
ת שהאדמה מיעוט, עליון. ערך היא עבו
מהמיקרה. הזדעזע בישראל אנושי אדם כל

״הגי עבד, אומר אמנותית,״ ״מבחינה
הדב איה לבטא צריך שאמן היא •שלי שה
 כאן למצוא רציתי אותו. הסובבים רים

 ,מהמשבר להיחלץ לערבי שיעזור ביטוי '
 הקהל לתודעת להכניס גם וכך שלו, הנפשי
 ■מוכחת שאינה חדשה צורת־ביטוי הערבי

 לעניין שייטפלו גורמים שיהיו ידעתי לו.
 לעיתון*, הידיעה הדלת להכשילו. וינסו

 עצום פחד קיים מכוונת. לדעתי, היתה,
 שיתוף־פעולה מפני מסויימים אנשים אצל

ויהודים.״ ערבים בין אמנותי
ה החידות ״אחת בשממה. פריחה
 הערבי המיעוט את האופפות תרבותיות

 ציירים של הבולט חסרונם היא ■בישראל
מו נפש 200,000 בת אוכלוסייה ערבים.

מוסי מספרים, משוררים, מקירבה ציא
 הצליחה לא היום עד אך ורקדנים, קאים

במי אחד.״ צייר אפילו מקירבה להעלות
מחו הזה העולם בגיליון נפתחה אלה לים
 שנושאה רשימה, )1272( 1962 ינואר דש

 סופר ).20 בן (אז צעיר ערבי אמן היה
 צייר של ראשונה ■תערוכה ■פתיחת על בה

 ינים- ואדי תושב שסו, עאבדי עבד ערבי,
 לא הצעיר האמן כי צויין שבחיפה. נאס

להוציא סדיר, אמנותי ■חינוך כל קיבל

הש או מיגזר של שאלה אינה ״אמנות
 ■שני אל מדברת היא לאומים. תייכות
 עבד מסביר הזאת,״ בארץ שחיים העמים

 שלי ״והפרינציפ שלו, מאמין״ ה״אני את
 לי תהיה לא שלי. הנוף את לחיות הוא
 שעשו מה על אנדרטה להקים התנגדות כל

 היהודי. לעם ובתוכם — לעמים הנאצים
ליטוג תיק עשיתי 1973 במילחמת ״גם

 לי איכפת היה המוות. נושא על רפיות,
 באשר שנפל, האדם ערך את להעלות

 ערבי להיותו קשר כל בלי י אדם, הוא
יהודי.״ או

שמ הרעיון על לאומגי. רעיון לא
 יחד, וגרשון עבד ישבו האנדרטה, בטאת

 ק-שר של רעיון ליצור היא כשהמטרה
 ״׳הדגם ריגשי-איבה. יעורר שלא לאדמה,
 קנים- מסביר חלקים,״ משני בנוי ׳שנוצר

 כבסיס אדמתם, את שעובדים ״אנשים פל.
האנ מיותמת. מחרשה מתרוממת שמעליו

 למרות האדמה, את לעבוד ממשיכים שים
 לבטא כדי בכך יש התייתמה, שהמחרשה

 של הקשר — ביותר הבסיסי הדבר את
לאדמתו.״ הפלח
 האמנותי שהיועץ הראשונה הפעם זו אין

 סערה של במרכזה עומד חיפה עיריית של
יצי היתר. אשתקד, ביולי בעירו. ציבורית

אף הגיעו שהדיו למאבק נושא משלו רה

עבאדי צייר
עליון ערך היא האדמה

בש העממי בבית־הספר שעורי-הציור את
 גיבוש ״חסר עדיין וכשסיגנונו כונתו,

 ■וזעם.״ התלהבות מרץ, שופע אך ואחידות
 עבד של תיקוותו בציון ■סיימה הרשימה

 בינתיים מתאימה. מילגת־לימודים לקבל
מכני. ממסגר לפרנסתו עובד הוא ■סופר,
■הערבי, הצעיר שנים. 15 חלפו ■מאז

 ותיקה ערבית למישפחה בן כיום, 35 בן 1
 בעיר־התחתית רבים דורות זה היושבת
 לגרמניה 1964 •שנת בסוף נסע בחיפה,

