
של חתלתול
הזה״ ב״העולם ולמדורו בכלל, עומר דן של למדורו

 מאשר חתלתול״של־נייר התואר יותר יאה בפרט, 2165
 הסובלנות מידת שמצד (למרות נמר־של״נייר התואר
יכול וחוסר עליו המודפסים לדברים בכללו הנייר שמגלה

 שרימזו כפי של־ממש, דמויות לנצח דמות־מנייר של תה
דו נמר־של״נייר, הדימוי את שהמציאו הסינים כך על

 לו שיאה וזה בו משתמש שעומר זה :התארים שני מים
 עצמו המדמה מרירות, ומוכה קטן כתבן לפנינו יותר).
 עמודים שני עומר דן לי הקדיש הנה, ששאג. לטורף

במדו גם תקדים בלי כמעט שהיא פרועה, השמצה של
הגרו התמונה בליוויית בכלל, העברית ובעיתונות — רי

 לפיר- כאן מצרף (אני למצוא. שניתן שלי ביותר עה
 שתפרסמו ומקווה שלי, יותר תיקנית תמונה סומכם
 של כתבתו כל משוא־פנים...)• ובלי מורא בלי אותה,
 כפיות-הכסף את ״גם :בסימון עשויה עלי דנן רכילאי

 אחותן וגם יש, אפן על חטטים גם ;אחא גנבת,
 הכזבים הזה, הסימון דווקא אבל אופיצרים...״ זונת

 מכל בה המפעפעת האישית והטינה שבכתבה הגלויים
 האינטרסג- לצחוק. עומר של כתיבתו את הפכו — מלה
 זו מדי. גלויים היו מהאמת והריחוק שלו הגסה טיות

 המדמה שולית, דמות מצד חלושה השמצה בעצם היתה
 היא אולם קטלניות. פגיעות לפגוע ביכולתה כי לעצמה
 לכתב־העת נוגע שהעניין ככל לפחות — תשובה טעונה

 הזה״ ״העולם שאת מכיוון ״עכשיו״, ולהוצאת־הספרים
 קור- מאלף אחד שאפילו וחבל נאור, ציבור גם קורא
דנן. עומר של השיטתיות להטעיות קורבן ייפול איכם
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 של טינתו את היטב מבין אני כי אציין, כל קודם

 ״עכשיו״ ונגד אישי באופן נגדי נייר" של ״נמר עורך
 שלח האחרונות השנים (חמש-עשרה) 15 במשך כבמה.

ותר שירים סיפורים, פעמים (שתים־עשרה) 12 עומר
 עכשיו לבטלה מנסה שהוא לבמה מפרי־עטו גומים
״עכשיו״ מערכת דחתה פעם ושתים־עשרה — פיו בהבל

 והבלתי-מהי- הקלוקלים תרגומיו ואת ״יצירותיו" את
 מבקר־סיפרות בשנות־השישים עומר כשהיה עוד מנים.

 תקף ״חרות״, תנועת״החרות עיתון של במדור־הסיפרות
 לו שהחזרתי לאחר שוקית, התקפה ״עכשיו״ ואת אותי
 ב- אדפיסנו שלא לו והודעתי שלו אחד קלוקל שיר

לערי שותפי באמצעות עומר, ביקש לאחר-מכן ״עכשיו״.
 אי- להתפייס חפץ, ברון ״עכשיו״, ומייסד ״עכשיו״ כת
הש את לשכוח אז הסכמתי סליחה• ממני וביקש תנו

 סיפורת מכתיבת לחדול לו הצעתי אן ;ב״חרות״ מצותיו
 שנה מדי כמעט לי לשלוח הוסיף הוא אבל ושירה,

נהפ לשולחן האלה היצירות והחזרת — יצירותיו את
קבוע. כמעט ומבין קומי למעמד כה

 ב- לפרסם עומר לי הציע שנים כשלוש לפני רק
 הקלושים, המגמתיים־הפוליטיים, סיפוריו את ״עכשיו״

 אינני קינן את (גם קינן מסיפורי והמושפעים לדעתי,
לעו אבל בלבד; כסאטיריקן אלא כפרוזאיקן, מערין

הסי בז׳אנר ענק הוא קינן עומר, תלמידו״חקיינו מת
 ואת עומר סיפורי את שדחיתי לאחר הפוליטית). פורת

