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אותוראתחחיאהיהויי":"חעםטוגייתלגניגרסח

חחישה""ישראלשלחמיסטיהגוףביזכמפוצל
קתולי),שלהמשמעותזר(הדיהאוניברסרתחנוצדית,

שהואהטוברמציה,פערלת,שיידיחגשמיחגוףלבין
המנורח,העםשלבשרושלחיהודים,שלישראל
..,וחמתבדל,האתניחשבסי

הזה,במיתוסעיקרימקוםנורעחטבללנושא
יכולאיגרהאדםהישועח,שלהנוצדיתברוקטדינה
משחmתרשגורסתכפי-מעשיריריעללהשתחרר

,האדםהקדמוןהחטאעקבהפגוםהארציממעמדו-
ללאחרא,חוסאשלזהשמעמיומכאןחושןנולד

rא-האנושבניקחילת,פשר,חסרמטתודיןטיכה,
רקמיטודח,קלוקלתהיאחחסא,עללכפרבכוחח
ישועח,להבטיחמסוגלחצלב,הראאלוהי,קורבן
ערו,לכפרכריהחסאאתמגלםכריטטוסשלהסבל

חקורבנות,עםהצלב,עםלהזדהותי.ברצרי,חייגלכן
לםגירהראויהיהודיםשלגופם'לישועה,לזכותכרי
שלכבשחהנצחתלפיהדיכיהמצירם,בייסוריודק

האל,התגלםיהודי
כלעלהיהודיםשנאתאתהול"דזהמחשבתימבנה
,מעמיrבמישךפוליטיותחןהשלגותיוכ'גלגוליה,
משמעות,,נטולפשרחסרל"מםתורr"חפךהיהודים
ובפועללצמיתות,אכזרלגורלהיהודיםאתשהרעיד

השתבחהקתוליתישראלשלהמיססיהגוףלרייפות,
החוזרהדגםזהויהודי,שנmרהגשמיד.גוףבהשפלת

"המיסטי",חיהודיהעסחשראה,שלהאיחפימיכחן
היהודישחעםבשעהמהוללהשראה,שלהקורבן

והערבחשכםחמוצגימינו,שלישראל"חפיזי",
קיומר,עצםשלילתכריערמושפלבמייה,

חיחסלגבישוללמורכההמתלגוףחטגירה
(ביכולהלתבלמורחבחמיססיחעםלחיים,חשמור

חשואח)שלח"אתיברםרת"המשמעותמחייבתכן
(ה"ליחוד"מעיקלצמצרםחפיזיהעטמוקסןוננגח
פצעיהצגתיריעלמושגתכהmחהכביכול>,חיחודי

לחציגהצורך(מכאןהחשפלותהעינוייט,הפגוע,ר.גוף
לנעשהדומה~בשואה),חיהודיסחשמיתאת

הפצועהגוףעלמקונניםשםחפסחא,בשבוענטפרו
הנטייהמובנתזה,בהקשרייסוריובשעתכריסטוסשל

מסוימים,נוצריםחוגיםאצלכמעס,מרוסנתהבלתי
חצליכהייטורישלחדשחמטכתמעיןבשואהלראות

כלומר-"הולוקוטט"וחקורבניחדתיבמונחולכברתה
משוםלחכרהזוכחהיהודילאלוה,המוגשתעולה
חהכרהחשבוןעלבאחזוחמלהזאת,עסטבל,שהוא
חי,יהודיבעם

ישראלאתהמגלנוהגוףהחדשח","לשראל
מחת(כמתחייבחפלשתיניםאלאאיננו"האמיתית",

והרב-תדבותית!),חפוסט-מודרניסטיתהתקופה
יושבשחואהיתרוןנרשםבסכנה"'ייעטלזכות
חיה"כאילובוחושקהיהודישהעסארץחכלכאותו
הוגשכאילוחמוצגארץ,חבלחיהודיהעםשלבפיל

