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שהו האישום כתב ובקיצור, להוראות, בו
אנ בתקיפת מהם שניים מאשים נגדם גש
להו להישמע בסירוב ושלישי, חוק, שי

שוטר. ראות
 שכאשר אלא ופשוט. רגיל הכל כאן, עד

פת הסתבר שופט, בפני השלושה הובאו
 את לבטל החליט המדינה שפרקליט אום

 אי־הבנה של עניין פשוט זה ״היה התביעה.
 וחמישי העיתונות בין קומניקציה וחוסר
 הביטול. לסיבת נשאל כאשר ציין טרה,״

פרק מישרת כי שזוכרים כאלה יש אבל
 בארצות־ נבחרת מישרה היא המדינה ליט

טל ושבלי קרובות שהבחירות הברית,
במישרה. לזכות סיכוי אין וויזיה,

ם ספרי

דולניקר תעלת
 מאת התרנגולות״, גלול ״השועל
עובד״ ״עם הוצאת קישון, אפרים

ל״י. 4 עמודים, 213 — 1972
 הפו־ מנהיג דולניקר, אמיץ רבותי, ובכן

מוס בכל שכיהן מי הבלתי־נלאה, עלים
ה הממשלה, תפקידי ובכל המיפלגה דות
 ציבוריים, חיים יכונו לא שבלעדיו איש

לח כיצד לציבור שיאמר מי יהיה לא כי
באמ לב. התקפת קיבל דולניקר אמיץ יות׳
ובנשי כבד בלב לכן, וצנח. נפל הנאום, צע
למקום לצאת הדגול האיש נאלץ קצרה, מה

קישון אפרים
עייף

 מעט לפוש כדי מזכירו, עם יחד מרוחק,
מכר אחת דאגה רק שלו. ההקרבה מחיי
 המיסכנה המדינה על יהיה מה בו: סמת
לרשותה? יעמוד שלא זמן אותו בכל

 עין־כמונים, דולניקר, מגיע אליו הכפר
מעי בה אנושית, טבע שמורת מעין הוא
 ללא אלה ימים בעצם לחיות אנשים זים

 מיש־ ללא מקומית, מועצה ללא בחירות,
 הם — החוצפה ושיא שוחד, וללא טרה

 כל של בחסרונם מרגישים אינם אפילו
 נרחב פעולה כר איזה לכם תארו אלה.
 מייד ניגש אשר דולניקר, אמיץ בפני נפתח

 חיק־התר־ אל הכפר את ומחזיר למלאכה
 מנות כמה במתנה לו מגיש כלומר, בות,

 כיסאות, מלחמת של מידות כמה שחיתות,
 מודרניים מיצרכים ועוד בטלה שינאה,

שכאלה.
 היא הצרה שפיר. הכל — כאן עד

 הקורא כאשר הראשונים, העמודים שלאחר
 מזכירו, עם דולניקר, עם הכרה כבר עשה
 להיות העניין כל מתחיל הכפר, בני ועם

 והפראים התמימים פרשת מראש. צפוי
 אינה הציוויליזאציה על־ידי הנשחקים

 בכל משתמש קישון כי ואם חדשה, בדיוק
הפולי של הרגילים הנפסדים הסיממנים

 ל־ דומה דולניקר שאמיץ ולמרות טיקה,
 הרי בפועל, מנהיגים של מבוטל לא מיספר

 בנוף פסול מה לגלות באמת שירצה מי
 התחכמויות בחומת יתקל שלנו, המדיני
 אמיתות מסתתרות לא שמאחוריה גבוהה,

בסי מתקבל שהיה ומה כלשהן. מרעישות
 לעיתים נוטה מאוד, כמצחיק קצר פור

כל־כך. רחבה במסגרת לעייף
ה אחת. עניינית אינפורמציה ולבסוף:

 אותו כמתים, לעין חדש עיבוד הוא ספר
בתשט״ו. קישון פירסם
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