
 כבר' עצמו (המושג אחד אפשרי ״תסריט"
 בכל בנו האוכלת האמריקניזציה על מעיד

מתאוש כתר האמריקאי: זה באמת הוא פה)
 — ולהיפר נקלעה, שאליו המשבר מן שת

לב מתחילה היא זה אחר בזה חילים. מגברת
 זמן עובר לא מתחרות. הוצאות־ספרים לוע
מהל באותם בדיוק נוקטת הוצאה ועוד רב

 לבלוע, היה שניתן מה כל שבלעו אחרי כים.
 ץסתזסס, 1110 זש^זגוח הוצאות־הלווייתן שתי
 מקסוול השוק. על משתלטות בלשון־עבר, או,

 מצטרף וגנגר שם קונה ומורדוך פה קונה
ג'. צד גם יש ואז — אליהם

 שתיים־ עוד רק נותרות התהליך כתום
 להן מחוץ בישראל. הוצאות־ממותה שלוש

 קיקיוניים: מו״לים כמה עוד רק מתקיימים
 אשתו, שירי/סיפורי את בעיקר המוציא אחד

״קשה", בפורנוגראפיה המתמחה — השני

 יפסח שהתהליך סיבה כל ואין אחרות, טיות
 של לדעתו בניגוד הכל, אחרי עלינו. דווקא

 ולקראת יצאנו הספר״ ״עם מכלל פדר, יון
 להיות כדי שהרי הולכים. אנחנו הכתר" ״עם
 יודע, פדר יון מר אין וזאת — הספר״ ״עם

אופ מוצר אלא אינו עצמו הוא שגם מכיוון
לה כדי — כתר, של בית־האולפנה של ייני
הג הכמות בהוצאת די אין הספר״ ״עם יות

 ״בישול על ספרים של בעולם ביותר דולה
״זיכ של העותקים מכסימום או מלח״ בלי

 בתיר־ ספנסר" אנד מרקס נשיא של רונותיו
ללשון־קודש(לשעבר): גום

 ובכוונה ״לשון־קודש־לשעבר", אמרנו
 אנו שבה להוצאה אותנו מחזיר זה וגם אמרנו.

 הוצאת־ספרים איזו שהרי זו. ברשימה עוסקים
 החדשה, בדמותה כתר, הוצאת זולת בישראל,
נכב־ ובנקאים פקידים אותם של בהנהגתם

תחת קריאת ופחטר: מר־חיים

שי נכבדה ירושה כספי המבזבז — והשלישי
אשתו. מהוריו/הורי רש

ומשור ישראל סופרי יתפלגו כזה במצב
בי היותר: לכל קבוצות, לשתיים־שלוש ריה
 או לנו או יהיה סופר וכל והפועל. מכבי תר,

