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32קולמן.-«בתאל

זא
מדיכיכבושלוהאיוריםלחיקוי,למודלהפךשלוהסגנון

עטופרי־־שרוליק"והדמותביותר,הנפוץבעיתוןיום

ובכלהישראליות.שלהמובהקיםהסמליםלאחדהייתה

מלהבליטלהיזהרשעליוחשדושהקריקטוריסטזאת,

מחירעליהןלשלםעלולהואכיהפוליטיות,דעותיואת

שלמותואחרישנה22יחיו.באחריתקרהשאכןכפי

האישיותורשימותיויצירותיומתפרסמותגרדושקריאל

ראשואלהצצהומאפשרותהלאומית,הספרייהבאתר

מודאגואזרחגאהציוניפורה,יוצרשל
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הערה




הייתהזוחדשות!׳שומעאבא"׳שקט!

דד־אווירתשלנו.בסיסיתהכיהילדותחוויית

ליין,
$TS1$,דדליין$TS1$

$DN2$,דדליין$DN2$עגולהשעהבכלבעיתונים,עמוסבית
שלבתודניאלה,מתארתכךחדשות",שומעים

והמיםהלחםאתגרדוש,קריאלהקריקטוריסט

היאלחוץ",אדםהיה"דושמשפחתה.ביתשל

"צריךשלו.העטבשםאביהאתמכנהממשיכה,
שהלילהאירועשוםלפספסלאמעודכן,להיות

היינוואנחנוזמנו.שעברפאסה,משהויפרסםלא

וגםמצייר,כשהואבערבגםבשקט,להיותצריכים

תשע.אושמונהעדכשישןבבוקר

קריקטורותשש׳כתב׳שהואתקופות"היו

בכלשולהנולידיושבאותוזוכרתאניבשבוע.

היההואלי,לפרגןכדילפעמים,ומצייר.לילה

אתהתמונה.בתוךקוויםכמהלציירלימרשה

בחוץ,הדלתעלהשאירהואהמוכנההקריקטורה
הייתיאותה.לאסוףשליחמגיעהיהחצותוסביב

אדםעםחיהשאניהרגשתיבאבא.מאודגאה

לאזהמאוחר,עדשישןהתביישתיגםאבלחשוב.

שכשילדיםליזכורועודמקובל.חייםאורחהיה

כמונראיתשאניאותיהקניטוהםלי,להציקרצו

קריקטורה".

למותושנה22מלאובפברואר,ב־82השבוע,

והשופעיםהחשוביםמהקריקטוריסטיםדוששל

ופובליציסטיוצרישראל,מדינתשידעהביותר

חייושנותבמהלךנתפס.בלתייצירהרוחבבעל

קריקטורות,אלפיםמעשרתלמעלהפרסםהוא
דעה""טורשהחזיקהראשוןלעיתונאיוהיה
אוליאחד,מאיורלמעשהשמורכבומשפיעיומי

מזוהההיהמכוליותרבודדות.מיליםבתוספת

אתשמסמלתהמיתולוגיתהדמות"שרוליק",עם

התפתחותה.אתומלווהישראלמדינת

תערוכותאוצרתגרדושדניאלהאת

בערוץוהנוערהילדיםמנהלתובעברבמקצועה,

הלאומיתבספרייהפוגשתאניהראשון

שלפטירתולאחרהארכיונים.בחדרבירושלים,

שלו,הארכיוןאתלספרייהמשפחתותרמהדוש
מחמישיםלמעלהבמשךששמרפריטיםאלפיובו

מקוריים,ידוכתביאיוריםקריקטורות,שנה

צילומיםתעודות,אישיים,מסמכיםמכתבים,

הזההעצוםהאוסףעובראלהבימיםועוד.ועוד

אתרדרךלכולנגישלהיותכדידיגיטציה,

רקלאמרתקתיעודבוישהלאומית.הספרייה

שללהיסטוריהגםאלאגרדוש,קריאלשללחייו

לכן:קודםואפילוהקמתה,מיוםישראלמדינת
דוששיצררישומיםלספרייההגיעולאחרונה

עכו.בכלאכאסירבשבתו

גדולה,בדשקיתדניאלההביאהלפגישתנו
הנפלאידובכתבורשימותהגיגיםצילומיובה

נמסרושטרםקריקטורותתיקייתוכןאביה,של

מסוגלתתהיהאהדשיוםמבטיחההיאלספרייה.

נקרעתהיאבינתייםמהעיזבון;לחלוטיןלהיפרד

בארונותלליבה,קרובאותולהשאירהרצוןבין

לאשהיצירותהחרדהוביןבביתה,ובמדפים

השדהדברה,חומרי"נזילות,כראוי.כךנשמרות

שהמקוםיודעתאניבהן.לפגועיכולמהיודע

אתלשכנעכדיכמואומרתהיאכאן",הואשלהן

לך"."מגיעשהביאהפוסטרליומעניקהעצמה,
אוכלשהובטקסטבארכיוןנתקלתהיאפעםמדי

ומתרגשתקיומם,דבראתזכרהשלאקריקטורה

הרשמיהמסמךאתלהמראהכשאנימחדש.

היאלקריאל,שמואתשינהגרדוששקרלשמעיד

רב.שללכמוצאתשמחה
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דוש

קריאל
גרדוש(
ארכיון
דוש,

בספרייה
הלאומית

נפרדבריאיוןמשחזר)מיקי(מיכאלאחיהגם

ששנה־זוכר"אניהנערץ.האבלצדהילדותאת

שנתיים

$TS1$ששנהשנתיים$TS1$

$DN2$ששנהשנתיים$DN2$לקחהואהימיםששתמלחמתלאחר
במוצביםלבקרסיני,למדברכשנסעאיתואותי

בכלהרצאות.שםולתתהתעלהלידובמפקדות

ציירואבאאוכל,בחדרהתכנסואנשיםכזהבסיס

עליו.ודיברגדולורודבריסטולעלשרוליקאת
מתוקזיכרוןוזהואהבה,חוםלהרבהזכההוא
אבאאתורואהשםיושבאניבי.שחרותמאוד

דבריואתששותיםהחיילים,מולמציירשלי

וצוחקים".שאלותשואליםבצמא,
הוורודה,והאופטימיותהצחוקלצדאבל

המקצועיתוההערכהמהקוראיםהרבההאהדה

שלתקןעלעצמואתמצאגםרושמהעמיתים,

ישראלהמקומית.ובתרבותבתקשורתזרנטע

לשכנעכשמנסיםגםוצודקת,יפהנותרהשלו
שרוליקאתהציגושובשובכזו.שאינהאותה
ואםמלחמה.מחרחריםאויביובעודשלום,בשוחר

לאורבאיוריוזכוהמתנחליםאפילובכך,דילא

זיהההמקומיהאמנותימהמילייהחלקמחמיא.

