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״גיליתי את בתר ,של כריסטין קילר!״
הכריז בשברע שעבר אחד מחברי המערכת,
בבואו לישיבה.
״מה ? איפה ?״ שאלו חבריו ,מופתעים.
״בחולון!*
״השתגעתי!״ ענתה מקהלת החברים ש
נכחו במערכת.
אולם אותה צעירה נחמדה היתד ,באמת
בתה של כריסטין קילר .לא של כריסטין
המפורסמת ,אמנם ,שאין לה בנות ,כי אם
של כריסטין קילר אחרת ,עולה מפולין.
במשך כמה שעות היתד ,התגלית מעין
בדיחת־המערכת .היא נוסתה מחדש על כל
חברי־המערכת שבאו למשרד ,אף שימשה
נושא להתערבויות .״)זה לא יכול להיות!״
— ״אז בוא נתערב שכן!״(
לבסוף עלתה ההצעה :אולי נחזור על
בדיחה זו גם באוזני הקוראים?
הדבר גרם ללבטים .האם מותר להתלוצץ
— ולוא גם פעם ביובל — על שער ה־
עתון? האם אין לחשוש שלפחות חלק מן
הקוראים ,שהם בעלי חוש־הומור שונה,
יחשבו כי רימו אותם? האם לא יפגע הדבר
ברכוש החשוב ביותר של העולם הזה —
אמון הקוראים בכותרות הראשיות שלנו?
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)והרי אמון זה נבנה על־ידגו במשך שנים
להבטיח
ארוכות ,תוך הקפדה רבה ש
על השער יותר מכפי שיש בכוונו למלא
בפנים הגליון(.
אבל איך אפשר להתאפק ,כשישנה ביד
בדיחה טובה? ואיך מותר לזלזל בחוש־
ההומור של הקוראים? כך ניצחה הסיעה
ההומוריסטית במערכת ,ועל השער האחורי
של הגליון האחרון הופיעה הכותרת :״מוזר?
בלתי־אפשרי? ובכל זאת — בתה של כרים-
טין קילר בישראל!״
אני מקווה שתגובתו ,כאשר פתחת את
הגליון ,היתד .כפי שקיוזינו שתהיה.
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וכשאוחזת רוח ההומור את המערכת,
קשה לקבוע לה גבול .בקוראך את הכתבה
על קילר הצעירה ,בוודאי שמת לב לתצלום
יוצא־דופן .הוא הראה את ג׳וליה הצעירה
עומדת על שפת הים — בפוזה שסיכלה
את חוק־הכבידה של הטבע.
פוזה זו נולדה על שולחן־העימוד של
המערכת ,בעת עריכתה הגראפית של ה
כתבה• העורך הגראפי נטל לידו את התמונה,
כשראשה של ג׳וליה למעלה .רק כעבור כמה
שניות שם לב כי הוא מחזיק את התמונה
במהופך .ג׳וליה השוכבת צולמה כשראשה
אל המצלמה )ראה גלופה(.
״בחיי שהתמונה יותר מעניינת להיפך,״
נאנח העורך הגראפי.
״אז למה לא תשים אותה להיפך?״ שאל
הכתב ,בחיוך.
״למה לא ,בעצם?״ שאל העורך ,ועשה זאת.
אני מקודד ,שני׳וטון לא התהפך גם הוא ,בקברו.
אם יופיע במע
רכת ,יוזכח כי
התפוח יכול לי
פול כאן גם ל
מעלי״ מראשו
אל העץ.
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