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בתשובה. חוזר אמן,
הק ״ג׳יבלי הוא ג׳יבלי, יצחק האב,

 האלוף הגדול״, מ״ג׳יבלי (להבדיל טן״,
 באותה שהיה ג׳יבלי, בנימין (מיל׳)

 מפורסם לפנים היה ראש־אמ״ן), תקופה
מאור.

 רחבעם של נהגו היה ,101 ב־ חייל
 נפל שרון, אריק של ידיד זאבי, (״גנרי״)

בפעולת־תגמול הירדני בשבי 1954ב־ |ג
ארבעה במשך בזרקא כלוא והיה בעזון,

הקטן״. ״ג׳יבלי אומר נה,״
בת בחזרה רואה ג׳יבלי גיל אולם

 מובן כמעט טיבעי, תהליך שובה
 הוריו. התגרשו ארבע בן כשהיה מאליו.

 12 בן כשהיה אמו. עם נשאר הוא
 לבדו, עבר, גיל בשנית. אמו נישאה

גדל. שם מזרע, לקיבוץ
 אומר. הוא אובד,״ לדור שייך ״אני

 לא־כלוס. של חיים רוח. בלי תוכן, ״בלי
להת צריך שהיה גדול חלל אצלי נוצר
 בה אין לי, הספיקה לא האמנות מלא.

לא־ מסתם דבר שהופך משהו אותו את

,,,הקטן שד,.ג״בל■ רבנו קוה זה !,ענש
גנד עוד חנינו ,101 היחידה איש

 את לחצות גנרי ניסה למענו חוההים.
 לחטוף בדי האדם, של בג׳יפ הגבול

 נתפס גנרי להחלפה. ירדניים קצינים
 תבע לבון פינחס ושר־הביטחון בגבול,
מצה״ל. לסלקו

ונכחד. ההולך דור בן הוא ג׳יבלי
פזו הם היום ״פעולות־התגמול״. דור
 ביחד נראו באחרונה נשכחים. רים,

 הקטן", ״ג׳יבלי של השניה בחתונתו
 זמן־מה זוללים, חוגגים, שנים: 15 לפני
ש לפני בקמטי־זיקנה, שהתכסו לפני
היס לדמויות בשר־ודם מאנשים הפכו

טוריות.
 ״ג׳יבלי הפך גיבור, להיות כשגמר

פנסיונר. הוא היום אגד. לנהג הקטן"
 ״נמאס אומר. הוא זה,״ מכל ״עייפתי

 הייתי ומה אני מי לספר ושוב שוב לי
 אותי משעמם הזה העבר עשיתי. ומה

מאוד.״

 גולה כמו הייתי לסם־חיים. כלום
לאיש." שייך לא חי, ולא חי בארצי,

 לגורם רק להתייחס כמובן, אפשר,
 מאמו נפרד מאביו, מנותק האישי.

 חדש. בית מחפש בגיל־ההתבגרות,
 יש גיל של בתשובה לחזרה אולם

יותר. שורשיים יותר, רחוקים יסודות
הלו של מבניהם לרבים קרה כך כי
 משהו אחרי קדחתני חיפוש ההם: חמים
 לחמם הצליחה לא הקומזיצים אש אחר.

השני. הדור בני את גם
 ״ג׳יבלי של השניה חתונתו תיאור

 ,1872 גליון הזה. (השלם הקטן"
 1973 ביולי זאת. ממחיש )18.7.73
 פך ודליה אלק של בביתם התקבצו

 עמית, מאיר ההיא: החבורה בני לרנר
 מאיר מדניק, ריבקל׳ה ג׳יבלי, בנימין

זיירל. דני הר־ציון,
של ערימות בין הדשא, כרי אל

1,
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 מיק־ בפיו נוקשים, חדים, פניו תווי
 קשיחות. של מופגן סמל כמו נצח, טרת
 יוזכרו, לא שמעלליו ומבקש שב הוא
 כך ״הילד", גיל, זה עכשיו שחשוב ומה
מדורה_ אותו. מכנה הוא מפלסטיקס
 שב קריקטורות, צייר י״׳יבלי, יל וי

 שנים שש של שהות אחרי לארץ
 הדת ועם וילד אשה עם חזר בניו־יורק.
היהודית.

