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 לעשות ומנסה הנג־אובר עם גבוקר קם אחד אזרח ן

עעמו! את שואל הוא המצב מה אז העייף. בראש סדר
 לא עוד דבר ששום לעצמו מציין הוא 1 השתנה כבר מה ז

האח בזמן טוב רוח מצב יש מחירקות לאיש השתנה.
 זה לי אין של המנגינה את שורק הזמן כל הוא רון.
 זה בהסתדרות. השילטון את להחליף וצריך זה לי ואין

 השתפר שלירקות זה אחד, אזרח שואל השינוי כל
 הרוח. מצב השתפר אנשים להרבה בעצם, ! רוח המצב
 לכפות למה מגוחך. מיעוט הכל בסך הוא אחד אזרח

החוגג. ההמון על הקודר רוחו מצב את
בבתי במכוניות, באנשים, ומביט ברחוב הולך א״א .

 אותם את לובשים כולם השתנה. לא דבר שום הקפה.
העיתו גם כרגיל. צועקים כרגיל, צוחקים הג׳ינסים,

מת המייועד הממשלה ראש דבר. אותו נראים נים
 שינוי כל זה אם אבל מהקודם, יותר ומתנשק, חבק

ן קרה מה אז הסגנון
ה בפוזות החדשים הפרצופים את רואה בערב

 ופה מזוגגות עיניים עם משופשפים פוליטיקאים ישנות.
 קרה. לא דבר שום סתמיים. יבשים, מישפטים שמנסח
חגיגיים. טקסים משא־ומתן, ועדות ישיבות, פגישות,

 לשדר ממשיכה הטלוויזיה תגובה. יש תגובה, אין י
כלום. קרה לא עדיין הישן. המישדרים לוח לפי
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 אזרח עצמו את שואל הזה, השקט לעזאזל מה
 כלום, שומעים לא למה בעיצומה. המהפכה הרי אחד,
 אפילו ן ייקח זה זמן כמה כלום, רואים לא למה

 עשור מייוחדות. תגובות היו לא ובשומרון ביהודה
 הרגיש לא אפילו וא״א עבר, הימים ששת למילחמת

 טוהר בן־גוריון :למהפכה סימן בעיתון מצא הבוקר בו.
 אולי הקליקה. נגד משהו כתב שמיר אלטלנה. מחרפת

ובו מהמכולת הביתה חוזר א״א מתחיל. זה זאת בכל
 לו מחכים לא גם דבר. שום אחריו. עוקבים אם דק

 במקום. עדיין הדלת על שהדביק השערה במדרגות.
 שתבין אומרים בחדשות מיקרופונים. שום השתילו לא

 אולי השידור, ברשות חדש סימון על משהו אמר
! האות זהו

שני אחר. אזרח ידידו את אחד אזרח פוגש בערב
 הילדים אבל !בא זה הנה בא, זה שהנה מסכימים הם
 הישנה. המתכונת לפי שיעורים עושים אחר אזרח של
ותל אגדה שעתיים רק בשבוע. תורה שעות שש רק

 מופתעים ושניהם כיפה, עדיין לובשים לא הם מוד.
הת כבר אם אותם שואל אחד אזרח כאשר מאד
הבוקר. פללו
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 מזג המקובל. הזמנים לוח לפי זורחת עדיין השמש

 הפיקוח מיגדל את זו. עונה לגבי רגיל הוא גם האוויר
 הישן, המישטר מן שריד החיילים, להפעיל ממשיכים

 האיש באבי־אביהם. אותם מקלל העליון והשופט
 ידידו עם שותה א״א טוב. רוח במצב עוד מהירקות

 לרדת עכשיו כבר שצריך אומר נ״ק חנון-קונפורמיסט.
 אחת ואשה כרגיל, הכל בחוץ אבל הזמן. זה למחתרת.

 אישתו על סיפור יש ששם החדש הלאישה את קונה
 חמש־ כבר במחתרת נמצא נ״ק המייועד. המנהיג של

 השיח״ מילחמת שניגמרה יודע לא עוד הוא שנה. עשרה
 ללא היו א״א של כשעיניו הישן, במישטר גם רור.

