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הקדמה
כדי להבי את הדר שעברתי עד לכתיבת ספר זה עלי לשת את הקורא
בכמה נקודות ציו הקושרות את החיי האישיי והלאומיי ג יחד.
נולדתי בתלאביב בשנת  ,1954הצעיר בשלושת הילדי שנולדו להורי.
אבי עלה ארצה מליטא בשנת  1932ע משפחתו בהיותו ב  .16אמי עלתה
ארצה מברלי בשנת  1935ע משפחתה בהיותה בת  .11אבי הצטר
לאצ"ל והיה לימי חבר המפקדה הראשית ומפקד מחוז תלאביב .חייו
הרגשיי עד יו מותו היו ללא ספק קשורי לתנועת החירות .אמי הנה
רופאת ילדי ,ג היא ימנית בדעותיה ,ושניה במקור ממשפחות
דתיות .אני נשלחתי לביתהספר הממלכתידתי "בילו" על א שבבית לא
הקפדנו על קיו מצוות ,נסענו בשבת ואני חבשתי כיפה רק בלכתי לבית
הספר .הורי סברו שחינו דתי הוא חינו טוב ,ושחשוב שהקשר שלי
למסורת ולדת יישמר .לצור לימודי התיכוניי כבר נשלחתי לביתספר
עיוני שאינו דתי .סביב שולח האוכל שמענו סיפורי רבי של אבי מ
המחתרת ,וינקנו את אווירת הימי .באות ימי של נעורי חשתי את
עצמי ימני בכל נפשי .היו ,במבט לאחור ,אני מבי שסדקי בימניותי
היו מאז ומתמיד ,ה התבטאו במרד בדמויות סמכות )הורי ומורי(
ובקושי להזדהות ע מה שהוצע לי .ייתכ שמשו שהייתי הילד הצעיר
במשפחה לא נדרשתי להזדהות ע ההורי באופ מכביד כלכ כש
שנדרשי האחי הגדולי בדר כלל ,מה שאיפשר לי יותר חופש.
התגייסתי לנח"ל המוצנח חדור רוח התנדבות ורצו לשרת ביחידה
קרבית .באות ימי שלאחר מלחמת יו כיפור ,בשיחות לוחמי
באפריקה ,הלכה והתערערה דבקותי בימי .מצאתי את עצמי במרוצת
השני הבאות מצביע למפלגות שמאליות יותר ויותר )הצבעתי לתל"
של משה דיי( עד שלא התביישתי להצביע למפלגת העבודה .הורי ,אחי
ואחותי ,כול הצביעו לימי ,ואילו אני הייתי היחיד שפנה לשמאל.
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משפחתי התייחסה אלי בסלחנות ,הילד הקט מורד ,נו ...הוא עוד יחזור
למוטב.
הורי עודדו אותי מגיל צעיר לפנות אל המקצועות המדעיי ,שאות
כיבדו יותר מאשר את מדעי הרוח )ה צחקו על הש "מדעי הרוח" ועל
האסוציאציות שהוא מעורר( ,ואני מגיל צעיר ידעתי שאני רוצה להיות
מהנדס .ע תו שירותי הצבאי התקבלתי לטכניו בחיפה וסיימתי את
לימודי בו בפקולטה להנדסת מחשבי .במהל הלימודי התחלתי
להתעניי בתחו הפסיכולוגיה ולהיפתח יותר לעצמי ולרגשותי ,עד
שהעזתי אפילו ללכת לטיפול פסיכולוגי .לימי יזכיר לי חבר שפע
אמרתי לו "מה אני אל לטיפול ,מה אני משוגע?" נטשתי את מקצוע
ההנדסה והתחלתי ללמוד פסיכולוגיה .בשני הבאות עברתי את כל
מסלול הפסיכולוגיה הקלינית )תואר ראשו ,תואר שני והתמחות( .היה
לי צור עז להבי ולהכיר את עצמי ,לערו ארגו וסדר חדש מבפני,
צור שעליו לא יכולתי להתפשר .חיפשתי את הרגש ,את הקשר ע
אנשי ולא את הקשר ע מכונות כפי שהציעו לי לימודי ההנדסה .כ
שלאותה התפתחות אישית שהחלה בשינוי עמדה פוליטית מימי לשמאל
הצטר לאחר כמה שני ג שינוי המקצוע ,מהמדעי המדויקי למדעי
החברה והרוח.
