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השמצון

קיץ חגיגת
 ומשמימים ארוכים קייצים 31 במשך

 ״עונת־ את הישראלית הסיסמה חייתה
 ספרים עמוקה. בתרדמה שלה המלפפונים״

ומשור ביקרו, לא מבקרים פורסמו, לא
 מבתי־הקפה, רגליהם הדירו אפילו רים

 בנמלי- בחופים, ישראל בעמך והתחככו
ובבתי־ההבראה. התעופה
 קיץ כחגיגת יירשם 1979 שנת של הקיץ

 כאשר החל הכל הישראלית. הסיפרות של
 מאיר ?וריאה, סימן מעורכי ואחד המשורר,

 מצב על רשימות סידרת פירסם ויזלטיר,
 בעלת חשבונאות תוך בישראל, כתבי־העת

הסיפרות כי אשלייה של מתוחכמות, יומרות

ויזלטיר מאיר
אינטלקטואלי״ יושר ״חוסר

 לרומם על־מנת קיימת כולה הישראלית
 צנום קובץ ויזלטיר, פירסם במקביל, אותו.

 הכותרת תחת משירת־העולם, תרגומים של
קטילתו. את והזמין פגימות* הלא־מקורית

 למאיר העניק האלגנטית, החסד מכת את
 של הסיפרות מדור ועורך המבקר ויזלטיר,

הד שמיקבץ כרונוכסקי, יורם הארץ,
 לסיפרו ייחסו את מייצג בזה, המצוטט ברים

 מוודעת לספר אחרית־הדכר : ויזלטיר של
 עשייתו התחלת תאריך כמו לפרטים אותנו

 שתתומיו לעוכדה או כשירה, ויזלטיר של
 כאלו וכיוצא לו אכדו אליוט ת.ס. משירת

 מעשי־תרגום על מוסיפים שאינם עניינים
 טהור ׳כקשיש׳ הם אלא שכספר, עיכוד או

 מאיר של ההיפותטיים לחוקרי־הכיוגרפיה
 שהוא ככלל, כיצירה שלו דרכו ויזלטיר...

 ויזל־ על חביבה (מילר, ׳ריכוני׳ מתרגם
 שהוא כשם ברונובסקי) יורם — טיר

 אינו ׳הרגיל׳ המתתם ׳ריבוני׳. משורר
 היכטים רכת בלויאליות חייב הוא ׳רימני׳,
 להתנקות כקלות יכול אלה מכל למקורו.
 שאת המשוררים אל המתייחם המתתם
 או ׳מחקה׳ או ׳מתתם׳ הוא שיריהם
 לטעמו הסרים נתוניו כאל ** ׳מעבד׳

 את קורא כשאני הספציפיות... ודרישותיו
 ב׳זמתו׳ כטודו אינני ויזלטיר. של פגימותיו

מקורו אל שווה יחס להתייחס ויזלטיר של

 קח ויזלטיר של אחר ספר כותרת *
 של משיר שלה, הנושא כשיר מועתקת,
פארא. ניקאנור המשורר

 כ׳מחקה׳ ויזלטיר של כישוריו טל **
 עמד אחרים משוררים של שיריהם ,ו׳מעבד

בהרחבה. בעבר, זה מדור

 בטוח... אינני לרצונו. ולעוותם לעבדם תיו,
 אלה תרגומים לגכי שנפעיל שעה ואולם

 קני־הטידה את ד.ע.) — ויזלטיר (של
ל הנהוגות הבדיקה ודרכי פגי נמצא כתי

 כמעט ודיוק הכנה של כיותר חמורות מות
 כדיקה אמרתי, שככר כפי שורה ככל

כינים...״ לפליית מדמה שהייתי כזאת,
 ויזל- על ברונובסקי יורם של מיתקפתו

כהק או כפתיחה, רק נקראת המתרגם, טיר
 המבקר בו שמטיחים הפגזים לסוללת דמה

 דויד והמשורר מוקד גכריאל והעורך
 המשמיץ חיסולם שאיכות ספק אין אבידן♦

 עולה ויזלטיר, מאיר את ואבידן מוקד של
 ההשמצה או היצירה מיכולת מונים עשרת

התל-אביבי. הדימדומים משורר של
 דימדומי לזמן(או מחוץ משורר ברשימתו

 בין בדבר מוקד גבריאל כותב ויזלטיר)
 דוגמה מתוסכל... ״״.אינטרסנט : השאר
 ולאינטרסנטיות אינטלקטואלי יושר לחוסר

