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ופוליטיקהאמתאמנות,

 2005דצמברלםפרות,נובלפרםקבלתלרגלנאום

הבאים:הדבריםאתכתבתי 1958בשנת

בהכרחאיננורבדשוםלכוזב.חאמיתיביןולאחלא·ממשי,לביןהממשיביןבדודותאבחנותאין

זמנית.בווכוזבאמיתילחיותעשויהואכוזב;אואמיתי

המציאותלחקרישימותעורןוהןמשמעות,עדייןישאלהשלקביע;תמאמיןאני

יכולאינניכאזרחאבלמאחריהן,עומדעדייןאניכסופר,ולפיכך,האמנות.באמצעות

כוזב?מהאמיתי?מהבהן.להחזיק

הואאחריההחיפושאבלאותה,מוצאאינךלעולםחמקמקה.לעולםבדרמההאמת

אתההמקריםברובמשימתך.הואהחיפושלפעולה.הדחףב~ירורהואהחיפושכפייתי.

לאמת,כתואמיםהנראיםתמונהאודימויקולטאובה,מתנגשבאפלה,~אמתנתקל

אחתאמתלמצואאיןשלעולםהיאהממשיתהאמתאבלזאת.עשיתכישתבחיןמבלי

זו,עלזותיגרקוראותהללוהאמיתותרבות.אמיתותישנןהדרמטית.באמנותויחידה

לזו.זועיוורותבזו,זומתגרותמזו,זומתעלמותבזו,זומשתקפותזו,מפניזונרתעות

אצבעותיךמביןנשמטתהיאואזבידך,רגעשל ת~~מחזיקשאתהחשאתהלעתים

ואובדת.

אףיכולאיניגםלומר.יכולאינישלי.המחזותנוצרואיךנשאלתיקרובותלעתים

שעשו.מהזהשאמרו.מהזהשקרה.מהזהכילומררקאלאאותם,לסכםפעם

המלהבעקבותמידכלל,בדרךדימוי.אומלה,שורה,מתוךנולדיםהמחזותמרבית

ובעקבותיהןמאין,ישלפתע,בישעלושורותלשתידוגמאותשתיאביאדימוי.נולד

אני.הלכתיובעקבותיודימוי,הלך

"מההיא:"הביתה"אתהפותחתהשורהשחלפו".ו"הימים"הביתה"הםהמחזות

"כהה".היא:שחלפו""הימיםשלהראשונההשורההמספריים?"עםעשית

נוסף.מידעליהיהלאהמקריםמשניאחדבכל

ממיהימצאםמקוםאתלדעתודרשמספרייםחיפשפשוטמישהוהראשוןבמקרה

הדרישההופנתהאליושהאדם ,איכשהוברור'היהליאבלאותם.גנבכיבושחשד
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העניין.לצורךהשואל,עללאוגםהמספריים,על~םלאבכלל

לשאלה.בתשובהמישהי'שלשיערצבעשיער'צבעשלתיאורכמולינשמע"כהה",

חזךתי,מפלוהיהזההעניין.אחרלהתחקותעזצורךהרגשתיהמקריםמןאחדבכל

 .לא;רמצלאיטי'מעבר
:-T •• 

וג'. ,'ב ,'אכל,קודםלדמויות,קוראאנימחזה,כותבכשאניתמיד,

שאלתואתו~פנהש;מםחדר 7נכנסאדםראיתי"הביתה",להיותשהפךבמחזה

חשתיאיכשהומירוצים.שלעיתוןוקוראמכוערתספהעלהיושבממנוצעירלאדם

קצרזמןלכךאישורקיבלתיאבלהוכחה.ליחיתהלאכיאםבנו,היהוב'אבהיהשא'

אשנהאםלךאכפת"אבא,למקם):(היהלא'אומרלל~י)היהכך(שאחר'כשב'מכןלאחר

היהזהאכלנו,שקודםהזאת,הערבארוחתמשהו.אותךלשאולרוצהאניהנושא?את

אתהברצינות.כלבים.טבחהריאתהכלב?קונהלאאתהלמהלה?קוראאתהאיךשמה?

"אבא",לא'קוראשב'מכיווןובכן,כלבים."שלעדרבשבילמבשלשאתהחושבהרי

הבישולכיונראהה~:בח,הואשא'גםברורהיהובנו.אבהםכילהניחהגיונילינראה

ידעתי.לאאם?שםחיתהשלאמכךלהסיקניתןהאםגבוהה.להערכהזכהממשלאשלו

אחריתנו.אתלחזותיכולותאינןהתחלותינולעצמי,אזשאמרתיכמוואולם,

היאכך(אחרב'ו~שה,רילי>,יהיהכך(אחרא';בר,ג,,יןב.ש~יגדול.חלון"כהה".

הםמיעלהגבר.שואלרזה?"י,או"שמנהמשקה.כוסותובידיהםיושביםקייט),תהיה

בא;ראנה),תהיההיאכך(אחרג'~שה,בחלון,ניצבתרואה,אנישאזאלאמדברים?