מחירגםלכךוהיהקיצוני,כלאומןלפיכךאותו

מעשי.

הישרדותי־מרקעשאובותהיושלו"העמדות

ביטחוני",

$TS1$,"הישרדותיביטחוני$TS1$

$DN2$,"הישרדותיביטחוני$DN2$דוקטורמגבעתיים,64בןמיקי,אומר
והגיאופיסיקההגיאלוגיהתחוםומנהללגיאולוגיה
והובילההשואה,בוגר"הואהאנרגיה.במשרד

ישראלעםעלנפלהשהשואההתחושהאותו

באומותומוטמעמפוזראלאמלוכדהיהלאכי

להישרדותההכרחישהתנאיסברהואהעולם.

הלכידותעלששומרעםלאומית.לכידותהוא

המשותפיםוהערכיםהמורשתטיפוחדרךשלו

מיטשטשתשהלכירותוככלשישרוד,עםהוא

הגדולהניצחוןקיומית.שאלהלהתעוררעשויה

היכולותאתבעיניוהוכיחהימיםששתשל

כך,ואחרשלנו,הלאומיתהלכידותשלהעצומות
ראההואבלאומיות,שכרסמוספקותכשהתחילו

איום.בכך

גםזהאתלקחהואאםלהגידיודעלא"אני

מסוימים,שבמקומותחשבאוליאישי.באופן

הבוהמית',השמאלנית׳התל־אביביותשלבעולם
מקרה,בכללגיטימי.לאביטויבורואיםאנשים
בסמליםשהזלזולהיההגדולהחששמבחינתו

לנולעלותעלוליםהישראליותשלוהטשטוש

בעשוריםאותושליוותההתחושהזוכבד.במחיר
לחייו".האחרונים

למחנהבכניסהמארש
הצפה.שלתחושהיוצרבארכיוןרוחבימבט

השכלתו,שיצירתו,הזה,באדםלטבועאפשר
וסיפורים.מניעמוקיםהיוורוחוקומתושיעור

כאלו.מייצריםלאכברטוב,חייו

בהרההתיישבותעלקריקטורהברורה.אהדה

דמותאתשהגהלפני
נובעהחובשהנער

דווקאדושחשבטמבל,
צביחייםבעלעל
מחבב"אניארצישראלי.

החיהאתמלםנמו

הזו,והיפההאצילית
נתבבעיה",לוישאבל

מנסה"הואברשימותיו.

מתמידלהישודבפחד
בעזרתשלומהאויבים

הצרההמהירות.רגליו

האבולוציה,צחוקהיא,
יודעיםהטורפיםשגם

נמוהו"לוווי

1921באפרילב־51נולדגרדושקרל

גולדברגר,היההמקורימשפחתושםבבודפשט.
לגרדושלשנותוהחליטאלכסנדרשאביועד

צלילבעלאךמשמעות,חסראותיותצירוף

עללבנוהעניקקרלהשםאתמובהק.הונגרי
הייתההמשפחההאחרון.הונגריהמלךשלשמו

לושישקרלגילהלמצוותבהגיעואךמתבוללת,

מנחם־מנדל.יהודי:שםגם

עיתונאיסופר,להיותדושחלםבנעוריועוד

השנייההעולםמלחמתפרצהאזאךמדען,או

ביתאתשסייםלאחרמידחלומותיו.אתוטרפה

במכרותכפייהלעבודותנשלחהואהתיכוןהספר

תפסה"ביוגוסלביהבסרביה.בורבמחוזהנחושת

בכתביודושתיארהאוויר",מןהפצצהאותנו

"בקרונותהעבודה.למחנההדרךקורותאת
ההפצצה:בשעתלשיחהנושאלנוהיההסגורים

מעלהאמריקנייםשהמטוסיםלאחלכדאיהאם
ברגשילבורהגענובמשימתם?יצליחוראשינו

עין,מרהיבהנוףצח,היההאווירמסוימים.הקלה
אסיריםתזמורתהפתעה.לנוחיכתהובתחנה

מוצרט.מאתהטורקי׳'המארשאתלכבודנוניגנה

אושוויץ,עלילותעלשמעלאמאיתנואיש

לעומתמעט.עודדההמוזיקליתהפניםוקבלת
בורותיקיטובות.בישרלאהאסיריםמראהזאת,

היובתחנה,שוניםתפקידיםשמילאוהיהודים,

דודומגןראשמגולחיסחוטים,מאוד,רזים

המרופטים".בגדיהםעלהתנוססענקיצהוב

המכרהאתהנאציםסגרו1944באוקטובר

לכיווןמוותבצעדתהאסיריםכלאתוהובילו
בכפררוכזהגרדוששלהעבודהקבוצתהונגריה.

שלבקבוצותאותנו"כלאולגבול.סמוךצ׳רבנקה,
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גרדוש(
ארכיון
דוש,

בספרייה
הלאומית

תגובהיומית,"הברקה

ומקוריתמהירהסאטירית
ומחוצהבארץהמתרחשעל

ללאמאמץלכךדרושיםלה.

