
בזיבגזבים

•1זניב7 גלי •
< ,7׳ ;!'•

 רבה תשומת־לב זה בשבועון הקדשנו תמיד
לשפה.

 חד העיתונאי, של מכשיר־העבודה היא השפה
המע את הקמנו כאשר התיקשורת. של מר״הגלם

 38נד יותר לפני הזה, השלם של הנוכחית רכת
 עברית־עיתר שפה ליצור שעלינו ידענו שנים,
 העיתונאית התפיסה את לממש כדי חדשה, נאית
שלנו.

 ידידים, של קטנה במסיבה שבועות, כמה לפני
 הזה, השלם של השפה על עיתונאים כמה דיברו

מנעו התחנכו שעליה
ש דנקנר, אמנון ריהם.
 לקרוא התחיל כי סיפר

בירו הזה העולם את
שנות־ באמצע שלים

 את הגדיר שלו, העשרה
 כ״שפה הזה העולם שפת

מה כמה ורזה.״ שרירית
כך. על חזרו אחרים
טובה. הגדרה זוהי

 פשר שפה ליצור רצינו
מדוייקת. עניינית, מה,

 פירושה מדוייקת שפה
 אץ כאשר דיוק יתכן לא כי תיקנית, שפה

 השימוש את רחמו למילים. קבועה משמעות
 זאת(ציטוט חייב שהחומר במיקרים אלא בסלאנג,

 של לשפתו כתבלץ או דונרי־סלאנג, מפי דברים
 יוכל שהקורא הוא העיקר אישי). מחר בעל

 מבלי להיעצר, מבלי בשטף, הדברים את לקרוא
הדברים. משמעות על לתמוה

 השפה זיהום אלה. בכללים דבקים עדיין אנחנו
 לשונית בורות העוטפים מכלי־התיקשורת, בכמה

בלל. לנו נראה אינו חברהמניות, של במעסה

פלומה
ישו

הע לקבל תמיד שמחים אנחנו משום־כך
 בענייני־לשון, ידענים שהם קוראים מידי רות

 לשוניים נושאים על מחדש לחשוב לנו הגורמים
השנויים־במחלוקת.

 שקיבלתי סיוון, ראובן הד׳׳ר של מיכתבו כזהו
הזה. השלם שפת על השגות כמה ובו באחרונה,

 שלזמר קיבלת לא כעורך, אתה, שגם .נראה .
הכ הוא לאסר לאמו. ולא לומר — בז־ כותבים

 אינך ודאי ולזה התנ׳כי, לאשר של החסר תיב
 פשוט אותר מפנה שאני על לי תסלח מתכוון.
 שמונה־ או ארבעה אברשושן(.הגדול״, למילון

 המילה גם כידוע, לומר. ערך חלקים), תישעה
 לזמר.״ + מל־ מורכבת כחמר

 הכתיב על עכשיו מקפידים אנחנו מקובל.
לומר.

 הבאה. ההערה לגבי כן לא
 זה הנוצרי ישו של שמו ישו, הוא שני .עניץ

 יש העברית. הספרות ובכל בתלמוד שנה אלפיים
 יוסף של הנוצרי ישו כגון מונומנטליים, ספרים

 מובן העברית. ההיסטוריה ספרי בכל וכן קלוזנר,
 כתוב ישו של שמו העברית האוצ־קלופדיה שבכל

 בתרגום סלקינסון, הוא ׳שוע שכתב היחיד ישו.
 מיסיונריים, מטעמים החדשה, הבריח של העברי
מס של הגדולה העברית ציקלופריה1בא במובן.

 קלוזנר, ישו. הכותרת תחת עמודים עשרות יש דה
ש פחדו לא מובהקים חוקרים ושאר ליבוביץ

 מסביר.״ שאתה כשם ישו, יקראו
 היחידה הסיבה זאת. לקבל יכול איני מצטער.

 העזה השינאה היתה הדורות בכל ישו השם לאיות
 היה ושמו מנצרת, יהודי היה הוא הנצרות. לאבי
שמו .ימח (ראשי־התיבות ישו האיות ישוע.

