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בויאריןדניאל

אהבתיאתחיקרו

כאלהתמיד(לאהנצרותשלמסוימיםבגילוייםמאוהבאניעצמי'אתזוכרשאנימאז

מתיימרלא(ואניילדבהיותימקבלים).אפילואואוהבים,בעצמםהיוהנוצריםשחברי

המזמוראתבטלוויזיהשרפורראדניטנסיכאשרדמעותעדהתרגשתיכמה),בןלזכור

ה"סיסי",הקדוש,פרנציסקוסהיהמשונה,מגדריתזהותבעלבן·עשרהבשביל"הגן".

והארכיטקטורההאמנותאלההיויותרמאוחריתואר.שלאבאופןמלהיבהגברדמות

ויעקבאקהרטמייסטרשלהרוחניותאירופה,שלהקתדרלותהביניים,ימישלהנוצריות

המורחקים(וה"אחרים"הכנסייהאבותשלכתביהםאלההיויותרעודמאוחרבהם.

קרובעולםתוךאלאותימושכיםמכל,יותראותישריתקוהנוצרים),הכופריםשלהם,

דיושלאוקיינוסיםשבועולםכל·כך,זרגםבזמןובוהאהובים,רבנישללזהכל·כך

היישויותביןהמדויקיםהיחסיםפרטיכהגדרתשאלותעלנשפכיםדם)של(ונהרות

בחרוונשיםגבריםשלעצוםמספרשבועולםוגםמורכבת,אלוהותשלהמו~חות

מוצאאנימשפחה.והנאותמיןתענוגותנטוליחייםלחיותהחופשימרצונםבהתלהבות

בעשורבעיני.ביותרהביזארייםבהיבטיוגםדי,בליעדומושךמרגשהזההעולםאת

משהוולהבנתלשונותיהםללימודומרוחימזמנימאודנכבדחלקהקדשתיהאחרון

כאלהטקסטיםשכתבומוקדמיםונוצריותנוצריםאותםשלוהחיצוניהפנימימעולמם

כאלה.חייםוחיו

אוהאישית,ההיסטוריההפסיכולוגיה,שהגורל,נדמה,כךמסוימים,יהודיםישנם

יהודים.מאותםאחדאניכילהתוודותעלילנצרותי.שיימשכוגזריהיה,שלאמה

לעתיםהיאתשוקהזו;תשוקהשלהבעייתייםמההיבטיםלהתעלםכמובן,יכול,איני

מאודרחוקיםבדורותכברחלהמסוימים""יהודיםשלזושקטגוריההריבכלל,סבירותקריאותייאם . 1

ראו:בהיסטוריה.

Boyarin, Daniel, Dying for God: Martyrdom and the Making of Christiantiy 
and Judaism. The Lancaster / Yamton Lectures in Judaism and Other 

1999 , Religions for 1998, 26-41. Stanford: Stanford University Press . 
שמקשיבמילכלזהבשלבכברמובנתאליעזר,ר'עםאולי,המסוכנתהאישית,הזדהותיכילהניחיש

בעיון.
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גמוריםכמנווליםהתנהגו ,כמובןנוצרים,לשליטה.ניתנתובלתיבעייתיתקרובות

ניתנהאךכאשרויהודים,שלנו,מההיסטוריותמאודגדולחלקלאורךיהודיםכלפי

מזכירההזאתהתשוקהנוצרים.כלפינבזיתבהתנהגותכןגםהחזירוההזדמנות,להם

קיימת.היאכן,פיעלואףבזה.זההמתעלליםזוגבניביןהמחברתה"אהבה"אתלעתים

איזורקלאבעייתית,בתשוקהלעשותניתןיצירתישימושאיזההיאכן,אםהשאלה,

לעולם?להביאיכולההיאתועלתאיזוגםאלאלהסביכולההיאהנאה

דתםאתלהמירלהםגורמתשחיבתםעדלנצרותכל·כךהנמשכיםיהודיםישנם

חזקהליבידינליתמחויבותמתוקףמכךמנועאניעמם.נמנהאינילנוצרים.ולהפוך

היהדותשלולליטורגיקהלספרותהשופעת,להיסטוריהלזיכרונות,לדת,יותרעוד

להשתמשבמקום ,אולישנה.אלפייםכמעטבמשךבגולההתקיימהשהיאכפיהרבנית

ביןלהבחיןעלי ,הללוהתחושותאתלתארכדייותר"ו"חלשהיותר""חזקהבמונחים

שלהסובייקטשונה,ל"אחר"תשוקהלבין-הגולהבןרבנייהודי-שאנילמיאהבה

הנצרות.

