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 זיוה שמיר

ד לבקבוק  ֵׁ  להחזיר את הש 
 הסחיכוחו של  שיתש"ח? עכולנו לשנת תשמה אני מאחלת לי ול
בר, ויחד אתו יתחילו להיעלם ממציאּות חיינו גם  המקיף אותנו מכל עֵׁ

  תיים המאיימים על קיומנועד-חברתייםשסעים אותם 
 

ם המתפרסמים בעיתונות המודפסת כל מי שקורא תגובות קוראים למאמרי
והאלקטרונית יודע עד כמה העמיקה בשנה האחרונה השנאה בין שבטי ישראל, 

אף יותר מן האנטישמיּות )נתונים חשובים ומעוררי  לקיומנולדעתי מסוכנת  ושנאה זו
שבטי מדינת ישראל: ביחד של פרופ' אמנון רובינשטיין  מחשבה מצויים בספרו החדש

  .(2017אביב -, תל, הוצאת דבירתרבותיות בישראל-ליברליזם ורב -ולחוד 

יודע  –יהודי, מוסלמי או נוצרי  –אדם כדאי לקרוא את סיפורי ספר בראשית, שכל 
עד  ומכיר, כדי להחכים מן הלקחים המשולבים בהם. סיפורים אלה מאפשרים לראות

למן שחר  ת האחים כָבריח את חיינו ואת חיי העולם כולושנא כמה ִהבריח מוטיב
האנושות. קין, אחד משני בניו של אדם, אבי האנושות כולה, לא התגבר על יצרו וקם 

בשל תחושת קיפוח. כל אחד משני האבות הראשונים של האומה  על אחיו לָהרגו
הבנים המקופחים  תעצמולימים ה .מקופחהאחד אהוב והשני  –בלבד הוליד שני בנים 

מלחמת ָחרמה. האהוב והמועדף אבותיהם של עמים ודתות שנלחמו באחיהם והיו ל
, ייתכן שלא קיפחם אביהם, אלמלא גירשם או נישלם מזכויותיהם אלמלאנרמז ש

 .עד עצם היום הזה לאורך ההיסטוריה נגררתנפתחת אותה שלשלת דמים ה

עשר בנים, שלא -מה היה פורה מאבותיו, והוליד שניםהשלישי ִמּבין אבות האו
הצטרפו לאוהלי העמים היריבים, שונאי ישראל. כולם השתייכו לעמם, אך כל אחד 

עשר השבטים פילגו את העם. ועוד קודם לפילוג, ניתן -מהם העמיד שבט, ושנים
לראות שמוטיב שנאת האחים לא פסח גם על בני יעקב=ישראל. הבנים המקופחים, 
שלא זכו לכתונת פסים, לאהבה וליחס מועדף, כמעט שהרגו את אִחיהם, ורק יד 
המקרה הצילה את הבן האהוב ִמּבֹור מלא נחשים ועקרבים. ספר בראשית מלמדנו 

 פחות משנאה בין עמים. אפוא שׂשנאת אחים אינה מסוכנת

■ 

דשה. קהילת הסופרים והאמנים אף היא מפולגת ומסוכסכת, וגם תופעה זו אינה ח
ביאליק התחיל את דרכו ב"קריית ספר" העברית בתוך חבורה סולידרית של סופרים 
צעירים שהקימו מערכת חינוך עברית והוצאת ספרים משובחת ועשו את מלאכתם 

  –מתוך אחווה קולגיאלית. לא ארכו הימים, והחבורה נתפרדה ונתפוררה, וביאליק 
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 –בלבד ד שני בנים כל אחד משני האבות הראשונים של האומה הולי
והיו הבנים המקופחים  תעצמולימים ה .האחד אהוב והשני מקופח

האהוב והמועדף אבותיהם של עמים ודתות שנלחמו באחיהם ל
קיפחם אביהם, אלמלא גירשם או  אלמלאנרמז שמלחמת ָחרמה. 
 נגררת, ייתכן שלא נפתחת אותה שלשלת דמים הנישלם מזכויותיהם

 ם היום הזהעד עצ לאורך ההיסטוריה
 

הקהל אינו יודע ואינו אמר: " –ציון -בִמספד על רעהו ושותפו לשעבר שמחה בן
הוא אינו יודע בצערם של  מצטער, שרבים רבים מן הסופרים מלאים רעל ומרירות.

