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 לפחות נייר״, של ״נמר הביטוי
 בא מאו, היושב־ראש בכתבי במשמעותו

 שיועד חסר־שיניים דחליל על להצביע
 מאז אולם ממש. של לנמר בניגוד להפחיד,

 הספרותי מדורו הזה בהעולם להופיע החל
 התגלה הוא נייר, של נמר עומר דן של

שנושך. כנמר
 מידת לפי מדור של טיבו על לשפוט אם

 יוצא מדור זהו אנשים, להרגיז הצלחתו
 הוא בהם המעטים בשבועות שכן, מהכלל.

 יותר ולקומם להרגיז הצליח הוא מתפרסם,
 בעיתון. יותר ותיקים מדורים מאשר אנשים

 וזיכה־ במדור התפרסם שעבר בשבוע רק
 מיכל של מיכתבה )2016 הזה (העולם בים

 רשימתו על עין־החורש מקיבוץ סנונית
 המערכת של ותיבודהמיכתבים המשוררות

 פחות לא נוספים, מיכתבי־תגובה גדושה
זועמים.
 של מכתבו היה אלה ממיכתבים אחד
 לביב, יגאל הזה, העולם של הכלכלי הכתב

 הספרותי. בתחום גם דברים לומר הרוצה
 כאן להיערך שעומדת מיד שחשתי כיוון

 מעמיד אני תרבותית, התכתשות חגיגת
לעריכתה. כזירה הזד. המדור את
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:רכים יגאד שד מיכתכו דהלן
 תום אחרי שנה אלפים שלושת כמעט

למתייוו היהדות בין התרבות מילחמות
 עצמה, על ההיסטוריה חוזרת כי נראה נים,

 כל דבר. שכחו או למדו שגיבוריה מבלי
 שדות־הקטל על המילחמה התנהלה עוד
 היומית, בעיתונות המוספים־לסיפרות של
 הנפת תוך היציעים מן בה לצפות ניתן היה

 לנטיות בהתאם מטה, או מעלה אגודל
 ״הנמר גם הצטרף כאשר אולם האישיות.

המח לאחד )2013 הזה (העולם נייר״ של
 ה־ התרבות ייבוא חסידי לצד ודווקא נות,

ה התרבות עידוד במקום יוונית־קלאסית
כך. על למחות מקום ראיתי ישראלית,

 פיתוח לנושא להתייחם יש העניין, לעצם
תע אחר, מוצר כל פיתוח כאל התרבות

 (אם קמה לא הישראלית התעשייה שייתי•
 כה) עד שהוקם למה תעשייה לקרוא ניתן
 ייבוא של מניעה מוצריה, על הגנה בלי

 דאמ־ על מוחלט איסור ובעיקר מתחרה,
 פיתוח כמו זולים). במחירים (הצפה סיוג

 גם יש כך כימי, תכשיר או ישראלי מטוס
התרבות. תעשיית על ולהגן לעודד

 להגן עדיף כי ראשונה, מסקנה מכאן
 התרבות ניצני על מלאכותיים באמצעים

 תרבותי ייבוא של הצפה מפני הישראלית,
 של מיגוון או סוג איזה השאלה מבחוץ.

 מישנית. היא לעודד, יש מוצרי־תרבות
 לסאפפו לתת אין כי העיקרון, הוא החשוב

 יוצר חשבון על לפרוח לקונפוציום או
 ה״נמר הוא עומר, דן צודק אם גם ישראלי.

מו הישראלית בתרבות אין כי נייר״, של
 נהגו אילו הרי לסאפפו, השווים צרים

 בארץ היתד. לא הכלכלה, אבות כמוהו
כלשהי. מקורית תעשייה

 תמיד יש בעיני כי היא, השנייה הנקודה
 תרבות על ישראלית לתרבות עדיפות

ה על-רוחני, בניין היא התרבות מייובאת.
 הכלכלי־ המסד על להשפיע וחוזר משקף
 ממסד צומחת מייובאת תרבות כל גשמי.

 ארץ בכל זר נטע והיא ארץ־ייצורה, של
אחרת.

