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בוטלהלאפעםואףהוכרזה,כוננות

מצבאתגםשינתההיאאבלבעולם,הווייתנואופןואתהיהודיםאתשינתההשואה

בלתיזהוהיהחיים,אנובוהעולםעלשלנוהמשותףלידעהדנההוסיפההיאהעולם.

הניסיוןאתומתאדיםתופסיםמתקיימים,אנחנובוהאופןאתישנהזהחדששידענמנע

עללהעלותהאפשרהיהלאהתרחשה,שהשואהלפנימשותפים.לחייםהסיכויואת

נתפסתבלתינותרההיאהיהודים,מקודבנותיהלדניםובכללםהאנשים,לדובהדעת.

כוללשאינועולםהדעתעללהעלותקשהזאת,לעומתהיום,החלה.שכבדלאחדגם

מצבכזו.אפשרותנגדמבוטח,לומדשלאמבוצר,שאינועולםשואה,שלהאפשרותאת

בוטל.לאמעולםוהואהוכרז,כוננות

שהשואהמהסוגבזוועותתמידכעמוסהנתפסבעולםחייםפירושמהואולם,

גדועלמקוםאו Iיותרובטוחטובלמקוםהעולםאתהופךהשואהזיכרוןהאםמייצגת?

יותר?ומסוכן

והסיפורהזיכרון

בדוד.-הקיבוצי)(אוהאישיההווהבעיצובהעבדזיכרוןשממלאהבסיסיהתפקיד

אתבכךמאבדותזיכרונןאתשאיבדוקבוצותכילטעוןשבשגרהכדברכבדמקובל

קבוצהעלשמידהושאםההווה,לאיבודנמנעבלתיבאופןמובילהעבדשאיבודזהותן,

אתלשמדבמאמץתלוייםכישלונהאוהצלחתהאזכיעליו,להגןישאשדעדךהיא

האמת.כלזואיןאבלאמת,אכןזהכלהזיכרון.

לאחדדקולזכורלהטמיעשאפשרל"סיפוד"הופךוהעבד Iסלקטיביהואזיכרוןכל

בהצגה:תאורניםשללעבודתםדומההעבדעלהסיפורמעשהסלקציה.שנעשית

אחדיםקטעיםולהותירהעבדמןמסוימיםקטעיםלהאירכדיואנהאנהנעיםזרקורים

אתהמכווןהואהצופיםאצלליצורמבקשיםשהםהוויזואליהרושםלתמונה.מחוץ

הצופיםבזיכרוןשנחרתזההואיוצריםהםאשדהוויזואליהרושם Iואכןבחידותיהם.

הם-סלקטיבייםסיפוריםתמיד-העבדעלהסיפוריםכ"אידועים".בזיכרוןונרשם
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פחותנותרכךיותר'טובאותםשזוכריםוככל-עצמוהעברלאבזיכרון'הנחרתים

שונה.סיפורהמספריםאחרים,לסיפוריםמקום

אבלעמדה.נוקטאינוהואלהט.וחסרשלושקט,עצמו,עםשלםונגמר,חלףהעבר

בטוחלאעדיין·לא·עשוי,לנצחהואהעברעלהסיפוריםמחובריםשלמענוהעתיד

לקראתדרוךמתמדת,בכוננותמצוימיליטנטי,רעשני,הואזוומסיבהוחושש,בעצמו

אינםהמתיםאפילו-העירבנימיןשוולטרכפיבריקדות.עלעולהנשק,נושאאויבים,

שלו'הסיפוריםמספרי'ומפניהעתידאפסנ~יבידיהמופקעתההיסטוריהמפניבטוחים

פעיל.לשירותהנקראים

ג'ורג'שלהמפורסםבמשפטהנרחבלרעהלשימושהתנגדטודורוביטצווטאן

פיעלזה,משפטעליו".לחזורנידוניםהעבראתלזכוריכוליםשאינם"מיסנטיאנה:

שלשגיאותיהםואתשלךשגיאותיךאתבזיכרוןתנצוראםכימרמזהמקובל,הפירוש

הזיכרוןפועלכךלאנכונה;איננהכזאתהנחהואולם,עליהן.החזרהמןתימנעאחרים,

 ) ...ומנוצלממוחזרמעובד:הואכךלאמוטב,(או

לעוור.אולבארעשויהואמצבם.אתלהחמיראוהפצעיםאתלרפאיכולהזיכרון

כמשגים.מסופריםהםכאשראלאכשלעצמם,~שגיסאוטעויותאינםהעברמעשי

אבל-כאסונותהתרחשויותמציגיםאוכרעיםמעשיםהמ~~יםהםהסיפוריםמספרי

עליהםלחזורלמאזיניהםולנדנדוהתרחשויות,מעשיםאותםלשבחעשוייםגםהם

טודורוב.מדגישהעבר,"ממעפיהשראהלשאובעשויבהווה"מעפהשוב.אותםולחוות
: -... : -.. 

