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קשו משחקים, שאנשים משחקים
גם כך ובמקצועם. בעיסוקיהם לעיתים רים

הת רדתה כשלעצמה פרס. של הסיגריה
 ב־ אבל מיוחדת. משמעות חסרת מונה

 נוספת, תמונה השולחן על התגלגלה מיקרה
 התמונות בין כלולה היתד. היא דומה.

 החדש המשבר על לכתבה לבחירה שהונחו
בשע שצולמה בתמונה, הממשלה. בצמרת

 הקרב מטוס מעל הלוט הסדין טכס בעת תו
מצית פרס שמעון נרדי* כפיר, הישראלי

 הצילומים בארכיון לחפש החל כבר נוסף
 הצתת של נוספות תמונות המערכת של

 לא לזה. זה ידועים, אישים בידי סיגריות
 שלנו הפרטי המשחק אם כי הנמנע מן

 לעמודי. לבסוף מגיע היה הוא נמשך היה
 על מצולמת כתבה בצורת הזה העולם

הסי את לזה זה המדליקים אישי־ציבור
שבפיותיהם. גריות

ה השער תמוגת את למשל, ניקח או,
 ראש־המנד בה נראו הקודם. בגיליון קדמי
 פרם, שמעץ ושר־הביטחון רבין יצחק שלה

 מאוד בתגוחות זה לצד זה יושבים כשהם
 כשהוא בתמונה נראה רבין משמעותיות.

 את אוטם כאילו הוא בה תנועה עושה
 כף את מניח בתמונה נראה פרם אוזנו.

ל מחסום לשים כדי כאילו פיו, על ידו
לשונו.
 חסר היה מושלמת תהיה שהתמונה כדי

 עיניו. את מכסה כשהוא אלון יגאל רק בה
 זאת לעומת בצילום. היד, לא הוא אבל

 אחרת תמונה המערכת בארכיון מצאנו
 את שמכסה כמי נראה הוא בה אלון, של

התמו שתי את לצרף יכולנו אילו עיניו.
המתפרס התמוגה מתקבלת היתד, יחד נות
כותרת. לשום זקוקה שאינה זה, בעמוד מת

 מישח- הם הפוטומונטאז׳ מישחקי אבל
משע הם אם גם לפירסוס, אסורים קים

הפר להנאה דק מיועדים הם למדי. שעים•
 משתפים אנחנו זו שבהזדמנות שלנו, טית

תצטייר שלא כדי רק ולוא בה, אותכם

לפרס סיגריה מצית פרץ ויהושע לרבץ, סיגריה מצית פרם
הגחלת שומרי

וה המתח בשעות דווקא לפעמים, אנחנו.
 המערכת חברי את לראות אפשר לחץ,

 מילים :עוסקים הם בו בחומר משתעשעים
ותמונות.

המוצ הכותרות כי לך סיפרנו אחת לא
התפרס לא להמציא שהצלחנו ביותר לחות

 חברי כשכל קורה זה בעיתון. מעולם מו
 העימוד, שולחן סביב מתכנסים המערכת

 למצוא משותף במאמץ חלק ליטול כדי
 כמה כלשהיא. לכתבה מתאימה כותרת

 בהחלט ראויים היו המוצעים מהרעיונות
 ההמצאה כושר סאטירי. במדור להתפרסם
 כבר הפך כותרות ניסוח סביב והפילפול

 הפרטי הבידור זהו המערכת. מהווי לחלק
 המתח את להפיג כנראה המיועד שלנו,

מאומצת. שבעבודה
 על נפרשים כאשר בתמונות. הדין הוא

 עשרות המערכת של העימוד שולחנות
 לבחור כדי שבוע, אותו שצולמו הצילומים

 השבוע, בגיליון שיודפסו אלה את מהם
הקב מלעתך להימנע לפעמים אפשר אי

משעשעים. צירופים במישחקי ולשחק לות
 צלם- בפנינו הניח למשל, שעבר, בשבוע
התמו ערימת את סתר, שלמה המערכת,

השתת בה בר־מיצווד, בחגיגת שצילם נות
 ויו״ר פרם שמעון שר־הביטחון כאורחים פו

 יהושע אשדוד, בנמל ועד־פועלי־התיפעול
 במסיבה, כבוד אורחי היו השניים פרץ.