קץ. אין ומדיכוי מרדיפות נ״ק סבל סגולות, שקיות
 החינוך שר חושב מה בעיתון קורא אחד אזרח

 הוא ההיא. חפנאטית של דעותיה ומהן לעתיד, שלו
 המהפכה, לאחר והביטחון החוץ יחסי מצב על קורא

מת השואה הנה החדש. הכלכלן של לדמותו וקווים
 לא דבר שום בתיקרח. ומביט לעצמו חושב הוא חילה,

 פסיכוסומטית אדמה רעידת נושר. לא הטיח אפילו זז.
פסיכולוג. בעצת לדרוש וחושב א״א, לעצמו מציין בלבד,

 האמת עגלות את אחד אזרח רואה לתל-אביב בדרכו
 וקומביינים עגלות הרבה הכביש. ליד הקיבוצים ששמו

א״א, חושב נבהלו, הקיבוצים אמת. כולם ועל ישנים.

 והוא ניצח, מהירקות האיש מדי. מאוחר כבר זה אבל
שוב. ינצח

פרנואידים. כולם שם גם קלודיוס. קלו-קלו בערב
 אחד אף בשקט. הגדולות המהפכות מתבצעות שם גם
 פותח א״א אותו. שהרעילו מההוא חוץ מרגיש, לא

ביטחון. ליתר קודם, לשתות לאשתו ונותן בירה, בקבוק

 כמו גרוע שהוא להוכיח מתעקש הישן המישטר
 איפה ומחפשים וייטנאמים, פליטים אוספים החדש.
 היחסים את מהדקים במאוריציוס. אולי אותם. לזרוק

 על עממי לתלמידי סיורים לארגן יוכלו השבוע צ׳ילה. עם
 מכשירי על יסביר נחמד צ׳יליאני קצין הזאת. האוניה

 החדש המישטר אבל בהם. לשחק לילדים וייתן העינויים
ומסוכן. יעילות, סימני מגלה רציני, גרוע. יותר

 איפה החדש. בעמו ומהרהר במיטתו שוכב א״א
 סוף- ניצחו עכשיו טעות. שום כאן אין !הטעות כאן
 שעות איתם מתווכח היה שא״א מהמילואים, אלה סוף

עכ שונא. שהוא הממשלה על בהתלהבות ומגן ארוכות
אופוזיצ קומץ אלא אינה שונא, שהוא הממשלה שיו

הממ את הביאו מהמילואים אלה מבוהלים. יונרים
 תמים הרוב. הם מהמילואים אלה שלהם. שלה

 צמים הזבל, את ומורידים אישתם את דופקים וישרים,
העשי את שונאים בשבת. לכדורגל והולכים כיפור ביום
החדשים. העשירים בעד ומצביעים הוותיקים, רים

 דופקים מהמילואים שניים בדימיונו רואה א״א
 אבל קרה, זיעה מתכסה הוא אותו. ולוקחים בדלת

נירגע. הוא פחד ומרוב סרילר, לשדר מתחילים בטלוויזיה
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מתנשקים. ידיים, לוחצים כלום. קרה לא עדיין
 יושב ביטון במזנון. ידידותיים ויכוחים חדשה. כנסת יש
קו קנה לא פלאטו עברית. מדבר פלאטו פורוש, יד על

 אותו. רצה העם הרבה. כל-כך לקנות אפשר אי לות.
 הגויים, שונאי הצינים, הקדושים, התמימים אותו רצו

 עם ריקות כותנה עגלות עכשיו ששמים הקיבוצניקים
 גם פלאטו פש. יצביע שלהסתדרות חושב א״א אמת.

לוורטהיימר. אופוזיציה שתהיה בהסתדרות.

 המרכז שנה. אלפיים אחרי ראשונות בחירות בספרד
 גם בגודלו. שני הדמוקראטי השמאל ניצח. הדמוקראטי

 אוניה ביוון. גם בפורטוגל. גם התבונה. ניצחה בהודו
מת אחד אזרח פרידמן. מילטון בארץ. מבקרת מצ׳ילה

 קורה. לא כלום רץ. שוב לפתע. נעצר לפתע. לרוץ חיל
 זאת אולי חדש. מילואים תרגיל בשבילו מתכננים

 ה- של נוספת עווית סתם שזאת כנראה המילחמה!
אחרון. פירפור הישן. מישטר

ו
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מי באמבטיה. הראי את להחליף לזגג, נכנס א״א

 הרצל של תמונות. לשתי מסגרות לעשות לשם בא שהו
מהת המסגרות את להוריד יכול היה ז׳בוטינסקי. ושל

 מיושנות. מסגרות אלה אבל וברל, בן־גוריון של מונות
 אומר האיש מנירוסטה, מודרניות מסגרות מציע הזגג

למישרד. חשבון שישלח לו
יום, להם ייקח זה האם בדרך. החדשה הממשלה

 סיבוב לעשות רוצה אחד אזרח !שנה או חודש או
לש בשידורי-לווין. התיכון המזרח את לראות בעולם.