חשבונבועלולפיכךהשואח,עלכפיצויליהודיס'
קובצוכךאשמח,מכלחחפינוחפלשתיניםשל

כדישיסmחחמרכיביםכלמפראבאורחיחדיו
rבהאיחפיכזיכרוןחמתרחשהפיצולאתלהפעיל

של(הפוליםי)ד.גשמיור.גרף(הקורכני)המיסטיחגרף
ישחןרם,מוליהודינוישבזה,זהלעמתםכריישראל

מולךשראלגםישחחובאנתחצירבm,מוליהרותיש
במקוםמחכרםאלחפיצולתוצריוכל,rפלשת
הציונותאתישראל;אתלהוקיעאפשרכךאחד,
את"חיהודיס",אתלהללבעתוכההישראלים,ואת

ישראלשלקורבןשהואעםחפלשתינים,ואתחיחחח
לחיותאפשרחנאצים,שלרנג:ם1קחיךשהיחודיםנשבו

_החרש.הין\'רבןאתכוםנולהפלשתיניהרבל

חפלשתיניר.גררסאנטישמי,mלח'בראנסי-ציוני
שהתרזעההסמליתלמניפולציהחיוניאפואחוא

מרב~בוהצווזהסתייגות,ללאלהנכנעתתאיהפי
חהיגיוןמיעוטלביןהאדירהרגשיהזעזועביןחפער

גמורכלבול,יוצראליוהנותלווהההיטטורי-פוליטי
בהתנוורדותשתעחר,אידיאולוגיחלחפשףmוי

חמלתןכרובמחפשהאירופישהזיכרון,;קורבןעמו,
למצואכריהרגשותיתרכזוכהםהפלשתיניס,חוא
הכלל-עולמיתהחשיבותמוסברתבכךביטוי,ירך
היא"בפועלחשיבותוכאשרהפלשתיני,המשאשל

חיארשראלחמעמתתחצמדתומאוד,מוגכלת
החסכרלכך,

לאהןחשואהבבושאהעכשוויותההתפתחויות
חיהאתמולשעורזה,מרדלהמיתוסיס.בתחוםדק

מאתוטחלק,,חוא"חילוני",הואוכיוסתיאולדגי
שכרפניעלנמשךהיהוייטשמבחינתחמערב,

תודעתעללהשפעתועדינואנואכןהמורוניוס,
כפובוט-חוקאאותההמגדיריסשישתקופתנו,

שביקנסוררביץ',ארנסטשלחמפורסםהספרנוצדית,
לתפוסומאפשרזחמודלכהבנתע1i"מלמלך,גופינו

חטפרחהיטטוריה.לאורךהעצומההשפעתו,ןת
המשפטולחהnשלמדוקדקניתוחידיעלמראה,

,ההיטסודיחכלאתעיצבמודלאותוכיצרחאירופי,
מגדיראכןהשרחפאולוסחמערב,שלהפוליטית

שבראשהכדיטסרם"שלכ'גרףהכנסייהאתבתחילה
חקהילהבלהבינייםימי,בנוהלךעצמובדיטטוטעומד

הרו-ראשית:(האימפריההאירופיתחפוליטית
שראשוגוףלהיותהI'כ!בתחך,רמני)והקיטרהאפיפיור

אןלמותיבולכאדםחמלךההגמון),(אוהמלךחרא
"המלךלעולם:מתאינוהמלוכהכסעלכ'ושבהמלך

מת-'זJיחמלך",במשךחזמןתיעל!Eהדמותהמלנרתית
ובמקומהחחילון,מתהליךכחלקחמיסטימהגוף
יבטיחוובכךך.אומח,כךואחרחמרינה,החרק,יבראר

זהב-אופקיםmניתוחהמודל,שלקיומוחמשךאת
בתודעהמכריעהראישראלעלהש'זJכמהעדמדגיש

הפוליט"קחלגביmורב-משמעחמערבשלח(דצמית
מרינתשלובפרסהיהודיםשלהפוליםיד.גורלשלו,

עלשמונחהנולךכבחינתזחבהקשדהואישראל
אימתכלהצלב,בייטודיכריטסוסתמידית,דוויערש

הוימתבטא,חמערב)של(החחכן-האלמוותשהמלך
ישראלזזיחודי),(העםחmהתנןכןלמלךבהתייחסוזה

ישראל!תחימתח,
הקבותהעטכזאת,גוענובתקופתביוסחייסאגר'

