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אורנה רינת

ערן רולניק

ההבטחה קוימה

בשבח הכפייה

ב

יום שישי שעבר שוב
הפגינו מאות פעילים
למען זכויות בעלי חיים
במושב מזור ,במחאה על
החלטת היועץ המשפטי לממשלה
לאשר את שליחתם של מאות קוח
פי מקוק מתוך  1,550הקופים שבח
חווה ,לניסויים בארה"ב.
הסתכלתי על הציפורים שחח
צו חופשיות את השמים האפורים
ועל המפגינים העצובים .רק הקוח
פים לא היו שם ,הקופים שרואים
כל חייהם את השמים ואת הציפוח
רים דרך סורגי הכלובים.
ונזכרתי בסרט המתעד שימפנח
זים ששוחררו לאחר  30שנה במח
עבדות .הדבר הראשון שעשו היה
להרים את ראשם אל השמים .הם
עמדו שם בהיסוס ,ממצמצים מול
השמש שלא הכירו ,ואז הסתובבו
וחיבקו את השימפנזה שעמד ליח
דם — הדבר החשוב ביותר היה לחח
לוק את האושר הזה — פיהם פעור
בחיוך ענק ,משתאה ,כאילו אינם
מאמינים למראה עיניהם .וחשבתי
על הכלובים שמחכים לקופי מזור.
חוות מזור ,שקמה בתחילת
שנות ה 90-כדי לסחור בקופים,
נהפכה לסמל של ארגוני זכויות
בעלי החיים .מאז קמה ,החלה
האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים
לפעול נגדה .ענת רפואה ,בתחילה
במסגרת האגודה ,הפכה את סגירת
החווה לפרויקט חיים .היא והאגוח
דה ובהמשך תנו לחיות לחיות ועח
מותת מאחורי דלתות המעבדה פעח
לו מול  5שרים להגנת הסביבה,
הגישו בג"צים ,השפיעו על אל על
להפסיק להטיס קופים לניסויים,
והעלו את הנושא לתשומת הלב
הציבורית .עם מעט מאוד אמצח
עים ,הם פעלו שנים ארוכות מול
ממסד חזק שנתמך על ידי האוניח
ברסיטאות ומדענים בכירים ,פעלו
למען מי שנתפשו כנחותים ביותר,
אלה שהם נבונים ורגישים דים כדי
לייצר אצלם דיכאון נפשי עמוק,
אבל בתום הניסוי אפשר להשליך
אותם למכל הזבל שליד המעבדה,
כמו זה שבו צולמה פעם כף יד של
קוף מנסה להיאחז בקצהו.
עם מינויו של גלעד ארדן לשר
להגנת הסביבה התחולל המהפך.
ב 2011-הוא החמיר את הקריטח
ריונים כך שהותר יצוא של קופים
לניסויים מצילי חיים בלבד ,וכך
נמנע יצוא קופים ב.2011-2012-
ובינואר  2013קיבל ארדן את ההחח
לטה על איסור מוחלט של יצוא קוח
פים מישראל ,החל מינואר .2015
אבל אז החליט היועץ המשפח
טי להקל בקריטריונים ליצוא הקוח
פים ורפואה הבינה ,שאם הקופים
לא ייפדו הם יימכרו לניסויים .היא
פנתה לעמוס רון ,מנכ"ל רשות הנח
מלים והרכבות בעבר ,שהקים את
"שמורת הקופים" ,חברה שנועח
דה "לפדות את הקופים ולדאוג