אכ ,הייתי קשור פחות משאר בני משפחתי למסורת ,לעבר ובעיקר
להורי .מרדתי וחיפשתי את דרכי באופ עצמאי .בתקופה מסוימת
התבטא המרד בהפסקת הלימודי ובנסיעה לחו"ל כדי להסתובב בעול
ע תרמיל על הגב .הדבר שאני נוכח בו שוב ושוב ע מטופלי רבי
בקליניקה הוא שבמהל הטיפול הפסיכולוגי ה נעי יותר ויותר
שמאלה ,כ קרה ג לי.
והנה ,הפלא ופלא ,חשבתי שהגעתי לתחנתי האחרונה ,וכעת אני שוב
מוצא את עצמי חוזר ימינה במידה מסוימת .אני חש שאני יכול להבי את
הימי ולהזדהות איתו .היו אני יכול לשוב ולהתבונ מנקודת מבט
מאוזנת יותר על אות קצוות שעברתי ביניה בדר ולהכיר ג
בחשיבותו של העבר הדתי והלאומי שלנו .כילד שמרד בהוריו בכעס
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וחימה ועתה ,לאחר שגיבש לעצמו זהות נפרדת ,חדשה ועצמאית ,הוא
ֵָ ,של יותר לחזור אליה מפויס ,לא כועס ,ואפילו אוהב ומוקיר תודה על
כל מה שקיבל מה .ג את זה אנו מכירי מהקליניקה ,רק מתבגר
שמורד ,מנצח ומוצא את זהותו החדשה יוכל לשוב בבוא היו להוריו
ולהתפייס אית .היו ברורי לי הרבה יותר החשיבות שבשמירת
המסורת ,העבר ושורשי יהדותנו כדי לשמור על הרצ ההיסטורי שלנו.
מחיקת העבר הלאומי ,כמחיקת העבר האישי ,בהחלט גורמת קשיי
רגשיי שמוכרי לנו מ הקליניקה ושאעמוד עליה בספר זה.
פתאו אני מבי לראשונה תהלי היסטורי שבו הורי מרדו בהוריה,
התרחקו מהדת ,ולא רצו להיות עוד יהודי גלותיי על כל המשתמע
מכ )תחושות של חולשה ,דימוי עצמי נמו ועוד( .המרד שלה איפשר
את תחילת המסע מדת למדינה ,והדור שלנו ממשי את המרד הזה
בדמות חיפוש אותה המדינה שהיינו רוצי שתהיה לנו .כמו הרבה
מתבגרי אנחנו עדיי די מבולבלי ומתקשי להגדיר לעצמנו מי אנחנו.
תקופת הבחירות היא תקופה שאינה קלה בשבילי ,משו שבזמ זה אני
נדרש לבחור ולהחליט מי צודק יותר ,ע מי אני מזדהה ,שמאל או ימי,
כמעט כמו לבחור בי אבא לאמא ,מכריחי אותי לענות בשחורלב,
והרי אני ער היו למורכבות הזאת ,לאותו רצ התפתחותי בי שמאל
לימי ,שבו הימי מתקשה להיפרד מ העבר והמסורת ולצעוד קדימה,
ואילו השמאל התנתק לעיתי ממקורות עברו והוא צפוי לקשיי
לאומיי אחרי )רגשי אשמה ,הדחקת תוקפנות עד כדי חוסר יכולת
להכיר בה ועוד(.