כישהוכיחההשמדההטורקים,בידיהארמניםמהשמדתאומץשאבאומרים,היטלר'

שלהטריהזיכרוןעונש~בלאשלםעםלהכחידאפשרזאת,לעשותואומץכוחדיישאם

קרובותיותרלעתיםהצליחו(הםהרזיסטאנסחברישלהאכזריהגרמניהדיכוימעשי

מלדכא,שלהם,שחרורםלאחרמידהצרפתים,בעדעצרלאכן?)הלאמשנכשלו,

רבתמזקקההואהעברזיכרוןהאלג'יראים.החופשלוחמיאתולרצוחלענותלייסר,

בתוכוומאחסניםמסנניםבהקלותבאותהרעליםבאמצעותולרקוחאפשרעוצמה;

בנינשקכליהםושכחהזיכרוןהעתיד,בשםבהווההניטשיםבקרבותקטורת.שמני

המרה.

הזיכרוןמןלהימחקצריךמשהולהישכח.יוכלאחרשמשהוכדילהיזכרצריךמשהו

העבר;אתלפרשמשמעולזכורנגוהות.באורלזהוריוכלשרד,אשראחר,שמשהוכדי

שלמעמדוהעבר.שלהאירועיםמהלךאתלייצגמשמעוסיפורלספריותר,נכוןאו

ולאאיןמסופרים.סיפוריםאחד,מצדכזה.להישארונידוןמעורפל,העבר""סיפור

לשגיאותמועדיםהאדם,בניכלכמווהמספרים,~ךים, Q ??בליסיפוריםלהיותיכולים

Tzvetan Todorov, Devoirs et Delices: Une vie de paseur, Entretiens avec Catherine 1 
Portevin, Seuil, 2002 
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מבחינהנכוןזהאיןאם(אףכמסמלנתפסה"עבר"רעיוןשני,מצרהדמיון.שלולהפרזות

נצחיות,עיקשות,מוצקות","עובדותלבטלה,שאיןה"מציאות"תמציתאתעובדתית)

עובדתית)מבחינהנכוןזהאיןאם(אףמוצגלהיותנוטההעברלשינוי.ניתנותבלתי

ומשתנותחמקניותארעיות,שבירות,-דעותשלבמערבולתיחידמוצקכסלע

חולשתםאתלהסתירהסיפוריםמספרישמחיםוכךאמיתות.להיותהמתיימרות-

חסרולעתידההפכפךלהווהבניגודאשרהעבר,שלהאציליהפארמאחוריהאנושית

עשויים,העברשלהסיפורמספרימחלוקות.נטולהיותובשםלקדשואפשרהצורה,

העיבודמתהליךהלבתשומתאתלהסיטכדיסיפורםמושאשלבסמכותלהיעזר ,כןאם

העברסמכותעלהישענותלסיפור.ייהפךשהעברכדילהתבצעהיהשחייבמחדש

ומרגיזות.כמציקותהנתפסותרצויות,בלתיחקירותלמנועמסייעת

אחרים)(ויהודיםפולמןארישלהרעהמזל

לפניולתקנה.החייםשלהתנהגותםעללפקחלאבוודאילהנחות,יכולתאיןלמתים

סיפוריםלמספריבניגוד(שקספיר,לסיפוריםלהפכםישללקחים, ם?~ז::לשאפשר

להורות,להמלטגרםכאשרזאת,ידעמאזיניהם,לרובבניגודמכךיותרועודרבים,

כלבהווה:ישירותמתערבאינוהעברקורותיי"),את"ספרהורציו:לידידומותו,לפני

התערבות,אותהדבר,שלבסופותלך,שאליוהכיווןסיפור.בידימת~וכתהתערבות

הסיפוריםומספריהפשוטיםהחייליםהםהסיפוריםשםהזיכרון,שלהקרבבשדהנקבע

מןשיילמדוהלקחיםהלוחמים.הכוחותשל-מזלחסריאופיקחים-המפקדיםהם

הקרב.שלהעיקריהשללהםהעבר

וקליםמזיקיםבלתיתעודהוסרטימתוקיםילדיםסרטיפולמןארייצרעודכל

הכלואולם,ופרסים.שבחיםעליושהרעיףהישראלי,הממסדחביבהיההואלעיכול,

שגמלותיוסרטאיזראל",אין"מיידהראשון,הארוךסרטולאקרניםשיצאברגעהשתנה

"אי·בומצבויוצרתלגמרי"ש"מזיקהזוהישראלית","המיתולוגיהנגדחוצץיצאשלו

השימושאת(אוהשימושאתלבחוןביקשפולמןהנכונות".ההחלטותאתלקבלאפשר

ביתתלמידיישראל:שלהנוכחיתהמדיניותאתלעצבכדיבהיסטוריהשנעשהלרעה)

