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מנחה, בן־אמוץ, דן לכבוד
 לי בקשר הערות כמה להעיר ברצוני
 הזה (העולם זה במדור שהתפרסם מיכתבך,

2162.(
 שאגיב כדי אלי, פנו שעיתונאים למרות

 הבידורית מתוכניתך הסתלקותי עניין על
 לא פן, אלכסנדר המשורר על בטלוויזיה,

ברכי ולעסוק ברמתי לרדת לנכון ראיתי
 אקט על־ידי ביטאתי יחסי את קטנונית. לות

ב בחלת לא אם אולם עצמו. ההסתלקות
 לספק כדי למערכת״, ב״מיכתבים שימוש

 לפחות לי תרשה שלך, הפירסום יצר את
דיוקם. על דברים כמה להעמיד

 כאשר בהקלה שנשמת לך מאמין אני
פרי על לך הודיעה גוטמן. דליה המפיקה,

 על בערב יורגש לא חסרוני כי יתכן שתי.
 חסרונם אך הקהל), ישפוט כך (ועל פן

 ורחוב אני... לא נגד, השירים שלושת של
 הדעות לכל אשר — החד־סיטרי העצב

 בוודאי — פן של שירתו מרכז את מהווים
 ולא נגד נקראת הפואימה (אגב, יורגש.

 טוען. שאתה כפי פשוט, אדם היה הוא
 לקרוא טרחת לא התוכנית שכמנחה מתמיה

השירים. שמות את אף
העניין: ולעצם

בהש ראיתי כי מהתוכנית הסתלקתי י•
 חי, שאינו משורר, של שירו מחצית מטת

 חוסר- אלא חמור, אסתטי פגם רק לא
המשק ואי־יושר־מצפוני אחריות־תרבותית

התחומים. שאר בכל גישתך את פים
 זמן־המסך את שהאריכה הסתלקותי, •
 הידועה תאוותך את סיפקה בטלוויזיה, שלך

 בכל עיסוקיך מיגוון כך על (ויעיד לפירסום
וכד). האמנות הבידור, הראיונות, תחומי

 לפני דקות (עשר מהבמה רדתי לאחר <•
 בזנב מכשכש לראותך הספקתי המופע)

שנאות היחידי גורי, חיים המשורר סביב

צרפתי אשר
סלקטיווי לב אומץ

 והראיה בתוכניתך. להשתתף האחרון ברגע
 ששיתפה גוטמן, דליה המפיקה היא לכך

 ששום בפני הודתה כאשר בלבטיה אותי
 לא פנתה, אליה בארץ, סיפרותית אישיות
 ״הסיפרותית״ בתוכניתך להשתתף הסכימה
 המפיקה תעיד כך ועל אפרט, שלא (ומוטב
עצמה).
 נשמת מדוע לכולם ברור זאת כל לאור
 של פנים תעמיד לא כי ומוטב לרווחה
 כי יתכן כדבריך. מרדנים״, נפש ״מבין

 מסיכה, לובש אינני אבל מטבעי מורד אני
 ובעל ממון רודף מגוחך, בורגני כאותו
כסית. בבית־קפה יחף פני המעמיד נכסים,

 מן קריאה כדי תוך מישחק כי וטענתך,
 ה״ספונטא־ אווירת את תואם אינו הכתוב
 לפי מגוחכת. טענה היא הנדרשת, ניות״
 בעל־פה השירים למידת המיקצועי נסיוני
 — ולהיפך בספונטאניות. פוגמת רק היתד,

 יותר תואמת היתה סיפרו מתוך הקריאה
 ומבליטה המשורר של הצנועים חייו את
 השחקן, אישיות את ולא השירים רוח את
 ביני סוכם לכן קודם ששבועיים עוד מה

 הכתוב, מן ייקראו שהשירים המפיקה ובין
 ספונטאני. אופי למעמד לשוות מנת על

 דליה חשפה האינטלקטואלי יושרה את והרי
 כגן), אלכם המוסיקאי ובפני (בפני גוטמן
 בינוני משורר בשם פן את כינתה כאשר