ליהדותהפטריסטיתהנצרותביןהקידבהעלהאחרוןבעשורמחקריבמסגרת

עלהרציתיכאשראחד,במקרהשונים.במקומותמעבודתיחלקיםהצגתיהתלמודית,

לדעת:ודרשביותרנסעדסטודנטבקהלנעמדיהודית,כדרשהיוחנןפיעלהבשורה

קבוצתאחד,במקדהשלנו?הבשורהספראתמאיתנולגזולמנסהאתהומדועאתהמי

לתנועהאותילמשוךבניסיון(לאמשיחייהודיאיננימדועאותישאלונוצריםכמרים

בירושלים,רושםדבבאירועאחרת,ובפעםכזה).איננימדועלהביןכןבניסיוןאלאזו

בהשלכותלהדהדגושן·גוטשטיין,אלוןד"רהכנס,מארגןבידימפורשותהתבקשתי

עםמהתמודדותהתחמקתיהללו,המקריםבכלוהעתיד.ההווהעלזועבודתישל

מנסההכלבסך"אניהאקדמי:הנבלשלהאחרוןלמפלטוופניתילפנישהוצגוהשאלות

מהנהכפרישההזההמחקראתחוויתי ,יותרמתמשךבמובןקדה!"באמתמהלהבין

(כךחיפשתישינוילשםכל·כך.דבזמןמעורבהייתיבהןהתרבותממלחמותושלווה

ולנתח.לתארפשוטאלאלהתפלמס,אולהתנצללתקוף,אולהגןלאלעצמי)חשבתי

למבויהגעתיבמחקר.להמשיךממניומנעכוחיאתהחלישמשהולי;הציקמשהואבל

שהציבווהקשותהטובותמהשאלותעודלהתחמקיכולאיניכיהבנתיבין·לילהסתום.

הינדהזהשהמחקרכמובן,מתבדר,וגושן·גוטשטיין.כמדים,אותםבגדינל,הסטודנטלי

בימישעשיתיאחדדברמכלהאישית,מבחינתיטעון,פחותולאפוליטי,פחותלא

אישי,באופןפוחד,אניאשדכלשהוקואוליכאן,אותימפחידמשהוכינדמהחיי.

לשוליים,ואדחקכזהקושחצהכמיאתפסשמאפחדאוליאולחצות,עלולאנישאותו

אפשראיאבללהשתייך.בלהטמשתוקקעדייןאניאליהלקהילהמחוץאלאוצאאו

פנים.אלפניםעמהלהתמודדוצריךמהשאלה,עודלהתחמק
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מדועהמחקרית?בעבודתילהמשיךכדימהארון""לצאתהנפשבידוחקתמדוע

יהודישלאהבתובשם,להלקרואמעזאיניש(כמעט)אהבתי,עללספרצורךאניחש

מרובה,בהססנות(אךלשאוליכול'אנייותרגרנדיוזיכניסוחלנצרות?זהאורתודוקסי

למשיכהלהיותעשויתפקידאיזהאותה),שואלבעודיהשאלהביטולתוךכמעט

מכניםשאנומהביןהקשרבהןלדרכיםלהקשיבלישאיפשרההיאזואוליזו?מוזרה

שלאהחוקרים,שרובמכפייותרהרבהמורכבנצרותמכניםשאנומהלביןיהדות

בעלתהיאמורכבותאותהכיולהביןלעצמם,מתאריםההדיוטות,רובעללדבר

הואכמחקרישגיליתיהעולםוקשרים.זהויותעלמשהוללמדנובעולם,תפקיד

ומושגיכה,עדלנושהצטי~רומכפיפחותהרבהודאיותהיוהזהויותשבועולם

אותההתרחשהשלארקלאועיבוד.עיצובשלבתהליכיםמצוייםהיועצמםהזהות

וגבולותיה,זהותהבקביעתעסוקהחיתהשהנצרותאלאמהוללת,דרכים""היפרדות

שתיצורהזהותסוגתהיה,שהיאהיישותסוגשלורועשקדחתניבבירורואפילו

ה~לוסיהיהמהעכשיו)אפילו(אוזהבשלבלקבועדרךשוםחיתהלאלעצמה.