 להיפטר ויש ומגמתי, תעמולתי הוא וזיכרו״)
 בימינו. ממנו

 סיוון: של נוספת הערה
 של כס בתעתיק דבקותכם הוא אחר .עניץ

 האקדמיה קבעה גם וכך — לכל כידוע צ. האות
 אקספרס, ניקסון, קס: הוא בימינו x — ללשון

 טקס גם מיקסר. סקס, טאקסי, מקסימום, מקסיקו,
 כמה של ההיאחזות יוונית. על מייוסד בעיקרו
 אנחנו שאין מפני מצחיקה, כאלכסנדר כותבים
 חוקי לפי הזאת. המילה את ביטאו איו יודעים

 מלבד לא־דגושה. כ־ מבוטאת בשווא כי הדיקדוק,
בק׳. בתלמוד, אלקסנדרה גם יש ואת

 לפעמים נזהרים הארץ, קצת וגם אתה, ״גם
 אבךשושן בכה... למה? בק: \ לתעתק שלא

 הכס׳ כל את במילון שינה האחרונה במהדורתו
לקס׳.״

הגר
והגיורת

 קטע סיוץ לי שלח למיכתבו כתוספת
יהודי' ״מיהו על הוויכוח לרגל כנראה משעשע,

יהודיה״. ו״סיהי
דבריו: הנה

הלשון: ביד נשים שלוש
 הרם מעמדה על ששמרה רווק היא הראשונה

נשיותה. בזכות
ה דויד של מגילת־היוחסץ היא חח מגילת

 המואבייה רות של נכדה בן דויד היה לפיה מלך.
בועז. עם מנישואיה

 אוסרת התורה שכן פסול, כאן יש לכאורה
 ער ה׳״. בקהל ומואבי עמוני יבוא .לא בפירוש:

 ובמים בלחם אתכם קידמו לא אשר דבר על עולש
 עליך(בלק, שכר ואשר ממצרים, בצאתכם בדרך
 (דברים לקללך" בדבעור... בילעם את מואב) מלך
כ־ס.

 לדויד הרבה ובאהבתם זו, בשאלה עסקו חז״ל
 נישואין על סניגוריה ללמד ביקשו ע״ה המלך
 על חל שהאיסור בי) ׳עמ ע״ו ודרשו(ביבמות אלה

מואבית." ולא מואבי עמונית, ולא ״עמוני
 ממוות להינצל יכלה — בת־יפתח — השנייה

טענה.״. אילו
 נדר בפחזותו יפתח נדר י״א פרק שופטים לפי

ה יהיה בירי, בני-עמון את תיתן נתץ .אם לה׳:
 לעולה.״ והעליתיהו ביתי... מדלתי יצא אשר יוצא
 לקראתו.בתופים יצאה היחידה ובתו הגורל רצה

 את קיים לבו, למגינת בוודאי ויפתח, ובמחולות״
נדרו.

 3200כ־ לדעתנו, נדרו? היה זה באמת האם
 ממוות להינצל בת־יפתח יכלה לאחר־מעשה, שנה

 אילו על-כך) שמח היה הוא גם שאביה (ובוודאי
 (ולא ייצא״ אשר ״היוצא הכריז שאביה טענה

 והיא לעולה. והעליתיהו תצא״) אשר .היוצאת
פטורה. היא כן ועל .יוצאת״,

 -1949( אלישבע המשוררת היא השלישית
 בירושלים העתיקה בעיר טיול שהפסידה ),1988

 עגנון ש״י של אינטימי במיכתב גדול. סופר עם
 (,אסתרליין 1925ב־ מירושלים שנשלח לאשתו,
נאמר: )109 עמ׳ עשן, כתבי יקירתי',
 לכבוד עשו אשר לנשף הלכתי שבת בליל

 עבריים. שירים שכותבת מרוסיה גיורת אלישבע,
 אותי לבקש בעלה, אצלי בא בבוקר הראשון ביום

 אשר יען אבל העתיקה, בעיר איתה לטייל בשמה
 רצונם. את מילאתי לא עובד, אני לפני־הצהריים

הניירת. את ולא כתיב, הנר״ את ״ואהבתם

י )3 מעשר י(המשך
טל רואה והוא בשבת במכונית נוסע הוא בת.

