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 מי של מיכתב הזה העולם מקבל כאשר

 הוא אצלנו, שפורסם ממה נפגע עצמו את שרואה
 וכמעט המיכתבים. במדור מייד אותו מפרסם

המערכת. מטעם הערות בלי תמיד
הישראלית. בעיתונות נדיר נוהג זהו כי נראה

 בכלל כאלה מיכתבים מפרסמים שאינם יש
 על של הדוגמה כאן נתתי שבועיים (ולפני

 המיכתבים את המפרסמים ויש המישמר)
 המוסיף המקורי. הכותב של הערות בתוספת
 הנוהג הקודמות. השמצותיו על הדשות השמצות

 קורא שאצל ההנחה על מבוסס הזה הנפסד
הצודק. הוא האחרונה המילה בעל פרימיטיבי

חדשות. נוהג כך
 כדי מיכתב. לחדשות שלחתי חודש לפני

 לונדון. ירון של הרבות החלטורות אחת על להגיב
במלואו: המיבתב הנה

 הם מופרז עצמי וביטחון נורות של השילוב
כזה. צירוף מסמל לונדון ירון מסוכן. צירוף תמיד

 מתיימר הוא שבו ולזרוק״ .לקרוא במדורו
 כל את יפה מדגים הוא לעיתונאים. מוסר להטיף

דוגמה: והנה נגדן. מטיף שהוא הרעות התכונות
 חווה נפרשת העיתונות התנהגות את בנתחו

 הזה. העולם לעשות .הגדיל כתב: הוא יערי.
 השליכה שעל־פיו תסריט חיבר מידע בהיעדר

 אולם, ממכוניתה. מלבסקי מלה את יערי חווה
 למוות. האשה את ררסה חווה לא העיתון. מפנטז
 המלאכה את השלים אלמוני. אחר, מישהו

 היה דומני. זה, החשודה. ידיעת ללא אך לרווחתה.
השבוע." העיתונות הגיעה שאליו התחתית שפל

 הוא מה על מושג לונדון לירון היה לא כרגיל.
 הזה להעולם התהומית שינאתו אילמלא מרבד.

 את ושואל שפופרת־טלפון מריס בוודאי היה
 לונדון לירון אך זה. תיאור מבוסס מה על הכותבת

 דורש שהוא זה. אלמנטרי בנימוס צורך אין
 חלטורות מרוב לכך. זמן לו אין אולי מזולתו.

מכניסותידולארים.
 של המישפטית הכתבת בידי נכתב התיאור

 מרשה אני אלון. אילנה עורכת־הדין הזה. העולם
 של הראשונה לשורי שייכת שהיא לטעון לעצמי

 מזה. יותר לא אם במדינה, המישפטיות הכתבות
 חדשות.סבורים עורכי שגם להניח יסוד לי ויש
כר•

 ידיעה תוך שכתבה מה כתבה אלון אילנה
 אז ידועות שהיו כמה עד העובדות. של ממצה

 הביאה, היא המישפטי. המצב וניתוח לחוקרים,
 בגוף בפירוש צויין (והדבר תיאורטית כגירסה
 להציג תוכל נמישפם שההגנה תיאור הכתבה)

בבית־המישפט. אותו
 נמסר הדברים. את שכתבה אחרי ימים עשרה

 מן בחלק הודתה יערי שחווה חדשות על־ידי גם
 עם לגמרי כמעט הזהה תיאור ונתנה העונדות.

