
היתה: לא 1? ל. צה כוחות על־־ד■ כטעות שעבר כשבוע ופגעה חמצו■ מישפחת

הפעם
הואשונה

 שנורה תינולן חמצני, איתי של מותו
ה את זיעזע צה״ל, חיילי על״ידי בטעות
 את תפסו התמונות הסיפור, כולו. ציבור

בעיתונים. הראשיות הכותרות
 שמישפחת הראשונה הפעם זו אין
לפ־ הלזודמת, בפעם גם בכותרות, חמצני

הפינוי בשעת זועקת אשה
ברוטלית התקפה

 בנסיבות חמצני השם הוזכר שנה, 27 ני
 שכוחות־הביטחון מפני אז גם קשות,

אם־המישפ־ כנגד - אז באלימות. פעלו

הטי־ון ה*שפמ נימ של 0הש!בסי
ה *־הד, סרכהי׳ת מ  תארו ?יא מבוגרת י

 בייז־תגמד על הסולידית ומדידה אה כלל
קולנוע. של מכינות־רקתה — פס

י.־ הטתגוגגיז, הימה הבלל־־ה המביעה
ב  אויפנ-־ריצ הברח היתר. ד׳ייימה מג
ת שהגישה לי״. זנ־י־י־ פרקלירת, ט*םמי

לציו־על־מנ;;־ בלשי; ■■הגז-יד, ?*׳גישע . •ץ הד
 רשיד של הכללי הפגול מלן גדיי ליי נגד

ג הפגים צי  רצנזייר, ת בזי• כל על מ
בישראל. דאמדתית

 הצגתי איכיר היתד. לבקשה העילה
ובלית• בי ארח, דלו בן קשע-ופי על

הל* ז-־גי בשכינה עתתרדע רד. להגגיד״
 הוראת פקיד כאער בור־ייל, — אביבית
הרע־ כליוית בא ביה־המעסס של לשילל

ן כדי סיד. מ שינוי. פי ל
ס ד.*לפ הגליה ביצר מ רי זהו לדל ל

תו התובעת: החברה פיק־־ייש פ מו  יום •
 ובזיתונים וראדזי ביורי. קבע חרר היה

הב־זר־הל'־ לפדער. -בד, פרסומת היתר.
 את היומן זירך שלה רימייל, של ניי

י־ לזניה בשייייי ריפירראג׳ה לצלם הצלר
הצלו* של - מיל־ לרוע אי — למזלי
גאיהד. בדיוק למקום המשכיה הגילי,
כו שלה, תח איתי היינין, ע6ק צילם י

לפידסים. לאסיי גי־י לוי לים
רש־ הש־ספים, של •*יבם השירה גב

 הדרגות אל מיי נמעבד• לאולם, נבגפו
ה־ שלושת ליהזגח־קילניז. שנעשו היביח

ואל' לגדיי משה זילברג׳ משת ״- ימ2ומ6?
 פפק בוערים, ממק גיראו — ויתקון פיד

באילר. תהבוגה למראה משועשעים
 תמיר שמואל גץ ביעד ויגיד. לאהד

 שייצב סגך&רקלייז׳תמרינד* ערלי, יצבי
ב השו&רים החלימו גדי, ליי אח קו* ביו

הדקה״ ג■ היומן. קבע את לראות לוה
 רדה עהיזנגד היחיד הסעיר.׳ אד. שעייי
 הצגת מחירי פן חדד היא ויתקון. משומש
 ש־ לכך תביא בלתי־דגוי, תקדיש הקרע

 באלה שישים לראות ״ייאלץ בידדהמעבב
שביעיים,*• בל

ה1המד לפרקליט שהזכיר בקטע 1!אשה נגררת נואש, נאנק וווו !(!כשלון, לה8בשי:יראה ״זהו מזעזע. היד. ערמו הקשע ס שד התהפה
7.11.62 הזה״ ה״העולם הכתבה השוטרים: על־ידי נגררת חמצני איבט

בנפש קורבן היה לא אז

חח.
 אמו תמונת היא שמאל בצד התמונה

בב נגררה איבט, האם, חמצני. דני של
 לבצע שבאו שוטרים, על״ידי רוטליות
שכו תל״אביבית, בשכונת־עוני צו-פינוי

 בגלל גם רעש עוררה התמונה טומייל. נת
הנג אשה - הצלם תפט שאותה הזווית

מופ וששימלתה שוטרים על-ידי ררת
שלת.