מיוחדים".וכישוריםהפוגה

במדיםשרוליקעם
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המקומיתבאוניברסיטה
השוואתית.וספרותצרפתית

אתפגשגםהואשם

עדייןשהייתהרומן,שושנה
זמןוכעבורתיכון,תלמידת
1946בתחילתנישאו.הם

הןמהונגריה,להימלטהחליטו
במדינההאנטישמיותגילוייבשל

הקומוניסטי,לשלטוןהתנגדותמתוךוהן

לפריז,עברוהשנייםהאזרחים.בחירותשפגע
הזוגבסורבון.ספרותללימודיהתקבלוקרל

התוססיםהסטודנטיםבחוגימעורבנעשההצעיר

צרפת.בבירת

פעילותשלהמרכזפריזהייתההעתבאותה
פעיליעםהתרועעותםבעקבותבאירופה.לח"י
ושושנהקרלהצטרפוהארצישראליתהמחתרת

בהסברה,הבריטיהמנדטשלטוןנגרלמאבק

משאבים.ובגיוסמבצעית־מדיניתבפעילות

שבהצטרפותודושמסבירהאישיותברשימותיו

התסכוללתחושתמסוימתהקלהמצאללח"י

הגלותי.היהודישלוהסבילהקורבניממצבו

היושהוריהםמספריםמיקיואחיהדניאלה

כמומופרכים,מבצעיםלתכנוןגםשותפים

חלהאלהכללצדאבלבקינגהאם.ארמוןהפצצת

המקצועיתבקריירהמעניינתתפניתלח"יבזכות
ושלחיצרהואהמחתרתאנשילבקשתקרל:של

עליהןוחתם"המעש",לביטאונםקריקטורות
דרכותחילתלמעשההייתהזו"שיר".העטבשם

כקריקטוריסט.

משמעויותשתיאחת,מילה

ואידאולוגייתהאקזיסטנציאליסטיהזרם

בנפשובערבוביהשימשוהלאומי־ימניהארגון

וזהותודרכואתשחיפשהצעיר,קרלשל

הואהשנייה.העולםמלחמתפוסטשלבמציאות

ז׳אן־פולעםמזוהיםשהיוהקפהבבתילשבתנהג
ששתמלחמתולאחרדה־בובואר,וסימוןסארטר

הפילוסופים:לשניקריקטורההקדישהימים

שיראוליבו,אתלהםמגישהתלתליפהשרוליק

ונקי.זךשהוא
גרדושהזוגבנינסעובפריזכשנתייםלאחר

ובמרץ"מרתון",המעפיליםלספינתעלולמרסיי,
בפעילותוקרלהמשיךבארץלחיפה.הגיעו1948

עכוובכלאיפובכלאוהוחזקנאסרואףבלח"י,

לאדווקאשהואפעולהברנדוטרצחבעקבות

גםפריז,שלהשלוויםנופיהכמובה.מעורבהיה

לרישומיהדרכםאתמצאוהכלאכותלי

עבודהלמצואדושניסההמדינהקוםלאחר

בקשיים.נתקלאךהישראלי,העיתונותבעולם
שלבשבועוניםקריקטורותעם"הסתובבתי

סיפר.לח"י",כאישעבריאתהסתרתימפא"י.

לצוותלהצטרףאבנריאורילוהציעב־0591

דושחששבהתחלההזה"."העולםהשבועון

מרכזיאישש"חיפשומאחרלהצעה,להיענות

דבר.איןיודע.אינניגרפית.בעריכהשיעסוק

ביחד!נלמדזאת.עושיםאיךיודעאינואחדאף

בבחינתהיהשעשינומהכל)...(שקרה.מהוזה

מיגםהואאבנריסגנון".גרפיקה,שפה,חידוש:

עבריצלילבעלמקורישםלאמץלקרלשהציע

רןריאל.
"דושהזה,העולםשלהקריקטורהבמדור

בהאנשהשרוליקשלדמותוב־1591נולדהבצד",

נפצעב־3591,כך,אחרשנתייםישראל.למדינת

מערכתאלשהושלכהמפצצהקלבאורחדוש

לאחרהזה","העולםאתעזבשנהבאותההשבועון.

ניתןשלאהצעהלוהציעקרליבךעזריאלשד"ר

המקשמתושבימתנדביםבתוספתאס־אס"אנשי
ממבנהעבהההועויתמהמסגרתאחדיםוחיילים

"הדוךדוש.נתבלצאת׳;האנשיםעלוציוולמבנה
גחל.בוועדמטובמאהקצוה:הייתההאחוונה
נצחחלףתוונושהגיעעדהאחרון.היהשלנוהצרף

קצובים"אשוצרורותצעקותפקודות,שלרועש

מהזמן"כעבורכתב.בצריפים",אישמאה־מאתי

הצריףבאפלתמפקד.שלקולותנשמעוכמה?
דממה,שררהמחברייכ־05עםיחרשכבתישבו
רוצהואיננימסוגלשאינניבורריםללחשיםפרט

יריותנשמעוהחשכהברדתתוכנם.אתלזכור

בחבריופגעלצריפנוחדרהכדוריםאחדבודדות.

ברכיי.עלשמתאקוש,

יחידותהפעולה.החלהמכןלאחרקצר"זמן

מתנדביםבתוספתאס־אסאנשיהמחסלים

מהמסגרתאחדיםוחייליםהמקוםמתושבי

עלציווהםלמבנה.ממבנהעברוההונגרית
חמישה.בנותבשורותולהסתדרלצאתהאנשים

בורעדמטרכמאהקצרה:הייתההאחרונההדרך

היהשלנוהצריףחמר.להפקתחפירהגדול

שלרועשנצחחלףתורנושהגיעעדהאחרון.

הנחירייםקצובים.אשוצרורותצעקותפקודות,

שלהמיוחדתהריחותבתערובתנתמלאושלנו

אבקהסמוך,מהכרםרקוביםענביםצ׳רבנקה:ליל
ורם".שרפה

למעטכולם,האסיריםחוסלובצ׳רבנקהבבור
אחדההריגה.מגיאלהימלטשהצליחותריסר

הפרטיזניםלשורותהצטרףהואדוש.היהמהם

בעלותשללהגעתןעדבנאציםולחםביוגוסלביה
ורובשהוריולונודעלבודפשטבשובוהברית.

