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בקיוס הזה השלם מופיע שבועיים זה

הלכ בכך שקופה. בעטיפה עטוף כשהוא ק'□
בעולם. רבים שבועונים של בדרכם נו

 יותר ונעים הגליון, על שומרת זו עטיפה
 אחרת: מטרה גם משמש הוא אבל ביד. לקחתו
רמאות. מניעת
לח יכול אחד שכל ישראלית, תופעה יש

 למקום־מכירה, ניגש אדם פעם: כדי בה זות
 ארוכות, בו מעלעל הזה, השלם את מבקש
 את ומחזיר בתצלומים מסתכל ושם, פה קורא

הגליון.
 שלא משום־כר, נהגנו, רבות שנים במשך

 בא הדבר העליון. בקצה העמודים את לחתוך
חמו תופעה ואף בגליון העילעול את למנוע

 מהקיוסק ב-השאלה" גליון לקיהת יותר: רה
 פית־ היה לא זה אבל הקריאה. אחרי והחזרתו

 לחתוך הצורך את עליך הטיל זה רצוי. רון
 השחתת תוך לפעמים העמור־ם, את בעצמך
הגליון.

 מעתה זו. בעייה פותרת השקופה העטיפה
 מוכן השלם, הגליון את לקבל נוח לך יהיה

הת על לוותר יצטרכו קוראי־החינם לקריאה.
 הגל- את לרכוש קיצוני: צעד לנקוט או ענוג,

יון.
 השנייה, הבעייה את כמובן, פותר, זה אין

 של הקוראים ריבו• — זה בשבועון הפוגעת
 כך על כתבתי עותקיו.
 במדור רבות פעמים

הש לא והתופעה זד״
 איש 10 לפחות תנתה:
קור ונער, זקן ואשה,

 עותק בממוצע אים
השבועון. של אחד

 בין מתגלגל הגליון
קרו בני-המישפחה,

 ולבסוף ושכנים, בי□
 לקרוב לחו״ל נשלח
יורד. או לומד

הכל הבסיס תחת חותרת הזאת התופעה
 בין המדהים חוסר־היחס השבועון. של כלי

 פוגע מיספר־הקוראיס לבין מיספר־הרוכשים
 שרותיו. ובהגדלת השבועון בהתרחבות קשה

 ככל ואסתטית יפה פלסטית, עטיפה גס
 הכרת רק לעזור יכולה תעזור. לא שתהיה,

 הזה השלם פעולת שאם הנוספים, הקוראים
 האחרים על להטיל להם אל בעיניהם, תשובה

4ך לקיימה. החובה את
^ 11

ואודי
 השבוע ששודי קינן, הייס עם בראיון

 סיפר בן־אמוץ, דן של לפטירתו 30 במלאת
לכתיבה. הגיע כיצד ד:

מע מישרד אל וניגש סיפור כתב לדבריו,
 המקורי הגילגול — בערב 9 השבועון רכת
 אורי על־ידי נוסד בערב 9 הזה. העולם של

 בראשית שפו את והחליף ,1937 בפסח קיסרי
1947.
 ב״התחלת שכנה שהמערכת סיפר דן

 מישרדי קטנה: טעות זוהי רוטשילד״. שדרות
המ שכנו שבהם חדרים, שני — השבועון

 לילינבלום, ברחוב היו — והמינהלה ערכת
.,תוזכסע ובית־הספר עדן מקולנוע הרחק לא

 הוא קיסרי. אורי פניו את קיבל במערכת
 סיפור שזה לו ואמר ח, של ס־פורו את קרא

לכ לו הורה הוא כישרון. לו שיש אך גרוע,
 עשה דן בלבד. שורות 16ב־ מחדש אותו תוב
זה. בשבועון פורסמה הראשונה ויצירתו כך,

 היתה לא אמנם עלי. גם עברה דומה הווייה
 ניגשתי אני גם אך הראשונה, יצירתי זאת

 ברחוב הזה העולם למערכת הימים באחד
הו פיליטון קיסרי לאורי הגשתי לילינבלוס,

בפירסוסז. וזכיתי מוריסטי
 זמן אחרי זה. שבועון עם יחסיי התחילו כך
 ולבסוף בעריכה, לו לעזור קיסרי אותי ביקש
 זאת עשיתי השבועון. את לרכוש לי הציע
 של קטנה קבוצה שהקמתי אחרי ,1950 בפסח

משקיעים.
צעי לעודד — קיסרי אורי של זו מסורת

 אותם ללמד זה, בשבועון לכתוב וצעירות רים
 המערכת את להנחות המשיכה — ולהדריכם

 מקיסרי. העורך תפקיד את שירשתי אחרי גם
 והעיתונאים העיתונאיות עשרות לכך עדים

 ישראל, עיתוני בכל עתה הפזורים הבכירים,־
זה. בשבועון דרכם את שהתחילו
 יש תמיד עכשיו. גם נמשכת זו מסורת

חדשים. כוחות לקלוט זה בשבועון רצון

 מישפט
לצהיון

 הזה השלם עורך של התענוגות אחד
 במערכת שנולדו המילים, אחר- לעקוב הוא
זו.