כהה.שערהאליהם,מופנהגבהאחר'

קיךם.להןהיהלאהרגעלאותועדאשרדמויות,שלברי~תןרגעמוזר,רגעזהו

הואעלוללעתיםכיאףזךי, ryאפילובטוח,לאנ;רןךיתי,רגעהואכךאחרשבאמה

אינןהדמויותידועבמובןלמדי.~בידהיוצרשלמעמדונשלטת.בלתיל~פ;לתלהפוך

להגדרה.בלתי·ניתנותהןאיתן,לחיותקללאלו,מתנגדותהדמויותלקראתו.~ש;ת

חתולאינסופי,משחקאיתןמשחקאתהידועהבמידהלהן.להכתיבמסוגלשאינךודאי

בידייםלךישכימגלהאתהדבר,שלבסופוואולם,מחבואים.עיוורת,פרהועכבר,

שאיןמרכיביםעשוייםעצמם,~שלורגישךתרצוןבעליאדםבניבשר·ודם,אנשים

לעוותם.אובהם,לשלוטלשנותם,לאל·ידך

ב.דינהדמפ;לי~ה, tpט;ב;!נית,רב-משמעית,עסקהבגדרנותרתבאמנותהשפהוכך,

רגע.בכלהיוצר,תחתיך,להישברהעלולהקפואה

אסורלהשהותו,אסורפעם.אףעוצראינוהאמתאחרהחיפוששאמרתי,כמוואולם,

ברגע.בושם,מיד,איתר,להתעמתישלדחותו.

המתרגם],]הערתמגרר ) fat or thin (הללולתאריםאיןכמובןבמקור 1
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מחיר,בכללהימנע,ישבעיות.שללגמרישונהמערכתמציבפוליטיתיאטרון

~ t?Q ~האוויראתלנשוםלדמויותלהניחצריךאובייקטיביות.עללשמורחשוב .ה

טעמו,אתלהשביעכדיפעולתןאתלצמצםאואותןלהגבילליוצר,לו,אלשלהן.

מלאהמקשתזוויות,שלממגווןאליהןלגשתנכוןלהיותעליונטייתו.אועמדתו,או .. .. 

להותירזאתעםויחדלפעמים, Iאותןלהפתיעאוליראות,נקודותשלמעצוריםוחסרת

אינהכמובן,פוליטית,וסאטירהעובד.זהתמידלאשךרצו.לאןלפנותהח.ירותאתבידן

זהושכן Iהגמורההיפךאתעושההיאלמעשה Iהללוהכלליםמןאחדאףעלשומרת

המפוןש.תפקידה

אפשרויותשלרחבהלקשתמניחשאניסבוראניהולדת",יום"מסיבתשליבמחזה

השיענ~ד.ברירתעלמתמקדשאנילפניאפשרויות,שלעב;תיערבתוךלפעול

ומכוער.קצרברוטאלי,נותרהואפעולה.שלכזהלמגווןמתיימראינוההר""שפת

בקלות.משתעממיםשהמעניםלפעמיםשוכחיםמזה.קצתנהניםבמחזההחייליםאבל

באנוהאירועיםכמובןהיולכךעדותרוחם.אתלרומםכדיבידורלקצתזקוקיםהם

שעהלהימש,ךהיהיכולאבלדקות,עשריםרקנמשךההר""שפתבבגדאד.גןאייב

שעה.אחרשעהועוד,עודושוב,שובחוזרתמתכונתאותהועוד,ועודשעה,ועוד

טובעת,אשהלמים.מתחתמתרחשהואכאילולינראהואפר""עפר 1שנימצד

להגיעמבקשתהעין,מןונעלמתלמצ~לותשוקעתהגלים,ביןאל·עלשלוחהידה

צללים,רקמוצאתמתחתם,ולאלמים~עללאאיש,מוצאתאינהאבלהאחרים,אל

היהשד;~ההגורלמןמפלטבלי~שהטובע,בנוףאבודהדמותה~שה,~פות;בבואות,

לאחרים.רקנועדכאילו

למות.עליהגםנגזר Iמתוהםבאשראבל

מרביתם,שכןהללו,המחוזותאלמגיעהאיננההפוליטיקאים,בפיהפוליטית,השפה

כדיכוח.אותוובשימורנ:פוחאלאנאמתמעונייניםאינםשבידינוהעדויותפיעל
/ T -

גםהאמת,אי·ידיעתמתוךלחיותבאי·ידיעה,להישארהציבורחייבהכוח,אתזpר wל

אנחנוו~מנושקרים,שלענקישטיחהיאאותנושסובבמהכןעלחייו·שלו.עלהאמת

ניז;נים.

ביותרמסוכנתכמותחיתהלעיראקלפלישהההצדקהיודע,כאןאחדשכלכפי

מוכנהאףחיתהובחלקה Iחוסייןסדאםבידינמצאהאשרהמונית,להשמדהנשקשל

האמת.זוהיכילנוהובטחמחריד.לחורבןולגרוםדקות,ארבעים·וחמשבתוךלירי

בחלקנשאהוכיאל·קעידהעםקשרלעיראקהיהכילנונאמרהאמת.חיתהלאזו

זוהיכילנוהובטח . 2001בספטמבר 1ב·ןיורקבניושהתחוללהלזוועההאחריותמן

לנוהובטחהעולם.שלוםעלאיוםחיתהעיראקכילנונאמרהאמת.חיתהלאזוהאמת.