 במפורש כתוב שלא מפני אולי בשבת, וויזיה
 בשבת במכונית לנסוע שאסור בתורה מקום בשום

 להדליק אבל בשבת. בטלוויזיה לצפות ושאסור
בשבת?! אש

 מפורש(ששת מצו להתחמק יכול לא אזרי הרי
 ביום מושבותיכם בכל אש תבעירו ״לא ל״ה):

השבת!"
 אחד יהודי שאין לטעון יכול אזרי אמנם

 התורה מיצוות תרי״ג כל את המקיים בעולם
 את לקיים הצליח לא רבנו משה שאפילו ועובדה

 משה שאליה בארץ, התלויות אלה כולן(למשל,
 סתם לא זוהי שמירת־שבת אבל כלל). הגיע לא

ביותר! מהחשובות אחת אלא מהמיצוות, אחת עוד
רמת־נן כהן, גלעד

וחרדה חרד קול
 הראשונות הנחירות של נוסף פן על

 העולק (״מיכתבים", בארץ־ישראל
).30,11.88 הזה
 ז׳(בלתי־מיפ־ רשימה של המוצלחת הופעתה

 באפריל לאסיפת־הנבחרים בבחירות לגתיים)
בחי אותן של היחיד המעניין הפן היתה לא 1920
רות.

 הסכימו לא הם החרדים. עם בעיות היו אז כבר
לוו רצו לא הם ומאידך בקלפי יופיעו שנשותיהן

קולותיהן. על תר
יוד החרדים כי אז, כבר הראה שנמצא המוצא

 שהנשים מכיוון כי נקבע, שלהם: את לגבות עים
ות במקומן, בעליהן יצביעו יצביעו, לא החרדיות

 עבור אחת כפולה, הצבעה של זכות להם היה
בת־זוגם. עבור ואחת עצמם

ירושלים לוריא, יפה

)3(החזית מן חדשות
 צה״ליים ראשי־תיבות על עוד

 10.2.88 הזה העולם (״מיכתנים",
והלאה).

 לישון, אפשרות לי כשהיתה מהתרח״ט. חזרתי
 למלא הקפדתי ישנתי, וכשלא בשק״ש. ישנתי
החש״ץ. עם להסתבך לא כדי הפקודות, כל אחרי

 החטיבתי. מהתרגיל חזרתי לעברית: תרגום
 בשק־השינה. ישנתי לישון, אפשרות לי כשהיתה
 הפקודות, כל אחרי למלא הקפדתי ישנתי, וכשלא

הצבאי. השיפוט חוק עם להסתבך לא כדי
קולודני, שבתאי טוראי(מיל׳)

ראשון־לציזן

לחומייגיסתאן אופוזיציה
 להצלחה המתבקשת התגובה על

).2.11.88 הזה (העולם החרדית
 והתרבותית הרוחנית לדמותה שחרד מי כל

 לקום העתידה מהקואליציה כתוצאה המדינה, של
 שחרד מי כל הקיצוניים, הגורמים'החרדים עם

יהו לחומייניסתאן ישראל מדינת של מהפיכתה
 חילונית אופוזיציה להקמת יד לתת חייב דית,

 דתית, לכפייה הליגה במיסגרת ולוחמת, עיקבית
.31092 חיפה ,9211 לת.ד. ויתקשר

חיפה פלג, מיכאל(מייל!)

עיניך מבין קורה ר1ט
המיכת־ מדור עורך של מחדל על

 העולם (״מיכתבים״, למערכת בים
).2.11.88 הזה
 הן בכלי־התיקשורת בעברית הרבות השגיאות

שגי ישנן אבל אליה. שהתרגלנו ידועה, תופעה
 אחת קוריוזים. והמלוות מהשיגרה החורגות אות,
הזה. בהשלם אור שראתה השגיאה היא כזאת

 אב־ לאורי קרה ״...מה כתב: בן־מנחם הקורא
 אומר: אני זה ועל מראות?״ עיניו קהו האם נרי?
 האם למערכת? המיכתבים מדור לעורך קרה מה
פתח־תיקחה ילין, שוקי מראות? עיניו כהו

• • •

מתבקשת תגובה
 (״מי במכונת״האמת השימוש על

״תשקיף״, /השמועה!״ את הפיץ
).9.11.88 הזה העולם

הח שנופל ברגע למדינה. באה חרשה אופנה
 נושא בכל אנשים, קבוצת על ביותר הקל שד

כאי הזה, בהשלם שפורסמה בידיעה שהוא(כמו

מז מייד הומו־סכסואל) הוא הבכירים אחד לו
מכונת־האמת. את עיקים

 גם וזאת בצינעת־הפרט קיצונית פגיעה זאת
 פעם כל אותי שמדהים ומה תהומית חוצפה
 למכונת־האמת כזה מוזמן נמצא שטרם מחרש,
 שיילך אביך ״מכונת־אמת? שצריך: כפי שישיב