לצרינו.
 להסתיים אמור התהליך המו״לים, מבחינת

 — הוא הסופרים מבחינת אבל זו. בנקודה
מתחיל. רק — השיר כמו

 אינדיווי־ הם שסופרים(ומשוררים) מכיוון
 חשדנים אגוצנטריים, גמורים, דואליסטים

 סנובים, ושאפתנים, מיזגם, על־פי וקנאים
 הרע ליבם נטיות על־פי ותהילה ייחוד שוחרי

 שאליו והמצב הזמן ייארך לא — מנעוריו
 בעיניהם. חן ימצא לא בטובתם, שלא נקלעו,

שיב עצמו את המכבד סופר איזהו הכל, אחרי
 בארון־ נעל להיות שלו, החופשי מרצונו חר,

 שבו בציבור, הידועה אימלדה של הנעליים
 הספיק שכבר אחד שיננא של גירסתו לפי —

מר אדם — שלו להברקה להתכחש בינתיים
ומס עשיר ״צפוף, אגדית: נעל כאותה גיש

ריח".
 כל למפת־המו״לות יחזרו לאט־לאט, ואז,

 עם פושטי־הרגל ההון: בכוח ממנה המגורשים
שו עם הקבצנים אוהבי־הספרות, פושטי־היד,

התו גם ותופיע ותחזור הקלה. הפרוטה חרי
 של מצוקה עת כל של סימנה שהיא פעה

ה הספרים בקריית־ספר: הגיעו־מים־עד־נפש

בגו מודעה לפרסם לעצמה מרשה היתה דים,
 אני — נאמר שבה בעיתון־ערב, עמוד, דל

 בכתר — החדשה השנה ״לרגל — מצטט
וקרא". חטוף במיבצע — מחירים קורעים
 לפנינו וולגריות בהלכות שגם מסתבר לא,

 עכשיו עד אמיתית. חלוצה־נחשונית כאן
 נאה ביטוי — תחת" ״קריעת על רק ידענו
פחות לא הנאה סיגנון־חיינו מסימני שהוא

 מוגבלת היתה זו תחת״ ש״קריעת אלא —
 לפירחחי־רחוב הצבאי, לסלנג בדרך־כלל

 כמה של לכיתוביהם וכן ולמקומוניס,
 ומתרגמי־ספרים גסי־רוח מתרגמי־סרטים

מטומטמים־לא־פחות.
 תחת" ״קריעת אותה מישקל על עכשיו,

 גם זכינו כבר ועוקצנית״, ״חמודה צברית
 במיבצע כצפוי, וזאת, מחירים״. ב״קריעת

וקרא". ״חטוף
 תחת! קריאת בקיצור:

 לך מספקת שבכותרת, בכלימה די לא ואם
שבהז בלתי־חוזרת הנאה גם הנ״ל המודעה

שאי סופרים כמה של לאידם לשמוח דמנות
בצע להשתתף זאת ולעומת חביבי־נפשך, נם
 ומכובדיך. מיקיריו דווקא שהם אלה של רם

למד נמצא אתה הנ״ל המודעה מתוך רק שכן
ספרות לקרוא שיודע מי כל כלומר, אתה, —
 ירדה(מבחינה מי ושל עלתה מי של קרנו —

 מי לא, ומי נמכר מי כמובן), בלבד, פינאנסית
לא־כל-כך. — ומי מרוויח

 והם מחבריהם, ובכספי בהוצאת אור רואים
ו א א ל ק ו ו ם ד י ת ו ח ם פ י ר פ ו ס ב  ש

 בכספי הממומנים וגבבא לקש אינה (הכוונה
 במה ומופיעים כתיקונם, בימים גם מחבריהם
ק$8 שמכונה ח .3!ו!1ץ ; ( \  נפשם כאלה אלה ׳

 ה־ ואפליית החובות" וב״פריסת בתלות תיקע
 הממוסח־ הענקים של והפירסומת כישרונות

 הניצחית בקבצנותם גם כמו תקנה, ללא רים
 — אבוי! — שהם הריעה ובעלי האנינים של

והחמאה. המאה חסרי לרוב
 בעולמה — שכתר יובן לעיל האמור מכל

 של שמה רק אינו — שלנו קריית־ספר של
 פלסטיק). (כתר וצעצועים!!! ספרים הוצאת

 תהליך של ושמו תחזית של שמה גם הוא כתר
גדולה. סכנה סכנה. של ושמה

מלח בדי בישול
קפיטלים־ בארצות ראינו כבר אלה כל את

בראש - פרס שימשן
 הוא פרס ששימעון לפתע לך מתברר כך

ף ו ל ס א י ש ק ו ב מ ־ י ת ל ב ו ה ק מ ב
. ו נ  כתר, בהוצאת מחר כעת סיפרו עובדה: מ

 קטלוגי) (מחיר ש״ח 18.90ב־ כה עד שנמכר
ר כן, שקלים. בארבעה מעתה יימכר — א ב

ה ע ם ב י ל ק  אחרות: במילים !!ד ב ל ב ש
מחר. כעת שלא ובטח מחר, ולא כעת לא

אית של סיפרו מחיר ירד אליו בהשוואה
 המאדאם, של העדינות תליה כפות לוי, מר
 ש״ח). לשיבעה ש״ח 23.90אחוז(מ־ 70בכ־ רק

עזר. לא המתחכם השם שאפילו מסתבר
 טוב היה לוי מר של סיפרו שגורל ייתכן

 של התחת ״קריעת בשם לו קרא אילו יותר
לעו ודאות. כל אין בכך גם אבל המאדאם".

