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יישובים  של  הרב  במספר  שם  התגאו  הם  81׳; 
שהם הקימו."

ובכנות,  בבהירות  הישיבה,  תלמיד  מנסח  וכך 
מקים  השמאל  של  האידיאולוגית  החולשה  את 
היהירות  בעמדת  נאחז  זמנית  ובו  ההתנחלויות 
בשלום.  שמעוניינים  מי  של  כביכול  המוסרית 
נמנה,  אני  שעמו  הדור  גדל  הזה  הזיוף  ולתוך 
ליציבות  השואף  בורגני  דור  בעיקרו  שהוא 
שבה  ליברלית,  ניאו  מופרטת  במדינה  כלכלית, 
מאמין  שאינו  דור  כלכלי.  עתיד  אין  לצעירים 
היה  האוהלים(  )מחאת  שלו  המרד  שגם  בדבר, 
אמיתי  נזק  לעשות  העז  שלא  בכיכר,  נוח,  מרד 
את  ולשלם  למשל(  בנקים,  חלונות של  )לפוצץ 

המחיר הנדרש.
ש"המחאה  בפשטות  מסביר  הישיבה  תלמיד 
של רוטשילד" לא נגעה לו כי הוא מוכן לחיות 
"תל  של  המבט  נקודת  פי  על  )עוני,  בצניעות 
אביב"(, וזה שלא נסע מעולם לחוץ לארץ לא 

מטריד אותו.
באופן  המתועד  המתנחל,  הצעיר  של  הפתיחות 
אמין בידי ברעם, מעניינת. כך גם זו של תלמיד 
ישיבה אחר, אלחנן, השואל את ברעם אם קרא 
יעלון  )בוגי(  משה  הביטחון  שר  של  ספרו  את 
כמה  שקרא  עונה  ברעם  קצרה.  ארוכה  דרך 
פעמים )מה שמעיד על פתיחות אינטלקטואלית(, 
ואלחנן אומר את מה שחושב כיום רוב הציבור 
הישראלי: "אולי אין פתרון בימינו, זו אפשרות, 
נכון?" וממשיך ומסביר לברעם שהציונות הדתית 
בעוד  מהציונות,  מתלהבת  עדיין  המתנחלת 

שהשמאל עייף.
׳עתניאל׳  ראוי לציון ביקורו של ברעם בישיבה 
פרומן  הרב  ברוח  הפועלת  חברון,  הר  שעל 
יהודים  דת  אנשי  בין  בשלום  שהאמין  מתקוע, 
ומוסלמים, ובאפשרות של דו קיום. זוהי ישיבה 
מסורתיות  ישיבות  בקרב  כ׳רוחניקית׳  הנתפסת 
אהבתו  על  מתוודה  ברעם  של  ומרואיינו  יותר, 
לטולסטוי, מייקל שייבון, והסרט ׳מועדון קרב׳, 
בצד הלימוד היהודי דתי. הוא אומר: "אדם צריך 
להבין מה המשמעות של החזרה היהודית למקום 
התיכון  למזרח  אלא  הקודש  לארץ  רק  לא  הזה, 

כולו."
ברעם  מצביע  הישיבה  תלמיד  של  דבריו  דרך 
הרצון  הישראלי:  השמאל  של  אכילס  עקב  על 
להיות "וילה בג׳ונגל", או לנסוע לברלין, במקום 
להתערות במרחב המזרח תיכוני. ואירופה תמיד 
לאו  הציבור,  מרבית  בקרב  כאן  שנואה  תהיה 
הדין  בית  של  המוסרית  הצביעות  בשל  דווקא 
בהאג בימינו, אלא בגלל השואה, שהתרחשה רק 
לפני שבעה עשורים, מעט מדי זמן מכדי שפצע 
כזה יגליד, שטראומה כזאת תדעך מבלי לגרום 

לפאראנויות טבעיות.
של  המבט  מנקודת  לשאול  מתעקש  ברעם 
היהודיים  בחיים  באמת  מתעניין  אבל  השמאל, 
נוגע  אמנם  הוא  המתקיימים בשטחים.  המלאים 
בשאלותיו רק מעט ביהירות היהודית המבושמת 
לשון  צחות  באותה  המתנחלים,  של  מעצמה 
השירה  את  המאפיינים  גבוהה  גבוהה  ודיבורים 
כלל,  )בדרך  התעלמות  תוך  החדשה,  האמונית 

אבל  במרחב.  מהפלסטינים  דופן(  יוצאי  ישנם 
הישיבה להסביר  הֵּכן של תלמידי  הרצון  עדיין, 
לברעם את "טעותו", אינו מצטייר כיהירות של 
עם נבחר ומנצח בשטחים, אלא רצון של אנשים 
צעירים לענות לאדם צעיר אחר, מבולבל, איש 

השמאל, על שאלותיו.
המרצה  כהן,  אליעז  המשורר  את  פוגש  ברעם 
להבין  ותובע  פרומן,  הרב  של  משנתו  את 
התודעה,  את  לשחרר  עצומה  עבודה  ש"נדרשת 
או  הארץ  אדוני  איננו  שאנחנו  בעובדה  להכיר 
וגם   ]...[ בעלי הארץ, אלא אנחנו שייכים לארץ 