 הטענה למעט אלון, עורכתיהדיז של הזה התיאור
 אחר. מישהו עליידי בוצעה עצמה שהדריסה

 לגירסת קרוב היה הזה העולם של התיאור
 אחר תיאור כל מאשר יותר שיעור לאין החשודה
השבוע. באותו שפורסם
 חלקי שאר רוב גם לונדון: לירון ואשר
 נגדר היו אתרים, לעיתונים שנגעו הנ׳ל. הרשימה

 היה לא בעיתונות נפרשה הטיפול קישקוש.
 של אשתו נעצרה אילו וסביר. הוגן אלא .ניבזי',

 הדבר היה רומה. בחשד פופולארי אמריקאי שדרן
אמרי עיתון וככל טיימס בניו־יורק מתפרסם

בלתי״ בלתי־הונז. היה אחר טיפול כל אחר. קאי
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 שהיא כפי זכות־הציבור״לדעת, את ונוגד סביר
 המערבית. הדמוקרטיה ארצות בכל מקובלת

 יותר מתאימה לונדון ירון של גישתו היתה אולי
 התחסדות בגרר ודתה אלמלא לאיזווסטיה.

גמורה.
 לירון אותו מסר חדשות המיכתב. באן עד
 מיוחדות זעירות באותיות אותו פירסם וזה לתדון.
 ואחר־ ביקורת־עיתונות, להיות המתיימר במדורו.

 את גדולות יותר הרבה באותיות הוסיף כך
 השמצות של אוסף אלא היו שלא ״הערותיו".

הקודמות. על לחפות שבאו חדשות.
 (הסיפור ״בין כי לונדון כתב הישאר בין

 גירסתה ובין הזה) העולם של הדמיוני־כביכול
 זולת דםיון. שום אין המישטרה של העכשווית

החשודות." אחת של שסה באיות הדמיון
 שתי גמור. שקר זהו אבל ושנון, יפה מצלצל זה

 אחרי ימים שלושה בעיקרן. זהות הגירסות
 את הזה העולם סיפק כבר הפרשה חשיפת
 סטינו(בכוונה) אחת בנקודה רק הסופית. הגירסה
 הגופה דריסת את הטלנו לא המיישטרה. מגירסת
הבין. המבין אך יערי. חווה על במישרין

 המסג־ היחידות הסגולות כי ואומר חוזר אני
 על מקצועית ביקורת למתוח לונדון ירון את לות

ביותר. מופרז וניטחון־עצמי בורות הן העיתונות
התנצלות
מראש

 לרמוז לעצמי הרשיתי שעבר בשבוע
 נת־אדם מיכל •של המאהב הסרט כי בעדינות

טוב. הכי־הכי אינו
 של עיתונאית אליי וטילפנה יממה. עברה לא

 מישפט־דיבה על אותי ושאלה המוספים אחד
 לא הראשון ברגע בת־אדם. מיכל נגדנו שהגישה

 לפני נזכרתי: אחר־כך שחה. היא מה על ידעתי
 רכילות. של בקטע כתבנו. שנים 15מ־ יותר

 משה הכימאי עם מיכל של האישיים שיחסיה
 מן נעלבה מיכל שלה. לקריירה עזרו מיזרחי
 אל שהגענו ולפני מישפט. הגישה הניסוח.
 כפי התנצל, הזה העולם התפשרנו. השופט

 נכשל הוא כאשר וברצון. תמיד. עושה שהוא
מזמן. העניין את שכחתי בניסוח.

 רי־סחמי־ היתה שלא הביקורת אחרי עכשיו.
 לעיתונאית, זאת לספר בת־ארם מיכל מיהרה אה.
 ועוד שונות. ברדיפות עליה שאיימנו הוסיפה וגם

זה. מסוג בדים סיפורי
 גם אני בת־אדם. מיכל את מחבב אני חבל.
 את במשימה. דבקותה את תוקפנותה. את מעריך

 וגם סרטיה. בשביל מאנשים כסף להוציא יכולתה
 והיו הלוואי בעדה. כולי הקולנועי. כישרונה את
כאלה. נשים הרבה לגו

 לחשוב לעצמי מרשה אני לעשות? מה אבל
 קצת שהוא טוב. אינו המאהב. הזה. שהמיס

 של חשופים שדיים של שלם פרדס ושגם רדוד.
 קולנועית החמצה להסתיר מצליח אינו קטינות

 איכות את תעלה לא הצנזורה התערבות גם זו.
 ותעזור פירסומת. לו תעניק רק היא הסרט.