 כחוטים התפורה שיטנה, מגילת נעלכת...
 בחזרות כך כל העסוק ויזלטיר גסים...
 וכמישחק פסוודו־מאיאקובסקאיות על־פה
 תל־אכיב. שכונות של מקי־סכינאי כנוסח
 לעניים... וכרכט מאיאקוכסקי כחינת
 לפנינו חצי־העמידה... כגיל שקפא משורר

 שעיניו עצמי, דימום של כארוכה סומא
 העברית כיצירה המתרחש את מראות טחו

המודתית...״
 בהמשך צפוייה״. אופטית ״טעות

 מרוקן שהוא תוך מוקד, מפגיז מיתקפתו
 :בדמו המתבוסס במשורר כדוריו כל את

 הגדולה הרעה את שחולל הוא פרי ״מנחם
 מוכשרים מהפחות יוצר וניפח וטיפח הזאת

 של החיקוי לממדי ׳60ה־ שנות שבמשוררי
 ביצי־ מצאו מיכמגים איזה מאיאקוכסקי...

 גדולתו ככלל ומתקלשת! ההולכת רתו
שאסור דוגמה הפכה ויזלטיר מאיר של

.£י ׳*י■

מוקד גכריאל
מטיביו״ יד נשיכת על אמון ״ויזלטיר

 דוגמה קריאה׳. ׳סימן בחוגי עליה לערער
 יותר הרכה משוררים כריטום ניקשרה זו

 חורו־ ויאיר מזה ישורון כאבות הומוגניים
 על אמון ויזלטיר ככלל, מזה*... כיץ

עתה ככך שנוכח כפי מיטיביו, נשיכת'ידי

 ל־ אחר, משורר הדבר, את המשיל *
 כמה אלופיו מבין שסילק אלעזר ר/אלוף

ב לבלוט על־מנת שביניהם, מהמבריקים
אפור. מטכ״ל של ראשו

 כי להעיר, המקום כאן פרי... מנחם גם
 וגלתה...״ שוקית היא ויזלטיר של שפתו

 מביא קטנה אחת טעות הכותרת תחת
 חרב, איבחות כמד, אכידן דויד המשורר

 כ־ אותו ומציגות ויזלטיר, את המחסלות
 אבידן לשירת שיריים חיקויים של סידרה
כותב מיתקפתו, דברי שאר בין עצמו.

אכידן דויד
שולחני׳ תחת פירורים מלקט זיזלטיר

 ...סידרת :הבאים הדברים את אבידן
 ויזל־ מאיר הח׳ ״טל עטו פרי תמלילים,

 הנועזים דבריו חכר־הסתדרות... טיר*׳
וביבליו ביוגרפי תקציר ושופעי־התגליות

 התייחסות על מקשה זו עובדה גרפי.
 מעוררת, והיא טיעוניו, ואל אליו מיידית

 ראשון, כשלב ממנו, לכקש רצון למעשה,
להס קל לא למשל. שמו, את לנו לאיית
 בלתי- שם עם הסיפרותי כעולם תובב
 בעייתי ואפילו לאיות כלתי־נוח זכיר,
 נהנה אלה מיוזמות **... כויזלטיר צלילי

 לשמה צדקה של כסיס על כמעט מאיר הח׳
 כפי ממש המועט, כישרונו משורת ולפנים
 תוקפים מפני עליו והגנתי מעידודי שנהנה
 סיכוי עדיין היה כאשר קודמות, בשנים

ל ראוי משחו ממנו שיצא מסויים,
 להטעות החליט זה כותב אם דפוס***...

ול ׳דבר׳ קוראי את כל־כך גסה הטעייה
 הנוגעות מעובדות־יסוד, כמה מהם העלים

 היותו :למשל לחוסר־מעמדו־הסיפרותי.
 של גדולה־יחסית בחכורה מוכשר הפחות

 ביניהם והשולי ארבעים כני משוררים
 בתיפ- הכתניים קשייו ;הבחינות מרוב
 למדות העברית, השפה של השוטף עולה
 אי־כשי- ;יחסית ותיק עולה־חדש חיותו
הזדמ כאותן בעל־פה בהתבטאויותיו רותו
 כלי- לו איפשרו שבהן מעטות, נויות

 קשייו ;שתיים או מילה לומר התיקשורת
 לכתיבה, חכרים ועם עורכים עם התכופים

 היום, עד למעשה, נישא, הוא כפיהם שעל
 — הפרועה ההזייה את כו שעורר מה

 שהוא — צפוייה אופטית טעות כתוקף
כל סיפרותית חכרה של כראשה עומד

שהי...