האמת.חיתהלאזוהאמת.זוהיכי
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תפקידהאתהבריתארצותרואהשבובאופןקשורההאמתלחלוטין.שונההאמת

זה.תפקידלגלםמבקשתהיאושבובעולם

החוץבמדיניותכלומרהקרוב,בעברלהתבונןמבקשאנילהווה,אשובבטרםואולם,

החובהעלינומוטלתכימאמיןאניהשנייה.העולםמלחמתאחריהבריתארצותשל

כאן.לנומניחההזמןשמסגרתמהזהכימוגבלת,עייןבמידתאפילוזותקופהלבחון

המלחמה:שלאחרבתקופהאירופהובמזרחהמועצותבבריתהתרחשמהיודעיםהכל

זהכלעצמאית.חשיבהשלהאכזריהריבויות, nהר;והזוועותהשיטתית,הברוטאליות

במלואו.ואימתת;עד

באורחאלאנודעולאתקופהבאותההבריתארצותשפשעיהיאכאןע,;תי 9.!אבל

לאמעולםהם-מזאתיתרה Iהיכרולא-מכךיותראף Iתועדולאשכןכללא Iשטחי

משמעותישושלאמתכ,רעללדברישכימאמיןאניועיקר.כללכפשעיםהוכרזו

שלקיומהבשלמסוימת,במידהנאלצהכיאףזה.ברגעהעולםשלמצבולגבירבה

מתירההיאכיהבהירוהעולםברחביהבריתארצותשלפעולותיההריהמועצות,ברית

רוחה.עלהעולהככללעשותלעצמה

השיטהחיתהלאמעולםריבוניתמדינהשלתחומיהאלישירהפלישהלמעשה,

במתחכ"קונפליקטשתיארהמהאתהעדיפהכללבדרךהברית.ארצותעלהמועדפת

שהיהמכפיאיטיבקצבמתיםאנשיםשאלפיפירושונמוךבמתחקונפליקטנמוך".

שלליבהאתלזהםיכולשאתהפירושואחת.בתקיפהפצצהעליהםלת t.9 ~ליקורה

כשתושביה .ק~~הבהתפשטותולהתבונןממאירגידוללטעתיכולשאתה Iהארץ

הגדוליםוהתאגידיםהצבאשלך,וחבריך-הבדלאין-למוותמוכיםאו-מוכנעים

זהניצחה.שהדמוקרטיהומכריזהמצלמותבפנימתייצבאתהבשלטון,ל;טחיושבים

מדבר.אניעליהןבשניםהבריתארצותשלהחוץבמדיניותשיגרתימהלךהיה

כאןעליהלדברבוחראנימאוד.משמעותיתפרשהחיתהניקרגואהשלהטרגדיה

עכשיו.גםכמואזבעולם,תפקידהעלאמריקהשללהשקפתהניצחתכדוגמה

השמונים.שנותבסוףבלונדוןהבריתארצותבשגרירותבפגישהנכחתי

לק;נטראסכסףעודלתתאםלהחליטהיהאמורהבריתארצותשלהקונגרס

אבלניקרגואה,מטעםבמשלחתחברהייתיניקרגואה.שלהמדינהנגדשלהםבמערכה

עמדהאמריקאיהגוףבראשאף. ?j~טג';ןהאבהיהמשלחתבאותהביותרהחשובהחבר

אני"אדוני,אמר:~טקאףהאבהשגריר).כךואחרלשגריר,המשנה(אזייץ Iריימונד

מרכזרפואי,מרכזספר,ביתבנושליהקהילהאנשיניקרגואה.בצפוןקהילהעלאחראי

הםהקהילה.אתהקונטראסשלכוחתקףחודשיםכמהלפניבשלום.חיינותרבות.

ביותרברוטאליבאופןהתרבות.מרכזאת Iהרפואיהמרכזאת Iהספרביתאתהכל:הרסו

מממשלתדרושאנא,פראים.כמוהתנהגוהםרופאים.טבחוומורות,אחיותאנסוהם
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הזאת.המזעזעתהטרוריסטיתבפעילותמתמיכתהשתיסוגהבריתארצות

להערכהזכההוא .מאודומתוחכםאחראירציונלי'אדםשלשםיצאזייץלדיימונד

"כבודמסוים.ראשבכובדדיבר'ואזשתק,הקשיב,הואדיפלומטיים.בחוגיםגדולה

דממהמפשע,"החפיםתמידסובליםבמלחמה,משהו.לךלומדלי"הדשהאמד,האב,"

זע.לאהואבו.התבו~נ~שם.חיתהקפואה

סובלים.תמידהחפיםאכן'

מעודדתזוועהשלקודבנותהםמפשע''חפיםהזה,במקדה"אבלאמד:מישהולבסוף

כסףעודיקציבהקונגרסאםרבות.מניאחתזוועהמממנת,שממשלתךחלחלה

אשם,איננושלךהממשלהאםלא?להתרחש,יוסיפוכאלהזוועותעודלקונטדאס,

ריבונית?"מדינהאזרחינגדהמכווניםוהדסרצחבמעשיבתמיכהלפיכך,

קביעותי,ך"הואאתמוכיחותשהוצגוכמושהעובדותמסכים"אינישלו:היהזייץ

אמד.