חשובהקבוצהובמיוחדלא·נוצרים,יהודיםגםעסוקיםהיובינתייםהסיפור.של

אתלקבועכיצדלמצואקשהעמליםדומה,במשימהיהודיות,דתיותאליטותשל

ברעשדרמתיבאופןלפתעשהשתנהדיסקורסיביעולםבתוךגבולותיהם-שלהם

ו"כופרים".אמיתיים""יהודיםחדשים","ישראליםשלקולותהנוצרים,שעשו

רקמתכווןאיניובכךדורש,לכלפתוחההיאגםחיתה-אנכרוניזם-"היהדות"

אלא"יהדויות",אםכינורמטיבית,אחת,יהדותחיתהלאכיהיוםהמקובלתלתפיסה

מהילעצמהלקבועבמאמץסוקה 3זחיתההרבניתהיהדותאפילולכך.מעברלמשהו

ההגדרותאליה.-שיירלאאו-כשיירמוגדרלהיותיכוללפיכך'ומי'"היהדות"

אויהודים-נוצרים,כלאייםכבניככופרים,אנשיםשלסימוןבאמצעותיושמוהללו

מפלצות.הגדרה,לאףמתאימיםשאינםיצורים"מינים",להםקראושהרבניםכפי

"בפנים"אינםכלשהושכאופןנוצריםולהגדירלסווגלנתח,רגילהבלתיהצורך

אינטגרליתהנצרות?'.תהיהדברמין'איזהלשאלהמהתשובהאינטגרליכחלקנדמה

בניסוחאו,לנוצרים,להיותשסירבוליהודיםהתגובהגםחיתהזולשאלהפחותלא

יסייע"יהדות"תכנהשהנצרותמהעםגבולשרטוטכיצדלשאלהתשובהיותר'טוב

תשובהשלחיוני,אפילוחשוב,כחלקכ"דת".הנצרותשלהחדשההעצמיתלהגדרה

כופריםשלזןלייצרלחמישיתהשנייההמאהביןהנוצריהשיחהמשיראלה,לשאלות

שלבלשונולהשתמשאם"מפלצות",אוכלאיים,בניו"מתייהדים","יהודים"שנקראו

עללדבר"מפלצתימאנטיוכיה:איגנטיוסביותר,המוקדמיםהנוצריםהכותביםאחד

להופיעהוסיפואלהמפלצות .) Magnesians 10:3 (היהדות"אתולקייםהמשיחישו

בכפירהראותמידשכמעטהשמרנים,הנוצריםהכותביםאצלהכופרשלכאתרים
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לעומתוהאותנטיהטהורשלשיחביצירתדומה,באופןהגיבוהתקופהרבניהידרה.

