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הזמר אריס סאן נפגע
מיחסו של דוברו שד דיין
וכיט? תוכנית טלוויזיה
״אני מתפלא על משה דיין ,שהוא מחזיק
אדם כמו נפתלי לביא בתור דובר .האדם
הזד ,פשוט גרם לי להוריד את תוכניות
הטלוויזיה שלי,״ מאשים הזמר היווני-
ישראלי לשעבר ,המתגורר בנידיורק ,אריס
סאן.
במשך שלושת החודשים האחרונים היתד,
גם למושבת היורדים הישראלים בניו־יורק
תכנית טלוויזיה משלהם בשפה העברית.
היא שודרה בשעת האזנה מצויינת מדי
יום ראשון בצהריים .סקרי־האזנה הוכיחו
כי צופים בה למעלה משני מיליון איש,
בתוכם יהודים מקומיים ואף נוצרים המבק 
שים ללמוד עברית .את התכנית הפיק
וערך לאו דווקא שליח ישראלי .היא
אפילו לא מומנה מתקציבי־ההסברה ד,מנד
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לכתיים של ישראל .מאחוריה עמד
לדבר ,הזמר ארים סאן .עד כמה
עשוי להישמע מפתיע ,היו אלה
פקידים ישראלים בכירים שגרמו
לבטל את תוכנית הטלוויזיה שלו.
״במשך שלושה חודשים הפסדתי בהפקת
התכנית למעלה מ־ 100אלף דולאר !״ סיפר
אריס ,״כולם אמרו לי :׳ארים _
הכבוד ,אף אחד עוד לא עשה כזה דבר
באמריקה.׳ אבל חוץ מ׳כל הכבוד /לא
קיבלתי כלום .אני יודע שאנשים לא מבי 
נים למה אני צריד את זה .אבל מי שמכיר
אותי יודע שאני ישראלי בדם ורציתי
פשוט שגם לנו תהיה תכנית בעברית,
כמו שיש תכנית ביוונית ,בסינית ,ביפנית
או באיטלקית .אבל להפתעתי אף גוף
ישראלי או חברה ישראלית לא מצאה
לנכון לתת לי תשדירי פרסומת ולעזור
קצת במימון התכנית.״
יריקה כ פי צוי אריס מוכן היה
להבליג על התעלמותו התקציבית של
המימסד הישראלי מתכניתו ,כל עוד קיבל
סיוע מערכתי מלא וראיין בתכניתו כל
אישיות ישראלית שביקש .כך התראיינו
אצלו בין היתר השגריר חיים הרצוג,
השגריר שמחה דיניץ ,הקונסול אורי בן-
ארי ,ראשי המגבית ורבים אחרים .הוא
אף ביקש את דן שילון כמנחה התכנית
וקיבל את האישור לכך מרשות־השידור.
חבריו הקרובים של אריס מכירים את
קשריו עם הארץ .מועדונו הניו־יורקי
סירוקו ,השוכן בלב מנהטן ,הפך למקום
מפגש קבוע לכל הישראלים ,המתקבלים
על ידו בחמימות רבה וזוכים לא פעם
לעזרה והכוונה .אך מעל לכל ,כיאה לטיפוס
ים־תיכוני ,אוהב ארים שמכבדים אותו
ומעריכים את עבודתו .כל עוד יכול היה
לממן את התכנית היה ממשיך ועושה
זאת אילמלא התקרית עם שר־החוץ משד,
דיין.
דיין נמנה עם ידידיו הקרובים של אריס
סאן .בחתונת ילדיו של דיין היה אריס
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