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ותמונות. מילים הדפיסה הדיו ודיו. 1 1
 כל העיתונות. של רם־התמצית הן המילים
ממילים. בעיקר מורכבת אנושית תיקשורת

 על המילים, על פעם מדי לחשוב כדאי לכן
לכך הקדשנו הזה, העולם אנשי אנחנו, השפה.
רבה. מחשבה תמיד

 אנשים מפי הערכות שתי שמעתי לאחרונה
 חיובית, אחת — זה בעניין לומר מה להם שיש
שלילית. אחת

 הזה העולם של העברית השפה האחר: אמר
 העיתונים בכל בעיתונות. ביותר הטובה כיום היא

 השפה שביניהם. המכובדים וגם האחרים,
גבוהה. רמה על שומר הזה העולם מידרדרת.

 לא אתם להתיישן. מתחילים אתם אמר: השני
 צעירה שפה ומתפתחת הולכת הזמן. עם צועדים

אותה. דוחים ואתם יותר,
אלה. בדברים נהרהר הבה

 שפת
הזה" .העולם

 הזה, העולם את לידינו קיבלנו איטר ן*
 ששפת מצאנו .50ה־ שנות בראשית ^

לנו. מתאימה אינה הישראלית העיתונות
 במיזרח היהודיים בעיתונים גובשה שפה אותה
 זאת בעליה. עם יחד לארץ והועתקה אירופה,

 זרה מגושמת, מליצית, סיפרותית, שפה היתה
בארץ. שגדל החדש הדור של לאוזן

 לנו. מתאימה חדשה, שפה לעצב ניגשנו
 לא אס לעניין. מילים פשוטות, מילים חיפשנו
 כמו מילים — חדשות המצאנו אותן. מצאנו

 אופנוען, טיפש־עשרו;, חללית, אמרגן, אופנאית,
 עיצבנו אחרות. ועשרות מתוסבך. מחזמר, חמשיר.
 המטרה ענייני. תכליתי, קצר, חדש: עברי מישפט

 ביקשנו אשר את לומר היתה שלנו העיקרית
 בעברית ומדוייקת, עניינית פשוטה. בצורה לומר
על שאפשר כמה עד שתקל ובצורה טובה,

הקורא.
 חריגה תחילה שהיתה הזה, העולם שפת
 העיתונות כל את שנים 15 תוך כבשה לגמרי,

 היה. כלא נעלם הקורם הסיגנון העברית.
 מרורינו בל את נדיבה ביד שהעתיקו העיתונים.

 לשוננו. את גם נטלו כיום!. גם בכד (והממשיכים
 הזה, העולם חניכי באמצעות בעיקר נעשה זה

 עמדות־המפתת מרבית את הזמן במשך שכבשו
 מי גם אך כיום). נמשך זה תהליך בעיתונות(גם

לשפה הסתגל שלנו, בית־האולפן את עבר שלא
זו.

 מיוחדת שפה לעצב רצינו לא כך. על שמחנו
העיתונאית. השפה את לעצב רצינו לנו.

 אין וכיום שנים, כמה לפני הושלם זה תהליך
 בעולם־ המובהקים שונאינו גם לו. המתכחש איש

 אותם ובראשם כאלה, רבים ויש — התיקשורת
 מודים — לגנוב שניתן מה כל מאיתנו שגנבו

הזה. העולם בשפת עכשיו כתובים שעיתוניהם

 למה 3*
אותה לרצוח ~

 להכריז רוצה אני ממשיך, -'אני ךי^סני
של הידועה לתופעה היטב מודע שאני /

לריאקציונר". שהפך ״המהפכן
 אחת, מהפכה שחוללו אנשים, כלומר.
 רוצים הם הבאה. למהפכה כלל בדרך מתנגדים

 ומסרבים שהשיגו, מה על לשמור
לשינוי. אינסטינקטיבית

 גם רואה איני זו. למלכודת ליפול רוצה אינני
 שפה. כל כמו העברית. השפה בכך. צורך כל

 מתאימה מתפתחת. אחרת, שפה מכל יותר ואולי
 מעכלת במהירות, המשתנה למציאות עצמה את

 העולם ומרתק. יפה תהליך זהו חדשים. מושגים
זה. תהליך של הראשונה בשורה תמיד היה הזה

 לקבל מוכנים שאיננו התפתחות, יש אולם
 משובשת, קלוקלת. בשפה מתבטאת היא אותה.

