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חוויתי  .באישיותוומצער אני לא מתכוון להתנצל בפני עמוס עוז אלא להאיר פן מפתיע למרות הכותרת, 
 חריףקיטוב עדתי  הסתמן אלהבבחירות . 1981 יוניבהבחירות לכנסת  בעקבות פן זהאישית 

לכך נציגיה  ו. לצערי תרמימין לשמאלבין  ,מפלגתיאת הקיטוב הבין  סכמתיבאופן חפף שלראשונה 
 ,. השלושהס׳ יזהר, א״ב יהושוע ועמוס עוז ,תקופהבאותה  הבולטים של האינטליגנציה הישראלית

 חיברהשהעדינה  חברתיתהברקמה  ופגעו נגד מחנה אחר, מחנה אחדלתעמולת הבחירות של  התגייסו
 אותה שנהבספטמבר  9-לבין הסובלים ממצוקה. במאמר שפרסמתי במעריב ב בין אוכלוסייה מבוססת

ובהתנשאות האשמתי את שלושת הסופרים בניכור מעמדי תחת הכותרת ״בין אספסוף לאינטליגנציה״ 
 .״האספסוף והצ׳חצ׳חים״ כלפי

 

עמוס עוז הזדהה בשמו  .רבות טלפוןקריאות  מביתי התקבלו. בהעדרי מצערמה שקרה לאחר מכן היה 
 כשנוצרשמע את קולי.  כאשר לא שפופרתה ולטרוק אתאובססיבי  באופן חייג לביתילהחל  לאחר מכןו

 בזוייםאיומיו היו כה  .דגולסופר מפיו של שלא האמנתי שהם יוצאים  צעקות ואיומיםל זכיתי בינינוהקשר 
במקום להשתמש  כה נמוכהדת לרמה לרכמוהו מסוגל  נערץסופר  ךאי שאני מתבייש לחזור עליהם.

 .מאמרי תוכןעל  בדרישה להתנצלותי הפומבית יואת איומ סיכםעוז  תו.בכוח כתיב

עורך לאותו שלחתי ו״התנצלות לעמוס עוז״  שכותרתותשובה מאמר  ניצלתי את דרישתו, כתבתי
אשמה צינית ולמעשה פירטתי את טענתי שהאינטליגנציה  כמובן. ההתנצלות הייתה , משה ז״קמעריב

הלגיטימיים של  הועלובי החיים ואנחנו נציגי םנבעריה״הם״ ו״אנחנו״. הם,  שני מחנות: בהיווצרות
בדלנות על בסיס ארץ כל נטייה ל שתמיד גיניתית ועדתיהזדהות שראל היפה. הדגשתי שאני חף מכל י

נחשלות  קיימתבקיבוץ חולדה הקטנה דירתו המשפחתית ל ללא קשרהמוצא. הסברתי לעמוס עוז ש
של  םהיבחסדרק ושעתיד ילדיהם תלוי  ,קשי יום הקורסים תחת נטל הקיוםרבים  בקרב אנשיםמנוונת 



לשאת את דגלם של פשוטי  בתעמולת הבחירות בעט עמוס עוז בשליחות המוטלת על אנשי רוח .אחרים
 ב חברתי ממנו אנו סובלים עד היום.וקיט החריפה עם. התגייסותו למחנה ארץ ישראל היפהה

מציע פסק זמן בוויכוח הציבורי בנושא הוא עורך מעריב שהמאמר כתוב בעצמה רבה אך  תו צייןתשובב
ו את הרצון לא לפגוע בכבודו של הסופר. כאשר רבו לחצי בפניולא לפרסמו. בשיחות טלפון ציין 

, המאמר יפורסם לי שנעתר לבקשתי והודיע נפגעמשה ז״ק  ,הפרסום למניעתשל עוז  האינטנסיביים
של  יותר תגובה מעודנת במקביללצרף ״למרות הפצרותיו של עוז לגנוז את הפרסום״. העורך דאג 

 .היפים״ בה הוא שוב מבקש את התנצלותיעמוס עוז למאמרי תחת הכותרת ״השבעים ו

 

התחיל הודיע לי שא״ב יהושוע באופן רציונלי.  שני הסופרים האחרים שהותקפו באותה מידה הגיבו
בחיפה ונדבר על הנושא. שנפגש  במקום זאת הציע הואלכתוב תשובה ולבסוף העדיף לא לשלוח אותה. 