נחושה־42,בןקרלבשואה.נספומשפחתובני

ולמדסגדלעירעברחייו,אתמחדשלבנות

הערה




מאמריבדףיומיתקריקטורהלפרסםלה:לסרב

שמתיעוז,"אזרתימעריב.עיתונו,שלהמערכת

לימיםרושתיארבחיוב",ועניתיבכפינפשי

בעיתונותחירושבגררשהיהלתפקידכניסתואת

הבינלאומית.בתקשורתגםונדירהעברית,

ומקוריתמהירהסאטיריתתגובהיומית,"הברקה

לכךדרושיםלה.ומחוצהבארץהמתרחשעל
מיוחדים".וכישוריםהפוגהללאמאמץ

היה2000בשנתמותוועדמאז

מעריב,שלהבכירהפוליטיהקריקטוריסטרוש

ביותרהנפוץהיהרבותשניםשבמשךעיתון

שהתפרסםלקוראים,ממנואישיבמכתבבמדינה.

דושתיאר,1981ביוניב־51העיתוןרפימעל

והפיכתהשגרתיתבלתיכ"עשייהמשימתואת

כליהינההפוליטיתהקריקטורהיומית.לשגרה

לכתבהבניגודכמוהו.מאיןותמציתימרוכזביטוי

בהגשתמילוליתמרוןמרחבהמספקיםמאמר,או

הרעיוניהציורשלכישלונואוהצלחתוהנושא

קצריצירתיסיכויעלהשערה,חוטעלתלויים
קריטימומנטלקראתמלאהבכוננותוכך,ויחיד.

וכמהעשריםבמשךהמקצועייםחיינערכוזה,

האחרונות".השנים

זרחושבוהכליאומנםהייתההקריקטורה

סלההואאךדוש,שלהביטויוכושרהחדות

אותהלבטא"קשההזאת.האמנותשלמשמה

קריקטורה.המילהעלאמרמבלבלת",גםוהיא
תכליתמזוזושונותעשיותשתיכוללת"היא

קומית.בהגזמהפרצופיםציורהאחתהשוני.

שאניזוהשנייהזה.בעיסוקרבענייןליאין

בקוויםמדינית־חברתיתפרשנותבהמעורב

האנגלוסקסיםהעיתונות.דפיעללרובובסמלים,
מונחהרעיוניתלקריקטורהמצאוהחכמים

עםיחדאנחנו,אבל.cartoonקרטון,ספציפי:

אותו.לאמץהשכלנולאהעולם,אומותשאר

קריקטורההמילההיומיומי,בשימושמזהגרוע
שטחי,מעוות,וזלזלנית:שליליתמשמעותלבשה

משעשע".ושםפהואולירציניבלתימוגזם,
אך"עוקיצור",לקריקטורה,עברישםהציערוש

הצעתו.אתקיבלהלאהעבריתללשוןהאקרמיה

שקולעכרב־אומןאותוהכירוהעיתוןקוראי
הסביררושאבלבפוני,בולהאקטואלילאירוע

"הקריקטורההזאת:הפוגהחסרונותאתגם
חזק,הר,יעיל,מכשירלגרזן.משולההפוליטית

גילוףשלערינהלעבודהמתאיםאינואךמהיר,
הסופריםבחבריימקנאאנילעיתיםוניתוח.

מיליםשלהמדויקבאזמלשמשתמשיםוהכתבים

בשנתישראללקולבריאיוןאמרומשפטים",

רואה"איניעצמו:עלהעידיותרמאוחר.1962

ביטויאלאאמנותי־גרפי,ביטויבקריקטורה

עלהואהרגשפובליציסטי־עיתונאי־סאטירי.
ציורילהיותשלאמחייבהזהוהרברהרעיון,

בקוויםלהמעיטתמירמשתרלאניגרירא.

ובפרטים".

דושגםהחלהקריקטורותלפרסוםבמקביל

"התשוקהומחזות.סיפוריםמאמרים,לכתובעצמו
אומרתבכתיבה",ביטויכתיבה,הייתהשלו

בקריקטורהשהיופיאומרהיה"הואדניאלה.
בהאיןשניומצדהברורה,והאמירההחרותהוא

לאורךלוחשובהיהלכןבכתיבה.שישניואנסים
הזה".הצראתגםלפתחהשנים

הנאשמיםבספסללבעוס

עיסוקי?מת"בעצם

צייד.ביותר:תעתיקתמקצוע

תאקטואליות.נוראת:חיית־טרףצדאני
יום־יום.שלותאירועיםתתתרחשות

דוש

טל"ילדיוצ׳רקה:טי
אהב׳אבאלי:אהדוחט
המתנחלים.אתכם,מאוד
פטםחטבאפילוהוא

הואאבללאראל,לעבור
ידעדוטמהתיוג׳.פחד

׳בדאי׳טלאמטהושזה
היההכולבדמנולעטות.

הואאבלמאוד,לאומי

היולדה.מעבדקצתהיה

והןימניות,נטיותלו
איךרביםבחטטותלוו
עליו"יסתכלו

רקאךחית.אותתאחררודףתעיתונאיגם

צ׳יזבאט.לספרסךאחרשיוסלסדיבת,לתתבונן

תתבדל.כלזתבת.לקלועכדיאחריתרודףאני

כךכללאוקשת.חץרקנשקי.דלאבלצייד.אני

תיאחמקמקתחיתאותתפוגע:תמידלאיעיל,

אךקשת.פציעתואיןשנון,שתחץאףמאוד.
כיחיצים.בתולשלחאחריתלרדוףמוסיףאני

דוש(.שלרשימותיו)מתוךאני"צייד

אתהוכיחודוששלמהקריקטורותמעטלא

חלוםאתלתארמפליאהואכעל־זמניות.עצמן

שרוליקידלהישגמעברתמידשנותרהשלום,
שאיבמבוךלכודאומפלסטיק,סוסעלדוהר

מתארהואאחרותבקריקטורותלפתור.אפשר

אופייןואתמיותרות,בחירותמפניהאימהאת

העסיקוחברתיים־כלכלייםנושאיםגםהמלוכלך.
השחיתות,האלימות,מפנימתריעהואאותו:
ועוד.בעםהקיטובהנמלים,שלהמונופול

העולםשלהמבטהואעצמועלשחוזרנושא
שרוליקעצמה.עלישראלשלוהמבטישראל,על
עצמואתושואלמפלצתרואהבמראה,מתבונן

מדויקביטוישהיאקריקטורהכזה?"באמת"אני
בו.גםמכרסםהדרךבצדקתשהספקלישראלי

היאכיעליההעידשרושאחרת,קריקטורה

עומדשרוליקאתמראהביותר,עליוהאהובה

לשוםשמובילהה"צדק",דלתעלומידפקבחשכה

אתשוב,גינה,שהאו"םלאחרצוירההיאמקום.

