
במדינה
אדם דרכי

סודיניית כחגובד, ־8*■
 עבור שביצע הגרפיקאי

 הכרזה את ׳,״*?־עז עובדי
 כאגמי־שמית, שהוגדרה

 אחת שקריקטורה מוען
ויכוח. 7כ מסכמת

 אל עובדי מאבק פרשת בשולי
ה בעיתונות הופיעה בחרדים, טל

החב ועדי של ענק מודעת יומית
בבי נראה התחתון בחלקה רה.
 כבגיל- הדתיים. מטרת מהי רור

גר את הדתי היהודי מניף יוטינה,
 עומדים אחר־כך על אל על זנו

 תוכניות הכדורגל, משחקי בתור
 רי- הכוח תחנת ואפילו הטלוויזיה

כו — החשמל חברת של ד׳ דינג
 אחרי בשבת. לפעול יוכלו לא לם

 שיש דתיים חוגים טענו פירסומה,
 שקריקטו־ התפלאו ואף הסתה, בה
ה בעיתונות פורסמה זה מסוג רה

ישראלית.
במח השנוייה הקריקטורה צייר

או ישי תל־אביבי, צעיר הוא לוקת
 את סיים שלא למרות ).22( רון

 לציור במכון הפורמאליים לימודיו
 שיכול כמי מוכר הוא ולגרפיקה,

ממנו. שיבקשו דבר כל לצייר
אורון: שיפר

 לקבל נוהג עצמאי, גרפיקאי אני
 הן אלה בדרך־כלל הביתה. עבודות

גרפי כל של המוכרות העבודות
 לכן חידוש. שום בהן ואין קאי,
ה מזדמנת. עבודה כל מקבל איני

הקריקטו היא שלי הגדולה אהבה
 כל את לומר מצליח אני כאן רות.
אחד, דף על הלב, על לי שיש מה

אורון גרפיקאי
מהדימיון לצייר

פ הכי־הכי למחשבות דרור ולתת
שלי. רועות

 כזה לסוג רב ביקוש אין לצערי,
 שהחיים משום אולי עבודות. של

 אנשים אבסורד, בעצמם הם בארץ
 אבסורד בעבודות עניין מוצאים לא

 לא חריג, להם נראה זה מטורפות.
ל מוכנים שהם מה ברור. לא מובן,

פולי קריקטורה זה בו, הסתפק
לחלוטין. ברור מסר בעלת טית,

 של הצר בתחום עבודות להוציא
פולי ואירועים פוליטיקאים של

 בארץ למצוא קשה עכשוויים, טיים
 זה, מסוג בעבודות מטורף הומור
מ לא גלריות מדבר. אני שעליו
שהקו משום אולי זה, את ציגות

יק תמונות לרכוש מעדיפים נים
ו חסרות־משמעות, אחת לא רות,

ש עבודה, ברכישת להסתכן לא
 אנחנו איפה מסביר בה אחד מבט

חיים.
אורון. דיברי כאן, עד

 לתוצאות לב בכל מסכים אורון
 על, אל אנשי עם הקצרה עבודתו

 יבואו שבעיקבותיהם מקווה הוא
שירותיו. את שיבקשו אחרים
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* א' ף צ  ה- הערב שעות שבת, ו
מסעדת המוקדמות ערב

שמר בכפר סצ׳ואן אוף סייסט
ל מסביב הומה. המסעדה יהו.

 הסועדים אורחים יושבים שולחנות
 לפתע עשיר. סיני באוכל ליבם את

 צור, משה הפנימי. בחדר תכונה
 צעיר גבר בחברת המיסעדה, בעל

 אתהמיסעדה סורק להחריד, ורציני
 הסועדים. תשומת־לב את ומעורר

8 בשעה מכן, לאחר קלה ■שעה

 נבון הזוג המכונית. על השומר נהג
 מכובד. בשולחן כבוד לאחר יושב
הנשיאו הזוג על עומד צור משה

 שומר־ה־ לשרתם. אישי באופן תי
 אוכל ומזמין הבר ליד יושב ראש
ומשקה. סיני

ב מעיינים ואופירה נבון הנשיא
ה- המיסעדה. של המפואר תפריט

1) הנשיא 1 7 

דנפייה נננט
 גדולה. התרגשות מתחוללת וחצי,
 ורעייתו נבון, יצחק המדינה, נשיא

 שומר־ בחברת מגיעים אופירה,
 לכן קודם שבדק האיש — ראשם

המיסעדה. את
חשו באורחים מורגל צור משה

 שלו הקבועים הלקוחות אחד בים.
 מצריים שגריר מורתדא, סעד הוא

 מקום. בקירבת המתגורר בישראל,
 נשיא־המדינה של שומר־הראש

ה השגריר על גם פעם מדי שומר
ל שהמליץ האיש הוא האם מצרי.

המיסעדהז על הנשיאותי זוג
ה נשאר בחוץ החנייה במגרש

 המיסעדה לבעל מראש אומר נשיא
בחש באים אינם חזיר מאכלי כי

 אחרי אשתו. בשביל או בשבילו בון
 הענק, בתפריט מביטים שהשניים

 הם עין, מרהיבות בתמונות המלווה
המנות: את מזמינים

אט חמוץ־מתוק. מרק אג־רולם,
 באורז, עוף סיני, סטייק ריות,
וגלידה. בלהבה אננס

 ושל נבון הנשיא של סעודתם
 בכפר היום שיחת היתד. רעייתו

 — הכל אחרי וסביבתה. שמריהו
 חילוני יהא המדינה, נשיא כי ידוע

דיני על לדרוש נדרש דתי, או

ורעייתו הנשיא
בלהבות ואננס סיני סטייק

המיסעדה של בתפריט עמוד
חחס איש־הביטחון

מורתדא) סעד מצריים שגריר :ואשתו(באמצע צור מיסעדה בעל
בחוץ חיכה הנהג

 כידוע, סיניות, ומיסעדות כשרות,
הרב של הכשר עדיין קיבלו לא

 לא נבון הנשיא אך הראשית. נות
 מזון הזמין לא אמנם הוא נכנע.

 כשרה לא במיסעדה אד לא־כשר,
אכל. גם אכל הוא

בלי___
שלום ת

 ורעייתו הנשיא סיימו אשר ^
ש צור משה ביקש לסעוד, *

 הנשיא בספר־האורחים. יחתמו
 ה־ את יצא הוא באדיבות. סירב

בחש להתעניין טרח ולא מיסעדה
 שקיבל שומר־הראש זה היה בון.
 אולם הנשיא, עבור החשבון את
 ׳וגם פינקם־המחאות לא.שלף הוא
 התשלום, מזומן. בכסף שילם לא

 ׳באותו נגבה לא שקל, 1,200 בסך
 אך עליו, חתם איש־הביטחון יום.

ה בלישכת התקבל לא החשבון
היום. עד נשיא

סעו על רק חל אגב, התשלום,
 איש־ נבון. ואופירה יצחק של דתם

חש לבקש טרח לא אף הביטחון
 חשבון קיבל ולא מזונו, על בון

 בסעודה.! חלק נטל לא הנהג כזה.
 1ה* במכונית עת אותה כל ישב הוא

והמתין. נשיא
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