קופים בחוות מזור .מאבק של 20

לרווחתם לשארית חייהם".
כשלושה שבועות לפני סגירת
החווה אישר היועץ המשפטי יצוא
של מאות קופים לניסויים .וכך
מצאו עצמם המפגינים שוב מול
החווה .היא תיסגר בינואר ,2015
זהו הישג חסר תקדים ,אבל הקוח
פים שנולדו בה ,שאת "קולות הבח
כי שלהם" כשהופרדו מאמהותיהם,
תיארה הזואולוגית תמר רון ,לא
יראו עוד את הציפורים החוצות
את השמים .עוד כמה ימים יתמח
לא האוויר בצעקות אימה ,הגורים
הקטנים ,הנאחזים בכל כוחם אלה
בצווארם של אלה ,ינותקו בכוח,
ואחר כך הניסיונות הנואשים
להיצמד לפינת הכלוב ,הרעידות,
הגישוש בעיניים שעוורו בניסויים
אחרי סמרטוט שאפשר להיצמד
אליו ,לבדם ,רק הם בעולם שאינו
קיים אלא כדי להענישם.
והיתה תחושה של החמצה
ועצב .סוגרים את החווה ,אבל הם
לא יזכו .חוזרים הביתה ומשאירים
אותם מאחור ,לבדם ,כרגיל.
ואז ,ביום ראשון ,פירסם אילן
ליאור ב"הארץ" את הידיעה שגם
הפעילים האופטימיים ביותר לא
חלמו שיראו אי פעם" :קופי חוות
מזור לא ייוצאו לניסויים" .החברה
שהקים רון קנתה את החווה .הכח
סף – שני מיליון דולר — נתרם על
ידי הישראלי עדי גיל החי בארה"ב.
כמו דאוס אקס מכינה הופיע
האיש שהציל את הקופים .אבל זה
לא היה קורה לולא מאבק בן שנים,
שהפך את חוות מזור לסמל ,לולא
נחישות הברזל של רפואה והמסיח
רות של הפעילים ,לולא התגייסו,
באופן נדיר ,למען מי שהם חסרי כל
מעמד ,אנשים כמו עמוס רון .נכון,
פדיית הקופים פירושה מתן כסף
לסוחרי בעלי חיים ,אבל ההבטחה
"לא נוותר על אף קוף" היתה חלק
מהמאבק ,המאבק היה למענם ,הרי
העתירות לעצירת המשלוחים הוגח
שו כדי שהם לא יגיעו לשם ,ואם
לא לשם ,מה חשבו שייעשה אתם
כשהחווה תיסגר? הדרך היחידה
היתה לפדותם .הבטחנו להם.
המדינה היתה צריכה לפדותם.
אותה מדינה שאישרה את הקרבח
תם .ואם לא — לפחות לסייע באח
חזקתם בעתיד .דווקא מי שמאמין
שמוסרי להקריב אותם ולהשליך
לפח את גופם המעונה – עם הייאוש
שייסר את ימיהם והכמיהה שכבח
תה בעיניהם ,כל מה שהשתמשנו
בו וסירבנו לראות את ההשלכות
המוסריות של עצם קיומו – דווקא
הוא צריך לגלות מינימום של הכח
רת תודה ולדאוג לאלה שנשארו.
עכשיו קופי מזור יכולים לנוח,
לא יהיו עוד צעקות אימה ,לא
תהיה עוד "תהום אין אונים בעיח
ניים" כדברי המשורר חן קלינח
מן .עכשיו הם יוכלו לראות את
השמים.
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ועים מדינאי העולם
הממתינים עד שהבו ח
חר הישראלי יאמר את
דברו ,בטרם יחליטו אם
להכיר במדינה פלסטינית ולהח
טיל על ישראל סנקציות שידרבח
נו אותה להגיע להסדר מדיני עם
הפלסטינים .טועים גם ציפי לבני
ויצחק הרצוג בחששם שהימנעות
האמריקאים מהטלת הווטו המח
סורתית שלהם באו"ם עלולה להח
ביא להקצנה בעמדות הבוחרים
הישראלים .דווקא בחודשים שלח
פני הבחירות זקוק הבוחר הישח
ראלי לקריאת השכמה שתבוא
מבחוץ לגבי ההשלכות שיהיו לבח
חירתו על מעמדה הבינלאומי של
ישראל .מזה  47שנים שישראל
משוועת לסטירת לחי מהקהילה
הבינלאומית וזו לא באה.
במרץ  ,1973במלאות שנה לפח
טירתו של הרב ,המשפטן והדיפלוח
מט יעקב הרצוג ,העלה ההיסטוריון
יעקב טלמון על נס את תפישתו של
הרצוג ,שלפיה חרף העובדה הבלתי
ניתנת לערעור ,שההיסטוריה נשלח
טת בכוחה של נוירוזה של מנהיגים
ושל עמים ,מגלמים האנשים הקטח
נים ,הנבוכים והמבולבלים כוחות,
מגמות ואידיאות שהם גדולים
לאין ערוך מכל אחד מהם ומכוח
לם ביחד .הרצוג הבין יפה ,שניח
תוק היהדות מתרבות המערב פיח
רושו צמצום ישראל לשבט תמהוני,
יהיר וטרדן ,שהעולם לא חייב לו
דבר ,לא חוב של תודה ולא חוב
של כפרה .הוא חרד מפני הפיכח
תה של התחייה הלאומית היהודית
למהפכנות משיחית ,המונעת ביח
די לאומנות מיליטנטית מחד גיסא,
ומאוויי מוות יהודיים מאידך גיסא.
רגע לפני שחששותיהם של הרצוג