 נאה מזג-האוויר בינתיים החידון. פיתרון את מרחוק מוע
 ארבעים חנייה דו״ח אותו. מטרידה איננה והמישטרה

לחורבן. סימן עדיין איננו לירות
____________ י&ד
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 עדיין בלבד. בשבוע תורה שעות שש לומדים עדיין
 לימדו השבוע ושבת. ו׳ ג׳, ביום רק מורשה משדרים

 צוואר לסרטן מביאים מופרזים מין שיחסי א״א את
 בשירות המדע הבריאות. שיא לא זה עורלה גם הרחם.

 רע. לא דבר זה מופרזות לידות זאת לעומת הדת.
ונכ מזה נהנים לא עוד כל בסדר, זח להזדיין בקיצור,

 בוא על המבשר הנחליאלי זהו אולי בזמן. להריון נסים
 כמינ־ והץ׳ סטארסקי שוב באים אחריו אבל 1הסתיו

עו האוויר מזג ראש. כיסוי ללא מרביצים וחם הגם
נאה. דנו

 מבעד הציץ הדלת, על השערה את היטיב אח?־ אירח
 הפנס, ליד למטה, שם איש, לו ממתין לא אם לווילון

 לבוא הרי מוכרח זה לישון. והלך קסדתו את חבש
הלילה. אולי מתישהו.

הגגוומו מרמרי שו מירמור עוד
 על התגברתי כשבועיים לפני

 עמוד את והקדשתי הרבה, צניעותי
 האביר הכושל סיפרי לתולדות זה

 לטעון קשה מדליק. ספר — זיק
 מיס- פירסומת משום בכך יש כי

 בספר הוא והמדובר מאחר חרית,
 כלכלית ומבחינה הרגל, את שפשט

ני עמוד באותו לחלוטין. מת הוא
נקו בכמה הקורא את לשתף סיתי
 משעשעות או אינפורמטיביות דות

 שבהן מתסכלות, או מרגיזות או
ה הקשה הדרך במהלך נתקלתי

 מעין ספר ובהפצת בהפקת כרוכה
 נימת נשמעה אמנם הדברים מן זה.

 מתמרמר (״מרמרי מסויימת אכזבה
טע אי־אילו בפי היו ואם שנית״)

 כנגד כלליות טענות אלה היו נות,
העי בענף לי המוכרות תופעות

 להוציא זאת, כל והביקורת. תונות
 בכתבתי, טענתי בו אחד, מקרה

הספ מדור עורך כי טוען, ועודני
 אחרונות, בידיעות החדשים רים
בשיקו נוקט איננו סלע, אורי מר
במדי אסתטיים לא וגם אתיים לים

במדורו. הספרים פירסום ניות
 הדברים, לפירוט נכנס הייתי לא

שפור סלע מר של תגובתו אלמלא
ב שעבר. בשבוע זה בעיתון סמה

אב ברוח סלע מר טוען תגובתו
 בא לא מימיו כי וסלחנית, הית

 ממחברי אחד עם מישפטי כעימות
 וכי הממורמר) (מרמרי זיק האביר

 שהענקתי ״קונקורנט״ בתואר גם
 בה שיש מחמאה משום היתד, לו,

 להעריך אנסה לא הפעם הגזמה.
ש ההירהורים או החשבונות מהם
 רק אזכיר סלע• מר של במוחו עלו
 ה־ מן שלבד הבאים, הדברים את

 מר לבין ביני הפומבית ההתכתבות
העוק אנשים לעניין עשויים סלע,
 יצרנות בתחומי הנעשה אחר בים

ש עורכי־העיתונים, וכן הספרים,
צרי מדוריתם עורכי של האתיקה

לליבם. יקרה להיות כה
 קוג- אכן הוא סלע מר ובכן:

כ לעבודתו בנוסף למיקצוע. קורנט
הוא החדשים, הספרים מדור עורך

 כך כאלה. של בכתיבתם גם חוטא
 עם הרה־גורל לעימות מגיע הוא

ב לדווח נאלץ שהוא שעה עצמו,
 החדש. סיפרו הופעת על מדורו
להלן: כמובא שטות, שירי

צילצילה לשון מ׳ישחקי ״ ו
/ ה־׳: א-י / עציר. עירי

: / ד,ודו־ דיר, £  כרי- נ־.ג*<• י.—:
י כ,-.ר. צאר

ר בניגונה בא האלה כעורות כותב  גי
: בהוצאת מעירב שהוא פעם פי  הלווות כ
 הצניעות, בחובת ולמעול זד, ננידוו עליו

 בחובת וירעיל נער,ילד. עליו לענוד או
 דתויי* מפשרה. שאיןימנו־ דומה הריווח!