הוא . הבחנתי בדבריו את צערו על הקיטוב שנוצר וענייניתניהל אתי שיחה ו אלי התקשרמצדו ס׳ יזהר 
 ״כאן ועכשיו״. השקפה של הגדיר את עמדתי כנובעת מ

השלכותיה על ואת בינינו  האידאולוגיתי את התקרית של עמוס עוז הזכירה ללאחרונה הסתלקותו 
המצב רק החריף. . ט, וליבי נצב1981. קראתי שוב את שני המאמרים משנת המצב הפוליטי העכשווי

מתהלכים במצב רוח כרוני והמחקר,  האמנות, בכירים בתחום הספרותלא מעט מחברי הנאורים, רובם 
 אביב נגד מדינת יהודה״,-״מדינת תל ם אמירות מן הסוגהפילא פעם נשמעות ב .של פסימיות

״אם זה המצב אין לי מה לעשות בארץ או  ״זו לא המדינה שחלמתי עליה״ ,״גנבו לי את המדינה״
ישראליות על מן . בלבד במדיניות העומדים בראשהמותנה למדינה  םהשתייכות כלומר,הזאת״. 

מסוג הכרזות . אם לא אני נוטש. עמדותייתנאי. אני ישראלי כל זמן שעמדות ההנהגה תואמות את 
  .ראויות להערכתי לגינוי זה

לארוז את המזוודות : ״כל שנותר הוא ד את דבריו במשפט, סיים סופר אחבעקבות חוק הלאום
שלא לכל אחד יש  לאורזי מזוודות אלה אני עונה״. יאפשרהדבר כל עוד  ,להזמין מונית לנתב"גו

מי  .יריביושמשרת את  הוא דפטיסטנוטש וומי שיש לו אותה  ,זרה לארץ להתקבלאת הפריבילגיה 



 הנהגתםב הבוחליםעבור רוב הישראלים . גורלהואת  מולדתושנוטש מסיבות פוליטיות מפקיר את 
 . בריחהולא  לייאוש ולאכזבה הוא מאבק האלטרנטיבה. לכל זמינהאינה אופציה  זרהלארץ  הנטיש

 .את התקווה איבדו הישראלי בציבורדמויות בולטות  .אינטלקטואליםהייאוש שבר לא מעט 
. לשיפור סיכוי. עם פסימיות כזו אין והאינטלקטואל מעוניין בחילופי שלטון, אבל הייאוש מרפה את ידי

השחיתות השלטונית, הנלעגות של ההנהגה  .יםקודר ניםמצטייר בעיניהם בגווישראל עתידה של 
שראלי טוב יותר הילהערכתי אבל  מעיקים על רוב אזרחי ישראל.של ראשיה הידרדרות המוסרית הו

טעותם של רבים  .בוממנהיגיו. הוא מוסרי יותר, תרבותי יותר ומוכשר יותר מן הפוליטיקאים ששולטים 
 החיוניים של העם. המרכיביםבין בין הנהגה רופסת לם אינם מבחינים הבכך ש

אל הרומן ״מיכמשחוץ  אני מודהאין לי ספק  שמעמדו של עוז בספרות העברית הוא מן המפוארים. 
שאנחנו חיים בעולמות ספרו ״פה ושם בארץ ישראל״ השתכנעתי  קריאת עםלהתחבר לעולמו.  אנישלי״ 

שלום . ספרו ״עמהמציאות הכרחית יש להשלים גזרה נסבלת, כ. הוא מסתכל על האחר כרעיוניים שונים
 . וחבל.מקורית״ חסר נועזות מחשבתית ונטול כל אמירה פוליטית לקנאים

 

 :כתבות בנושאתהמאמרים הנדונים ואת הה לושתקישור לש

 התנצתלות לעמוס עוז. בין אספסוף לאינטליגנציה, השבעים והיפים
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