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מקור

זה? מה
 הסיפורת מקוראי מישהו ראה האם

 רשום: שעליו כרטים־ביקור הישראלית
 שדה, ״פינחס או סופד/ יהושע, ״א״ב

 כרטיס לראות זכיתי באחרונה סופר״?
 מושת, ״לכנה רשום: היה עליו שכזה,
 ,5 המקור רח׳ עורכת, עיתונאית, סופרת,
 לכרטיס־ ״.03־707058 טל• ,52561 רמת־גז
 של נוסף, כרטים־ביקור נלווה הביקור
 מושון, עורכת + עיתונאית + הסופרת

 ובו חלומות*, של זרמים הכותרת תחת
 על לבני־הנעורים מונוגרפיות של פישמש
 שהביאו היהודי, העם מחיי ואישים דמויות
 תמהוני כאביב ״לימיס מושון: לדיברי

 ויפיפה, קטן ,פרח׳ הזרעים הנביטו אחד,
 מדינת :התכל מפת פני על נקרא ששטו

 ה,םד של בלשונה הוא היפיפה ישראלי״
מושון. עורכת׳ + עיתונאית + סרת

 הפרח את שהנביטו הדמויות, בגלריית
 בדבר וראו־אור ישראל, ששמו הקטן

תן דמויות מושץ מגוללת לילדים כ

 חלופות! של זרעים — מושון לבנה *
קשה). (כריכה עמודים 150 מנבלים, הוצאת

 מונטיפיורי, משה הנשיא, יוסף
 דויד וולפסון, דויד אמייסנט, לורנם
 דויד אהרון (ולא נורדון אהרון
ינאית. ברחל וכלה כמקובל) - גורדון

 מושץ של (במרכאות) המקוריות כותרותיה
 על חלום ככותרת מקוריות לגיבוריו!

 לבנה, ושמשיה רופא תיק קטן, חמור
 גוטמן, נחום של מרישום המועתקת

 החתימה תחת מושון, של בקובץ המועתק
ניניו״. גיסים ״הצייר

 סושון לבנה העניקה שעבר בחודש
היש לסיפורת שלה נוסף כרטים־ביקור

 כחול* צמר חוט הכותרת תחת ראלית,
 הוסיפה העטיפה, של האחורי הדש שעל

 איגוד ״חכרת התואר את גם לעצמה
 אכן שישראל״. כתכי־העת של העורכים

ה במעמדה למדי מכובדת התקדמות
ספרותי.

 עונש בבחינת הוא כחול צמר חוט
 במישפט כבר ספרות. למבקר בלתי־נסבל

 ימיו הימים צילה• בתוך ״הילה הפתיחה
 חמת קפחה אלול. ירח של האחרונים

 ונדכקה כותנתה גב על יום של מחציתו
 עברית הדק...״ גווה אל בלחלוחית זו

 לא במינון בית-מרקחת ושל שבת, של
 של החיים מהווי להביא המנסה נכון,

 ״נתגכה :כמו בתיאורים מרוחק, מושב
״מבקש או אצבעותיו...״ קצות על החנווני

 כחול! צמר חוט — מושון לבנה *
רכה). ממורים(כריכת 189 רשפים; הוצאת

 עזר של אשתו מפי רכילאיים לחשושים
 עריטות מאחורי אלי יורדים והמה —

 התכוונה הסתם, (מן כטור״.״ הכיצים
 דאטיפת לעל או לתוף, טוף במילה מושון

יטופון). מטיפיד וסוף אטיפוך

מו־שון תופעה
סופרת־עיתונאית־עורכת

 עוברים מושת של המצחיקים גיבוריה
הילדים תחשוב: ״היא כמו: חוויות

ה הסביבה האוניברסיטה, של הנתלים
לבות העלמה הנסיכה, היא, הרי נוכרית.

