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עידכונים
 שהיה הזה׳ ,העולם היה ״זה במדור

 ראתה )2156 הזה (העולם שנה״ 25 לפני
 בגראפומניה׳׳ ומי ״מי הרשימה מחדש, אור

 לשנות קטלוג־הגראפומנים את וקיטלגה
 איש בידי שנעשה כפי הראשונות, המדינה

 הניצב אברמסקי, י״ד הירושלמי, הספר
 ד,סיפ־ טוהר מישמר על דור שנות מזה
 למדור הגיע שעבר בשבוע העיברית. רות
 ובו אברמסקי, י״ד של מטעמו מיכתב זה,

 לרשימת עכשוויים עידכונים מצרף הוא
 אברמסקי י״ד של מיכתבו הגראפומנים.

:כלשונו רצ״ב
נייח׳. של ״נמר המדור עורף אל מיכתב

ד!), ויריבי חברי דן, מי ת  מחזיר, אני (
 ענייו־ את והזכרת שזכרת על תודה, לד

 לביני כיני בו. מעורב שאני הגראפומנים
 )1953 (בשנת אז לחבר היה ר,ל חשבתי:

 אז בארץ. אשר הגראפומנים רשימת את
 מאות. כמה היותר לכל עשרות, במה היו

 גרא־ בארץ. פשטו גדודים גדודים — עתה
לכולם. מיפפרם ימנה מי לאלפים. פומנים

 שנים היו האלה השנים וחמש עשרים
 כישלונות אחר: מסוג כישלונות של

 ניצנוץ אחרי מאור ליקוי זריחה, שלאחר
 אלא מעיקרם, גראפומנים שהיו לא יפה.

מהר. נתעקרו
 שטיילתי מעשה :משהו לד ואספי בוא

 מיפת :מפיו ושמעתי כרינקר מנחם עם
 ״שלושת את יכלה זד נתז של (הראשון)
 גולדברג, לאה (אלתרמן, הגדולים״

 יבלה זה ספר :ואמרתי נעניתי שלונסקי).
 לא זך. נתן כל נטמן פה :בעליו את גם

 שואל ואני תם. כוחו כוחו, תת עוד יוסיף
 לא מדוע ? הטעיתי ? כד לא :דן אותר,

 קיים. אינו שוב נגנז. זד נתן :להודות
ב שכתב מה פלל כותב היה ולא ולוואי
האחרונות**. שנים
נבלו אשר השלפים, מן הוא רק ולא

מוקד גבריאל
מבקר? גרפומאן

 שדה פינחס את קח :מלאה פריחה בטרם
שלושה עצום־הכישרון. הוא המשורר.

לכתי חולנית תאווה (י) גראפומניה *
 הגראפונזן בולמוס מרובה; סיפרותית בה

 אם אף דיברי־הבל, גיבוב של כתבנות
 מלון (מתוך לכך הכשרה כל משולל הוא

עברי). לועזי
 לדיעותיו שותף אינו המדור בעל **

 המאך־ לכתיבתס באשר אברמסקי י״ד של
 פנחס רביקוביץ, דליה זך, נתן של חרת
שדה.
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ש חבל אכל כבדי־משקל. ספירי־פרוזה
שי ספר אחרי שירה ובינם הדפים כתב,

 מה כתב לולא ולנו, לו נוח הראשון. ריו
בשיר. שכתב
 ועל הוויכוח״ חופש ״סמד על כותב אני

 לו :ואומר אמשיד וכבן, שלי. ־ אחריותי
ה שיריה כספר מסתפקת רביקוביץ דליה

 — שכיתת־דיו עצמה על וגוזרת ראשון
 בתוכנו. מתהלכת משוררת :יודעים היינו
מיותרים. האחרונים ספריה שני

 מערירי־הלב, אחד, אדם בתוכינו יש
ש לנחמה. תמיד מצפה והוא  שבי־ בעיניו י

סי והוא מעניינו. ינחמנו זה כי־תיקווה.
 משורר נתגלה :תמוז בנימין מפי לי פר

 בנימין :זכרתי גלדמן. :בישראל גדול
 צלקה. דן :גדול מספר גילה עצמו תמוז

היו כימי באוזני, פעם הילל שמיר ומשה
 קנ־ יורם סיפורי את ״מאזניים״, עורך תו

 ההוא. לאיש אמרתי גדולים, כולם יוק.
 כינו כיחידות, לי אמד גרודזנסקי שלמה
 כהנא- עמליה את :גאון גילה הוא :וכיני

 תגלה אל שלמה, :לו אמרתי כרמון.
יהא אימתי עד :כישרון גלה ״גאון״.

