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 הם שלא ברייה על המושכות את לידיהם
 - ובפרנסתה בהזנתה בהולדתה, שטרחו
 שכן בלבד. המליצה בלשון ולא להם. יבושם
 זו בשעה נזקקים הם אחר דבר מכל ליותר

 פסטיבל״, לא — פסטיבל •כן לבושם•
27.4.88 חדש, דף

הבריא החולה
 רמויות־המפתח משתי אחת שימש לשם גיורא ״

 זו בצורר, מעורב, שהיה כפי נגדי, השיסוי במיכתב
 את שפקדו מהשערוריות בלא־מעסות אחרת, או

 האיש גם הוא האחרונות. בשנים הסופרים אגודת
עמ בשל האגודה מזכיר מכהונת בשעתו שפרש

 של יושבת־הראש אז שהיתה מי של הנחרצת דתה
פי שולמית הסופרים, אגודת ל ד(  אחת גירסה לפי
 גם הוא'). או אני .או אולסימאטום: לפיד הציגה

 מרצונו לשם(הפעם התפטר. הנוכחית בקאדנציה
האגודה, של המצומצמת בהנהלה מחברותו שלו)

 ומתוכו שבו בוועד מקומו על היטב שומר כשהוא
 מן התפטרותו את במעלליו. להמשיך מסוגל הוא

שמ מחלה — מחלתו' ב״החרפת נימק ההנהלה
 מחלוקת בשום מלהשתתף בעדו מנעה לא עולם

מאח להתחמק ב״נטייה יכן — סופרים ומריבת
 וחולשת .היסוסים ולמנהיגות', להחלטות ריות

 הנהגת כלפי הטיח שאותן טענות הדעת',
האחרונה. הפרשה לפני רבים חודשים האגודה

מקור תו.  (לא האגורה בוועד לייחוס' שלא או
השבוע, תלה חלילה!) אורלנד, יעקב שלי' .האיש
 ה״קיל־ למרבית האחריות קולר את עימי, בשיחה
 הסופרים אגודת הנהגת של בתיפקודה קולים״

 מתוסכל וכמשורר בהמשך) תומר(ראה בבן־ציון
 ראש־הממשלה במילגת סוף־סוף השנה שזכה זה

 כל־כך שמעט משום אולי — היצירה לעידוד
דור." שנות זה ממש של יצירות ליצור

 האגודה יושב־ראש לבין בינו היחסים פרשת
 אל הגיעה אף לא־מכבר סוד; בגדר אינה שוב

 בהמשך), כך על אבל כמובן, העיתונות(מעריב,
ה חסר־תקדים מיכתב־חוזר בעיקבות בסיגנונו(

ושוב) שוב בו מופיעות ו״שקרן' .שקר" מילים
 הגיעה לשיאה אורלנד. כנגד ופירסם שכתב

דר שעלב לאחר כאשר, אלה בימים מיתקפתו  בי
תוך התפטרותו את בתובעו במישרדו,  עשר .

 הוא אילו כי החולה־הבריא־אולם אמר דקות,"
 וכל מתאבד. היה אורלנד, יעקב של במקומו

עדים! ארבעה בנוכחות זה
הבי ברעי או: הזבל .חבורת בשם ברשימה

 התפטרותו־האחרונה־ בעיקבות שנכתבה קורת',
 את באריכות ניתחתי לשם, גיורא של בסידרה

העסקך־המשורר, של החלקית ההתפטרות מניעי
 במיכתב־ הבאה הערתו על בייחוד מתעכב כשאני

 אינני האגודה בוועד .מחברותי שלו: ההתפטרות
 ייסודו למען לעשות מבקש שאני כיוון מתפטר,

 מודע אני שלחיוניותו לביקורת, כתב־עת של
מאוד."
כתבתי: כך על

 עכשיו עד לנקודה. היגענו באמת ...עכשיו
גיבור כאותו סביבה מכרכרים רק היינו

 שחבר-החנהלה- כמובן היא והנקודה ברנדי. ,
 אינו לשם גיורא הפורש״חבר״הוועד״הנשאר

ה אגודת של (כתב״העת במאזניים רוצה
 שני בקודש מכהנים כבר שבו זה סופרים)
 את משבחים הכל כמעט או שהכל עורכים

מלאכתם.
אחרים! של מאזניהם שלנו ללשם לו למה

במנהי שלו, שכולם במאזניים רוצה הוא
הדעת', וחולשת אותם.היסוסים בלא גותו,
תר של מובהק סימן קרובות לעיתים שהם
 מעמיתיו כמה ושל שלו מאזניים בות;

