
החברההטבע,להפיכתהגורמתתועלתנית
פרנקפורט,אסכולתבלב.דלכליוהאדם
מושג'מתוך:הורקהיימרמקסשלשמסתו

מכנהזה,בקובץארתהמייצגתהנאורות'

כלומראינסטרומנטלית","תבונהבשםאותה
כנטולתלראותהשאפשרתבונהמכשירית,

הביקורתאנושית.ובלתיערכים

בשארהעזמי

קריסתאחרישהתגברההפוסטמודרנית,

אחריכלומרהטוטליטריות,האידיארלוגירת
תוקפת ,כביכוללמנצחת,נחשבהשהנאורות

הנאורותשלרהארניברסליזםהרציונליזםאת
כפיופרטיקולריותרלטרריסטיותגישרתבשם

'הנאורותבמסתרפרקומישלזאתשערשה
בספר.זהזרםהמייצגמהי?'

פוסטמודרניסטלדעתישהוא ,עצמובשארה
מאמרו(וראהחדשהבנאורותודוגלמתון

לנאורות'המעברפלדחירבקהעםהמשותף
זאתעםמדגיש ) 16.7.93"דבר"חדשה'

הנאורותעלביקורתכיהמברא,בסיכום
מושגיאימוץתוךרקאפשריתוסכנותיה

רדיקליתביקורתואילועצמה,הנאורות
מרציונליותבריחהבהשישגורפת

לאמסוכנתלהיותעלולהומאוניברסליות
רצופרנקפורטאסכולתהרגי ,לדבריופחות.
מהפורמליותהנאורותאתלשחרר

רוחהאתלהולהשיבוהאינסטרומנטליות
עלגםלומראפשרדומיםודבריםהאבודה,

פוקר.

גםשהוא ,בספרהמשתתפיםאחרוןהברמאס,

יודעפרנקפורט,לאסכולתהאחרוןהשריד
מבטלת,הפוסטמודרניתהנאורותביקרותכי

התבוניהסובייקטאת ,דברשלבעיקרו

במרכזהנאורותשהעמידה ,האוטונומי

פרויקט •"המודרנהבספרבמסתוחשיבתה.

הנאורותאתלהצילמנסההואנשלם"שלא
הפוסטמודרנית,הביקורתבתנאיהזר

נשלם.טרםאכןרואים,שאנוכפיוהפרויקט
והןמהותומצדהןחשוב,אבלקללאספר
בעברית.זהבתחוםממלאשחראהחסרבשל

ופולמוסניתהיסטוריונית

שלספרההואלקודםהמתקשראחרספר
ישנים"יהודיםחדשים"יהודיםשפיראאניטה
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הזהותבנושאימסותאסופתשהוא

הזה,הקובץמןמתבררשפירא,הישראלית.
גםאלאמעולה,היסטוריוניתרקלאהיא

הראשונההמסהקולמוס.חריפתפולמרסנית
 •קולקטיביוזיכרון'פוליטיקהבספר

החדשים'יםההיסטרריונאודותעלהוויכוח
בשארהשללספרוכמעטישירהמשךהוא

אניטחשלבביקורתהעוסקשחראכיוון
החדשיםהישראליםההיסטוריוניםעלשפירא

אביקימרלינג,ברוךפפה,אילןמוריס,<בני
פוסטמודרניםונוספים>רםאורישליים,

כביקורתלראותהגםשאפשרככולם,רובם
מודרנית.מבטמנקודתהפוסטמודרניותעל

אסוציאציהשלבדרךכימסבירהשפירא
גישתםבישראלכונתהמילולית

החדשיםההיסטוריוניםשלהפוסטמודרנית
מעולםזנחלאשהמושגואף"פוסט·ציונית"