ממחזרתי.נהנההואכיהאמריקאיםהיועציםאחדליאמדהשגרירותמןכשיצאנו

עניתי.לא

הם"הק;ני'דאסהבאה:ההצהרהאת.דייגןהנשיאהשמיעזמןשבאותולהזכירכםעלי

שלנו."המייסדיםהאבותשלהמוסדיתהמקבילה

יותרבמשךבניקרגואהס;מך!השלהבדוטאליהרודנותבמשטרתמכההבריתארצות

 ,ן-979בהזההמשטראתהפילוהסאנדיניסטים,בהנהגתהניקדגו~~ים,שנה.מארבעים

נשימה.עוצרתעממיתבמהפכה

שחצנות,שלהגונהבמידההחזיקוהםגםמושלמים.היולאהסאנדיניסטים

נבונים,היוהםאבלסותרים.יסודותכמהכללהשלהםהפוליטיתוהפילוסופיה

פלודאליסטית.הגונה,יציבה,חברהלכונןלמטרהלהםשמוהםותרבותיים.דציונלים

אלףממאהליותרהמתים.מןחזרואביוניםאיכריםאלפימאותבוטל.המוותעונש

אודיינותמעדנתספד.בתיאלפייםנבנובאדמות.להחזיקהזכותניתנהמשפחות

הוכרזמשביעית.פחותלכדיהארץברחביהאנלאפבתיותאתצימצמהלמדימרשימה

בשליש.הצטמצמההתינוקותתמותתבחינם.רפואהשירותיהוקמוחינם.חינוךעל

כליל.ה~בסהפ;לי;

מדקסיסטית/לניניסטית.כחתרנותהאלהההישגיםאתהוקיעההבריתארצות

י~נ:ודאםמסוכנת.ד~גמההיווהשםשהתחוללמההבריתארצותשלהממשלבעיני

אתלהעלותלהיותראםוכלכלי,חברתיצדקשלבסיסיותנודמותלקייםלניקרגואה

אזכילאומי,עצמיוכבודחברתיתאחדותולהשיגוהחינוךהרפואייםהשירותיםרמת

כמובןחיתהימיםבאותםדברים.אותםויעשושאלותאותןישאלושכנותארצותגם

באל·סאלוואד;,.קוולסטאטוסעזההתנגדות
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אתלתארנהגדייגןהנשיאאותנו.המקיףשקרים""שטיחעללכןקודםדיברתי

התקשורת,עלכללבדרךמקובלהיהזהתיאורטוטליטרי",עינוייםכ"מרתףניקרגואה

לאדברשללאמיתואבלוהוגנת.מדויקתכהערההבריטית,הממשלהעלשכןכלולא

עדותכלחיתה.לאהסנדיניסטיהממשלתחתחיסוליחידותשללקיומןעדותכלחיתה

פעםאףדתאנשירשמית.אושיטתיתצבאיתלאלימותעדותכלחיתהלאלעינויים.

ישועיםכמריםשניכמרים,שלושהכיהנובממשלהלמעשהבניקרגואה.נרצחולא

מקום,בקרבתלמעשהנמצאוהטוטאליטרייםהעינוייםמרתפימאריקנ;לי.ומיסיונר

הדמוקרטיתהממשלהאתהפילההבריתארצותהשכנות.לה ?7 ~~~גובאל·סאלוואד;ך

נפלואדםבניאלףממאתייםיותרההערכהפיועל ,-1954בגואטמלהשלהנבחרת

מאז.שםשלטואשרהצבאיותהדיקטט~רותשללעריצותןקורכן

אמריקהמרכזשלבאוניברסיטהבאכזריותנרצחובעולםהישועיםמבכירישישה

ג'ורג'יה,;נינג,בפורטשאומןאלקאטל,חטיבתשלגדודבידי-1989בבסן·סאלוואדור

שאמרבעתנרצח ,;ך ?:7ך;הארכיבישוףבמיוחד,לבאמיץאדםאותוהברית.ארצות

כישהאמינומשוםהומתו?מדועמתו.אדםבני 75,000ההערכה,פיעלהמיסה.את

מידאותםהגדירההזאתהאמונהלהשיגם.ושצריךהאפשרבגדרהםיותרטוביםחיים

שלהאינסופיהנוףעלהקיים,המצבעללערערשהעזומשוםמתוהםכקומוניסטים.