כשאני בודק את עצמי ,כפי שאנו המטפלי אמורי לעשות במהל
עבודתנו כדי להיות מודעי לעצמנו ולקשר ע המטופל ,אני ער לכ שאני
נוטה לעיתי יותר לשמאל ,אבל לא במידה שנטיתי פע ,וג מבי
שבאמת ,והפע באמת ,באותו תהלי התפתחותי רגשי של גדילה אי
צודק ולא צודק ,שמאל וימי אלו היבטי שוני של תהלי גדילה
והתפתחות המשלימי זה את זה ,ואנו כאומה חייבי לנסות ולהגיע
אשמע לאור ספר זה שמאלני מדי ,ייתכ
לאיזו ביניה .על כ א ָ
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שמשמעות הדבר היא שנפלתי לתו אותו פיצול עמוק הקיי בנפשנו
הלאומית ושעלי ,כמו על הקורא ,לשוב ולבדוק את עצמי כדי להתקרב ול-
במעט לאינטגרציה המיוחלת שאותה אני מנסה לעודד בספר זה .כא
למקשה אחת ,ויש לצפות שמקצתנו ישובו אל
ח.ברי האישי והלאומי ִ
ערכי העבר והמסורת ,הפע באופ מאוז ואינטגרטיבי יותר ,לאחר
שהמרד יסתיי בהצלחה ,הכעס ידע במקצת ,ותהיה אפשרות לשוב
ולהתפייס ע העבר ,כש שיש לצפות שהאחרי ילכו ויתקרבו יותר
ויותר לתרבות המערב החילונית ויזדהו איתה .הפיצול והשסע העמוק
בחברה הישראלית הוא מסוג אות פיצולי המאפייני את גיל
ההתבגרות שהכול בה כלכ ח וסוער .מקצתנו מורדי ,מקצתנו לא
מעזי למרוד ומקצתנו כבר עייפי מהמרד ורוצי לשוב הביתה
ולהתפייס ע ההורי .איפה נמצא כל אחד מאיתנו על הציר הזה ישפוט
הקורא ,אבל כולנו ממשיכי לנוע באותו מסע שטר נגמר.
קד לישראל על הספה הרומ הערבי שבלב ,שכתבתי במש כחמש
שני .רומ זה איפשר לי לצלול לעומק החוויה הלאומית שלנו כפי
שמאפשר סיפור ללא גבולות ,ללא מחסומי ,שבו הכול מותר )כ אנו
מבקשי מ המטופל בטיפול ,לומר כל דבר שעולה בדעתו .(...רק לאחר
הפירוק העמוק הזה שחוויתי באמצעות כתיבה ספרותית יכולתי לשוב
ולאסו את החלקי באינטגרציה אחת ולהשתמש בכלי הטיפוליי
שברשותי כדי לקד הבנה ושלמות זו בספר הנוכחי ,כ שספר זה נבנה
בתודעתי במש שני רבות .זאת לא תהיה מליצה לומר ,כפי שאת
רואי ,משחר חיי.
מקרבתי לבנותי ומהקשר שלי אית .בספר זה ימצא
עזרה נוספת קיבלתי ִ
הקורא דוגמאות רבות הלקוחות מיחסי הורי וילדי ,הרי עול הילדות
ועול הפוליטיקה כלכ דומי זה לזה ,שניה כלכ יצריי
בצדקתו .לעיתי נדמה
וראשוניי ,מפוצלי ומבוצרי אישאיש ִ
שפוליטיקה ִהנָה המשחק היחיד שנותר למבוגרי משנות ילדות.
אינטגרציה נוספת שעברתי בדר לספר זה ִהנָה האינטגרציה בי עול
הפסיכולוגיה הקלינית ,שהופנ אצלי במש שנות לימודי ועבודתי
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כמטפל ,ובי הזדהויותי הפוליטיות מאז ומתמיד .אבי לימד אותי לחוות
ולחוש את חיינו הלאומיי ,כפי שכתבתי בהקדשה ,כאילו היו חיי
האישיי .החיבור הזה בי הפוליטיקה לפסיכולוגיה לא היה מוב מ
ההתחלה .הוא דרש להשתמש בכלי מהתחו הטיפולי וליישמ במקו
שהוא רחוק ,ולעיתי ממש נדמה כהפו  השדה הפוליטי .זה שדה
מפוצל שבו כל צד בטוח שרק הוא צודק ,שבו אסור להראות התלבטויות,
חולשות ועוד .אני מאמי מאוד ביי0ו הכלי הטיפולי בשדה הפוליטי
ואני מקווה מאוד שנוכל להשתמש בכלי הזה לש קידומנו כע .ברגע
מסוי הרגשתי ש"נפל האסימו" ושתי הזדהויות מאוד עמוקות שלי,
הפסיכולוגיה הקלינית והפוליטיקה ,עברו קונדנסציה והפכו לאחת .תמיד
נשמתי את הפוליטיקה וודאי שנשמתי וחשתי את הפסיכולוגיה הקלינית,
אז מדוע לא להופכ לגו אחד?! זה קרה.