תר את בערן שנתיים לפני ל״עכשיו״ הציע הוא שיריו,
 היא שלי הגרמנית ידיעת הגרמנית. מהשירה גומיו

 מתון וכן זו, ידיעה סמן על גם אבל ;למדי שטחית
 הבחנתי מגרמנית, ברי״סמכא מתרגמים עם התייעצות

 את חשפה (לאחר״מכן אלה• שבתרגומים הקשים בפגמים
 המרמן אילנה גב׳ עומר שבתרגומי והבורות ההטעייה

 ;״דבר״ של הסיפרותי המוסף — ב״משא״ מפורט במאמר
 קריאה״ ״סימן של הקרובה שבחוברת לאחרונה ושמעתי

 כדוגמה בתירגום עומר של השארלטניות עניין מובא
 בקיריית-הספר ול״בושות" מהימנות לחוסר מאלפת

 לרמת מתחת תת־כתיבה לאיוו לדוגמה כעצם או שלנו,
 י ״פרוזה״, עורן קרייס, שיוסי חבל המינימאלית. התרבות

 ידידי, ושהוא הסיפרות למען רבות כדרכו שפעל איש
 ונפגע עומר על־ידי אלה תירגומים בעניין הוטעה

 בהוציאו זה עסק־ביש על-ידי כמו״ל דרכו בתחילת
 אבל ומומחים. ידידים עם להתייעץ במקום לאור, אותם

אחרת). פרשה שאומרים, כפי כבר, זו
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הרכילאי־המתר־ בידי הנקוטה המוסר למידת אופייני
 כלפיו המופנות האשמות על לענות במקום כי עומר, גם

 בו שמטיח מי כל של טוטאלית בהשמצה פותח הוא
 להשיב מסוגל היה לא שעומר מכיוון עניינית. הטחה

 הוא (ואכן, כמתרגם חרפתו את שחשפה המרמן, לאילנה
 בהשמצת מייד פתח ענייני), באופן לה ענה לא מעולם

 נמנית הזאת והחוקרת שהמבקרת הסיפרותיים החוגים
עליהם.
 עניינית תשובה להשיב יכולתו בחוסר הדין הוא

 בורותו את שחשף ),2163 הזה״, (״העולם עילם ליוסף
 (אגב, ולא-ישר. משוחד כמבקר עומר של הטעיותיו ואת

 כושל מתרגם זה כיצד תמיהה הובעה עילם של במיכתבו
 ומהפ- מהשירה תרגומי-מופת על ביקורת מותח כעומד

 בלי מחק, מישהו ב״עכשיו״. שנתפרסמו העולמית רוזה
 עומר זו). תמיהה המביע קטע משוא-פנים, ובלי מורא
 משביעת-רצון. איננה ב״עכשיו״ התירגומים רמת כי טען,

 כעשרים של רשימה ״עכשיו״ מערכת בשם פירט עילם
סופ (של ב״עכשיו״ שהתפרסמו מרכזיים תרגומי״מופת

 מארקס ג.ג. עד לאסקר״שילר וא• ואודן מאליוט רים
 וד״ו וזן ואבידן עמיחי הם המתרגמים כאשר וגוגול,

 והטיל ואחרים) אבי״שאול ומ. טסלר וא• אוסטרידן י.
בי בלי להשמיץ במקום :אתגר או כפפה עומר בפני
 המצוינים הנ״ל, לתירגומים בפירוט יתייחס-נא סוס

ח בשמם, , י כ ו י  עומר של תשובתו האשמותיו. את ו
בחינת ״עכשיו״, ונגד נגדי הטוטאלית ההשמצה היתה... ן

ר ניי
 נמר. לממדי להתמתח מתוסכל חתלתול של ניסיונותיו

 להמציא. מסוגל הרגזן זוטרנו אין עניינית תשובה אבל
 אי-דיו- כלכלן איזה הוקיע אילו אומרים, הייתם מה

הכל כתבכם של ותשובתו שלכם, במדור״הכלכלה קים
 או אשתו עם רב הטוען כי האשמה היתה כן על כלי

 אגב, קינן. עמוס כמו גדול איש עם בידידות איננו
אותה הופן שעומר עילם, של המיסתורית זהותו בענייו

