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לכול
 החדש. לשיכון נכנסתי סוף־סוף

 על חדש בבית חדרים שני בת דירה
 ,5 כניסה ,12 בלוק ,23 ברחוב עמודים

 והעמסתי אוטו־משא לקחתי .7 דירה
 שולחן לכול, ארון הרהיטים: את עליו

 לכול, ספרים ארון לכול, כסאות לכול,
 לכול, ספה רדיו, לכול, כורסאות

 ארץ״ ומפת הרצל של תמונה שטיח,
ישראל.

 הילדים שני גם מאוד, שמחה אשתי
הרהי את סידרה אשתי מאוד. שמחו

 השטיח את פרשה החדרים, בשני טים
חד בחיים נתחיל שמעכשיו ואמרה

וטוב־לב. שמח לעבודה הלכתי שים.

 הייתי הביתה, בלילה מאוחר חזרתי
 החדש, בשיכון גר שאני זכרתי עייף.
 .7 דירה ,5 כניסה ,12 בלוק ,23 רחוב

 בדלת. צלצלתי במדרגות, עליתי
 של הצעקות את שמעתי מבפנים
 את מהכיס הוצאתי וכבר הילדים,

 פתחה האשה להם. שהכנתי הסוכריות
 המצח. על נשיקה לה נתתי הדלת, את
הת במשרד. נשמע מה שאלה היא

 הילדים לכול, כורסת על יישבתי
 והתחילו הברכיים על לי התיישבו

 דיבר ברדיו השערות. את לי למרוט
 והקטנת הייצור העלאת על בן־גוריון

 עמדו לכול הספרים בארון התצרוכת.
כל ביאליק. כתבי כל עורפית בשורה

 קינן, עמוס של החדש סיפרו
 לצאת העומד הסאטירית" ״ספר
 רשימות, של קובץ הוא לאור,

 קיום שנות 36 פני על המשתרעות
המדינה.

 דבריו את לפרסם התחיל קינן
 ישותי". ״עוזי במדור ב״הארץ",

הנ לו יוחסה שבה הפתץה, אחרי
 שר־ של דירתו ליד מיטען־נפץ חת

 ל״העולם עבר הוא דאז, התחבורה
 את שנים, במשך בו, ופירסם הזה",

הו זה במדור בגב". ״סכין המדור
ביו- הטובות היצירות מן כמה פיעו

אנציק הרצל, כתבי כל ברל, כתבי
 על בן־גוריון. וכתבי עברית לופדיה
 המיטה על פרחים. עמדו לכול השולחן

 וגם לכול, שטיח בחידושו נצץ לכול
 קשיי על דיברה האשה הרצפה. על

 על דיברתי אני הירקן, אצל התור
 האשה במשכורת. להעלאה הסיכויים

עייפה.״ אני ״יוסי, לי: אמרה
 אמרתי, זאת,״ חכמה מין ״איזה

יוסי?״ אני ״ממתי
 יוסי?״ אתה ממתי אומרת זאת ״מה
 שאני מהיום יוסי ״אתה האשה. שאלה
 לגן יחד שהלכנו מהיום אותך. מכירה

 לא* אותי שלקחת מהיום והתאהבנו.
שה.״

״כנר־ לאשה, אמרתי לי,״ ״תסלחי

| אחת לוגל מוש הסוסה חדשות |

קינן עמוס

 ברחוב גר אני אי־הבנה. כאן נפלה אה
ו." דירה ,5 כניסה ,12 בלוק ,23

 לי אמרה מצערת,״ טעות ״איזה
 כניסה ,11 בלוק ,22 רחוב ״כאן האשה,

.״6 דירה ,4
 אמרתי כל־כך." נורא לא ״בעצם

 כאן להישאר ומוכן עייף ״אני לאשה,
לנצח.״

 מצדי ״גם האשה, אמרה ״בבקשה,״
לך?״ יש דרגה איזו אכפת. לא

עניתי. ררגה,״ ״אותה
 שתזכור ״רק האשה, אמרה ״בסדר,"
 בלוק ,22 ברחוב גר אתה שמעכשיו