באירופההיהודיתהטרגדיהזירותובשארבטרבלינקהבאושוויץ,לסיירנשלחיםספר

פלסטיניםמולשםוניצביםהכבושיםלשטחיםנשלחיםואזהגיוס,לפניחודשיםכמה

נאצלת".מטרהמשרתיםהםכימשוכנעיםלהרוג,וברצוןבשנאה"מלאיםכשהם

המסראתלקבלבעיהשוםחיתהלאבישראלהחייםהממשייםלניצוליםפולמן,לדעת

החלוציםצאצאי-הישראלית""האריסטוקרטיהדווקאחיתהזעםמלאתסרטו.של

גורףאישורמאשריותר,הרבהלאגםאבלפחות,כלאהשואהזכראתשניכסוהציונים,
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מהלכלבזמןתלויבלתיסנכופתוח,צ'קמעידהציונים,שלולצדקתםהציוניתלאמת

פולמן,גילהלעצמכם,"לתאריכוליםלא"אתםהציונות.בשםיעשו,עודואולישעשו,

ואחריםפולמןארימתקוממיםמהנגד 2סרט,"אותומאזבישראלחייהפכוקשים"כמה

היהודיה·הסופרתשלבמאמר/וידוילמצואאפשרצלולהאךקצרהתשובהכמותו?

צ'רנין:קיםאמריקאית

אתמנצליםשאנחנוהרעיוןעםבאמתלהתמודדמסוגלים)אנו(האםמסוגלתאניהאם

ומותם,סבלםלתוךשלנוהמשמעויותאתמייבאיםמאחוריהם,מתחבאיםהמיליונים,ששת

מולפניםאלפניםלעמודכדירבזמןלינדרשתעמולה?לצורכיבקורבנ~תםמשתמשים

בגוףבעדויותשואה,בספרישואה,בניצולישליהגוברמהענייןשחלקבכךלהכירזו;האשמה

ואנוהקורבןהואאחרעםשבוחייממאבקמבטילהסטתלטיוח,משמשהשואה,עלראשון

 3 •לכךאחראיםהיהודים

קובל,ג'ואלאחר,יהודי·אמריקאיסופרשלשאלותיונשמעותזאת,שמביניםלאחר

רטוריות:לגמרי

עצוםריכוזלמחנההכבושיםהשטחיםאת"הפכהישראל[לפיהןכרגעשנכתבוהמליםמדוע

מליםומדועההתאבדות"],פיגועיכמומזוויעיםבאמצעיםלשימושהכבושהעםאתודירדרה

גינויומתוךבאיבההציוניםאצלמתקבלותישראל,עלביקורתהמותחיםאחרים,יהודיםשל

מדועדיוקליתדאורואים,הציוניםאיןמדועו"אנטישמיות"?עצמית""שנאהומכונותחריף,

 4יצרה?זושמדינההברוטליתהמציאותאתמכחישים,זאתובכלרואיםהם

לבנאליזציהםקראליזציהבין

ותוכניותלהווהלקחיםלכדיהעבראתמחדשמעצביםשבמהלכוהפרשנות,עלהמאבק

סקראליזציהשלמלכודותשתיביןהצרבמעבר sציין,שטודורובכפימתרחש,לעתיד,

חוויות.והחלפתדיאלוגתקשורת,באמצעותמתקיימותאנושיותקבוצותובנאליזציה.

קורבנ~תאוקבוצתירצחשלזיכרוןבזיכרונות.שיתוףבאמצעותנוצרותקבוצות

בהיותהנעוצההאמיתיתשמשמעותהחוויהספקללאהואהשואה,כמוקבוצתית,

שלזיכרון"לקדש"הפיתוימשותף.לרכושולהפוךלחלוקישזיכרונהושאתמשותפת,

רבוטקואב 2002 ,ה•צררביר 27-26 הטזאג ,יקסנלומס לדואפ םע ןויאר ,"תוומה תא םיראפמ ונא" 2 

.)תינלופ(

Kim Chemin, "Seven Pillars of Jewish Denial", Tikkun, September-October 2002, pp. 3 

15-20 
Joel Kovel, "Zionism's Bad Conscience", Tikkun, September-October 2002, pp. 21-24 4 

"Ni banalisation ni sacralisation: du bon and du mauvais usage de la memoire", Le 5 