כמטפל אני משתיי לזר האינטרסובייקטיבי ,החדש יחסית
בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכואנליזה .זו גישה האומרת שהמטפל
והמטופל שניה שותפי לתהלי רגשי המתפתח בחדר ולא נית לטפל
היטב א המטפל אינו שות אמיתי ושווה בתהלי .אני מוצא שגישה זו
נכונה לסכסוכי בי מדינות ולקונפליקטי בי קבוצות שונות על אחת
כמה וכמה ,זאת משו שבהיות שיי לקבוצה מסוימת אתה נדרש
להיות ער לעצמ ולרגשות שמתעוררי ב ולנסות להבי אי זה משפיע
על הקבוצה האחרת .מבלי לבדוק מה אנו חשי באמת כלפי הקבוצה
האחרת לא נוכל לברר את הקשיי שלנו איתה ,כי אנו שותפי מלאי
לתהלי .זאת ג הסיבה שכתבתי הקדמה וסיפרתי בה על עצמי ,עלי
להיות מודע לעצמי ולרגשות המתעוררי בי בתהלי שבו אנו מצויי,
אינני צופה נייטרלי מ החו.2
תודתי

לדוקטור

רבקה

יהושע,

פסיכואנליטיקאית,

מדריכתי

בפסיכותרפיה ,שהשיחות איתה על ענייני דיומא מ ההיבט הפסיכולוגי
ִהפרו אותי מאוד לאור השני וגרמו לי להעמיק ולבסס את הבנותי
באותו רובד רגשי המזי את התהליכי הפוליטיי.
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תודתי לחברי הטוב ,דוקטור מאיר סעדו ,ג הוא פסיכולוג קליני ,על
אות ערבי בבתיהקפה על הכרמל שבחיפה שבה תר לי את רגישותו
הרבה בנושאי של קיפוח ,בעיות בנפרד-ת ובזהות ובעוד תחומי ,ועזר
אופקי ולהיפתח להיבטי שלא הייתי ער לה.
ַ
לי להרחיב את
תודה מיוחדת לאיקה ולעדי מבית ההוצאה ,שתמיד מצאתי אות
אנושיות ,מרגיעות וע שתי רגליי על הקרקע .תודה למנכ"ל דוב ,שניהל
את הענייני מלמעלה והעניק הרגשה של אבא גדול שג א אינו נוכח
ברגע זה הוא תכ ישוב הביתה .תודה לשירלי ,שבשלב כתיבת תודות
אלה עוד טר החלה את עבודתה ,אבל כבר העניקה לי בכמה מילי
קצרות עצות חכמות מאוד; לאיילת ,שערכה את הספר עריכה לשונית
יפה ,ובו בזמ ג שמרה על האגו שלי שלא ייפגע; לקותי ,שהעניק לי
מעצותיו הטובות ,ולזהבה ,ששקדה על עיצוב העטיפה והגרפיקה ,כול
היו נחמדי ומעודדי במיוחד.
ולבסו תודה לבני משפחתי ,לאשתי הגר ,שאיפשרה לי "לשבת רגל על
רגל" )כ אנו מכני בהומור ,לא אחת ,את התעסקותי האינטנסיבית
בכתיבה שאינה מניבה כל רווח כלכלי(; תודה למור וסתיו ,שתי בנותי,
שעל תרומת הרבה כבר עמדתי; ותודה אחרונה לאמי ,שעל א שאינה
מסכימה לדבר מכל האמור בספר זה ומאשימה אותי בשמאלניות חמורה,
עזרה לי כלכלית ואיפשרה לי להתפנות לכתיבה .לולי עזרתה ,ספק א
הייתי יכול להתפנות למותרות אלו.
עפר גרוזברד
חיפה
יוני 2000
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מבוא
מטרת ספר זה היא לשכנע את הקורא שתהלי השלו הוא ביסודו
תהלי רגשי .כש שבראשית ימי הפסיכולוגיה היה צור לשכנע אנשי
שטיפול נפשי עוזר ,כ היו יש צור לשכנע שנית לפתור סכסוכי בי
עמי בעזרת הבנה של תהליכי רגשיי .ספר זה רצו יישומי
שימושיי והמלצות ברורות וחדמשמעיות הנגזרות מהבנות אלו.
הטענה שלסכסו הישראליהערבי היבטי פסיכולוגיי מובנת מאליה.
