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 נמנה לא מעולם תוסר נכון, ״לקראת״.
 לא — לדור ואשר ״לקראת״, אנשי עם
 לי גמלו כיצד לספר המקום זה

 של הקדשתו (דיברי נאמנה" ״בריעות
 מחברי מקצת ספר) באותו דור משה

 מן חלק עזרתי. על רחוקים ימים באותם
 ואם במדוייק אם נתפרסמו, הדברים
 ויתרם יותר, או פחות מעוותת בצורה

יתפרסם. עוד אולי
 שלהי מאז כי שנציין לנו די לענייננו

 וכל החבורה לה נתפרדה 50ה־ שנות
 בן־ציון עם לדרכו. לו פנה־הלר איש

 שנים התראיתי לא למשל, תומר,
קול לפני הפגישה על (סיפורו רבות.

 הוא במעריב, שהופיע כפי מערבי, נוע
גמורה.) בדותה
משו מכרים בעד מנע שלא מה —
המת על לפעם מפעם לי מלספר תפים
לעס היה שבה הסופרים באגודת רחש

 ויותר יותר ממעט שהוא תוך קן,
 על הדיפלומטית, שליחותו על לכתוב,
וכר. וכו׳ אלון ליגאל קירבתו
 מדוע יודע שאינני במרומים סהדי
 אנטיפא־ השנים במרוצת בי נתפתחה

 רע, כל לי עשה לא מעולם כלפיו. תיה
 לטינה סיבה כל בידי נתן לא מעולם
 ערב חשבון — כן פי על ואף כלפיו.

 — כאן עורך שאני הוא יום־הכיפורים
 אולי רפתה. לא שבליבי התרעומת

 בגידה בו שראיתי מה בשל לו נטרתי
כלו נעורינו, בשנות שנדרנו מה בכל
 נהיה; לא ספרות לעסקני שאנו מר,

 את מיפלגה) (מלשון ״נמפלג" לא שאנו
״המושח מן שונים נהיה שאנו הספרות;

 הדברים את אפילו וראה ההם״. תים
 אותה של הדבר באחרית המתפרסמים

חד (שירים נשכחת ביכורים חוברת
 חוברתם זוהי ידענו: אחת ״שכן שים):

 שלהם. ורק שלהם בה. המשתתפים של
 פעוט דבר וכלל כלל איננו זה ודבר

 וכיתתית מיפלגתית תרבות של בארץ
ההרג פשר זהו אולי כארצנו. מובהקת

 בגישתנו אותנו המלווה הטובה שה
 וייאמ־ שכן, זו. ראשונה חוברת להוציא

 כזאת הרגשה גלויות, הדברים נא רו
המופי הבמות מן במה בשום לנו אין

בארץ." כיום עות
 ערב של מבט - לאחור במבט

שה גם ייתכן - כאמור כיפור, יום
 מתפרסמים אלה שדברי לכד סיבה
 במה בשום ולא הזה, בהעולם היום

 במרחק - היא גם קשורה אחרת,
 ובאותו הרגשה באותה - שנים 33

־־ נדר.
 אז, לעצמו תיאר מאיתנו מי שהרי

 אי־ שיהיה תמימות, חניכה שנות באותן
 שבו בעיתון ולפובליציסט לעורך פעם

 ״בוגדנות דבר על דברים מתפרסמים
 עיתון קניוקית״, ותבוסתנות וילנרית
 שום בלי — לקוראיו לשקר המסוגל
 כי האומרת בכתבה — מצפון נקיפת
 לפסטיבל נוסע זך נתן זה ישראל עוכר

חש על ברוטרדאם הבינלאומי השירה
 מי הישראלי? מישרד־החוץ כספי בון
 יבוא כי דעתו על ימים אותם מעלה היה
 אנשי מאותם אחד יכתיר שבו יום

 ״ז׳אן־ בתואר רעהו את נאמנה״ ״ריעות
 חושד אני אולי אבל זך". מארי

 אנוש. דרכי הם שכך ואפשר בכשרים.
למוקדם. מאוחר נקדים אל זה: וגם

״שונות״ בסעיף
 ובכן, תומר. לבן־ציון איפוא, נחזור,

 מובנת לא מורת־רוח אותה בשל דווקא
 רקע על חלקית רק מובנת או לי,

 הפתעה הופתעתי שנאמרו, הדברים
 אורלנד יעקב בשעתו לי כשמסר .גדולה

הי לאחר קצר זמן תפקידו!), (בתוקף
 הסופרים, אגודת יו״ר לכהונת בחרו
 בן- דווקא כי משנה־וחצי, יותר לפני
 שמי את שהעלה הוא תומר ציון

