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כ רגן וילסון רונאלד של בחירתו
עי הביאה ארצות־הברית של 40ה־ נשיא

 לאיית איך מהן: אחת רבות. בעיות מד,
בעברית? שמו את

 מכבר זה התחילו העיתונים מרבית
 נבע הדבר ״רינן״. או ״רייגך על לכתוב

מת השם כי סברו העיתונאים מאי־ידיעה.
גך. ״כי עם חרז

 מנחם עם משעשע ויכוח כך על לי היד,
 לפני היה זה הכנסת. דוכן מעל בגין,
 הא־ המועמד על דיברתי חודשים. כמה

 הצבאית הדרגה עם (מתחרז ״רגן״ מריקאי
 את שיסע לנאום, שהקשיב בגין, ״סגן״).

״ריגך. אותי: ותיקן דברי
 ״עם השבתי, ראש־הממשלה,״ אדוני ״לא,

 רגן.״ הוא האיש של שמו הכבוד, כל
 בגין. אותי תיקן ריגן,״ שמו ״לא,

 רבים, דברים על להחליט יכול ״אתה
 לו. לקרוא איך להחליט יכול אינך אבל

 כרצונו,״ שמו את לבטא היא זכותו
השבתי.

 צירוף נוקשים. כללים אין באנגלית
/£ האותיות  הצליל את ליצור יכול ̂.

 אין סגולה). או צרויה (אלף ״אה״ או ״אי״
 כששומעים אלא הנכון, הביטוי את לדעת
 לתחנת־ קוראים רבים (ישראלים אותו.

 ״רידינג״. בשם תל־אביב בצפון החשמל
 אנגלית עיר שם על הקרוייה התחנה, אך

 היא שמח, על הקרוי היהודי והאציל
״רדינג״).

 האחרים, לעיתונים הכבוד כל עם
 ״רגן״. השם ״את לאיית נמשיך אנחנו

 הנכון לביטוי ביותר הקרוב הצליל זהו
 זו, מבחינה חריגים נהיה ואם השם, של
 לאיית נוהגים אנו הראשונה. הפעם זו אין

לעצ שקבענו הכללים לפי לועזיים שמות
 לבטא לקורא לאפשר היא שתכליתם מנו,

 לתת נדרש שעיתון במידע נכונה. אותם
זרים. שמות של הנכון הביטוי גם כלול

 מושג לגבי גם חריגים להיות נמשיך .
היש לעיתונות משום־מה שהסתנן אחר,

ראלית.
 לישראל יש הישראלית, העיתונות לפי

 בעולם האחרות המדינות לכל גם ממשלה.
יש לארצות־חברית רק ממשלות. יש

״מימשל״.
 בבורות. שמקורה טעות, זוהי

המע לכל לקרוא רגילים האמריקאים
זרו שלוש על שלהם, השילטונית רכת

המב הרשות את .00>׳\2ת11מ0ת1: עותיה,
בשם לכנות רגילים הם עצמה צעת
)^.1זז111ו151:נ2ז1011

 הד־ אבות אידיאולוגית. סיבה לכך יש
 כי להדגיש רצו האמריקאית מוקראטיה

 אינה השילטון של המבצעת הזרוע בראש
 חיתיתה את המטילה ״ממשלה״, עומדת

 את המנהל גוף רק אלא הציבור, על
בו. שבחר הציבור ענייני
מי ולתרגם סנובים להיות רוצים אם
 התירגום הרי האמריקאי, המונה את לולית
 ״מיני הוא )\/5מז11ו15ז;!2110ז1 של הנכון
רעיו אי־הבנה מתוך מישהו, אך חלה״.

