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 קארי־ אי-פעם לד פסל שוקן האם •
קטורה?

 שנגעה קאריקטורה פסל הוא אחת פעם
 תגרום הקאריקטורה שלדעתו אמר לאפרטהייד,

 החליט הוא התווכחנו, דרום־אפריקה. ליהדות נזק
 לדעתו, לשאול מחברי״המערכת, לאחד לקרוא
 לו הראינו גרוס. (,פולס״) וולטר לדוקטור וקרא

 אמר: גרוס ד׳׳ר דעתו. מה ושאלנו הציור את
 ולא שוכנעתי לפרסם!״ לנו אסור ,לדעתי,
פירסמו.

 מעין היא פוליטית קאריקטורה •
 הקא־ את מגדיר היית כיצד הכרזה.

 משווה היית האם — שלך ריקטורה
למאמר־מערכת? אותה
 קונסנזוס מבטא שמאמר־מערכת מכיוון לא,

 על חותם לא איש ולכן המערכת, חברי רוב של
 מאמרים מתפרסמים עמוד באותו אבל המאמר.

 נושא על דעתם את המביעים פובליציסטים, של
 וחותם בציור הדבר אותו את עושה אני מסויים.

עליו.
 הפוליטית הקאריקטורה כלומר, •
 פובלי־ למאמר בעיניך מקבילה שלך

צסטי?
בדיוק.

 את לשוקן להראות צריך הייתי בהתחלה
 שלח והוא זמן לו היה לא אחד יום שלי. הרעיונות

 שוקן, ,אדון לו: אמרתי המערכת. למזכיר אותי
 דעתו את יביע הראשי שהעורך הוא שלי ההסכם

 הוא ואז מזכיר״המערכת." לא הקאריקטורה, על
 שמנצחת תיזמורת אתה מה? יודע ,אתה לי: ענה
הקאריקטורה.״ את אתה תבחר מהיום עצמה. על

 מברך אני היום שעד שוקן, של יוזמה היתה
 הביתה אליי בא קנדי. רצח למחרת היה זה עליה.

 אותך שאביא שלח ,שוקן ואמר: שווייצר אברהם
הת אז עד הנושא.״ על לצייר כדי למערכת

 ,1962ב־ ואז טראגיים. אירועים על מציור חמקתי
 אמיתי. מיקצוען הייתי לא מגובש, הייתי לא

 זה. עם לעשות מה יודע לא שאני לשוקן אמרתי
 אנשים לי. להגיד מה ידע ולא עליי הסתכל הוא
 זו קאריקטוריסט, של בראשו לחשוב יכולים לא

 ראיה עם משתלב התיכנון שבה מחשבה דרך
 רעיון אי־פעם לי שהציע מי וכל ציורית,

 קאריקטורה בדרך־כלל הציע לקאריקטורה,
 לפי או פקודה לפי לצייר אי־אפשר פעם. שראה
קנרי. רצח עם לעשות מה ידעתי לא וכך הצעה.
 ולא שעות ישבתי קרה, איך יודע לא אני ואז,

 לי יצא אחת, בשניה ופיתאום, רעיון. לי היה
 הראיתי המוזה. של הנשיקה קורא אני לזה משהו.
זה!״ את פרסם ״יופי, אמר: והוא לשוקן

 ואז בטייס, הועתקה הקאריקטורה אחר־כך
 המון היה שזה לירות, 100 של בונוס לי נתן שוקן
כסף.
 מסוגל לא שאתה קודם אמרת •

 לרוחך. שאינן כתבות לאייר או לצייר
דוגמה? לך יש

 שהלך לפני אבל השתנה. לפיד טומי היום
 יותר הרבה היו שלו הריעות לרשות־השידור,

 אליי בא מאמר, כשכתב פעם־פעמיים, ימינה.
 המאמר את לצייר תרצה שלא יודע ,אני ואמר:
 טומי, ״מצטער, לו: שאמרתי קרה פעם ולא שלי."

לצייר.״ יכול לא
 מצליח אתה כיצד זאת, ובכל •

למצב? אחרת זווית יום בכל למצוא
 אחרת זווית יום בכל למצוא מצליח לא אני
 את מצייר כל וקודם בחדר יושב אני למצב.