 עליו שופר היה שגורלו ספק אין זאת, מת
ספר־הבישול את חס״סת, במקום כתב אילו

 נמכר זה שהרי הזכרתי. כבר שאותו מלח בלי
 — המודעה לפי ״חטוף", מיבצע באותו

ו ת ו א ר ב י ח ו מ מ ו כ ר י ח ט מ ק ה
! י ג ו הארץ. מלח מילים: בשתי ל

 שלנו המודעה של ביותר הגדולה ההפתעה
 שירד קטן, כסף הנדל, יהודית של סיפרה הוא
 כלומר, עמיקתא. לבירא רמא מאיגרא הוא אף
 ותקילין טבין שקלים לשמונה ש״ח 25.90מ־

בהחלט. קטן כסף בלבד.
 לא הנדל שהגב׳ העובדה לכר תרמה האם
 על מדי קרובות לעיתים והופיעה ריה נזהרה

 ידידה של לצידו שלנו מירקעי־הטלוויזיה
 האשמה ואולי מחר. כעת בעל פרס, שימעון

ניבאה. מה ידעה ולא ניבאה סיפרה. בשם היא
 הפותח הספר של שמו זהו — הטשת היכן

 שלפנינו. במודעה סיפרי־הילדים רשימת את
לה באמת צריכה הזאת שהשאלה לי ונדמה
 הולכים אנחנו אם גם שהרי כולנו. את עסיק

 מכירת־החיסול או פשיטת־הרגל של לעברה
שנע מוטב תרבותנו, של והגמורה הכללית

כסו ולא פקוחות, ובעיניים ביודעים זאת שה
בארובה. מים

עוב הזאת השיטה באמריקה והרי תאמרו:
 גם שהרי שעה. לפי נכון. — (־מצליחה). דת

ב׳, לשלב רק עדים אנחנו עדיין באמריקה

 ששירטטתי, התהליך של ה״בליעה", שלב
 גם קיימות ושם לקיצו. שם גם הגיע לא שעוד

 רבות־מוני־ אוניברסיטאיות הוצאות־ספרים
בכספים. ומשופעות טין

 לאמריקאים שטוב מה כל האם זה: וגם
 זה ברגע ואצלנו? לנו גם טוב — ובאמריקה

 לשולחן־הכתיבה הסמוך החלון בעד צופה אני
 ושתי משחתות שתי ורואה כותב אני שעליו

 למילח־ בעלת־בריתנו של גרעיניות צוללות
חיפה. במיפרץ עוגנות כולן מת־הכוכבים,

 גם טוב לפלוני שטוב מה כל באמת האם
 של מידתו לפי שנתפר מה האם לאלמוני?

 הליליפו־ של גופם לממדי גם יתאים גוליבר
 שיהיו. ככל והיפר־אקטיביים צרחנים טים,
הטעות. היכן — לא ואם

 קודם. אחת שעה על־כך לחשוב מוטב
 לפחות: אחד בדבר צודק פרס שימעון שהרי
מחר! כעת

הערה
הש עורכי משני אחד היה זו רשימה כותב

הופ הופעתו אשר כתר שבהוצאת איגרא נתון
 לעור־ שנמסר כפי שיווקיות", ״מסיבות סקה
 בהוצאה הופעתו את בקרוב יחדש אינרא כיו.

אחרת.

המירקע על כוכביםתגובות
 ערב את עוזב רייכר שגירעון היריעה

 סי־ של לא־מחייבת עריכה מזמינה חדש
 מראיין הריעות, לכל הוא, רייכר כוס״ביניים.