 להשתמש התחיל כאחת, ולשונית נית
לחלוטין. כוזב שהוא ״מימשל״, במונח

 שהוא מפני כוזב הוא רעיונית, מבחינה
האמריקאים. כוונת את לגמרי מחטיא

״ממש בין הבדל אין רעיונית מבחינה
ו״מימשל״. לה״

 גוף. לא — שיטה הוא ״מימשל״ שנית,
הדמו שיטת־המימשל על לדבר אפשר
 לדבר אי־אפשר הדיקטטורית. או קרטית

חרות״. ״מימשלת או מפ״ם״ ״מימשל על
הרא יומה מאז הנהיגה הזאת המערכת

 לעזור צריכים שהמונחים הכלל את שון
 לכן פשוטה. בצורה המידע להעברת

 במדינות המוסדות לכל קוראים אנחנו
בישר להם שיש השמות באותם אחרות

 שלטת בישראל, כמו בארצות־הברית, אל.
בוו מנהל ענייני־החוץ את ״ממשלה״.

 ולא ״שר־החוץ״, בישראל, כמו שינגטון,
 שאין אמריקאי מושג — המדינה״ ״מזכיר

 האיש אין שהרי בעברית, משמעות כל לו
הוא אין דבר. שום של כמזכיר מכהן

רגן
רייגן לא

האמריק המדינה של הדואר את ממיין
תיקיה. את מתייק הוא ואין אית,
 יש לצה״ל כי הכלל עם הסכמנו לא

 אחרים שלצבאות בעוד ואלופים, סרנים
 או קאפיטנים, או וקפטנים, גנרלים יש

 לקרוא צריכים היינו אחרת קייפטנים.
 ול־ ״פולקובניק״, סובייטי לאלוף־מישנה

״האופטמך. גרמני סרן
בק יקים רגן הנשיא־הנבחר בקיצור.

 לדעת רוצים והסקרנים ממשלתו, את רוב
 אלופים ואילו שלו, שר״החוץ יהיה מי

מערכת־הביטחון. את ינהלו
כלב

שכותב מי
 בכל המעניינים המדורים אחד

 למערכת. המיכתבים מדוד הוא עיתון
הזה. בהעולס גם נכון שזה מקווה אני

 בבעיות כמובן, קשורה, המדור עריכת
 לאיש זכות־הדובור ניתנה השבוע רבות.

. לפיתרונן. האחראי
המדור: עורך כותב

 הטלפוניות, והקריאות המיכתבים שטף
 (״מיב־ עזובה כלבד, של מיכתבה שעורר
חסרת־שם, )2249 הזה העולם תביס״,

 עורך של הקטן שולחנו את לכסות איים
 המרכזיה את ולסתום המיכתבים מדור

 במיכתבה משהו המערכת. של הטלפונית
 עם מעורבת שנאוצר — הללסה של

 בלב רגישים נימים על פרט — טרייר
הקוראים.

 הכרך של ברהובותיו לאיבוד ״הלכתי
 שידעתי ״מבלי הכלבה, כתבה הגדול,״

 שפופה הסתובבתי לשמאלי. ימיני בין
 שאשה עד רגליי, בין כשזנבי ומדוכאת,

 לבעלי־חיים, אנושי יחס עם אחת, טובה
 ואחר- חיקה, אל תחילה — אותי אספה

ביתה... אל כך
 החדשה בדירתי להישאר מוכנה ״הייתי

 שאני לי נדמה אבל הימים, קץ עד
הח תריסר ועל בעלת־הבית על לטורח
 לי אין בריאים, לי (שיהיו שלה. תולים

מתבק המעוניינים החתולים). נגד דבר
לבעלת־הבית,..״ לפנות שים

 חדש לשם הממתינה ״כלבה, :חתום
- חדשים״. ולבעלים
 של מיכתבה שהתפרסם אחרי כחודש

 המערכת לה היקצתה האלמונית, הכלבה
 כל את בהם שתפרוק כדי עמודים, שני

בליבה. שהצטברה המרירות
 תופעה. אותה ונשנתה חזרה ושוב
 לשם בינתיים שזכתה הכלבה, של כתבתה
 וקריאות מיכתבים של גל עוררה ״האני״,

