
 ישראל פרסי
הממשי הזה בשדם
 בכייה ממש קינה, מופיעה זך נתן של במאמרו

ו״שרלטא־ ההתאבנות" ״ההתקלשות, על להורות,
 ״ארבעים לפני החלה זו בישראל. תרבותית" ניות

 של הדומינאנטיות אחרי... משמע מדבר", שנות
המדינה" ״דור ועם זך, ערער שעליה אלתרמן,

 רק אלא עצמנו, להטריח צריך שאין דומה, שלו.
 בבן סריקי בוקי אותם לתליית וגם לזאת גם לגחך

 החריפים ממבקריו ונשארתי הייתי אומנם גוריון.
 רוח אנשי גירו וחלוציותו גדלותו אולם ביותר.
 בכל אכן ברגמן. וא״ד(כך:) אלתרמן כהזז, ומדע

 אחת במלאכה מעייניו מירב את ריכז תקופה
 ובמחזאות בשירה עלומיו מנסיונות והתרחק

 במקרא בדבקותו והגזים בכלל התרבות ומחיי
 ממשלה ראש על עדיף זאת בכל הוא ובאפלטון.

 או לטוב אולם בכלל. בתרבות עוסק שאינו
 השפיע לא זך, של הטינה לדברי בניגוד למוטב,

 סובסדו, ״הבימות׳ כל ממשיכיו: על ב״ג
 בקולנוע, הושקעו עתק וסכומי הוקמה הטלוויזיה
 להשכלה חוגים ובשפעת בחינוך, ברפורמה

 רכש נוסד ליצירה, לסופרים הוקצב גבוהה, -י
 בימי דווקא לאו במשבר, אומנם וכיו״ב. לספריות
המדע, תקציב בקיצוץ גם הוחל ב״ג, ממשיכי
 התקציב גדל במצוקה גם אך והתרבות, החינוך

 ועוד הספריות לפי בתמלוגים הוחל לסופרים,
 של החלטתו עצמה בער מרברת מקום מכל כהנה.

 לניבוי הבלתי־אפשרי בתחום ורווקא לנבא, זך
 של העתידה ההערכה תחום — מבאחרים יותר
 החינוך שר את — שלפנינו במקרה אדם, בני

לאר כבר־פלוגתא ולעיתים כשותף והתרבות.
אישיות, אך ברבר, נוגע הריני חינוך, שרי בעה

 כתבה שבמאמר, בראיונות כבוד למקום שזכתה
 ולוחם מעולה ותרבות חינוך שר שנבון וחושבת

 חרף וזאת לעיל, כמודגם הרוח, ענייני למען
 לפרק יכולת ובלי כמוה הייתה שלא המצוקה, *

 שמאחורי את הן זך ניבא אם מקום מכל ממשלה.
 וקטן חרש איננו והוא העתיד, את והן הפרגודים

פסל. במומו במאמרו הרי המקובל, במובן

 לבורות הגענו ה־סטוריוסופית אתנחתא אחר
 שבא של גם ולדאבוני ״פרסולוגי", בירבור של

שא זהרירה, ולמכאוב למכאובו מבין אני כי (אף ן
לא־ כקולס רק — אשכח לא מתפקידיה חדים

עוב לדעת מלנסות אף נמנעו ושבא זך מומחה):
 לקבוע השעה ״הגיעה כך הברים. הטחת לפני דות

 הם לתפקיר מינויי עם — מחייבים״ כללים
 פרס את להעניק קבעו ולמשל ופורטו, גובשו

 בישראל ומלא קבוע ותושב לאזרח רק ישראל
 על אלא ומקוריים", ״חשובים הישגים בעבור ולא

בוו התחשבות ללא ב״מופת", ביותר" ״חשובים
בש המועמד, סביב חבורה במציאות בגיל, תק,

 המועמד בהיות ל״צאצאים", או ל״אבות" ייכות
ה (אין במציע וכן לאחריה או יצירה בתקופת
 אלה גרועים קריטריונים מיהו). יודעים שופטים

