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זילברמן: ז1רי1דוחן: אידס■אטינגר: עמוס
 שהיה אמו ״!־!קנו

כאב־שינ״ם!״ לו
 צימר■ מרוני ״איו
על•?״ לדבר מען

 הסובר אם משנה ״לא
יורם!״ או יוסי הוא

 עורן אטינגר, עמוס את תקף דנקנר אמנון העיתונאי
 ביקורתו על חייך״. הם ״אלה תובנית״הטלוויזיה ומנחה

 שבוע במשך בתל־אביב סוקולוב״ ב״בית חגגו דנקנר של
ימים.
 לפנות החליט הוא אטינגר. עמוס היה חגג שלא מי

מועצת״העיתונות. אל בתלונה
 בהתנגדותו — שקבעה ועדה, בחרה העיתונות מועצת

 שאמנון — דולב אהרון והמבקר העיתונאי אחד, של
 שכתב בביקורת המיקצועית האתיקה מכללי חרג דנקנר

אטינגר. נגד
 מועצת־ מהחלטת מרוצה היה לא שאטינגר לי סיפרו
:אותו שאלתי העיתונות.

ת לא מדוע • ה היי צ ה מרו ט ל ח ה ה ץ מ
נו? נו, נו, לו? עשו מד, אז פרווה. החלטה זוהי

 הרבד, כבר ■שנשך אדם כלפי שיניים, בלי החלטה זוהי
 להציל שעזרו שלו, טובים הכי חברים שלו. חברים מאוד
 וישראל גולדשטיין אורי כמו חברים קשים. ממצבים אותו
 בפנים. ׳להם ירק הוא זרמי. דן והעיתונאי מהטלוויזיה סגל
 תיאמן. שלא בצורה אנשים וסיבך סיכסך הוא להם. רק ולא

דנקנר. אצל בתור הבא מי כעת אותי מעניין
א אכל • שה הו ת ע תו, א ד בו ב ע ת כ בי ו
ת ר ת על קו י כנ ה תו ך טלוויזי ת חיי הנ כ  ובע־ ש

ך. ת כ רי
 שלי שהפרצוף שיכתוב ביקורות. ויש ביקורות יש

 ישיכתוב אבל הטלוויזיה. מסך על בעיניו מוצא־חן לא
 איזו לרחוב? שלי הפרצוף עם לצאת יכול לא שאני

סיגנון־ביבים! מין איזה זו? צורה מין
 הביקורת את כתב שהוא לונדון לירון אמר הוא
 הפעמים שבאחת שייזהר זה ובענין כאב־שיניים. לו כשהיה
לכאב־שיניים. לו יגרום לא באמת מישהו

 לחגורה, מתחת שמכים האנשים מסוג הוא דנקנר
 היכיתי? איך חברה, נו ושואלים: לבית־סוקולוב ובאים

 הכתבות את וקורא שב אני שכאשר היא, האמת אך
 יש מה תראו חברה אומר: שהוא רושם לי יש שלו,

לחגורה! מתחת לי

 שבת במוצאי עברתי כאשר עצוב קצת לי היה
 בה מצאתי הומיה כיכר ובמקום מלכי־ישראל, בכיכר

 נתן. לאייבי שלום להגיד שבאו אנשים מאוד מעט
 את למלא מצליח אייבי היה שבהם ימים זוכרת אני

 לא הוא הפעם חינם. בידור שהבטיח משום רק הכיכר
באו. לא וההמונים שלום. להגיד רצה רק דבר. הבטיח
 מחברים נפרד בביתו, יותר מאוחר תפסתי אייבי את

 מהדק״ המפורסם, דיגלי למנחם מכר שאותה ומהדירה
 פיצויים וקיבל חבל״ימית מפונה של תקן על שהוא ליה

 התמונות את גם הדירה, את גם לקנות לו שאיפשרו
 אייבי. של הווידיאו מערכות שתי את וגם הקירות, שעל

:אייבי את שאלתי הכל. את מכר אייבי
ך • או זה אי עט כל־כך שב ם מ שי ד אנ הגי  ל

? לך ם שלו
 זה בשבילי שבאו. אלה אפילו שיבואו חשבתי לא

 הבטחתי לא הכל, אחרי שצופיתי.1 ממה יותר היה
 את כשראיתי אמנים. להם הבטחתי ולא בידור לאנשים

 מאשר מרגש יותר בשבילי היד, זה האנשים, של הפנים
 אישי, באופן באו הם איש. אלף 80ב־ הכיכר את למלא

שבכו. כאלה היו אעזוב. שלא וביקשו אחד־אחד
? זה זהו. אז • ף פו ה ה ת ? יורד א

 גולה אני רוצה, את־ אם גולה. אני יורד. לא אני
מרצון.
שיו • ר לא עכ ת ש אלא לך נו ט לבק קל  מי

טי. פולי
מגורש. ני.מש מרגיש אני אבל צוחקת, את
ה • ת . א . . ם י ז ג מ

 ברדיו עלי אמר ציפורי מה שמעת מגזים. לא אני
 ? חוק מפר שאני עלי להגיד מעז הוא איך שמעת ? היום
 להגיד איתי לי שחיו השיחות כל אחרי מעז הוא איך

 פתולוגי, שקדן הוא רשות? בלי שנים 15 ששידרתי
 ציפורי לך, אומר אני דיבה. הוצאת על אותו אתבע ואני
פתולוגי. שקרן הוא

 פירסמה וכישרונית, צעירה סופרת זילברמן, דורית
 ראשון ״שיעור הראשון, סיפוריה קובץ את לאחרונה

 לי נתנה סדן, דב פרס כלת דורית, סוסים". על ברכיבה
 אבל מצטערת, שהיא לי כתבה ובהקדשה הספר את
 גימיקים שני בו מצאתי דווקא אני גימיקים. בספר אין

 ״הכנות ששמו בסיפור קשור מהם אחד לפחות.
 — שדורית ידוע, ישראלי לסופר ומוקדש לרומן״,

 מנחלת — בחיי״הנישואין משבר העוברת נשואה אשה
 ושאלתי התאפקתי לא מורכבת. יחסים מערכת איתו

:דורית את
הו • תו מי פר או ת סו ב ת כ ר עליו ש פו סי  כ

ת כנו ה מן״? ״ לרו
 לשנות לי קשה ולכן במציאות מאוהבת מאוד אני
 בחשיפת עניין לי אין מה, אבל אוטוביוגרפיים. פרטים

הסופר.
כל • ת, כ א ם ז מזי ת הר ת ם. הם שנ עבי

 מסקנות להסיק יכול באמת, שסקרן מי ובכן, נכון.
 האותיות שתי קן. יואל לו קוראים — הסופר של משמו

 ידוע. סופר של ישמו של תיבות ראשי הן הרא״שונות
 ״הכנות הנקרא הסיפור, בשם גם רמז למצוא אפשר

 לא הרחב לקהל משנה? זה מה באמת, אבל לרומן״.
!משנה זה מה יורם. או יוסי קוראים לגיבור אם משנה
ת זה • מ א ה. לא כ שנ שהו אגב, מ א מי  קר

ת ר א פו ת הסי כנו ה שה״ ״ ? יורם של לפגי ק יו קנ

ישי שרית