מסת אני הבחירות, אחרי ״עכשיו,
משו־ שלהם. בצד הוא וחושב: עליו כל

הוב וצבא־מלצרים, בר־משקאות בשר,
מפלס עשויה מלאכותית, מדורה אה

 ההם הגיבורים אדומה. וממנורה טיק
 הפלמ״ח, משירי בעייפות־מה שרו

 ההם, מהימים רחוקים הם כי היה ונדמה
 את ורב. עצום מרחק ההיא, מהתרבות
לבניהם. הנחילו הזו העייפות

 אגשים
אחר מכוכב

 לפני לניו־יורק נסע ג׳יבלי יל ץ
 ״משם ציור. ללמוד שנים, שש

להביס שצריך כמו הארץ על הסתכלתי

 כולה. את לקלוט כרי מרחוק, בתמונה:
שהיש והבנתי לחשוב, התחלתי ואז

 שיש לי, מספיקה אינה שלי ראליות
 זר שהיה משהו דתי, יהודי, נוסף, משהו

אז." עד מאוד לי
הרפור ליהודים להתקרב ניסה הוא

 לניד שבאה יפית, את הכיר ואז מים
 אחרי חרדי. מבית מירושלים, יורק

נישאו. שבועיים
מהירה, כה חתונה גם התנגדו. ״הורי

 כמו להם נראו דתיים דתיה. בחורה גם
הת הם לאט־לאט אחר. מכוכב אנש־ם
רגלו."

לניו־ נסע ״כשהוא הקטן״: ״ג׳יבלי

ו״׳יבלי יפית
שבושים אחרי נישואין

 או מסומם לי תחזור אל לו: אמרתי יורק
 בכלל דת על באוזן. עגיל עם כזה, זרוק

חשבתי. לא
 תדאג, אל לי: אומר כשהוא ״היום,

 כאילו נרגע, אני טוב, יהיה השם בעזרת
 קשה טוב. יהיה שבאמת מרגיש אני

 הזו באמונה יש אבל זה, את להסביר
מרגיע." משהו

 אהובים אינם הדתיים סימני־הזיהוי
 לעיתים כיפה חובש הוא גיל. על

 את כובע־מיצחיה. בדרך־כלל רחוקות,
 האוזן, מאחורי מגלגל הוא פיאותיו

 על ליפול להן להניח תוקף בכל מסרב
 הדת לומד. אינו הוא בישיבה גם לחייו.

 של אוסף לא אורח־חיים, היא בשבילו
 תשדיר־ כמו נראה הוא גמרא. דפי

הצביע. למענה מימ״ד, של תעמולה
 כמוני. ביהודים מלאה ״ניו־יורק

שהם בהם יחשוד לא איש חוץ כלפי

 לגמרי. מודרניים נראים הם דתיים.
המיצוות. כל על שומרים הם ובעצם

 ביום, פעמים שלוש מתפלל ״אני
 מיצוות על מקפיד כשרות, שבת, שומר
 השתנתה: התנהגותי המישפחה. טהרת

 ברחוב. בבחורה מביט או מקלל לא אני
 אינסופי דין־וחשבון לעצמי עושה אני
 אמונה מתוך אסור, ומה מותר מה של

 הטוב הדבר זה חכמינו לנו שקבעו שמה
בשבילנו." ביותר

 גיל פנה מאז חלפו שנים חמש
 בדבריו יש ועדיין היהודית, לדת ג׳יבלי

ראשונית. התלהבות
 ראיתי לא איך מבין לא אני ״היום

 חייתי איך לכן, קודם הזה היופי כל את
המיצוות. בלי שנים 26 במשך
 הפכתי מאמין, כשאני עכשיו, ״רק
 למעלה לי יש באמת. חופשי לאדם

 אני ומובן. ברור והכל לי שדואג מישהו
 אני ולכן אסור, ומה מותר מה יודע

מוגבל." פחות יותר, חופשי
בח חשוב מקום תופס עדיין הציור

 הקריקטורות הפכו שכעת אלא ייו,
אנ משעשע ״אני ממש. של למיצווה

 מיצווה וזו לצחוק, להם גורם שים,
גדולה."
 פרס מניו־יורק עימו הביא הוא
 בספר קריקטורה פירסום האו״ם, מטעם
 עבודה של שנה וחצי 1987 הומור
לוריא. לרענן כעוזר

 כמה יום כל להגיש צריך ״לוריא
אנ של להומור שיתאימו קריקטורות

 שלו הקריקטורות יבשות. בחמש שים
 זו וביפאן. פיג׳י באיי גם מתפרסמות

 בשעה בוקר בכל קם הוא קשה. עבודה
 עיתונים, קורא עשר שעה עד חמש,
 בצי 12 השעה רעיונות.לקראת מגבש
העבודות. את להגיש מתחיל הוא הרייס

הרע בגיבוש קצת לו עזרתי ״אני
 הקווים הקריקטורות. ובהשלמת יונות

כמובן.״ שלו, העיקריים
 בפליאה. בבנו מביט הקטן" ״ג׳יבלי

 אומר. הוא צייר,״ ממש הילד צייר. ״גיל
 כמו שנה, בן נוסף, ילד לג׳יבלי, לו יש

 ״ה־ הוא גיל אבל גיל. של בנו נכדו,
₪ בי■; בז לי יטדד,

יי— 39 "י


