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 אנאלפאבית. חצי שהיד, גוגול על אומרים

 מד, לו. הזיק או לו הועיל זה אם ידוע לא
 היום של הרוסית שהספרות הוא שברור
באנאלפאביתים. ממחסור סובלת

 שום היו לא גוגול ואסילייביץ לניקולאי
 רצה לא הוא הגדול. גוגול להיות כוונות
 זמנו, של המציאות או המישטר נגד למחות
 מדוע כלל הבין ולא שעברה, המאה ראשית

 יצירותיו את אוסרת הצאר של הצנזורה
 כל אותן. מקדשים שונים מורדים ומדוע

 את לתאר היה לעשות התכוון שהוא מה
שראה. איך שראה, מה

 באוניברסיטה, כמרצה לעבוד רצה הוא
 כך. לשם השכלה די לו היתד, שלא אלא
 בהוראה קצת במישרד־הסנים, קצת עבד הוא

 ן התקבלה הראשונה יצירתו כתב. ובינתיים
הח בכל עבר הוא התלהבות. שום ללא

הט כל את קנה למכירה, הוצגה בהן נויות
 מכן לאחר שנה עשרים אותם. ושרף פסים
 של השני לחלק הדבר אותו את עשה הוא

 הגדולות היצירות אחת המתות, הנפשות
 מעשה לאחר ימים עשרה הרוסית. בספרות
נפטר. הוא השני, השרפה
 של ביצירותיו בלילה. מטיילת רוח

 והסתכלות מיסטיציזם של עירבוב יש גוגול
 יותר הוא זמנו של המציאות את במציאות.

 הערות־ מלאים סיפוריו כותב. מאשר מספר
 סיפורי־ ,העניין מן שלא אסוציאציות ביניים,
 לאורכם, חשיבותם בין יחם שום שאין משנה

ופ ידיים תנועות במקום המשמשות ומלים
נים.

 ממעשה נלקח האדרת סיפור של השלד
 האמיתי, במעשה השתמש גוגול שאירע.

 והפך קצת, לו הוסיף קצת, אותו שינה
 סיפור זהו שלו. מיצירות־הפאר לאתת אותו

 רק לעשות שידע מצחיק, קטן, איש על
 הוא אותיות. להעתיק בחיים: אחד דבר
במישרד, מעתיק בתור היום במשך עבד

 בביתו, ישב בערבים, שלו, ובשעות־הפנאי
להנאתו. להעתיק והמשיך

 לקנות היתד, האיש של היחידה שאיפתו
 פרוטה אסף הוא שנים במשך אדרת. לעצמו

 בבית, הנר באור באוכל, קיצץ לפרוטה,
נא שלבסוף עד והבגדים, הנעליים בתיקון

 אדרת• לעצמו קנה הוא הדרוש. הסכום סף
 וגנבו שודדים עליו התנפלו הקנייה בליל
החדשה. הקנייה את ממנו

 למפקחים, למשטרה, לפנות ניסה הוא
בו התעניין לא איש השונות, לרשויות
 ריצות מאוד הרבה אחרי שלו. ובגניבה
 לסיפור ומת. חלה הוא ובקשות ופניות
מיסטית תוספת גוגול הוסיף זה ריאלי

 של רוחו על וסיפר המשיך הוא מוזרה.
מק וגונבת בלילות מטיילת שהיתר, המת,
 את שונים רשויות ואנשי מפקחים, צינים,

אדרותיהם.
 הפנטסטיים היסודות הנודד. החוטם

 הגרוטסקים. ביסודות מעורבים גוגול אצל
יצי את הפך שלו, והגאוני החריף ההומור

הביורוקרטיה. על חריפות לסאטירות רותיו
אסו על בלל בדרך מבוסם שלו ההומור

 לו מזכירים האנשים הקטנה. של ציאציות
 אברים, לו מזכירים החיים בעלי חיים, בעלי

הלאה. וכן חפצים, לו מזכירים האברים
ש אדם על מספר למשל, החוטם, סיפור

 ומוצא אחד בוקר קם הוא חוטמו. את איבד
 מיואש מביתו יוצא הוא איננו. שחוטמו
 .נתרחש הבתים: אחד בשער ולפתע ומרוגז,
 השער לפני לו: פשר אין חזיון לעיניו
 ואדון נפתחו, דלתותיה מרכבה. נעצרה
 במרוצה ועלה בכפוף משם יצא מדים לבוש

 קובאליב, של חרדתו גדלה ומה במדרגות.
 אלא זה אין כי בהכירו פליאתו, עם יחד
עצמו.״ של החוטם —

 יועץ-,מדינה, היה הזה שהחוטם התברר
 א; לחזור אותו לשכנע היה שקשה ומובן
הנכון. מקומו

מקור
בין איד ה ת ל קישון א

מאת (הומורסקות באוויר שמיניות
 הוצאת דוש; בידי ציורים -קישון; אפריים
 להגיד שאפשר מה כל טברסקי.) נ. ספרים

 עליו ידוע נאמר. כבר קישון אפריים על
 ה־ את הישראלי, ההווי את המציא שהוא

 גמזו, את העברי, הפקיד את בייבי־סיטר,
 הקטנה. אשתו ואת הללו, האמשים אחד את

 ואת ההונגרית את גם המציא שהוא אומרים
השמצה. סתם זוהי אבל ההומור,

 ההומור לנציג קישון כמו אדם הופך מה
 גילוי־ של ברגעים פרטיית, בשיחה הישראלי?