 ראוי בפרס אינם המזל למרבה (כך:). זך של הם
 לנו עשה וצחוק למרע... נובל פרס לרבות לשמו,

כמונו, פרס, תולה לרשימתו המילוני המוטו זך:
 למשטינים בניגוד ועוד, זאת ב״הצטיינות"... רק
 בקליקה תלויים בלתי שופטים לבחירת שיטה יש
 אינה הבחירה הממשלה: לרבות במימסד, או

 או ישראל פרס מקבלי מקרב אלא הזה, מהעולם
גבוהה. להשכלה המוסרות ומומלצי מומלציהם

 בשום באתי ״לא דסתרי: תרתי זך כותב עליהם
 בשיא מכונים הם בקטע ובו השופטים", אל טענות

 זזו, לא אף המקטרגים חרב"... ״שכירי החוצפה 1
 בחמישה נושאים 40כ־ בתקנון שיש להיווכח, כדי "

לחברה). שירות — ואמנות(ובנפרד מדע תחומי
 לדעת כן אם אלא אוטומטי, המחזור בחמישה

הם, ורק בהווה, והשופטים בעבר הפרסים מקבלי
 ליוקרה שראוי מי מסויימים, ובנושא בשנה אין

 מספר פעמים זך כותב כאן ישראל. פרס של רבתי
ל״מבצעים״, פרס להעניק שאין כללי, כ״חוק" וגם
 במוסיקה אך כבור". ופחיתות ״פיחות־ערך זה שכן

 אין לחברה בשירות וכמובן המשחק סוגי ובכל
הצ אם בצדק, ולענ״ד למבצע פרס על עוררין
 פ״י על הממונה השתתפות הבחינה. היא טיינות

 כרי פשוט נקבעה שבא, קובל שעליה בישיבות,
 השופטים עובדה: והא התקנון, בהכרת לסייע ■י

 הן זאת על הן ל״ממונה" ובכתב בע״פ תורה אסירי
 שאין במה אי־התערבותו על והן טרחתו כל על

 לייעץ ינסה אם לו, אוי רצה, אילו גם מומחה. הוא
 אמת שאין כ״קולט״(מובן, רק לו המוכר בתחום
חלק, לי היה כאילו מאצבעו, זך שמצץ בהיגר,
גולרברגר, ד״ר השר, יועץ במינוי פרישתי, לאחר

 שונות מסיבות ומאמין מאוד מעריכו אני כי אם
ממני). יותר בהצלחתו

 אחר אדם מינו מדוע במאמר, מקשים עוד
נקפו לא המלינים שופטים. ועדת ליו״ר פעמיים

ר היו״ר שאין להיוודע, אצבע ״ ו י  מוסמך כ
 הישיבה. בניהול אלא מעמיתיו, יותר בדיונים

 אלא ישראל, פרס אין לפיסגה, כראוי מזו, יתירה
דב היו וכבר יהיה, אשר המתנגד ויהי אחד, בפה
 על דווקא מחטיאה הערה מדאיבה אך מעולם. רים
 עור שונים בפרסים פעם היה אם ספק אלרמע. גיל

 בפעם מספר, לילות שנתו נדדה שכה אדם,
 את להעדיף שהכריע עד מצפונו, מחמת הקודמת,
לשי מחפשים אנו כאלה מצפון אישי וילנסקי.

הכהן. אליהו למשל שיודע כפי פוט,
 על בטרונייתו פתוחה לדלת מתפרץ זך גם

 עג־ פעמיים(דוגמת אחר לאיש ישראל פרס מתן
 הטעמתי, זו! אפשרות ביטלנו מוצלחת): אינה נון

 — שלנו הכבור ללגיון פעם רק לבחור שיש
נושאים בחירת על ושבא זך מתאוננים כן לפ״י.