היוולדם.מיוםנחלתםשהיוודיכויהשפלהמחלות, ,עוני

כמהארךזההסאנדיניסטית.הממשלהאתדברשלבסופוהפילההבריתארצות

הרוגיםאלףושלושיםמעצוריםחסרכלכלידיכויאבלממש,שלהתנגדותודרששנים

בתיעוני.ומוכיתשושיםהיוהםושובהניקרגואני.העםשלרוחואתלשבורהצליחו

העסקיםחוסלו.וחינוך·חינםבריאות·חינםשירותיבארצם.לפרוחשבוההימורים

ניצחה.ה"דמוקרטיה"שאת.ביתרלשלוטשבוהגדולים

יושמההיאאמריקה.למרכזרקפניםבשוםהוגבלהלאהזאתה"מדיניות"אבל

מעולם.התקיימהלאוכאילוסוף.לההיהלאכולו.העולםברחבי

ימניצבאירודנותמשטרכלהולידה,אףרביםובמקריםטיפחה,הבריתארצות

אורוגוואי,יוון,לאינדונזיה,מתכווןאניהשנייה.העולםמלחמתסוףמאזבעולם

צ'ילה.וכמובן ,אל·סלוואדורגואטמלה,הפיליפינים,תורכיה, ,,האיטיפרגוואיברזיל,

לטהריהיהאפשראילעולם 1973בשנתבצ'ילההבריתארצותשחוללההזוועהאת

עליה.לסלוחלאואף

המקריםבכלוהאםהתרחשו?האםהללו.בארצותהתרחשוהרגמעשיאלפימאות

ואפשרהתרחשו,הםכן,היאהתשובההברית?ארצותשלהחוץלמדיניותלייחסםאפשר

זאת.לדעתיכוליםהייתםלאאבלהברית.ארצותשלהחוץלמדיניותלייחסם
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זהקרו.לאהםקרו,שהדבריםבשעהאפילומעולם.קרהלאדברמעולם.קרהלאזה

רצופים,שיטתיים,היוהבריתארצותשלפשעיהעניין.שוםבכךהיהלאחשוב.היהלא

לאמריקה.תנוכךעלהקרדיטאתעליהם.דיברומעטיםרקאבלחמלה,חסרימרושעים,

לחילמתחזהבעורההעולםברחביכוחתימר~~ישלקליניותלןמ;תלהגיעהצליחההיא

היפנוטית.פעולהשלשנינות,מלאהמבריקה,הצלחההאוניברסלי.הטובשלהמשמר

ללאהיאבעיר.טובההכיההצגהספקללאהיאהבריתשארצותלכםאומראני

סוכנתבתורמאור.חכמהגםהיאאבלחמלה,וחסרתבוזשופעתאדישה,אלימה,ספק

שילובזהועצמית.אהבההיאשלהביותרהחמהוהסחורהבמינה,מיוחדתהיאמכירות

"העםהמליםאתמבטאיםכשהםבטלוויזיההבריתארצותנשיאילכלהקשיבומנצח.

להתפללהזמןשהגיעהאמריקאילעםאומר"אניבמשפטלמשלכמוהאמריקאי",

בנשיאאמוןלתתהאמריקאיהעםמןמבקשואניהאמריקאיהעםשלזכויותיועלולהגן

 ".האמריקאיהעםמטעםלעשותעומרשהואבפעולהשלהם
המצרים.ביןהמחשבהאתללכודכריבשפהמשתמשיםממש.מבריקהאסטרטגיה

השתרעתחשוב.אל .אמיתיוביטחוןחושניתכריתמספקותהאמריקאי""העםהמלים

שלך,הביקורתייםוהכישוריםהאינטליגנציהאתלךחונקתאוליהכריתהכרית.על

מתחתהחייםהאדםבנימיליוןארבעיםעלכמובןחלהלאהיאמאור.נוחההיאאבל

כלאבתישלהענקיבג~לאגהכלואיםונשיםגבריםשלמיליוניםשניועלהעונילקו

הברית.ארצותפניעלהפרוש

רואהאינההיאנמוך.במתחהנשמרלסכסוךחשיבותמייחסתלאכברהבריתארצות

חששבליהשולחןעלקלפיהאתמניחההיאבערמומיות.לאואפילובאיפוק,טעם

המחאהעלאוהבינלאומי'החוקעלהאו"ם,עלשמהלאפשוטהיאפנים.משואאו

משלה,טלהגםלהוישרלוונטית.וכלאאוניםכחסרתרואההיאאותההביקורתית,

והפאתטית.הכנועההגדולה,בריטניה-בחבלאחריהונשרךהפועה

המליםפשרמהפעם?איכזאתלנוחיתההאםשלנו?המוסריתלרגישותקרהמה

המצפון?-נדירותלעתיםרקהיוםבושמשתמשיםלמושגמתייחסותהןהאםהללו?