ה"מין",הכלאיים,בןהמזוהם,טהור,הבלתי

זאת?לעשותליישזכותאיזומדוע?אבלהמפלצות.בשםאפוא, Iכאןמרבדאני

מנקודתולאהאורתודוקסיתהנצרותשלהמבטמנקודת-לאכופרהכול,ככלותאינני,

כללמרות ,)"ןימ"(נוצרייהודיולאמתייהדנוצרילאהאורתודוקסית,היהודיתהמבט

יהודימשיחי,יהודישהיא,צודהבכללהיות,בוחראיניולנוצרים.לנצרותמשיכתי

ליהרשוהדוח.ולפיהבשרלפייהודי,פשוטאלאההוא,מהסוגרבדשוםאוישו,למעז

שלבנושישו,מאמיןאינניוהמוחלט:הברורהפשוט,מאליו,המובןאתכאןלהצהיר

הכדיסטולוגיבכבודמאמיןשאיניכךעללרבדשלאהמשיח,חיבר)(אוהיהמנצרתיוסף

ישו,נגדיהודי-אניסבורכך-אינניהאלוהים".כ"בןלוהמיוחסיותר,עודהנעלה

בסתרמחפשאינניישו.למעןליהודילהיחשביכולאנישבוסבירמובןכלגםאיןאך

שלדתואתאודתיאתלהמירבגלוי,אולפעמים),עושיםישולמעןשיהודים(כפי

שיהודיםאוהאמיתית,היהדותהיאשהנצרותטועןאיניוכןלנצרות,אחדיהודיכל

כאמת.יוחנןשלהבשורהאתלקבלצריכים

לפחותאו-"אורתודוקסית"לתבניתנאמןאניאחד,מצדבעיה.כן,אםלנו,יש

אנישנימצדואולם,יהודיים,חייםואודחאמונהזהות,של-למדיקונבנציונאלית

אותהשלהמושגיםעצםאתבספקהמטילההיסטוריהלכתובמיגעעצמיאתמוצא

הכופר,עמדתהמפלצת,עמדתליקורצתבחינהמאיזולהביןעליאורתודוקסית.זהות

אתקוראשאניחושבאניבשבילי.למחקרישישהמשמעותאתלגלותשאוכלכדי

שאנימשוםלאהכופרים,שלהכלאיים,בנישלמבטםמנקודתכלשהו,במובןהעבד,

אםוביןיהודי·נוצדילונקראאםביןשלהם,המסויםהדתיהאוןחאתלהחיותמבקש

קרובה"מפלצות"אותןעמדתשבוכלשהומובןשישנומשוםאלא Iאחדשםלונמצא

ההתנצלותשלי.כמקוםעמה,להזדהותאליה,אותילמשוךכדילעמדתי·שלידיה

 •יותרעמוקהאחרת,להתנצלותדדךלפנותנדמה,כךצריכה,שליהראשונהלכאודה

כיוםנמצאאניאורתודוקסי'כיהודיהעצמיתשבהגדרתיהקונבנציונאליותלמרות

לימסבהקרובותשלעתיםשוליךתבעמדתלקהילתי,רציניתאי·התאמהשלבעמדה

תמיכהכוללתשהיאכךהאורתודוקסיתהיהדותמחדשהוגדרההזאתבעתעמוק.כאב

עצםגםהצבאיות.הרפתקאותיהובכלישראל,מדינתפוליטית,ביישותסייגללא

בתקופהכותבאנישכןבעיני,לחשודהכעתהופכתמתפאראנישבהלנצרותה"אהבה"

מוצאיםשנים,אלףבניאויביםרבים,עוצמהבעליונוצריםרביםיהודיםשבה ) 2003 (

הטיהורמלחמתהמוסלמים.נגדבמלחמה/מלחמותשותפיםמוזרה,בבריתלפתעעצמם

ומסעפונדמנטליסטים,מנוצריםלתשואותזוכהבפלסטיניםשדוןאריאלשלהאתני

בשםהיהודיםדובמצדנלהבתלתמיכהזוכהבוש,ג'ודג'הברית,ארצותנשיאשלהצלב
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במסעותכמובדיוקבמקדה,לאאךהאירוניה,(למרבהמוסלמים.טרוריסטיםנגדהמאבק