ישראל.שלמעשיה

ונטתההלכההישראליתהתקשורתבעור

הערה




נותרפוסט־ציונות,כדיעדפעםלאשמאלה,

המוסריתהדרךהיאשהציונותבעמרתואיתןדוש

העולםששולחהמאשימיםושהמבטיםוהצודקת,
נגועיםשלו"שרוליק"לעברישראללעבר

הגדירמרשימותיובאחתבאנטישמיות.פעםלא

בוגראופטימיסט,אקטיביסטכ"ציוניעצמואת

כתב:ועודלקחים".עםהשואה

חזקכוחמתוךלחישרדחעליון"חערך
ומוסר.צדקקיוםעדיפויותפדר

שלנו".כמקרחמתנגשיםלא
אתלאמץהחלורביםכשישראלים

קרעשנפערחשרושהעוין,המבט
ימישחלפו"ככלובינם.בינו

והממלכתיותבראשית

לשגרההתגבשההיהודית

שלקולםגבראפורה,

האכזבההספק,אנשי

במאמרכתבוההאשמה",

"תשובהבספרוהמופיע

ששת"מלחמתחלקית".

באופןהעניקההימים

אדירהתנופהפררוקסלי

מהיותהבהתעלמותלקטרוג.

מטרהההאשמהמצאהוהצלה,מגןמלחמת

ב׳כיבוש׳...בתוצאותיה:נוחה

יוםמלחמתשלאחרהנוראים"בימים

המאשימיםמחנההסכרים.כלנפרצוהכיפורים

שליטהכריעדהתעצםהואניצחונו.אתחגג

באצטלההחברה.אקליםבעיצובמוחלטתכמעט

הציבורעלהסתערהוא'המחדל',חקרשל

אםמרוסנת...בלתיבתוקפנותהפצועהישראלי

שחרורלמלחמתלצאתעתהגיעהלחיות,רצוננו

זולא,אמילבתקופתחטאנו.שלאהחטאיםמן
׳אניולזעוקלקוםידעווהתבונההלבאמיצי

פחותלאאתגרהוצבדורנובניבפנימאשים!'.

בעוזולהכריזהנאשמיםבספסללבעוטגורלי.

אשם!"אינניגדול:ובקול

המים",פרשתקוהייתההימיםששת"מלחמת
סכנתשלהמתחרשת"הטראומהדניאלה.אומרת

אלהכלהמקומיתהשנאהעםהמפגשהקיום,

להיותחייבתשישראלבדעהלהחזיקלוגרמו

הכבודכלשעםלוהבהירהההיאהמלחמהחזקה.

מזרחלבנותוהרצוןבמרחב,ההשתלבותלחזון

הישרדות".איןחוזקבליחדשתיכון

"סליחההספראורראההמלחמהלאחר

וטוריםרוששציירקריקטורותובושניצחנו",

הקרבותבימיבמעריבקישוןאפריםשכתב
רחשיאתלבטאהיטיבוהיוצריםשניואחריהם.

מלחמתשללמוסריותהביחסההמוןשלליבו

והפךרבההצלחהנחלוספרםהימים,ששת
גםבספר,כשמעלעליםרשמי.לאניצחוןלאלבום

המהרורותמאחתומצהיבישןעותקאוחזיםאם

במקוריותםכובשיםעדייןהחומריםהמוקדמות

מיליםכמהלערכןאוליצריךוברעננותם.

ערקההלאהרעיוניההומורעוקץאבלומונחים,

לאחרונהמורגשתנורמליזציהשל"מגמההיום:

"משלוחיהאחרונים.הדפיםבאחדנכתבבאזור",

חזרוערבארצותלחימושהסובייטייםהנשק

עתה".לעתחלפההשלוםסכנתהרגיל.למסלולם
רוחותכאמורהחלומכןלאחרמיהאבל

בקריקטורההישראלית.בציבוריותלנשבאחרות
ישראלינראהב־6791במעריבדוששפרסם

"אנינכתבהאחדעלמגיני־דור.בשנימעוטר

"הציורבנידון?".לעשות"מההשניועלציוני!",

"תמידדניאלה.מתוודההלב",אתלישברהזה

מבחינהחוויתילאהגדול׳.כ׳דושאותוראיתי

7פנ עודתנו

אחדהמד

מכלא עכושומ

שניצחנו""סליחההספרמתוךרחוק",נראה"השלוםהקריקטורהכובש.עדיין

שהואשלוהתפיסהאתהזה,המהלךאתרגשית

מהקונצנזוס".נרחק
שבקריקטורהלשאלהשהתשובההאמיןרוש

בשנותיההמרינהאתשהובילהאתוסהיא

הארץ.ויישובהצבאיהכוחבנייתהראשונות
כימנית.זוגישהתויגהוהלאההשבעיםמשנות

זה,אתלהסתירהצליחלאהואימני.היה"דוש
אומרבחוץ",לגמריזהאתלשיםרצהלאגםאבל

צופיםתושבצ׳רקה,שיוהמאיירהקריקטוריסט

מאוראהב׳אבאלי:אמרו"ילדיושבשומרון.

לעבורפעםחשבאפילוהואהמתנחלים.אתכם,
שזהירעדושמהתיוג׳.פחדהואאבללאריאל,

שבזמנולזכורצריךלעשות.׳כדאי׳שלאמשהו

היההכוללימין,שייכתהייתהלאהלאומיות

לוהיולזה.מעברקצתהיההואאבלמאור,לאומי

יסתכלואיךרביםבחששותלוווהןימניות,נטיות

עליו".