מירון דן
! איכזב לא

און״?  יתפתח אולי — כישרון אבל ״ג
ככישרונו. ביכולתו, ויעמוד
 נכים :צדקתי לי, נדמה בזאת, (גם
 חנוד בא גאון־השעה. ״גאון״, היה אלוני
 הוא, וגם לגמרי.) הצידה אותו ודחק לווין

בלבד. לשעתו
ש? ויונתן טו ד כלום ר  להוסיף היה ציי

הו לי שהוסיף, מה ? ״יוחמד״ על שירים
ל לגמרי לרשימת־הגראפומנים. : סיף

בטלה.
מו גבריאל כביקורת. המצב עגום ומה

 לעצמו שומר אומנם הוא ? מבקר הוא קד
 וגאונות. גאונים למשוח הזכויות כל את

. ? עצמו הוא אכל . .
 ותו־ קרימורים, קירמרת דן, אתה, :זכור

 ואני אותם, מזכיר היית תירונים*. רנת
להז כלל כדאי לא הנח, : לד אומר הייתי

 שבהם מיבתכים, (הגיעוני שמם. את כיר
 עליך, ,להשפיע׳ או ממד לבקש נתבקשתי

 בהם. לפגוע ולא אנשים ככמה לטפל שלא
נש דעתי שאין לי, מאמינים אינם ועדיין

 ולא בי נמלכת לא מעולם וכי באוזניה מעת
 קורא אני דבריד ואת מפי, עצה ביקשת

קור שהם כשם נדפסים, שהם אחרי רק
אים).
דרכו, לפי מירון, דן רק איכזכו לא

 לעסקני־הסיפ־ אברמסקי י״ד כוונת *
 וחיים המנוח, קרנזר שלום הירושלמיים, רות

ארוכה. לעסקנות ייבדל תורן

נש למה :(אגב דרכו. לפי בן, ומנחם
הפסי אפילו **. ? האחרון) בזמן תתק

 שרצו לרבים עזרה לא אי־השפיות, כיות,
 מאפם נעשו. לא סופרים סופרים. להיות
 הכו־ על הדיבור את אייחד לא מקום
כוסר־תמיד. שהם אותם **ה סרים
 הם הדתיים. של בגראפומניה אדבר לא
 אברהם הכלל. מן היוצאים לעצמם, בלל

 אינה וזלדה הדתיים. של סופר אינו קריב
 לא זלדה (את הזה. כמובן דתית סופרת
לצערי). דן, כלל, הבנת

ה את אייחד לא קוצר־היריעה ומחמת
 גראפו- :בתוכנו שפשה הנגע על, דיבור
 קלעי חניד לא שירה. תירגומי של מניה
 ״קלעים״: גדוד אלא כתובינו, מצוי אחד
 וכסי- בקבלנות שירה מתרגם קלעי הניד

ת״(?) ״מתרגם אכל טונות•  ה. הוא צמר
ואחרים. הרושובסקי) כ. (הפרוס׳ בנימין
 אני, אבל למעני. מקום עוד לד איו
 להיות כדי דבר, לומר עלי אגמור, טרם

 בשער- שעמדתי מאז לאמת: יותר קרוב
נת שגה, וחמש עשרים זה הגדאפומניס,

 שכנו, וזקנים גדולים גם לגראפומניה פסו
 תבן מתכנים היו והזז עגנון גם רכים.

 כרכים שמילאו עד העולם מן יצאו ולא
 ,המימי מן הלק אצלנו הפד עננון למכביר.

