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 של הסירסומת מוראות
 גרינברג צגי אורי של בגו

 המוסרי שומרי את זיעזעו
 את הכחיש הכן אך

 המישפחתיים קשריו
2267 מספר בגליון כשהתפרסמה

 מודעת״הפירסומת הזה העולם של
ל גרמה היא גרינברג, חיים של

 המוסר. שומרי כל אצל זעזוע
 :בכותרת־הענק פתחה המודעה
 בצורת מתחתיה הזין״, לי ״נשבר
 לי ״קוראים כתוב: היה כתבה,

 לי נשבר אחד ויום גרינברג חיים
 הכתבה במיסגרת הלאה. וכן הזין״
 צעיר, גרינברג של תמונתו הופיע

ומפורסם. ארוך־שיער
ה אחד גילה בישיבת־מערכת

 אשיות את המזעזע האיש כי כתבים
של הפירסום בעצם בארץ, המוסר

 אלא אינו נועזת, כל-כך מודעה
 גרינברג. צבי אורי אצ״ג, של בנו

 גרינברג חיים אצל קצר בירור
 יסודה. בטעות הידיעה כי העלה
 הקשר את וכל מכל הכחיש האיש
הרביזיוניסטי. למשורר שלו

 והניחו דבריו את קיבלו במערכת
 קנו אחרים עיתונאים גם לעניין.

 מודעתו גרינברג. של סיפורו את
 הביאה האיש של הפרובוקטיבית

 בכולם עיתונאיים. ראיונות לו
 גם לאצ״ג. שלו הקשר את הכחיש

הת־ אבידר תמר כשהעיתונאית

, ■ן.■ *״*י •י

ו ך1נ ב !
ס גרינברג. חייגו לי קגדאיס ־* אה1ם?י תמ0מ סחשינקורנונית מזיח לידוה וממד* ־ יומר עוד ?דגלתי. הממוגר. לקהת קעתירהלכיד חד\. לי נישבר ההד דו

י ואם ססזזיי, כסימז ירושלסי״ עורג •ם השה אס רשמתי רחזיידקיס והה גרם, *0 זד את עוכר לא גמדי. משהו קסן. מה משהו. לאבול לי גא ופתאום גבהריים לי הולד מ
י ימה. נשם להשתמש חישב מישמו רק *לאפל. לקחתי אז מגדלת זכוכית גלי לדאות אפ^ר משהוו שבשתי פלאפל.״ המבורגר, ססימן. 7אפשר  תגיעה לו מכניס מ
גרגע• אימי׳סיליתר שעושה ת גזזן כשד. של סקס בפה לי הסר היה מה, גקישי קסן, משהו לי גוחנים זח סמייק. ביקשתי סוג,

ח אי׳יה שלו להבי וחלפתי הזיץ א נישגר היום באויזי־ גרם. ו סס ר, את עיבד לא המוב הרעת גל עס אותו. דואה  ם*יזי לי יש גשכילם אדקיי. חתפדניםי עם מג
 סולק). דיר דשים. 0<ש ״עופלפל״ שנקרא דליקסס ילז^גת לטובתנו משהו לעשות לי:דםוכרתים ואמרתי חזייגיח המלצר, את עוהל מגדלת?׳*אגי הזכהדת ״איפר.
א, סוב ״יותר א; אומר אני ומיד חיבן* ״עופלפליי, א.־ ואומר אלי גא אחה והאח״. עב?די הרעבים המגר׳ת התיידד,ים״. את תראה שלא ג

 יפיל בשקית(שלא שס אותה. הותר סדיח, פיתח ליקח דקיתית שני לגז- ובאו שאלנו ראינו, בדקנו, השמי,
ם גיהפיזת) החוצה גלוס סוג רעיון וזה ירומלסי״ עורב ׳מ י נקרא האחד טובים.  סתיו עיר קביעות שש וסמי

שופך וח רעל עוד. של נטעם לחם דורי* בפי סאופת נקרא השני ככיס. כסוי קזציו א שיש רעב ■אדם לבן
חכיר -ובשביל וחמועיס אמיתי -ירקות סלם ?מזמוז, ותפדן. רעב לנך־אדס מעייז רעיון וזה ״עופלפא־
 הטוב שריסעס פכת למעלה. קאעות שתי עוד סיסיז׳ לנזסגח אאגו העיר כל את למיבין ישליש. אוכל