ושל טלמון ושל אינטלקטואלים
רבים אחרים מתגשמים במלואם
כדאי לבחון מחדש את חששה של
ישראל מפני הכרה של הקהילה
הבינלאומית בפלסטין ונקיבת מוח
עד סיום לכיבוש.
מהתערבות
החוששים
ב"ענייניה הפנימיים" של מדיח
נה דמוקרטית ,והמתריעים מפני
כפייתו של הסדר מדיני על ישח
ראל ,מוזמנים לקרוא ידיעה מתח
חום בריאות הנפש שהופיעה
בשבוע שעבר בעמוד הראשון של
"הארץ" .במחקר שערכו חוקרים
ישראלים נמצא ,כי אשפוז בכח
פייה של חולות באנורקסיה נבח
רוזה הנמצאות במצב קיצוני אינו

לשתי פנים לצד הכוחות הבח
ריאים והשפויים ובהסכימו לקבל
עליו את קיתונות הבוז והזעם של
המטופלים ,מסייע המטפל הנפשי
לחלץ את החלקים השפויים של
האני משבי החרדות הארכאיות,
ההגנות המאניות ודחפי המוות.
לא רק רצונו של אדם מצוי בסח
כסוך מתמיד בין משאלות ומאוויים
פנימיים מנוגדים ,גם משאלות פוח
ליטיות ומאוויים לאומיים הם תוח
צרי פשרה של סכסוכים בלתי מוח
דעים שבין דחפי חיים ודחפי מוות,
שבין העדפת הכלחיכולות והמשיח
חיות על פני קבלת המציאות ,הכח
רה בתלות וקבלת האחר .רק כך
ניתן להבין כיצד סקרי דעת קהל

רק "טיפול בכפייה" יבהיר לישראלים
שאין דרך נכונה לחיות חיים לא נכונים
מזיק לתהליך החלמתן ומשיג
תוצאות חיוביות ,בדומה לאלה
שהושגו אצל חולות שהתאשפח
זו מרצון .אכן כן" ,טיפול בכפייה"
מעורר שאלות כבדות משקל מתח
חום האתיקה ,המשפט וההלכה.
אולם מטפלים ומטופלים שהתח
נסו במתן או בקבלת טיפול בכח
פייה יודעים ,כי רצונו של אדם,
בין שהוא בריא או חולה ,אינו
עשוי מקשה אחת ואינו מבטא
את כלל אישיותו ,צרכיו ומאווייו.
הטיפול הכפוי משיג את מטרח
תו לא רק בכך שהוא מאפשר
את הזנתם בכוח של חולי אנורקח
סיה המרעיבים עצמם למוות .עיח
קר פועלו בכך שהוא מאותת לאני
החלש ,חפץ החיים וחסר האונים
של המטופלים ,שהוא ״לא לבד״.
בהתייצבו באופן שאינו משתמע

מראים באופן קבוע ,שרוב מכריע
של הישראלים תומך בפתרון שתי
המדינות ובפינוי התנחלויות ,בעוד
בפועל רק מעטים נותנים לכך ביח
טוי בקלפי .הממצא הזה מעיד על
כך שהבוחר הישראלי זקוק לעזח
רה תקיפה מבחוץ על מנת שיוציא
את החלקים השפויים שלו מהמקח
לט שבו הוא מחביא אותם מזה כחח
צי מאה .רק התערבות של הקהילה
הבינלאומית תפר את מאזן האימה
שמקיימים הישראלים בתוכם בין
ידיעת הטוב ועשיית הרע .רק
"טיפול בכפייה" בסרבנות ישראל
יבהיר לאזרחיה שאין בנמצא דרך
נכונה לחיות חיים לא נכונים ,יאפח
שר להם לוותר על שיגעון הגדלות
ויסייע להם להוציא את שפיותם
מהמחבוא.
"כופין אותו עד שאומר רוצה