אחרים?שללמעשיהםהמשותפתהאחריותאלאשלנו,מעשינורקלאשעניינומצפון

כתבללאשםעצוריםארםבנימאותגואנטנאמו.מפרץאלהביטומת?זהכלהאם

הם-טכניתראויים;הליכיםאומשפטיייצוגללאשנים,משלושיותרכבראשמה

ז'נווה.אמנתלמרותמופעלבעליל,הבלתי·חוקיהזה,ה~יתקןלנצח.עצורים

בקושיהבינלאומית""הקהילההקרויהזושגםאלאבשקט,עוברשקיומורקלא

עצמהעלהמכריזהמרינהמבצעתהזאתהפליליתהשערורייהאתעליו.חושבת

גואנטנאמו?במפרץהיושביםאלהאתזוכריםאנחנוהאםהחופשי',העולםכ'מנהיגת

הםשש.בעמודקטן~ריט-פעםמרימופיעיםהםהתקשורת?עליהםאומרתמה
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רעב,שובתיםמהםרביםכרגעלעולם.יחזרולאהסתםמןשממנוהפקרבשטחהושמו

הזנהשלהללובהליכיםמרגיעדברשוםאיןבריטים.תושביםחלקםבכפייה,מוזנים

הגרון.לתוךישרבאףלךשתקועהשפופרתרקהרדמה.לאהרגעה,תרופותלאבכפייה.

כךעלאמרמהכלום.לאהבריטי?החוץשרכךעלאמרמה .עינויזהודם.מקיאאתה

ביקורתאמרה:הבריתשארצותמשוםלא?מדועכלום.לאהבריטי?הממשלהראש

אואיתנושאתםאוידידותית.בלתיפעולהיוצרתגואנטנאמובמפרץהתנהגותנועל

הפה.אתסותםש~ליירככהנגדנו.שאתם

הפגנתתוךנוקה,מדינהטרורשלפעולהשוד,מעשהחיתהלעיראקהפלישה

שרירותיתצבאיתפעולהחיתההפלישההבינלאומי.החוקשלבעקרונותגמורזלזול

התקשורת,שלגסוהימר~ןשקריםגביעלשקריםשלt;כדרהבהשראתשהתבצעה

האמריקאיתוהכלכליתהצבאיתהשליטהביצורשתכליתומעשההציבור;שלולפיכך

ההצדקהניסיונותשכלאחרישיחדור,של-אחרוןכמוצא-במסווההתיכוןבמזרח

להריגהבאחריותהנושאצבאי,כוחשל~לצ~תמעוררתהצהרהנכשלו.האחרים

מפשע.חפיםברבבותמוםולהטלת

חסררצחשלמעשיםאינספורמדולל,אוראניום~צןר,פצצותעינויים,הבאנו

ודמוקרטיהחירות"הבאתזאתמכניםואנחנוהעיראקי,לעםומוותהשפלהסבל,תכלית,

התיכון."למזרח

מאהמלחמה?ופושעהמוניםרוצחשללהגדרהתענהבטרםלהרוגעליךאנשיםכמה

בפנילמשפטיובאוו~ליירשנ~שהצדקמןזהיהיהכןעלאומר.הייתיוהותר,דיאלף?

 .הבינלאומיהדיןביתאת~ישדרלאהואפיקח.בוש.אבלהבינלאומיהדיןבית

בתאעצמואתימצאכלשהו,פוליטיקאיהענייןלצורךאואמריקאי,חיילאםלפיכך

 ,הדיןביתאת~ישדרבליירטוניאבלה~ארינס.אתשישגרמזהירבושהנאשמים,
הםאםכתובתו,אתהדיןלביתלגלותיכוליםאנחנולדין.אותולתבועאפשרולפיכך

לונדון. , 10מס'ךאונינגרחובמעוניינים:

מאהלפחותזניח.דברבמוותרואיםכלייךוגםבושגםרלוונטי.איננוזהבהקשרמוות

ההתקוממותהחלהבטרםעודאמריקאייםטיליםוביריבהפצצותנהרגועיראקיםאלף

אינםהםשקופים.הםקיים.אינומותםחשיבות.חסריהםאלהאנשיםהעיראקית.

סומיהאמריקאיהגנרלאמרגופות,"במנייןעוסקיםלא"אנחנוכמתים.אפילורשומים

פךאנקס.

טוניבריטיים:עיתוניםשלהשערבעמודתמונההתפרסמההפלישהלאחרקצרזמן

ימיםכמהבכיתוב.נאמרתודה,"אסיר"ילדקטן.עיראקיילדשלללחיונושקכלייך

זרועות.ללאארבע,בןאחר,ילדשלפנימי,בעמודותמונה,סיפורנדפסומכןלאחר

בחזרה?"זרועותיאתאקבל"מתיהיחיד.הניצולהיההואטיל.מפגיעתמתהמשפחתו
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ילדשוםשלגופואתלאוגםבזרועותיו,אותוחיבקלאכלייךטונינפל.הסיפורשאל.

