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רץ למרחקים 
  ארוכים

  

  על ספרו של אברום בורג, 

  'הנה ימים באים', הוצאת דביר
  

  

  נסים ברכהמאת 
  

  

, 1945אברום בורג, יליד     
במשך שנים חבר כנסת  היה

מטעם מפלגת העבודה, ואף 
כיהן כיו"ר הכנסת. הוא בנו 
של יוסף בורג, מנהיג 

מפד"ל, ההציונות הדתית ו
רבות לאורך ושר בממשלות 

השנים. כתיבתו של בורג 
מוקדש לילדיו, הבספר זה 

היא מלאכת מחשבת, גם אם 
לעיתים היא מלווה בסתירות 
מובנות. יש בה כבוד, אהבה 

צד בוגעגועים להוריו, 
והפרקטיקה  ות עם הרעיונות והמורשת הפוליטיתעימ

 . והתרסה נוקבת מולם הפוליטית שלהם
ר, שאינו חוסך מעצמו ביקורת ללא מורא ובגילוי לב נדי    

, מתאר אברום את דרכו רבת השנים בפוליטיקה חדה
צעדיו הראשונים כפעיל ולוחם שלום  מספר עלהישראלית. 

במסגרת שלום עכשיו, שבאחת מהפגנותיה המפורסמות 
 נפצע מרימון שהשליך בריון ימני והרג את אמיל גרינצווייג.

ס לצרפו למפלגת בורג מתאר את מהלכיו של שמעון פר    
 והעבודה ולקדמו כצעיר מוכשר תוך רתימתו למסורת

האופורטוניסטית. בתפקידיו נחשף הפוליטיקאי הצעיר 
למדיניות הכזב והריקבון של הממשלה ולמעשי הפשע של 

סתגל לשיתוף פעולה ההכיבוש. אך למרות ביקורתיותו, הוא 
 עם אותו ממסד.

 

 התנתקות מהממסד
רוכים, תחביב שאימץ בורג, הביאה הריצה למרחקים א    

אותו לעשיית חשבון נפש ותרמה להחלטתו להתנתק 
י ממהממסד הקיים. הוא התפטר מכל תפקידיו הפוליטיים ר

הקיים, ובתוך  המעלה, ונתן ביטוי לביקורת שלו על השלטון
או היפרדות מעברו הפוליטי לא הייתה  זוכך על עצמו. 

מות ייסודי עם כל הפרות עי כי אםהתכנסות בדל"ת אמותיו, 
דת, ישראליות, כיבוש  םבנושאיבדיון הקדושות השולטות 

ודמוקרטיה. בורג מתווה דרך לצעידה בשבילים דמוקרטיים, 
בדרך וחשוב מכל  ,גזעניים, שוחרי שלום ושוויון- אנטי

 פלסטיני. - ליישוב הסכסוך הישראלי
עמדתו, אותה הוא פורט בספר, כוללת התנגדות חד     

מעית לכיבוש, הכרה בזכויות הלאומיות של העם מש
הפלסטיני, הדגשת ההכרח שבהפרדת דת ומדינה, גישה 

לאומנות, ותמיכה במאבק מדמוקרטית משוחררת מגזענות ו
לשוויון מגדרי וחברתי. בהנמקותיו משתמש בורג לא פעם 

מתוך המסורת התרבותית היהודית, בדגש על  הנמקותב
אנושיים והשוויוניים במסורת זו, ההיבטים ההומאניים הכלל 

 החשוכים.  הותוך שלילה של היבטי
בורג, ששימש בעבר כראש הסוכנות היהודית, שולל את     

מגדירה את מדינת ישראל כמדינה ההגישה המדינית השלטת 
של רוב יהודי. יתר על כן, הוא שולל את הדרישה מיהודים 

  .בתפוצות לראות במדינת ישראל את מדינתם
 

 ודל האירופיהמ
יש לו גם חזון לעתיד מדינת ישראל והפלסטינים (הגם     

שהוא מדגיש שכרגע חזון זה עשוי להיראות כאוטופיה). 
ין זה היא הניסיון האירופי לאחר ינקודת המוצא לעתיד מדומ

הוא צופה בחזונו פתרון קונפדרטיבי יה. ימלחמת העולם השנ
הישראלית והפלסטינית. אפשר להסכים  –בין שתי הישויות 

, אך אין ספק שזה חזון מעניין עמו ואפשר שלא להסכים
מי שהעלה רעיון זה הרבה היה ובלתי שגרתי, אם כי כבר 

לפניו כאפשרות עתידית. היה זה המנהיג האמיץ של מק"י 
 מאיר וילנר. 