 אשר איש איש־העוצמה, היה הוא סד׳,
 לא איש־ככוד, היה הוא לו ״הארץ״. לו

 הגרור (סארטר, פרם־נוכל את לוקח היה
 כיבד כפרם־נוכל, אותו כשכיכדו והנגרר,

 כי הפרם). את לקה ולא יותר עצמו את
 אפשר אי :לעגנון כלל ניתן לא הפרם

 תורגם ולא עגנון, את לתרגם בדורינו
ד היה כולו.  עם־ את כמשהו לפצות ציי

 להשתדל ידעו נאותים ואנשים ישראל,
 הפרם. את הוא קיבל כן על עגנון, בגין
 היה הוא איש־הכבוד. היה לא עגנון אבל

 שלום וגרשום הפרופסורים, ואפילו עגנון.
 גדול־ הוא שלום וגרשום — בראשם

 :עגנון אל דורשים התחילו — !הדור
 חכמי- אם אני, תמה הרישמיות. מן חלק

 סופר פני להקביל מעודם טרחו ישראל
 כורלא. יהודה או שמי, יצחק כגון עברי,

 של סיפוריו ארבעה דן, אני, (מבטיחד
מכ בורלא של עקביה״ ״עלילות או שמי

 אבל האלה). החכמים כיתבי כל את ריעים
.״לארץ״ חוץ היו אלה סופרים . .

 אדם כארץ יושב :אחרת 'דוגמה או,
 הוא מזלו לרוע עמישי־מייזלש. מ.ח. אחד,

 ומשום כיאליק״, ב״מוסד לפרנסתו, עובד,
 מן מישהו הטרח אכל, אותו. מכירים כד

 המקורי בסיפרו לעיין הללו הפרופסורים
 הספרים מעשרת אחד ואמת״, ״מחשבה
. ? דור־התחיה של הגדולים . .

הפרופסורים. הוי,
 והמשר בהמשד• — כד על גם ואולם,

בהמשך. תרצו: אם יבוא,
ער )(תמיד י )(תמיד ויריכך ! !

אכרמסקי י״ד

שדמשומץ
 יפ-0ה על המאיימות הסכנות כל מבין

 שהחמורה הרי המתהווה, הישראלית רות
 כתיבת־לילאיים, של בז׳אנר מצוייה בכולן,

 פולקולרית״. ״סיפרזוז לכנותה הראוי שמן
 כל לכלות זה, מסוג סיפרות של ובכוחה

הישראלית. בסיפרות טובה חלקה

 הבא בחודש לפרסם עומד בן מנחם **
 של חייהם על סנסציוני אופי בעל רומן
משוררים. כמה

 יעקב האידי־עברי למחבר הכוונה ***
בסר.

למ אפשר זו, לתופעה מובהק מייצג
 פרי־ ,האחרון בחודש אור שראה בספר צוא
ש*, אמנון של עטו  בינו קשר שכל שמו
 אם בהחלט, מיקרי טובה סיפרות לבין

 שבהם והשיעתוק, החיקוי מקישרי להתעלם
זה. ספר רצוף

סי הוא ובניו״ ספרא עזרא ״מישל
ה פולקלוריסטיים, מאפיינים רצוף פור

שמוש אמנון
הטבע כדרך שלא האוזניים בעילת

מ יהודית מישפחה תולדות לתאר מנסה
 על-פני ושלוחותיה שבסוריה, חלב העיר
 בלשון מתאר זה סיפור יבשות. ארבע

 כלשהו, ייחוד נטולת מיושנת, עיברית
האי על מונים מאות העולות וביומרות

בספר. בפועל המצויות כויות
השמו מסיבות החליט שמוש, אמנון

 של לכתר זה בסיפרו לטעון עימו, רות
 הולם שאינו כתר חוש־הומור, בעל מחבר

 רצוף מפוקפק, הומור וכישרונו, ראשו את
 זה, כמו בודה, הוא שאותם פאטנטים
 הטלפונים מרכזת את ,מרמים׳ שבעזרתו

חי אינם שכאלה, פאטנטים הבינלאומית.
 בארצות־הברית, השוהה ישראלי וכל דוש,
 להימנות מבלי לשבוע, אחת בהם נעזר

 מישל של כלכלית אימפריה אותה בני על
ובניו. עזרא

 ב ביותר הבולט הליקוי
 שבעזרתו באופן

 מר הוא במהלכה
 בניסוחינ שלו,

 . ״•י ל מתפייסים, היו
ז4חדר־הו באפילת ^4' 

 •■4ה^* לאור ׳ שעשה
 ס אות של בשמה

# והרכה היא צ א ד  נ
..4לתי'קב סיגגון . 
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