החולצהאתמלכלךהואמלוכלך.הדםדם.שותתתגופהשוםלאוגםאחר,מוםבעל

בטלוויזיה.כןנאוםנושאכשאתהוהעניבה

הלוויותבחשיבה.קברםאלמובליםהםמבוכה.מסביםהאמריקאיםההרוגיםאלפיים

וככה,חייהם.סוףעדחלקםבמיטותיהם,נרקביםהמוםבעליבטוח.במקוםחשאיות

שונים.קבריםבתוךיחדיו,נרקביםהמוםובעליההרוגים

דברים":כמהמסביר"אני~רזךה,פאבל;מאתמפואמהקטעהנה

נשרף,זה:פלאחדזב.קר
."" ."" T T :• • : -

ש 15סלש;נ;ת~סדב.קר

ה ?7ס~ך~ן~~צן

~ךם;גיט;ךפ;ת

ש, 15~ז ?:7ן

 1מאזשרפהואבק
 ז•• ד··:--:-

ןם.~ז ?:7ן

ז:זמזךים,ךח.יל;תט;t;כים ?7ז~ךי;;ים

ור;זנ;ת,;תם nוטכע;ת·כרי;נים
• : • : -: T : : 

;ן?הי;ךקים ,; nזpי~זי.רי~ךי;;ים

ילדיםלהר·גכאןמשמים
 •ז:-:- T •-ד •

;ב;ת nכרזרםילדיםודם
: -: T • -; :ז

ילדים.רם:פמ;התרגשזתכליזרם  ·ז:- =' :-:· ·:ז-

לסם:ביזיז:ו;ים wז:ו;ים
ךךיןק ך;ש~: ש~:ק;ץ /o םי;~~

;נבע,;םז:ז;~ע w םי;;ע~~

רמ::זאתראיתיפניםאלפניםאתכם
•:•,• ' 'T -~ 'T '"T' '.' 7-

גאזת:פמ;מטפסספרדשל
 .. : ..- :ז- : ~-

אחדכגלאתכםלהטביע
: -: • -."' : .'' : -:• T 

w כ~י;ים.~~ןהל;tו

;~דלים
כ;~ן;ים:
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 ,ת~ז:;~יג:וי~תראי

;:זזpביןה;~ןד 9 ~;:ז~יטי

נ;ערתמתכתז;רמתביתמכל
 •: •: ••• ''.- •: •: •-ז •

פרחיםנמק;ם
• : : T • 

נספררכרירנקבמכל
• T .'' .'' -• : -ז

~ןד 9ה ?7 ~

עי~;םעםר;~ה-~ת:ליי~?ל
כריריםנ;לךיםפשעימכל

• T - •,• T • -• 

w ז?;אי ם;~~:::~ב;א:

לבב;תיכם.שלהש;רעיןאת
.'' •• -."' : T ., :• 

לאזpיןת;ל~הז:יזp~לי:ו~ב:ים
וע.לים,םל;מ;ת:זzלז?ד;גןת

מ;לךת;?ל w:::ז;ד;לים שzז:~ז:::.רי vו:זzל

;ב;ת nנרהרםאתלרא;תנ;אי
' : ."' -T T : 

~תלךא;תנ;אי

;ב;ת n ך~;;:זןם

אתלרא;תנ;אי
•: ... 

 .ת;ב; n ך~;;:זןם

אופןבשוםמשווהאינני~רירהשלהפואמהמןמצטטאניכאשרלגמרי:ברורשיהיה

שבכלמשום~רירהאתמצטטאניחרסייך.סדאםשללעיראקהרפובליקניתספרדאת

אזרחים.הפצצתשלכזהקרבייםחודרתיאורמצאתילאזמננובתהשירה

עלקלפיהאתמניחהכשהיאגמורלבבגילויהיוםנוהגתהבריתשארצותקודםאמרתי

כ"שליטההיוםמוגדרתשלההמוצהרתהרשמיתהמדיניותהמצב.בדיוקזההשולחן.

שליטהפירושהכלל·עולמית""שליטהשלהם.הואשלי;איננוהניסוחכלל·עולמית".

כיוםמחזיקההבריתארצותהנלווים.המשאביםובכלובחלל,באווירבים,ביבשה,

שלהמכובדהכללמןהיוצאלצדמדינות,-132בהעולם,ברחביצבאייםמתקנים 702

עובדה.שם.הםאבללשם,הגיעוהםכיצדיודעיםאיננוכמובן.שוודיה,

מתוכםאלפייםומבצעיים.פעיליםגרעינייםחץראשי 8,000מחזיקההבריתארצות

מפתחתהיאדקות. 15שלבהתרעהלשיגורזמיניםעליונה,כוננותבדרגתמצויים

הבריטים,נינקרים"."מחריבותבשםהידועותגרעינית,עוצמהשלחדשותמערכות
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מי,ה"טריךנט".שלהם,הגרעיניהטילאתלהחליףמתכווניםתמיד,פעולההמשתפים

סין?פלוני·אלמוני?אני?אתם?בן·לאדן?אוסמההכוונת?עלאצלםנמצאתוהה,אני

ההחזקה-הזההאינפנטילישהשיגעוןהואיודעיםכןשאנחנומהיודע?מיפאריס?

האמריקאיתהמדיניתהפילוסופיהלבהוא-גרעינייםנשקבכליבשימושוהאיום

כלמראהואינהקבועצבאיבמתחמצויההבריתארצותכילעצמנולהזכירעלינוכיום.