ל שהופעלה יהסי־ציבור, של האדירה למכונה
מענו.

מתנצל. כנר אני דינה! זו ואם

רחל רחל,
 התערבות גיבור שביט, אהרון על

).29.1 הזה (העולם הדיאטה
 בכל מדייקת המרחלת שרחל רגילה אני

 דרינג־ לה עשיתי כמעט השבוע אבל הפרטים.
 של לתצלום הכותרת כי מזה. גרוע לא אם דרינג,

 היתה במדורה, לופוביץ, וצביקה שביט ילו
שגויה.

 (״ילו״> אהרון הוא בתצלום המשופם הגבר
 אקרשטיין, גיורא המארח, ולא ילובסקי־שביט

ההתערבות. והסתיימה החלה אומנם שבביתו
 הרצליה כהן, ציפי

 הנמנה. הכותרת עם האמיתי. ילי סליחה. •
בתצלום.

• • •
הפועל לעזרת הוליווד
(העו תל״אביב הפועל גירעונות על
).22.1 הזה לם

 על המדהימים שהמיספרים היא הגורל יד
 פורסמו תל־אביב הפועל של וחובותיו גירעונותיו

 רשימת הובאה בו גליון ובאותו שבוע באותו
 דולארים. מיליוני עשרות שגרפו הסרטים
שבין ובטוחני הואיל לעניין: הצעה לי יש לכן

האמיתי שביט ילו
הדיאטה התערבות גיבור

 וגם היהודים גם רבים בהוליווד אילי־הקולנוע
 ביניהם, מגבית לערוך דעתכם מה הספורט, אוהבי

 שניים, או אחד, אחוז תל־אביב? הפועל לטובת
 האבודה התיבה שודדי הכנסות של למשל,

 בעיות הרבה פותרים היו דולר) מיליון 115(
 דב שהשאיר וחצי) דולר החובות(מיליון לירושת
תל״אביב. להפועל בן־מאיר

תל-אביב מזרחי, דויד

האירים של קלאוס סנטה
האיריים החירות לוחמי שבועון על

).22.1 הזה (העולם
 משבועונם מתפעל שהוא כץ, לקורא לו תיתי

 כי עצמי על מעיד אני אבל! פיין. השין אנשי של
 לאיחוד האירים של ערגתם את מבין בהחלט אני
 אחת: הסתייגות לי יש אבל אירלנד, חלקי שני
למעשי־רצח! הטפה וללא מעשי־רצח ללא

 ובמדור שבועון באותו נתקלתי אני גם והנה,
 שאירע מעשה רבה, בחדווה סופר, שלו ההווי
ה בדצמבר הגדולות הכל־בו מחנויות באחת
אחרון:

 עונת־חגים בכל שוכר שהכל־בו שם מקובל
 אצים־רצים ואליו קלאוס לסנטה המחופש אדם

 לבקש כדי הוריהם, עם למקום הבאים הילדים,
חג־המולד. מתנות ממנו
 וביקש ילד ניגש קלאוס סנטה לאותו אז

 ״למה האירי: הסגטה לו אמר מתנה. אקדח־מים
 על באש ופתח אמיתי אקדח קח אקדח־מים? לך

תל־אביב סימון, חנו תאצ׳ה״ מרגרט

ירושלים איננה מילאנו
באיטליה. יוס״הדגל על

 רפול כאשר מהומה בארץ קמה שנה לפני
באולם ישראל לדגל כן להתקין הציע איתן

 אבל, נגד, היו בעד, היו הכנסת. של המליאה
מקומו. על הדגל הוצב דבר, של בסופו
 הרוחות עכשיו סוערות באיטליה, כאן, גם

 בטינו ראש־הממשלה, הלאומי. הדגל בנושא
 כיום־ במאי 12ה־ את לקבוע הציע קראקסי,

 הדגל הונף עת ,1798 במאי 12ה־ לזכר הדגל,
מילאנו. בעיר לראשונה הירוק־לבן־אדום

 כי שסברו בגלל אולי וגעשו, רעשו המתנגדים
 כי העניין, מן פוליטי הון לעשות מבקש קראקסי

 — דבר של סופו מילאנו. יליד הוא הכל אחרי
הפרק. מן ירד יום־הרגל
 ולדגל איטליה לדגל משותף מוצא יש ואגב,
 מצבעי נלקח דגלנו של שצבעיו כמו ישראל.