א לא הראשיז. סחכים א גא סבאגה מקיס ומצאנו חיפשנו היפעגי. כחשגיז. נ
 ועילה יוצה. שאתה טי כל בהשגחת נקי. גקי.-, הכל הסיפור התחיל בפה ר׳מיססיר. הלונדיז של במטרים

בער מתר תדגה *וסרת, ואח פלאפל. כסי כטעם לו .נדואזכעיר• הממלתכי ־ על
א אנ שר.ד1ר על ארית ברה לו שיש פי וזייס, איך־דזז־האים. - וחסלטיס ו>.03 נפחות סהמבורנר, א

 או ״עופלפל אוסרים: שא ממקלייגסים שכטה יבמי )$0ב הפלאמה על לו שס אני אז ״סעורג״. א. ואוטו־
א רבע עיוני. ס. טרי. נשר נרם דגר־^ שים ק לי ושיש כנר קי

דטכזי־ גמדייננ ניסטייקיס היין נשכר לו 6ג אס אז האלה, הטיביס הדברים ולכל יחלמוניס. וטחול ולכבות
או קמץ גצל• מיסיח אני תג  אלי כוא א. שסע *איחה, ופלאפל מיקרוקקזפיים גרים געצסי מדק שאגי סודי י

סו (יוחד  יתבקע •א, ת נ0 באיברגבידול סטור סיגי ליגדיז לפסג׳ א תחתכו אס יגס ״ *וגיס* תכלעיס סיגי ני
 עוד לבוא א כדאי יעיפלפל״. אג ירושלמי״ ־־מעירב • חסוד. את מבלה לא אני לשמשת. כמו השערות, את
ם מס בצלחת אי כפיתח הולך הזה תכשר בל  מסתכלת שלי חתממה אגל ־ מאיים לא ואני - ודיס חסמי

מהקיר. עליו ויותר גדול יותר ממים, ייתר יוצא וזד. לא ימת וסלטים
. פרסמתי הזאת(ונכר בעיר א סטייק.שתמצאו מכל נזל

ג . העניין על אהד גל 05 להתערב סוכן שחגי געתתיס ד עז מ שלמי״ ״  יותר מעיס, יותר ״עישלפל" ירו
__________ הסבירנד. או ססם־יס פ״ים ועולה גדול ״ 4תזה

 גרינברג חיים
? לא א< צודק אני ותגיד, בעיניים א מסתכל

מת ישראל ע□
 בביתו כחודשים לפני נערכה רבת״משתתפים מסיבת־קוקטייל

 המסיבה אל בלום. יהודה הפרופסור לאו״ם, ישראל שגריר של
 אינו גורי בניו־יורק. זמן באותו שהיה גורי, חיים המשורר נקלע
המסיבה. ממוזמני לאחד נלווה והוא בלום, את מכיר

 יותר טוב להכיר כדי ואולי מארחו, עם נחמד להיות כדי
 בשיחת- עימו לפתוח וניסה השגריר אל גורי ניגש בלום, את

:בן בערן התנהלה היא לשיחה, עדי״השמיעה על״פי חולין.
עכשיו." עבודה הרבה לך שיש מבין ״אני :גורי

לנצח." יתקיים עם־ישראל תדאג, ״אל :בלום
 בין הקשר מה שלי. לשאלה תשובה בדיוק לא ״זה :גורי
 יתקיים שעם־ישראל זה ובין שלן המועטה או הרבה העבודה

ז״ לנצח
 בחזית כאן, נלחם אני הקשר. מה לך אסביר ״אני :בלום

 מדינות ונגד ישראל את להשמיד הרוצות מדינות נגד רחבה,
מדינת״ישראל." של לגורלה אדישות

 בניו״יורק, מהשגריר הרצאה מישראל המשורר קיבל זה בשלב
 להתקיים, תמשיך אכן שמדינת־ישראל ביטחון כלל אין שלפיה

 להתקיים תמשיך המדינה אם כלל משנה זה אין בלום, לדעת אך
 ימשיך שעם־ישראל הוא בלום, לדעת שחשוב, מה תחרב. או

מקום. בכל תמיד יהיו יהודים וכי לנצח, להתקיים
 לידידים נדהמו. השיחה, את ששמע מי כל עם יחד גורי,