 החינוך תוצרת המצוי. הבור של בפיו השגורה
 חדרו מהם שרבים כאלה, בורים הישראלי.
 באמצעות ובעיקר הישראלית, לעיתונות

 של זה צירוף כי עתה טוענים החינמונים,
 הצעידו•״ החדשה, העברית השפה הוא שיבושים
העדכנית.

 יש סלנג. חדשה, עגה יש דור ובכל שפה בכל
 להיבדל המבקשים הצעירים, הגילאים של סלנג

 הסלנג ודרך טיבעית. תופעה זוהי מקודמיהם.
 יפים, וביטויים מילים פעם לא לשפה חדרו

ומושכים. חיוניים
 שהוא בתנאי בעיתונות. לסלנג מתנגד אינני

 אנשים מפי ישר בציטוט כלומר. במקומו. נשאר
 פיקאנטית, בכותרת לפעמים בסלנג, המדברים

 כשזה מיוחד. סיגנון בעלי אישיים במרורים וגם
נחמד. להיות יכול זה וולגאריות, ובלי במידה, בא

 כתחליף סלנג לקבל מוכן אני אין זאת לעומת
 לא־ המעיד סלנג, בין היטב מבדיל ואני לשפה.

 של שיבושים ובץ מצויין, לשוני חוש על פעם
 אלא סלנג, אינם את" לי ו״אין את" לי ״יש בורים.

 אלא הצטעצעות, אינה ש" ״בגלל בורות. של סמל
גסה. שגיאה

 כל עם ״זיונים שעיקרו סיגנון של חסיד איני
 הוא המין. את המציאו ישראל צעירי לא דבר".
 המין הכנסת שנים. מיליוני כמה כבר קיים

 הממשלה על לדיווח או קונצרט של לביקורת
 על אלא ורענן, צעיר סיגנון על מעידה אינה

וחוסר־כישרון. חוסר־תרבות
 למלים כלומר. מדוייקת. להיות צריכה השפה

 מי הדיוק. את הורסת קלוקלת שפה משמעות. יש
 לומר רוצה כשהוא בודדים״ ״אנשים שאומר
 יכולים המשמעות. את הורס מעטים" ״אנשים

 להיות ויכולים בודדים. אנשים הרבה להיות
 וכלל. כלל בורדים שאינם מעטים אנשים

 ולשם מרוייק. מידע למסור הוא שלנו התפקיד
 דד שאינה מדוייקת, לשפה זקוקים אנו כך

משמעית.
 נכס גם היא מכשיר. רק אינה השפה ולבסוף:

 והדר. יופי בעלת יצירה כשלעצמה תרבותי,
 בלתי־ כה במאמצים שקמה החיה, העברית השפה

שוב? אותה לרצוח למה נס. היא רגילים,
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מכחכים
)3 מעמוד (המשך
 עזרא שמוש(מישל אמנון הוא חלב מבני היחידי
 פיקחת, מאוד אשה גם שהיא סבתי, אבל ובניו).

 ״יא נשבעת!): לי(אני אמרה היא וכר הסתפקה לא
 נום זה הלא גדולה. בס אותך האכילו עקומה, ו.

 כתוב שזה כמו זה את קראי דה־פליס(שם־עט)!
חדה!״ עין יעני — חדה ע. —

רעננה שמש, ורדה

לשכוח ולא לזכור,
 (העולם כך ועידת נגד ההפגנה על

),19.2.86 הזה
 נגד בהפגנה אבל לחלוטין, א־פוליטי איש אני

 חרד רק לא אני כיהודי כי השתתפתי, הכהנאצים
מת פשוט אלא הזאת, מתופעת־האימים ומזועזע

ליבי. עומק עד בייש
 עמלק! לך עשה אשר את זכור אצלנו, ככתוב

ת לא נאצים? אנחנו האם עמלקים? אנחנו האם
 בכרזה כתוב שהיה כפי בריוק תהיה! ולא קום

ירו להפגנה: מחבריי אחד שנשא תצלום) (ראה
נירנברג. אינה שלים

ירושלים רוזנפלד, טוביה

מהרצליה שקספיר
אנגלי. כבלשן אבן אבא על

 מספיק יש אבן שלאבא לחשוב היה אפשר
הכנסת. של ועדת־החוץ־והביטחון כיו״ר תעסוקה
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ב״הראלד״ אבן מיבתב
תעסוקה מספיק יש

 לוקאל־ כאלה הם הבא העולם עורכי מדוע
 תל־ תושבי רק מדוע תל־אביב? של פטריוטים

ה את יחליפו כבר מתי במדורם, שואלים, אביב
תי מתוך שלהם, להט) שלמה מיל׳ (אלוף קצין
המשמ צה״ל קציני החלפת של שהמגמה קווה
 הכבושים, בשטחים ראשי־עיריות בתפקיד שים
עליהם? תפסח לא

 איננו ניצן מאיר וכי ראשון? תושבי עלינו, ומה
קדימה!. אז מיל׳! אלוף־מישנה איד! ועוד קצין?