 וגרא- בציורי-קיר שם והשתלם המיזרחית,
 אצל דרזדן, בעיר למד שנים שבע פיקה.
— במיזרח־גרמניה הידועות הציירות אחת
 1940ב־ שנמלטה יהודיה ■גרונדינג, לאה

 ושבה לישראל ברחה נאצי, ממחנה־ריכוז
יוהמכ־ לגרמניה, בעלה אל המילחמה בסוף

 לאמנויות האקדמיה כנשיאת כיום הנת י
בארצה. יפות
 עובד הוא ומאז לישראל, חזר 1972ב־

 המופיע הערבי-ישראלי בעיתון כגרפיקאי
 בתערוכות כבד הוצגו יצירותיו בערבית.
 בא- פעיל הוא ובחיפה, בשפרעם בנצרת׳

 והצפון, ■בחיפה גודת-הציירים־והפסלים
 ■תיפאורות מכין לפעם ומפעם ציור, מלמד

ב לא־מכבר זכה יצירתו על לתיאטרון.
 עיריית של השנתי הפרס — שטרוק פרס ״

ביותר. החשובה היצירה עבור הניתן חיפה

ב״ג׳וו־ שהתפרסמה לידיעה הכוונה *
 מאת נמסר ובה באפריל, 7ב־ פוסט״ סלס
היו ״טוהר :בהבלטה בחיפה העיתון כתב

 יום־הא־ באנדרטת שסייע האמנותי עץ .
דמה.״

ה היתה אז לבית-המישפט־הגבוה־לצדק.
 בהיכל- אמנותית יצירת־קיר לסערה עילה

פור הפרשה סיפור בעיר. החדש הספורט
 תחת ),2031( הזה בהעולם בהרחבה סם

 על ■האיש את מסעיר ״■מה הכותרת:
הקיר״.

 קידומם למען בפעולתו ידוע קניספל
 ״אני ואי־הפלייתם. ערביים אמנים של

 לפני הזה בהעולם שנאמר שמה משתדל
 ערביים אמנים של מצבם על שנה 15

אומר. הוא אקטואלי,״ יותר יהיה לא
 רואה שאינו מי ■גם כנראה יש אך
 זה. בשטח ההתקדמות את יפה בעין

 כל במשך הצליח לא עאבדי עבד עובדה,
 לציור כמורה מישרה לקבל הללו השנים

 הסיבה את חולה עצמו ■הוא בבית־ספר.
הפוליטיות. בדיעותיו לכך

הב חיפה עיריית דובר ז־ הדליף מי
 האצבע מן מצוצה עלילה זו שהיתר. היר

 של האנדרטה בעניין עסק שקניספל לומר
 שלו. שעות-העבודה חשבון על יים־האדמה

 של הרעיוניות בכוונותיו לחשוד גם קשה
 שביצע האחרונה העבודה שכן קניספל,

 — יד־חנה בקיבוץ אנדרטת־השואה היתד,
אלה. בימים שנחנך מרשים קיר

 שמקורה העלתה, ההדלפה עניין בדיקת
 אשר שידורי־ישדאל, של בטכנאי״רדיו

 היומונים כל כתבי בין להפיצה ״דאג״
בחיפה.

 ״אני עבד, אומר שקרה,״ מה ״למרות
 נוספות, בעיות תהיינה לא שאם מאמין

 לכפר בכניסה האנדרטה, מעל הלוט יוסר
הבאה.״ השנה עד עראבה,

בעיה בבר אינההרזיה
 אישית הרזיה בשיטת

המשלבת
 ודיאטה עיסוי תרגילי-גוף,

 משקל יותר מורידה את
ומוסיפה מאמץ בפחות
 חן ת,1בחא

עצמי ובטחון
6ך1ת ק״גפחווז15 משקלך;ואה גם יום 0

ו י ו ד ח
 חדשנית טיפולים שיטת

החזה היקף להגדלת
 לחיילות הנחות

ולסטודנטיות

הבריאות נוכון
238063 טל: • ת״א • 73 בן־יהודה
ת עו ה ש מ ש ר ה 18 .־ה .00- 10 .00

הפרסים סך הפיס בהגרלת
י מיליון 4 $ ל

 ראשון פרס
ל״י 7$0.000
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