פיטר ביינרט

ג'וליאני ונתניהו
אני" ,נאמר בגמרא ,המכירה גם
היא בשניות של הרצון ובכך שכח
פייה עוזרת לעתים לאדם במאבקו
נגד גורמים פנימיים המונעים ממנו
לממש את רצונו האמיתי.
שוחרי טובת ישראל בעולם
והשדולות היהודיות בתפוצות
צריכים להפסיק להקשיב אך ורק
לרצון של ישראל הרשמית ,שאין
לו ולא כלום עם רצונם האמיתי של
הישראלים .ישראל הרשמית אולי
תרקע ברגליים ותזעק "אנטישמים"
ו"באיזו זכות" ,אולם העם בישראל,
שכבר אינו יודע מימינו ומשמאלו,
רק מחכה לעזרה אמיתית מבחוץ.
עזרה שתסייע לו להירפא ממארת
השלטון בעם הפלסטיני.
ישראל איננה רוסיה ולא
איראן ,ואזרחיה לא יסכימו
להישאר לאורך זמן במעמד של
מוקצים מחמת מיאוס .קווץ' דיפח
לומטי קטן ,כמה סנקציות תרבוח
תיות וכלכליות סמליות ,והנרקיח
סיזם הבריא של הישראלים יתעוח
רר לחיים ויורה להם ולנבחריהם
את הדרך לסיום הכיבוש ולהשבת
המתנחלים הביתה לגבולות הביח
נלאומיים המוכרים.
לא תהיה כאן מלחמת גוג ומגוג
וגם לא ״מלחמת אחים״ .כפי שאנו
רואים בטיפולים נפשיים שהתחיח
לו בכפייה והסתיימו בהכרת תודה,
כאשר העצמי השפוי והבריא משח
תכנע שלא מוותרים עליו שם בחוץ
הוא מפסיק לשתף פעולה עם החח
לקים ההרסניים ונגמל מהילולת
ההרס והחורבן שהתמכר לה .אט
אט הוא מוצא לעצמו גם סיפוקים
אמיתיים ומפנה אליהם את משאח
ביו וכישרונותיו .הוא נראה אז קצת
עצוב ומובס ,אבל גם מחוזק וחח
פץ חיים.

מיכל זמיר

טעם גרוע במשוררים

ב

צעירותי ,כלומר לפני די
הרבה שנים ,אפשר היה
להזדיין בעיר הזאת .זה
לא היה תקני ,לא כל מי
שנכנסת אתו למיטה הבטיח לך
חתונה ,ואם הזדיינת עם משורר,
ידעת ,אם היה לך שכל ,שכמוך יש
עוד אלף.
פעם היה בעיר הזאת מעמד
למשוררים .תמיד היתה אופציה
ללכת על עורך דין או רואה חשח
בון ,זה טוב לחתונה .משוררים זה
היה לצורכי אקשן .בכלל ,כשהח
סתופפת בחברתם של משוררים,
ואפילו בחברתם של אמנים בכח
לל ,היית יכולה לספוג בזו אחר
זו ,ממש ברצף ,די הרבה תגובות
שלא היה להן שום קשר למה שנח
חשב פוליטיקלי קורקט .משוח
ררים ,למשל ,היה להם ,פעם,
פעםחפעם ,הרגל לשתות .אם היית
נופלת על הג'ורה שלהם ביום טוב
— אללה יסתור.
חלפו מאז שנים ,הזדקנתי וכח
מוני גם הפרספקטיבה שלי .חוקי
הפוליטיקלי קורקט לימדוני שכח
שנכנסים לחדר באוניברסיטה עם
מרצה זכר משאירים דלת פתוח
חה ,כדי שלא יתנפל .אם מישהו

אומר לך שאת כוסית ,רחמנא ליח
צלן ,ברגע הזה נעשית אובייקט.
ואובייקט ,כך הבנתי ,זה מעמד
גרוע מאוד .בכלל ,הבנתי שהייתי
קורבן ,שעשו בי מעשים שלא
רציתי ,וגם אם רציתי ,לא הבנתי
מה אני רוצה .אני לא מדברת על
אונס חס וחלילה ,אני לא מדברת
על פועלת במפעל ,או במאפייה,
שהיא עולה חדשה והיא בהריון,
או על אשה שמפטרים אותה מהח

בזקנות בבריכות שחייה ,בגמליח
שלמה שטובעים בפלמוליב ,בטח
רגדיות מהסוג הזה .העפתי את
סלין וגוגול וטולסטוי על "סונטת
קרויצר" המבחילה שלו ,ונבוקוב,
כמובן ,והנרי מילר ,אבל גם את
פלובר — גם אותו תפסתי מזייף.
בכלל ,הגעתי למסקנה שגברים
הם זונות וזיונים זה גם כן עניין
שאשה פמיניסטית המכירה בערך
עצמה נמנעת ממנו ,גם באותו מרח

לא הבנתי שהחוק נגד הטרדה מינית
נועד נועד להגן על נשים שרגישות
לניואנסים
עבודה כי נמאס ממנה ,או על אמא
חדחהורית שאין לה שקל ,על גבח
רים שמחטיפים מכות ,על נשים
שמנצלים אותן .אני מדברת עלי
ועל שכמותי ,שזה היה הטעם
שלהן בגבריםחמשוררים.
לימים ,כשנעשיתי מודעת,
למדתי ש"לוליטה" זה חרא ספר,
נצלני ונתעב .למדתי שספרות טוח
בה מביעה עמדות מוסריות ,עוח
סקת בזוטות הקטנות ,ברגעי
ההחמצה המתקתקיםחחמצמצים,