זרה תרבות יבוא .כי מלמדת, ההיסטוריה

 הקיים המסד על להגן בדרך־כלל נועד
 ברוסיה היה כך חברתיים. שינויים מפני
 ארצות- בשאר או אוקטובר, מהפכת לפני

 גם אגב, כך, הכבושות. מיזרח־אירופה
 שבהם ישראל, בידי הכבושים בשטחים
ער תרבות במקום יהודית תרבות מלמדים

 מטיף זרה, תרבות לייבוא המטיף כל בית.
ש החברתי המסד של לאידיאליזציה גם

תרבות. אותה צמחה עליו
 מחברת־ צמחה היוונית־קלאסית התרבות

 דמוקרטיה, על מושתתת שהיתה עבדים
 ומעמדות. עמים דיכוי תוך שליט למיעוט

 עתה המדכא היהודי, שהמיעוט — ייתכן
 תוך בשטחים, הערבית האוכלוסיה את

 בלבד, לעצמו דמוקרטיות חרויות שמירת
 העבדותית החברה של העתק־שמש הוא

 בזה, מישטר להנציח שרוצה מי היוונית.
היוונית. התרבות להעתקת גם יטיף

 במאיר משורר של שיריו שספר ברור
 ביבוש־השטחים, על תגר הקוראים ויזלטיר,

 יום־ מילחמת על רייך אשר של שיריו או
המש החברה את תואמים אינם הכיפורים,

הפול של מעמיקה בחינה הקיימת. עבדת
 כי תגלה, לישראלים המתייוונים בין מוס

למתנגדיו. הכיבוש חסידי בין הוא החייץ
תר מדוע :השאלה היא שלישית נקודה

 להעדיף למה אחרת. ולא זו, ייבוא בות
 או חוסיין טהר. את ולא סאפפו את דווקא
 דוס־ ולא קונפוציוס למה ;אל-חכים תופיק

 מדור־ שעורך בגלל רק האם טוייבסקי.
 סינית, או יוונית למד הארץ של הספרות

 ייבוא לגבי אלו לתרבויות העדפה תינתן
 שיש למשל, ערבית, תרבות של ארצה
ל לפחות משתווה היא כי הטוענים רבים

היוונית? תרבות
 הערכיות. שאלת היא האחרונה הנקודה

 שלדעתי עומר, דן כיצד לראות קצת קשה
 לשם ראויה סיפרות ידיו מתחת הוציא לא
 מהפכה טוב בוקר האחרון ושסיפרו זה,

 ,2 שואה קינן עמום של סיפרו העתקת הוא
 פרי, מנחם או קלדרון ניסים את מתקיף

 שוב, טובה. סיפרות כותבים שאינם על
אישיות. בדיעות מדובר

 על שאינו טוען עומר שה קורן, ישעיהו
 בצהרייס, לווייה בשם סיפור כתב רמה,

 מפעמיים. יותר ובהנאה במתח שקראתיו
 הורביץ יאיר ויזלטיר, מאיר של שיריהם

וסק עניין תמיד בי מעוררים וולאך ויונה
 או תמוז בנימין עומר, של אליליו רנות.

נוס יווניים, הסיניים התרגומים או אורפז,
שיעמום. בי כים

 עומר. של שגיאות כמה לתקן כדאי וכאן
 נתמך היותו על סימן־קריאה את תוקף הוא

ב שהוא הארץ, את ומשבח בכספי־ציבור,
 לכספי־ציבור. נזקק ואינו פרטית בעלות

 סימן־ במקומה. אינה ההשוואה ראשית,
 הארץ, כמו פרטית בבעלות הוא גם קריאה

 ממשלתיות מתמיכות נהנה הארץ שגם כשם
 ציוד לרכישות נוחות הלוואות בצורת
 האם שנית, נייר. לרכישות ובן לדפוס,

 שנהנה קינן, עמוס את גם יפסול עומר
שיקול? זהו ממתי ציבוריים? ממענקים
 הרמז היא גועלית, ממש אחרת, שגיאה

 בסימן־ התפרסמו ברנשטיין אורי שירי כי
 המפרסם אסקור מבעלי שהוא כיוון קריאה,
שי ידיעתי, למיטב ביטאון. באותו מודעות

 בביטאונים או בעכשיו גם מתפרסמים ריו
 כלשהן. למודעות קשר בלי אחרים,
לכיב. של מיכתכו כאן עד
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 התרבותית שחהתכתשות מכיוון

 אין מערכת, חברי שני בין נערכת הזאת
בציפיה עצמכם את למתוח צריכים אתם

 לגיב. יגאל על עומר דן של הנגר להתקפת
 המחיר. באותו בזה, לכם מוגשת היא

:עומר דן שד תגוכתו להלן
 שנות בסוף בהשומר־הצעיר נערותי מאז

 אני החמישים, שנות ובראשית הארבעים
 בצורותיו הסטאליניזם מפני בבריחה עסוק

 חיה נדמה התרבותיות. ובעיקר השונות
 סוף נעלמו שאלה האחרונות בשנים לי

הפתי לכן הישראלי. התרבותי מהנוף סוף
 וניסתרת הגלויה תגובתו נימת אותי עה
 טיעוניה, ובכוונת בסיגנונה לביב יגאל של

אישית. בפגיעה וכלה מאי־דיוקים החל
 יהודה של טוב שיר מעדיף אני א.