 לנקוב צורך אין - המוכרים הסיקריקין
ם הכל בשמות,  ומי המדובר במי יודעי

להיוודע... שיטרח לו כדאי לא יודע שאינו
ם שהכל הזבל חבורת - הם כי  היא מי יודעי

 אלא אינם - שלה הלכה מורי ומיהם
 המדוייקת ה״ביקורתית" המקבילה
 של הזבל חבורת חיינו: של אחרים לזבלנים

 הסראנספר אבירי .התחיה", ושל ״כך"
יש״ע... ואלופי
 במקום - לביקורת״ הזה העת ״כתב ואת

מתכוון - עביס-שופכין קרא: ״כתב-עת״,
 להם, להגיש שלנו המתפסר־הנותר-במקומו ״

חש ״על הכסף" מגש ״על החדשים, לחבריו
 עוד נותר ואם האגודה. כלומר, הבארון,״ בון

אגו חברי של בראשיהם שפיות של קורטוב
 העביט את דווקא - שלנו הסופרים דת

בקיימים. בהחלט די ממנו. ימנעו הזה הנוסף
30.3.88 חדש, דף

 עצמית שינאה
פאתולוגית

 נחזור עוד הסופרים. לאגודת לרגע נניח אבל
אליה.

עינוי הודעת את מפרסם ו6.9.88 מיום דבר  ו
 לזו זו בץ תגובתי. את ובצידה האגודה ועד של

תון הוסיף  להצטרף שביקש מי עוד על מידע העי
שלנו: הזבל' ל״חבורת בדחיפות

 שר־החינוך־והתר־ הצטרף הגינוי להודעת
 בין מחבר ישר ״קו כי שאמר נבון, יצחק בות

 ספינת של לבואה זך של החגיגית הציפיה
 כינוס לביטול יוזמתו לבין לישראל אש״ף

 להתקיים שנועד הבין־לאומי המשוררים
למדינה.״ שנה 40 במלאות בישראל
 ונשנות החוזרות להפגנות הורגלנו ״כבר

 פאתו־ עצמית שינאה של נ״ז) - מצידו(מצידי
 וקהות־ אטימות־הלב הגיעו הפעם אך לוגית,

נבון. אמר לשיאם,״ שלו החושים

 לנו שקם החדש הפאתולוג על דווקא והנה,
 כשנה כתבתי הכושל שר־החינוך של מהריסותיו

לכן: קודם
יש הממלכתי(פרס שהפרס לכך גרם מי
 - ולבדרנים מוסיאונים לפקידי יוענק ראל)
 מאיתנו רבים בעיני מייצגת דמארי והגב׳
סיפ- של ליוצריה לא אבל - במיטבו בידור

 היו לא רבים גדולים שמאורות להודות נכון
13.10.87 חדש, דף ביניהם...

 שר בז־תפנוקים
אירופה תרבות

 מיודענו אתון. אותו גבי על לעיתון ומעיתון
 אף הארץ, של הספרותי המוסף עורך ציפר, בני
 שבהם הימים הימים, בשכבר פרודמשוררים הוא
 לא משודרים, והפרחים פרחים המשוררים היו עור

 שחיבר השיטנה בדיברי מקוריות דווקא חיפש
 שלו״ והפארודיה .לה־פן שהרי במדורו. כנגדי
 רקיקה אלא אינה ')16.9.88 (הארץ, ציפר מאת

 11 שנתפרסמה מעריב של קובעת־הארס מתוך
 שנים וה בקודש לדרכו נאמן לכן. קודם ימים

 בשנות עוד שפירסם מעריב זה היה נשכת (אל
ת הנוראים הדברים את 70ה־ דנו בוג  וילנרית על.

 מילחמת למחדל כאחראיות קניוקית' ותבוסתנות
הב את מעריב הפעם גם נטל יום־הכיפורים״),

 בלתי- במאמר־מערכת ראשון, אותי בכנותו כורה
(מעריב, זך" .ז׳אן־מארי הכבוד בתואר חתום
 אותו שבעיקבות הוא מיקרה אך האם ).5.9.88

 (אלמונית?? אלמונית ביד כתוב מאמר־מערכת
 של כתב־הפלסתר הופיע — לכך) גם נגיע אולי

 של רשימתו־רקיקתו ובעיקבותיו הסופרים אגודת
ציפת!

ר אומרים הרי האנגלים אולי. — מיקרה? ר .

הסופרים' באגודת תשושים אריות ״כמה ציפר: בני
 לא כלומר, וסאטירה, הומור ואמנות, רות

 בן- לדן לא קינן, לעמוס ולא נבון לאריה
 המוכשרים מן קישון, לאפרים ולא אמוץ

 בקולנוע... ואפילו ובקו, במילה שביוצרינו
 קונטרוברסיאלית שיצירתם משום רק האם

 חנוך ולא סובול יהושע לא כה עד באו לא
 יוצרי - מונדי יוסף ולא אלוני נסים לא לוין,

הפ שערי עד אפילו - הישראלי התיאטרון
רס!