.״6 דירה ,4 כניסה ,11
 אף כסדרם, החיים נמשכים מאז

 נא הדלת: על כתבתי ביטחון ליתר
פעמיים. לצלצל

 אש מרוח אויב עת
 הרש יפריש לצפור
 מנג עמד היוכל

ורג? לו.יד אשר כל

 רך־ג יד לו אשר כל
 לדג סביב יתקבץ

 למולך הדג זה
הנחמד. המולך

 וזך גיד לו אשר כל
 וזך אמה פךמשתק -

 שב על יטען זינו כלי
ןכ. ואל' לו דמי אל

 השק שוקל אשר כל
 לקק 0תוך אשר כל
 בשק מואס אשר כל

שק אך הוא השק כי ^

תחת, עין לו אשר כל
 תחת, נפש תחת, רגל

 לגל סביב יתחשבז
עמנו־אל. כי

 וביזע בך□ פרוטזה: עם
גזע. לנו יוקם

 קנה ״בז״ ״בז". את קנה אייזנברג
 ״איי־ את קנה ״שמחות״ ״שמחות״. את

 ״אשטרול״. את קנה ״אייביסי״ ביסי״.
 ״פל־ ״פלטקס״. את קנה ״אשטרול״

אייזנברג. את קנה טקס״
 מ״מונ־ אחוזים 53 רכש אייזנברג

 56ב־ המחזיקה לימיטד״ פקצ׳ררס
 78 שבשליטתה מ״אמאישכור" אחוזים
המח למשכנתאות״ מ״שמחות אחוזים

 מ״מנופקצ׳ררס אחוזים 47ב־ זיקה
 מאיי־ אחוזים 46ב־ המחזיקה לימיטד״

זנברג.
 מיעקב, יצחק את קנה אברהם

 יעקב מאברהם. יעקב את קנה יצחק
 ביחד ואברהם מיצחק. אברהם את קנה
 חלקו את מיעקב קנו יצחק עם

 מכרו כך ואחר ביוסף שלהם בשותפות
 רכשה לאה בני של השותפות יוסף. את

 בלהה בני של חלקם את רחל מבני
בע״מ". להשקעות כנען ב״ארץ וזלפה

ז׳בוטינסקי. את קנה טרומפלדור
 בן־ בן־גוריון. את קנה ז׳בוטינסקי

 את קנה וייצמן וייצמן. את קנה גוריון
צמודים. קנה מונטיפיורי מונטיפיורי.

 את מכר רבין רבין. את מכר בר־לב
אלון.

 מיליון 29ב־ יצחק את קנה אברהם
 תשלומים. 12ב־ תתבצע העסקה דולר.

 אברהם מציע הכסף, את לגייס כדי
 ולהנפיק לציבור המדינה את למכור
 ידי על תתבצע המדינה הנפקת אותה.

 מיליון 31 ב־ ליעקב יצחק מכירת
 37 מגיים מצדו יעקב כאשר דולר,

 זו, עסקה לתשלום דולר מיליון
 הכנסת הכנסת. הנפקת באמצעות

 הנפקתה למימון דולר מיליון 41 תגייס
 להנפקת מיוחד חוק העברת ידי על

 של בקולו תלוי החוק אישור הכנסת.
 זאת בהזדמנות שהציע שרון, פלאטו
 המחירים בהפרש אברהם את לקנות

 בהפרש יצחק ואת ליעקב, יצחק שבין
 לאברהם יעקב מכירת בין שיתקבל
 העסקה אם ברור לא ליצחק. ואברהם

 רוטשילד שהברון מכיוון לפועל, תצא
 חלקו בקניית לכך הסכמתו את מתנה

 להשקעות ב״ישראלופט אייזנברג של
בע״מ״.

