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 שודדי־ים, או לקאובויים כפורים מתחפשים ילדים

למסורת. כבר הפו זה הזה. להעולם ועיתונים למלכות־אסתר ילדות
 במטה נולדה הזה העולם של הראשונה הפורימית התחפושת

 כאלוף כיום שמכהן מי של ובעריכתו ביוזמתו צה״ל. של הכללי
 אגף של סאטירי עיתון בפורים שנה מדי הופיע זאבי, (״גנדי״) רחבעם המרכז, פיקוד
 של וצילומי סיגנוני תבניתי, חיקוי והיה הזח, האג״ם השם את שנשא הכללי, המטה
 כשהיה מאליו מובן כדבר התקבלה הזה, העולם תחפושת אופנת נפוצה מאז הזה. העולם
צה״ל. וביחידות במוסדות* בקיבוצים, מקומיים בטאונים של פורים בגיליונות מדובר

 השבוע, בישראל, הקיבוצית התנועה של השבועונים שני התחפושת את נטלו השנה
מחמיאה. עצמה התופעה המאוחד. הקיבוץ ביטאון ובקיבוץ, הארצי, הקיבוץ שבועון

הפורימי הזה״ ״השבוע של והאחורי הקדמי השער
פורים יום כל לא

 בצורה הזה העולם של ייחודו עדיין נשמר הישראלי העיתונות שבנוף מעידה היא
בלבד. צורני בחיקוי המדובר ואין לחיקוי. אובייקט לשמש היכולה

 היא נפשיות: פונקציות שתי משרתת הפורימית התחפושת כי טוענים הפסיכולוגים
 ממע־ אותו משחררת והיא שלו, הכמוסה העצמית בתדמית להופיע לאדם מאפשרת

 שבועוני שני של לתוכנם להתייחס אם היומיומית. בדמותו אישיותו את הכובלים צורים
כלל. מיקרית אינה שלחם הזה העולם שתחפושת מסתבר הקיבוצית, התנועה

 של מדוייקת במתכונת גיליון הוציאו השומר־הצעיר, קיבוצי ביטאון השבוע, עורכי
 המוכרים המדורים של העתק הם ומדוריו הזה, השבוע השם את שנשא הזה העולם

 הסאטירי הגיליון עורכי היפנו זו תחפושת שמאחורי הוא שמעניין מה הזה. העולם של
 ומפ״ם. הארצי הקיבוץ מוסדות לעבר דווקא שלחם ההומוריסטית הביקורת חיצי את

כמזכיר רוו אמרי של בבחירתו הזח העולם בסיגנון מטפל אדר בנקו העורך של הנדון

המאוחד הקיבוץ ביטאון ״בקיבוץ״, של שורים גיליץ מתיר דן)
הזה״ ״העולם שבוע כל ולא

 הפחדנות את הארצי הקיבוץ מבית נטאטא ״אנחנו בשורות: ומסיים הארצי הקיבוץ
 האידיוטיזם מן הציבור את נגאל הביורוקרטיה, אבק את ננער בו, שפשו ויראת-הציבור

האחרונות.״ בשנים עליו שהשתלט התנועתי
 ואילו והשומר־חצעיר מפ״ם ועידות על לפארודיה מוקדשים הגיליון מעמודי ארבעה

 כמו ובשומר־הצעיר, במפ״ם הנעשה לגבי היתוליות תצפיות מכיל תשקיף דף מדור
 זכין, דב בכנסת. מפ״ם רשימת בהרכב לכת מרחיקת רוטציה לבצע כוונה ״יש למשל:
 בהתאם שכן יוחלפו, לא בכנסת אחת קדנציה רק המכהנים רוזן, ושלמה גרוסמן חייקה

 חזן ויעקב יערי מאיר קדנציות. שתי אחרי רק תפקיד בעל מוחלף הוועידה, להחלטות
תרו בהמשך לראות רצון שתביע מיוחדת החלטה בתוקף חברי־כנסת, להיות ימשיכו

 החברים את בכנסת לייצג ימשיך זועבי עזיז עבדול ההיסטורית״. ״ההנהגה של מתה
ארזי.״ ראובן החבר סביב הרוטציה מאבק יתרכז וכך הערביים

 גם תתרחש לכת מרחיקת ״רוטציה :הזה השבוע של תשקיף מדווח זאת, לעומת
 הפעילים של האסקורט מכוניות כל את להחליף החלטה נפלה הארצי... הקיבוץ בבית

.״124 פיאט במכוניות
 יכולים הם שאין מטרות לעגם לחיצי כיעדים בחרו הפורימי בקיבוץ עורכי גם

 על בפארודיה דיין. משה או תמונה) (ראה בן־אהרון השנה: ימות בשאר בהם לגעת
 המכיל ואולי, סיפרה צאת לרגל ושתי, עם ראיון בקיבוץ מפרסם דיין, רות של סיפרה

 השאר: בין ושתי אומרת ראיון באותו ואחשוורוש. ושתי של המיטות מחדר גילויים
 גם שכחתי מזמן כבר ואני עז. לבין בינו שמשותף מה כל הוא באחשוורוש ״המיוחד

 הכתיבה...״ מכונת לי נשארה מזה. וגם מזה
לפורים. סאטירית כתיבה זו תרצו,

 משהו מסתתר לי, נדמה כך מאחוריה, אבל
ל המשותפים המודחקים המאוויים יותר: עמוק
 הכותבים אלה רק ולא בארץ, עיתונאים הרבה

 מה וביקורת. ביטוי לחופש תנועתית, בעיתונות
 הם השנה, ימות כל במשך עושה הזה שהעולם

בפורים. רק לעצמם להרשות יכולים