 מלסבוס סאפפו של טוב שיר על עמיחי
 שיר על חנ״ל סאפפו של טוב שיר ומעדיף
השי ההעדפה כלשהו. ערך משולל מקורי

 לכן עקרונית. ולא איכותית היא שלי רית
 עקרונות על בהגנה נייר של בנמר יצאתי

 קבוצת נגד ברונובסקי יורם של העריכה
 עצמה את חשה אשר ספרותית־כלכלית

מת אני הספרותיות. מהעדפותיו ניפגעת
ה האספקטים אשר לביב יגאל על פלא

מעיניו. נשמטו מאמרי עסק בהם כלכליים
 סטא־ הינן לביב יגאל של טענותיו ב.

נוב והן במהותן ליניסטיות־דאדנוביסטיות
 מציג הוא אותה השקפת־עולם מתוך עות

 דיעו- שברי השורות. ובין מישפטים בקטעי
 משיי- בתגובתו המשתקפים לביב של תיו
 אשר מחשבתי לזרם בעיני אותו כים

 מאז מוקיע הלא־וולגארי המרכסיסזם
במיב־ לביב מייצג שאותו זה זרם מרכס.

?
עומר דן

שיניים עם נמר

 מדברי לצטט ואם אקונומיזם. קרד תבו
 ״עבור מיועד שהוא הרי גרמשי האיטלקי

 להם שיש ההרגשה את שאוהבים אנשים
הפילוסו החכמה וכל ההיסטוריה כל את

 מבלי זול במחיר בכיסם והפוליטית פית
 נוסחות בכמה מרוכזים אלה וכל לטרוח

קצרות.״
ההרג בי עולה לביב של נימוקיו לנוכח

 וקטן אדום ספרון באיזה נעזר שהוא שה
 באופן הכל הרואים לאומרי־הן, המיועד

 שברי לביב דולה מתוכו ואשר חד־סיטרי
 ״חרבות בסיגנון סטאליניסטיות נוסחאות
 ״סוציאליזם את המזכיר אחת״ במדינה
 להרחיב המקום כאן שלא אחת״, במדינה

הדעת. את עליו
 של האנטי־קוסמופוליטיות השקפותיו

 הדיבור מסיגנון רבות שנים מזה יצאו לביב
 המערבי. בעולם הראדיקאלי השמאל של
 מבקר שלביב המחשבה מרגיזה אותי אך

 ספרות־על־ של דמאגוגיים בנימוקים אותי
שט נגד או ישטחים כ״בעד פי־נוסחאות

לטיב. כקריטריון חים״
 ילד מינו לביב של אקוגומיזם אותו ג.

 מפליא לא לכן הקאפיטליזם. של ממזר
 ותרבות ספרות על בוויכוח מעלה שהוא

 מוצרים, תעשייה, חומות־מכס, ־של טעונים
הכל טיעוניו את לתרגם אם וכר. דמפינג
ולהח לספרות, הסב אותם לביב, של כליים
 הגנת על שטענותיו הרי הכלכלה אל זירם

 שביט בומה לטיעוני זהות תוצרת־הארץ
 הכל־ טורי את ממלאים א-שר ותעשייניו
 לי צר היומית. העיתונות של כלה־מטעם

 בהן מטבעות־לשון באותן ללביב להשיב
 לבו- שם־טוב ויקטור שר־הבריאות השיב

טוב בחו״ל המוצר עוד ״כל שביט: מה

 יותר
ויותר

לתוצרת־האלץ
 < של 22 מילכוד

 * והכבוד גברת עם
/ להיינריך בלום ל,  ב
 0 שאני הרי — גראס
 וחסרת־עו מסובסדת רות

בארץ.
 לגבי . לא דברים קובע לביב ד.

 היו .ותיו יו אם הטרום־מהפכנית. רוסיה
 התרבות כי יודע שהיה הרי יותר מבוססות

ה מן ברעבתנות ניזונה שם המהפכניות
 את מבין שאיני כך האיטלקי פוטוריזם

 בניין היא ״התרבות כמו שורות של פישרו
המסד על להשפיע ועוזר המשקף על־רוחני

הגשמי...״ הכלכלי
 גם אגב, ״כך, כותב לביב כאשר ה.

