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 חקומוויססית ״המברגה
אובייקטיבית!" אינה

 כשהפתעתי במסיבת היה בורשטיין עוזי רק״ח דובר
 של קול שמעתי טלפיו,״ עוזי, ״החבר וטילפנתי. אותו
 מהי בורשטיין מעוזי לשמוע ביקשתי לו• קורא אשה

 במשבר הישראלית הקומוניסטית המיפלגה של עמדתה
איי״פוקלנד.

 הישראליים הקומוניסטים חושפים מה •
פוקלנד? איי משכר על

 החלטת את לבצע צריו זה שבעניין חושבים אנחנו
 שה־ כלומר, איי־פוקלנד. של דה־קולוניזציה על האו״ם

ארגנטינית. אדמה הם איים
 ׳הקו־ ממשלת של לצידה מתייצבים אתם •

ץ ארגנטינה של הימנית לונלים
 בכוח, ושימוש מוגמרות עובדות של יצירה נגד אנחנו

באר ולא באנגליה לא מצדדים לא אנחנו הזה ובעניין
גנטינה.
אובייקטיבית. עמדה נוקטים אתם •

 אנחנו אובייקטיבית. אינה הקומוניסטית המיפלגה לא,
 לאינטרסים מנוגדים הארצות בשתי שהמישטרים יודעים

 איי־ שמשבר לנו, ברור בתוכם. היושבים העמים של
 מבעיות הארגנטיני העם דעת את להסיח כדי בה פוקלנד

חמו כלכלה מבעיות בבריטניה העם דעת ואת המישטר
 גם — המישטרים שני נגד שאנחנו למרות אבל רות.

הקולו נגד בוודאי אנחנו — בבריטניה וגם בארגנטינה
ניאליזם.
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לעיתונות! להגיד

 אקשטיין, זאב הוא קסטנר פרשת מגיבורי אחד
 ולשאול איתו לדבר ביקשתי ההדק. על שלחץ האיש
בירו לביתו טילפנתי הפרשה. על שאלות כמה אותו

אמר הוא שמי את להגיד שהספקתי לפני אך שלים,
לי:

איתך. לדבר מעוניין לא אני
. במה אותך לשאול רוצה אני # . שאלות.

 אף עם או העיתונות, עם לדבר מעוניין לא אני
הזה. בנושא אחר אחד

הטלוויזיה. כתוכנית צופה אתה האם •
 הייתי אם אחר. אחד לאף או לד להגיד מה לי אין

לטלוויזיה. לומר לי שיש מה את אומר הייתי לדבר, רוצה

לכישרון! לסלוח
 של הפופולרי לקריין ספק ללא שייד השבוע סיפור

 על הרשת את שהעלה האיש אתגר, אבי רשת־גימל,
 נשמע לא אתגר של העמוק שקולו שבוע מזה המפה.

 ״מה, הפופולרית בתוכניתו לא לפחות גלי״האתר, מעל
י תשע״ כבר

 ציפור אך לחופשה, יצא שהאיש חשבתי בתחילה
 התוכנית. מהגשת הושעה אתגר שאבי לי לחשה קטנה

 אינפורמציה. לי למסור סירב והוא לאתגר טילפנתי
 מילה שכל חשש והוא תוכניתו, את מאוד אוהב אתגר

 קצת חשש נוספת. בהשעייה לו תעלה לי שיגיד מיותרת
 הסופר- ספק ללא הוא שהאיש העובדה לאור מוזר

הרדיו. של סטאר
 האיש כי לי נודע וכך במקורותי, להשתמש נאלצתי

 גימל רשת של ביותר הפופולרית התוכנית את המגיש
 כקריין־רצף לשמש אמור היה שבו לשידור הופיע לא
 סובל אתגר כי לי סיפרו מקורות אותם אלף. רשת של

 קטנות עבודות לעשות נאלץ שהוא מהעובדה רב סבל
 במשן משודרת לי, סופר שלו, התוכנית חשובות. ולא

 נוספות. שעות שלוש אתגר עובד בהכנתה אך שעתיים,
מת קריינים של נוספות עבודות לעשות נאלץ ובנוסף
קרייני־רצף. או חילים

:ושאלתי לאתגר שוב טילפנתי
?השעייתו אחרי מרגיש אתה איך •

 של ההצלחה נפגע. מרגיש אני אחר דבר מכל יותר
 גם בה, שהשקעתי המאמץ של תולדה היתה התוכנית
 הזאת בתוכנית עשיתי בהגשה. וגם בהפקה גם ביוזמה,
 איר־ לבתי־חולים, אמנים הבאתי :נורמליים לא דברים

 ערים בשש בימות-בידור אירגנתי לחיילים, הסעות גנתי
 בלי ולילה, יומם חודשיים זה על עבדתי מרכזיות, לא

נוספת. פרוטה אף לקבל
 הגעתי לא אחת פעם לי. זוכרים לא זה את אבל
 אז לקרות, יכול וזד, בלוח אצלי נכתב שלא לשידור
 בי, רק פגעה לא שההשעייה חושב אני אותי. משעים

 יוקרה, מביא זה טובה כשתוכנית הרשת. בכל פגעה היא
 מיסחרית תחנה היתד, זו אם הרשת. לכל אלא לי, רק לא
אותי. מפטרים היו לא

? בך לנהוג צריך היה לדעתך ביצר •
דר יש אבל להיענש, צריך לא שאני אומר לא אני

 לי אמר איך קנטרני. עניין סתם זה לדעתי, אחרות. כים
לסלוח. המוכן אחד אף אין לכישרון ברדיו: מישהו
?ו מקינאה נובעת ההשעייה כי סבור אתה •

 על שכותבים מילים עשר מתוך אולי. לומר, קשה
 יוצרים עושה שאני הדברים עלי. הן מילים חמש הרדיו

העניין. את אוהבים שלא אנשים שיש חושב אני כותרות,

■שי־ שרית---------
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מוכן לא אחד ״אף




