
ב הקאדיקטוריסט א ש ז ק ר  דיין, גולדה, וייצמן, את צייד כיצד מספר פ
 בנו נפל איד יום, מד■ פוליטית קאריקטורה בראשו נולדת כיצד ופרס, רביו

להימשך הת״בים והחיים השכול עם ההתמודדות על במחניים, המסוק באסון

 על הבריז .כשארליו
 איו ואיחי המוופו,
 קופצות שלו הטיניים
 לו צ״וחי מאז מחוריהן.

המחוויהו היוצאות עיז״ם נ ״ א ת ר ־י ■לו■ ■ווו■ עוו

 לועת .קשה
 שלי אומו מקאויקטווה

 הפוליטיות. ויעות״ מהו
 אחו״, שקנית אס אבל

להביו״ אפשו

 המתאבלים אנשים .יש
 אני חיצונית. בצורה

 אוהב לא מובנם, אדם
 הנאב אח להפגיז

שלי״

 הקאריקטורה את מפרסם הוא יום מדי
 במוסף, בשבוע פעם בהארץ. שלו הפוליטית

 הוא במעריב במדורי־הספורט. ותמיד
 ביקורת־ ואת אחרים של כתבות מאייר

התיאטרון.
 חלין הוא הקאריקטוריסט פרקש זאב

הישראלית. מהעיתונות
 אצל וכמו במוצאו, הונגרי חביב, איש
 דבק הכבד המיבטא אחרים הונגרים הרבה

 שלו וטוב״הלב הונגרי, שלו ההומור בו.
יותר. עוד הונגרי
 גם טוב". ״בחור שנקרא למה נחשב הוא

שיגיד אחד תמצא לא בנרות, תחפש אם

 והיותו הנוח אופיו אולי זאב. על רעה מילה
 לו שמסייעים הם אהוב כל״כך בן־אדם

 אף־פעם שהיתה מבלי עיתונים, בשני לעבוד
 תקלה שלו הארוכה הקאריירה בכל אחת

מכן. כתוצאה
 לעם אמנות מארגנת אלה בימים

 התערוכה עבודותיו. של נודדת תערוכה
 בתיאטרון ותתחיל הארץ, חלקי בכל תטייל

 הרבה כל״כך ילד. כמו נרגש זאב ירושלים.
 למרות להאמין, לו קשה היום ועד שנים,

 מי שיש העיתונים, טונות למרות הספרים,
 שלו העבודות את לראות באמת שמעוניין

בתערוכה.

 במשך פניו מעל נמחה טוב״הלב חיוכו
 בנו, את הזכרנו כאשר אחת: פעם רק הראיון

 מי במחניים. באסון־המסוק שנפל דני,
 אותו מלווה האסון כי יודע זאב, את שמכיר

 לשוחח נוטה אינו עצמו הוא בחייו. רגע בכל
 עוטות ועיניו עצמו, בתוך מסתגר הנושא, על

 את מאוד אהב הוא ודמעות. עצבות של דוק
 במפורש, בכך יודה לא מעולם כי ואם בנו,
 וכיצד היכן במדוייק להצביע היודעים יש

עבודתו. על האסון השפיע
 מעריב, שבמערכת בחדרו מצייר הוא
 גם ברטוב. חנוך עם מחלק הוא שאותו
המיכתבה מאחורי חדר. לו יש הארץ בעיתון

 סדר על־פי מסודר״להפליא, ארכיון שלו
 גם מעולם. שצייר האנשים כל של שמי,

 לאחד נזקקת והמערכת בחופשה, כשהוא
 אל לגשת רשאית היא שלו, הציורים
 על־פי קאריקטורה, משם ולשלוף הארכיון
- צרכיה.

 בכך רואה המצוייר מצייר, הוא כאשר
 על״ידו שצוייר מי כל כמעט גדול. כבוד
 כפי האוריגינלית, הקאריקטורה את תולה

 המקור מן ההעתק, ואת בעיתון, שהופיעה
 להשאיר אוהב גם זאב בסלון. זאב, של
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