בולאתרניתןמוסכמת,רשמיתלהגדרה
במרכזיותלהכירדרישהמרכיבים:מספר

שגרמהובעוולהיהודי-ערביהסכסוך
התעלמותתוךוזאתלפלסטיניםהציונות

הטענההמדינה:לקוםשקדמהמההיסטוריה
חוסרהיאהציוניתהגרלהשלילתכי

באחרשמדוברביןובשונה,באחרהתחשבות

באחרשמדוברוביןלא-ציונייהודי
בפרדיגמההשימושהפלסטיני:

תוךהציונות,לחקרכדגםהקולוניאליסטית
מהייחודית.יהודיתבהיסטוריהכפירה

חללוחפוסט·ציוניותהגישותלכלשמשותף
ההיסטוריהשלכוללתלרוויזיההדרישההיא

איןבוהציונילמפעלהיחסושינויחציונית
 .סגוליערךבעלביחיומפעלוראותחן

האנטי-ציוניותהגישותכיאומרתשפירא

 ,חנונודרךהקומוניסטית,מזוהחלהישנות
לעקורביקשו ,ובמצפןהחדשבשמאלוכלח
הפוסט·ציונים .מעיקורהציוניהפרויקטאת

אולםהמדינה,קיוםעצםעלמערעריםאינם
ובמקרהאדישהואחטובבמקרהאליהיחסם
חסרונותאתמדגישיםהםועוין.חשדןהרע

ואתשגרמההעוולותאתהציונות,
מחםאחדיםעברושמנעה.האלטרנטיבות

פוליטיתגרמהלפרומוצאהיאהעברביקורת
השבותחרקביטולכמו ,בעתידלשינויים
אזרחיה.כלללמדינתישראלשלוהפיכתה
לדבריה,החדשים,ההיסטוריוניםעםהוויכוח

בעצםהואמדענים,ביןויברחמשהואיותר

בו ,הקולקטיביהזיכרוןעיצובעלויכוח
דוגמתוסופרים,רוחאנשיגםחלקנוטלים
פתחההתאבדות''יצרשמאמרומגדאהרן
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אינםהחדשיםההיסטוריונים ,למגדבניגוד
הקמתעלהמאבקשלהיסודלחוויותשותפים
הרילתוכה,כברשנולדווכמיהמדינה

המדינות,ככלמדינההיאבעיניהם

במסגרתממעלותיה.רביםשחסרונותיה
'הסיפרעצםנתפסהפוסטמודרניתהחשיבה

למשל,והם,בעיניהם,כמסולףהמנצחים'של
היהודיםהחללים-6000ממתרשמיםפחות
מעקירתםמאשרבמלחמת-העצמאותשנפלו

הםמלחמה.באותהערביםאלף 700של
בתיאורםהכובדנקודתאתמעתיקים

ויחסיהערבים,לאסונותהיהודיםמאסונות
בתש"חשנראולערביםהיהודיםביןהכוחות

השבעיםבשנותלהם,נראיםמעורפלים,
היאישראל-לחלוטיןברוריםוהשמונים,

החלשיםהםוהפלסטיניםוהתוקפניתהחזקה
הפלסטיניםאלהשהיוהטיעוןוהנפגעים.
ולכןהחלוקההחלטתאתשדחווהערבים
עליהם:מקובלאינובתוצאותיהאשמים
לפרוץמהנסיבותלהתעלםבוחרחלקם

ציונית-מזימהבהרואיםואחריםהמלחמה
מדינהשלהקמתהאתלסכלהאשמית

כיבטיעוןמתמקדביקורתםעיקרפלסטינית.
אתישראלדחתהבמלחמהשניצחהלאחר

התירהולאשטחיםעללוותרסירבההשלום,
 •לחזורלפליטים

לפחותכיהעבודה,תנועתשלהתפיסהגם
אינהלצדק"צדק"ביןהתנגשותכאןיש

כללמתייחסיםאינםחםעליהם.מקובלת
שללצמיחתהשהביאובאירופהלתהליכים
שלהמוסריבצידוקמכיריםאינםהציונות,