הפלסטינים שייכים לעם ישראל, לפלסטין."  
מדברי  עולה  היתממות  של  מבוטלת  לא  מידה 
בשטחים:  קיום  דו  לגבי  הְפרומנים  המתנחלים 
אבל  הפלסטינים,  משכניהם  להם  אכפת  אולי 
לא פחות מדאיגה אותם ההבנה שמדינת ישראל 
הכרוך  כבדים  כלכלי  מחיר  לשלם  תרצה  לא 

בסנקציות כלכליות, וכי כדי להמשיך לשבת על 
שהולך  קיום,  דו  לפתח  צריך  השומרון  גבעות 

ומתערער גם בתחומי הקו הירוק.  
הרי  ספרותית,  לביקורת  לחזור  אם  כלומר, 
איש  הצעיר,  הסופר  בין  המפגש  שבקטעי 
השמאל המבולבל, לבין צעירי הישיבות המבינים 
בדחף  וניחנים  ישראל,  את  למדי  מפוכח  באופן 
מורכבות  נוצרת  קנאה,  מעורר  אידיאולוגי 
החסרה  הזרה  אותה  והיא  מעניינת,  אנושית 
בחלקים רבים מדי בספר.  נוצרות כאן סקרנות 
לא  ממש,  של  אינטלקטואלית  ופתיחות  הדדית 
כדי ליצור "צו פיוס" מזויף אלא כדי להבין את 
המצב הישראלי על מורכבותו הכמעט מייאשת. 
וספרו של ברעם אינו ספר של ייאוש, הוא ספר 
רבה, השמאל הישראלי.     .של מאבק על העתיד, מאבק שעליו ויתר, במידה 

יובל גלעד

קובי נסים 

בקשת סליחה ראשונה                                                                                    

ַמִהי ַהִהְתַאֲהבּות ִאם ֹלא
ֶטֶרם ַהָּגָעִתי ְלִגיל ַהְּתבּוָנה.

ָהִיית ֲעבּוִרי ֵאֶׁשת ֵחיק ִמיתֹולֹוִגית,
ֲחתּוָלה,

ָרִאית ַעְצֵמְך ׁשֹוַׁשַּנת ַמִים,
ִּגְלַּגְלְּת ֶאת ִסּפּור ָהַאֲהָבה ַעד ִלְקֵצה ְקָצוֹות

ֶׁשל ִהְתַאֲהבּות
לֹוֶחֶׁשת 

ְׁשנֹות ֵאׁש, 
ַמְחסֹור ּוַמֲחֹלֶקת

ִפיְך ְּבֵעת ְּבִעיָלה ַּמְסִטיק ַהָּלעּוס ְבּ ּוַמה ַלּ
ְך ֵעת ִּפי ְמַלְמֵלם ַחְסֵדּ

אֵרְך ַוֲעֵלי ֵּגו–ֶעְליֹון?            ֲעֵלי ֶקֶׁשת–ַצָוּ
ּוַמה ִּמְּלָפִנים ְלַרְחֵמְך    

ַהִּמַּטְלֵטל ְלֵעת ְמצֹא?
ְוַרק ֻעָּבֵרְך ַהּתֹוֵפַח 

ָאחּוז ֵהיֵטב
ִּבְכִמיָהֵתְך ְנטּוַלת ַהְּפָׁשרֹות.

בקשת סליחה שנייה    
 

ִהְתַחַּתְנִּתי ִאָּתְך.
ִקַּבְלִּתי אֹוָתְך 
ַרק ְּבִלי ַהֶּכֶלב

ֲאֶׁשר ָלַטׁש ֵעיֵני ְזֵאב ְוָרָצה ִלְהיֹות נֹוֵכַח 
ֵּביֵנינּו ְּכַחִיץ ְּבַעל ָּכְרֵחנּו

ִלַּמְדִּתי ַעְצִמי ֶלֱאֹהב 
ְוָאַהְבִּתי.

ֲהֵיׁש ִסּבֹות ְנכֹונֹות ֶלֱאֹהב 
ְּכֵׁשם ֶׁשֲאַהְבִּתיְך

קֹוְנְטַרּפּוְנְקט ְלִאִּמי 
ִּבְרִדיַפת ֵּפרּוֵרי עּוגֹוֶתיָה ַעל ַהָּׁשִטיַח?

ַהּמּוִזיָקה, ִעַּקר ָהִעָּקִרים ֶׁשֵּביֵנינּו,
ָהְיָתה ִמֵּבין ַהּנֹוְׂשִאים ַהְּספּוִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְׁשנּוִיים

ְּבַמֲחֹלֶקת.

ָיֶפה ָעָלה ִזּוּוִגי ַהִּנְכָסף ִעם ׁשֹוָאֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה.
ָהיּו ֵאֶּלה ַהָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ְיֵמי ַה"ַּסּבֹוִנים",

ַהִּׁשּיּוְך ְלִמְׁשָּפחֹות ִנְכָחדֹות ָּכַבׁש ֶאת ָהָאְפָנה.

הֹוַפְעְּת ְּבֵלילֹוַתי, ָׁשָבה ּוִמְתעֹוֶרֶרת
ַעל ִּגְדרֹות ַהַּתִיל ַּבֶּגטֹו, ָחְפִׁשי ָחְפִׁשי




