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קישון אפריים
סופר״ ״סוף־סוף

המאונן לנוער פנה נן־אמוץ ק־נן:
 השם אבל רומי. על כזה ספר כתב שגיבון יודע ני

■  קישון של ונפילתו שקיעתו דומה. המיקרה כי טוב, י
. הרומית. האימפריה של לאלו דומות

 מפתיעים אנו בעוד לאוייב: משהו קרה כל, קודם
 עלינו הוא קם הנה ,1967 ועד 1948מ־ הרף ללא אותו

.1973 כיפור ביום להפתיענו
 והתחיל עמוקה מתרדמה התעורר שבתי סאלח שנית:

עצמו. של העברית את לדבר
אפרים. של לא בן־אמוץ, של לא : עצמו של

מסטול, חנטריש דאווין, אשכרה אמר שבתי סאלח
 מסטולים נעשו הקרוב העבר של החנטרישים שני ואז
הם. היכן כלל ידעו ולא

 מעילה בעוון לביודהסוהר נכנס ארבינקא מזה, חוץ
ראש־עיר. נעשה שבתי וסאלח

 פועל־דחק להיות הפסיק שבתי סאלח מזה, חוץ
במקומו. לעבוד באו שהערבים מפני :קבלן ונהיה

 מסוגל היה לא נעוריו, משחר ציוני שהוא קישון,
 הפועל של העבודה ולאהבת לאהבת־המולדת ביטוי להיות

נשבר. הוא הערבי.
אלמנט. ללא נשאר קישון

 הקוראים קהל :הוא פירושה י אלמנט המילה פירוש מה
שלך. האורגאנית הטבעית בארצך שלך הטבעי

מארץ־ישראל. נעלם קישון של הקוראים קהל
 אל טיבעי באורח פנה מזדקן, גבר בן־אמוץ, דן
 אחד כל וחירום, צרה של במיקרה המאונן. הנוער

שלו. האמיתיים השורשים אל פונה
היה/ציוני, ואילמלא ציונות היתד, אילמלא קישון,

 האוסטרו־ התרבות בתוך מכובד סופר כיום נעשה היה
הונגרית־גרמנית.

 החליף פשוט מקישון, גדול פחות סופר שהוא דן,
 בתוך גם אם אחרת, באות הציונות של הצדי״ק את

 הרצל, כמו השורשים: אל חזר קישון בי״ת. אל״ף .אותו
לציריך. חזר מדינת־היהודים, את הקים בבזל אשר

 כל בעצם היה שהוא מה — גרמני סופר הוא היום
 חולפת, תופעה על הימר הוא להיות. היה צריך וגם הזמן

 לאן אין לדן לאן. לו היה כי בו, חזר אך — נכשל
בו. לחזור

שון לי1ו וניחת אין :קי
תשריש׳ תוייו בדי

 המעלימים יקירי, עמום קנאן, בארץ שלי קולגים ^
הנוס השפות 26 את מרשימה בעיקביות מקוראיהם 1 י

 יחסי באופן מצליחים ועיתים ספרי, מודפסים שבהן פות,
אתה מה ביוגוסלאוויה, (למשל בגרמניה מאשר יותר

1 41*!

 התנהל וספיחיה מערכת-הכחירות כצל
עוק תלודקרב האחרונים השבועות כחמשת

 :העברית העיתונות מכובכי שלושה כין צני
 כן־ ודן קישון אפריים קינן, עמוס הסופרים

 עמום מול נ שקולים היו לא הכוחות אמוץ.
אח ״ידיעות כצהרון דבריו את ;שכתב קינן

כ (שהשתמשו יריכים שני התייצבו רונות״.!
 הזה כקרב מצא כן־אמוץ דן ״מעריב״). דפי
שם את למדורו ולתת לחזור ההזדמנות את

 הנאצי המיתר על לאחרונה לנגן החלו ז), זה על אומר
 אחת, ידיעה עוד לא ביממה. שעות 24 והבודד האחד

 בחבילה להזכיר, בלי אודותי על כלשהי רכילות עוד לא
 קישון, א. ״הפליטונאי השלישי. הרייך את גם אחת,

 יום־ מסיבת ברמת־גן ערך בגרמניה, במיוחד הפופולארי
רנה״... לבתו הולדת

 נמצא שאני העובדה, מן ומסיק עמוס גם בא ועכשיו
 אשר גרמני, סופר אני כי בשווייצריה, חודשים כמה זה

 לדעת מעוניין אתה האם האמיתיים״. לשורשיו ״חזר
 אתה משונה קרנבל באיזה נכנסת, טובה חברה לאיזו

להנאתך: דוגמות מיספר לך הנה יקירי? עמוס משתתף,
 ליצן־החצר הוא ש״קישון למשל, נכתב, הארץ במוסף

גרמניה״. של
 תומדקין יגאל הפסל המוסף את מתקן ״קוויזלינג״,

 תומרקין בו.״ מתגאה היה פאשיסטי מישטר ״שכל בחותם,
 הוא שבתי ש״סאלח כראיה ומוסיף גזען, שאני מוצא, אף
 מיקלוש.״ מין הוא אזולאי והשוטר הונגרי, שאנדור מין

 לאומי, קונסנסוס לידי לבוא עליכם יקירי, עמוס אכן,
 ממוצא או הונגרי ממוצא הוא סאלח האם והפסל: אתה