בהקמתהורואיםלמדינה,היהודיםמאוויי
ב-התחילהכולבעיניהםבלבד.כוחניאקס
שלמתוכננתתוצאהחיהשקרחומה , 1948

עמיםשביכאןאיןמראשיתה.הציונות

צדישאלאסראגית,לסיטואציהשבקלעו
חייב.שכולואחדוצדזכאישכולואחד

סתירהעלבחמשךשםמצביעהשפירא
מאבקםתחילת :בעמדתםפנימית

שאלהבטענהבעשההישניםבהיסטוריונים
הציונות:מסעםמגריסיםהיסטוריוניםהיו

ההיסטוריוניםדווקאהמהלךשלבסופואולם
הפוססמודרבית,גישתםמתוךהחדשים

מחודשתלגיטימציהלהעניקמבקשים
שאיןסענהב ,המחקרשללפוליטיזציה

עללדברואי-אפשראובייקטיביתמציאות
היאההיסטוריהזרגישהלפיהיסטורית.אמת

אחדסיפרואין ,סיפרכלומר"בראסיב",
סיפרכלשכן ,אחרמסיפואמיןיותרשהוא
הקבוצהשלפוליטיותמסרותלקדםבועז
החדשיםשחחיססורירביםאלאמייצג.שהוא

ייעצרההיסטורישהרלסירויזםסבורים
חסיפרהואשלהםחסיפרוכילפתחם

הסיפריםלכלקץשישים ,הדפיביטיבי
האחרים.

בכתיבתםהנפוצהאחרתמתדולוגיתסערת
עיסוקםהיאחאידיאולרגית,מגישתםכתוצאה

לאלמה ,כגוןשאלותהתרחש.שלאבמה
כברשכבותיהעםלשלוםישראלהגיעה
מדיבההרקמהלאלמה ?-50הבשבות

מלחמתבמנעהלאלמה ?-1948בפלסטינית
הציוניתההנהגההצילהלאלמה ?העצמאות

אצלםתופסותוכדרמה,אירופה?יהודיאת
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ניסוחעצםכברלדבריה,נכבד.חלק
האשמה.שלנימהבוישהללוהשאלות
ומנקודתהזמןשלהפרספקטיבהמיתרון
לתתהעברגיבורינדרשיםהיוםשלהמוצא

עלגםאלאשעשר'מהעלרקלאהדיןאת
חסרטריברגאלבפגיוזאת ,עשרשלאמה

נוהגיםהיושהםשבטוחיםמישלרחמים,
מוסריות.ביתרובוודאיתבונהביתר

הענייניםאחד ,אוליבאמת, ,זהו ,לדעתי
-הפוסטמודרניתבכתיבהמרגיזיםהיותר

מושאיעלמעבירהשהיאהמוסריהשיפוט

כמועבורה,העיקרהיאההבנהלאמחקרה.
חריצתאלאהישגים','ההיסטוריוניםעבור

האחריותפיחותבמחיראפילווזאתהמשפט,

שפיראיסהאנ

ספקקרה,שלאמהשחקירתכיווןהמדעית,
שלא"התרחישממש.מחקרבגדרהואאם

שלאמאחרשכןהיסטוריה,איננוהתרחש
אילותוצאותיוהיומהיודעיםאיננוקרה

 ,) 39<עמ'שפיראשםכותבתהתרחש",

 ,בשלמותוהמאמראתכאןלהביאארכללא
חשוביםענייניםוכמהכמהעודנחשפיםבו

החדשים,ההיסטוריוניםשלכתיבתםעל
שפיראשם.הסיכוםמדברימקצתרקואצטט

ההיסטוריהאתלהפוךהמגמהכיכותבת,
המשרתתאידיאולוגיתלקונסטרוקציה

בולסתפפה,כדבריפרטיקולריים,אינטרסים
החדשים.ההיסטוריוניםשלבכתביהםביותר

כתולדות ,העוולכתולדותהיסטוריה
מןהעולההמסרזהוהמסכנות

ההיסטוריההפוסט-ציוגית.האידיאולרגיה
אגושבוסנטימנטליתיאורלהיותהופכת
ולבקרהמנוצחיםעםתמידלהזדהותאמורים