 וחוש־ הכשרון שזה להודות מובן הוא לב,
 בלתי־ הגדרות הן אלה אבל שלו. ההומור

מדוייקות.
ה בספרו הקריאה כשמש. מטריית

 שכדי 13,־ד בפעם מוכיחה קישון של גג
 להיות צריך הישראלי ההומור נציג להיות

 עם טוב טכנאי הוא קישון טוב. טכנאי גם
 המצחיקים. המצבים אמן הוא כשרון,* הרבה
 איש של מצבו הוא למשל, מצחיק, מצב

 ביום ונתקל מטרייה, עם מהבית היוצא
 מצחיק יותר להיות הופך מצבו יפה. שמש

 המקומות באחד המטרייה את מאבד הוא אם
 אותך, לחפש לרוץ נאלץ מסתובב, הוא בהם

 של מקומה את שהחליף השוטף, בגשם
השמש.
 הוא זה, מגוחך מצב על שחוזרים ככל
 האיש זאת. יודע קישון יותר. מצחיק ד,ופי
 קאליפורניה, בקפה המטרייה את מוצא שלו

שזאת מסתבר הביתה. אותה מחזיר ישב. בו

גוגול
הצמרת בשינוי אדרת אותה

 הוחזרה כבר הנכונה הנכונה. המטרייה אינה
 כדי מהבית יוצא הוא אחר. מישהו על־ידי

 הוא הבלתי־נכונה. המטרייה את להחזיר
 מפני עצמו על להגן כדי הנכונה, את לוקח

השמש. זורחת בחוץ הגשם.
 משהו. לשתות כדי לבית־קפה נכנס הוא
 לקא־ מגיע המטריות. שתי את שם שוכח

 הקפה. לבית חוזר באבידה. מבחין ליפורניה.
 מטרייה משם לוקח כמובן. שוטף בגשם
 את מוצא אחר. במקום עובר אחת.
 לקאליפורניה הולך הקודמות. המטריות שתי
 ביד. מטריות שלוש עם זורחת, שמש תחת

 שהפרינציפ לאחר גם ונמשך, נמשך עוד זה
לגמרי. ברור כבר

הו הדברים על החזרה כג׳ונגל. ח״כ
 מוגזמים שהם ככל מוגזמים. אותם פכת
 נוסף ואם יותר. מצחיקים הם כך יותר
 הם לקורא, ומוכרים ידועים גם הם לכך

 ההיכרות, של השמחה את בו מעוררים
מצחיקים. יותר הם ולכן

דבר הוא למסיבה לצאת המתכונן זוג
 הופך הזה ההווי משפתתי. הווי לכל השייך

 מתלבשת כשהאשה ואינטימי משפחתי יותר
 ככל ומתעצבן. מחכה והבעל זמן הרבה
 הזב־ כך יותר ארוך שלה ההתלבשות שזמן

 יותר. מתעוררים הקורא של והדמיון תנות
סוף. אין עד להתלבש לה נותן קישון
 הגיחוך לקצה עד להביא איך יודע הוא
 גותן הוא והחברתי. המדיני בהווי מצבים
שלו העוזרת את לשלוח מתברגן לפועל
הוא במאי. האחד במצעד במקומו לצעוד
 אפריקאי בג׳ונגל מחופשה חבר־כנסת מטיס

 מורחב כנוביץ *חוק על: חשובה להצבעה
ב הציבוריים בחיים העשן מסך לאיסור
 המשלחות את אבסורד עד מנפח הוא ארץ.״

בינלאומיות. לוועידות ישראל של המנופחות
 משמעות בעלי צירופים לצרף יודע הוא
 הלירה״, פיחות ״בטרם כמו: וברורה. בולטת
*להיגמל או המסים״, מטוזח *יציאה

 מצפה הללו מהצירופים אחד בכל מדו״חים״.
 המופיעה זו במקום אחרת למילה הקורא

ה שהמילה לכך גורמת הציפייה בצירוף.
 משמעותה את תיתן הובאה, שלא זו אחרת,
 למילה המשמעות בין הפער המובאת. למילה

מצחיקה. הפתעה יוצר
 אותו, מצחיקים אינם אלה שדברים מי
 את !מבין הוא שאין בעובדה להכיר צריך

ההומור. יסודות ואת קישון
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