Monde diplomatique, Avril 2001, pp. 10-11 
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באופןאבלמאוד.חזקלפיכךהואובעתיד,בהווההקבוצה,שלמותבשםכזאתחוויה

לתקשורתסיכויכלמנפצתהיאמטרתה:אתבעצםסותרתהסקראליזציהפרדוקסלי

בחיים,נותרואשראלהשלהמשותפתמהתבונהגורעתולפיכךוכנה,אמיתיתחיה,

שלהפקהמונעת"סקראליזציה-טודורובזאתשניסחכפיאותה.להעציםבמקום

להווה."עברביןהתקשורתאתגםכךועל·ידיספציפיים,ממקריםתוקףבנילקחים

רושםהסקראליזציהעושהפניהעלאכן,באנוכיות.ה~~דשיםמואשמיםלעתים

אחרותמקבוצותמונעיםהםניסיונם,אתבקדשםשכןמבצעיה,מצדאנוכימעשהשל

הזההרושםואולם,ההיסטורי.הלקחומזיכרוןמלימודלהפיקיכולותשהיוהרווחאת

ובראשונהבראשהפוגעשגויה,אנוכיותשלמעשהבעצםהיאסקראליזציהשגוי.

נותריםהסקראליזציה,שבעקבותמשוםזאתעצמה.המקדשתהקבוצהשלבאינטרסים

ורקהקבוצה,שלהעברבחוויותוחבוייםעלומים ,ללבןהיהראויאותםאשרהלקחים,

הקבוצה.שלהעצמיהאינטרסנפגעובכך-במלואםנחשפיםהםכאילונדמה

מניסיוןבאמתללמודניתןאותוהיחידהלקחאתממירה ,שנימצדבנאליזציה,

(אוהמוסריותואתהאלההמעשיםאתשהכשירוהכוחיחסי~ב~יביןהךמי~ת-העבר

שונים.אויביםשלבוגדנותםביןכוזבת,אחרת,בךמי~ת-שבהםהאי·מוסריות)את

כמהעדחשובזהאיןהאויבים,כלשונות:טינותביןדמיוןיותר,פשוטותבמליםאו

האמתכאויבים.מלוהקיםהםבוהרגעמןלהפליאדומיםנראיםמזה,זההםשונים

שלקולותיהםאתמשתיקכל·יכולשכוחאימתכלהכוח:יחסיבבחינתדווקאטמונה

הקושלנכוןהלאבצדעצמואתמציבהואלהם,להקשיבבמקוםוהנדכאיםהחלשים

החזקיםעודכלמצליח,הוא(אךנואשניסיוןהיאבנאליזציהלרע:טובביןהמוסרי

אםרקואולם,הזאת.האמתאתלהכחישחלשים)נשאריםוהחלשיםחזקיםנשארים

מעשיעלאוסארספולהצרפתיהגנרלאתלמשל,לגנות,אפשרהזאת,באמתמכירים

לשעברקרי,ברבשלמעשיואתאוהאלג'יראים,המורדיםנגדועודדשאישרהזוועה

מיבידירבות,שניםלאחרהואשם,אשראוניברסיטה,נשיאוכיוםאמריקאיסנטור

שאינו"צדק 6בווייטנאם,והמוניותמחרידותלהורגהוצאותבביצועלנשק,חברושהיה

אתלהענישתקווהאיןעודוכלטודורוב.ילנומזכיר-זה"לשםראויאינולכלשווה

הפרותשלהאמריקאיםל~ים wוה םי~??~~הההשראה,נותניאתבצ'צ'ניה,הטובחים

המתעלליםהחייליםאתאווצ'ילה,האיטיגואטמלה, ,סלוודורבאלהאדםזכויות

אתאואזרחיה,אתלרדוף(גלויה)זכותהמדינהמקבלת-מפקדיהםואתבפלסטינים

Jim Holla11der, "Viewing Vietnam and Algeria with the Luxury of Hindsight", Herald 6 

Tribune, May 5-6, 2001, p. 6 
Tzvetan Todorov, "Les illusions d'une justice universelle", Le Monde de debat,1·, Mai, 7 

2001,p.27 
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כוונות ,ערעוראפשרותללאלהם,שייחסהלאחרשבשליטתה,בשטחיםהתושבים