הסו במישלחת להשתתף כמועמד
 לברית- שתוזמן קיוו אז אשר פרים

ביקו על כמחוות״גומלין המועצות
 סובייטית סופרים מישלחת של רה

 דווקא תומר, בן-ציון וכי בישראל,
 שלו זה לצד שמי, את צירף הוא,
 לרשימת האגודה, בוועד רעיו ושל

 להכנת המייעצת הוועדה חברי
 הבינלאומי המשוררים פסטיבל

 של (בסופו בישראל להיערך שעמד
הסופ אגודת רשימת נתקבלה לא דבר
 רשימה הרכיב 40ה־ חגיגות ומטה רים

שעל רשימה עצתי, פי על משלו,

 עצם עד מצטער הוא מחבריה שניים
הזה...). היום

 צריך ואולי — אבוש ולא אודה
 מה יודע אינני — להתבייש הייתי
המיי תשובתי אבל עלי, שקפץ השד
הר שתי ודתה: הבשורה למבשר דית

 הן שהרי בעיני, נראות אינן שימות
 אגודת ועד מעסקני" בעיקר מורכבות
 אנא, תומר, לבן־ציון ואשר הסופרים.

 מאקי- תככנים שעם לו אמור בטובך,
 רק לא אסע, לא מסוגו אווליסטיים

לבת־ים. אפילו אלא לברית־המועצות,
 שביקשתי עד דעתי נחה ולא

 לתומר וימסור יילד שאכן במפגיע,
כלשונם. הדברים את

 בן־ משהעלה כי ייפלא,עכשיו, האם
הסופ אגודת ועד בישיבת תומר ציון
 הגינוי הצעת את שבועיים לפני רים

 שלוש לאחר ״שונות", בסעיף כלפי,
 כוחות את שהתיש דיון שעות

 עמדו כבר מהם שכמה המשתתפים
 דבריו את פתח האולם, את לעזוב

ליושב־הראש: בפנייה
 למאקיא־ אותי תחשוב אולי ״אתה

ווליסט..."
 פגיעות האיטלקים: שאומרים הוא

עמוקות. צלקות מותירות סכין
להת זו הזדמנות איפוא מנצל אני

במ אמנם תומר, בן־ציון לפני נצל
 שלי סכין" ״פגיעת אותה על אוחר,

הושיט הוא בכפו. עוול לא על - בו

 נאמנה" ״ריעות דור: משה
קניספל גרשון רישום

דו את לי  לו גמלתי ואני לשלום י
 עוד זוכר אינני הלחי. על בסטירה

בחיי. כזה מיקדה
חשבונות... חשבונות, שאמרתי: הוא

 נאמנה״, ״ריעות שאמרנו וכיוון
 זה מילא, דור. למשה סוף־סוף היגענו
 שאפתן וכיבודים, כבוד רודף שהוא

 זאת כל — ונוטר ונוקם חסר־מעצורים
 מתאר היה מי אבל שנים. זה ירענו

 שמקירבנו הרעים, בחלומותיו לעצמו,
 למישרה בהיבחרו אשר האיש ייצא

 של המקומי הסניף נשיא של הרמה
 בינלאומי סופרים אירגון — פא״ן

 — היצירה חירות על להגן כדי שנוסד
השו רוזן, רמי חיפה, כלס לכתב ישיב

 עמיתיו של למענם נעשה מה אותו אל
 במעצר הכלואים הערבים הסופרים

 שם כל ״בדקנו כי ,3 באנצאר מינהלי
מת הכתב וכאשר פרט." כל וביררנו

 ״קיבלנו מוסיף: הוא ושואל, וחוזר עקש
 מסיבות לך לפרט יכול שאינני הסברים

 כפי זה את ותבין טהורות, ביטחוניות
רוצה." שאתה

 נרשם וגם כהלכה הובן המסר ואכן,
 רוזן, רמי של כתבתו (ראה למזכרת

).15.9.88 חדש, דף המחדל", — ״פא״ן
 ״עבר איש ה״כנעני", הסופר וזהו

 דובר היום עצמו המשים האדומה״,
 המדבר האיש וכזהו היהודית", ״השואה

מתפת שבה חיינו, ״מציאות על כלפי
וחישו וחשבונות זיקות כנחשים לים
 שיש ולחצים, והשפעות ושיקולים בים
שבמח הצלולה את להעכיר כדי בהם

במניעים.״ הטהור את ולזהם שבות
 קארל שאמר מי על אמר כיצד

 עולה לא זה אל ״ביחס בשעתו: קראוס
רעיון." שום בדעתי

 ספר מאותו קטנה ציטטה אולי זולת
 לבנים, ברושים שערכתי, שלו ביכורים

 ההולך מפני אותנו הזהיר כבר שבו
הבנו: לא אנחנו ואילו הזהיר ומבשיל.

 אודה ולא אסוג לא
ת. שמן של פשעים על זי
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