 יחשוב מדינת״ישראל של ששליח האמנתי ״לא :גורי לך אחי אמר
 אין וכי להתקיים, תמשיך לא מדינת־ישראל שלדעתו יצהיר, וגם
לא.״ או תתקיים היא אם כלל לו משנה זה

 לא תתקיים, לא שמדינת״ישראל ״אחרי :גורי אמר לבלום
 לא או לך תהיה ואם בברוקלין תגור אתה אם בכלל לי איכפת
הראש.״ על כיפה לך תהיה

 כתב בפני הכחיש לא בלום, יהודה לאו״ם, ישראל שגריר
 ״השיחה :אמר שי, נחמן דוברו, השיחה. תוכן את הזה העולם

 הדברים פילוסופית. שיחה יותר היתה זו כך. בדיוק התנהלה לא
מהקשרם." הוצאו

גרינברג חיים שד למיסעדה מודעת־הפירסומת
המישפחתיים קשריו את גילה לא

 במעריב שפירסמה בכתבה עקשה
 הקשר על האיש את ושאלה וחזרה

ל הוסיף הוא שלו, המישפחתי
בתוקף. העניין את הכחיש

תי טאוויל: ויימונדה צ ח לוינגר!״ של ידו ״ל
 היסטורית. תמונה הישראלית העיתונות החמיצה שעבר בשבוע

 הפלסטינים של נציגתם טאוויל, ריימונדה מרמאללה, הפנתרה
 הרב של אשתו לוינגר, מרים הרבנית עם נפגשה המעחבית, בגדה
גוש״אמונים. ממנהיגי לוינגר, משה

 ב״בית שהתקיימה ההיסטורית, הפגישה עב
 ל,,העוקם טאוויל ריימונדה סיפרה בחברון, הדסה״

:הזה״
 וואלך, איירה היהודים, אורחי עם בביקור בחברון הייתי

היהו הנדבנים של ובנם ואשתו לשלום, הבינלאומית מהאקדמיה
 במוסיאון הספר״ ״היכל את שבנו גוטסמן, וג׳יין טמואל דיים

 הדסה. לבית והגענו הקדושים ובמקומות בעיר טיילנו ישראל.
 לנו הציע בשער שעמד החייל

 1 ה- עם ולדבר פנימה להיכנס
 שם היה נכנסנו. לוינגר. רבנית

 לחצתי לוינגר. הרב בעלה, גם
ידו. את

 הו- אני אבל יודעת, לא אני
 ערביה. שאני חשש שהוא ששת

 בילדים מוקפת היתה הרבנית
 הייתי הילדים. מגן ובתינוקות

 מעודי, חלמתי לא במבוכה.
 לוינגר. של ידו את שאלחץ

 אחד, מצד בהלם. ממש הייתי
 האוב- את המפחיד האיש זה

 גן שני, מצד הערבית. לוסיה
 על הילדים ציורי וכל הילדים

 שפניה הזאת והאשה הקירות,
מר מאוד מאוד שהיא שלוות,
 טובה בדרן ומסבירה שימה,
ב היהודים זכויות את מאוד

 והתנ״ן. האלוהים לפי חבריו,
 קלטתי ובהלם מופתעת הייתי

 יכולה הייתי ולא האווירה, את
 בחוץ, רגע, לפני שרק להאמין

מסתו רובים עם חיילים ראיתי
 המשחקים, הילדים אחד מצד במבוכה. הייתי ברחובות. בבים

עומדת! אני צד באיזה החמושים. החיילים השני הצד ומן
 על תלויה הזאב אלי של תמונה וראיתי מסביבי הסתכלתי

 באותו לה להאמין רציתי טובות. עיניה לוינגר, והרבנית הקיר.
 פנים לה היו עליה. שחשבתי מה את תאמה לא היא הרגע.

 הדסה, בית על היהודי העם זכויות על דיברה היא אחרים.
 מסכימה היא האם אותה שאלתי .1929ב- ליהודים שייך שהיה

 יתפשרו שלא למה :לי אמרה היא ליפו• יחזרו שהפלסטינים
 הפסקתי בתיהם! עבור בסף יקבלו שלא למה חבילה, עיסקת על

 להתיישב. באים אתם כסף. לוקחים לא אתם :לה ואמרתי אותה
ארבע. בקריית גם הדסה, בבית רק לא

:וואלך איירה לה אמר ואז אני, מי ידעה לא רגע לאותו עד
טאוויל. ריימונדה את לך להכיר רוצה אני

השתנו. פניה השניה. על האחת הסתכלנו מתח. של רגע היה

לויגגר רכגית
לא ואקדח דת

 בן, :אמרה ואז פנים, העמידה מתוחה, מאוד מאוד נעשתה היא
מרמאללה. טאוויל ריימונדה

״אוייבות ״אנחנו :לה אמרתי ! 
״יודעת ״אני :אמרה !

