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 הראשונה הרצינית השיחה

 באוהל־ התנהלה עומר דן עם שלי
 ראש־ מישרד לרגלי שהקים הסיירים

 שם שבת הוא בירושלים. הממשלה
 סיפרו, איסור על במחאה שביתת־רעב,

 ח״כ אז הייתי כפורנוגראפי. שהוגדר
חדש־יחסית,

 זה ששבועון מאליו מובן זה היה
 למען יילחמו בכנסת הזה העולם וסיעת

 פני מול סופר, של זכות־היצירה
 התייצבנו צרקניים. ביורוקראטים

 זרע נזרע וכך עומר, דן של לימינו
שנים. כמה כעבור שנבט

 הפרלמנטרי היועץ אז אליי נלווה
 זיכרוני. אמנון עורר־הדין הסיעה, של

 הזה העולם עם שלו יחסיו שגם
 ׳50ה־ בשנות דומה. בצורה התחילו

 ממושכת שביתת־רעב זיכרוני ערך
 שלא סרבני־מילחמה של זכותם למען

 העולם התייצב אז וגם בצבא, לשרת
 לדעתו. להסכים מבלי לימינו, הזה

את לאחר־מכן שינה עצמו (זיכרוני

 שיחות כמה עומר עם קיימתי והארץ.
 אנחנו במה הסברתי שבהן ארוכות,

העקרונות. על הסכמנו מעוניינים.
 בסופו המדור. שם לגבי עצה טיכסנו

 של נמר לו לקרוא החלטנו דבר של
 שלו הרעיון היה זה אם זוכר איני נייר.

שלי.' או
 בראש משקף כזה אישי מדור כל

 ועל בעליו, של האישיות את וראשונה
מראש. לגמרי אותו לתכנן אי־אפשר כן

 היו ותוקפני. מילחמתי מדור זה היה
 כל על וחריפות חזקות ריעות לרן

 פעם לא אותן ביטא והוא תופעה,
בקיצוניות.

 אחר מדור שהיה סבור איני
 מדורה את גם כולל הזה(וזה בהעולם

 תלונות לי שהביא המרחלת) רחל של
 אליי טילפן שבוע מדי כמעט רבות. כה

 דן של כתיבתו את וגינה נזעם, סופר
 לפניי פעם התחנן מידידיי אחד עומר.
 לך יוצר ״הוא כי למרור, קץ לשים

 יישאר לא שבסוף אויבים הרבה כל־כך
 בין הסופרים.״ בקהילת אחד ידיד לך

 צריכים שהיו רבים היו אלה אויבים
הפוליטיים. ידידיי לכאורה, להיות,

בלודי־משוחד
בצה״ל.) השרות על דעתו

 השנים ברבות עברו אנשים כמה
 העולם בהגנת זכו תחילה זה. מסלול ;
 ולאחר־מכן במאבקי־מצפון, הזה .

 הוא מהם אחד זו. למערכת הצטרפו
 נוימן, גיורא הנוכחי עורך־הכיתוב 1
 סרבנות־מצפון. בעוון בכלא שישב ;
 גמלה הראשונות 70ה־ בשנות י

 בשבועון להקדיש ההחלטה במערכת
ספרותי. למדור מקום ־

 קול הזה להעולם שיהיה רצינו
 שיש כמו בענייני־תרבות, וברור צלול

 ניתן שלא קול מדיניים: בעניינים לו
ה1 הי  יירתע שלא לשחדו, או להשתיקו י

 ימכור שלא נוקבת, ביקורת מלמתוח
 של נזיד־העדשים תמורת האמת את

יחד". גם אחים ו״שבת ״מכובדות"
 והועלו שונים אנשים עם התייעצתי

 קינן עמוס זה היה שונים. שמות
עומר. דן את שהציע

 של מסיפרו התרשמתי ההם בימים
 את שתיאר מהפכה, טוב, בוקר עומר,
 טעמון בקפה הפסבדו־מהפכני ההווי

העיר מהווי חלק שהיה הירושלמי,

1

 לעיתים זו. לעצה שעיתי לא
 של דעתו עם הסכמתי לא קרובות

 תמיד אך אחר, או זה ספר על עומר
 אומץ־ליבו, כנותו, את הערכתי

 ודאגתו שלו תחושת־השליחות
 והאנושית. העברית לתרבות העמוקה
 בספרות לעניין יכולתו את גם הערכתי
 עורר שהוא קוראים, המוני העברית

 זה. ״משעמם״ לנושא מאדישותם אותם
 את לו העברתי נם אלה סיבות בגלל

 נושא במהרה שהפך שידור, המדור
ישראל. עיתוני כל לקינאת
 אהבות לו היו מבקר, לכל כמו

 היה הוא אבל צדק. תמיד לא ושינאות.
 גופתו נטמנה כאשר סרגל. כמו ישר

 מן עברה ירושלים, באדמת השבוע
 הנוכחים מן רבים של במוחם הסתם

 רן יימצא לא תחליף. לו אין המחשבה:
 הגדולה המחמאה זוהי והרי שני. עומר

מבקר. על לומר שאפשר ביותר