לכל סכסו בי שני גורמי  בי בניזוג ,בי הורי לילדי ,בי חברי,
בי אנשי עסקי  יש היבטי נפשיי ,ולכל צד החרדות ,ההגנות
והשאיפות שלו .ההבנה הזאת בוטאה עלידי מנהיגי רבי בזמני
שוני .מדובר בקושי ביצירת יחסי אמו ,פגיעה ועלבו ברמה הלאומית,
רצו לתק את הפגיעה וניצחו ,שהוא חשוב לא רק קיומית ,אלא ג
נרציסטית ועוד .בכל הנוגע ליחסי בי מדינות אי אנו דני ברגשות
ובמחשבות שהומצאו במיוחד לקונפליקטי בילאומיי ,אנו דני
ברגשות אנושיי ,יומיומיי ,המניעי את התהליכי הנפשיי של
כולנו .משו כ נית להתייחס לתהליכי נפשיי אלו בכלי הידועי
לנו מעול הפסיכולוגיה הקלינית ומחדר הטיפולי .אנו יודעי הרבה על
מנגנוני הגנה ,על חרדה ,דחפי שוני ,משאלות לב וכיוצא בזה .אנו לא
צריכי להמציא פסיכולוגיה חדשה לתהליכי נפשיי אלו ,שנחקרו
מאז פרויד ורבות נלמד עליה .על כ ,לאור ספר זה אשתמש בכלי
הידועי מ הפסיכולוגיה הקלינית ,ואביא דוגמאות הלקוחות מ
הקליניקה ,מקונפליקטי ביאישיי ומתהליכי גדילה והתפתחות
פתולוגיי ותקיני ,כדי לנתח את תהלי השלו ולהבינו.
הקבוצה הראשונה שנולדנו לתוכה היא המשפחה .ש התפתח והתעצב
עולמנו הרגשי .ש למדנו ,מי יותר ומי פחות ,אי חיי בצוותא.
המשפחה היתה בעבורנו המודל הראשו לחיי משותפי .משפחת
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העמי ִהנָה הרחבה של הסיטואציה המשפחתית .אי ספק שכולנו ,מי
באופ מודע יותר ומי באופ מודע פחות ,מיישמי את מה שלמדנו בחיק
המשפחה בשני מוקדמות אלו של החיי ,כדי לפתור קשיי במהל
חיינו .ג לקונפליקט בינינו ובי הערבי אנו ניגשי מתו אותה עמדה
מוקדמת וידע מוקד שרכשנו בפתרו קשיי ועימותי במשפחתנו .וכפי
שנית לברר סכסוכי בתו המשפחה בטיפול פסיכולוגי קליני ולעזור
לבני המשפחה לפתור אות ,כ נית לברר את הקשיי הרגשיי
השוררי בי העמי להבינ ולקד פתרונות נכוני.
באותו האופ ,נית להתייחס לקשיי בי קבוצות בציבור הישראלי 
דתיי וחילוניי ,שמאל וימי ,ערבי ויהודי ועוד  מתו הבנה של
הרגשות המתעוררי בתו המשפחה הישראלית הזאת.
האופי האחיד של הרגשות ,הפועלי במעגלי הולכי ומתרחבי ,החל
במשפחה הביולוגית ,המש במשפחה הישראלית וכלה במשפחת העמי,
יכול להיות מוב בעזרת התבוננות בקשר הראשוני ,בי הורה לילד .קשר
זה ִהנו עמוק ומעורב רגשית ,בגלל הגורל המשות שזימ אות לחיות זה
בעולמו של זה באופ אינטימי ואינטנסיבי כלכ .על כ אמר ויניקוט
"אי תינוק בלי אמא" .כלומר ,לא נית להבי את התפתחותו של התינוק
ומה קורה לו בלי להתייחס לא .יחסי אלו בי ילד להורה יכולי
לשמש מודל להבנת צמדי נוספי של יחסי בי קבוצות ועמי בעלי
גורל משות שגזר עליה לחיות יחד על האדמה הזאת .אי ערבי בלי
יהודי ואי יהודי בלי ערבי ,אי שמאל בלי ימי ואי ימי בלי שמאל ,אי
דתי בלי חילוני ואי חילוני בלי דתי על האר 2הזאת .אלו צמדי שאי
לאחד קיו בלי השני .זה משתק באישוניו של זה כל הזמ ,עד ששוב לא
ברור מה של מי ומי של מה .צמידות גורל זאת ,שלא ניתנת להפרדה,
יוצרת מערכת רגשית טעונה כלכ שלא מאפשרת להבי צד אחד במנותק
מתחושותיו ורגשותיו של הצד האחר .על כ אשתמש בדוגמאות המוכרות
לכולנו מיחסי הורי וילדיה כדי לקד את הבנתנו במערכות יחסי
מורכבות וטעונות בי קבוצות ועמי.