הממשלבידילאחרונהשהוכשר(תהליךנגדםהמבוצעתעוולהכלהמצדיקותזדוניות,

נמתחהשכאשרזכות,אותהזוהימנע")."מתקפותהכותרתתחתהפדראליהאמריקאי

בקטסטרופההסתיימה ,הנאציהשלטוןבידיהאחרונההטיפהעדונסחטההקצהעד

השואה.של

בנאליזציה.עםבידידהסקראליזציההולכתרביםבמקריםלעיל,האמורכלולמרות

האמריקאיתהמדינהמחלקתנציגהולברוק,ריצ'ךךשלבמקרהלדוגמהדןטודורוב

הואשמוכברשאלהבשעהבבלגרדהשלטונותעםולתתלשאתשהסכיםביוגוסלביה,

תחתאשרולנברג,ואדלשלהתקדיםאתמצטטשהואתוךשנייה","שואהבביצוע

סיכןולנברגכימדגישטודורובאחרים.חיילהצילכדיחייואתסיכןהנאציהשלטון

נגדופעלהתריסזומטרהלהשיגוכדיהקורבנות,אתלשרתשהחליטלאחרחייואת

בשםהוראות,לתתהלךזאת,לעומתהולברוק,המצפון;וחסריהכל·יכוליםהפושעים

האםחכמים.וטיליםפצצותיוםמדיאנשיםעלשהמטירהבעולם,החזקההעלמעצמת

בציטוטבבוסניההצבאיתההתערבותאתהצדיקקלינטוןלהשוואה?מקוםכאןיש

השוואהשלערכהמההיטלר.כלפיפייסניתמדיניותנקיטתנגדצ'רצ'ילשלאזהרתו

שללאיוםלהשוותובכללשאפשראיוםמילושביץ'היווההאםטודורוב.שואל-כזו?

אירופה?עלהיטלר

ויש ,יותרחלשאויבנגדכוחהפעלתנשקלתכאשר ,שימושיכליהיאבנאליזציה

פוליטיקהשלכאקטולאעצמיתהקרבהשלאציליכמעשהלציבורהמעשהאתלמכור

 ,אייכמןאודלףשלבמשפטוהדיןביתכאבישב 1961שב· ,לנדרימשהנהגכךכוחנית.

שונאינגדבעינוייםשימוששהתירההוועדהבראשישבכךאחרשנהוששועשרים

הכבושים.בשטחיםהחייםהפלסטינים-"דומים"יהודים

לאותןמובילההיאהסקראליזציה,שלהגמורכהיפוכהנדמיתשהבנאליזציהאף

ולעוינות.הדדיתלאי·הבנהגורמותוקבוצותביןמפרידות.שתיהןיותראופחותתוצאות

ממעיטותאומכחישותהןשכןולהתבדלות,להסתגרותהקבוצותאתמוליכותשתיהן

הקבוצה,בחוויותאחריםשיתוףושלבין-קבוצתידיאלוגשלההישרדותיהערךמן

לפיכךהופכותשתיהןתקנה.ללאבזוזושזורותאךבנפרד,ו;ת nנכללשבדרךחוויות

שלהישרדותהאתלהפוך ,אולייכולה,שחיתההיחידה(הבחירהכזהל"ביחד"הדרךאת

מחוספסתלדרךלמיותר)גווניוכלעלהקבוצתי""הרצחאתולפיכךלבטוחה,הקבוצה

עבירה.בלתיאולימאיימת,יותר,עוד
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השואהשלהמיוחדהמקרה

