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1 כהן עלי

ל(מן)
ואנוכ

שביל,.ה צילם כהן עלי 1 ב
 שעבר לפני הזה״ עולם

מן, יגאל בדנמרק. לחיות
 היה מאה-שערים, חניד

דמות והסך צלם־המערבת,
 נשא הוא בארץ. ידועה ■

המערכת מעובדות אשה
בארצות־הברית. עתה וחי ■

שב ב־ווילג׳ יפהפיה גלריה דירת
מהרמ ריבר. ה־איסט ליד ניו־יורק, ג

קלא צלילי־מוסיקה בוקעים קולים
 השולחן על הזה. העולם מן שלא סית
 העולם של חומי־כריכה כרכים —

 הדירה, בעל השישים. משנות הזה
 בשקיקה מעלעלים ואנוכי, רעייתו

 קרי־ לעת מעת דף. אחר דף בכרכים,
 של קולח סיפור ומייד את־התפעלות,

זיכרונות.
 שהיה מי מן, יגאל הוא הדירה בעל
 העולם צלם השישים שנות באמצע

 המצו־ צילומיו בשל שהתפרסם הזה, *
וה דבר שם לו שהיקנה זקנו יינים,

 שזכתה טלסקופית, עדשה — תותח״
 מדינאים של מדוקדק לעיון אחת לא

בפלא. שהתעניינו ואנשי־צבא,
 באותם שהתעניינו האנשים בין
 ושימעון רבין יצחק ב״תותח״: ימים
 לפניהם היה עדיין שעתידם פרס,

כראשי־ממשלה.
 מעורה מינה, יגאל, של רעייתו

 לא יגאל ימים. אותם בקורות היטב ^
 עבר רק מלאכת־הצילום, את נטש
החד אחר רץ איננו ויותר אחר, לענף
שות.

 צמד הנראה ככל היינו ואני יגאל
בת בארץ, צלמי־עיתונות של ראשון
ירו את סיקרנו השישים. שנות חילת

 מסיבות ילדותנו. מחוז שהיתה שלים,
והקריירה כצמד, נפרדנו גרמן, שהזמן
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אבות פרקי
 דנרים שלשה בידו יזיש מי נל

הללו
אבינו. אבוץזם של ממלמיךיו
 ,אחדים דברים ושלשה
הרשע: בלעם של ממלמיךיו

טובה, עץ
צמונה, ורוח
- שפלה ונפש

 אבינו. אברהם של מתלמידיו
רעה׳ עין
גבוהה, ורוח
־ רחבה ונפש

הרשע. בלעם של מתלמידיו
 אבינו אברהם של תלמיךיו בין מה

 הרשע! בלעם של לתלמידיו
 אונלץ אבינו, אברהם של תלמיךיו

 הזה 'בעולם
 הבא, בעולם ומחלץ

- וז ? *שנאמר:
 יש, אהבי ,להנחיל

אמלא. ואצרתיהם
• • •

 במלח פת תורה: של דרבה היא כך
 ועל תשתה, במשורה ומים תאבל,
וב תחיה, בער וחיי תישן, הארץ
 עושה אתה ואם עמל. אתה תורה

בעו - אשריך לך. וטוב אשריך בן,
 הבא. לעולם - לך וטוב הזה, לם

פולי'פרידמן* בחר

י

ומן כהן
ותותח זקן

 נפרדים, לכיוונים פנתה שלנו האישית
 נפרדנו לא בעולם־העיתונות. שנינו אך

 עד בלב־ונפש ידידים ואנו בחיכוך,
לעיל. כאמור הזה, היום עצם

 הייתי לא מזכיר: אני ״חטאי״ את
 לא הזה, העולם של מערכת חבר

 כיסוי״ ״חוליית לא המניין״, מן ״כתב
 שלא לדוס(למי התחפשתי לא ואפילו

 — לדוס התחפש כן יגאל זוכר:
 את להרשים כדי מיגבעת לו הספיקה

 זאת עשה הוא בפח. ולהפילם רואיו כל
 כי להוכיח שנועדה כתבה במיסגרת

 הדתית: בכפיה רוצה לא בציון העם
 עצומה על יחתום אדוייני ״אייפשר
שאכעס?״) חילול למניעת