ל״קר־ נמכר תבל״ משוש נוף ״יפה
 את קנה ברא״ ״בראשית רב״. למלך יה

 נמכר הציפור״ ״אל הארץ. ואת השמים
 לצורך שהתמזגה נפשי", נכספה ל״לך

 ״ציון בע"מ". מערב ״בפאתי עם זה
 ״פה של חלקה את קנתה תשאלי" הלא

ב״התקווה״. אבות" חמדת בארץ
זרים. למשקיעים נמכרה ״התקווה״

היסטוריה פרק
 באוו־כשדים עלי עברו ילדותי ימי

 ואז האלילים, את ניתצתי אחד יום
 לך ״לך לי: אומר הקול את שמעתי
 לקול, שמעתי אביך.״ ומבית מארצך

והלכתי.
 התעכבתי הבחירה לארץ בדרכי

 אל נשען שם, עמדתי אחד לילה בבזל.
 ולחשתי: הנהר מימי אל הבטתי הגשר,

אגדה.״ זו איז תרצו ״אם
המדינית. הציונות נולדה כך
 שם ארגנתי לפולטבה. נסעתי אז

 היהודית־הציונית, הפועלים תנועת את
 לארץ־ אתי הבאתי הללו הפועלים ואת

 שייסדתי במושבות לעבוד ישראל,
 את ששכנעתי לאחר לכן, קורם עוד

 היחידה. הדרך שזוהי רוטשילד הברון
 בערה בלבי אך תורכי, תרבוש חבשתי

• היהודים מדינת של הקודש אש
 העבודה כיבוש ימי היו הימים
 ״השומר", את ייסרתי והשמירה.

 ברעיה הראשונה הקבוצה את ייסרתי
 עברית. לממלכתיות היסוד את והנחתי
 מלחמת־העולם פרצה הימים באותם

 בתפיסתי תפסתי ומיד הראשונה,
 בתורכים או קשור שעתידגו המדינית,

 זה ״נילי״, את ייסרתי לכן באנגלים או
 שנים הלכנו שלאורו הגבורה, ארגון
״השומר״. אור עם יחד רבות

 את מהאנגלים השגתי כאשר
 אינם שהם ידעתי בלפור, הצהרת

 ייסדתי לכן ברצינות. לכך מתכוונים
 ברבות היה שעתיד ההגנה, ארגון את

 לישראל. ההגנה לצבא להפוך הימים
המאוחר. את נקדים בל אך

 ל״ידיעות עבר מכן לאחר שלו. תר
אחרונות".
הרשי מן רבות מופיעות בקונץ

 לקלאסיות, הפכו שכבר שלו מות
 על ביקורת למתוח אפשר ני אם

 לא שהעורכים גם חבל המיבחר.
רשי בל הופיעה היכן לציין טרחו

 רקע. איזה ועל מתי במקור, מה
 מספיק היה עמודים 172 בן בספר
לכך. מקום

 בספר, הרשימות מן במה להלן
 קינן של התפתחותו את המשקפות

 גם ואולי - אלה שנים 36 נמשך
המדינה. התפתחות את

אפריקה
המתעוררת

 הקוקוס עץ תחת רענן. טרופי בוקר
מעו טסה־טסה זבובי אפריקה. ישנה
הדממה. את מפריע זמזומם ורק פפים

 את ורואה ביער, ישראלי עובר
 לעצמו: אומר הוא אז ישנה, אפריקה

 להעיר צריך נרדמת, יפהפיה ״אה,
 בחריצות למלאכה ניגש והוא אותך!״

 מים, עליה שופך הוא לו. האופיינית
 שירי לה צורח הוא מתעוררת. לא היא

 מתעוררת. לא היא האוזן, לתוך ידידות
 לה ויורה אקדח, מוציא הישראלי בסוף

האוזן. יד על
 מבוהלת, משנתה, קמה אפריקה

מעפ שמאלה, מביטה ימינה, מביטה
 בעיטה מרביצה ופתאום בעיניים, עפת

 בדיוק הישראלי את שמעיפה אדירה
בא. שממנו למקום
 היא הצליח! הוא להגיד? יש מה

התעוררה.