משמעותהאך-העולםשלהעתידיתלדמותועצומהחשיבותבעלאירועחיתההשואה

היבטים,כמהכל,לעיןהשטח,פניעלוהועלורוכזובהמעבדהמעיןשהיוותהבכךנעוצה

במשמעותהכרהללאהמשותפים.המודרנייםהחייםשלכלל,בדרךופזוריםמדוללים

בצורתהטבועהג'נוסיידיהפוטנציאלעל-השואהשלביותרהחשוביםהלקחיםזו,

לא-קטלניותבתוצאותלהתפרץעשויזהפוטנציאלשבהםוהתנאיםשלנוהחיים

ומסוכנת,שגויההשואהמסרשלבנאלית iהסקראליתהקריאהכולנו.לאסוננויילמדו,

ובוסכנה,מגבירתאסטרטגיהלעברחששותינואתמכוונתשהיאהכפולהמהסיבה

לשרת.קיוותהשאותהמטרהלאותהמועילהלבלתיהזוהאסטרטגיהאתהופכתבזמן

להשיבצריךכוח("על"גנטית-מפוצלת"שרשרתמולידההסקראלית/בנאליתהקריאה

מלכתחילה.אותהשהניעוהג'נוסיידיותהסכנותאתמגבירהרקוזויותר")חזקבכוח

שנפלמרגורלייחודית,יהודיתכחוויההשואהסיפוראתמספרתהסקראליזציה

היועלוליםיהודים,בהיותםיהודים,שרקוחוויהבלבד'והיהודיםהיהודיםשלבחלקם

להיכנסיורשואםהזה;הסיפורמןחלקאיננואחרותקבוצותשל.סבלקורכןלהליפול

יהודיות.לאוזנייםרקטבעומעצםהמיועדהמסר,אתויזהמוידללוהםהסיפור,לתוך

משארנבדליםהשואה,זיכרוןשלהיחידיםכנושאיםהיהודיםאתמציבהסקראליזציה

וחממתהעברשואתשלאתרלריפוי,ניתנתבלתייהודיםבשנאתהספוגהעולם

אףאיןלהישרדות.במאבקלבדםהיהודיםאתמותירההיאלבוא.העתידותהשואות

יותר,לטוביםזהבמאבקהניצחוןסיכוייאתלהפוךכדיכוחותלשלבאפשרשאתוגורם

סיבה.מאותהבסכנהנתונהאחראחדאףשלהישרדותואיןשכן

ישפרלאיוסרו,אחריםשלהישרדותםעלהאיומיםאםגםמכל:רעומבשרחשוב

המכלותרצחניותלהבותכיבויזה.כהואהיהודיםשלהישרדותםסיכוייאתהדבר

כלליעללשמורדרישההיהודים.שללביטחונםיסייעלאאחריםשלגופותיהםאת

רעיוןלהיותעשויהדליקים)חומריםמייצורהימנעותאף(אומקוםבכלאשבטיחות

עלמהתעקשותיושגלאדברהיהודים.שללביטחונםרלוונטיתאיננההיאאךטוב,

להדגישדורשתהגאולהסולידרית.בפעילותמעיסוקשכןכללאהגורל,שלסולידריות

הסקראליזציהמסרזהוובעתיד.בעברובתקוות,בגורלהמשותף,אתלאההבדל,את

השואה.של

שלמומנטוםבעלימנגנוניםהםפעולהלשיתוףוסירובגורללשותפותהתכחשות

רקהחרוציםהמחפשיםישובולאנטישמיות,ראיותאחרחיפושממסעותעצמי.שימור

ניצחון,בתרועתהביתההמובאהממצאים,מןאחדוכלריקות.בידייםנדירותלעתים

ההסברשללדרגהמועליתהיהודיםשנאתכאשרנוספים.חיפושיםמידומעודדמצדיק
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באמצעותמופרדתהיהודית,ההישרדותעללאיוםהמספק)אומרים:(וישהעיקרי

הופכתיודופוביה-אחרתקבוצהכלשלהישרדותהעלמהאיומיםהסקראליזציה

קשוריםשאינםהמאפייניםמכללהתעלםנטייהישלפיכך,עולם.תפיסתשללמופת

ליהודיםהקשוריםמאפייניםובראשונה(ובראשכיהודיםליהודיםוברורישירבאופן

המודרני,העולםשלהכוחותבמשחקכפיוניםהמודרני,העולםכאזרחיאדם,כבני

ומחוץלחשבוןמחוץלהשאירםאחרים),עמיםשלוההכרההזהותבמלחמותכגורמים

לדיווחים.