הןהמלחמתי'בשיחלמוסלמיםהנוצריםהערבים"מומרים"כאןגםהראשונים,הצלב

אזהרותרינונים,שומעאניעכשיוכבר 2האמריקאים),הנוצריםשלוהןהיהודיםשל

יצירתשלעבירהלדברסיוע-זובדיוקהיאמחקרימשמעותלפיהןמבשרות·רע,

אינההחוטאתשאהבתיכןאםייתכןהמוסלמים.כנגדונוצריםיהודיםשלחדשהזהות

אלאכלל,חוטאתאינההנוכחי,הפוליטי·חברתיבאקליםאפילו,ואולידיה,חוטאת

מסוכנת.יחסיםמערכתשללפחות,פוטנציאליתלפועל,הוצאההיא

ההיסטוריהאתגםמקיףאינומחקרימדועהאחרונהבשנהרבותפעמיםנשאלתי

גםבנצרות.עוסקהואשבואופןבאותוהיהדות,שלמההיסטוריהכחלקהאסלאםשל

יכולאינימחקרי.תקופתבמסגרתזהאיןהקלה:בדרךעתהעדבחרתיזו,שאלהלגבי

לפחותשישנומקווהאניאבלזו,משברבתקופתהקשהמהשאלהולהתחמקלחמשיר

יכולהיסטורימחקרשלזהסוגכלשהו,במובןאכן,עצמו.במחקרתשובהשלגרעין

מתכווןאנישמאאו-שלואלגוריתקריאהבאמצעותרקכעתבעינימוצדקלהיות

בנוצריםעוסקשליהמחקרשלההיסטוריהמובןכישאףחושבאני , 3אנגוגיתקריאה

במקוםפרדוקסליבאופןמונחתשלוהמוסריתהמשמעותהעתיקה,העתבשלהיויהודים

לביןהיהודיםרובביןאנובימינוהנכרתותוהאיומותהקלותהבריתותשלבבחינהאחר'

המוסלמים.כנגדרבים,נוצרים

היהודית·נוצריתהבריתעלהמקובלתמהגרסההסוטהיהודי)כל(ובמיוחדאדםכל

מוסלמיםטרוריסטיםכולםלאדןבןואוסמהחרסייךסדאםהפלסטינים,לפיההחדשה,

יהודי.כאנטישמינוצרים,בידיוהןיהודיםבידיהןכיום,מוגדרשלהם,בדמ;ני~תזהים

ונוצריםנוצרים,שהיויהודיםהגדיררבותמאותשלפניג'רום,אתמאודמזכירזהלי

מסרבתהדעתנוצרים".ולאיהודים"לאהםכיבביטחוןוהכריזככופרים,יהודים,שהיו

הבפטיסטיםהמטיפיםהפרוטסטנטים,הנשיאיםכיצדלראותמתחלחלוהדמיוןלתפוס

היהודיוהנשיאהיהודים)ידידיבדיוקלא(היסטורית,הפונדמנטליסטיםהדרומיים

הגרסהמידיסבלהתמידהמזרחית"הנצרותאישי:במסדליכותבמוהאוויאיבדהיםפדופ'עמיתי . 2

גםישנהגרידא:מזרחיתמנצרותיותרמשהוגםישנואכלהצלב.מסעיימימאזאוליהמערבית,

יווניתמזרחית,(אורתודוקסיתערבית-בספדך)עוסקאתהשבהשמיתנצרות(אותהשמיתנצרות

בנצרותמסוימותקבוצותביןהבריתאחדות.תולדותוכמהכשדיתמרונית),קופטית,קתולית,

עללולהודותמבקשאניכמוני,"נוצריםערביםנגדבדיתגםבזמןבוהיאהציונותלביןהאמריקאית

מאוד.משמעותיתאטימותשלבסכנההייתיזו.מאודחשובההעדה

הנוצרים.הבינייםימיפרשנישפיתחוהקודשכתבילקריאתשיטותמארבעאחתהיאאנגוגיה . 3

ירושליםאלגוריתבקריאההגשמית;העידהיאירושליםההיסטורי,אוהמילולי,באופןלדוגמה:

השמיימיתירושליםזוהיאנגוגיתובקריאההמאמינה;הנפשהיאטדופולוגיתבקריאההכנסייה:היא

המתרגמת).(העדת
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"ממוריאל"כנסייתשל(הנוצרית)הבימהגבימעלחובריםהרווארד,אוניברסיטתשל

