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האמת והשקר. על כזביו של פרס אמ"ת

לתדהמתנו מצאנו בפתח מאמרו של הד"ר אריאל הירשפלד "פרס אמ"ת בשק"ר" ("הארץ", 16.8) את
הפסקה הבאה, שאין בה מלה אחת של אמת: "בישיבה משותפת שלנו (של חברי ועדת השיפוט)
בחרנו פה אחד בסופר ס' יזהר כמועמד הראוי היחיד לפרס הזה. ההחלטה הזאת נשלחה לוועדת

הפרס, וזאת הכריזה מיד על הזוכה. אחר כך, בלי ידיעתי, מצאו פרידלנדר ושמיר לנכון, בלא כל
התייעצות נוספת אתי, להוסיף גם את שמו של מגד, ושלחו את בחירתם הזאת כ'דעת רוב'. ועדת

הפרס לא קיבלה את ההמלצה הנוספת הזאת והותירה את ההחלטה הראשונה כצורתה".

איננו יודעים מה הביא את הירשפלד לבדות את כזביו. מכל מקום, אלה הוכחשו במכתב ששלח אלינו
ב-19.8 השופט גבריאל בך, יו"ר ועדת הפרס, שתומך בגרסתנו.

ארבעה שבועות תמימים (מיום שהתפרסמה הפרשה) נדרשו להירשפלד לטוות את מסכת הכזבים
שלו. עכשיו, לאחר ששמע על תגובת השופט בך ולמד שאנו שוקלים תביעת דיבה נגדו, הוא מזדרז

להחליף גרסה ולטעון ב"גלריה" ("הארץ", 20.8), כי אמנם לא היו שני מכתבים, אך רק עתה התברר
לו שנשלח, מאחורי גבו וללא ידיעתו, מכתב המלצה על שני הסופרים גם יחד.

היכן היה הירשפלד כשהאשמנו את ועדת הפרס בשכתוב נימוקינו מלשון רבים ללשון יחיד? היכן היה
כשוועדת הפרס פירסמה מודעות בעיתונות המסבירות מדוע נבחר סופר אחד מתוך שניים? אילו היה

שמץ אמת בטענת הירשפלד, הרי שאין למכתב ההמלצה שלנו תוקף, וכל ההליך השיפוטי בטל
ומבוטל, לרבות בחירתו של יזהר. בא הירשפלד לסייע לוועדת הפרס, ושקריו מכניסים אותה לבוץ

שלא בנקל תיחלץ ממנו, שהרי דבריו מטילים פגם יסודי בשיפוט כולו.

נוסיף, כי מעולם לא עלה בכל דיוני ועדת השיפוט הרעיון להעניק את הפרס לסופר אחד ויחיד.
המחלוקת בינינו לבין הירשפלד היתה, שאנו ביקשנו להעניק את הפרס לשני פרוזאיקונים בני דור

תש"ח, ואילו הוא ביקש לחלקו בין פרוזאיקון לבין משוררת בת דור המדינה. לפיכך, גם דבריו בעניין
הבחירה במאן דהוא כ"מועמד הראוי היחיד לפרס זה" בשקר יסודם. על מידת האמינות של הירשפלד

יעידו, למשל, דברי ההערכה הסותרים שהשמיע על מגד ב"הארץ" מ-16.8 וב"מעריב" מ-18.8,
השונים זה מזה כרחוק מזרח ממערב.

ואף זאת: תוך כדי התנהלות ההליך השיפוטי הודענו למזכירות קרן א.מ.ן כי הדיונים מתנהלים ברובם
בהרכב חסר, משום שהירשפלד - עקב ריבוי כתובות ומספרי טלפון שמסר למזכירות הפרס - אינו זמין
בדרך כלל, ועל כן גם דבריו על ישיבה משותפת שבה "בחרנו פה אחד בסופר ס' יזהר" בשקר יסודם.

עם זאת, לפני משלוח ההמלצה, קיבל הירשפלד מידע מדויק על תוכנה, והוא אישר תוכן זה. מאחר
שגם בשיחת הסיכום הביע התנגדות למגד, נהגנו בשקיפות גמורה, ולמען גילוי נאות הבאנו לפני ועדת

הפרס את הסתייגותו של הירשפלד ממועמדותו של מגד.

אשר להטיה פוליטית, אנו הענקנו פרסים (כגון פרס ישראל, פרס ביאליק, פרס נשיא המדינה ופרס
ראש הממשלה) לסופרים הבאים: דוד אבידן, חיים באר, אמיר גלבע, דויד גרוסמן, מאיר ויזלטיר, נתן

זך, אמיל חביבי, אבות ישורון, עמליה כהנא-כרמון, יצחק לאור, חנוך לוין, עמוס עוז, יהודה עמיחי,
יהושע קנז, דליה רביקוביץ, מאיר שלו - כולם כידוע סופרי ימין "מובהקים". לא ביקשנו מהירשפלד

"הכשר" להעניק את הפרסים הנ"ל, וגם איננו זקוקים ל"הכשר" כשאנו מבקשים להעניק פרס לאהרן
מגד, סופר עתיר זכויות, שמעולם לא גילינו עניין בכרטיס הזיהוי הפוליטי שלו, אבל למיטב הבנתנו, אין

הוא מקבל תכתיבים משום בית-מדרש רעיוני כזה או אחר, כיאה לסופר אמת.

 