 לכך גישתנו על מוזיאון. לאוצרי במיוחד שונים,
 המר זבולון השר בראשות מיידית מחיקה תעיד

 כן לפני ועיצוב". ״פיסול מהסעיף ״עיצוב" של
 דנציגר, לרבות השופטים, לעשות מה —

 פתחו לא כן אמונה. קטני חרף לגמרי עצמאיים
 כי מדוייק, זה שאין בולט ובו ישן, רף חדש, בדף
 על נבחר הוא אחרים: שניים עם בגוטמן בחרו

 וקיפניס אנדה ואילו ילדים, בספרות מופת יצירת
 אינו זך זו. ספרות למען למופת חיים מפעל על

 הכרעה זו אך בציור. פ״י לנחום ניתן שלא מציין,
 הפקולטות אישי בלבד, השופטים של בלערית
 זך. לפי הרגולים אחרים, לגבי גם לאמנות

 רובין, ארוך, ינקו, ארדון, זריצקי, היו נבחריהם
 בטעמם כצרכנים וברגנר. ליטוינובסקי טיכו,
שופטים. מלשפוט ידנו קצרה

 רוב שבהם (תשמ״ג), ובזמר בספרות הדין הוא
 זך הנושאים. בשאר וכן ברבר, נוגעים זך מרואייני

בנוש שופט הייתי שאילו מרבריי, מביא עצמו
בחי שולל הייתי מתועדת, בהם ,שבקיאות אים,
 מצפוני 20כ־ד עוד בלבד, זו לא אולם .5כ־!ז׳ רת

 דעתי מול המומחים קהל לפי אם אתם משלים
 הייתי כי אף (כך!) בתחומיי, ואם בלבד, כקולט
 ישראל יכולה שבהם ,75ז״ אומנם עוד. מחפש

 בהם די אך בשישים,' בטלים אינם להתגאות,
 הטבע, בררו הנכונה השופטים שהחלטת להעיר,

.0הקובעת(כך גם היא
 וכעסם, צערם בשעת נתפסים ושבא זך אין

 מציאות את לבדוק אבו לא ואולי בדקו, לא ולכן
 רק כמובן כפופים שאינם לחברה, השירות סעיפי

 אך המדינה. לצורכי גם אלא אוטומטי, למחזור
ידיעת את הרבה המקנה שבא שדווקא בולט,

 נוכח והרי שלו, בנושא פרס שולל ואהבתה, הארץ
 תמיהני והיסטוריה נוף לאתרי והניכור הירידה

 וכמו זה נושא כמו לפ״י הראויים רבים עוד יש אם
ווילנאי. בנבנשתי

 כל שמות את אשתקד ניבא כאילו זך, כתב עוד
 זה היה במקצועו, מומחה כך ניחש אילו הנבחרים.

 רבות אירע וכבר הבחירה, קולעת כמה ער מעיר
 הנמנע מן היה אשתקד דווקא אבל הזה. כדבר
 התלבטו שבהן וערות, בשלוש ייבחר מי לנחש

 לב שם לא זה להעדר אך בלעריי). ביותר(שתיים
 האחת (כך!). פירסום) כל כך על בבורקו שבא,

 פרס עוד של הענקתו מועד את להקדים המליצה
 שלא ביותר רציני מועמד שיש כיוון במקצוע,

 אחת בישיבה החלטה נתקבלה בשתיים בחרה.
זך? ניבא החלטה איזו שנייה. בישיבה ושונתה

 אסיסטנט שהיה כמי גם לנושא קרבתי כל חרף
 של כוחו זה אך באלה, ניחשתי לא אחר, במקצוע

ברורנו. נביא
 האישום", ל״כתב הנגלה עילת של התור עתה

בי בילרותי לרוב: נסתר חכמת כרוכה בה וגם
 והנה הפרגוד, מאחורי מה היודע מי להכיר, קשתי

 לגשת פ״י(בלי של הפרגוד באחורי גם בקיא זך
 של הפרגוד באחורי גם אלא לשם), להציץ או

 של רזי־דרזין לגבי הקודש רוח עליו נחה אורלנד,
 של דברים במדוייק לפרסם השכיל זך העבר:
 לפרסם (ושלא למענו שפעלו אורלנד, חסידי

 הזה. בהשלם פירסומם שעם חבל מתנגדים).
 לא אם בידיעתו, לפחות, שפעלו, עצמם, חשפו

אורלנד. של בשליחותו
 לעשרות שזכו מועמדים, בעבר כמובן, היו,
 שם אפילו כי אף למענם, חותמים למאות ואפילו