ווח דק של חסד בטרם יישמע תקח
תוקו של השעון הביולוגי.
למדתי שאין כאחוות נשים,
ואין כישיבה בצוותא תוך העלאת
זיכרונות על ניצול ומשטוּ ר ודיח
כוי בידי משוררים ,ובלית ברירה,
גם בידי זמרים ,ציירים ,שחקח
נים וממש בלית ברירה ,כדורגלח
נים .מאז נכנסו לעולם התרבות
דמויות מופת כעוזי דיין או עירית
לינור ,ומגזרות הנייר של הפוליח
טיקלי קורקט ,אין לי אלא לומר,

רצוי בלטינית ורצוי שלוש פעח
מיםֶ ,מ ָאה קוּ ְל ָּפה ,כלומר אשמתי
מאוד .הנורמות שלי היו מחופפות.
אני ,שחשבתי לתומי ,שכשח
נעשה לי עוול עלי לגשת למשח
טרה ,חיה בכלל בפלנטה אחרת.
אולי בגלל שאני לא מחוברת
לפייסבוק .אני ,שחשבתי שהחוק
נגד הטרדה מינית נועד להגן על
נשים חסרות ישע ,באמת חסח
רות ישע ,לא הבנתי שהחוק עוח
סק בעניינים של דקויות ,שהוא
נועד להגן על נשים שרגישות
לניואנסים ,נשים ששוויון בשכר,
או הקמת מקלטים לנשים מוכות,
או השתלטות על מוקדי הכוח בחח
ברה נראים בעיניהן שוליים .שאם
הן אסרו מלחמה ,הרי זו המלחמה
נגד ההחפצה.
אז כאשה אשמה מאוד ,שיש
לה גם עניין באמנות ,ואין לה
שום עניין בטוהר מיני ,ומכירה
בחוקיו המביכים של הטבע בכל
הנוגע ליחסים בין גברים ונשים,
כן ,אשה השייכת לתור הזהב של
הזיונים — עלי להזהירכן בנות,
הרוצה להיות סובייקט תרחק
ממשוררים.

יאיר אסולין

למי שפשוט רוצים לחיות פה
א.

אולי אורי אבנרי צודק
כשהוא קורא למרצ
להתאחד עם הרשימה של
לבני והרצוג ("קריאה למרצ",
"הארץ" .)23.12 ,אולי אבנרי
צודק וצודקים גם אחרים כמוהו,
שאומרים שעכשיו זה לא זמן
לטהרנות פוליטית ,שעכשיו
יש מטרה קונקרטית ,מוחשית,
הגוברת על כל השיקולים האחח
רים ,האידיאולוגיים; שהבחירות
האלה אינן על אידיאולוגיה;
שהעניין הוא לנצח ,בכל מחיר.
שהדרך לנצח היא להעמיד את
הבחירות על החלפת בנימין
נתניהו.
מבחינת הקמפיינרים זה
המהלך היחיד האפשרי :גוש
מול נתניהו .ואולי גם מצד האמת
נכון לזהות את השלטון עם נתח
ניהו בלבד .ואולי ,מצד האמת,
נכון למחוק את ציפי לבני ויאיר
לפיד מכל התמונות המחויכות
עם נתניהו .אולי גם נכון לשכתב
את הישיבה שלהם בממשלה
ואת העובדה שאם לא היו מפוח
טרים הם היו עדיין חברים בה.

ב.

אולי באמת נכון להתעלם כמעט מכל
דבר שהוא כדי להחליף את השלטון
הכושל שהיה פה בשנים האחרונות

גלאון .אושר הוא נגזרת של אידיאולוגיה צילום :ניר קידר

רווחה ,בריאות וכו') .גם אושר
חלקי הוא אושר .איש אינו יכול
להבטיח אושר .אפילו לא לעצמו.
וכמו שכתב עמנואל קאנט ,הדח
בר היחיד שהאדם יכול לעשות
ביחס לאושר הוא לשאוף אליו
ולעשות הכל כדי להיות ראוי לו.

אי אפשר לאנוס את המציאות.
מבחינה פילוסופית ,מהותית :אי
אפשר להיות מאושר בלי להיות
ראוי לאושר .מי שאינו ראוי —
אינו מאושר.
הייתי רוצה לראות קמפיין
בחירות ,שהשורש שלו הוא

ג.

