
נתן	 הוא	המשורר	 "נתן	החכם",	הלא	 בדברי	 ואסיימה	 זו	 אפתח	רשימה	קצרה	
המדינה	 הקמת	 ואת	 ישראל	 עצמאות	 על	 המאבק	 ימי	 את	 שליווה	 אלתרמן,	
אלתרמן	 החל	 	,1942 בשנת	 כי	 יודעים	 רבים	 לא	 ובפזמוניו.	 ב"טוריו"	 בשיריו,	
בכתיבת	מחזור	שירים	בשם	"עיר	השוטים",	שחיבורו	לא	הושלם	ושיריו	נותרו	
למחזור	 ממנה	 העולה	 ובלקח	 בתבניתה	 הדומה	 יצירה	 זוהי	 במגרה.	 גנוזים	
השירים	הנודע	"שירי	מכות	מצרים",	שליווה	את	אירועי	הימים	הנוראים	ההם,	
והעניק	להם	משמעות	כוללת	ועל־זמנית.	תריסר	הסיפורים	של	"עיר	השוטים",	
היצירה	הפיוטית	שנגנזה,	אמורים	היו	להדגים	בסגנון	סדור	ומדוד	את	האנרכיה	
המשתררת	בעולמנו	כאשר	עיר	שֵלמה	)ובמשתמע,	גם	מדינה	שלמה	וציוויליזציה	
שלמה(	צועדת	אל	אובדנה,	מחמת	טיפשות	ֲחכמה	או	ָחכמה	אווילית.	סכלותו	של	
המין	האנושי,	טען	אלתרמן	ביצירה	זו,	היא	תולדה	של	"ֶשבע	ָחכמות",	ובמילים	
אחרות:	דווקא	אירופה,	רוויית	הדעת	והחכמה,	ִהסיגה	את	העולם	לאחור,	וגלגלה	
אותו	אל	אובדנו	"כחבית	השוטים".	לא	אחת,	טען	המשורר,	שדווקא	תחכום	יתר	

	יֵתרה	מוליכים	את	האנושות	היֵשר	אל	מחוזות	העוולה	והאיוולת.

פרופסור	זיוה שמיר	מלמדת	בחוג	לספרות	באוניברסיטת	תל־אביב,	ושימשה	בעבר	ראש	בית	
הספר	למדעי	היהדות.	ספרה	המיית ים,	על	השפעת	שייקספיר	ובודלייר	על	השירה	העברית,	

יראה	אור	בקרוב.
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פרופ'	 החינוך,	 שרת	 נקטה	 שאותו	 הצעד	 לבחינת	 במיוחד	 מתאים	 זה	 לקח	
זהו	 )כך!	 אסון	 	= ה"	 בָּ "ַנכְּ המושג	 את	 להכניס	 שאישרה	 שעה	 תמיר,	 יולי	
לספרי	 ישראל(	 מדינת	 להקמת	 האסלאם	 בארצות	 מנהיגים	 שהעניקו	 הכינוי	
על	 לעצמה	 טפחה	 שהשרה	 להניח	 כמדומה	 מותר	 הערבי.	 במגזר	 הלימוד	
השכם,	בעודה	משוכנעת	בכל	מאודה	שהחלטתה	היא	החלטה	יפה	וסובלנית	
מבלי	 וזאת	 נאור,	 וליברליזם	 פלורליזם	 דמוקרטיזציה,	 פתיחּות,	 מופת	של	 	-
לחוש	כלל	איזו	פטרונות	יהירה	משתמעת	מן	ההחלטה	המזיקה	הזו,	הן	כלפי	
שומע	 הערבי	 "הילד	 לטענתה,	 המדינה.	 אזרחי	 רוב	 כלפי	 והן	 הערבי	 המגזר	
צה"ל	 לגלי	 נימקה	 כך	 לא".	 או	 בספר	 כתוב	 זה	 אם	 בין	 הזה,	 המושג	 את	
או	 לה	 להתכחש	 ושלא	 קיימת,	 למציאּות	 הולם	 ביטוי	 לתת	 ההחלטה	 את	

להתעלם	ממנה.