 מלמדים ישראל בידי הכבושים ב־שטחים
 לי נראה שהדבר הרי יהודית,״ תרבות-

 בחינות־ הן •שם הנערכות הבחינות חמור.
 ל־ הגענו וטרם ומצריות ירדניות בגרות

 בחינות־בגרות עוסקות בהן ימות־המשיח
היהודית. בתרבות אלה
 ויזל־ מאיר לשירי שלי הכבוד כל עם ו.
 ששיריו לביב של שקביעותיו דומני טיר,

 או השטחים, כיבוש על תגר ״קוראים
 מילחמת־יום־ על רייך אשר של שיריו

 ונובעות יומרניות קביעות הן הכיפורים,״
 בשירה הנעשה את לביב של ידיעתו מדלות

 שנכתבה טובה שירה קיימת אם העיברית.
 את ומביעה יום־הכיפורים מילחמת לאחר

 שירתו היא זו קיומנו של האבסורד עוצמת
 האחרון שיריו בספר עמיחי יהודה של

 נחלץ שלהגנתו קלדרון ניסים א־שר (ספר
 על שלו). היוניות הנטיות נגד כתב לביב

 המתורגמת הישראלית השירה פנים, כל
 עמיחי שירת היא ודמשק ביירות בקהיר,

 של משוררי־התגר שירת ולא זך ונתן
לביב.

 טוב בוקר ספרי על לביב של דיעותיו ז.
 אטרח לא גם בעיני. מכובדות מהפכה

 ספרו ״העתקת הוא שספרי כך על להתנצל
 לא גם שתיים״. שואה קינן עמוס של

 בטרם נכתב שספרי העובדה את אציין
 מאחר אך העתקתי. ממנו הספר אור ראה

 של הרעה איכותו את כורך לביב ויגאל
 ומנחם קלדרון גיסים על בדיעותי ספרי
 טובה״ ספרות כותבים שאינם ״על פרי

 לא מעודי כי לציין עלי לביב, לטענת
 או לטוב כותבים שהם הספרות על כתבתי

 סופרים. ולא מבקרים ושניהם מאחר לרע
 מבקר בין מבחין אינו לביב שיגאל חבל

 כתב שבין להבדל המשול דבר לסופר,
 כלכלית, מישנה של ויוצרה לענייני־כלכלה

למשל.
 לוויה את קרא לביב שיגאל זה ח.

 מפעמיים יותר קורן ישעיהו של בצהרייס
 אם אבל הספרותי. טעמי את מחייב אינו

 אני — ספרותיים טעמים בהחלפת מדובר
 יצחק של סיפורו את אחת פעם קראתי
 כשבוע לפני שפורסם הגשם, אחרי בן־נר
 עליו הגנתי אשר ספרותי מוסף באותו
 מדהים סיפור זהו ללביב. נראית אינה

הכי חסידי בין ב״חייץ ח אשר בעוצמתו
 זה סיפור לביב• כהגדרת ומתנגדיו״ בוש
 מאז היחידות התרבות מיצירות אחת הוא

להע מציע שהייתי ששת״הימים מילחמת
 יבוא- נגד מכםי*מגן אותם את להן ניק

לביב• כטענת מיתחרה,
סי שקלאסיקה ללמוד התפלאתי לא ט.

 יגאל על שעמום נוסחות יוונית או נית
 מוב- תרבותי תוצר והוא מאחר זאת לביב.

ל קרוב במשך שהצליחה חברה של הק
 חומות־מכס בעזרת להגן שנה שלושים

 העולמית ובספרות בתרבות הנעשה מפני
 קשר כל אשר ״ילידים״ של גזע, ויצרה

בהחלט. מקרי הוא תרבות לבין בינו
 ״גוע־ שלי, אחרת לשגיאה באשר י.

 ברנש־ אורי בעניין לביב, לטענת לית״
 את לשיריו ייחסתי לא שמעודי הרי טייו׳

 בגלל קריאה בסימן שהתפרסמו הטענה
 ברנשטיין של (שיריו אנזקור של מודעות
 זה בכתב־עת אחרים רבים לשירים בדומה

 שי- של אטיגונים היותם בזכות מתפרסמים
 שלי אסקור״ ״טענת ועמיחי.) זך נתן רי

ה ברנשטיין, אורי של לאשתו הופנתה
 של סיפוריה לזר. הדרה בשם־עט מפרסמת

 ב־ הפירסום במיבחן עמדו לא זו גברת
אחרות. ספרותיות ובבמות עכשיו
 דן שד תשוכתו מיכתכ כאן עד

מד.  מבטיח אני שני, סיבוב יהיה אם עו
תקופחו. שלא
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