 יודעים כולנו הלא גדולה. שאלה גרם! מי
 המפצה שטיא קטן, פקידון אחד גרם מי.

דיו שהופקד זה שררה קורטוב בכוח עצמו  בי
 דלות על התרבותיים, אופקיו צימצום על

 שלו... הציבורי אומץ־הלב חוסר ועל הרוח
 זה הוא מי אבל במישרין. כלומר, שגרם. הוא

 בידו, ושרץ טובל בחינת מאחוריו, המסתתר
 האחראי מיהו הפקיד! של בחוטיו מושך מי

ולעיוות! למחדל המיניסטריאלי, האמיתי,
 קולמוס שבהינף אדם אותו אחראי ברור:

 אחת) לשיחת־טלפון כמובן, (כוונתי, אחד
 וזה לסדר. שלו הפקיד את לקרוא היה יכול

 שלנו, שר-החינוך־והתרבות לא אם הוא מי
 אחראי כלומר, ובעצמו. בכבודו נבון, יצחק
תרו מידות בעל אצילי, אף הגון איש אותו
 שכולנו יודעי״דבר, עדות על״פי רבות, מיות
 ישראל ארץ של המובהק נציגה את בו ראינו

 אבוש: ולא שחלקנו(ואודה האיש היפה...
 טיבעי מועמד בו ראינו זה) בכלל אני גם

 חידלי־האי- שוקקת מיפלגתו בראש לעמוד
 הרמה למישרה עיניו לשאת שראוי ומי שים

במדינה. ביותר
 בלבד מעטות שנים שכעבור איש אותו
הג משרי-החינוך־והתרבות כאחד יתגלה
 כבר ואני - ישראל מדינת של ביותר רועים

ואף כולם את לזכור מסוגל אני שבו גיל בן

 אבל דומות." מחשבות הוגות גדולות חות־אנוש
ויידע?! חכם מי מיקרה. רק לא אולי

 בני כתב ,16.9.88 מיום במאמרו מקום, מכל
אגב": ״דרך במדורו ציפר

 ז׳אן הצרפתי הפאשיסט אמר ״כאשר
 ,,,אפיזודה היו הגאזים שתאי לה־פן מארי
 בעיק־ הלך זך נתן המשורר הארץ. רעשה
 לונדון לירון בראיון דומה דבר ואמר בותיו

 זה וראה שבועיים... לפני אחרונות׳ ב,ידיעות
 אלא מריבצם לעורר הצליח לא הוא פלא,
 - הסופרים באגודת תשושים אריות כמה

 ישנים בעיתונים לחטט כנראה שתפקידם
סופ של שטות דברי אדומים בקווים ולסמן

 השבוע השמיעו ואילולא - ומשוררים רים
 כולו העניין כל היה הדקה, שאגתם קול את

הנשייה. בתהום שוקע
 בפיו מחרידה נשמעה אותה.אמירה ״מדוע

 יש זך? של בפיו לפארודיה ונהפכה לה־פן של
 מארי ז׳אן ברורה. אחת סיבה לפחות לזה

 בדיעו־ עיקבי פוליטיקאי אללי, הוא, לה־פן
 הציבור ולכן בהכרזותיו, להחריד ורציני תיו,

 שכאיש־רוח זך, נתן לעומתו ממנו. מתיירא
שי שיעשה ממנו לצפות לכאורה צריך היה
 בעיקר מצטייר במילים, ומבוקר זהיר מוש

 אפשר איך ולא־רצינית; קאפריזית כאישיות
מאי הזדעזע אחד שמצד אדם, אחרת לתאר

 את ויזם שעמד כך כדי עד ביתא כפר רועי
ומ לשירה, בין־לאומי פסטיבאל של ביטולו

 תרבות של בן־תפנוקים של בפוזה שני, צד
 מיליוני היו שבה שנה 12 מבטל אירופה,

כאלה!״ כפר־ביתא

שתיקה שיר
שבני הראשונה הפעם כמובן, זו, היתה לא

 רק ממנו. לטובים ללעוג לעצמו מתיר ציפר
לג לכן קודם חודשים ארבעה  מדור באותו ליג

בת שהכריזה, בז׳ראנו, מאיה המשוררת על שלו
 שירים ממנה שביקשו עיתונים לעורכי שובה

 ולא סרט ולא ציור ולא שיר יהיה ״לא כי לחגים,
 לחיות שנשוב מסיבה/עד ולא קונצרט סיפור/לא

ופחד.' ודיכוי כיבוש בה ובמדינה/שאין במקום
 כ״מחוות המשוררת של מעשה אני תיארתי אז

 נתקלנו לא ובשכמותה שבה ספרותית התאבדות
 מי- על יושבי ושינאנים, שאננים של בארצם פה
 ומדמנות, מנוחות מי על ויושבי מדים וחובשי ךין