ירושלים ביגמן, אלי למכונת־אמת!״

ברוטוס אתה. גם
(״תשקיף״, מיניים רמזים איזכור על

)23.11.88 הזה העולם
להב נהנתה הכתובה העיתונות שבו בשבוע

 ממש, ברוטלית בצורה שעסקו, ידיעות ליט
 אשכיו שק את שתלש המטורף מן — בענייני־מין

 לגבות שביקשה הפרוצה דרך כלב, בעל יריב של
 החשובה להודעה ועד גדל־אבר מגבר כפול אתנן

 המבטיחות גלולות מנפקת שהיא קופת־חולים של
 לפחות למצוא, ציפיתי שעות, ארבע של זיקפה

 הגסויות ממתקפת מיסתור הזה, השלם דפי בין
האלה.

 לנכון מה משום מצא תשקיף מדור לא! אבל,
 ועד־עובדים של בישיבה ניבול־פה על לדווח

 הנשים מדוע שאלה בוועד חברה כאשר מסויים:
 איזה ענה — הכוונה היתה בשכרן, — דפוקות

מכך!" נהנות שהן ״מפני חסר־רגישות: חבר
רנזוז־נן שטיין, אלה ברוטוס? אתה, גם

• • •
י13 שד שכל

קא־ כמרים של התלבטויותיהם על
העו בימי״הביניים(״הנדון״, תוליים

).23.11.88 הזה לם
 אם מטומטמים. באמת הגויים כלום. יעזור לא

 בימי־הביניים, שלהם הכמרים את שהטריד מה זה
סיכה. של ראשה על לרקוד יכולים מלאכים כמה

 בשטויות, עוסקים שהגויים מראה רק לא זה
 שכל, להם היה לו שכל. להם שאין מראה גם אלא
 יכולים מלאכים כמה שואלים היו יהודי, שכל

 המלאכים כאשר כי סיכה. של ראשה על לעמוד
 המכסימלית התשובה סיכה של ראשה על רוקדים

 כל השני, במלאך המחזיק אחד מלאך שניים: היא
 בעיקכות הסיכה מראש נופלים היו האחרים
הריקודים. של ההרעדה

חדאביב בן־יהודה, אלי

שמך מר. לי אמור
אמת", טרי(״דין תינוק של שמו על

).23.11.88 הזה העולם אישי", ״יומן
 מוצק עובדתי לדיווח מצפה אני הזה השלם מן

 זוג שלאותו מאור ייתכן לסברות־כרס. ולא
 יותר הרבה מניעים יש בוושינגטון החי ישראלים
שלהם. הטרי לתינוק השם למתן ענייניים
 סופיות ירידה כוונות להם לייחס מדוע

כב הפוזל שם, למתן כסיבה בניכר והשתקעות
 נתנו דווקא הם אולי האמריקאית? לסביבה יכול
 המיפלגתית, ליבם לנטיית זכר אמת השם את לבן

 אסת? כידוע, הוא, בבחירות שסימנו למערך,
 על־ לו ניתן בוודאי זה ושם כן האב ששם עובדה

 בה התקופה מן אמת) התינוק של אביו(סבו ידי
בן־גוריון). (דויד לזקן!" כן ״אמור ברחובות קראו

רחזבות קמיר, מאיר

איזמיר פרשת
השואה. בתקופת יוון יהודי על

 חומר מחפש ואני יוון יהודי של היסטוריון אני
פלי להציל תורכיים גורמים של המאמצים על

השואה. בזמן מיוון יהודיים טים
 כתב )14.8.85 הזה (השלם שנים שלוש לפני

למ במיכתב מתל־אביב, שוורץ דויד בשם קורא
מא יהודים איזמיר״(הברחת ״פרשת על. ערכת,

יווניות). בספינות־דייג לאיזמיר תונה
בהקדם. זה קורא עם קשר ליצור רוצה הייתי

. ירושלים כרם, יצחק
 תלפיות, ירושלים, כרס; הקורא כתובת •
.02י710937 טלפון; ;10/8 יהודה שלום רחוב

המערכת כתובת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל־אביב, ,3 גודמן רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
בט לפנות גם ניתן הצורך בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242
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ה העולם4 2676 הז