אל מוקד גברי

ת רו פ ת1ז1א ס ב׳יזןיז־ת ו

•.עכשיו״ חוברת שער
 מערכת נציג כעת הוא עילם כל־כן: מרכזית לסוגיה

 כוחם המנסים זוטרים, ברכילאים לטיפול ״עכשיו״
חובבני ובתירגום כושלת בכתיבה

!■ 3■ ם
 בחישתו היא עומר של בכתיבתו אחוד הפחות הצד
 לפולמוס כלל שייכים שאינם אישיים, בעניינים הנואלת

מתוס כותב גם אלא רכילאי, רק לא בחיותו הסיפרותי.
 שבירושלים ממלונתו עוקב הוא בתיסכולו, ואומלל כל

התל-אבי- הבוהמה של כחיי־זוהר לו שנראה מה אחר

שמגי עד במוחו מעוותת פריסמה איזו שעוברים בית,
למדורו. ותימחוני, מרושע סילוף תוך עים,

אי בעניינים בחיטוט בדרן־כלל עוסקים רכילאים
סופ של האישיים ובענייניהם אנשי״ציבור, של שיים
 של שעטנז הוא עומר של מדורו אבל זה. בכלל רים

 ממישחקי- גילויים עם כאילו-סיפרותית כרוניקה פירסום
 למד זח דבר גם וגירושים. נישואים ומתולדות קלפים

 המגמתית־הקלו- הסיפורת למלאכת ממורו-ורבו עומר
 של הנושנה טינתו את מכיר אני קינן. עמוס — קלת
 אבל ;חשוב סאטיריקן הוא קינן (בעיניי כלפי קינן
 גם בו לראות מיאוני את מעולם לי סלח לא קינן

 אני גם בכל-זאת אבל של-ממש). ופרוזאיקן מחזאי
 ב...מיש- נגדי עוין לצד עצמו את הפן כשקינן נדהמתי,

 תשובתי וגם אחרונות״, (ב״ידיעות מסויים פט״אישות
 הרבה כל־כן אחרונות״). ב״ידיעות ניתנה לו המפורטת

 גם מצפה הייתי לא וחוסר-רלוואנטיות רוע-לב גסות,
 בעיקבות פשוט צועד עומר כקינן. לא־נעים אדם מצד

 כאמור, הוא, קינן אן סקבוע. ומושא-קילוסיו אדונו
 פעם פרצתי כיצד לי (זכור מעולה סאטיריקן לפחות
 רשי- כשקראתי בו, לעצור יכולתי שלא אדיר בצחוק

 היתה זו ״קורבנה״. שהייתי שלו נהדרת מת״סאטירה
 להגיד אי-אפשר דומה דבר אך נהדרת). פארודיה באמת

 של סורסית עברית במין כתובות שרשימותיו עומר, על
 מי של ונואלת נצחנית קדרות של בנימה כילאיים,

 ה־ בעולמו הסיפרותית. בסביבתו כלל מתמצא שאיננו
 ועמיחי, קינן אדונים, שני מאורות, שני רק יש חשון
 היחיד כתב־העת את נס על מעלה גם תמיד והוא

 בלי- משבח הוא אותם ״פרוזה". :אותו להדפיס ״המוכו
 יתר כל כמעט ולגבי — וחגיגית קודרת וברצינות הרף

 עוין כרכילאי נוהג הוא העברית בסיפרות התופעות
ותת־סאטירי.
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 ואיפה איפה למידת בולטות דוגמות ארבע אביא

:עומר אצל
 ליורם קניוק. יורם את משום־מה שונא עומר א.
 מחונן יוצר בהיותו איכפת, לחיות צרין לא זה קניוק
 זקוק שאינו אדם בארץ, היטב הידועה ציבורית ודמות

 קוראי אבל אחר. או זה רכילאי של לאישורו כלל
 מצד גם קניוק, את היטב המכירים הזה", ״העולם
 שלום למען הציבורית ופעילותו שלו הסרט כתיבתו,

 ייתכן אין :עצמם את לשאול צריכים ואחוות-עמים,
 וסיפורים רומאנים — ויוצר עושה שקניוק דבר שכל

הבי ושיבחי דבריו של תירגומים רגיש, סרט מעולים,
 — והשלום השמאל בצד ציבורית פעילות בחו״ל, קורת

 מן- ז עומר של במדורו בעיקביות ומושמצים מושתקים
 ומשוא מורא של זו עיקבית מידה אחר לעקוב הראוי

נמר״של״נייר. לה שאחראי פנים
 ספרן למשל, הנה, לסופרים. ביחס הפכפכנות ב.