אבודהכולעיתוןבלי

בבירורמביעותדוששלמהקריקטורותכמה

באחתהירוק.לקומעברלהתיישבותאהדתואת

נראיתלסבסטיה,העלייהבימישצוירהמהן,

לנפול,מטבקרוואןמצטופפתדתייהמשפחה
הילדיםאחרוגשם.רוחותסחוףטרשיםהרבראש

וקיבלנועשיריםשאנחנונכון"זהאמו:אתשואל
החקלאותמתמוטטתובגללנומיליארדים

הדעות"לדוש,1על

סילו,׳;היהלאהימניות,
לפידטומילימיםנתב

-ח1ומשלדוש,קישון
שכונתהלחבורהופוקש

ההועוית"."המאפיה
הגיע.לאלזאב"לא
גםאבלבהחלט.לוהגיע

מקרהזההיההגיע.לדוש
מתוןהפליהשלמובהק
פוליטי"שיקול

ואיןאותנושונאיםשהערביםאשמיםואנחנו
מפגיןמראהאחראיורובעולם?".בארץשלום
המכווןענקתותחלידעכשיו","פגזשלטנושא

סיווןבב׳ששלחגלויהההתנחלויות.לעבר
ולכלכפר־עציון"לאנשימכריזה(1972)תשל"ב

בידידותכוחכם!יישרהמתחדש,הגושיושבי

הבורר.האלוןעלנשעןמצוירושרוליקדוש",

הביעויותר,מאוחרותשלו,אחרותקריקטורות

מהגולן.לנסיגההתנגרות
לפרסשגרמוהןשביטאהאלהשהרעותייתכן

הוענק1993"בשנתמידיו.להישמטישראל
יעקבשלהעט)שםזאבלקריקטוריסטהפרס

המרכז־שמאל",עםמזוההשהיהב"ק(,פרקש
שולמיתהייתהאזהחינוך"שרתדניאלה.מספרת

לאשלה.נציגהעמרההוועדהובראשאלוני,

באותהאבלמועמרותם,אתהגישודושולאזאב

ולהעניקמיוחדמשהולעשותהחליטושנה
בקטגורייתישראלפרסאתלקריקטוריסט

מגיעשהפרסואמרהופתעעצמוזאבהעיתונות.

אבאגםוכךמהעניין,נבוךהיהאפילוהואלרוש.

במקרהראהאבאמאוד.טוביםחבריםהיוהםשלי.
ברור".פוליטיענייןהזה

פוליטית?מבחינתעצמךאתמזחחאתאיךאגב,

שוקלתואזמיד,יורההיאבשמאל",לא"בטח
במרכז".איפשהו"אניואומרת:מילים

סיכוי",היהלאהימניות,הדעותבעל"לדוש,
קישוןדוש,שלחברםלפידטומילימיםכתב

ההונגרית"."המאפיהשכונתהלחבורהופרקש

גםאבלבהחלט.לוהגיעהגיע.לאשלזאב"לא

מתוךהפליהשלמובהקמקרהזההיההגיע.לחש

פוליטי".שיקול

הגדוליםהאבותשניהםודוש"זאב

צ׳רקה.אומרבישראל",הקריקטורהשל

אנילזאב.זיקהיותרישבארץ"לקריקטוריסטים

פוליטי,לכיווןמסוימתבמידהקשורשזהמניח
אתלפגושלייצאאישיות.שלענייןגםזהאבל

מרוחק.משהובוהיהבחיי:אחתפעםרקדוש
צעירעלשמעהואאםאוסף׳.׳אבאכמוהיהזאב

אתנותןהיהלגמריהואקריקטורות,שמצייר

פרצוףלתפוסלמדנומזאבלו.לעזורכדיעצמו
בפורטרטים.בעיקרהתעסקהואכיבן־אדם,של

בשרוליק:מתבטאתרוששלהגדולההתרומה
ולהפוךאנושיטבעשלרגעיםלתפוסהיכולת
הואבנוסףתמיד.שנכוןלמשהולקלאסיקה,אותם

העולם".מולישראלעםשלבסיפורלעסוקהרבה

הערה




ההגותואנשימהיוצריםאחדשהיה"דוש,

הלאאחדגםהיהישראל,במדינתביותרהבולטים

הואלצ׳רקה,בניגודמיקי.אומרשבהם",מוערכים

הפוליטיותעמדותיואתלבטאנהגשאביוסבור

שלוההקפדהעלכבדמחירשילם"והואבמלואן,

חשבשהואבמקומותרעיוניתמעמידהלהתחמקלא

יזהר,ם׳לוין,חנוךדורומבניאחריםנכון.שזה

קריירותעשוועודתומרקיןיגאלקינן,עמוס
גדוללחיבוקזכהזאבהשמאליות.עמדותיהםבגלל

שמאליתנטייהלושהייתהמכיווןמהממסדכךכל

יוםעדאבא,הארץ.שמאלני,בעיתוןציירוהוא

להערכהזכהשלאמכךמתוסכלוהיהסבלמותו,
הואתחומים.באינספורשלוהעצומההיצירהעל

המוחלטתהמחויבותבגללרבהבמידהשזהידע

שלו".הפוליטיתולמחשבהלרעיונות

הרצאותלפנילעצמולכתובדוששנהגרשימות

המחשבותלעולםהצצהמעניקותוראיונות,

מ־6בדףביותר.הגולמיתבצורתןשלווהתפיסות

רוצההימיןשאםהקריקטוריסטקבע1983במרץ

שרעיונותיולכךלדאוגעליובשלטון,להישאר

והמדיה.התרבותבעולמותגםאחיזהיקבלו

מתגוננת.מתוסכלת,הימנית"האינטליגנציה

תקשורתית־אמנותית־רעיוניתתשתיתבלישלטון

הרעיוןאלימה.בקיצוניותמתבטאהתסכולאסון.
מעשית,המשכילהנועראתמושךלאהלאומי

תחזית:השמאלני.הממסדהתעצמותובמקביל

מתנוון,המחנהאונים.חוסרשינוייחוללאאם
בליבפשטות,ורוחנית.פיסיתנסיגהמתפורר.