העל השופט של פסק־דינו את כשקראתי
 שעליו יודיצה", -סוב בעניין בך גבריאל יון

 נתקלתי שעבר, בשבוע זה במרור עמדתי
 -הצהדון על דיבר השופט -צהרון״. במילה
קיי זו הגדרה היתה כאילו אחרשוז־ •ד־שוז

ומעולם. מאז מת
כש זה, בשבועון נוצרה -צהרון' המילה

 ואז) שהופיעו העיתונים בין להבחין רצינו
 -עיתוני־ משום־מה להם ושקראו בצהריים,

 בלתי״מדויי- מהגדרות תמיד סלדנו ערב".
 -יו־ המילה את גם המצאנו עת באותה קות.
 הצענו ולא -עיתוני־בוקר". שנקרא למה מון"
 קירבתן בגלל ו״ערבון", -בוקרוך׳ המילים את

 אבן־ שבמילון מעניין ולמערבון.) לבוקרים
 לא אך .יומור, המילה עתה מופיעה שושן

-צהרון״. המילה
השתמ זה בגליון המתפרסם בפסק־דינה

במו אוסטרובסקי־כהן ויקטוריה השופטת שה
שנו מושג זהו גם הטיפשיעשרה״. -בנות נח
זה. בשבועון בשעתו לד

 מובן כדבר עתה, משתמשים העיתונים כל
 את המבלה אדם לציון -בליין", במילה מאליו,
מי זוהי באתרי־הב־לויים. קבוע באופן ערכיו

 המילה גס כך טיפוסית. הזהיח העולם לה
 ויש העיתונים. בבל כבר שהשתרשה -יחצן״,
 עושים היחצניות, ובעיקר שהיחצנים, אומרים

שלהם.) כבתוך העיתונים ברוב עתה

4

קינן נ. קבוע קורא
 קינן עמוס של רעיונותיו על

שה מה על העונש היא (״ישראל
הזה העולם ליהודים", עשה עולם

8.11.89.(
הש בקביעות. הזה העולם את קורא אני

 משום באמצע אותו לקרוא הפסקתי בוע
 בקוראים: באי־ההתחשבות אותי הרגיז שהוא

קינן... עמוס עם העמודים ארבעה
 שלו... הציניות את לקרוא מוכן לא אני

 בארץ... ימשול ערפאת שגם רוצה שהוא ברור
זה. מסוג אחרונה כתבה שזאת מקווה אני

תל־אביב קבוע, קורא
• • •

ם מן היפה האלבו
(״פנים יפה צעירה של זהותה על
).25.10.89 הזה העולם דור״, של
דן של היפות משנותיו התצלומים באלבום

רעה. לא בדיחה הוא בממשלת־ישראל, שר או
 ברצינות, לרעיון מתייחס מקל אם אבל

לתפ קודמיו כל בתקדימים: לעיין לו מוטב
 מנכ״לות תקופת את סיימו שהם מאז קיד,

הקרה. על יושבים די רשות־השידור,
 לא אלמוג, שמואל ולא לבני יצחק לא
תפ באיזשהו זכו פורת אורי ולא לפיד תומי
וביני הפוליטית, או הדיפלומטית בזירה קיד

 אחרת, זירה בשום לא גם עצמנו, לבין נו
 — בתיקשורת למדי צנועות להופעות מחוץ

והאלקטרונית. הכתובה
חל־אביב גלרון, פנחס

ודי מספיק
בעי העמודים מיספר הגדלת על

ה העולם (״תשקיף", תון הז
8.11.89.(

מתעתד הארץ כי -תשקיף״ של הגילוי

)1958(לביא בחברת בן־אמוץ
משבי־ציון בת־החדה

 ממסיבה תצלום הזה העולם כלל בן־אמוץ
 בן־ את רואים שבו ,1958 בשנת בתיאטרון

 כשלימינו החכרותה, מן נהנה הצעיר אמוץ
 היפה -הצעירה בכיתוב נאמר שעליה צעירה,

מזוהה״. אינה בן־אמוץ) לידו(של
 היא זאת הלא מזוהה? אינה אומרת זאת מה

 לא עוד לוינבוק. דליה משבי־ציון, בת־דודתי
 דליה לה קוראים עכשיו בבקשה: אז, זיהיתם?

 רמח־גן לוינבוק, שמואל א•ביל
• • •

דהתקרנף! לא
 (״חברים צרה בעת לחבר סיוע על

הזה העולם רוני", על מגינים
8.11.89.(

 חבריהם על להגן לעיתונאים אסור מדוע
 אם חשוב ולא עיתוניהם? דפי מעל למיקצוע

 זילברמן רוני או מהטלוויזיה גינת רפי זה
מגלובס.

 בחזקת הם אחרת, יוכח שלא עד ראשית,
 שהם משוכנעים חבריהם אם ושנית, זכאים
עלי להגן ייצאו שלא מדוע עוון, מכל חפים
הם?

 שהחברים־העיתונ־ נכון יותר יהיה זה האם
שלי? חבר -מאשימים ויגידו: יתקרנפו אים

תדאביב קליין, אריקזב״שו!״

הקרח עד יושבים
 רשות״השי- מנכ״ל של עתידו על

החזק הצד הן (״בדיחות דור
).8.11.89 הזה העולם שלו!",

לה יזכה מקל שאריה הרעיון בדיחה, בתור
ישראל של בכיר שגריר הימים, מן ביום יות,

מש איננו בכלל עמודיו מיספר את להגדיל
אותי. מח

 ואני שנים, כמה זה הארץ את קורא אני
המת הצרכים כל על העונה יומון שהוא סבור

 שיוסיף בכך עניין כל רואה אינני אד בקשים,
עמודים. ועוד עוד

 לעשות דברים כמה עוד לי יש הכל אחרי
 העמודים 16 הארץ. קריאת מלבד היום במשך

 לי מספיקים יום, מדי היום, לי מגיש שהארץ
בהחלט.

הרצליה ניר, צבי
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