 הונפו עובדתי־ייס: מצומצם. לדיווח כנו
 שמרובים הרך. לגיל שירי-הבלים כספר
 את־המחט־ וצייצולה. לשון טייצחקי נהם
 קיווה דיק לצייר\האיורים המגיעות אור

אתר. במקום לקנל עליו ימיה—י

 שיסביר מעניין, פרט עוד והנה
 מיש- בעימות באנו כי טענתי את
:פטי

 בשוק הופיע 1976 מארס בחודש
 ראש. ליקוי ששמו אנונימי ספר

מהשי והן מצורתו, הן משמו, הן
 לתוכנית הפתיחה בפיזמון מוש

ב להסיק, היה ניתן ראש ניקוי
 על־ידי ניכתב זה ספר בי טעות,
נמ אנוכי שגם התוכנית, אנשי
 ע״י הוגשה לכך אי ביניהם. ניתי
 באמצעות וכותביה, התוכנית עורך
מניעה לצו תביעה השידור, רשות

הומיד

רביו בדירויןת כל
 גניי מי:.־ ד,״.־אז ליקויוראש./ <

ר, ענד ג2/-* -דע-נגבו;6.ידועלי
 דדינאייקג את סקס לחקור. היה מעניין

 הרציכ-־ל העממי; הפוליסל ההומור: גלי סל
 ועז הצנע ימי מאז המדינה. את לעת פעת
 ׳:־״- אה '׳בונם דח־ע הגל, אלה, ימינו

 .=• נגונןדפאדאפרא:י, הוא ששמו נספר.
׳ ׳־_ ו:ש;ד־.'. הסאטיר/ר תזכנית־הטלוויזיד,

 דוווז:!•:׳."• שערו.מתנוססת תל מחלוקת.
 זי׳•.׳־' בסהר,ץ. ששערותיה:טקושהות רה

 -:יידי של מיסהרי. סמי למעין השנה
 יייי צהדוה מאית כונסו עעסו נספר 'ראשי.

 ,לה.״ נעל הכיוונים, בכל המנות בדיחות,
י ומתחתיה, רה

 נידד התביעה הספר. הפצת כנגד
 ונכד לוונברג, ש. השופט בפני נה

הוצא. מניעה צו מוצדקת. צאר,
הוז לא מחברו ששם ספר, אותו

 ביצירתו התבייש (אולי כלל כר
 מפתיעה בזריזות קיבל משהו), או

 הספר שבוע של הלחץ (למרות
 הספרים בסקירת מקום הממשמש)

 אחרונות בידיעות סלע מר של
 התפרסמה יום באותו .19.3.76 מיום

 יום במוסף עמוד בגודל כתבה גם
 הספר את הסוקרת העיתון, של ד

האלמוני.
בתבי המישסטי הדיון במהלך

 שלא אדם של שמו הוזכר עתנו
 יד לו שהיתה כמי באולם, נכח

 — חיה זה ושם הספר, ביצירת
סלע. אורי

 לכל לי לגרום עלולה זו נקודה
 אני כאשר נוגות, מחשבות מיני

 מר של למדורו סיפרי את שולח
לפירסום. זוכה אינו והוא — סלע

ב סלע למר נשלח זיק האביר
 ארבעה לפני דהיינו, ,22.2.77 יום

 יודע למיקצוע, כקונקורנט חודשים.
 הפיר- חשיבות את בוודאי סלע מר

הספ חנויות שהרי המהיר, סום
ה על ספרים מחזיקות אינן רים

ל מוחזר נמכר שלא ומה מדפים,
 — לדיווח זכה שלא ומר, מחסן,

 הלחץ יותר. קטנים להימכר סיכוייו
 סלע מר על העברי הספר יריד של

 מיק- כממורמר אך מענייני, איננו
ה המקום בפיסת הבחנתי צועי

 ל- במדורו לפנות שהצליח קטנה
 ,15.3.77ב־ שטות שירי סיפרו

 גם כסיפרי, זה, ספר היריד. ערב
ש הומוריסטי, נונסנם ספר הוא

 או עולה אינה לציבור חשיבותו
מסיפרי. פחותה
 של במדורו הנעזרים לידיעת זהו.

 הספרים קוראי לידיעת סלע, מר
 לידיעת איש, על־ידי נכתבו שלא

למערכת סיפריהם את השולחים
 ממתין עדיין אני אחרונות. ידיעות

זיק. האביר על לפירסום