אבוד".עיתון

בגין,בימיגםשמאלניתהייתה"התקשורת
היהקישוןאוליבמערכהבודדדיהיהודוש

נותןשהואהרגיש"הואדניאלה.אומרתלצידו",
השפוי".לרובביטוי

שמנגד","המחנהעללפעמיםמדברכשחש
לשלטוןעלהכשהליכודלתקשורת.מתכווןהוא
האמנותוחוגיהתקשורתשאנשיציפההוא

עדאבלהשפעה,עמדתיתפסוהימיןמקרב

נקטלאלדעתו,בגין,תקוותו.התמוססהמהרה
להפוךהצליחולאבטרור,במלחמהדיהחזקהיד
הייתהלאגםלבגיןלקונצנזוס.המתנחליםאת

בהלהישמעוהמשיכוהתרבות,עלהשפעה

השמאל.ממחנהקולותבעיקר

לדושנתנהבגיןשלכהונתותקופתמאידך,

לאפיקיםויכולותיומרצואתלהפנותהזדמנות
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הרצלמורשתעלדתי.לאאבללאומי,ימין

עשייה,שלאדםלהיותעזרצוןלו"היהחדשים.
כשמינושמחהואלכןוכתיבה.מיליםשלרקולא

לוהתאפשרכךבלונדון.התרבותלנספחאותו

לארץ".בחוץשלוההסברהבכישורילהשתמש
המינויאתתקףהזה"ב"העולםהמערכתמאמר

שםכתבקיצוני",כלאומןידוע"דושבחריפות:

זה"איךהימים.משכברעמיתואבנרי,אורי

שכלארץדווקא,לבריטניהלאומניקנאינשלח

להעלותקשהכחריגה?בהנראיתקיצוניתגישה
אחדפעםהיהעליוהמדוברשהאישהדעתעל

וכיהזה','העולםמערכתשלהתווךמעמודי

שלנוהעולםהשקפתאתשנתייםבמשךביטא

נוקבות".פוליטיותבקריקטורות

לקצההדמותאתלקחת
בפישםמלרואנדרתהנודעהצרפתי"הסופר

׳ל׳אספואר׳,ספרומגיבוריאחד
׳מההבא:המשפטאתהתקווה,

ביותרהרבהערךבעלהדבר

בחייו?לעשותיכולאדםאשר

לחוויהמלאביטוילמצוא

עבר׳.שאותהביותרהגדולה

שלביותרהגדולההחוויה

הנוראההטראומהלאחרחיי,

ציון.שיבתהיאהשואה,של
לחוויהביטוילמצואבידיועלה
שלהסמלשרוליקדרךהזו

ספקהואשרוליקהמדינה.
אמיתיתדמותספקדמיוןיציר

לביןבינימהמפגשנולדהאשר
המאורעבמהלךשלי,העם
זכיתיאשרהגדולההיסטורי

מדינתהקמתלו,שותףלהיות

שאמרדברים)מתוךישראל"

שהתקייםהוקרהבערבדוש
מותו(.לפנישנהלכבודו,

דושעללדבראפשראי

לקורותיוגםלהתייחסבלי
שרוליק,כישרוליק.של
המה.חדודושישראלמדינת

הקריקטוריסטשהעידכפיאו
כמובן"שרוליקברשימותיו:
אני".ולאאניהראשי,הגיבור

בבוקרפתאוםקםלאאדם
שרוליקוגםעם,שהואומרגיש
ממעיאחדברגעהפציעלא

דוש,ללכת.והתחילאביו
מיצוישלדיוק,שלאמןובראשונהבראששהיה

דמותחיפשספורים,בקוויםגדוליםרעיונות

לתפוסנועד"הסמלהצעירה.למדינהייצוגית

דודבצדהעמים,דימוייביןהצנועמקומואת

הרוסיהדובהצרפתייה,מריאןהאמריקני,סם

שהגהלפני"ארבעים!".בספרוכתבעוד",ועוד

בעלעלדווקאחשבהואשרוליק,שלדמותואת
כולםכמומחבב"אניארצישראלי.צביחיים

בעיה",לוישאבלהזו,והיפההאציליתהחיהאת
בפחדלהישרדמנסה"הואברשימותיו.כתב

המהירות.רגליובעזרתשלומהאויביםמתמיד

הטורפיםשגםהאבולוציה,צחוקהיא,הצרה

כמוהו".לרוץיודעים

דימויגםבהמשך.נחזורעודהזההצביאל

התנגדתי"תמידהסף:עלנדחהאחרמתבקש

כתבהפרי",עםאדם,בניבתורהסברס,להשוואת

עםמרמה,רך,סימפתי.לאפרי"זהברשימותיו.

פרווהטעםאיזהלווישמיקרוסקופיים,קוצים

נשית,דמותלבחורגםרצהלאדושמשונה".סיבי
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פרשתקוהייתההימיםששת"נ/לחמתגודוש:דניאלה

המפגשהקיום,סננתשלהמתחדשתהטראומההמים.

להחזיקלאבאגרמואלהנלהמקומיתהשנאהעם
הבהירההמלחמהחזקה.להיותחייבתשישראלבדעה

והרצוןבמרחב,ההשתלבותלחזוןהכבודכלשעםלו
הישרדות"איןחוזקבליחדשתיכוןמזרתלבנות

עלהכבושהיהודהבדמותמופיעהש"אישהמפני
התלבטגבר,עלשההליטלאהררומית".מטבע
קדושקצתעייף,יהודי"ישראל־סבאגילו:לגבי

שלישהסמלהחלטתילבסוףזה.צבריצעיראו

לטליבריאיוןאמרוישראלי",צעירבחוריהיה

מאותכמה"לאחרב־3891."אנשים"בעיתוןדגני

הקטןישראלקרםועצובות,מצחיקותקריקטורות

לאירועיהגיבהואנשמה.ואפילוגידיםעור,
קונצנזוסששיקףפנימיהיגיוןפיעלהיומיום

ברשימותיו.אחרבמקוםדושכתברחב",

בכובעצעירכנערכללבדרךמתוארשרוליק

קצרים.ומכנסייםתנ"כייםסנדליםטמבל,

מדיםעלעולההואלעיתיםחקלאי,הואלעיתים

שראוהיוישראל.מדינתעללהגןויוצאועוזי

היהודילסטריאוטיפהמוחלטתהאנטיתזהאתבו

שטירמרבדרהאנטישמיותבקריקטורותשכיכב

החלשהיהודידמותמולערביים.ובעיתונים

ניצולדושעיצבגבלס,יוזףשהפיץוהנלעג

ואמיץ.גאהיהודיהשואה

ספרוצאתלרגלהאירועלקראתנאומוטיוטת

שלהמוחגלגליאלהצצהעודנותנת"ארבעים!"