אי מהרי אלמוני, פלוני מכפר כחליל,
 וכאה כשגגה המטתפולין אל נזרקה שם,
 טוו■ שעיניהן לשון מצוחצחת־ בתות בין

 היה שלא אי־אפשר כזה ודבר טות,
 לגול בכוחו שיש מישפט, בהן...״ ניכר
 של לנצח העצומות לעיניו מעל עפר
 או המושב, אל מגיע ואז עגנון. ש״י

 לקראתה׳/ ונסע אופניו על ״הזר מושבה
 תצה עלי. חביב ״המקום :אומר כשהוא

 לשכור אפשר איפה כשבוע. -לשהות אני
חדר?״ פח

 כאשר השני, הפרק בראשית ,31 בעמוד
 חברת + עורכת + עיתונאית + הסופרת

 מתארת: העת כתבי של העורכים איגוד
ש מהבילים נירטכים, החלו ״בתי-שחיו

מוא כסלסלות לחים, כתמים שני חומם.
לכו התברר בכותנתו...״ התפשטו רכות,

 תגיע לא ישועה שכל אלה, שותת תב
 של כחול צמר מחוט הישראלית לסיפורת

 שדבק וכל וכר, וכר סופרת מושון, לבנה
 ספרותי, עש אלא אינו זה, צמר בחוט

 עושים היו מצוי נפטלין כדורי שכמה
ה בהקדם הכחידוהו אילו רב, חסד עיסו

 הספרות שמבקר סיבה כל אין אפשרי.
 של חסד מאשר יותר זו ליצירה יעניק

 את עוברים הם שגם קריאה, עמודי 31
 פרט לעבור. מבקר שעל הסבל, גבול
 מה בשאלה: מתמקד ברור, ולא אחד,
 רשפים, הוצאת של למו״ל אין האם זה?

 ביותר, מפוארים ספרים בעבר שפירסם
לפרסם נאלץ והוא לאור, להוציא מה כבר

שראלית החוויה ב״ידושם שואגים של מפוקפקים כיבוריםהי
 ותעל הולד מילחמת-הלבנון, פרצה מאז
 רשות — ושם יד מוסד של ערכו בעיני

 בשל בעיקר ומבורר!, לשואה הזיכרון
 אוהל מתוד הבוקעת המהדהדת, השתיקה
 בצברה הטבח מאז המוסד, של הזיכרון

על הוסרה שכאשר (שתיקה, ובשאתילא
ת  וגברת וייץ יחיעם המוסד עובד י

 על מחתדה בברוטאליות הושתקה נוספת,
 מחאתו שהושתקה כפי ושם, יד מנהלי ידי
 יד בשערי להפגין שבא ניצול-שואה של

מילחמת־הלבנון). פישעי נגד ושם
 פן למקבלים (להזכיר צהובה חוברת

מ של צהוב מגן־דויד אותו את הסתם
 העלתה באחרונה, לית שהגיעה שואה)

 רשומים בניה שתב למישפחה כבן בי,
 החת גועל־נסש. ושם, ביד שואה כניספי

 אות הענקת לטקס מתייחסת הצהובה ברת
 ושם יד על־ית צטניק, ק׳ ופרם הוקרה

 זו חוברת צטניק. ק׳ פרסי קרן ואגודת
 ואטימות צביעות של עצומה מסה היא
 אחת, בכפיפה שהתכנסו שואנים של לב

 מהחוויה זה מוסד של ניתוקו את לחגוג
 של לזכייתם מוקדשת החוברת הישראלית.

