
 ליהודה ראיון בנאי יוסי העניק מכבר לא
כך: סיפר השאר בין אחרונות. בידיעות אטלס

 מוסינזון ייגאל של לכלבים אותו ״בזרוק
 לש־ ער הייתי בדיוק לא במדים. צנחן שיחקתי
 בהשראת שנכתבה שאמרו ההצגה סביב ערוריה

 כשבו־ זוכר אני אבל הזה. העולם נגד נן־גוריון
 דיבר הקלעים. מאחורי אותנו לפגוש בא גוריון
 הוא באמת. צנחן הייתי כאילו ביראת־כבוד, איתי

הר נפל. — צנחן ראה וגיבורים, מדים העריץ
צנחן...״ אני כאילו גשתי

המרובה. את בתוכן המקפלות מעטות, מילים
 יותר הקטע אמר לא בוודאי הקוראים למרבית

הע בן־גוריון צנחן, שיחק בנאי בו: שנאמר מכפי
לברך. בא בן־גוריון צנחנים, ריץ

האמיתי: הסיפור וזה
 מד ייגאל איתי התקשר 1958 סוף לקראת

 כי אותי, לפגוש רוצה שהיה לי אמר הוא סינזון.
אותו. מטריד משהו
 מיל־ בימי איכשהו. מיודד הייתי מוסינזון עם

בג כקצין־תרבות זמן־מה שירת חמת־העצמאות
שועלי פלוגת את שכלל גיבעתי, של 54 דוד

 הקצוות: בשתי בחבל לאחת החלים כן ועל אותנו,
מראש. אותנו לפייס וגס אותנו לתקוף גם

 היועץ אז שהיה תסיר, שמואל עם התייעצתי
 מוסינזון את להזמץ החלטנו שלנו. המישפטי

 יצירתו. את באוזנינו יקרא ושם תמיר, של לביתו
היה. וכך

 היה לא ה״מחזוד אוזנינו. למישמע האמנו לא
 החליט חסר״מצפון עורך פרוע. כתב־הסתה אלא

 התעללות על-ידי שבועונו תפוצת את להגדיל
 להגן המנסה תמים, צנחן בן, יש לזוג זקנים. בזוג
 העורך־הנבל בין עימות יש האומללים. הוריו על

הפרימי ברמה הכל וכר. וכו׳ והצנחן־הגיבור,
ביותר. טיבית

לווי נכנסנו לא שאמרנו. מה למוסינזון אמרנו
כוח.

 בך בהבימה. ה״מחזוד הוצג ימים כמה כעבור
 עם הופיע לתיאטרון מעולם בא שלא גוריון,

 הראשונה. בשורה וישב ושרי־ממשלתו, מישפחתו
וב בהתלהבות מוחא־כפיים כשהוא הצטלם הוא

 ישבו המימסד של והסולת השומן הפגנתי. אופן
באולם.

 לברך בדגוריון הלך גם שלאחר־סכן מסתבר
 אם בנאי טעה מאחורי-הקלעים. השחקנים את

הנהדר מישחקו בעיקבות זה בכבוד זכה כי האמין

)*1958(לכלבים״ אותו ״זרוי, בהצגת מוחא־בפיים בן־גוריון
!צוחן־ויבור שרך־נבל

 לחדול מפורשת פקודה לי ניתנה כאר שימשון.
 שבהן הקרבות על כתבות בעיתונים מלפרסם

 את החוצה להגניב מוסינזון לי עזר השתתפתי,
(כת לפרסמן. ולהמשיך לפקודד״ בניגוד הכתבות

שחת לספר מכן לאחר הפכו אלה בות פלשת.) ב
 דעתו על ועלה מחזה, שכתב לי סיפר מוסינזון

 לכן ממנו. נפגע עצמי את לראות עלול שאני
 את שאעיר כדי מראש, באוזניי אותו לקרוא הציע

הערותיי.
 במה לדעת כדי נביא להיות צריך הייתי לא

 המילחמה לשיאה הגיעה הימים באותם המדובר.
 של המישטר ובין הזה העולם בין נטושה שהיתה

 המסו- ב״שבועון ראה בךגוריון כדגוריון. דויד
 כפי שלו, 1 מס׳ האוייב את לנו, שקרא כפי יים״,

 איסר שרותי־הביטחון, על הממונה לימים שגילה
 פרשות־שחיתות, עשרות חשף הזה העולם הראל.