כלחדשה,'קדושו:אחדישתרהאירופיתאימפריהשל
וI!היהןףהלשאלהנרקקוזה,מעיןמצבשנוצראימת

הסיגזגזלילתהליךכן,משוםהיהודית.לםימבוליקח
נפוו'יטיקו:,אדירההשפעהנודעתלעילשתואר
לעצמה,אימצו:שאיחפההשואהחעכשרוישלמיכהן

nופ"I"1"ו:זימפריהtהזושלהאוגוותשלחמיסטיחגוף
העםישדז!ל,(מדינתר.גשמיהגוףחשבוןעלמשוקנו

ושנככ!ההנ!'חי,נטבלווהמקובעהמוקפאהיחודי),
מהווהאךואסn:ו,משמעותנסולגשמיאופיעליו

זיכרוןמכירשבהישראלזוהיעצמו,בפנימטרה
,לה,זקרקהשאירופהישראלזוהשואה,

ממו'אהבוכדזיהחילוניותבעידןהשואחקיחש
לט\;יחזחמםודתיתבחכרהשהיה'תפקידאותואת

ג1.ופוכריסמרסשלטבלוכדיססוט,שלחפצוע,לגרף
ו:בויןלכלהשוויוןואתהישועהאתחבסיחהפיזי

!נושiגגילכלןפשד1!הכנטייה)טענה(כךהאנושי
השוויוןתIIרהישרעד:אתשללאךעמו,mלהררח

כלומד-תוt!להזדהותשטירבומאלההטבלדון
גiהכחירזז'נi'mi'המושללסמלשהפכו-היהודים
האשמה,שהיתהאיח'פה,"אוניברסלית",הקרויח
רז,iQלג-.זtרישרחעולמי,'סרIהמלפטחביתהופכףנ

וניברoליות"IIח~אזכורהמערבב:מחשבתהוקעתה,
מםתייםהנצרות,נוטרהזl!מבישראל,כשמדובר

להיסטוריה,מחוץאלבחוצאתהתמיד
tלבטאמעזהואאםבוררחלקורכן:בויXJ/גךI\,ות

להגןכרין'קבאז'אידו'פהלתליr,י'זJשבחואאזכ'
לתפק'iם,גאכ.זניםלהיות'ועליו:םקורכנותעל

(ij;קiזנג:עלכשמדחמיסמדוע,להניןאפשר m
חשה!"tשחהצרוד,מולעמםכJזriזהחתודעההגנוז,

גורלממבו,מתנתקתכךידיועלעצמה,בתוךבקיומו
צעדהיאהחמלהעולה,שלמבזיאזמקכלהקורבנות

הקו'בתידיעלהקווב:בדת,באמצעותהיםהחתשל
הפרו"ייטיתהריכוכחז(רהיינושלהסהסובייקסיביות

המיי~יםצאצאיהםאוהקורבנות,היהודי),העםשל
,I1"fJר.איחלתודעהn'טדיIבוישועהמספקיםאmס,
ן;םגודלם,מרנגדמתקךממיםהקורבנותאםברם,

,oלמפלצוo"'rהופכ'והםהקולקטיביבקיn:ופוגעים
מח1ידיבiהבוכיטפונטניבאופןלאשמיסהופכיםהם

שלהפילn:וופיםשלהם.סימבי,הזIשנiאתלהטלםוגדים
משמעןת'תטכנהביהוריםאכןמזהיםהרכרוןmעיו

כבלהקורכן,אתיותךשיהללוככללדמוקרטיח,
ייעשהגםכךיותר,רשלבוהעמוקהתהיהשהחרסה

שלבסים'גוואותר.שיעסוףהשבחהערפליותרכבר
מיושם,שהואכפיחשוןזח,שלהאירופיהרבדוןדנר,

,:סתסrrהנאהליהןזתהזדמנותלחרטהמעניק
כך"ותר,עמוקהשהnרטהככלהפרדוקס:זהומעצמה,

יהmן;שו;יכ:נשל'ייותרמודאגיםלה,.,תזזיהודיטעלגבן
דת.mהמעו

13נעמ'המשך

גוגיגיגIל~ר~ל~גWIח'
חילוף?'עג::ומובילהשואו:שלתאיחפיהרכרון

וזיו:ורי.העםשלג:בוקובוובאיםהפלשתיניםקודבנות:
אוהסימג:ולילגוישורמצטמצמתאינהזופעולה