ההיגיון הנסתר מאחורי ההחלטה

את	 מרגיש	 בממשלה	 שר	 או	 ממשלה	 שראש	 אימת	 כל	 כי	 יטענו	 ציניקנים	
רועם	 פולמוס	 ומעורר	 מיד	 קופץ	 הריהו	 צווארו,	 סביב	 נכרכת	 החנק	 טבעת	
כלשהו,	שיסיח	את	הדעת	ממחדליו	האמיתיים.	אני,	שאינני	ציניקנית,	מבקשת	
fide	bone,	בתום	לב,	גם	אם	החלטה	שגויה,	ולא	 להאמין	שלפנינו	החלטה	
תחבולה	שנועדה	להשכיח	את	מחדלי	שביתת	הסטודנטים	הממושכת	ביותר	
ה"	 בָּ שידעה	המדינה	מעודה.	ההיגיון	הנסתר	של	הרעיון	להכניס	את	מושג	ה"ַנכְּ
הפוסט־מודרני,	 הדעות	 בעולם	 לדעתי,	 נעוץ,	 הערבי	 במגזר	 הלימוד	 לספרי	
"הזר"	 מפני	 הרוב	 על	 יגן	 לא	 לעולם	 )אך	 וב"אחר"	 ב"זר"	 להתחשב	 המבקש	
חלקיות,	 אִמתות	 שלל	 אלא	 והגמונית,	 אחת	 אמת	 שאין	 ולטעון	 ו"האחר"(,	
שאין	האחת	עליונה	על	חברתה.	וכך,	אנו	עדים,	בשנים	האחרונות,	לא	לשרי	
חינוך	הרואים	עצמם	אחראים	לחינוכם	של	כלל	תלמידי	ישראל	והמחפשים	
את	הדבק	המלכד	אותם	לאזרחי	המדינה,	כי	אם	לשרי	חינוך,	שאינם	נרתעים	
מפני	המפריד,	ומשליטים	איש־איש	בתורו	את	האידאולוגיה	החביבה	עליו,	גם	
אם	זו	אינה	קונצנזואלית	כל	עיקר	ורחוקה	מלבטא	את	דעת	הרוב.	יוסי	שריד,	
בהיותו	שר	החינוך,	הכניס	לתכנית	הלימודים	את	שירי	מחמוד	דרוויש,	לימור	
לבנת	פסלה	לשימוש	את	ספר	ההיסטוריה	עולם של תמורות,	שנקט	לדבריה	
ה"	בספרי	 בָּ עמדות	פוסט־ציוניות,	ויולי	תמיר	ִהתירה	את	השימוש	במושג	"ַנכְּ

הלימוד	של	המגזר	הערבי.
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גלובלי",	 "כפר	 ושל	 הפרטה	 של	 עולם	 הוא	 הפוסט־מודרני	 הדעות	 עולם	
שבו	הולכים	ונחלשים	ללא	הרף	כוחה	ומעמדה	של	מדינת	הלאום.	עולם	זה	
ממון	 בעלי	 קומץ	 ושל	 התאגידים	 של	 כוחם	 את	 ובעקיפין	 במישרין	 מאדיר	
מזדעזע	 ואינו	 המדינה(,	 באוצר	 הטמון	 מזה	 וגדול	 רב	 הון	 צוברים	 )שחלקם	
למדיניות	 שבז	 עולם	 זהו	 לשלטון.	 הון	 שבין	 והמשחית	 המושחת	 הקשר	 מן	
לחזק	 רצון	 מתוך	 ההגירה	 במדינות	 העשרים	 במאה	 שרווחה	 ההיתוך",	 "כור	
שלא	 המיעוטים	 של	 שאיפתם	 את	 ומעודד	 תושביהן,	 של	 המלכד	 הדבק	 את	
"שורשים"	 אם	 גם	 לשורשיהם,	 להתנכר	 ושלא	 הקולטת	 בתרבות	 להיטמע	
אלה	נעוצים	בסביבה	עוינת	שהקיאה	אותם	מתוכה.	עולם	דעות	זה	אף	מבטל	
הצורך	 ומכאן	 שלו",	 והאמת	 אדם	 "כל	 כי	 וטוען	 ההגמוניות,	 האִמתות	 את	
בריבוי	קולות	ונקודות	תצפית,	כמו	ב"ראשֹומֹון".	עולם	הדעות	הפוסט־מודרני	
מבטל,	אפוא,	את	ההיררכיה	של	הנראטיבים	השונים,	והוגיו	-	בשם	הרעיון	
את	 להסביר	 למשל,	 ינסו,	 	- "הזר"	 של	 התצפית	 נקודת	 הבנת	 של	 המקודש	
ולנמק	את	מניעיה,	במקום	להציע	 תופעת	ה"שאהידים",	להבין	את	שורשיה	

דרכים	למיגורּה.

