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 של ותיקים קאריקטוריסטים שני
 במרכז שעבר בשבוע עמדו הזה העולם

זיכרונות. להעלות הזדמנות וזו — החדשות
 על־ידי הוצע גרדוש (״דוש״) קריאל
 הנספח לתפקיד שמיר יצחק שו״החוץ
 עורר הדבר בלונדון. ישראל של התרבותי

 כלאומן ידוע דוש כי רבה, מורת־רוח
 נאמניו את הליכוד ממנה זה איך קיצוני.

פרי ערב לתפקידי־מפתח, האידיאולוגיים
 נשלח זה ואיך השילטון? מן הצפויה שתו
 שכל ארץ דווקא, לבריטניה לאומני קנאי
כחריגה? בה נראית קיצונית גישה

 המדובר שהאיש הדעת על להעלות קשה
 של מעמודי־התווך אחד פעם היה עליו

 במשך ביטא וכי הזה, העולם מערכת
 בקארי- שלנו השקפת־העולם את שנתיים

* נוקבות. פוליטיות קטורות י
 המערכת אל גרדוש קארל בא כאשר

 חדרים בשני עדיין אז ששכנה שלנו,
תל־אביב, בדרום 12 ליליינבלום ברחוב

בפאריס, חי לכן קודם חדש. עולה היה
 השמאלנית בהשקפת־העולם נדבק ושם

 סארטר ז׳ן־פול של ברוחו — האופנתית
בצרפת. באינטליגנציה אז ששלטה — |

 במולדתו, השואה ובניצול השמאל כאיש
 דרכו את בצרפת עוד דוש מצא הונגריה,

 אז שדיברה הלוחמת המחתרת לח״י, אל
מסילות למצוא ושביקשה שמאלנית בשפה

 העיקרון פי (על הסובייטית המדיניות אל
 לח״י ידידי״). הוא אוייבי של ש״האוייב

 בארץ- (ולא האימפריאליזם נגד הטיף
 של ״ניטרליזציה ובעד בילבד), ישראל

התיכון״. המיזרח
 קארי- בפאריס דוש צייר לח״י, כאיש
 לח״י של עיתוני־המחתרת עבור קטורות
״שיר״. בשם עליהן חתם הוא בארץ.

 מעטים שבועות — 1950ב־ אלינו כשבא
 העורך תפקיד את לידי שקיבלתי אחרי

 דוש לקראתו. שמחנו — זה שבועון של
 בעל גם אלא מוכשר, אדם רק אינו

 אז שהיינו למרות ביותר. חביבה אישיות
 קיצונית, ״צברית״ תודעה בעלי כולנו

 קרביים כחיילים הקרוב בעברנו והתפארנו
 חיש במערכת קארל השתלב בשדות־פלשת,

לקריאל. שמו את ששינינו אחרי מהר,
 בלתי- קאריקטורות בציור התחיל הוא

 מישטר־הצנע על ליגלג שבהן פוליטיות,
 בחומרים, המחסור על בארץ, אז ששלט

 השחור. השוק על מצוקת־השיכון, על
 צוחק״, הזה ״העולם במדור הופיעו אלה

 (רק שלנו. האחרון ׳העמוד את שמילא
 שהיא השערים, שני שיטת הונהגה 1959ב־

חבל.) ברחבי הזה להעולם ייחודית
 העיתון של הגראפי לעורך הפך דוש

שנק במה ועסק תבנית״), (״עורך־מישנה,
 החומר סידור — ״עימוד״ בלשוננו רא

 פוליטית קאריקטורה צייר הוא בעמודים.
 ישראל של דמותו נולדה שבה שבועית,

 את המציא הוא כובע־הגרב. בעל הקטן,
(שב בישראל הראשון סטריפ״ ה״קומיק

הוא רותי). בשם גיבורה עמדה מרכזו

לצגיחה מתבונן לוריא כתב
חדשות״ במהדורות צצים רק ״הם

 הביא למערכת, למיכתבים איורים צייר
של עמודי־קאריקטורות שבועות כמה כל

 נשא שלא בעיתון עמוד היה לא מות•
שלו. טביעת־האצבעות את

 לא — הזה מהעולם דוש פרש 1953ב־
 אלא פוליטי־אידיאולוגי, רקע על רק

 קאריקטורות בציור להתרכז שביקש מפני
 מתפקידו להשתחרר רצה כך לשם בילבד.
 זאת להרשות יכולנו לא גראפי. כעורך

למעריב. עבר כן ועל לעצמנו,

 בשרות- חסר-תקדים: אז שהיה מיבצע
 את וצילם בצניחה, השתתף המילואים

 המצולמת הכתבה הצניחה. בשעת עצמו
 )1954 בינואר ,848 הזה (העולם הזאת

בארץ. גלים היכתה
 פחות — קצרה היתה לוריא של כהונתו

 צניחה אותה אחרי בילבד שבועיים משנה.
 בניגוד המערכת. מן פרש היסטורית,

 רבים. עקבות בה השאיר לא לדוש,
תפקיד את מילאה שבועות כמה במשך
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)1053 ינואר ,705 הזה״ (״העולם דוש שד קאריקטורה
סארטר דאן־פול של ברוחו

)*1053 דצמבר ,843 הזה״ (״העולם לוריא של קאריקטורה
צרפתי צנחן

 הכר. בלי עד שלו הקו השתנה במהרה
 — קיצוני ואנטי-ערבי לאומני הפך הוא

שלוש לפיד. וטומי קישון לאפריים בדומה
ההונגרית״. ״המאפיה בכינוי זכו תם

 כאיש. עתה, גם דוש את מחבב אני
 לדיעה להצטרף עלי הצער למרבה אך
 מבחינה המתאים, האיש הוא אין כי

ישראל. תרבות את לייצג רעיונית,
קצ ותקופת־מעבר דוש פרישת אחרי

 אלישע האדריכל בתפקידו כיהן שבה רה,
 גראפי עורך של הכפול התפקיד נמסר גת,

 לוריא רענן בשם לצעיר וצייר־קאריקטורות
שעבר. השבוע של השני הגיבור —

 היה קל לא מדוש. ההיפך היה רענן
 בנקל השתלב לא והוא עימו, להסתדר

 החביב הסיגנון את שאהבו רבים במערכת.
 רענן, של סיגנונו את חיבבו לא דוש של

 מתוחכם שהיה האופיינית, השמש בעל
 קיצוני, לאומני אז כבר היה הוא יותר.
 צרפתי״. ״צנחן של אידיאולוגיה בעל

לראשונה ביצע הוא כחבר־המערכת ואכן,

 שעבדה חיפאית, צעירה הגראפית העריכה
 סילבי היה שמה כמגיהה. אז עד אצלנו
 מדור־ אצלנו לערוך אז החלה והיא קשת,

לרותי״. ״מיכתבים בשם התכתבויות
 שהיה התפקיד, התחלק קצר זמן כעבור

הגרא העריכה לשניים. ולוריא, דוש בידי
 הכישרונות, רב סלע, אורי לידי עברה פית

 רבות, שנים במשך זה בתפקיד ששימש
 עד בשבועון ניכרים סיגנונו ושעיקבות

 צייר השבועית הקאריקטורה את היום.
קינן. עמוס בשם צעיר סופר

 נעלמים. אינם קאריקטוריסטים :המסקנה
חדשות. במהדורות צצים רק הם

הזה. העולם בעורכי ההתנקשות אחרי •

22743 הזה העולם