 האיטלקי הדגל ציבעי נלקחו כך התפילה, טלית
 מילאנו של העירוני חיל־המישמר מדי מציבעי

 ירוק, ממעיל מורכבים שהיו ,18ה־ המאה בסוף
לבנים. וממיכנסיים אדומים, קישוטים בעל

איטליה מילאנו, רקח, ג׳ינו
• • •

 באים, המורמונים
באים המורמונים

 הזה (העולם נוצריים קדושים על
ואילך). 8.1

 על עמודים שני קודם מדהימה: די ההתפתחות
 אחר־כך ).8.1 הזה (העולם הקדוש סילווסטר

 הזה (העולם הקדושה ברברה על עמודים שני
 אותנו המלמדים קוראים, מיכתבי ולבסוף ).8.1
 ומי )15.1 הזה ברברה(העולם היתה בדיוק מי

).22.1 הזה (העולם סילווסטר היה
 וגם הזה העולם עורכי גם כאילו נשמע זה

 המיסיונרי הלהט בשבי נפלו הזה העולם קוראי
 מעיינם כל נתון ועתה המורמונים?), של (אולי

ובאפיפיוריה. הכנסיה בקדושי
תל־אביב יזרעאלי, מנשה

 כל פשוט, בטיח. ולא מורמונים לא •
בעונתו. קדוש

סיביר שיבטי כד
 (העולם רוסי אמן של נשותיו על

).22.1 הזה
 שהוא לי איכפת לא רוסי. שהוא לי איכפת לא
 לא בעירום. מופיע שהוא לי איכפת לא שמן.

 לי איכפת לא נשים. ארבע לו שהיו לי איכפת
 מהן שאחת לי איכפת לא רוסיה. היתה מהן שאחת
 היתה מהן שאחת לי איכפת לא אוקראינית. היתה

יהודיה.
 כבר זה האודמורקית, האחרונה, האשה אבל

להיות? צריך זה מה ובכלל, מדי, יותר
הרצליה מנוסביץ, חנניה

שד, א ה א האודמורקית •  אחד בת הי
ם הרבים משיבטי־הנוודים  את המאכלסי

א כי אם סיביר.  השבטים אחד לא הו
ם. כבני הגדולים, טי ם, היאקו  הקאלמוקי

ם הטונגוזים, אקי סטי והציוקציים. האו

הוד ובס דע
שנה 25 ופני

צחקן מזה
* • 1961 ב־

 אור שראה הזה העולם בגליון
הופיעה, שנה, 25 לפני השבוע
 שם שהופיעה בפי אנשים, במדור

רחוקים, ימים באותם שבוע מדי
ב שהובאה. בדיחת־השבוע. גם

איש של בשמו הזדמנות, אותה
 ה־ אנשי (של הצעירה הלישכה
בתל-אביב: מיסחר)

 אבל במניין. להתפלל רצו יהודים שני •
 האחד היהודי אמר שניים. רק היו כאמור, הם,

 ואני, אתה שניים: זה ואתה. אני השני: ליהודי
 ובסך שניים עוד זה ביחד, שנינו שניים: עוד
 שישה, כבר אנחנו הכל

 שישה. פעם עוד אנחנו מבטך, מנקודת
 אז שנים־עשר. אנחנו ביחד אומרת, זאת

הביתה. ללכת ויכולים מיותרים שנינו
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