שהציונותהעובדהעצם ,רכךהמנצחים.את

אותההופכתמנצחתכתנועההתבררה

היאזה,עיקרוןלפילבלתי-מוסרית.
מלחמתאתגםמחדשלצייראפשרכותבת,
יופיעהסתםמןובקרובהשגיח,העולם

מנקודתההתרחשויותאתשיתארהיסטוריון

שלדיה,מדגציג,שגורשוהגרמניםשלראות
געשהאמנםשמבחינתםהמזרחית,פרוסיהאר
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נסעןלאהאםאךנמחק.זכרםוגםעווללהם
חלקי?שקרגםהיאבנידוןחלקיתשאמת

במסתהרביםבמקומרתכילציין<למותר
שלתרומתםעלשפיראמברכת

מוריס,בניובעיקרהחדשים,ההיסטוריונים

היאשבהםשהעיקריתשוגותסוגיותלחקר
ישראלשלוחלקההפליטיםבעייתהתהוות
התמונהעלהואהוויכוחאבל ,בנידון
גייס>.ודולרהמתהעקרונותועלהכוללת

הבאה:בפיסקהמסיימתהיאמסתהאת

לפיישראלמדינתשלההקמה"מיתוס
שהנהגתגורסהחדשים''ההיסטוריונים

אתגירשהבן-גוריוןבראשותמפא'י

בגולה,היהודיםאתהצילהלאהערבים,
שקדןקורארקהמזרחים.אתוקיפחה

שלהבליםלדפיםשיחזורבמיוחד'
אררחאשאגביגלההישגים','ההיסטוריונים

וגםבמלחמה,ניצחהגםמדיגה,הקימהגם
ישראל",גלויותאתקיבצה

שלוש-עשרהמתוךבלבדאחתמסהרזו
המסהגםביותרמומלצת .שבספר

היאשםשטרגהל'של'קובלנתוהפולמוסית
אומה"בנייןספרואתקלפיםכבנייןמפילה

 .חברה"תיקוןאו

 ...חכםולאנבלעם

מהםיוצאיםבהםהמעורביםשכלאירועיםיש
שלאוויליתקומדיהמאיזהכמומגוחכים

עלהנשיאדבריהיוכזהאירועעוגות.הסחת
מידתשרקלאחר-מכן,והתנצלותוהתג"ך

שקרהמה .תפלותועלכיפרהשבוהששעוע
במהופך.בלעםמקרהבעצםהואבפרשה
ויצאלקללשבא ,המקראיבלעםכמושלא

על-ונמצא ,לברךבאבעצם,הנשיא,מברך'
כימקלל.הבינה,חסריהתורהבוסריידי
החדההלשוןבעלהנשיאביקשהכולבסך

אתולמתןלשונואתלרסן ,בדרך-כלל
דוגמהעלמסתמךשהואתוךהפעם,ביקורתו
גםיש-אמר-בתגייךהספרים.מספר

להיזהרמאודוצריכיםסימפטיים,לאדברים
למשל'השיב, ,כוונתולמהכשנשאלאיתם.
 ,האזינובשירתדבריםספרבסוףמשהדברי
"דורהואכיישראלעםעלאומרהואשם

 ."".םכחולאגבלעםופתלתול."עיקש
דברי<לאחראלההימיםברוחהנשיא ,כלומר
לאחדותלהטיףרצההשמאל>עלגתגיהו
אתכךלשםוהרחיקהביקורת,ולמיתון
לתג"ך.עדעדותו
אלה,מתוניםפיוסדבריבשלדווקאוהגה,
הםהדתיים.הקודשכלישלרוגזםעליוקפץ

לאבגרונם,האחדותרוממות-כלל jשבדר
בדבריווראוהנשיא,שלדעתולסוףירדו

הנביאים.אדוןמשה,דבריעל"צנזורה"
האמורוכלקדושה,כולההתורהלשיטתם

עיקש"דורכוללחיים,אלוהיםדבריהםבה
איןאשרחכם",ולאגבלעםופתלתול".