פסוקים
 מעל קינן, עמוס של פנינים כמה
 לשון, של מטבעות לקטעים, ומעבר

בזכרון: הנשארות
 האחרון מיפלטם הוא הקרקס •

והליצנים. האריות של
 מאבד לא אני עלי, כשדורכים •

 הנעל את מצחצח ובינתיים הזמן את
 לעצמי מבטיח אני כך עלי. שדרכה
נקייה. ברגל תמיד עלי שידרכו

 מטיל אתה אחד מצד בחירות: •
 יוצאים השני בצד משאלות, עם פתק
להיפך. שאי־אפשר חבל אנשים. 120

 120 עם אוטובוס שלטון: •
 מקומות מיליון ושני ישיבה מקומות
עמידה.

הפרה
 את לאכול גמרה הקדושה הפרה

 היא הביתה. ונכנסה השושנים, שיח
 גלליה את והטילה גדולה, געייה געתה

הגדול. הפרסי השטיח על
 הרסה למטבח, נכנסה היא אחר־כך

עלי אחר חיפוש תוך יסודי באופן אותו

הזבובים מישחק
 לא אחד אף מת. מוטל היה בחצר

 עסוקים אנשים שבימינו מפני לב, שם
 הוא ככה אז הזמן. את להרוג איך מאוד

צחנה. מעלה מוטל, היה
 והחליט וראה אחד איש עבר
 הבית של שבחצר הבית לדיירי להודיע

 לא אחד אף אבל מת. מוטל המשותף
 מוסמך היה לא שהוא מפני לו, שמע

מוות. מקרי על להודיע
 האמת, את ידעו הזבובים רק

 לגווייה, מסביב להתקהל והתחילו
 הבית על הסתערו הם להקות. להקות

 כאשר מחריד. זמזום בקול יושביו ועל
 שם מצא העליונה, לקומה האיש הגיע

 מתגוננים המישפחה בני כל את
 אז הזבובים. מפני גדולים במחבטים

 ל-י, ״תסלחו ואמר: בדלת נעמד הוא
מת." מונח בחצר אבל

 עכשיו!" תפריע ואל מכאן ״לך
 איש־איש וחבטו המישסחה, בני אמרו

שאנח רואה לא ״אתה זבובים. בשבעה
עסוקים?״ נו

 האיש, אמר מת!" מונח בחצר ״אבל
לכם.״ להודיע ״רציתי
 ומפטפט,״ שם עומד אתה ״מה

 מחבט. תיקח ״אולי המשפחה, כעסה
זבובים?״ להרוג לנו ותעזור

 יסף ולא האיש, אמר בחצר..." ״אבל
 אל מחבט. בידו תקעה המשפחה עוד.

 עמידה לא בייחוד פחד. ואל שאננות
לזבובים. ומוות מנגד,

נוטעים כאן
מגרש. היה היה
 בנו היכל. עליו בנו ארמון. עליו בנו

 זאת בכל עליו. בנו לא מה קיוסק. עליו
 אדמה חתיכת באמצע נשארה עדיין

 מיותרים. שקמים עצי שני עם מרגיזה,
 ניטע אולי ואמרה: העירייה זאת ראתה

גן? כאן
 וטפסנים, בנאים באו ועשתה. אמרה

 שנשארו עד לשקמים מתחת חפרו
 פיגומים, מסביב יצקו באוויר, תלויים

 והולך, מתרומם הבטון יער בטון. ברזל,
 הרב הבטון מה השואלים והסקרנים

 עיריית נוטעת כאן שלט: רואים הזה,
גן. תל־אביב

 הגן. יהיה היכן דבר יודע שאלתי
 גן יהיה שזה ואמר בכתפיו משך הוא

 שהגן טען שני דבר יודע תודקרקעי.
 י ובקומה קומות, שבע-עשרה בן יהיה

 ובעציץ עציץ, יהיה השבע־עשרה
קקטוס.
 הקומות בשש־עשרה יהיה ״מה

שאלתי. האחרות?״
 היודע ענה הגן,״ משרדי יהיו ״שם

דבר.
הנוטעים! של כוחם יישר

 היא שם לחדר־השינה. ונכנסה חסה,
 כיסתה הגדולה, המיטה על עלתה
 להנאתה, ונשכבה ורפש בבוץ אותה
גרה. מעלה

 נאנח חזיר,״ היה לא שזה ״טוב
בעל־הבית.


