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ם ע אל פ תי ש  בע־ ,הקוראים אחד או
 אתם מראש זמן ״כמה פומבי: רב־ראיונות

הזה?״ העולם גיליון של תוכן מתכננים
 זמן הרבה מתוכנן ״חלק היתה: תשובתי

 מוכנס חלק מראש. שנים — לפעמים מראש.
האחרון.״ ברגע ממש

ה בעלת הכתבה נמצאת שבידיך בגיליון
 אומנם, תיכנון־מראש. של ביותר הרב וותק
 של החדש מסיפרו כפרק עתה מופיעה היא

ה אבל ),9—6 עמודים (ראה אבנרי אורי
 לוח־התיכנון על רשום היה ״צלבנים״ נושא

 אבנרי שאורי לפני שנים הרבה המערכת של
זה. ספר כתיבת על חשב

חיי רצינית פוליטית מחשבה שכל מובן,
 אותו אל החושב הישראלי את להוביל בת

 ממלכות־ — הארץ בתולדות מופלא פרק
 כאשר לגמרי טיבעי זה היה לכן הצלבנים.

 של הראשונות מישיבותיה באחת הועלה,
 למאמר מקום להקדיש הרעיון זאת, מערכת

בנדון. מקיף
 ערב־ביצוע, של לשלב הגענו כאשר אבל
ש גדול כה הוא הנושא כי תמיד הסתבר

 עיתונאית במתכונת בו לטפל אפשרות אין
 שתימצא עד הפירסום, נידחה תמיד רגילה.

הנכונה. ״הזווית״
 הוטל לפירטום שנעשו ההכנות יתר בין

 שערים שצייר — דאז צייר־המערכת על
 שתי לצייר — למאמרים אילוסטראציות וגם

הג התנועות שתי את יסמלו אשר דמויות
הציו שני והציונות. מסעות־הצלב, דולות:

 זה. שבגיליון בכתבה מתפרסמים רים
★ ★ ★

 ההיסטורית העובדה מן יותר מעניינת
 באותם צייר. אותו של זהותו היא הזאת,
העיתו יצירותיו על לחתום נהג לא ימים

 הכינוי את לעצמו ששאל או האלה, נאיות
״ברתור״.

המ המודרניים הציירים אחד הוא כיום
 אם כי בישראל, רק לא ביותר פורסמים

 ועולם־ בק, שמואל — שמו הרחב. בעולם
התע מן עדיין נרגע לא הישראלי האמנות

מזמן. לא ביפו, ערך שהוא רוכה
ב להתיישב שחזר — בק של דעתו מה

באי ונישואין מסחררת הצלחה אחרי סביון,

יצירות? אותן על — טליה
 השיב. הוא סופר,״ חבוי עיתונאי ״בכל

 סיפרותיות יצירות וכותב מתבגר ״וכשהוא
 על מיוחדת בהרגשה מביט הוא רציניות,
 זה ככה נעוריו. של העיתונאית עבודתו

ב עדיין הייתי . אלה. לציירים ביחס אצלי,
חו אני לאן ידעתי האמנותית.׳ דרכי ראשיתי

האילוסטראציות.״ את שציירתי בשעה גם תר,
★ ★ ★

ר ר ציי ח  הוא זה בגיליון המוזכר א
 ליומו עתה זוכה הוא גם גינצבורג. יעקב

 בשביל צייר הוא וגם — בעולם הגדול
חתימתו. את נשאו שלא יצירות הזה העולם
תצ סידרת הדפסנו חודשים חמישה לפני
שו בבגדים לבושות נערות שתי של לומים

 רק לעין ניגלה אלה בבגדים המיוחד נים.
כי הסתבר, אז רק שלישי. או שני במבט

גה צייר

החשוף. הגוף על מצויירים הבגדים
 הוא הזה. העולם של פאטנט היה לא זה
ב חן מצא ובארצות־הברית, באירופה נוסה

 לקורא גם להציגו החלטנו ואז — עינינו
 להעתיק סתם רצינו שלא אלא הישראלי.

במה לבצעם אם כי הזרים, התצלומים את
 ישראלי יותר ומה מיוחדת. ישראלית דורה

אדומים. שרוכים עם כחולה, חולצה מאשר

גינצכורג צייר
 ברור היה זו, ליצירה צייר חיפשנו כאשר
 אז שהיה גינצבורג, מגובש. כישרון שדרוש

 יייאתגר. נענה שלו, הצלחת־התערוכה בשיא
★ ★ ★י

תי ה מ ת השבו שם את לקרוא יכול א
במעריב? שלנו עון

 בשבוע היתד, הללו הנדירות הפעמים אחת
— שערים ״שני שם: נכתב וכך שעבר.

העב (במהדורה הזה העולם של איש־השנה
 המנוח. רגב אריק אלוף־מישנה הוא רית)

 הזח — זה ביטאון של הערבית במהדורה
ה מוקדש — בשכם שהופיעה אל־עאלם,

לאל־פתח.״ שער
 בין הקשר מה לשאול: כמובן, אפשר,

 ירחון) (שהוא אל־עאלם הזה העובדות? שתי
 מכיוון איש־השנה. גיליון לפני שבוע הופיע

 הנוצרי או המוסלמי ראש־השנה חל שלא
 בנושאים שדן גיליון זה היה זמן, באותו

הזה. העולם דפי מעל הועלו שכבר שיגרתיים,
כו בערבית רק האם לשאול: גם אפשר

 כזה שער האם אל־פתח? על הזה העולם תב
בעברית? גם פורסם לא

 באמת. החשובות השאלות אלה לא אבל
 השינאה סינוורה מדוע לשאול: יותר מעניין

 עצמו את הוכיח כי עד מעריב, כתב את
עיתו של ראשון כלל שכן גרוע? כעיתונאי

 פי את לשאול גם מנסה שהוא טוב, נאי
 זאת, עשה אילו עליו. כותב שהוא האדם

 אודות מעניין שבאמת משהו מגלה היה
בשכם. אל־עאלם הזה הדפסת
 הדפסת אחרי כי למשל, שומע, היה הוא

 אל בעל־הדפום רץ שם, הראשון הגיליון
״מצ לו: ובישר הערבית, המהדורה עורך
 העיתון את להדפיס אוכל לא יותר טער,

 מאז הזאת. לעבודה זקוק אומנם אני שלכם.
 אבל בשכם. כלום מדפיסים לא המלחמה

 מדוע.״ תשאל אל להמשיך. יכול אינני
״אל הודה: מדוע, זאת בכל נשאל כאשר

 אמשיך אם הדפוס את לפוצץ איים פתה
 אל־עאלם.״ הזה להדפיס
 לשיתוף מטיף זה עיתון האיום: סיבת

 המדינה למצדדי מאפשר ישראלי־פלסטיני,
 להביע הדו־לאומית והפדרציה הפלסטינית

אל מפקדי בעיני בחופשיות. דיעותיהם את
מסוכן. זרע זהו פתה,

של בשווי אופנתית לבוש במערכת לזכות יכולה אשה כל
המובחרות: האופנה מחנויות באחת בחירתה, לפי וזאת
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החברה. ופוסומאי החשבון רואי תיא, חברת הנהלת בנוכחות שישי
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