מא ״העירייה הכותרת תחת טלפוניות.
 חשפה )2253 הזה (העולם חיי״ על יימת

 המבוצע ציד־הכלבים, פרשת את ״האני״
 מטילי־ אנשים אותם העירייה, פקחי בידי
 תל- ברחובות המפטרלים בעיניה, אימה
בידיהם. כשחבלים ובהצרותיה, אביב
 מיכתב מעורר רחוקות לעיתים רק
 נרגשות, כה ותגובות רבים כה הדים אחד
 והדבר הכלבה. של למיכתבה שקרה כפי

 אין שהרי הראשון. ברגע לפחות מתמיה,
 את בעליו מפרט שבו היחיד, המיכתב זה

 מיב־ עזרה. ומבקש סיבלו ואת מצוקותיו
 מדי שולחני על נערמים כאלה תבים

 אילו להתפרסם. זוכה מיעוטם ורק שבוע,
 היתה כולם, את לפרסם המערכת רצתה

 עוד המיכתבים למדור להקצות נאלצת
שבוע. בכל עמודים וכמה כמד,

הש קיצבת על מתלוננת אחת קוראה
 בחודשו, חודש מדי מקבלת שהיא אירים

 החודש״. את ״לגמור כדי מספיקה ושאינה
שמ הרעש על מתלוננת אחרת קוראה

 שממוקם הלילי, בפונדק הסועדים עוררים
 על קובל אחר קורא דירתה. ליד

 מישרד־הביט־ על־ידי הוכרה לא שנכותו
 ואילו וצודק, ראוי לו שנראה בשיעור חון

מתריע הארץ, של אחרת ■מפינה עמיתו,

האני
אלמוני לא

 אחד במישרד־הביטחון. הביזבחים על
ש לטלפון אינסופית המתנה על מתלונן

 האיחור על ואחר שנים, לפני קשב
בשכונתו. דברי־הדואר בחלוקת הכרוני

 צרותיהם על הכותבים קוראים יש
 של בצרותיו מעיינם שכל ויש האישיות

 בדרך מצפים אלה וגם אלה ישראל. כלל
 מוסדות מצד — כלשהי לתגובה כלל

 קוראים מצד או וציבוריים ממלכתיים
 המצופה שהתגובה אלא פשוטים. ואזרחים

 לצרותיהם אדישים המוסדות מגיעה. אינה
עצמם האזרחים ואילו האזרחים, של

זולתו. למצוקות איש אדישים
 לב יצר באמת שמא או — אדישות

מנעוריו? רע האדם
 הכלבה של מיכתבה על התגובות

 המדובר, באדישות שלא לדעתי, מוכיחות,
 אלא האדם, של הרע בטיבעו לא ואף

 וכי חוסר-אונים. של העמוקה בהרגשה
 לפתור כדי אחד, קורא לעשות מסוגל מה
 להתגבר כדי או נכה של בעיותיו את
 מרובת־ילדים, מישפחד, של צרותיה על

איומה? בצפיפות החיה
 חמה ״פינה מחפשת זרוקה כשכלבה אך
 קוראים הרבה לעצמם אומרים טוב״ בבית
 טוב...״ משהו לעשות ההזדמנות ״הנה
 כדי מטלפנים, או למערכת כותבים והם

 ולהציע המיסכנה הכלבה על פרטים לברר
במאמציה. עצמם את

 קוראות !)(שישים 60מ־ יותר :עובדה
 ביתם ואת עצמם את העמידו וקוראים
העזובה. הכלבה של לרשותה

 המישרד
אוויר לייצור

לכל מחמאה לחלק ההזדמנות זוהי
 רבים, לקוראים דוגמה ולתיתה האני, בה
רבים. לכותבים :דיוק ליתר או

 ־שפת־ אינה שהעברית העובדה חרף
 במישרד מעודה עבדה שלא ולמרות אימה,

 הקפידה כפקידה, ולא כמנהלת לא כלשהו,
 במכונת- מיכתבה את לתקתק הכלבה
 בסך־הכל — בתמציתיות ולנסחו כתיבה