 בהוצאת שיצא-לאור ההזיה״, ״בעד ראובני יותם של
 אמנם — הזה הספר את מאד שיבח עומר ״עכשיו״.

 ש״שוב כגוף ״עכשיו״ הוצאת של תפקידה העלמת מתון
 מקום, מכל חדש. צעיר כישרון העלה ששוב זאת״, עשה
 כשעבר מייד אבל ראובני. של הספר את מאד שיבח הוא

 ובין שלנו נייר של חתלתול בין שחור״ ״חתול איזה
 נייר״ של ב״נמר להופיע החלו והדינאמי, הצעיר הסופר

עו ועומר הקודם, מוסא־החערצה נגד שונות השמצות
 סתירות להסביר לא-מוכשר לוליין של מאמצים שה

בהפ ראובני על שכתב נוגדים קטעים בין לעין גלויות
בלבד. ספורים חודשים של רש

 סיפ- רבעונים או דו-ירחונים שני מופיעים בארץ ג.
״פרו ״.77 ו״עיתון ״פרוזה״ :בלתי-ממוסדים רותיים

 הבמה הוא כלל-ועיקר, בו מזלזל שאינני ביטאון זה״,
להד אחרים או אלה שיקולים מתוך המוכנה היחידה

 מכלובו להגיח הוא יכול ל״פרוזה״ רק עומר. את פיס
 כמה כבר (אמרתי ארס• ספוג נייר של כתלים העשוי
 טעות מקח כי ״פרוזה״, עורן קריים, ליוסי פעמים

 ריבוני כמובן, הוא, קריים אבל עומר. בענייני בידו
 שלמי־התודה את מחזיר עומר בהחלטותיו). לחלוטין

 לחלוטין, משתיק הוא :מביכה בצורה ל״פרוזה״ שלו
 במידה המתחרה הרבעון ״,77 ״עיתון ,את מבזה או

 איננו ״77 ״עיתון של גיליון שום ב״פרוזה". ידועה
 מוזכר בסר י. עורכו עומר. אצל הוגן לסיקור זוכה

 שותף אינני אני גם גידוף. מתון עומר על־ידי תמיד
 בו מתפרסמים אבל ״,77 ״עיתון של ניאו-יהודי לקו
 ניאו־כנע- נמושה של כעסנותה מדוע יפים. דברים גם

ש לומר שצריך אומר היה (רטוש נית ו מ  דווקא) נ
 לפגום צריכות לקריים שלה המסולפת וחכרת-התודה

ז עיתונאי דיווח של באמינותו
 עיתו- כאל אליו ונתייחס חסד לעומר נעשה הבה

 בלתי-מחי- רכילאי פשוט הוא אבל ותו״לו. נאי־רכילאי
 • באותו הזה״. ״העולם קוראי את בשיטתיות ומטעה מן

 בפלא- ויזלטיר מאיר את להאשים עומר מנסה אופן
סנ אבק עם רק זה מכל נותר הקורא אבל ;גיאטים
 החזק הצד אופן בכל מהו יודע ואיננו בפה סציוני

ויזלטיר. שירת של
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 של והמובהק העיקבי השיטתי, הסילוף אולם ד.
 באופן ואלי ל״עכשיו" משינאתו כאמור, נובע, עומר
״יצי את פעם 12 לו שהחזיר ״עכשיו״, כעור־ן אישי

 ככוח בטעות לעומר נראה ״עכשיו״ ותרגומיו. רותיו״
 הזה" ב״חעולם מדורו עריכת כסופר. הכתרתו את שמנע
״עכ ועם איתי החשבון״ ל״יישוב מקפצה בעיניו היא

 חוסר שרק מביו היה פיקח יותר קצת היה (אם שיו״.
 איש עמדת ולא סיפרותית, הצלחה ממנו מונע כשרונו

שיהיו). ככל מרכזיים ויחיו אחד, כתב-עת או אחד,
)14 בעמוד (המשך
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