 שלא על להצטער רק יכול אני ופיזמונאי.
הרגע. באותו והסתלקתי קמתי

 הסלקטיווי, לבך אומץ לציון ראוי כן כמו
ובקיפול עומר דן על בהתנפלות שהתבטא

 עניין באותו קינן עמוס דברי למקרא הזנב
 תגובתי בעצם לצערי, אחרונות. בידיעות

 לפירסום־ תאוותך את ומספק ממשיך הריני
 נופל הנני יודעין, בלא ואולי, בכל-מחיר,

 כדי לרגלי, שהינחת נוסף לקונץ קורבץ
יודע. מי ואגיב. שאיגרר

, א־צ־ תי פ ר תד־אביב צ

שידורי ,,חיפש"
 הוועד יו״ר ירון, לראובן גלוי מכתב

 רשות־השידור. של המנהל
נכבד, יו״ר

 שאומר מפיך משהו בעיתונים מצאתי
 ואין רשות־השידור, של ״עצמאותה כך:
הוועד־ על מאשר יותר איש על חביבה היא

וייזר דודו
חורגי־קונצנזוס דברים

ה האידיאות, בתחום כולה היא המנהל,
השידור.״ תוכניות,

 שנה כחצי מושעה אני מדוע שאלותי:
 האמנם ז לשידור רדיו תוכניות מעריכת

 שעליהם בכלי״התיקשורת, להגיד אפשר
 קונצנזוס ״הורגי דברים גם ״מופקד״, אתה

מוש אני מדוע — כן אם ? מק״י״ — חרות
אן אם ז עה  רעיוני חופש איזה על — ל

מדבר? בדיוק אתה שידורי
תל־אביב וייזד, דוד

• • •
נענשיס ׳הלקוחות

 פורסמה )2162 הזה (העולם בעיתונכם
 דנה שבחלקה אתיקה?״ זאת ״מה הכתבה

 עורכי־הדין על המתלוננים השופטים על
לק יפה :השופטים כנגד תלונות ובחלקה

ה לישכה, יש שלעורכי־הדין וללמוד רוא
מילו שרירות כנגד לעורכי־הדין דואגת

 מיש- יש לשופטים ואילו השופטים, של לית
להם. אף הדואג מישפטים רד

 עבריין לאותו דואג מי לציין רק שכחתם
 השופטים ותיסכול כעס בתווך. הנמצא

בהע ביטויו את מוצא עורכי־הדין כנגד
 משלם שאינו העורך־דין, של לקוחו נשת

לתקו לכלא נשלח אם כי מילולי, תשלום
 כבדים, קנסות עליו מוטלים ארוכות, פות

מוס לחסדי נשארת מישפחתו נהרס, כבודו
 זה וכל נהרס. ילדיו ועתיד הסעד דות

מילולית. מריבה בגלל
כי מן, צ ס ק לי  לשיקום האירגון ג

תל־אביב מישפטי,

לרפואת יעל אץ
 התפרסמה )2162 הזה (העולם בעיתונכם

היע בעקבות הטלוויזיה לתכנית הערתכם
 ״הפרובינציא- בתואר הוכתרה אשר לים

חוגגת״. ליות
 כי על לכתבכם לב מקרב מודה אני

 ליבנו תשומת את והפנו עיניינו את פקח
 זו אפריקה. במזרח המצויים החיות לעדרי

 לו אולם וממינה. חדשנית׳ בשורה ממש
 גדושה כה במידה ניחון כתב אותו היה לא
 כי לבטח מגלה היה פרובינציאליות, של

 בזברות, שונות, באנטילופות שם מדובר
 ולו ביניהם אין אך — ועוד ועוד בג׳ירפות

 מוזמן הוא אז פקט. לרפואה. אחד יעל גם
 קצת וללמוד היעלים את לראות גדי, לעין

 הוא זה אחרי אולי חייהם. אורחות על
האף. את קצת יוריד

לסרט, שייעץ ״העסקן״ פז, עוזי
תל־אביב

ם10 2167 הזה העול