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היתה לנו ְ7ע ילדות טראומטית ,רצופה שואות ואסונות .עיבוד והבנה
של עבר קשה זה רק ה לבד מצריכי טיפול כדי שלא נסחוב איתנו את
חרדותינו ,הגנותינו ושאיפותינו ,שלעיתי ִהנ בלתי מציאותיות ,אל תו
ההווה .וא לא די בעברנו ,הרי המציאות הקשה שאנו חיי בתוכה ,רק
היא ,בפני עצמה ,מצריכה שוב עיבוד רגשי עמוק ,קשה ומורכב .הקשיי
שלנו היו ,ה לא רק ע העול שבחו 2אלא ג ,ואולי בעיקר ,ע
העול הפנימי שלנו .הילד הגדל מבי בהדרגה שהמלחמה היא לא רק
בינו ובי העול ,אלא שקיימי בתוכו קונפליקטי והתלבטויות רגשיות
לא פשוטות ,הדורשי התבוננות .כ ג אנו מגלי בתהלי הדרגתי כמה
אנו שסועי מבפני .וכבר לא ברור מה קשה ומסוכ יותר בעבורנו,
הקשיי מבית או הקשיי מבחו .2זה המצב שבו אנשי פוני לטיפול.
כמוצא אחרו ה מוכני להודות שיש לה בעיה שה לא יכולי לפתור
לבד .הבעיה היא בעבר ,הבעיה היא בהווה ,הבעיה היא בפני ,והבעיה
היא בחו ,2הבעיה היא בכל מקו וע כל אחד .תהלי גדילה ,המתבטא
בעיבוד רגשי ,הוא תנאי הכרחי כדי שיקי 2הק 2על הסבל שלנו ,ונוכל
לחיות באר 2הזאת חיי נורמליי כשאר העמי.
ההיבט הנפשי של תהלי השלו מתגלה לנו במלוא עוצמתו אצל אנשי
פשוטי או אצל ילדי ,שאי לה היכולת להדחיק את הרגשות ולכסות
אות בחשיבה אינטלקטואלית .בהקשרי פוליטיי אנו עשויי לשמוע
מה אמירות ,כגו" :א מישהו מרבי 2ל מה תעשה ,תחזיר לו או לא?"
ההשוואה בי יחסי פוליטיי ליחסי ביאישיי עולה מייד ,והכוחות
היצריי ,המניעי את העמדה הפוליטית ,מתגלי בבהירות.
חייל במלחמה לא צרי פסיכולוג .הוא לא צרי לפתוח את מה שהוא
מרגיש ,חרדותיו ופחדיו .נהפו הוא ,הוא זקוק להגנות חזקות ואיתנות.
הוא מסתער קדימה ואסור לו להרגיש יותר מדי .בעבר היה ברור שאנו
נלחמי על קיומנו ,היה ברור שבאמת רוצי להשמיד אותנו ,לכ היינו
מלוכדי ולא נתנו לקונפליקטי פנימיי לעלות .ג לא היתה לנו דילמה
מוסרית ,כי נלחמנו על חיינו .רק כששככו במקצת קולות הקרב והחל
תהלי שלו ,התאפשר לנו לבדוק מה אנו מרגישי ואי זה משפיע על
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מעשינו .המודעות הרגשית והטיפול הפסיכולוגי הקליני ה פריבילגיה של
חברת השפע הדמוקרטית ,שיכולה להשתחרר במקצת ִמ ַסכנות קיו
כלכליות ,בטחוניות ,משטריות וכיוצא באלו .לא במקרה כמעט אי
טיפולי קליניי בארצות קומוניסטיות ולא בארצות שבה שולטת
דיקטטורה או דת .כדי שנוכל לקחת מרחק מ הרגשות שלנו להתבונ
בה ולא להיות רק מ-נעי על יד צרי רגיעה מסוימת שלא מתאפשרת
בזמני של איו קיומי.
יחסי בי עמי או בי קבוצות גדולות של אנשי מבטאי ,בדר כלל,
את הפ הרגרסיבי והיצרי יותר שנית למצוא ביחסי ביאישיי.