עצמה.אתהמגשימהנבואהשלהמאפייניםכלישהמציאותשלכזולתפיסה

הראיותמכללהתעלםנוטההואבו.למצואמצפהשהואמהאתבעולםמוצאאדם

בוהמושרשותהאמונותשלוהאימותהאישושהופךוכך Iאחרכיווןעלהמצביעות

שהיהודיםבהנחההמבוצעיםהמעשיםהאמונות;בעקבותבאיםמעשיםקל.לדבר

העולם.עםלפיוסבדרךנוספיםמכשוליםמציביםשואה·בדרךשלתמידיבמצבמצויים

שאותןהיהודים,נגדמקומיותמזימותובחרישתמ~לדתיהודיםבשנאתמואשםהעולם

מרחקולשמורחזרהלהילחםהואלעשותיכוליםשהםוכל Iלשכךהיהודיםבידיאין

משלהם.איבהפעולותבאמצעות

בדאוןדניאלזאתשתיארכפיהיהודית.המדינהאתהמנחהההיגיוןזהוהיום,עד

כשהיא-53ההולדתהיוםאתבאפריל 2ב·וציינהישראל"מדינת- 8צרפתמרדיו

בעודבעולם,"בחוזקוהחמישיהצבאאתצעיריםאבניםמשליכימוללהציבממשיכה

לתעד"כדיהצבאמחסומיעללהשגיחהחליטהלציין)ישקטנה,(קבוצהנשיםקבוצת

המתנדבות,הנשיםהתלוננוכל·כך,'צעירים'החייליםיומיות.והשפלותהכאותולמנוע

בדאוןבישראל',"המתרחשתהפלסטיניםשלבדה·הומניזציה'מעורביםהםזאתובכל

לעליונותתשובהבידה"שאיןאזרחיתאוכלוסייהשלהמתמשךהדיכויעלקונן

ומדיאבנים,השלכתצמיגים,הבערתמלבד-העבריתהמדינהשלהמאסיביתהצבאית

ל"מסורתקרהמהותהה ,,ונואשות,עיוורותהתאבדותהתקפותמאותןאחתביצועפעם

שהעניקהשלנו,היהודיתהמסורתפעםזוחיתהואכן,והומניזם."דיאלוגשלהיהודית

נחזורהבהלעולם.להציעשיכולנוביותרהיקרההמתנהואת Iלשרודהיכולתאתלנו

הסימןבתחומיניצביםבהיסטוריה,האירועיםכלביהדות,ברבר:לנושהזכירמהעל

דיאלוג.אלאאינוכולוהאנושיהקיוםשמהלךהתחושהעניינהיהדות,הלשוני;

בדאון.שאל-היהודים?"מאתנוביותרהרעאתשמוציאבישראל,בהיש"מה

אםדיאלוג.שלההיגיוןנגדפועלהסקראליזציהשלשההיגיוןלהיותעשויההתשובה

Daniel Brown, "A Jewish Lament: 'Israel brings out the worst in us'" New York Herald 8 

Tribune, 8.5.2001 
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להשיגניתןלאשכניהם,שלהרצחניותומזימותיהםשנאתםעל·ידימוגדריםהיהודים

שמוגדריםמיהםשיהודיםחשבסארטרפולז'אןהשכנים.עםמשותפיםמדיוניםדבר

שמוגדריםמיהםאנטישמיםכאשרמעגלעתהסוגרזההיגיוןכיהודים;אחריםעל·ידי

בכךשמאמיניםוככלבהם,וגדושמלא(והעולםכאויביההיהודיתהמדינהעל·ידי

יותר).ומובןמוכרלהיותהופךהואכךיותר'

בעקבותיהחוזר.אישורשלעצמימנגנוןמניעההיאזו,הגדרהשלכינונהמרגע

ודה·הומניזציההשפלההתרוששות,בידיהמוחמרכפוי'ניכורשלעשוריםבאים

שנאתשלהקדמוןבחטאגורףבאופןהמואשמתהשכנה,האוכלוסייהשלמתמשכים

לאחרבמלים.שנותרהאמוןמעטאתוהורסתלייאושמובילהדה·הומניזציהיהודים.

שמטרתםבית,מתוצרתחבלהולאמצעילאבניםהמושפליםפוניםמהם,נשללשקולם

לירות.במקוםלדברהכובשיםאתלהניעמאשריותרייאושם,אתולתעדלהפגין

היותםשלהקדמוןהחטאבשליהודיםהורגיםהםבדרכם,נקריתההזדמנותכאשר

להוכיח.שרצינומה-יהודים

שורד""החזקלקח

לקח ...השואהשלנוסףלקחהוארוחועלהעולהככללחלשלעשותהחזקשלזכותו

הואלאמצו,יהיהשאפשרכדיומיושם.מנוכסהנלמד,כזהאךספק,ללאומפחידמבעית

משחקשלהחשוףהבסיסרקשנותרעדהמוסריות,הקונוטציותמכללחלוטיןמופשט

חזק,אתהעוד"כלשורד",ראשוןשתוקף"מישורד",יותר"החזקאפס.סכוםהישרדות

שלשדה-הומניזציההעובדהלחלש".שעשיתמהמכלעונשללאלחמוקיכולאתה

מוסטתהמתעלליםשלמוסריתמבחינההרסניתלדה·הומניזציהגםגורמתהקורבנות

ולהישארלפסגהלהגיעהואשחשובמהבכלל.בהמכיריםאם-שוליכענייןהצדה

לאאחריו'לרדוףשמוצדקעצמו'בפניכערךנתפסתבחיים,הישארותהישרדות,שם.

וההשחתהההשפלהעמוקהכמהעדאוהמובסים,שמשלמיםהמחירגבוהכמהעדחשוב

המנצחים.של

כשהואמגיעאנושי,ובלתימבעיתשהואכמהכלזה,לקחהשואה,לקחימבין

אתולבססלהוכיחכדילחלשלהסבניתןאשרהסבלסוגישלמצאיברשימתמצויד

שלחייהןהפיכתאוריכוז,ובמחנותבגטאותכליאהגירוש,איסוף,שלך.עוצמתך

שלעקרותוהפגנתריכוז,מחנותאוגטאותשללמודללדומהשלמותאוכלוסיות

קבועה,מאסרותקופתמשפטבלאמעצרחשודים,שללהורגהוצאהבאמצעותהחוק

הוכחואלהכל-מוסברתובלתיאקראיתענישהבאמצעותהנוצרתהאימהותחושת

אמצעיםהזמן.עםומתארכתמשתנההרשימה"רציונאליים".ולפיכךכאפקטיביים,
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אובודדיםבתיםהריסת-כיעיליםהוכחואםלמצאי,מתווספיםומשופרים""חדשים