 יודע, ולא הראש את שובר אני אחר־כך המיסגרת.
 מתי לב, יגאל אותי שאל פעם הולך. זה תמיד ולא
 לי אין ״היום המיסגרת בתוך לכתוב אומץ לי יהיה

רעיון.״
 סחורה. לתת חייב ואני מיקצוען אני אבל

 אוהב אני עוזר. הניסיון עוברות, שהשנים וככל
אינטנסיבי. קאריקטוריסט לעצמי לקרוא

 את והוצאתי 13 בן כשהייתי סיפור: לך אספר
 טקס ברדיו שודר בהונגריה, בכפר שלי המקומון

 וכתבתי הרדיו ליד ישבתי האולימפיאדה. פתיחת
 אחר־כך מהטקס. ששידר הקריין של מילה כל

 ולתחרות. למישחק פרשנות עמודי 16 כתבתי
 היו ואיפה העיתון. את להפיץ רצתי אחר־כך
 אצל — במרכזים בכפר? עיתונים מפיצים

החייט. ואצל הספר אצל הסנדלר,
 פתוחה היתה והמיספרה מוצאי־שבת היה זה

 על אנשים קראו בערב וחצי 8ב־ וכך, רצות. עד
 כאשר שלי, מהעיתון האולימפיאדה פתיחת טקס

 וחצי 12ב־ רק הגיעו מבודאפסט העיתונים
בלילה.

 דבר שאין כך מהר. עובד אני לך, אמרתי
להספיק. שאי־אפשר

הרא הקאריקטורה את זוכר אתה •
שלך? שונה

 שלי. המורה את ציירתי אתמול. כמו בודאי!
 על מסתכל ואני עבדה. והיד ודיבר מולי עמד הוא
 של קאריקטורה לי יצאה ואינסטינקטיבית היד,

 הכי־מוצלחת הקאריקטורה זו לדעתי, המורה.
שלי.

 הצדדים את מוצא אתה כיצד •
 הקורבנות של הפנים בתווי האופייניים

שלך?
 מוצא. אני מה להסביר יכול לא פעם אף אני
 עם אותו, לצייר יכול ילד כל בן־גוריון: את תראי
 את לצייר יכול אחד כל דיין? הכרבולות. שתי
 אבל מאור. קל זה ופס. שחור עיגול עם דיין,

 לי היו בפירוט, דיין את לצייר צריך כשהייתי
בעיות.
איזה? •

 לי היה יודע, לא הפה. בזווית הבעות לו היו
 פעמים אותו ציירתי להסביר. יכול לא קשה,
מרוצה. הייתי ולא רבות
מה או מתצלומים מצייר אתה •

זיכרון?
 מצייר אני אז בכולם, לפגוש יכול לא הרי אני

 אותן פורס תמונות, עשרות לוקח מהארכיון. גם
מה היא הכי־טובה הקאריקטורה אבל ומצייר.
זיכרון.
 אצלך שהתעוררו הבעיות מה •

פרם? שימעון את כשציירת
 יותר שעוד מי אבל פרס, את לצייר מאוד קשה

 הגבות זאת, בכל פרס, אצל רבין. יצחק זה קשה
 הסדק הבשרניות, השפתיים מטה, כלפי הנוטות
 זה — מוסתר שתמיד שלו האישון חצי בסנטר,

מיוחדת. הבעה לו נותן
רבין? אצל הבעיות ומה •

 שלו. השיער בגלל אולי מוגדר, לא הוא
 פניו במיבנה משהו יש נעלמות. קצת שלו העינים

עליי. שמקשה

 במיטבח אותה ציירתי פעם דווקא יודע. לא
 את וביקשה התקשרה מזכירתה, קירר ולו שלה,
בעיניה. חן שמצא סימן גולדה. בשביל הציור
 היה וייצמן כשעזר בשבילך. סיפור לי יש
 מצאתי אז להצטלם. נהגו לא חיל־האוויר, מפקד
 שלו. ראש משם והוצאתי קבוצתית תמונה
צבאי, כתב שהיה לנדאו, אלי אליי בא ואז נו,

 הקא- את אהב ולא התרגז נורא שעזר לי ואמר
 ריקטורה.