עימות של החברה עם עצמה,
דיבור ישיר עם הבוחר :מי אתה?
מה אתה רוצה להיות? והייתי
רוצה לשמוע קול עמוק ששואל
את הבוחר אם הוא גזען ,חמדן,
אם אינו מתעניין בצדק חברתי,
אם כל מה שאכפת לו זה הביח
טחון ,האם הוא חרדתי ,תאוותן,
האם היה רומס את השכן שלו
רק בשביל להשיג משהו ,האם
הוא מעריץ את הטייקונים ,את
מי שיודע לדפוק אחרים ,מה
יחסו לערבים ,האם הוא באמת
מתעניין במציאות הישראלית,
האם אכפת לו מארץ ישראל,
האם הוא יודע שהוא מוביל
את המדינה לאבדון? הייתי
רוצה קמפיין שמדבר רק על
אידיאולוגיה .לא על פרצופים,
לא על שמות .קמפיין שמוחק את
הפער בין מה שהישראלי חושב

ג'וליאני ונתניהו
מתעלמים ממה
שגורם לזעם:
טראומה אישית
ההשפעה שג'וליאני ,פטאקי
ונתניהו מייחסים ל"הסתה" היא
מיסטית ממש .מדבריהם משתח
מע ,שאפרוחאמריקאים ופלסטיח
נים חיים חיי שלווה ונועם עד לרח
גע שבו תעמולה נגד ישראל או נגד
המשטרה מעוותת את כל חשיבתם.
התעמולה הזאת ,אף על פי שאין
לה כל קשר למציאות היום יומית
שלהם ,היא כה רבת עוצמה ,עד
שביכולתה להניע אותם לבצע מעח
שי רצח (ולפעמים אף להתאבד).
תמוהה עוד יותר בגישה זו היא
העובדה ,שחלק גדול מה"הסתה"
— הגורמת ,לדברי ג'וליאני ,פטאח
קי ונתניהו ,למעשי רצח — אינו
הסתה כלל .אמנם אחרי מותם של
מייקל בראון ואריק גארנר קראו
קומץ מפגינים לנקום במשטרה,
ונכון שחמאס מעודד ומהלל מעח
שי טרור נגד ישראלים ,אבל איש
מ"המסיתים" ,שבשמותיהם נקבו
ג'וליאני ופטאקי ,לא התקרב בהתח
בטאויותיו לעשיית דמוניזציה למח
שטרה ,לא כל שכן לא עודד אליח
מות נגדה.
נתניהו האשים את אבו מאזן
בכך שהוא אחד המסיתים לאליח
מות נגד ישראל אף על פי ששיתוף
הפעולה הביטחוני מצדו הוא הגוח
רם העיקרי לירידה ברמת האליח
מות של פלסטינים בגדה המערח
בית מאז האינתיפאדה השנייה,
ואף על פי שראש השב"כ ,יורם
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הכותבת היא סופרת

קטע לסיום

אולי נכון להתעלם מכל זה בשם
המטרה הגדולה .ואולי גם נכון
לקוות ,שמשה כחלון יצטרף
לגוש הזה .כן ,אף על פי שהוא
איש ליכוד מובהק .אף על פי
שאיננו יודעים מה העמדות
המדיניות שלו ולא ידוע מי ירוץ
לצדו ברשימה .אולי גם הוא יסח
כים לטשטש את האידיאולוגיה.
אולי גם הוא יבין את התועלת
שתצא לו מזה .אולי גם את זה
נכון לפתור במשהו כמו" :יש
בינינו גם חילוקי דעות" ,או "לא
על הכל אנחנו מסכימים".
ולא ,זו לא ציניות .אולי
באמת נכון להתעלם כמעט
מכל דבר שהוא כדי להחליף
את השלטון הכושל שהיה פה
בשנים האחרונות ,כדי להחליף
את הגישה שכל מטרתה להחח
ליש את האזרח ,להוריד לו את
הראש ,לתת לו את התחושה
ש"אין טעם" ,ש"מה שהיה הוא
שיהיה" ,שלא יצפה לאושר.
בחירות הן לנצח סביב
השאלה של האושר
(ביטחון ,כלכלה ,יוקר המחיה,

א

ם בנימין נתניהו לא
ייבחר שוב ,מומלץ לו
לעבור לניו יורק .שם
ישתלב באופן מוש ח
לם עם חברי המפלגה הרפובליח
קאית ,שכמוהו מדברים באובססיה
על "הסתה" .בתחילת השבוע רצח
אפרוחאמריקאי מעורער בנפשו
שני שוטרים ניו יורקים .בתגובה
אמר ראש עיריית ניו יורק לשח
עבר רודי ג'וליאני ,כי האחריות
לרצח מוטלת על "התעמולה שנח
משכה ארבעה חודשים" ,בניצוח
הנשיא ברק אובמה ,אשר שיכח
נעה את הרוצח ש"כולם צריכים
לשנוא את המשטרה" .ואילו מוח
של ניו יורק לשעבר ג'ורג' פטאקי
צייץ בטוויטר" :המעשים הברבח
ריים הללו מחליאים .לצערי הם
היו צפויים מראש עקב ההתבח
טאויות השנויות במחלוקת של
התובע הכללי אריק הולדר ושל
ראש העיר (ניו יורק) דהחבלאזיו".
ההתבטאויות של ג'וליאני ופטאח
קי דומות לאלה של נתניהו ,שאח
חרי מתקפת הטרור הקשה בבית
הכנסת בירושלים בחודש שעבר
הכריז ,כי המתקפה היא "התוצאה
הישירה של ההסתה שמובלת על
ידי חמאס ואבו מאזן".