מירו העתון דפי מעל השתתפתי
 ממני שעשה הוא והריחוק שלים,

במלא שעושה מי ולא בלבד, משתתף
התל־אביבית. בחדרי־המערכת כה

 היתה הראשונה המצולמת הכתבה
בירו הדתית הכפיה על מה?) (אלא

 השם את לה העניק אבנרי אורי שלים.
 אלוהים״(העולם למען ״אלות הקולע,

 מעבודתו התפעלתי .)1317 הזה
 העמיד כאשר אורי, של המיקצועית

 לא אותה שהעמיד לאחר הכתבה: את
 העמדת אחד. תג ולוא לשנות צורך היה

מושלמת. היתה המצולמת הכתבה
 השתתפתי יותר מאוחרים בשלבים

 (מישאלה הזה העולם בפורום גם
 — השבועון של יובלו עם — צנועה

ומוצ חשוב מדור העתון לדפי להחזיר
זה). לח

 זוכר אני הזה העולם השם את
 מיל־ סף על כאשר מעימקי־ילדותי,

עיתו בקיוסק ראיתי העצמאות חמת
 שם עם עיתון ירושלים בעיה״ק נים

 ״דופק מוזרה מישנה וכותרת כזה,
 לפני עוד זה היה הזמן״. ריתמוס החיים,
 העיתון את רכש השני(אבנרי) שאורי
מת כידוע אך הראשון(קיסרי). מאורי
 הפך הזה העולם והשם לכל, רגלים
ובשי הישראלית בעיתונות דבר לשם
 בניגוד בזאת שישי. ימי של סלון חות

שהח רישמיים, מוסדות לגישת משווע
שנש ומה שמו ואת השבועון את רימו

״הש חיבה: שם שהפך כינוי, הוא אר
המסדים״. בועון

 לגלריה ספורות לדקות ונחזור
 רשימת את פתחנו בה שבמנהטן,
בשבו הקשורים האישיים הזיכרונות

 חמישים לו במלאת הזה, העולם עון
 מצאנו דאז הגליונות באחד אביבים:
 ידוע, ירושלמי בוהמה איש על רשימה
 כי סיפרה הרשימה בן־סימון. צ׳ארלי

 דנית נערה מצא זה ידוע דון־ז׳ואן
 לו הראשונות(שהיו נשותיו שתי לאחר
 והיא כריסטין, הנערה שם מהן). ילדים
 כוחו יניסה העיתון בהריון. אז היתה

 ניבא הוא ונביא״: גינקולוג ב״להיות
תאומים. לצ׳ארלי

 וזה בלבד, אחד ■בן ילדה כריסטין
נת לא בהם הבודדים המיקרים אחד

הזה. העולם נבואת גשמה
 היום מגדל בן־סימון צ׳ארלי אגב:

 ילדים משישה פחות לא בקופנהגן
 עם שונות. נשים משלוש אך שלו,

 עוד חי אינו ימים אותם של כריסטין
 הביאה ליז, הנוכחית, ואשתו ביחד,

 ילדי שלושת משלה. ילד כנדוניה
 עוד לו נולדו — עימו מצויים כריסטין

תאומים. א ל אך איתה, ילדים שני
 רשימת את לסיים נשאר ובמה

 — והווה? רחוק מעבר הזיכרונות
 הזה שהעולם מקרב־לב, בברכות
 יזדקן ולא הלוחמת בדרכו ימשיך
לעולם!

ישי־לזי שרית

כיחבי! לי: אגו הוא
 לעצמה קנתה ישי שרית

 והתרכזה כמראיינת, שכ
ה הראיון בעריכת בעיקר
 העולם של הגדול שבועי

דר את התחילה היא הזה.
 נסעה הזה, בהעולם כה

ל חזרה לארצות-הברית,
שבועון.בעת ארץ  שלי- ול
בהפ הזה העולם בשם חות
 אוניית-הימורים, של לגה