מדוע? •
 לנדאו כי יודע, אני אחד דבר אבל יודע. לא

 אראה פעם עוד אם ״שמע, לו: אמר עזר לי. אמר
 לך תהיה לא במעריב הזו הקאריקטורה את

 את אליי שתביא או בחיל־האוויר! רגל דריסת
ציור ושיצייר שירצה הזמן כל את לו אתן זאב,

 מילים שונא נורא אני קיצוניות. נגד קיצוני
סוציאלי. צדק בעד אני גבוהות.

כש נבזיות, קאריקטורות לי יוצא לפעמים
אותי. מרגיז משהו
אותן. מפרסם לא אתה אבל •

 אכזרי, מאוד שהייתי חושב אני לפעמים לא.
 שונא לא אתה טוב, ״אתה אומרים: כולם אבל

 נכון, אנשים. שונא לא אני האמת. וזו אנשים.״
 אבל נגדו. מצייר אני שרון, לאריק מתנגד אני

 מאוד אישית. שינאה אותו שונא לא שאני באמת
 שנאתי לא בהחלט אבל בגין, למנחם התנגדתי

 רע, מספיק לא שאני לי כשאומרים ולכן, אותו.
פולי שבקאריקטורות תאוריה להגנתי פיתחתי

 כאסח. מאשר הומור עם עקיצה מעדיף אני טיות
 פטיש מאשר עמוק יותר חודר דק חץ לפעמים

הראש. על
 קאריקטוריסט על דעתך מה •

הופמקלר? אורי של מסוגו ומאייר
 מעריך מאוד שאני קבוצה לאותה שייך הוא
 אולי הוא באכזריות. לכוון יודעים הם בה. ומקנא

 לכוון דרך מצא שבאמת החדש מהדור הראשון
רוצה. שהוא לאן החיצים את

 והקאריקטורות אינדיווידואליסט, מאוד הוא
חקיין. לא בהחלט הוא מקוריות. שלו

 ואני, בצבעים מצייר שהופמקלר היא הבעיה
 אומר לא זה זאת, עם יחד עיוור־צבעים. כידוע,
שלו. הדברים כל את אוהב שאני

אחר לנושא נעבור ברשותך, •

שלבים בשלושה פרם שימעון
אקטואליותן!״ את בלילה שאיבדו מפני קאריקטורות, להחליף ״נאלצתי

 במיק־ לך עוזרת הטלוויזיה האם •
כאלה? רים

 תופס רק הטלוויזיה, מול ומצייר יושב לא אני
 כי יתרון, מבחינתי מהווה הטלוויזיה אבל רשמים.

 כולנו משותפת. עין ולקוראים לי נותנת היא
זווית. מאותה מצייר שאני הדמות את רואים
 שימחה את לצייר נהגת בזמנו •

 מחוריהן. יוצאות כשעיניו ארליך
מדוע?

 הכלכלי, המהפך על הכריז כשהוא זוכר אני
 מהמיסגרת, החוצה קפצו ממש והן התרוצצו עיניו

ארליך. של העיניים נולדו וכך
 שני את לרוב מצייר אני שמיר יצחק אצל

 לי עוזרות דולצין אריה אצל שלו. השפם חלקי
הגבות. מאוד

 רונלד של לציור שטאנץ יש בארצות־הברית
 בעל ארוך, דבר מין מציירים כולם — רגן

 שאין למרות רגן, שזה יודעים וכולם בלורית,
 צריכה לא הקאריקטורה רגן. לבין בינו דמיון
 מזהה. קו שיהיה צריך למקור, דומה להיות

■ ■ ■
 לראות נהנו לא שאנשים לך קרה •
 בקארי־ שהצטיירה כפי דמותם, את

שלך? קטורות
 אוהב לא הילל ששלמה לי סיפר מישהו פעם

 המרחק את מרגיש הייתי אותו. מצייר שאני איך
 לא שרון אריק לשפתיים. האף בין לו שיש הרב
 בגלל דווקא אבל שלי, קאריקטורה פעם אהב

 ואמר אליי צילצל הוא שלה. הפוליטי התוכן
 לפני לא נכונה, לא אינפורמציה לי מוסר שמישהו
 קאריקטורה היתה זאת במחמאות. שהקדים

 הזמין שרון הגליל. והזנחת ההתנחלויות בנושא
 טועה שאני שאראה כדי בגליל, לטיול אותי

הגליל. את מזניח לא ושהוא
 היתה לא גולדה שגם מניחה אני •

מרוצה.