בידידות. והתנשקו התחבקו וכשנפגשו
 אנשים במדור פורסמה החיבוק תמונת

 אבל ).1989 הזה (העולם שעבר הגיליון של
 אחד נוספים. צילומים עוד היו בצידה

את מצית פרץ נראה ט־ צילום היד. מהם

ופרס רבץ אלון,
מדבר! לא שומע, לא רואה, לא

 יצחק דאש־המשלד, שבפי הסיגריה את
רבץ•

 זו, בצד זו התמונות שתי כשהונחו
 ״מי־ מפרת־דימיון. ביניהן ההקבלה היתד,

 הראשונה האסוציאציה היתר, !״ הלפיד תץ
 המערכת. מחברי אחד של בראשו שצצה

 אחר הציע השלשלת,״ עוד נותקה ״לא
מערכת חבר התמונות. לצירוף כותרת

 עומס תחת הכורעים אנשים של תדמית לנו
מטפלים. הם בהם הנושאים של הרצינות

מכתבים
האמת ע? העמדה

 טופחים אתם כאשר מדוע, מבין אינני
 באותה צורך השים אתם עצמכם, שכם על
 הזולת. חזה על גם להלום עת

הארץ סופר כי בטענתכם אמת כל אין

סאמט
7 פתאום מה

 וא־ אוניית־המיבחן על הידיעה את נתב
 גיליונכם את שקרא לאחר פי לנטינה
 שסופר בילבד זו לא ).1988 הזה (העולם

 ביום הגיליון את קרא לא בחיפה חארץ
 עיקרי כי העלה שבירור אלא בערב, ג׳

 קודם־לכן, יום לו ידועים היו העובדות
 הידיעה פירסום את להשהות נאלץ והוא

התגובות. כל בידיו שיהיו עד
 הארץ, עורו־סישנה סאמט, גדעון

תל־אביב
 הארץ סופר כי סעו לא הזה העולם #
 לאחד אתיית־תמיבזזן על הידיעה את כתב

 לקורא במיכתב הזה. העולם את שקרא
 הארץ תגובת כי נאמר, )1988 הזה (העולם

 למחרת התפרסמה פי ואלנטינה פרשת מל
שפורס בידיעה הזה. העולם גיליון הופעת

 לב מיכה ״רב־החובל כי נאמר בהארץ מה
סי לאיזה הסיפור.״ את מכל־וכל הכחיש

 .עיקרי כאילו המענה 7 הכוונה אס־כן, פור,
 יום הארץ לכתב ידועים היו העובדות

העוב כל שכן רלוונטית, אינה קודס־לכן,
 לו ונמסרו מסולפות, היו שפירסם דות

 הפיר־ על שידעו רישמיים מקורות על־ידי
 להקדים והתכוונו הזד- בד,עולם הצפוי סוס

למכה. תרופה
דרך בכד תמיכה
ב הזה העולם של הכרזתו את קראתי

 והיא הניו־יורקי, ספרים לסקירת ביטאון
 בעמדתכם לתמוך ברצוני ליבי. את שבחה

אפשרית. דרך בבל
םסיירו, אי. מלפורד

קליפורניה לאנתרופולוגיה, פרופסזר
ץ הכלב קבור היבן

 המבלבלת הכתבה את פירסמתם מדוע
 שולחן־ד,ניתוחים״ על (״כלב יעקב ד״ר על
 משום זה האם )?1988 הזה העולם —

 שלא־ייעשה* מעשה לדעתכם, עשה, שהוא
 מדוע כך׳ אם 1 בחדר־גיתוחים כלב וניתח

 ברורה, האשמה בצורת זאת הצגתם לא
 סיפורי־רכי- של תילי-תילים הבאתם אלא

לותז
 שידעתם משום אותו, האשמתם לא הרי
 ידעתם הוצאת־דיבה. על אתכם יתבע שהוא

 את היטב שבדקתם משום במפורש, זאת
 ממקור שיאשר אדם נמצא ולא הנושא,
 אליו. המייוחם האווילי הסיפור את ראשון

 לכם שנמסר שהסיפור כמוני יודעים אתם
 אותו, סירסמתם ובכל־זאת שקר־וכזב, הוא

 הסתייגויות. אין־סוף של בתוספת אומנם
ז מדוע
המאמ השקעת שלאחר להבין יכול אני

 ד״ר נגד ההאשמות בבדיקת והכסף צים
 ביד, חרס עם להישאר לכם נעם לא יעקב
 לכם שיש סבורים באמת אתם האם אבל

 ואפילו באנשים, להתעלל המוסרית הרשות
רכילאיז קוריוז בצורת בא זה אם

 אלא יעקב, לד״ר לא הכוונה — להתעלל
מודיעים שאתם הכרוניים, לחולי־הכלייר,

)8 בעמוד (המשך

1990 הזה העולם6