ציוויליזציה כתופעה ייחודית ולא אוניברסלית

יולי	תמיר	התמחתה	במדעי	המדינה,	וסביר	להניח	שקראה	את	הספר	 פרופ'	
ליחסים	 מומחה	 הנטינגטון,	 פ'	 סמואל	 פרופ'	 מאת	 הציוויליזציות,	 התנגשות 
המושגים	 ממערכת	 שאולה	 שכותרתו	 הרווארד,	 מאוניברסיטת	 בינלאומיים	
בעולם	 הקונפליקטים	 שלדעתו	 לואיס,	 ברנרד	 פרופ'	 היהודי	 המזרחן	 שטבע	
הרחב,	ובמיוחד	בתקופה	שלאחר	תום	המלחמה	הקרה	ונפילת	ברית־המועצות,	
אינם	על	בסיס	אידאולוגי	אלא	בעיקרם	תוצאה	של	התנגשות	בין	ציוויליזציות.	
שהציוויליזציה	 בכך	 תלויה	 הנטינגטון,	 מטעים	 המערב,	 של	 הישרדותו	
המערבית	תאשר	מחדש	את	זהותה;	שאנשיה	יראו	בציוויליזציה	שלהם	תופעה	
ייחודית	ולא	אוניברסלית,	ויתלכדו	בינם	לבין	עצמם	כדי	לחדשּה	ולהגן	עליּה	
נגד	ניסיונותיהן	של	חברות	לא־מערביות	להביסה	ולהשליט	ברחבי	העולם	את	
מלחמת	 למנוע	 הספר,	 לדעת	מחבר	 ניתן,	 כך	 רק	 עקרונותיהן.	 ואת	 מושגיהן	
הנטינגטון	 של	 דעותיו	 על	 לחלוק	 כמובן,	 מותר,	 ה־21.	 במאה	 נוספת	 עולם	
)הטוען	כי	בציוויליזציה	האסלאמית	שיעור	הצעירים	גדול	מבכל	ציוויליזציה	
הצעיר(.	 הדור	 בקרב	 המהפכנית	 התסיסה	 סכנת	 את	 שמגדיל	 מה	 אחרת,	
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ברחבי	 שנודע	 סעיד,	 אדוארד	 פרופ'	 היה	 ומתנגדיו	 תוקפיו	 שגדול	 רק	 אזכיר	
העולם	כמומחה	גדול	להטייתן	של	עובדות	ולסילופן	למען	מטרות	תועמלניות	

אנטי־מערביות.)1(

ה"	לספרי	הלימוד	עומדת	בניגוד	גמור	להמלצותיו	הנכוחות	 בָּ הכנסת	מושג	ה"ַנכְּ
של	הנטינגטון,	ועלולה,	אפוא,	להביא	לא	לסובלנות	ולקירוב	לבבות,	אלא	לעודד	
פירוד,	מרי,	מעשי	נקם.	בזמן	שיונפו	דגלי	המדינה	ביום	העצמאות,	ייתלו	במגזר	
את	 בהתירה	 המחוקקת	 כוונת	 זוהי	 האם	 אבל.	 לאות	 שחורים	 דגלים	 הערבי	
ה"	ממרומי	מעמדה	בראש	משרד	החינוך?	למדינה	מותר	 בָּ השימוש	במושג	"ַנכְּ
ומומלץ	להתגונן	נגד	נראטיבים	החותרים	תחת	קיומה.	גרמניה	של	ימינו	לא	
תוכל	להתיר	להכניס	לספרי	הלימוד	את	הנראטיב	הנאצי,	בין	שאר	נראטיבים	
המקובלים	על	ציבורים	מסוימים	בגרמניה,	כשם	שישראל	לא	תוכל	להתיר	את	
הנראטיב	של	מכחישי	השואה,	גם	אם	יש	ברחבי	העולם	אנשים	לא	מעטים	
ִלּבם.	נכון	שכמאמר	המחזאי	האיטלקי	פירנדלו,	 המאמינים	בנראטיב	זה	בכל	
"כל	אדם	והאמת	שלו",	אבל	גם	במדינה	של	חירויות	דמוקטיות	וזכויות	אדם,	
עלולים	 ועידודם	 שטיפוחם	 נראטיבים,	 הציבורי	 היום	 מסדר	 למחוק	 מותר	
להחליש	את	האורגניזם	ההולך	ונחלש	הזה,	ששמו	מדינת	לאום,	ולהביא	אט־
אט	לקריסתו	ולחיסולו.	אגב,	האתר	הרשמי	של	הרשות	הפלשתינאית,	הנקרא	
)איך	לא?(	Al-Nakba.com	פרסם	לא	מכבר	את	הפרוטוקולים של זקני ציון.	