כל  כל אחד בודד במועדו". הם גאים יותר מדי מלספר על נגעי לבם. חכמים.-תלמידי
ם שחיפשו את חברתו, אך בסוף ימיו לא נותר לו שנותיו היה המשורר מוקף סופרי

שביחד ִאתו עמל על מפעליו  –חנא רבניצקי -יהושע –אלא חבר אִמתי אחד 
הספרותיים בבדידות כלל לא מזהרת. הוא שהיה אדם רודף שלום, שהטיף בכתיבתו 
ה"(,  לחתירה לשלום )"אגדת שלושה וארבעה", "שלשלת הדמים", "מגילת ערּפָ

ו להשחיז את ִחציו נגד אותם "צעירים" מהפכניים ונמהרים שתקפו את נאלץ כל ימי
 העם, ואותו בכללם.-יושבי "בית המדרש" המתון של אחד

אלתרמן התחיל את דרכו בדֹור של ֵרעים ושל ֵרעּות )הוא הראשון שהשתמש במושג 
חרון לתיאור תחושת הסולידריּות ששררה בחוגו של שלונסקי(. לימים כתב בספר שיריו הא

סיכם ממרחק השנים את הסיבות "חגיגת קיץ" את השיר הקצר "נתפרדה החבילה", שּבֹו 
לפֵרדתו משלונסקי, שושבינו ורעהו, שלִצדו ָיַצר ופעל עד פרוץ מלחמת העולם השנייה: 

ֶות, ָאַמְרנּו, ַיְפִריד, /  אּו ֵרִעים / לֹא ַהּמָ יט / ְוִהְרֵהר: ָאָנה ּבָ ֲאָבל ִהְפִרידּו "ִאיׁש ִעם ֶעֶרב ִהּבִ
ים". ההתחּככות היום יומית בנושאים פואטיים ופוליטיים, בענייני חומר ורוח, וכן -ַהַחּיִ

ֲחקּו את האהבה ההדדית של תחילת הדרך המשותפת, -בעניינים אישיים ובין אישיים, ׁשָ
וגרמה בין חבריה של "חבורת יחדיו" )או "אסכולת שלונסקי"( ל"גירושים" מאוחרים 

סודו של אלתרמן, הוא ולא אחר, היה מי -אכן, דווקא שלונסקי, חברו ואישרים. ומכוע
גוריון(, שפתח פתח להאשמת "נתן -שהמציא את כינוי הגנאי "בן גרוריון" )גרורו של בן

גם  –כולם הפסידו מן הפילוג  ידי משנאיו ומקנאיו כאילו היה "משורר חצר".-החכם" על
 ת בעידוד מפלגתי. המפלגים עצמם, שפילגו את האחדו

ברי, בתקופות של התלכדות סביב יעדים משותפים ושל סולידריּות, העם ותרבותו 
פורחים, ובתקופות של העמקת השסעים ושל היפרדות, איש הישר בעיניו יעשה. בימי 
קדם הפילוג כרת את רוב העם והשליכו לארץ גֵזרה. ומי השבטים שנותרו? שבט 

כלי הקודש של העם, שלא הייתה לו  –ם ושבט לוי יהודה שעל שמו אנחנו נקראי
אפילו נחלה. ואם המנהיגים אינם רוצים שמכל הפרויקט הישראלי, שהיה בשעתו 

ד  –פרויקט מפואר ודגם לחיקוי, ישרדו רק ש"ס ואגודת ישראל  יש להחזיר את הׁשֵ
  העדתי לבקבוק, ויפה שעה אחת קודם.