לוי, גידעון את הכירה
 הארץ, מערכת מזכיר כעת

לו. ונישאה
 ״כיתבי.״ לי, אמר הוא ״כיתבי״

הכל. זה אחת, מילה
 ומפוחדת נרגשת שישבתי אחרי

 של והקטן הצפוף בחדרה שעות במשך
 מישפט את המאה בפעם משננת 'חנה,

 שרית לי ״קוראים שהכנתי הפתיחה
 עוגה עיתונאית,״ להיות רוצה ואני ישי

 אפשריות, שאלות על האלף בפעם
 מעניינים, תולדות־חיים לעצמי בונה

 עיתונאית, להיות שרוצה למי שיתאימו
 משותפים, מכרים של שמות מחפשת
מילה. איזו לו שיזרקו

 הזו, הפגישה את תיכננתי חודשים
 איתה הלכתי בלילות, עליה חלמתי
ש פחדתי לאיש, גיליתי לא בימים,

 פיתאום שמה מדי, יומרני שזה יגידו
עיתונאית. אני

 לחייג אומץ שאזרתי עד חודשים
 אורי עם פגישה ולבקש 232262
החוד כל אחרי זה, כל ואחרי אבנרי.

 הוא ההתרגשות, וההכנות, האלה, שים
ש ממה שמינית להגיד לי נתן לא

 אותי וזרק אמר, הוא ״כיתבי,״ הכנתי.
הקרים. למים

 במשך בית לי היה הזה העולם
להפ לכתוב, למדתי שם שנים. עשר
 הרבה החושים. ואת האנטנות את עיל

 אל שפונה במירפסת היזלתי דמעות
 שיניי, מבין סיננתי קללות הרבה הים,

 אברהם את אבנרי, אורי את מקללת
ארו לילות כולה. המערכת את סיטון,

לנ מנסה כשאני במערכת, ביליתי כים
כשה רק ומצליחה לכתבה פתיח סח

 על שעות ארבע יושבת מאיה שחר
 הראש את שוברת מילה, 200 בת כתבה

כותרות־מישנה. ועל כותרות על
להש לי התאפשר הזה בהעולם

 הזה העיתון שרק מהסוג בחוויות תתף
 של מקוצרת רשימה לכתביו. מאפשר
 הימים סיני, דרום פינוי כאלה: חוויות

 ועידה בשארם־אל־שייח, האחרונים
לער משותפת בסיציליה, בינלאומית

הפג סיקור ואירופים, ישראלים בים,
 מילחמת־הלב־ ,הכבושים בשטחים נות
 למערב המעבר וצידון, צור כיבוש נון,

 המים־ המילחמה, של בעיצומה ביירות
 השבוי והטייס ערפאת יאסר עם גש

 חוויות כולן שביו. במקום אחיעז אהרון
 מי כל על חותמן שהטביעו גדולות,

בהן. שהשתתף
לא נקשר אתה בית שהוא במקום

 עם לי קרה כך בקשרי־מישפחה. נשים
אורי עם לי קרה כך סרגוסטי, ענת

ישי
בשארם אחרונים ימים

 החוויות את עברתי איתם שיחד אבנרי,
 שנוצר האמיץ, הקשר ביותר. הגדולות

 אין במילחמת־הלבנון, שלושתינו בין
הזאת. בעבודה לו ורע אח

 יהיה לא שהעיתון האחריות תחושת
 משלך, משהו בו יהיה לא אם שלם

 לכתוב לא כזה״ דבר ש״אין הידיעה
 מספקת אינה אחת ושכתבה השבוע,

 בי הוטבעו אלה כל — העורך את
הזה. בהעולם שני כטבע

מצ קצת חמישים. בן הזה העולם
 צעיר כל־כך עיתון על לחשוב חיק

במ מבוגר. כל־כך מיספר עם בהקשר
 במערכת, צעירה״ ״הכי הייתי שנים שך
 ל״הכי פיתאום הפכתי 30 שבגיל עד

מבוגרת״.
 לי היתה הזה העולם את כשעזבתי

 ואם הוריי. בית את עוזבת שאני הרגשה
 שנים, עשר במשך בית לי היה העיתון

 עדיין הוא העתון בשבילי שהיום הרי
 בו ושלמדתי בו, שגדלתי הבית אותו

עיתונאית. להיות
ומ ״כיתבי.״ לי. אמר הוא ״כיתבי,״

כותבת. אני אז
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הזה. העולם של חשיבותו ציון תוך העולם, ברחבי במאות מתפרסמים וציוריו עולמי, שם בעל עתה
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