 ישראל ומפרס לשופטים, נמסר לא מציע של אחד
 על מלמד היחיד הכלל מן היוצא הדלפות. כל אין

 צה״ל, גלי הניחו בתשמ״ג לזמר פ״י עם הכלל:
קונ לארגן והחליטו שמר לנעמי הפרס שיוענק

 תימה, אפוא אין הפילהרמונית. עם לכבורה צרט
 מוטעה, היה הפירסום אך הרבר. נודע שאכן
 לעצמכם, תארו — לסשה גם פרס יוענק כאילו
 השותפים כל של למצפונם זה פירסום הציק כיצד

 זכותם, וזו המליצו, מה וער הבחירה, לישיבת
בנו המוטעה. הפירסום כאב את לימים להמעיט

 אז ״נזדעקו כאילו מובהק, שקר זך ממציא זה שא
 שיקום הזעקה, את ששמע מי האיזון". חסירי כל

זך. שקר רק אלא יער, ולא דובים לא אך ויעיד!
 הסדר(??). לפי ם ע פ ה הציעו לא אורלנד את
התומכים פרישתי, אחרי אליי, גם הגיעו מה משום

 לא־זכור כזה לובי ברם עשרה. לא ואף מאה לא בו,
 אנונימי כשי בפ״י לראשונה קיבלתי ראשית, לי.

 למשרד שיגרתי הספר־השי שאת מובן שלו. ספר
 ספרים־לתלמידים־ולמורים. מאות כמו לשלחו
 ורק לבקרני אחד עצמו על כפה חוליי חרף שנית,

 דבריו: בסוף הייתה הפואנטה חפצו. את לגלות אז
 לו, אמרו חבריי בשקט! לך יעבור לא זה תיזהר,
 לא אישיות עוד מחשלים. רק איומים שאותי
 סיפר אחד אך מצוקה. בעת גס אתי לשוחח חרלה

 ניסיון שכל והשיב, אליי לפנות שנתבקש לנו,
 (כל הפוכה לתוצאה יסב מעקרונות״ להטותני

תמ להוסיף שיש טענו, רובם במשרד). השמות
 בשירה, פ״י השנה שיש נענו, הם בזמר. לפ״י לילן
 הדבר אדרבה, אורלנד. את לו להציע מניעה ואין

 מזרט־ ששיריו המועמר, בהצעת השבח עם רצוי,
 רוצה ואיני שפרשתי, אמרתי בי למפצירים רים.

 שאינו במה יתערב ולא לנו, יניח מתיי שיאמרו:
 עניין: של מגופו אברח ולא ברחתי לא אך עניינו?

 פ״י ועוד א סוג לשירה פ״י בשנה בה להעניק אין
 דעתי את גם חשפתי ב. מסוג כשירה לפזמונאות

 ההיטפלות שקרית כמה ער המוכיחה האישית,
 פרס להעניק אין בפ״י: כביכול, ככל־יכול, אליי

במו גם בקיא איני אומנם לביצוע. אלא לזמר,
 גבוהה, בהשכלה הרבים במקצועות לי די סיקה.

וב דוקטרתי, ובאחד הוסמכתי מהם שבשלושה
בקי מעשור החל שלי״ ״האוניברסיטאות לימודי

 והיסטורית, חברתית לוגית, הקשתי מאלה בוץ.
 ובין למופשטת בין למוסיקה, פרס להעניק שיש

 לשירה פרס להעניק יש כך ואופרה. זמר להלחנת
 חדש. בדף הכהן אליהו לרברי בדומה סוגיה, לכל

 במוסיקה, פ״י קיבל הזמר, מלחין ארמון, ידידיה
 כמו אישים לתמלילניו. קשר כל ובלי בזמר, ולא

 אורלנד את הקדימו לכתבה, שבניגוד אלתרמן.
 כל בלי פ״י את קיבלו וזימרורה, דמארי בהערכת
 בהענקתם בפ״י וכך למלחיניהם, פרס על השפעה

 המכ־ לכן יחיה! באמנותו איש ולוילנסקי. לחפר
 לבחור אפשרות" ״כל מראש שנמנעה תים,

 שיפשפש — נבלה" ״מעשה זה וכי לפ״י באורלנד
 אישי את מכנה מי המעציב־ומצחיק, במעשיו.