״כרמל״ יומן על־ידי צולמה התמונה

 פטלה הצנזורה הרצליה״. ״אולפני של
 ה־ מפעילה כיצר רואים שבו הקטע את

 את לבצע כדי נשים, נגר כוח מישטרה
 לבית־המישפט עד הגיע העניין הפינוי.
לד והחליטו התלבטו השופטים העליון.

 פסק- נתנו אחר־כך ההכרעה. את חות
שחשי חופש״הביטוי, בזכות עקרוני דין

היום. עד רבה בותו
 צילם העיתון חיכה. לא הזה״ ״העולם

טרט־ מתיך הניגררת האשה תמונת את

באו עוד התפרסמה והתמונה הקולנוע,
 לא אז ).7.11.62 הזה (העולם שבוע תו

 האשה. של שמה את הזה״ ״העולם ידע
 החיילים כדורי כשפגעו עכשיו, רק

 אמו היא אשה אותה כי נודע במישפחה,
חמצני. דני של

 הארץ. את אז זיעזעה טומייל פרשת
 הואשמו והשוטרים הותקפה המישטרה
 אז, הנאצים. את המזכירה בהתנהגות

בנפש. קורבן שום היה לא לפחות,

 יהודים של הסולידריות ביקור על בכתבה
 כי שם־אור, יונתן כותב נחלין בכפר וערבים

 ב־ המישלחת ביקרה לנחלין היציאה בטרם
 הנאומים ו״בתום אל־מ)קאסד בית־החולים

 הישראלים מבין כמה מצטרפים המחוייכים
המהו גדולה, בחדווה בילאד׳ כילאד׳ לשירת

השפה". מאי־יריעת הנובע בהיסוס לה
 המאפיינת למלכודת כאן נפל שם־אור

 לא בפומבי ערבים של שירה כל שלפיה רבים,
בילאר׳, בילאד׳ אלא להיות יכולה

 לא כי למד היה שואל, שם־אור היה אילו
 שירו מתוך בית אלא בילאד׳, בילאד׳ שם שרו
 אל־שא־ אל־קאסם אבו התוניסי המשורר של
 תירגומו ואשר שנה, 50כ־ לפני שנכתב בי,

 הם בחופש, ירצו העמים ״אם הוא: החופשי
 והכבלים יפוג הלילה דבר. של בסופו ינצחו,

ינותקו.״
בי המתקשים הישראלים כאחד ולבסוף,

 אני במקום, נוכח שהיה הערבית, השפה דיעת
 אחד ישראלי אף ראיתי לא כי להצהיר, מבקש

מה ולוא גדולה״, ״בחדווה לשירה שהצטרף
 לשירה להצטרף שאי־אפשר הפשוטה סיבה

 את מכירים ולא המילים את יודעים כשלא
ם ססירו, גירעון המנגינה. שד ח ׳

מי דלות ללא ד
 השופט!״, ישראל(״כבור שופטי על

).2.8.89 הזה העולם
 (בערך) 300כ־ לפגוע כלשהי כוונה ללא
להי שלא ברורה כוונה ומתון־ ישראל שופטי
 אני בית־המישפט, לדלות וזזלילד, חס תפס,

ה העולם 2712 הז

 של מילה מכל התפעלותי את להביע מבקש
 בישראל, השופטים בנושא תומרקין יגאל
 כתב שהוא מילה לכל המלאה הסכמתי ואת