ראשון־לציון בסקטור, ראובן

הצבאים צייד
 15.1 הזה (העולם חיא רבי על עוד

ואילך).
שהיה חיא? רבי על לספר שיש מה כל זה

״כך״ נגד הכרזה
מתבייש מזועזע. חרד,

 הוא חיא רבי הלא חומוס? ומקבל פול מבקש
 אנשי את שנה אלפיים בכמעט שהקדים האיש
 מן הגליל את המטהרים הטבע, שמורות רשות

הצבאים!
 בחיסרון הרגיש חיא רבי היה: כך שהיה ומעשה

 מגילות־ — ימים לאותם נכון סיפרי־לימוד(יותר
 צבאים לצוד הורה עשה? מה לנוער. לימוד)
 מה על שיהיה כדי לקלף, עורותיהם את ולעבד
 חילק אותם התורה, חומשי חמשת את לכתוב
הפעוטות. בין מכן לאחר

חיפה טרייביטש, יצחק

 ההראלד את הבוקר פותח אני פלא. זה ראה אבל
 באירופה) המופיע האמריקאי (העיתון טריביון

מ שבו למערכת, מיכתב עיניי? רואות ומה שלי
המ מכותבי אחד של האנגלית את אבן ח״כ בקר

 וילי־ בארצות־הברית, הנודעים הראשיים אמרים
 את בשעתו. כותב, היה גם שדומני סאפאייר, אם

 ניכסון. ריצ׳ארד של נאומיו
מהרצליה. שקספיר ממש

שווייץ נווה. ז גולדברג, דב
נפ הקפיד לא גזלזנרג שהקורא חבל 9
ם. רסים למע במיכתב מסר אבן ח״ב הקטני
ם כתובת את רכת שלים) מקו ו עבודתו(ירו

 הפרטית(הרצליה). כתובתו את לא
• • •

הכפתור את לסגור
הטלוויזיה. אנשי של הופעתם על
 לא עדיין שלכם שידור מדור מדוע תמהתני

 ולא טלוויזיה מאנשי כמה של להופעתם התפנה
 אלמנטארי הקפדה חוסר על צל״ג להם העניק

בלבושם.
 עניבות, העונבים לג׳נטלמנים מתכוונת אני

 חולצתם שצווארון או להם חם מדי שיותר או אבל
 את לסגור בלי העניבה את עונבים והם עליהם צר

החולצה. של העליון הכפתור
 בתוכנית שמראיין שלומפרי, מראה יוצר זה

 ועניבתו בישראל שר מול יושב למשל, מוקד,
 נראה והוא הפתוחה, חולצתו צווארון למול מוזחת

ב׳. סוג אמריקאי בסרט עייף פוקר שחקן כמו
תל-אביב פישלביץ, לאה

• • ״ שארה
החדשה באנציקלופדיה פריט על
 הזה (העולם הבא העולם של

26.2.86,(

ס & עו ה ה ו ה
שש 25 לפני

 קרא כן ער
פרס שמן

 אופנת היתה עדיין שנה 25 לפני
עוצמתה. במלוא השמות עיברות

ה שמותיהם את עיברתו רבים
 הם כיצד גילו גם ורבים לועזיים

 בין שמותיהם. לעיברות הגיעו
 הזה העולם שסיפר כפי היה, אלה

 25 לפני השבוע שהופיע בגליון
 שימי שר״הביטחון סגן (אז) שנה,

 מיש- שם את ששינה פרס, עון
 בשנת עוד פרסקי, הלועזי, פחתו
לפרס. ,1945

 מסע על פרם שימעון סיפר השבוע •
 לאובדרשרש הד־הנגב דרך העובד, הנוער
 בשנת השתתף שבו ימים), אותם של (אילת
 לביקעת־עובדה. המסע ירד ״כאשר :1945

 טיפסנו שמו. פרס, טורף, עוף של קן גילינו
 הד״ר לנו סיפר אחר־כך נו. להציץ כדי

 המכון מנהל ימים מנרלסון(באותם (היינריך)
 פרופסור ולימים בתל־אביב הביולוגי״פדגוגי

 רבות תל־אביב) באוניברסיטת לזואולוגיה
 החלטתי זה טיול בעיקבות הזה. העוף על

לפרס." מפרסקי שמי את לשנות
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