כשהםמשותפת,מטרהנגדכיהודים),תמיכהשלאתרכדיוקלא(היסטורית,בהרווארד

כמהלפלסטינים.והיחסהישראליתהמדיניותעלהחולקיםאלהלכלדמוניזציהעורכים

ואחריםביהודיםזו,ביגזהמעלדווקא"אנטישמים",התוארבהטחתטמונהמרהאירוניה

באפרטהייד.הנגועהישראלאתלהחריםלאוניברסיטאותהקוראתעצומהעלשחתמו

ככופרים.מוגדריםישראל,במדינתהיהודיתלתמיכההמתנגדיםאחרים,ויהודיםאני

מוטבכילינאמרהאחרון,השנהבראשבכדקלי,שלי,הכנסתביתמדרגותעל

בידיביהודיםיוםמדימוטחיםגסים,פחותמעטאולידומים,דבריםבמסגד.שאתפלל

מכאוביהסובל:הואאנילאמצבי.סביברומנטיזציהליצורמבקשאיניאחרים.יהודים

יותררבכאביתרונות.גםישולכךבשוליים,החייםאלהשלמכאונםהואהיחידהאישי

הקדשתילהשלי'היהדותשלהמסורת,שלהמוסריתבהתפוררותהצפייהלימסבה

שליהיהדותכישייתכןישמור,אלוקיםחושש,אניעיני.לנגדהמתרחשתחיי,כלאת

שהפעולותייתכן , 4(חברון)חלילובאלאל)(ביתבנתיןכדהיישה,בנבלוס,גוססת

גופניתלשרודיהודיםלכמהלסייעעשויותהעצמיתההגנהבשםהננקטותהאלימות

מהקיוםמשמעותכללשלולמאיימותהןאבלרגעי),זמני,מפוקפק,כאופןרקזאת(וגם

איןאםהרוב.בתוךלהיטמעותולהובילהתנגדות,שנותאלפייםמתוכןלרוקןהיהודי'

אנו?מהלעצמנו,כשאנואכלמשיב:ואנילנו?מיאחרים,יהודיםליאומריםלנו,אנו

שלניסיונותיוליהודים.מאודרעיםתמידהיוצלבמסעיהיסטורית,מבחינה

יהודי'דםשלארוךשובלאחריהםהותירוכולוהעולםעללהשתלטהנוצריהשלטון

פרוטסטנטייםכוחותכאשרעתה,ואולםהאנושות.תולדותבכלבזוועתוהשני

מנסיםאחרים,ממקורותוכוחבכסףגםהנתמכיםהברית,בארצותפונדמנטליסטיים

בנימוצאיםוהמלחמה,האלימותמזוועותהתעלמותתוךזו,מעיןשליטהלהשיגשוב

יחזקוהללוהזוועותכימהמשוםומדמייניםזה,חדשצלבכמסעמשותפתמטרהעמי

קולוניאליסטייםמניעיםהםלעיראקלפלישההמניעיםנטעה,כלעלינו.ויגנואותנו

הנפטברור:כלכלימניעישנוהחילוני'כמישורכהיסטוריה.פלישהכככלקלאסיים,

יותרעודלהעשירכדיהאמריקאיים,הכלכלייםהאינטרסיםלמעזמובטחלהיותחייב

לאסלאםכרזאותותפקידכאןממלאהדתי,כמישורואולםוידידיו.כושג'ורג'את

מקוויםהכריתכארצותעוצמהרכידתייםכוחותשנים.מאותכמשךהנוצריםאתשהניע

ואולם,לסתור.בעצםמבקששספריהמהותיתמהמלכודתלחמוקמקווהאנישלי""היהדותבכותבי . 4

תקיןתקינהלחלוטיןדברהיא"שלי"היהדותשאפילוטועןאניכאילומובןשיובןלהיותרוצהאיני

כללהלאמעולםזויהדותשלגרסהשוםאבליבלותיה,כלעלהרבנית,היהדותזוהילגמרי;פוליטית

טועהשאנימאודמקווהואני-לישנדמהיהודי,שאינומיכלשלולגופםלחייהםכזהטוטאליבוז

כיהודים.כיוםעצמםהמגדיריםשלהאריהחלקאתמאפייןהואכי-
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לכנסיות,מסגדיםלהפוךעיראק,ב"שיקום"לסייעבכטל,תאגידלצדשםלהיות

והמוצדקיםהאמיתייםהפחדיםעםקדושה,בלתיבבריתעתהניצביםאלהוכוחות

שלהםהדתית/לאומיתוהמגלמוניההיהודיםשלהפראנויהעםגםכמויהודים,של

בעליליהודיםקוראאניהעולם.בכלמדמוניזציההסובליםוהמוסלמים,האסלאםנגד

דברשלובסופומוסרית,כליהרקלהביאיכולהזושדרךלראותטובותוכוונותתבונה

להיאבקטובותוכוונותתבונהבעלילנוצריםקוראואניהיהודים,עלפיזית,כליהגם

כולוהעולםאתלהפוךשוב,המבקשים,הדתיתהנוצריתבקהילהכוחותאותםנגד

השלוםנסיךשלדרכוואינהשלום,נתיבותיהשכלהתורה,שלדרכהאינהזולנוצרי.