זה. בנושא
 מער־ עם נפגשתי אמנם חיי שנות 39 בכל

 אחת פעם רק פנים־אל־פנים כת־המישפט
 חמור־סבר שופט־תעבורה, לפני הופעתי (עת

 אחרי אותי, זיכה שדווקא מאוד־מאוד, וקפדן
באו המישטרתי, התובע את וגם אותי, שחקר

 בעיתונים קריאה מתוך אבל ביותר), יסודי פן
 מפי היוצאים רבים דברים כי לדעת למדתי

תל־אביב מזר, ראובן הם״ שופטינו

בלבד 196 בת
הצרפתי(״אל הלאומי ההימנון על

ה אישי״, ״יומן אזרחים״, הנשק,
ה עולם ).19.7.89 הז

ל בניגוד המאו־ס״ז. כי להזכיר הראוי מן
 ליום־הולדתה הגיעה טרם הצרפתית, מהפכה

שנים. ארבע בעוד רק יקרה זה .200ה־
 רוז׳ה בשטראסבורג חיבר הנוארס״ז את כי

ה בצבא קצין־הנדסה היה (שאגב, דה״ליל
 24ה־ בליל עליו, שרתה כשרוחו צרפתי),
.1792 באפריל

 דה־ נתן צבא כאיש שני, דבר אחד. דבר זה
 זנור־זזקרב — אחר שם דווקא להימנון ליל
אנ משאימצו ורק — הריין(הנהר) צבא של
והפ הזה הזמר את שבדרום־צרפת מארסיי שי
 את קיבל הוא הרפובליקה, להימנון אותו כו

עירם. שם על מארס״ז, השם
׳חשדם מלכי, יוסך

אחרת דיעה
 נחשף שלא חשוף חזה על

ה העולם (״אנשים״, ).2.8.89 הז
 פנטהר של המרלית אלבין, לגליה מותר

תצ את ראתה שהיא אחרי לומר, אדמוניטין,
 בעיתונים שושן אילנה של החשוף החזה לום

 הפסידה לא שהיא מבינה ״היא כי אחרים,
 לצילומים שושן את לקחה לא שהיא מכך

(במוניטין)״.
 את ראיתי אני גם אחרת. היעה יש לי אבל

 וגם בעיתונים גם שושן, של החשוף החזה
 הפסידה לא אלבין הגב׳ אולי ולדעתי בסרט,

 דפי את קישטה לא חשופת־החזה ששושן מכך
הפסידו. בהחלט מוניטין קוראי אבל מוניטין,

רמת־השלון פורטוגלי, חזי

הפוכה הברגה
 בכנסת החברות לריענון שיטה על

 העולם ",2 ״ערוץ הבא״, (״הפיצוץ
)2.8.89 הזה
 כיצד שיטה מצא הוא זה. את עשה ברדוגו

 לכיסאותיהם, הדבקים חברי־כנסת, להזיז
מכיסאותיהם.

 בביקורת אגב, בדרך כתב, הוא שבוע לפני
 מחד״ש ביטון צ׳רלי כי טלוויזיה, תוכנית על

ביותר'. יסודי באופן בכנסת ״התברג
 המסקנה. את הסיק וביטון שבוע עבר
 התפטר. ביטון אמר. ברדוגו
יזכיר שברדוגו הוא עתה שצריך מה כל

 וכעבור מבורג חבר־כנסת איזה שבוע מדי
-שבו תדאביב שטרן, חיים ע

בן־יהודה פינת
 ללשון האקדמיה חידושי על עוד

ה העולם (״מיכתבים״, העברית  הז
2.8.89(

 ללשון האקדמיה כי טוען יעקובי הקורא
 למונה ספרי־יען המוגה את קבעה העברית
 איננו ספרי־יען המונח רפתס־סקס. הלועזי
 שהוא אף־על״פי האקדמיה, שקבעה המונח
רבים. בפי כך משמש

 ספרי־יעץ, הם: האקדמיה שקבעה המונחים
ספרי־שיסוש.

 לשונך למד בעלון מובאים האלה המונחים
 המדעית המזכירות בהוצאת תשל״ב, מתשרי

העברית. ללשון האקדמיה של
בודים נקר, חיים

בלבד הומור
 16.8.89ה־ מן הזה" ״העולם בגליון

 על לפועל", "הוצאה מצולם, עמוד הופיע
 למנוע על״מנת בסביון. העיקול פרשת

 לציין, הזה״ ״העולם מבקש אי-הבנה, כל
 שמתחת שהכיתובים מאליו מובן כי

 פלאטו״שרון שמואל של לתצלומים
 אלא ישיר ציטוט היו לא עמוד באותו
בלבד. טובה ברמז הומור, דיברי

5