ראיינולאור,יצאשהספר"אחריהיצירה.תהליך

דוש,כותבוברדיו",בעיתוניםפעמיםמספראותי

ארבעהטקסטלצדזמןהערכותלעצמוומסמן

ענייניסביבהסתובבו"השאלותכאן.עדדקות

באומניןהסלקציה?אתביצעתיאיךהעשייה.

מהעליי?האהובההקריקטורהמהיהרעיונות?

שלאמהזה.מסוגועודהקטן?ישראלשלסיפורו

שלהאידיאיהרקעלמסור:התנדבתיולאשאלו

הקרקעוההשקפתי.הרעיוניהמטעןהעבודה,
היוםשאומריםכפי׳החומרים׳,צמחושממנה

ואמנות.ספרותבענייני

העתקתיבביתי,ישןבפתקנתקלתי"והנה
מהבשבילספרים:לעשייתמתייחסוהואאותו

הדורות'למעןהבאים.הדורותבשבילמתאמצים?

בשבילי?!׳.עשוהבאיםהדורותמההבאים?

אניהזהבמובןמרקם.גראוצ׳וזהאתהמציא

הייתיבנעורייכך.כללאאחרבמובןמרקסיסטי...

בלתילמסקנההגעתיאבלכולם,כמומרקסיסט,

תנאיםליצורמסוגלאינו׳הסוציאליזםנמנעת

זהאתאמרהבטחתו׳.אתלקייםכדיכלכליים

לדורותבהקשרהמפורסם.הפלפלןקיינם,לורד

נהיההארוך׳בטווחהעיר:הואגראוצ׳ושלהבאים

מתים"׳.כולנו

ש"מגנהבובר,מרטיןעלדושמדברבהמשך

וסולדמשהו!׳בזה׳יששלהאסכולהאת

להוציאלאומץומטיףהמוסרימהרלטיביזם

הכפייהעםביהדות.אנחנוואזערכי.משפט

טפלביןלאור,חושךבין׳להבדיל׳שלהנהדרת

אתמרגישאניזהבמובןלחול.קודשביןלעיקר,

יהודי".מאודעצמי

כותבלנאומושהכיןהאחרונהבכרטיסייה

האידיאולוגיהוהפרקטיקה,"התיאוריהכך:דוש

בעיסוקיאפילולהסתדרהתחילווהמציאות,

מעניינתאפיזודההבנתיפתאוםבקריקטורות.

לעםסמלכשחיפשתידרכי.בראשיתשהתרחשה
דמותהסבירההאפשרותהתעוררהולמדינה,

הערה




ישראל.צבישלנו:הקלאסיתהאיקונוגרפיהמן

החיות.בגןאובטבע,הצביהדימוי.אתבדקתי

תודהסורגים.מאחוריהואכאןנרדף,הואשם

לא.

קצרההייתההדרךשדחיתיהצבי"ומפרשת

׳החולשהנורמטיביות.פסיכו־פוליטיותלמסקנות

אבסולוטי',באופןמשחיתהאוניםחוסרמשחיתה,
שלועגת'חברהוהוסיף:טוינבי,ארנולדאמר
יכולהלאבמוסדותיה,ומזלזלתשלהלמיתוסים

להישרד"׳.

אפשרואינאומו,אתסייםהללובמילים

שרוליקשלהכפולההזהותעללחשובלא
מוצגהמיתיכפיוכשיציראני".ולא"אני

המשמעותאוליזווית,קרןאלשנדחקכמי

עצמו.אותוגםמשכיחיםכיחששדושהיא

גםלועגיםאולילשרוליק,לועגיםאם

מבשרו.עופרתיוצרו־מולידו,שללהשקפותיו

אתמבחוץ,אויביםמכריעיםהצביאתבעוד

הגדולההיצירההעצמי.ההרסמכריעשרוליק

מיידמתקפותסופגתהמדינה,ישראל,עםשל

יזראל.אין

הואאבלישראלי,לאףדומהלא"שרוליק

עצמנו",אתלראותרוציםהיינואיךשלהמודל
לדמותוהפךכילדהתחיל"הואצ׳רקה.שיאומר
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דניאלה.אומרתשלי",אישיתפרשנות"זו

ודושאלטר־אגו,מסויםבמובןהוא"שרוליק

מתבגרים,אנשיםבעזרתו.עצמואתמבטא

פוליטיות,אכזבותאישיות,אמבותישמזדקנים,
לאמשתנה.הפרספקטיבההגיל,שלמצוקהיש

מופלג".בגילאופטימייםנעשים

כאןפעלליצירההיוצרביןהדמיוןשני,מצד
מבוגר,כברהיהכשדוש"גםההפוך:בכיווןגם

דניאלה.אומרתזקן",היהלאפעםאףהואבעיניי

מעורההיההואכך.אותוחוויתילא"מעולם

צעירה.נפשלווהייתהסביבו,שקורהבמהמאוד

עורפוטר׳׳האריאתליהביאשהואזוכרתאני

לקרואליוהמליץלעברית,שתורגםלפני
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אוסרוגהכיפהשלדתית,כימניותהיוםנתפסת

שרוליק".בדיוקלאזהואזאחרים,זרמיםשל
משנהלאהואמדועדושאתשאלופעםלא

כךשרוליק,שלדמותואתיותרמהותיבאופן
אלאהמתקדם,הביולוגילגילורקלאשתתאים
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שלי.מהאידיאליזציהאמיתייותרלאזהטקסי

הזה,השליליהדברשלנו.מהפרצוףחלקזהגם
והמוטרדותהיושראבלקיים,אליו,מודעשאני

מהאמת".חלקמידהבאותההםוהמצפון
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