 של פרה" כאותה באודר פורחים עורכים
אל״' שאג

כי: הוספתי ועוד
 שיבוא עד זמן של שאלה רק זו היתה

 שירה־מינשרה־ את לצחוק וישים מישהו
 היא קטנה ארץ בז׳ארכו. מאיה של זעקתה
טילו ומי מי לנחש אפילו היה ניתן ארצנו.  י

 במות או במה ובאיזו הראשונה. האבן את
זאת. יעשו

מיו המיצווה״השליחות את מילא הפעם
אס של בית״מידרשה יוצא ציפר, בני דענו
מין שהוא השמאל המפורסמת: בושט כולת  י

המע ומיושב ביקורתי שמאל שהוא מרכזי
 ומחבר - מפוכחות שמאליות הנחות לה

לפרנסתו. בפרסה רשימות ומפרסם
 לעצמו, לשוות כוונה מתוך וגם לפרנסתו

זהות. של מראית־עין הזהות, לחסר כלומר,
 לא שאני מפני זהה אני שאומרת: זהות
 ועצמי עצמי. את בעיקר מזהה. אלא מזדהה

 אבל פחות לא אני. הוא שאני כמו עצמי, זה
מזה. יותר לא גם

 ממנה ליותר בזהותי. כלומר, בזה, די ולי
 כל על וקובע, מוסיף גם אני לכן שואף. איני
קיים. אינו מזה יותר תבוא: שלא צרה

 ממני שיותר ומה ממני. יותר אין כלומר,
סיון או אגדה הוא עלי. להערים ני

 לא עלי ולהערים מאמין אינני ובאגדות
אתן.

 המשוררת של מצפונה צו על הגיב וכה
 עורך־במיקרה ציפר, בני אחד בז׳ראנו מאיה

 גמור מיקרה שהיא בארץ מוסף־במיקרה של
 לא מיקריים אגדה בעלי של ובלעדיהם

לעולם: באה היתה
 פארא- אל המשיבנו מעניין שתיקה ״שיר
 שהעולם החש המשורר עתיק״יומין: דוכס
 ואילך שמעתה מחליט לפניניו ראוי אינו

 ומכריז מהלכו את העולם שישנה עד ישתוק
כולם." על ,ברוגז׳
בא האם וטיפשות-לב. קהות־רוח איזו
 מאיה של שירה נכתב בגרנלנד או לסקה

 אותו! שגרם הוא הריק החלל וכלום בז׳ראנו,
 ישנה ,שהעולם בדרישה באמת מקורו האם

 מסוים ב,עולם׳ המדובר ושמא מהלכו!׳
יותר!! עוד מסוימים וב,מהלכים׳ מאוד

 לא וכמו מעולם. ביתא היתה לא כמו
 נערה, או נער של מוות שוועת שום הגיעה

 הערלות״מרוב- לאוזניו ילדה, או ילד של
שלנו... העורך של אנינות

כו למען ואנא, תודה. בז׳ראנו: ולמאיה
נידרך. את התירי לנו:

 ויהיו - כעת נחריש כולנו שאם מפני
 וכואבים נואשים או ויפים טובים נימוקינו

 רק עולמנו, העולם, בחלל ינסר - שיהיו ככל
למי והצופרים הציפרים של הצורם קולם
ניהם.

 - וצופרים צפירות ציפרים, שכולו ובעולם
עוד. יישמע לא שיר ציפורת שום של קולה
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שנתפרדה חסרה
 מתפלש מי הכל, אחרי באלה. להסתפק יכולנו

 אבל אלה. ממין עכורים מדמנה במי להנאתו
 שלא בידינו הרשות אין — משהתחלנו״במלאכה

 תומר לבן־ציון כמובן מגיעים אנו וכך לסיימה.
דור. ולמשה

 לו היה לא כי בקבעו הצודק רויד לסנדו בניגוד
 שמעולם לי ואף'נדמה עימי, ודברים״ ״דין מעולם

 דור משה את היכרותי ממש, של שיחה שוחחנו לא
רבות. שנים לפני ראשיתה תומר ובן־ציון
 על המדווחים הכתבים מבין מי אם ספק
 עם ביחד הופיע תומר בן־ציון כי יודע הפרשה

לן מקסים דור, משה  שירים בחוברת ועימי גי
 33 לפני שערכתי חדשים שירים בשם צנומה
 אם וספק ),1955 בתשט״ו, הופיעה (היא שנים
 את שערכתי הוא שאני לכך מודע מהם מישהו

 לבדם ברושים דור, משה של הראשון שיריו ספר
 ופיר־ שערכתי כדרך תשי״ד), לקראת. (הוצאת

 חבורת אנשי של ביכורים ספרי וכמה כמה סמתי
)32 בעמוד (המשך