גם	זה	ייקרא	נראטיב!

איוולת - ביטחון עצמי מופרז - יוהרה חסרת כיסוי

נכון	שערבי	שמשפחתו	נעקרה	מכפרה	ומביתה	עשוי	לחשוב	שהקמת	מדינת	
ישראל	היא	אסון	מבחינתו,	כשם	שיהודי	יכול	להרהר	בסתר	לבו	על	כך	שאירופה	
נבנתה	בשני	הדורות	האחרונים	במידה	לא	מבוטלת	על	משואות	חייהם	של	
יהודים	שנשלחו	אל	המשרפות,	או	שארצות	האסלאם	נבנו	על	חשבון	הונם	של	
יהודים	שגורשו	מהן.	אך	האם	זהו	תפקידו	של	משרד	החינוך,	באישור	המדינה	
בכך	 יש	 להערכתי	 הלימוד?	 בספרי	 ה"	 בָּ ה"ַנכְּ נראטיב	 את	 לעודד	 ובתקציביה,	
מעשה	איוולת	הנובע	מביטחון	עצמי	נפרז,	הגובל	ביוהרה	חסרת	כיסוי.	מדינה	
בהרשאתה	 "אסון",	 להקמתה	 יקראו	 מתושביה	 שחלק	 להרשות	 יכולה	 אינה	
ובעידודה	המפורש.	האם	תתיר	השרה	לכל	מיעוט	לחוג	את	חגיו	ולציין	את	ימי	
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האבל	הפרטיים	שלו,	מבלי	להסתכן	באובדן	החישוקים	ההופכים	את	המיעוטים	
והמגזרים	השונים	לתושביה	של	מדינת	לאום	אחת?	האם	תעודד,	דרך	משל,	
את	ציבור	המתנחלים	לציין	את	תאריך	ה"התנתקות"	ולהכריז	עליו	כעל	יום	
אבל	שישולב	בספרי	לימוד	מיוחדים	לבני	ההתנחלויות	בלבד,	באישור	המדינה	

ובתקציביה?	

ומה	על	רוב	תושבי	ישראל,	השומעים	בכלי	התקשורת	ששרת	החינוך	שלהם	
ה"	כרעיון	לגיטימי	בספר	לימוד	היוצא	בחסות	 בָּ אישרה	להכניס	את	רעיון	ה"ַנכְּ
משרדה?	האם	אין	בכך	להחליש	את	אמונתם	בצדקת	דרכם?	להוריד	את	המוראל?	
נחלש	ממילא	כוחה	של	 לעודד	הגירה	מהארץ?	בעולמנו	הפוסט־מודרני,	שבו	
	,"relocation"	הניטרלי	בשם	ההגירה	תופעת	את	מכנים	ושבה	הלאום,	מדינת
ארצו	 אם	 הסיליקון"	 ל"עמק	 משפחתו	 עם	 מלעבור	 מוכשר	 צעיר	 יעצור	 מה	
נולדה	בחטא,	והקמת	מדינתו	תיקרא	"אסון"	בספרי	הלימוד	היוצאים	מטעם	
משרד	החינוך?	ראוי	לשרת	החינוך	להבין	שלא	כל	מה	שמלמד	פרופסור	פלוני	
באוניברסיטת	תל־אביב	את	קומץ	תלמידיו,	בחסות	החופש	האקדמי,	ראוי	להגיע	
אל	ספרי	הלימוד	המעצבים	את	התודעה	הקולקטיבית	לטוב	ולמוטב	)ובמאמר	
מוסגר:	רמת	העוסקים	במדעי	הרוח	והחברה	ירדה	לא	במעט	מיום	שהתבטל	
אצלם	-	בפרסומיהם	ובהוראתם	האקדמית	-	החיץ	החשוב	והחיוני	בין	עיסוקם	