עבודהמקומותהצתתיבולים,השמדתזיתים,כרמיעקירתשלמות,מגוריםשכונות

הללוהאמצעיםממילא.כל·כךהעלוביםהפרנסהבמקורותהפוגעותאחרותושיטות

גדלגדלה,הזוועהמעשישרשימתככלעצמית.להנצחהמעגליתנטייהבעליכולםהם

אתלהשמיערקלאמהקורבנותלמנועכדייותר,רבהבעוצמהאותםלהפעילהצורךגם

לשגרתיות,הופכותהישנותשהאסטרטגיותככלקשבת.באוזןלזכותגםאלאקולם,

תחבולותאחרלחפשישונחלשת,דוההקורבנותיהןבקרבמפיצותשהןוהחרדה

יותר.ומפחידותמכאיבותחדשות,

היטלרשלכהישגפחדהטלת

רעלזמינה;תרופת·נגדוללא-ספקללאברעל,רווילקחהשואה"."לקחזהוגם

כלמביןהמינון.שלתמידיתהגדלהודורשהתמכרותהיוצרוערמומי,בוגדני

הקטלניתספקללאזוהיהשואה,מורש;תביןהחבויותהמושהותוהפצצותהמלכודות

הפחדאתההופכתהיאהיטלר.שלהישגיו·לאחר·המוותביןביותרהמרהיבהביותר;

היאמשמעות;בעלילחייםהכרחילתנאילמעשה"נורמלי",למצבהסכנהמפני

לצורךבתורהמתפתחתוזויומיומית,לחובהבהישרדותהתמידיהעיסוקאתמעלה

זוכהאינוהמכוראםוביתי.מוכרשנדמההואהעוין,בטוח,הלאהעולםאקזיסטנציאלי.

הפשוטהאתאפילולמלאמסוגלבלתילעתיםאבוד,מרגישהואשלו,הסםממנתלעוד

היומיומיות.שבמשימותיו

קיצונישהוא(וככלביטחוןחוסרשרקהיאהזההכוזבהלקחשלהממאירההתוצאה

טוב)מהיותר,וברורהעמוקהשהשנאה(וככלעוינתוסביבהטוב)מהיותר,וקטלני

שהמטעניםברגעלהתפוצץעומדתהחייםשגרתכאילונדמהבטוחים.מרגישים

מלאהעולם(ךכרו:בשלוםיחדלחיותהסיכוילהתפוצץ.מה,לזמןולומפסיקים,

ומתןהמשאשולחנותהמרת .הביטחוןעלביותרהגדולכאיוםנתפסאנטישמים!)

סכנותלמלאתהיהודיתהחייםסביבתאתלהפוךכדיהמרבועשייתובטיליםבטנקים

היומיתהמנהוסיפוקתיל,בגדרותמעוטרותבחומותגשריםהמרתמתמיד,ועוינת

ספק,איןנעימה,"שגרה"לאל"שגרה".החייםאתמחזיריםואבנים,רוביםכדורישל

תחושתהמשרהכזופרוורטי,באופןולפיכך,ומנחמת,מוכרתשגרה,זאתבכלאך

"ביטחון".

שלהכוזביםמהתאומיםהנלמדיםהשואהלקחי Iכזובצורהאותםמפרשיםכאשר

ועוינות,שנאהחשדנות,הפרדה,עודומנציחיםמולידיםובנאליזציהסקראליזציה

בשוםלהיות.צריכהשחיתהמכפייותרגדולהלחדשלאסוןהסבירותאתהופכיםובכך

 8מטעם



 13 1בוטלהלאפעםואףהוברזה,כוננות

שלהרגעאתמקרביםהםאיןוגםהאלימות,שלהכוללהסךאתמפחיתיםהםאיןצורה

בצוותא.חייםשלהמועדפתהצורהועלוהפגמיםהטעויותעלהמוסריהנפשחשבון

הנוכחיים,לחששותמעברהחורגדברמכלהלבתשומתאתמסיטיםהםמכך,גרוע

שאותםקבוצתי'רצחשלהעמוקיםמהמקורותובמיוחדהקבוצה,להישרדותהמיידיים

והתחום.הצרהקבוצתילאופקמעלנתעלהאםרקנגדםולהילחםלהביןלחשוף,ניתן

מייזלסרותותירגמהערכה

 8מטעונ