 רובנו, כמו כי, אם ונבון סימפטי ייחוד, בעל
 למשל, שלו, חוש־ההומור מיגרעות. נטול לא
 הוא שבהם בראיונותיו, ביטוי לידי בא לא

 רבותי, ״תראו, שמודה: כמי רוב פי על נראה
 אותי ביקשו פה. לראיין שביקשתי אני לא זה
באתי." אז

 בשאלות עמדותיו את לנחש ,ניסיונות כל
 שאי־ידיעת נכון בתוהו. עלו ואחרות מוסריות

 של מסימני־ההיכר אחד הוא המראיין עמדות
לאדי מדי הקרוב רבר־מה אך טוב, מראיין

 מעין סמויה אמירה שאלותיו. את ליווה שות
אני יקרים, צופים מענייני, אינו זה ״כל זו:

רייכר גידעון

 הלאה לי ורץ שלי החצי־שעה את מסיים כבר
שטופת־השמש." לדרכי

 של הפינה את למוטט עלולה הזו הריצה
 הפינה היתה הטובים בזמניה בכלבזטק. רייכר
 מבריקה. טלוויזיונית להגשה ומופת דוגמה

 בימאי גם שהוא אינטליגנטי, מגיש בה היו
מן הלקוח טראגי־קומי וחומר עצמו, של טוב

תמי בקריאה לאט, מתחיל היה רייכר החיים.
 המוכר חוסר־האונים את לצופה מעביר מה,
 אדישה. ביורוקרטיה מול הקטן האזרח של

 את מגביר רייכר היה הנכון ובמינון בהדרגה
 מצביע דפים, הופך הדיבור, מהירות ואת קולו

בצב שהודגשו ושורות מיספרים על בפראות
 תסריט זה היה ונהנה. משתולל זוהרים, עים

 עד ומצחיק באמיתותו מזעזע בלתי־אפשרי,
 ללעוג אפשר פורקן: עימו הביא הסוף דמעות.

 שענייניו האזרח עם ולשמוח לרשויות בנחת
הפעם. סודרו

 השחקן, סבלנות לרייכר אבדה שמאז דומה
 טכסט. אותו על פעמים מאות לחזור המחייבת

 בקצב מילותיו את רייכר משלח בהתחלה כבר
 התסריט, את היודעים ואנו, בדקה עשרות של

 בתרו־ פורץ הוא כאשר מתרגשים איננו כבר
עות־הניצחון.

שהת או לצרות התרגלנו האם קרה? מה
 את שאיבד זה הוא רייכר האם לרייכר? רגלנו

 המגיש את אותו, לאבד רוצים איננו העניין?
הזה. החינני
 לפני עוד הללו רחשי־הלב את שקרא מי

 לרייכר להעמיד השכיל הנייר על שהועלו
 את תואמת כורסה המירקע, על חדש אתגר

כישרונותיו. לביטוי חדשה הזדמנות מידותיו,
■ כץ שרה

דרושים

ש ק מבו
 ולא ציבורי חווייתי לירי שיר

 ואוניברסלי מקומי צבע בעל אישי
 היהודית המסורת ממעייני השואב

 ומשקף והמידרשים) התלמוד (כולל
 כיעורה כל על ימינו מציאות את

מת שהוא תוך לטייח, מבלי וניוולה
 המודרניסטית עכו״ם מספרות רחק

 רובדי בכל ומשתמש והדקאדנטית
 הארכאית, זו כולל העברית, הלשון

 כדי ביותר, והארגמנית הפייטנית
מגמ שמץ ובלא בוטה בלשון למחות

 אובדן על פלאקאטית פוליטית תיות
וההיס ההיסטריה וחסרון הדרך
לדו העברית הספרות של טוריה
 משוררים של האחרון בדור רותיה
 דור שהם הגלות יוצאי הארץ ילידי

אח ודור תל-אביב לשיעבוד ראשון
וסביבותיה. חלם לחכמי רון