,mכiשפכ."'השלכותגורדתאףאלאהפסיכולוגי,
,עלבעסזההקורבןנועמדmtהגI'כ!וליסירת.מוסדיות

rnזיותרשמהלו"ייטככלבוצטלנ:קיזחשלתהליךירי
כWמעמדכויותרנשו'לגבוכךבקורבבות,היהודים

IJ.1יותרכקורנבו'ת'ממשי;וככלשהפלשתיניםנתפםים
''T"ילעםלזזיmםהאישורמתחזקגםכןהיהודים,של

O....היהוזבעודופוליטית,'היסטודיתמבחינהלגיםימי

שפעוו-'הכריההיססורית,mלנוציאמחוץאלנהדפים
ז:Tiשהפלשוrככןצורןה"התצלחזוזזידיאולוגית

י'ל,ןיתהיםטו'דיהעלשיטתבוכוקורבנית,דמותיגלמו



11מעמ'המשן

מהישראליםששולליםעצמוהרבראותוושו'רש~ת,
"ענןשלהמיסטיקהלפסולים.שהפכול~נr-("t("המתנד
הגלונל~זציהמתנגדימפילהערצההןו'נהבסגנה",
,tבקשרזובדיוניתקונספציהל'ייצירתתורמתוהירו/ו~כ

•.אוסלןהסכנוישלאחרהשלום"ליךii"תשקדןילמה
iIה~אזהבהקשרהעולהביותרהמדאיגהשאלח
.דה-העתידלקראתנחונהטומנתזוהתפתחותמד:
בקיומהתנאיעלהברהאוישראלשלזJיט"מצ"l:ל

הדברבבראירעלאאם-:נקלהעללהניאיכולות
להעלמהמאןד,"מוסרית"שבשתיקה,להסכמה-
הראשוןשהשלבהראתהההיסטוריהלהשפלתה.או

הדה-לגיטימציה.הואעםהשמדתשלבתהליך
למפלצתאותו!bוהופכ"שלוהלגיט~מיךתאת'לל'יינ:וIש

אותו.מחסליםכטרם
בשביםהרבובנאומים,נספרים,דעת,'חIנחו
היסטורית","טעותישראלאתלכנות'תIהאוורו'נ
לעםקראואןשלההקרמוז"ה"חטאז~תהוקיעו

נימיהעולם.שלוםאתלהנטיחבדיזתחסלJל,ו'זיה~
הדיםלעיתונותהגיעובצרפתש'ראקשלשלטונו'

עתידהישראלשלפיה'ן,Iהשלט'גיIבחערכהilשל
האיראניהאיוםהצלננים.לממלכתברזנוהלח"עלם
האובייקטיביתוהפסיניותזולהערכהמינותt~מקנה

לשכוחאיןרעות.מנשרתאירופהבהעדשג"לתןז
השלום""תהליךשקרו"מהלמעןאירופה/לב:"Iשכל'מ
לעיל.שניתחנווהאג'נדההמנטליות'דיעלכ"םiמור
,הלהוטיםהישראליהחוץמשרד'l'j:חשל'JזIאיביJ:ה

מעוררתמריניותם,קביעתבשעתאירופיתלהכרה
סובלותהישראליותהשלטוןאליטותהשתוממות.