כהן ,הצהיר שאבו מאזן "לא מעוח
ניין בטרור ולא מוביל לטרור ...גם
לא מתחת לשולחן".
מה בעצם אמרו אובמה ,הולדר
ודהחבלאזיו? שהמשטרה משתמשת
לעתים קרובות מדי בכוח לא מיח
דתי ולא מוצדק נגד אפרוחאמריח
קאים .מה אמר אבו מאזן? הוא מחה
נגד מערכת הדיכוי שישראל מפח
עילה בשטחים ,השוללת מהפלסח
טינים זכויות יסוד .חלק ניכר ממה
שג'וליאני ,פטאקי ונתניהו מכנים
"הסתה" איננו אלא התייחסות לאי
צדק וקריאה לתיקון עוולות.
מה שעולה מדברי ג'וליאני,
פטאקי ונתניהו הוא ,שאפרוחאמח
ריקאים ופלסטינים מתנהלים בשח
לווה ,עד שבא איזה פוליטיקאי או
פעיל חברתי ואומר להם שהם חיים
תחת דיכוי .בשלב הזה ,אפרוחאמח
ריקאים מתחילים להרוג כל שוטר
שנקרה בדרכם ופלסטינים מתחיח
לים להרוג יהודים בלא הבחנה .זה
תיאור לא סביר של התנהגות אנוח
שית — וזאת הנקודה .כשמייחסים
לציבור שלם נטייה להגיב ברצח
על עלבונות מדומיינים — זוהי דהח
הומניזציה של ציבור זה.
ג'וליאני ,פטאקי ונתניהו מתח
עלמים ממה שגורם לזעם העמוק,
אף על פי שהגורם הזה מוכר לכל:
טראומה אישית .שווה בנפשך,
שאתה אפרוחאמריקאי שהמשטח
רה ערכה חיפוש בגופו ואולי אף
עצרה אותו ,אף על פי שלא ביצע
כל פשע — ואתה יודעים כי לבח
נים מועדים פחות להיקלע למצבים
כאלה .שווי בנפשך ,שאת פלסטיח
נית שאדמות משפחתה הופקעו ,בן
דוד שלה מוחזק במעצר בלתי מוגח
בל בזמן ,וסבה וסבתה נאלצים לחח
כות שעות ארוכות במחסומים ,בשח
עה שמכוניות בעלות לוחיות ריח
שוי ישראליות חולפות על פניהם
בלא עיכוב .ועכשיו תארו לעצמח
כם שמערכת המשפט במדינתכם,
שהיא מוטה לדעתכם ,אינה מעניח
שה את מבצעי הפשע ,או אינה מעח
נישה אותם באותה חומרה שהיא
מענישה את בני העם או הקבוצה
שלכם כשהם עוברים על החוק.
האם זה עלול להניע מישהו
לרצוח? חשוב להדגיש :הסבר איח
ננו הצדקה .גם חוסר יציבות נפח
שית עלול לדחוף אנשים לרצוח.
אבל לעתים קרובות גם טראומה
אישית יכולה לגרום לכך .אין זה
מפתיע אפוא ,שכאשר הכלכלן באח
סל סאלח ריכז נתונים על מחבח
לים מתאבדים הוא גילה ,כי לחח
וויה אישית של עוול מצד ישראל
היה משקל לא מבוטל במוטיווציה
לבצע פיגועים.
איני טוען שהתבטאויות רוויות
שנאה אינן בעיה .הן מרעילות ,ויש
להיאבק בהן .אבל כדי לפעול באח
מת נגד הסתה יש תחילה להכיר
במציאות ולהיאבק באי צדק שבח
גללו אנשים מושפעים מהסתה .זה
בדיוק הדבר שאובמה ועבאס מנח
סים לעשות ,וזה מעלה את חמתם
של ג'וליאני ונתניהו.