 דויד של בסיגנונו מאיר, חח׳ להלן *
 פועלי של השבת למוסף שהותאם אבירן,
ישראל. ועמלי
 המתרגם יותר, מוכשר ויזלטיר **

 בשל לסבל נוטה אינו שמו ויזלטיר, ליאון
אבידן. שמונה הסיבות

 אבירן המליץ הנ״ל, מהגנותיו באחת ***
 ויזלטיר את לראיין אלה, שורות כותב על

הישראלית. לטלוויזיה

ממ ״מוכשרים־חסרי־בישרץ״.
 מניע לא אולי : וכותב אבידן דויד שיך
שי את המפרסמות מחוננות שנערות לו,

 להספיד ככר תתחלנה הראשונים, ריהן
 גיבוש על עדיין טורח הוא כעוד אותו,

 לקאריירה כניית־תשתית ועל סיגנון־אישי
 אולי(גבריאל) מעוטת־סיכויים... סיפרותית

 או זו יצירה כפירסום ושם פה טעה מוקד
 אחת איכשהו, הוא, מאיר הח׳ אבל אחרת,

 מתברר, נורא. ולא הקלאסיות. מטעויותיו
 סיפרותיות שטעויות האופטימיות, למרבה

 יום מגיעות ואפילו להתקיים, מנדטיכות
 הטעויות, את מוקיעות הן שכו למצב, אחד

 מודע, אינו מאיר חח׳ אחריהן... שבאו
 שבחתקפותיו הגרוטסקיות למידת כנראה,

 שוב וכאשר ממנו, צעירים משוררים על
 לתולדות־הסיסרות להציע יכול הוא אין

 על עלומיו(פיצוי־חולף־לשעבר את אפילו
 כתחום כיותר חלקי ויתרת חוסר־כשרונו

 ככלל)... וחאמנותית הסיפרותית העשייה
 מלקט שהחבר רכים, טוענים כידוע,

 העשוייה אפיטרות שולחני, תחת פירורים
 הידלדלות נוכח חרדתו את אולי להסביר

 *... כעתיד הגתיבתיים מקורות־תזונתו
 עניין הוא בימינו ששירה היא, הצרה
 מוכשרים־ בידי להפקידה מכדי רציני

 את לבדוק בהחלט כדאי חסרי-כישרון...
ממ שבמימון הציבורית הכדאיות מידת
 לא שאולי כתביעת, של שוטף שלתי
 :הכלתי־אפשרי את לעשות כדי אלא הוקם

לתו ד.ע.) — (ויזלטיר החבר את להפוך
מרכזית...״•*. סיפרותית פעה

תרגום

004114
 אתר, לגז המכור 25 כן ״אמריקאי

 כרופא התחזה הרדמה, כחומר המשמש
 ככית־החולים ניתוח לחדר נכנם מנתח,

 כקכוק משם וגנב בעפולה, לעמק המרכזי
 זו, ידיעה הניתוח...״. מהלך תוך אתר

מה באחד שעבר, בשבוע אור, שראתה
 פרשה אותה במעט, לא מזכירה צהרונים,
אמרי בית־חולים נבכי המתארת מופלאה,

 בער־ אברים תעשיית בהסתר שהפך קאי,
בון־מוגבל.

ב לו לקרוא העדיף שמתרגמו 00013
 חדירתה ממחיש חושים•*• עילפון עברית

 של קיומו את החושפת נועזת, צעירה של
 בחודש בבית-חולים, לאברי־אדם שוק-שחור

 בידי שנכתב סיפור בבוסטון. 1976 פברואר
 הקטע סרט. ואחר־כך רב־מכר והפך רופא,

 בעייתו את תומה עד ומעורר מציג הרצ״ב
זה. ספר של

 שנה לרפואה, סטודנטית יילד, וסוז
לוקים שבמהלכו מוזר, מצב מגלה שלישית

 כלפי ויזלטיר של אי־ההוגנות למרות *
 מדור סבור הרי המשוררים, עמיתיו־מחנכיו

 להפך סיכוייו על הגולל נסתם שטרם זה,
 למרות ממש. של משורר הימים מן ביום

 ויזלטיר, על נייר׳ של ׳נמר של הביקורת
 לתגובותיו פתוחים זה, מרוך עמודי יהיו
 ויכוח לכל בעבר, שהיו כפי ויזלטיר, של

יהיה. אשר יהא ענייני
 של הנחתו את מקבל זה מדור אין **

 ״סימן של ייסודו כי אבידן, דויד המשורר
 של ורימומו פיאורו לשס נעשה קריאה״
ויזלטיר.

 עברית חושים, עילפון קוק, רובין •*•
 ביתן,- (זמורה, ארז ספרי כרמי, אליעזר

רכה). (כריכה עמודים 301 מודן)
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