■! ■ ■
 אתם אם :אחת שאלה אותה לשאול רוצה שאני לה אמרתי

ליפו! נחזור לא שאנחנו למה הדסה, לבית חזרתם
 נשים הורגים אתם במחנה״יהודה, פצצות שמתם :לי אמרה

כאלה. בשיטות נוקטים לא אנחנו וילדים.
בחברון, קורה מה יודעת ״את נכון. לא שזה לה אמרתי

תב לפצצת המקום את הפכתם
 שלכם ההתיישבות בעצם ערה.

אחרים״. של זכויות לקחתם
מא ״אני :לי אמרה היא

תק רצונו. וזה באלוהים מינה
 לנו שיש ותראי חתג״ך את ראי

 ובשבילי ארץ־ישראל על זכות
ארץ״ישראל.״ זה חברון גם

ה עם ומה :לה אמרתי
 לא אני :לי אמרה ! פלסטינים

 בארץ- לגור לא להם אומרת
ישראל.
או היא מה הבינה לא היא

 מקבלת שהיא אמרח היא מרת•
לארץ־ישראל. לחזור זכותם את
 שהיא לי, הבהירה זאת עם יחד
 שיל- תחת גרה עצמה רואה לא

בחברון. פלסטיני טון
השניה, על האחת הסתכלנו

 מאוד ״את :לה אמרתי ואני
 מכבדת אני וחכמה. מרשימה

ישיר. אנושי קשר ניסיתי אותן.״
 יהיה אחד ״יום :לה אמרתי
 משא״ומתן לנהל לא למה שלום.

 אשה את ביחד. הולכים לא ואקדח דת רובים. בלי !שלום בדרכי
 בבית- קורה מה תראי מפחידים. בחוץ, הורגים אנשים דתיה.
הדסה." בית שמול הספר

 מכבדת שאני לה אמרתי אנחנו.״ לא ״זה :לי ענתה והיא
 ״השתמשי היהודית. הדת את מכבדת אני דתי, כאדם אותה
 ״זה :והיא הנשק." למען ״לא אמרתי. השלום,״ למען בכוחך

כהנא.״ אנשי זה אנחנו, לא
 לה, אמרתי כשעזבתי אגרסיבית. היתה לא לי. הקשיבה היא

 ״לכי :שלום בדרכי לעבוד כוח לה יתן שאלוהים מקווה שאני
 לחיות רוצים פה, אנחנו האנשים. עם דברי חברון, לרחובות

 תלכי אם איתם. דברי התנ״ך, את מעריכים פה אנשים ביניכם.
 רובים, בלי דו״קיום רוצים שאתם לאנשים ותגידי שלום בדרכי

 זאת.״ עשי אנא, כוח. לך יש לד• יקשיבו
אן עד טאוויל. ריימונדח של סיפורה כ

טאוויל עיתונאית
ביזזד הולכים

-

 הלווייתו בעת שעבר, בשבוע
 התגלה גרינברג, צבי אורי של

 הרבים והצלמים העיתונאים לעיני
ש האיש פי הלווייה את שסקרו
 של בנו אלא אינו הזין לו נשבר

 פסע גרינברג חיים החרות• משורר
 מאחורי מישפחתו בני עם ביחד

 האפשר ככל להתחמק וניסה הארון
 האיש והעיתונאים. הצלמים מעיני
 המישפחתיים, קשריו את גילה שלא
ניסה אביו, את לבייש שלא כדי

אביו בהלווית גרינברג חיים
להצטלם לא

 מותו אחרי גם הגילוי את למנוע
האב. של

 בחברת־הפיר־ העובדת אשתו,
ל לחבריה סיפרה אתיו טל סום

 יכולתו ככל עשה בעלה כי עבודה
 עם אותו יזהו לא שהצלמים כדי
הסנסציונית. המודעה בעל

2281 הזה העולם