על עצמו לבין מה שהוא באמת.
זו המציאות .אי אפשר לברוח.
ובסוף ,אושר הוא נגזרת של
אידיאולוגיה ,של דרך ,של
מודעות עצמית .אנשים רוצים
אושר .בדיוק כמו "שלום" .האינח
טרס של כל שלטון קיים הוא
לייתר את האידיאולוגיה .להגיד
שאין באמת אושר .כשמישהו מנח
סה לטשטש את האידיאולוגיה,
עליך לחשוד .אם נדחוף לסיר
אחד כמעט את כל מה שהוא
"לא ביבי" ,לא ייצא לנו משם
"רבין" .וביחס לניסיון לדלג על
התוכן ולעבור מיד למניפולציה:
מה ייצא לנו מזה? לנו ,לא לפוח
ליטיקאים ,לא למי שקיים מעצם
זה שהוא נבחר; לנו ,למי שפשוט
רוצים לחיות פה.
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הימים שבין סוף דצמבר 1936
לתחילת ינואר  1937היו מהחח
שובים והמהנים ביותר אי פעם
לאוהבי המוסיקה הקלאסית באח
רץ ישראל .ב– 21בדצמבר דיווח
"הארץ"" :אתמול בבוקר יצאו
לקבל את פני (ארטורו) טוסקניני
בשדה התעופה בלוד ה"ה הוברמן
ושטינברג ...במקום היו הגב' ויצמן
ואחרים ,והאורחים נסעו ישר לתל
בנימין ...במקום פגשו בהם ילדים
עם פרחים" .עוד דווח ,שטוסקניני
יצא אחר הצהריים לנצח על החזרה
לקראת קונצרט הבכורה של התזח
מורת הסימפונית הארץחישראלית
(לימים הפילהרמונית).
ב– 25.12דיווח "הארץ" על מסיח
בת עיתונאים שכינס מייסד התזח
מורת ,ברוניסלב הוברמן ,שהגדיר
את ביקור המנצח האיטלקי "הפח
גנה של סולידריות אנושית ועזרה
לאידיאליזם" .עוד אמר ,כי "מצב
העניינים בתזמורת הוא מפליא ,גם
במובן האמנותי וגם במובן מספר
המנויים ...אם לחשוב את תושבי
שלוש הערים בארץ ישראל כעיר
בינונית באירופה בת  200אלף תוח
שבים ,מדהים הוא מספר המנויים
שנרשמו עד כה ( ,)7,000מבלי להח
זכיר את המושבות".
הוברמן בירך על הזכות שנפלה
בחלקם של נגני התזמורת להופיע
תחת שרביטו של טוסקניני ,המוח
כר ב"עמדתו שאינה יודעת פשרה
במובן השלמות המוסיקלית וקדוח
שת האמנות" וב"שאיפתו המיוחדת
במינה לשלמות באמנות" .הוברמן

ציין ,כי לאחר החזרה הראשונה,
שבסיומה הביע טוסקניני שביעות
רצון מרמת הנגנים" ,הרגשנו כוח
לנו שהוסרה מאתנו מעמסה של
אחריות עצומה .המאסטרו הגדול
אמר 'מולטו בנה' וכל היודע את
טוסקניני יודע מה פירוש הדבר".
עוד נכתב ב"הארץ" ,כי "כל חייהם
ישאו בלבם  70המנגנים את הזיכח
רון הנעלה הזה .רבים מהם הביאו
בוודאי קורבן .עזבו את מקומותיהם
ובאו לקריאתו של הוברמן ...אבל
הכל כדאי היה לעומת שעות ספוח
רות במחיצתו של טוסקניני".
לאחר שבוע התקיים הקונצרט
הראשון של התזמורת הארץחישח
ראלית ,וב– 28.12דיווח "הארץ",
תחת הכותרת "חג הצלילים בתל
אביב" ,כי "אכן היה הדבר הגח
דול .טוסקניני ניצח על תזמורת
מפוארת ומשוכללת על אדמת
ארץ ישראל .הופעת בראשית של
התזמורת היתה אמש המאורע של
היום ועברה בהצלחה עצומה ...למח
עלה מ– 2,000איש לבושים בגדי
חג מילאו את האולם ,וכולם אמח
רו ציפייה ועריגה להשראה ושאר
רוח ...בהתרומם מטה הקסם בידי
טוסקניני השתררה דממה .באולם
נשמעים צלילי רוסיני ,ועיני כל
ננעצות במנצח העושה את עבודת
קדשו בהתרגשות עילאית ,בחינת
'כל עצמותי תאמרנה' ...שום הפח
רעה .שום תנועה .בחרדת קודש
מאזינים האלפים למנגינות" .סביר
להניח ,שאיש לא העז להשתעל.
יעל גרינפטר