 ניהל מריניות־התוץ, על קטלנית ביקורת מתח
 בחשיפת עזר בן־גוריון, עמוס בפרשת המאבק את

ועור. פרשת־קסטנר,
האפ האמצעים בכל נגדנו נקטו השילטונות

 הותקפנו פצצות, אצלנו הטמינו אלמונים שריים.
הופ טוטאלי, כלכלי חרם עלינו הוטל גופנית,

הש הפצת נמנעה קטלנית, צנזורה נגדנו עלה
 ואיסר אחרינו, ועיקוב בילוש נערכו בצה״ל, בועון
 לכלוא מתכונן שהוא בגין למנחם הודיע אף הראל
 שבועון הוצא־לאור כמרגל. מינהלי, באופן אותי
בנו. להילחם כדי השב״כ, בכספי רימון. בשם

 את להעביר לא מדוע המחזה. רעיון עלה ואז
הבימה? לקרשי גם בנו המאבק

 מחזאי שהיה מוסינזון, על הוטלה המשימה
להרגיז מוסינזון חשש האחרון ברגע אולם ידוע.

 פוליטיקאי בן״גוריון, מדי״צנחן. שלבש מפני או
תנו לתת פוליטי: אקט לעשות בא מבטן־ומלידה,

בנו. כמילחמה נשק בעיניו שהיה למחזה, פה
 כישלון נחל לכלבים אותו זרוק לו. עזר לא זה
 הצגת־זבל. שהיה: כפי אליו התייחס הציבור חרוץ.
 ורק נשכח, הוא הבימה. מן הורד הצגות, כמה אחרי
 לא הגניזה. מן קט לרגע לדבריו אותו הוציא בנאי

 להיזכר שמחים פריי, פיטר הכימאי, ולא מוסינזון
בו.

 הזה העולם אוהדי עם נמנו שלא מי בין גם
ההצ למחרת והסתייגות. מורודרוח המחזה עורר

 שם שבה קצרה, רשימה קישון אפריים פירסם גה
 השילטר אם ולקלס. ללעג ואנשיו בן־גוריון את
באמצ הזה העולם את לרדוף לנכון מוצאים נות
 שהשלם בכר מודים הם הרי קיצוניים, כה עים
 השכם לטעון אפשר איך אז חשוב. גורם הוא הזה

 בלתי־חשוב, עיתון הוא הזה העולם כי והערב
השפעה? כל חסר פורנוגראפי, מלוכלך,
 אחרי .שלהן. את עשו אלה תגובות כי יתכן

 במילח־ מסויימת הפוגה חלה לכלבים אותו זרוק
בנו. השילטון מת

 רק נמצא המאבק כי ידענו אך בסיבוב. ניצחנו
היום. עד הסתיים לא הוא ואכן, בראשיתו.
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 אותו כי לשמוע יתפלאו הזה העולם קוראי
 מכובד רואה־חשבון דומני, כיום, שהוא ליוואי,

 משך מצה״ל, שיחרורו אחרי כתב, גם בתל־אביב,
 שנים. אותן של הזה העולם דפי מעל תקופת־מה,

תל־אביב לוי, מרדכי נכוה קטן. עולם

ברכת
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הנישואין ב1כר
בנישו להסתיים העלול רומאן על

 ברחוב המתנשק בזוג (מעשה אין
 ״רחל תל״אביבי, בלילה הירקון

).4.11.87 הזה העולם המרחלת",

 המערכת לחברת
 ליבוביץ(דר) שרה

הבת להולדת

 הבכיר בפקיד שהתאהבה הנשואה האישה
 מבעלה תתגרש שלהם, הרומאן את תממש בוודאי

שא מה לה להזכיר כדאי אולי לאהובה. ותינשא
 הצרפתי: דה־מונטיין מישל שנה) 400 (לפני מר

 לו שמחוצה הציפורים כלוב. כמו זה ״הנישואין
מבק שבפנים ואלה להיכנס, כוחן בכל מבקשות

לצאת." כוחן בכל שות
תר־אביב שכטר, רבקה

 ולא־ עיתונאים של תוסס מיפגש מקום עליו,
עיתונאים..."

 עיתונאי קריטריון איזה לפי לשאול: ברצוני
ומלט תרבותית כה הגדרה לפירסום מקום ניתן
 ורב־ רב־שנים עיתונאי עבר לבעלי ביחס פת

 המקובל, הנוהל ולפי תפקידם, את שסיימו מעש,
 בפינה להתרכז לזמן, מזמן ונוהגים, לפנסיה יצאו

האירגוני־החברי. בביתם משלהם
תל־אביב סאמט, שמעון

 הפוגעת הנימה על מצטער הזה העולם •שפת־אם שד
הכתבה. מן שצוטטו שבדברים

 (דו״ח לצרכניו השקם גישת על
 העולם השקמיות״ ״מסע לצרכן,

).18.11.87 הזה
 מאשר אני הקבע, בצבא שירות של שנים אחרי

 היחס בשקם. שנימנו המעלות כל את מלא בפה
 באמת, הוא, מישפחתו ובני לובש־המדים אל שלו
יחס.