 אהרון וסר האחנר גירעון ד״ר
 ראשית: צטניק. ק׳ בפרס אפלפלד

 לנשיא ושם יד על-ידי זה פרם הענקת
 משול האתנר, גירעון הד׳׳ר ושם, יד

 לאזרחות המדינה נשיא פרס להענקת
 המדינה. נשיא בידי המדינה לנשיא טובה

 אפל- אהרץ לסופר הפרס להענקת באשר
 הסופר של לזכייתו טעם שקיים הרי פלד,

ש האירוע, שמארגני אלא זה, בפרס
לה שכחו ישראל, נשיאי במישכן נערך

 ואת אפלפלד, של נאומו את בחוברת ביא
כיבו שבהילולת ודומה שלו, כתב־הפרם

 כבודו ונפל נעלם שואנים של זו דים
 לכבוד ראוי שהיה והיחיד האחד של

זה. באירוע כלשהו
 ראש־ של באיגרת נפתחת החוברת
 בפרס, לזוכים בגין מנחם הממשלה

הפרם ״בא במילים: המסתיימת איגרת
■ 50 _ _ _

 יצליחו, לא והזדון הרשע כי ונצכיח הזח
 את לחדריו תוסיף הנוראה האטת כי

 מילים יחד...״ גס מעשינו ואת מנוחתנו
 ראוי היה שראש־הממשלה כדורבנות,

שממול-מוב בעמוד לשגרם. ולא לקבלם
 :כמו הפרם, תקנון מתוך קטעים אים

אדם, כל ל לקב זכאי יק צפת ק׳ ״פרם

ספ יצירה עכור ולאום, דת הבדל ללא
 חשואח שנושא ומקורית, מובחרת רותית,

 השינאה נגד תעיד אשר ותקומת־ישראל,
וה הדעת את ותעודד לאדם אדם כין

״כצלם שנברא לככוד-האדם כיחס מעש . . 
 ״היצירה מהי ברור, לא בחוברת למעיין

האוזנר גדעון הד״ר שחיבר הספרותית״

ותקומת־ישראל. השואה בנושא
 יצחק של דבריו מובאים הלאה עמוד

 (מיל׳) אלוף־מישנה אח*, (״סולקה״)
 מופיע ממול בעמוד כאשר ושם, יד ומנהל
 פנים בארשת המכובדים, של תצלום

 ד״ר ושם, יד ״יו״ר והכיתוב רצינית,
6 בעמוד הנואמים״. עמוד אצל ארד

 מתוך הפירורים בין ברית הקטע מובא
 השחקנית קראה שאותו צטגיק, ק׳ ספרי

 הגב׳ נראית ממול, ובעמוד זוהר, מרים
 יוסף מספר 8 בעמוד קוראת. זוהר

 קרן של חבר־הנאמנים בשם קלארמן,
 מבלי צטניק, ק׳ על צטניק ק׳ פרסי

ייעדר. קלארמן יוסף שתצלום

 הנואמים עמוד ליד נראה 11 בעמוד
ה אגודת יושב־ראש תומר, ציון כן־

 חבר־השופטים, דיברי את מביא סופרים,
 אפלפלד לאהרון הפרס להענקת ונימוקיו

 מובאים 13 בעמוד הולם). תצלום (עם
 כן־ אריה ניצול־השואה של דבריו
 על המספר הנואמים), עמוד (אצל טוכ

 זוהר מרים שבה 16 ובעמוד צטניק, ק׳
 קטע, צטניק ק׳ סיפרי מתוך וקוראת
 את ,1982 סוף לישראל, להזכיר שעשוי
ושם. דיר אליבא ושאתילא, צברה

 ושם יד נשיא דבריו נושא 19 בעמוד
 שישה של קולם (״אני האוזנר גידעון

 סקסי־ מובאת ,20 ובעמוד מיליונים...״)
 זכה שבה תעודת־הפרם של מיליה

 מאת מיכתב מובא 21 בעמוד האוזנר.
 שבו צטניק, ק׳ הוא הלא גור, די־ י.

 על המדינה נשיא לפני מתנצל הוא
 שמו. על הפרס לחלוקת מהטקס היעדרו

 נשיא נועל והתצלומיס המילים מסכת את
 אף ולו שרומז, הטקס, מארח המדינה,

 ביאפרה. ״לא ואומר: לשואנים, במעט
 דומה לא אף טבח. גדול, אסון אכן,
 אסור שואה! לא הנאצים• שעשו למה

 כמו שואה״. במילה אינפלציה שתהיה
 במילה שהאינפלציה אמר, ולא ניחש

 בחסותו בישראל, אשתקד עלתה ״שואה״
 ראש־ ,1 בעמוד המיכתב מחבר של

בגין. מנחם הממשלה
 את ומעוררת שבה זו צהובה חוברת

צריך מי :והעקרונית האחת השאלה
 שה- במדינה הנוכחית במתכונתו ושם יד

מונ העולם לאוויר הביא שלה פופוליזם
 ו״אשב־ האומה..״ בגב ״סכין כמו חים

 הוכחה המהווים מונחים, — נאצים...״
 כהלכה. מתפקד אינו ושם יד שמוסד לכך
המס השואגים וכל שהוא הרי כך, ואם

 מיותרים כתליו, בין נפש בצביעות תופפים
 כולל המיליונים, ששת לי ויסלחו לחלוטין.

 המילים על מישפחתי, מבני עשרות כמה
כאן. שנאמרו הקשות,

זכה שהאוזגר הפרם על להאוזנר נואם חאוזנר
ושתילא? צברה עם ומה