 והרי מי, נא נחשו ״תימסחים". בשם החינוך משרה
 רעהו. בשר את האוכל איש־חמס מהם גרוע

 שופך ״כאילו הללו במימרות פיו את המחטא
הזה. להשלם חלק לו יש ולכן רמים",

 לפרס, אורלנד מועמדות לשפוט יש כאמור
 בשעתו בחנוהו כך אמנות־וספרות. תבחיני לפי

 הפעם אם הם. ורק השופטיס, וביסודיות בפרטות
 לא לשירה, מועמדותו שתוצע לנכון, י״א מצא לא

 חוץ־ שלהלן הדברים לכן הסיבה. מה אבדוק
להת רק וקשורים ואתיים לוגיים לא אסתטיים,

 אלא אליי, רק לא והמוטעה החמור וליחס נהגותו
 בחברה מקומו יכירנו שלא מעשה, זה לרעייתי. גם

 צחוק את אציין אך בשם, אכנהו ולא הומניסטית,
מב בזמר לפרס נבחר היה מנוחה שבידי הגורל,

היס בחינה גם יש אך לפחות. חווייתית חינה
 מסופר, אומר" היה ב״נתן חוץ־ספרותית. טורית
 של שורה אורלנד באזני אלתרמן ביטל כאילו

 את השביע אולם רארעה, כעפרא צעירים יוצרים
 אם השאלה: ועולה זאת, יגלה שלא שומעו,

 לנו מניין שבועתו, הפר ואם סיפר, מדוע השביעו,
 מסופר, החבשים רחוב על בספרו אמת? שציטוטו

 אורלנד שלכבוד נניח עגנון. עם התהלך כיצד
 י״א, של דורו בני כל היכן אולם מגדרו, עגנון יצא
 היסטורי(כאמור ערך מה כך ואם ושנהר, זרחי כמו

 דף לטענת יש אמנותי) ערך לזאת אין למעלה
 לדור אחרון שהינו כיוון לי״א, פ״י בער חדש

 שתיקתו עם זו טענה מתיישבת וכיצר אלתרמן,
אלתרמן? עם מגעיו אחרי שנה עשרים
 להי־ ״בסיס" המשמשים אי־דיוקים לעוד נניח

 כבעל־ במאמר מופיע זך אולם תפלות. טפלויות
 אתו, אישי עסק כל לי היה לא כי אף אישי, דבבא
עבו את אותי, כלל מכיר שאינו מגידופיו, וברור

 חירופיו אולם כתביי. שאר ואת מחקריי את ,,דות
 על לסובב ״פקידון" יכול כיצד פאראדוקסאליים:

 להקדירם ובכר שרים, ארבעה הקטנה אצבעו
פרי לאחר גם ונבון, המר מינוהו כיצד כצללים?

 והעיקר, וולף, קרן יו״ר בתפקיד השר כמ"מ שה,
 שם מקבלים דגולים ופרופסורים רוח אישי כיצד

 הכיצד ״רל־רוח"? של ראשותו את ובהוקרה ברצון
 מאמרים ציבורי" לב אומץ ״חסר אדם פירסם

 ראשי גם המרגיזים פופולאריים בלתי וספרים
 ראה כיצד הספר, למועצת שנבחר ולאחר מדינה,
 בשעתה אם גם מצפונו, לפי דעתו, להביע לחובתו
 לספרות? התקציב על ביותר ביקורתית הייתה

 בעל שוב ואולי ועוד. עוד לכך להוסיף ואפשר
 שבחר הוא, הוא הרי במומו? פוסל פשוט דבבא,
 שמעון את מאור, מוערכים סופרים של משפע
 לסייע לקחו ואחר הממשלה, ראש לפרס צמרת
 שפוט בימי שאנו מסתבר, הזה. בהעולם בידיו
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