עשורלפנישאךיהודים,אותםכילהאמיןקשההתורה.אתלהגשיםלדבריו,שבא,

עתהרואיםהיהודים,כלאתלנצרהדו·ומיתהבפטיסטיתהכנסייהשלרצונהנגרמחו

ישראליםמנהיגיםוכיהאסלאם,כנגדבריתםכעליאתדתיותוקבוצותדמויותבאותן

יראהשאישמבליפולוול,ג'ריכמואנשיםבחברתקרובותלעתיםסועריםויהודים

הדימייןשלהמיועדתהתוצאהולאשביקשנו'הפיוסאינוזה .מסוכןאומוזרדברבכך

העתיקה.בעתלנצרותיהדותביןהיחסיםאתשלנוהמחודשההיסטורי

היהדותביןהגבולותשורטטוהיסטוריתמבחינהכיטוען,אניהאקדמיבמחקרי

ממשית),אלימותגםמדיקרובות(ולעתיםדיסקורסיבייםאלימותמעשימתוךלנצרות

אתשלנו,שבמהויותהיציבותחוסראתהמגלמיםכופרים,נגדאלימותמעשיבמיוחד

תשוקותינואתלהפוךיכוליםאם"איננותוההאניזה.לתוךזהשלנוהמפחידהדימום

היוצרתפנימית,פוביהשלמרגעהמוחרמת,לאחריתהמוחרם,ל"אח.ד"האסורות

הדומהלמשהוטוהר,עלולהתעקשהתשוקהאתלדכאיותרעודאלימיםניסיונות

מחפשהאחדבוחברתי),האלגורי,(ובמקדהנפשי-למצבביותרהטובהסוגמןלאהבה

התהליךבחינתהאםשלו.לעצמיביחסוביטחוןאוטונומיהמתוךשבאחדהטובאת

שלמחרשכתיבהלאפשריכולה"עצמי")שני(בעצם,העצמינוצרשבוההיסטורי

ואוליגם,אלאלזהביחסזהדקלא-הנוצריוהעצמיהיהודיהעצמיסיפור-הסיפור

פרדוקסלי,באופןחדשים?באחדיםנתקליםיחדוהשנייםלחודאחדכלכאשדבעיקר,

לאבהחלטכי(אםכל·כךרביםונוצריםיהודיםשלטהורהבלתיבדיתמאותהסטייתי

לפחות,בחלקהשצמחה,סטייה-הנוצרים)כלשלאוודאיהנוצריות,הקבוצותכל

המטושטשתהזהותשלההיסטוריתבתקופהשליומהענייןלנצרותממשיכתידווקא

שלי.והכפירההמפלצתיותמקורהיא-

בשלהינוצרושבאמצעותןהמצטלבותהדרכיםובתשוקה,שבזהותהמורכבויותהבנת

במעט,לסייע,עשויהוהיהדות,הנצרותדברשלובסופויישויות,זהויות,העתיקההעת

מהזהעניין,של(ובסיכומויהודיםבפניזהברגעהניצבתביותרהבוערתבמשימה

אתלהקריבמבליוהדתי'התרבותיזיכרוננועלקיומנו'עלשובלשמוראותי):שמעסיק
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מבלים·הם, nמזבעלזיכרון'ואותוהמשכיותאותהשלקיום,אותושלהמשמעויותעצם

עצםאתלדעתי,השולל,אתניטיהורשללפועלבהוצאהגבולותשלפטישיזציהליצור

שאניבשעהאנו?מהלעצמנו,רקהיינואםימינו·אנו.עדהיהודיתההישרדותמשמעות

כדימחושמלותוגדרותתילחוטישלפיזייםגבולותמוקמיםהכבושהבפלסטיןכותב,

אני(וכאןשלנוזהויותינועלהשמירהבמהלךלמשנהו.אחד"עם"ביןבאלימותלהפריד

בדקהולהימנעהעברמלקחיללמודיכוליםאנוהאםלמוסלמים),ואףלנוצרים,פונה

ונוצריםיהודיםיותר?אלימותואףחדשותבכפירההאשמותשלבדרךמלפסועהתשעים

השוואהשוםביניהןלעשותמבלישלנו,הקשותמההיסטוריותללמודזהברגענקראים

שונה.משהועתהולעשות-מוסריתאופנומנולוגית

מייזלסרותמאנגלית
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