בניגוד עובדה: אותה. יקבל הוכחה, שרוצה ומי

סיבו□ אין
ההפ בעיקבות לעיתונות הפיצוי על

 השני(״יע־ הערוץ של הצפוייה עלה
״תש הצהרונים״, עם הסתדר קובי
).4.11.87 הזה העולם קיף",

שקם על משהו
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בערבית השקם של מדף־הסבר קטע
ליחס הוכחה

 לובשי־ בין כי השקם זוכר במדינה, גופים להרבה
 עברית איננה ששפת־אימם רבים גם המדים
 דפי־הסבר קרובות, לעיתים מספק, הוא ולאלה

עוספיה טריול, רפיק בערבית.
 ראה בערבית, השקם של דף־הסבר •

גלופה.

 טרם אמת. של שמץ אין שפורסמה בידיעה
 הכנסות אובדן על לעיתונות פיצוי בדבר סוכם

מפירסום.
 הכנסת, של מיוחדת ועדה בידי נמצא הנושא
 החוק בהצעת הדיון במיסגרת לגביו שתחליט
השני. הערוץ להפעלת

יוונית גיאוגרפיה
 שר דוברת הניג, נעמה

ירושלים והחיקשורת, הכלכלה

 נוספות יווניות עובדות כמה על
 ממשלת ראש של (פרשת־האהבים

 הזה העולם ״תמרורים", יוון,
והלאה). 28.10.87

 למערכת, במיכתבו שהקפיד, מגריזו, הקורא
לפר הקשורים היווניים הצלילים כל את למנות

 הנבגדת אשתו של שמה אחד: צליל עוד שכח שה,
מרגריטה. — יוון ממשלת ראש של

 שכוח־ מקום בדיוק איננה קאלאמאטה ואגב,
 תושבים), אלף 50(כ־ קטנה לא עיר זאת אל.

 ממנו ובנמלה, שלה הסיגריות בתעשיית הידועה
רמח־גן בצלאל, ברו!* שמן־זית• לייצא מרבים

ותיק עיתונאי תדהמת
 לעניין שלא התבטאות צורת על

 הזה העולם החנייה״, על (״הקרב
18.11.87.(

 מאת בכתבה נתקלתי הזה העולם את בקוראי
 לבין בינו שפרץ סיכסוך אודות שם־אור, יונתן

 שם־ כשמר בתל־אביב, העיתונאים אגודת מזכ״ל
 הקולינארי ההוויי את גם לתאר מנסה אור

 ומה סוקזלוב. בבית השוכנת הפרטית שבמיסעדה
 העיתונאים מוותיקי תדהמתי(כאחד היתה רבה

 בפנינה משנתקלתי יחד) גם ואגודת־העיתונאים
 הוא סוקולוב ״בית ברשימה: זו תיאורית לשונית

 זה לבית בתל־אביב. אגודת־העיתונאים של הבית
 מקום־ שהוא אבנר, של המיזנון מעלות: שתי יש

הגריאט שהמחלקה בימים המהווה, זול, אכילה
משתלטת אינה גימלאי־עיתונאי־ישראל של רית

למד סה
מצפת האיש

בשטוקהולם
 אישי״ציבור של סיורי״לימודים

 סיורי״כיף. תמיד לא הם בחו״ל
סיורי־לימו־ באמת הם לפעמים

ה בגליון הוכיח, זאת את דים.
 לפני השבוע שהופיע הזה עולם

 של צפת ראש־עיריית שגה, 25
 מסיור* ששב אחר ימים, אותם

די ונד בצפון־אירופה. לימודים
 שליח הכהן(לימים אברהם ווח

לקנדה): ההסתדרות
 המופתי מהניקיון התפעלתי ״בייחוד

 סיירתי שטוקהולם. שבריה, בבירת השורר
 השליך הוא כשלפתע שלנו, השגריר עם שם

 ראיתי רגע באותו מידו. ריקה סיגריות קופסת
 את מרימה מתכופפת, עוברת־אורח ישישה

אחרינו. כוחה בכל ורצה הקופסה
 פנתה היא הישישה, אותנו ״כשהדביקה

 הריקה. הקופסה את לו והגישה לשגריר
 השגריר. לה אמר לה,״ זקוק לא ״אני
 לו השיבה לה!" זקוקה לא שטוקהולם ״גם

הישישה.
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