 צירפה בכך, די לא ואם מילים. 102
תמונתה. את גם למיכתבה

 את שיתקתק כלב, רק ולא קורא, כל
 לנסחו יקפיד במכונת־כתיבה, מיכתבו
 את אליו יצרף ועוד ובתמציתיות, בקיצור
 שמיכתבו הסיכוי את יגדיל — תמונתו

 שאין קוראים־כותבים אותם יתפרסם.
 לכתוב מתבקשים מכונת־כתיבה, להם

 שוליים עם האפשר, ככל ברור בכתב־יד
 רווח ועם ימין, בצד מתקבלים־על־הדעת

 הבדוקה הדרך זוהי השורות. בין סביר
 מצד הן אוהדת תשומת־לב לעורר כדי

 ערימת את יום מדי הממיינת המזכירה,
למער המגיעים ודברי־הדואר המיכתבים

המיכתבים. מדור על המופקד מצדי, והן כת,
 לזכות כדי אלה, בכל די לא אך

 בשלוש הכותב עומד לפעמים בפירסום.
 ניסוח ברור, כתב — האלה הדרישות

 מיכתבו זאת ובכל — ותמונה תמציתי
סיבות. כמה אמנה מתפרסם. אינו
 כדי המיכתבים, במדור שימוש $1

 שונא נגד חסרת־כיסוי עלילה להפיץ
 :בנוסח משהו אדיש. מוסד או אישי

 נוסע צח אוויר לייצור המישרד ״מנב״ל
 בהברת בשווייץ לחופשת-סקי שנה מדי

 אם המישרד. תקציב חשבון על מזכירתו,
 מיכתבי...״ את פרסמו אומץ, לכם יש

 ליצור כדי מיכתבים,׳ סידרת פיברוק ן•
 שבוע תוך :למשל מאין. יש דעודקהל

 מיכתבים, חמישה לשולחני הגיעו אחד
 הבולים, על ״דימונה״ חותמת עם כולם
 נסיונם, על מסמר־שיער סיפור ובהם

 לחטוף העבריים הכושים של כביכול,
 הדימיון פולחניים. לצרכים קטנות ילדות

 על — ההיסטוריות לעלילות־הדם הרב
 לצרכי נוצרים ילדים שחוטפים יהודים
ה חשד. מייד עורר — פסח בערב פולחן
 המיכתבים חמישה מתוך ששלושה עובדה

 הנבירה עוד בראשי-תיבות חתומים היו
 שניים היו אלה כל על נוסף החשד. את

לחלו זהה כתב־יד בעלי המיכתבים מתוך
לפח. כמובן, הושלכו אלה מיכתבים טין.

 כדי המיכתבים, במדור שימוש
 מסויימת. חברה או ממדים מוצר לפרסם
 קניתי שעבר ״בחודש :בנוסח משהו
 להפתעתי קוקי. מתוצרת תחתונים לילדי

 אסתטיים, רק אינם קוקי שתחתוני גיליתא
 להתגרד, הפסיקו ילדי טובים. גם אלא
 בעבר, שהיו מכפי נינוחים יותר והם
 שמיש־ לכן, כדאי, השיעורים. הכנת בעת

לתל קוקי תחתוני על ימליץ רד־החינוך
היסודיים...״ בתי־הספר מידי

 הושלך קוקי גם — יפה קוקי טוב, קוקי
לפח.
 ד,מיכ־ מדור עורך של דבריו כאן עד
 לנו לכתוב אותך יעודד זה אם תבים.
 מיכתב כל על שמחים אבו תבורך. יותר,

 המלמד ובינך. בינינו הקשר את המהדק
 נושאים ועל העיתון על דעתך מה אותנו

 — וגם, עלינו, ביקורת המותח אחרים,
מחמאה. לנו החולק — להכחי-ש? מדוע
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