בהקדם. זאת לדעת עלי גרמני,

ץ מו א ־  11311 תלמיד :בן
לוין מסו דד

קירו־של־קישון, ^
 ממנו התעלמת עוד כל בקרבי שכלאתי בווידוי אתחיל

 (שוודאי טובות מלים כמה ברגעי־חולשה, עלי, כתבת או
לעצמך). סלחת לא

 ציירים ממך, גדולים סופרים הזו בארץ מכיר אני
 ושניים- ממך וחשובים טובים עיתונאים ממך, מוכשרים

 (בתחום ממך ויסודיים רציניים ופרשנים משקיפים שלושה
 הסאטירה ובתחום אלוני מניסים נופל אתה המחזאות

 עלי אבל לוין). חנוך ליד מפגר כתלמיד נראה אתה
 האבסורד, בתחום בארץ. לך שני אין אחד שבתחום להודות

בממ שר או פוליטי מנהיג שום עיתונאי, או סופר שום
 בקרב האבסורד! מלך אתה לקרסוליך. מגיע אינו שלה,

 אינטלקטואלים, של פנים להעמיד המבקשים חסרי־הדעת
השוטים. וחסידיהם מעריצי-אבסורדיך רבים

שר;וישוו בישרונו :יון3
 מה שהוא פנים להעמיד ניסה לא קישון פרים

* שאולה. זהות לעצמו לקח לא שאיננו, י
 מהות שאותה אנחנו. שהוא בטוח היה קישון אפרים

שלנו. המהות היא אותה, מבטא שהוא
 כוח לו יש לדן: שאין מה גם יש קישון לאפרים

 לחולל לזמן־מה הצליח ובכליו בכוחו כלים. לו ויש
 זמן למשך כך אנחנו, שהוא חשב שהוא כמו פלא:

 וכל הוא — קישון הוא, שאנחנו אנחנו, חשבנו מה
 הרוחני־ריגשי־היסטורי- והמטען הוא מבטא, שהוא מה

שלו. אידיאולוגי
כולנו. של וטרגדיה טרגדיה, הוא קישון של כישלונו

 מעמד- קרתנית אשכנזית ציונות של כישלונה זה
 גאה עיירה כאן לכונן ליבה בכל קיוותה אשר בינונית,

 פרנסות- של גטו אדיר, צבא לה שיש עיירה ועצמאית,
 גויים על החיה עיירה אדירים, זיקפת עם אבל אוויר,

 בהם רודה ואף — יהודים ולא יהודים — שבת של
רמה. ביד

 — הזה״ כ״העולם בשעתו דו שהיה הטור
 היטב מכירים השדושה השכונות״. ״הנהלת

רחמים. כלי השכונות ומחסלים רעהו, את איש
 נכחרים קטעים כאן מכיא הזה״ ״העולם

גיל דפי עד שכורים ככלים שהתנהל מהקרב
 מאחר הצהרונים, שני של סוף־השבוע יונות
 ואת אחרונות״ ״ידיעות את קורא שאינו שמי

 אחר לעקוב יכול היה א7 כאחד ״מעריב״
המדוייקים. מהלכיו

)1981( כן־אמוץ דן
מזדקן״ ״גבר

שו! נדחו לא סוף־סוו :?י
 מקרב לך להודות עלי עצמי, את אסביר טרם ף*
 או פליטונאי ולא ברשימתך, סופר לי שקראת על לב ■■י

 טרם לך. תודה באמת הטובה. בחברה כמקובל בדחן,
 פרמיירה. ממש לי ערכת אתה כזה. לכבוד בארצנו זכיתי

 המחזה על או ספרות על עברית אנתולוגיה בשום שכן
 תמצא לא זה מסוג מסה או חוברת קובץ, בשום המקורי,

 סוד הנני יקירי. עמום מגדלת, בזכוכית אפילו שמי את
 המופצים שלי הספרים תריסרי על מסווג. חומר צבאי,

 השונים בתרגומיהם אותי הפכו ואשר הארץ, כדור פי על
 אחת ידיעה עכשיו עד פורסמה בעולם, בכיר לסאטיריקן

 בבנק שלי החשבון מיספר שלגו: בעתונות ויחידה
שווייצרי.

שון3 הגאי׳ וזחצנתך 10 :י
חושבים.״ גע, ^

/ , בגרמנית. לוודאי קרוב שבתי, סאלח אומר כך • /
 בשעתך שהיית אתה גם עמוס, ידידי טועה, אינני אם

 אותך, להאשים טרח לא ואיש בצרפת, טובות שנים כמה
 עיתון בשום כן, על יתר הגאלי. לכור־מחצבתך שחזרת

 דניאל של זה ולא שלך, הצ׳קים חשבון מיספר פורסם לא
 רשיון- איזה שאל לא עיתון שום אגם. ויעקב ברנבוים

 העיר משילטונות כהן אבי האומה גיבור קיבל ישיבה
 ראית האם איטליה. משלטונות קרוון דני או ליברפול,

 הלבנה קידוש של רועשות כותרות בעיתוניגו אי־פעם
 המפיקים, המנצחים, הציירים, הזמרים, שפע אודות על

 והפרופסורים־בשנת- האדריכלים השחקנים, הכנרים,
 קצרה לתקופה מיקצועם בתוקף הארץ את שיצאו השבתון,

מאליו? המובן כדבר יותר ארוכה או