 פותחת בפניוספר שהריצה למרחקים ארוכים בורג מ    
נדמה פיתוח רעיונות. לחשבון נפש ולמרחב פורה לחשיבה, 

הוא לא רק רץ למרחקים ארוכים אלא גם מצליח תוך כדי  כי
של המסלול ולראות  חיריצה להתרומם מעל להיבט השט

ת פרספקטיבה. אני רוצה בעלרחוק מנקודת מבט גבוהה ו
 , ויחד עםיותר עמיקהגות, יבצה וכשימשיך בריכי להאמין 

הישגיו בהיותו דמוקרט, ליברל, הומניסט ואיש שלום ללא 
יפתח גם אל ההיבטים המעמדיים בחברה, אשר י –פשרות 

  בספרו. יםחסר
      

  ספר שלישי לאלמוג בהר
השלישי של קובץ השירים הסוהר", -ירים לאסירי בתי"ש    

ע שעבר. המימון אלמוג בהר, פורסם בשבווהסופר המשורר 
. באינטרנט באמצעות גיוס משאביםלהדפסת הספר הושג 
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  אלמוג בהר / כותאב
  

 .ֵהַקְמִּתי ּכּוַתאּב ָקָטן ִעם ְּבִני ַּבָּסלֹון
 ִּבְבָקִרים ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי הּוא ָקם ִעִּמי ֻמְקָּדם

 ְזִּכיר לֹו ִּכי ַּבֶחֶדר ֵאין מֹוֶרהִלְלֹמד, ַוֲאִני מַ 
 ְוֵאין ַּתְלִמיד, ַרק ּתֹוָרה ְלָפֵנינּו, ַוֲאַנְחנּו ְמַׁשְּנִנים ַיַחד

  .פסוקים בעברית וארמית וערבית
 ֲאַנְחנּו ִנְזָהִרים ְּבִמִּלים ַרּבֹות, ֵּביֵניֶהן ֱאִהים
 דואללה ְוַהֵּׁשמֹות ָהַרִּבים, ּוְכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֵּכיצַ 

 ִיְרָאה ָקָׁשה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבָפָניו, ֲאִני ַמְמִּתיק לֹו אֹוִתּיֹות
 ִּבְדַבׁש, ְמַתְכֵנן ִעּמֹו ֵּכיַצד ַהּכּוַתאּב

 ִיְתַרֵחב ִעם ֶאָחיו ְוַאֲחיֹוָתיו, ְוַנְמִּתיק ַּגם ָלֶהם
 ,ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ִּבְדַבׁש, ְוא ִנְלַעג ַלִּנְכָׁשִלים

 .ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ַהְּפסּוִקיםּוְנָבֵר ַיַחד 
 ,ַוֲאִני אֹוֵמר לֹו ְּבָכל ֹּבֶקר ְּבֹתם ַהִּלּמּוד

 ָאב ַחָּיב ְלַלֵּמד ִלְבנֹו ּתֹוָרה, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַלְּמדוֹ 
 ,ַחָּיב ִלְׂשֹּכר ְמַלֵּמד ִלְבנֹו ִמְּבֵני ִעירֹו ְלַלְּמדוֹ 

 ם ָיבֹוא ַהּיֹוםֲאָבל ַאָּתה ְּבִני, ָעֶלי ִלְזֹּכר ֶׁשּגַ 
 ,ֶׁשִּתְהֶיה ַחָּיב ְלַהְרִּגיׁש ְּכִמי ֶׁשא ִלְּמדֹו ָאִביו
 ְוָאז ִּתְהֶיה ַחָּיב ְלַלֵּמד ַעְצְמ ָּכל ַהְּפסּוִקים

 ,ְוַהֵּׁשמֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ְוַהָּתִגים ֶׁשא ָחְלפּו ֵּביֵנינּו
 ה ַאַחתְוָכל ֵאּלּו ֶׁשָחְלפּו ְּבִלי ֶׁשָאַמְרנּו ִמּלָ 

 .ַעל ְמקֹוָמם ְּבַחֵּיינּו