 בטלפונים, דיבר כשבאתי, נפלא. היה הוא חדש."
אותו. וציירתי שעה שם וישבתי

מרוצה? היה הוא •
 לתיק. הכנסתי הבלוק את לו. הראיתי לא

 לעזר, ושלחתי ציורים שלושה בחרתי אחר־כך
 כתוב: היה בחזרה, שקיבלתי מהם, אחד ועל

בזאת.״ בחר חיל־האוויר ,מפקד
 היחידה שהמיגרעת עליך אומרים •
 אינן שלך שהקאריקטורות היא שלך

 גבול את עוברות אינן כלומר, ״רעות״,
הטוב. הטעם
 אז אנשים, הרבה מכל־כך זה את שומע אני
 שמעריכים יודע אני משהו. בזה יש כנראה

כאסח. שהולך קאריקטוריסט יותר ומכבדים

 חריפים קאריקטוריסטים ומעריך מעריץ אני
 את לנצח יכול לא אני לעשות? מה אבל זה, מסוג

שלי. האופי
 עמדותיך מהן לזהות קשה לכן •

הפוליטיות?
 דרך אבל יכול. שנים, אחריי שעוקב מי

אי־אפשר. אחת קאריקטורה
 קצת נמצא שאני אגיד עליך, להקל כדי אבל
אני כי קיצוני, לא בהחלט אבל מהמרכז, שמאלה

 בימי עובד שאינך אמרת לגמרי.
 מועדים עוד שיש יודעת אני ראשון.
 ביום־ — בהם עובד שאינך בשנה

 באסון שנפל דני, בנך, של ההולדת
 תאריך של ובשבוע במחניים, המסוקים
נפילתו.

 והקמנו בנים, שיבעה עוד עם נפל שלי הבן
 כל עולות השנה ביום לזיכרם. אנדרטה במחניים

 לנו יש השבוע כל ובמשך לאנדרטה, המישפחות
ליום־השנה. מסביב אירועים

לצייר. הזה בשבוע יכול לא שאני מרגיש אני
 לי שקשה מרגיש אני בהומור. עוסק הרי אני

הזה. בשבוע לצייר שלא החלטתי אז לצייר.
 שמונה את שפקד האסון אחרי •

 ועדת־חקי־ להקים דרשת המישפחות,
נוספים. אסונות למנוע כדי רה,

 בנינו הרי — למעננו לא מאבק. ניהלנו שנים
 האחרים, למען אלא — ואינם הלכו כבר שלנו
 תחושה לנו היתה לנו. שקרה מה להם יקרה שלא

 והטילו שלמה, היתה לא בחיל־האוויר שהחקירה
נמוכים. בדרגים בחורים שני על האחריות את

 עד ונשנות, חוזרות בחקירות התרוצצנו שנים
 עד גבוהים. לדרגים העניין את להעביר שהצלחנו

 שרי כמה עברנו הגענו. לוועדת־חוץ־וביטחון
שרון. וייצמן, פרס, — ביטחון

 תוצאות על מדוייקים פרטים יורע אינני
 עמודים. אלפי ממלאים הפרוטוקולים החקירה.

 בכך הצלחנו לך: להגיד יכול אני אחד דבר
 שלנו. הדרישות ארבע מתוך שלוש שקיבלו

 שהרמטכ״ל היא שבהן והחשובה כשהראשונה
 חקירת על לוועדת־החוץ־והביטחון לדווח חייב

בצה״ל. קטלנית תאונה כל
 במאבק? פעיל באופן השתתפת •

חקירות כלל המאבק כל שלא. היא האמת
 ושוב שוב וחזרו ושוב שוב ודנו ונישנות, חוזרות
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