המחקרי	לבין	האג'נדה	הפוליטית	שלהם,	בין	החקר	לבין	"השיח"(.)2(

"אז אמר השטן" - אלתרמן לא חשב שיש רק צדק אחד

אסיים,	כמובטח,	בדבריו	של	אלתרמן,	המצוטטים	לעתים	במנותק	מהקשרם.	
אם	פתחתי	ביצירה	מוקדמת	שנגנזה,	אחתום	את	דבריי	בשיר	מאוחר,	שנותר	
במֵגרה	עקב	פטירת	מחברו	בטרם	עת.	זהו	שיר	מסויט	ומצמרר	שאלתרמן	כתבֹו	
בערוב	יומו,	משנוכח	-	לאחר	הניצחון	במלחמת	ששת	הימים	-	שנס	הניצחון	
ומתמוססת.	 הולכת	 הדרך	 בצדקת	 האמונה	 אם	 לרועץ	 להפוך	 עלול	 המפואר	
באותה	עת	התפלמס	מעל	דפי	מעריב	עם	אחדים	מסופרי	הדור	הצעיר,	שקיבלו	
את	המדינה	"על	מגש	של	כסף",	החלו	לערער	על	הנראטיב	הציוני,	להזדהות	
עם	נראטיבים	של	הצד	האחר	ולהביע	בריש	גלי	את	ספקותיהם	באשר	לצדקת	
הדרך.	אלתרמן,	שלא	ראה	בהקמת	המדינה,	בהתעצמות	צה"ל	ובניצחונו	בקרבות	
על	הגנת	המדינה	עניין	מובטח	מראש	ומובן	מאליו,	כתב	את	השורות	הבאות:
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איך אּוכל לו.

ִאתו הֹאמץ וְכִשרון המעשה

ּוכְלֵי מלחמה וְתּושיה ֵעצה לו.

ואמר: לא ֶאֹטל ֹּכחו

ולא ֶרסן ָאִשים וֶָמתג

ולא ֹמֶרך אביא בתוכו

ולא יָדָיו ַארֶּפה כִמֶקֶדם,

רק זאת אעשה: ַאכְֶהה ֹמחו

וָשכח שִאתֹו הֶצדק.

- - -

כך ִדּבר השטן ּוכְמו

ָחוְרו ָשַמיִם ֵמאימה 

בראותם אותו בקּומו

לבֵַצַע הְמזִָמה.

	
מפאת	קיצורם,	דברים	אלה	של	אלתרמן	הובנו	לא	אחת	בטעות	כביטוי	של	
אִמתות	 שיש	 להבין	 מבלי	 ואִמתותיה,	 הציונית	 הדרך	 בצדקת	 עיוורת	 אמונה	
נוספות.	לא	כך	הם	פני	הדברים.	אלתרמן	הריאליסטן	לא	חשב	לרגע	ש"הצדק"	
הראשון	 אולי	 היה	 הוא	 בלתו.	 ואין	 אחד,	 עם	 נחלתו	של	 הוא	 הידיעה	 בה"א	
בספרות	העברית	שכתב	"ראשֹומֹונים",	המבטאים	אִמתות	חלקיות,	מצטלבות	
וסותרות.	אלא	שכהיסטוריוסוף	וכאגרונום	הוא	גם	ידע	היטב	מתי	אורגניזם	
הזה,	 הנורא	 הרגע	 מפני	 וחשש	 וחיוניותו,	 כוחו	 ולאבד	את	 להתפורר	 מתחיל	
חברה	 גם	 דווי.	 ערש	 על	 שנכתב	 השטן",	 אמר	 "אז	 המסויט	 בשירו	 המתואר	
ומדינה	פועלות	לפי	אותם	כללים,	שלפיהם	פועל	אורגניזם	בטבע,	ויש	להגן	
עליהן	כדי	שתוכלנה	להתקיים.	רק	אם	תתקיימנה,	יעמדו	בראשן	שרי	חינוך	

שיוכלו	להחליט	החלטות,	ולעתים	גם	ייטיבו	לעשות	אם	ישקלו	את	ביטולן.
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