האסטרטגי,במישורביותרחמררהשיפוטמטעות
"מלחמתשהיהמהאתלהגדיראותםמביאהאשר

זוהתנהגותעלהחזרהשלום".ב"תהליךאוסלו"
עמוקהבעיהכאןשישמוכיחהשנהעשריםבמשך
אינטלקטואלית.מטערתיותר

מוקטנתבישראלאלאלרצןתיכולהאינהאירופה
חופשיכעםממעמדהברורהבנסיגהריבונות,ונטולת

גולדהשלהמפןרסםנאובןוזו,מבחינהבהיסטוריה.
לגמרי.ברורהיהוהשתלטן"בעצמוהבוטח"העםעל

.בחמלהברורבאופןגולדהידיעלנבללהזהה"עס"
סכלושמהןהאיומות"הרדיפותהשואה.שלאחר

להםתרמוהשנייה"העולםמלחמתבמהלך(היהודים)
זהיסודעלאהדה".שלואףהתעניינותשלניכר"אוצר
במתינות".לנהוגישראל)(למדינתלהלייעץ"הרבינו

אחרבחיפושצביעות"מעטלהראותהיהודיםעלאנן
בשטחנוכחותסהרישכניהם".עםבשלוםלחיותדרך
ויהודיםלשאול,מקוםאכן"היהכספק.נתוגהזה·

ארמותעלזוקהילההתנחלות,האםשאלואכןרכים
עמיובקרבבכוגיםיותראופחותבתנאיםשנרכשו

לגררםעלולההיתהלאנמרצות,להשהתנגדוערב
כאןואין-סופיים".מתמידיםולסכסוכיםלחיכוכים
לישראללהשאלאושוויץ""גבולותבבירורנקבעים
אי-עלמבוססתמדינהשלמסגרתמהם,גiלחר
שסבלןומתמיד,מאזיהירעםעל-ידישנוסיהצזק,
לנטושלואסרראךהמערב,חמלת.אתעוררהרב
זנרבשלעליוהחלותהמתינותואתהצניעותאת

בטזהצה"לפטולותבנגרהולנדיתכרזה

...עמרשנעשהוהחסדהטרגדיה
הזאתהשעהאתגרינרכחהעיקריתהבעיה
חלקשממלאהתפקידהיאשלבובהיסטוריה

כהרבהמזהוחמררבעולם,היהודיתמהאינטליגנציה
לפוטט-כוונתיהישראלית.מהאינטליגנציהחלק-

כפילפוסט-מודרניזםיותרכוללוכאופןציונות
החדשים"ה"היסטוריוניסאצלניטןיליריבאשהוא

מזעריחלקרקשהםאףהחדשים"..וה"סוציולוגיס
בקרבמאודחזקזרסמהוויםהםבישראל,הקהלמדעת
מישראלהמגיעהיחידהואקולםשלה.האליטהחרגי

שלהדומיננטיהקולהו;rלארזבחוץהעולם.לבירות.
במזרחהמאורעותאחרעוקביםיהודים,הלאישראל,
שלהנו.הפוליט~תוהאג'נדההפרשנותירךהתינון
שלהלגיטימיותאתלשלולרקשואפתזוואג'נדה
כענןהיחודיםק"וסשלהעיקרי'םהשוללים(הםישראל

סלקטיביותמידהאמותלפיאותהלשפוטונאומה),
שותקתהיאהרף.ללאאותהולתקוףמידתיות,,לא

עלוהערכי,הפלשתיניהנוחנהמעלליעלכשמדובר
עלהיהודי,העסשלוהפוליטיותההיסטוריותהזכריות
תושג"של-הרוגכמעט-ניכרחלקשלהמבוזהזכרם

נ.ובושאיוהואהשואהשלהיהוריהזיכרוןהמדינה.
אכןהשואהשלהם.הביקורתיהשיחשלהמרכזיים
ההוכחהתשלילמעיןשהיאמשוםמאודלהםמפריעה
שזלליםהםוהחופשיהריבוניקיומושאתעםשללקיומו

נאציזם.בדמותהםאףאותרומתארים
כלוםולאהיולאשרובריהזי,שלטתאידיאולןגיה

היהודיהעםאתגוררתישראל,מדינתהתקיימהל,לא
•ולאסוןסתוםלמבויוהאידיאולוגיהסימבוליבמישור

מקשההלגיטימ"ותבמישוראסטרטגיתהיחלשות
ערגות,חאתומקעקעתקיומההמשךעליותרעוד
נפתח.העומדיםהמבחניםבפנילעמןריכולתהואת
ציפייחמעיןישזוכאידיאולוג'רIהדןגליםשאצלנראה

••לתלייןמהופנטת