להפיגו.בכוונתהכיסימן

גועל,בבירורחשיםעצמההבריתבארצותאדםבנימיליונילאאםרבים,אלפים

מהוויםהםאיןהנוכחיהענייניםבמצבאבלשלהם,הממשלפעולותנוכחוזעםבושה

אותםהגוברים,והפחדהוודאותחוסרהחרדה,ואולם,ממש.שלפוליטיכוחעדיין

ידעכו.שלאונראההברית,בארצותיוםמדיגדליםרואים,אנחנו

רוצההייתיאבלמאוד,מוכשריםנאומיםכותביהרבהישבוששלנשיאיודעאני

האומהמוללשאתיוכלאותוהבא,הקצרהנאוםאתמציעאניבעצמי.למשימהלהתנדב

לרובכן,מנצח,רציני,בקפידה,מסורקשיערוסבר,חמוראותורואהאניבטלוויזיה.

גבר·גבר.משהו,מצ;ךדמריר,בחיוךפניומעווהלעתיםשולל,מוליך

~ן·לאךןשלהאלוהיםטוב.שליאלוהיםטוב.אלוהיםגדול.אלוהיםטוב."אלוהים

אלוהים.בכלללוהיהשלאאלארע,היהסדאםשלהאלוהיםרע.אלוהיםהוארע.

אנחנוהראש.אתאדםלבנימקצציםלאאנחנוברברים.לאאנחנוברברי.היההוא

דמוקרטיבאורחהנבחרהמנהיגאניברברי.לאאניאלוהים.גםככהבזדיר~ת.מאמינים

רחמניחשמליכיסאנותניםאנחנורחמנית.חברהאנחנואוהבת·חירות.דמוקרטיהשל

ברברים.לאאנחנורודן.הוארודן.לאאניגדולה.אומהאנחנורחמנית.רעלוזריקת

הזה?האגרוףאתרואיםמוסרית.סמכותישליכאלה.כולםהם •ברבריוהוא .ברבריהוא

זה."אתתשכחוושלאשלי.המוסריתהסמכותזאת

להתלונןצריכיםאיננועירומה.כמעטמאוד,פגיעהפעילותכולליםסופרשלחייו

רוח,לכלפרוץשאתהלומרנכוןאבלתקוע.הואזהועםהסופר,שלבחירתוזוהיזה.על

ולא~קלט,לךאיןבלימה.עלתלוילבדך,אתהמקפיאות.באמתרוחותמאותןוכמה

לומר,אפשרואז,משלך,חסותלעצמךבניתכזהובמקרה-תשקראםאלא-חסות

 .לפוליטיקאיהפכת

 ."תך.??"הקרוישלישירעכשיואצטטהערב.המוותלנושאמעטלאהתייחסתי

 ?ת~ז::ג~ף;א ?7 ;~יפה

 ?ת~ז::::זג~ף~ת א;??~י

r ת ת~ז::ג~ףס:ה~W:P ~ 7? ;א? 

 ?ת~ז::ג~ף;א ?7 ;~יו

 ?ת~ז::ג~ףס:ה~י
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~חיוא; ;ת~א;~~יוס:ה~י

כ;גנ;א; ';מ~א; ';ת; n ~א; ';ד;רא;

o/ ך;:ז~טוש? ת~ז:;;:זגוףל

ש? o/f ~~ t2ת ?:7;:זגוףס:ה ם~ז:;

;:זגוף?ש t2 ~~ ם~ז:;

 ?;ת;אש t2 ~~פ;א~י

ע? 9ל~לבושא;עיר"ם ת~ז:;גוףסס:ה

ת? ?:7 ת~ז:;;:זגוף /o::ז:;כדךבjםל~ה
זב?ת? ת~ז:;;:זגוף /o::ז:;כדךבjם ם~ז:;

 ?ת~ז:;גוף~ת::ז;כךבjם;כ~ה

זב?ת?ס:ה ת~ז:;גוף /oךדע,בjם~ייה

 . . .. ?ת~ז:;;:זגוף~תם (:l ~ד:rר ם~ז:;

עי~יו?י (:lזp~תבjם ?7 ~,ע ם~ז:;

;:זגוף?~ת~~ךבjם ם~ז:;

נטוש?א;ת;השארתםהאם
-• • : -: :• T 

 ?ת~ז:;לגוףם (:lק W ~ ם~ז:;

שנזוזדיאבלמדויקת.מולנוהתמונהכיחושביםאנחנובמראהמסתכליםכשאנו

שלאינסופיבטווחלמעשהמתבונניםאנחנותשתנה.והתמונהאחד,מילימטררק

השניהצדשמןמשום-המראהאתלנפץהס;~רחייבלפעמיםואולם,השתקפויות.

האמת.אליוניבטתהמראהשל

תקיפה,אינטלקטואליתנחישותבכך,הכרוכיםהעצומיםהקשייםשלמרותמאמיןאני

חיינו,שלהממשיתהאמתאתלהגדירכאזרחים,שלנו,ועיקשתמתפשרת,בלתי

היאלמעשהכולנו.עלהמוטלתמכרעתחובההיאחיים,אנושבתוכןהח~רותושל

הכרחית.

שכברמהאתלחדשתקווהכלאיןשלנו,הפוליטיבחזוןתתגלםלאכזונחישותאם

האדם.כבודאת-לנואבדכמעט

7.12.2005 

עוזאברהםמאנגלית
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