לשגרתם.רשותלנשיא

עםקושישוםאיןהאמיתישלוייצמןמגיחאני
היהואולימשה,בשירתהזההפסוקשלתוכנו
בוולעשותללשונודרורלתתשמחאפילו
מןשאזאלא ,מבקריוכלפיאקטואלישימוש
והואישראל""עוכרלוקוראיםהיוהסתם

מחדש,בחירתולשםלקולותיהםזקוקהרי
להתנצל.העדיףולכן
ביקורתגםמותחעצמו"ךהתג ,הענייןלעצם

הריו"קדושתו",מנהיגותווחרףמשה,על
בקדש,המריבהמיבפרשתהתנהגותובשל

אשר"יעןלארץ:הכניסהאתממגרנמנעת
קדשמריבתבמיישראל'בניבתוךבימעלת
בתוךאותיקידשתלאאשרעלציד'במדבר

לאושמההארץאתתראהמנגד ,ישראלבני
גג>.לב,<דברים,תבוא"

ראש-חממשלח)(שללשונועלגלו

לחש-יהודי"להיותזהמהשכח"השמאל
שהיאלחישה ,כדוריהרבשלבאוזנובתגיהן
רקלאשהואוהסתה,רכילותמעשהכולה

 .בעלילבלתי-יהודיגםאלא ,בלתי-מוסרי
בישראללראשונהכשהתעורר ,בשעתו
ראש-אמריהודי?','מיהובפרשתהוויכוח

מספיקהעבורוכיבן-גוריוןהראשוןהממשלה
במזמור"ךבתגהמופיעהההגדרהבהחלט
ס"ו:שבתהליםהצקר

לדודמזמור
קודשך?בהרישכוןמיבאחלך?יגורמייהוה,
לאבלבבו:אמתודוברצקדופועלתמיםהולך
לאוחרפהרעהלרעהושעהלא ,לשונועלרגל
יראיואתנמאסבעיניונבזהקרובו:עלנשא
לאכספוימיר:ולאלהרענשבעיכבד:יהוה
אלה,עושהלקח.לאנקיעלושוחד ,נגשךגתן
לעולם!ימוסלא

"לאהערות:שתירקומצריךפשוטהקססס
"נשבערכיל:הלךלא-לשונו"עלרגל

שבועהקיוםעניינו-ימיר"ולאלהרע
העשויבענייןנשבעאפילו<כלומרוהבטחה,
אתלקייםחייבלעצמו'רעהאונזקלגרום

לעינינו'שנגלהמהנוכחוכדומה>. ,שבועתו
הטלוויזיהשלהנסתרתהמצלמהבזכות
דומותאמירותודאיוישכדורי'בפרשת

ראש-עומדלא ,מאיתנונסתרותשנותרו
ההגדרותבמבחןהנוכחי'הממשלה

 .הללוהמינימליות
ענייןכללמוזכרלאבתהליםזובהגדרהב.ב.

דיברעליההיהודית",העצמית"ההגנה
התנהגותכעללשמאלבקשרבתגיהןכביכול
בכלללהנמצאאםמפקפקאנייהודית.בלתי

כדררישהרבההלכתייםבמקורותסימוכין
עליהם.אמוןלהיותאמור
"שכחאר ,יהודיאינוהשמאלאםדבר:ועוד
יהודירובכללאיןהרייהודי",להיותזהמה

זה,אתתשכחאלישראל.במזיגתליהודים
זה.בהקשרהרפורמיםעלגםוחשובבתגיהן.
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