במלחמות ,למשל ,אנו מדברי על רצח .הא היה עולה על הדעת שבקשר
זוגי אחד מבניהזוג יהיה בטוח שהוא ,ורק הוא ,צודק כל הזמ? מה היינו
חושבי על בזוג כזה? אבל זאת הנחה קבועה בשדה הפוליטי ,כל צד
משוכנע שהוא צודק .אנו מצפי מבניזוג שלא להיות עסוקי יותר מדי
בשאלה מי צודק .אנו מקווי שכל אחד מה יגלה הבנה ואמפתיה לצד
האחר ולרגשותיו .כמטפלי ,אנו נזהרי שלא ליפול במלכודת של ויכוח,
"מי צודק?" אנו יודעי שהחיי ה לא רק ביתמשפט ,והשאלה שתעזור
לבניהזוג ִהנָה למה ה כלכ סובלי ,ולא מי צודק .צורת דיאלוג זו
אינה מובנת מאליה ,והיא דורשת אימו .כ ג בתוכנו ובינינו ובי
שכנינו ,הקשבה אמפתית היא חיונית ביותר ודורשת אימו .אי דר
אחרת להקשיב לאחר.
מילי כגו עצמאות ,קביעת גבולות ברורי ,תוקפנות ,נטילת אחריות,
הכרה באחר ,יחסי אמו ,ביטחו ועוד רבות אחרות משותפות
לטרמינולוגיה הפוליטית ולתהליכי רגשיי של גדילה והתפתחות שאנו
מנסי לעודד בקליניקה .הפלשתינאי רוצי לקבל עצמאות ,ואילו אנו
מהססי א להעניק לה אותה .אנו אומרי לה ,קוד תמלאו את
חובותיכ ,תרסנו את תוקפנותכ ,אחר כ נדבר .האי אנו משמשי
בעבור דמות סמכות שקובעת את חייה בהרבה תחומי? האי ה
רוצי לדמות לנו במובני מסוימי כשיגדלו? האי אנו כאותו הורה
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שכבר שכח אי זה היה כשהוא היה מתבגר ,והוא מתקשה אפוא להבי
את המתבגר הצעיר השוא לעצמאות? תהליכי רגשיי אלו אינ
מ7-רי לנו היטב .מדוע שלא להשתמש בידע הרב שנצבר
חדשי ,וה ָ
כדי לעזור לילד ולהורה לגדול? הרי הורות היא לכל החיי ,וג אנו לא
נוכל להיפרד מהפלשתינאי לעול .הא אותו מתבגר לא יזכור כל חייו
אי התייחס אליו ההורה בילדותו וא עזר לו לגדול או הערי עליו
קשיי? כל השאלות האלו ה טיפוליות במהות  אי מציבי גבולות
לילד שיהיו לא נוקשי מדי ולא מתירניי מדי ,גבולות שמעניקי
ביטחו לילד וג להורה ,גבולות שעוזרי לגדול.
)כא המקו להעיר הערה חשובה כדי לעזור לקורא שלא להתקומ כנגד
אותה השוואה הרואה אותנו כהורי ואת הפלשתינאי כילדי ,השוואה
שיכולה להיחוות כפטרונית ומתנשאת .כל שברצוני לעשות הוא להיעזר
המ7-רות לכולנו ביחסי בי חזק לחלש ,גדול
ָ
בסיטואציות אנושיות
לקט ,הורה לילד ,מורה לתלמיד ,בעל הסמכות לכפו לו ועוד ,ולהשתמש
בהבנת הדינמיקות הרגשיות המתרחשות בסוג זה של קשר כדי לשפו
אור על היבט מסוי ביחסינו ע הפלשתינאי ,אותו היבט הכרו בעצ
העובדה שמדינתנו חזקה ומפותחת משלה .בהקשרי אחרי
הפלשתינאי ה דווקא האח הבוגר שנושל מכל אשר לו כשנולד אח
צעיר למשפחה ,ובמקומות אחרי נוכל ללמוד רבות על יחסינו ע
הפלשתינאי דווקא מ הדינמיקות הרגשיות המתפתחות בי בניזוג.
בצור לא לחפש מי צודק ,למשל ,אלא לנסות להבי(.
אומר בפתיחה ,ההיבט בספר זה הוא מקצועי .אי הוא בא לתמו בעמדה
שמאלנית או ימנית ,ערבית או יהודית ,חילונית או דתית וכיוצא באלו.
יתרה מכ ,אני מקווה שבמהל הספר יובהר כמה צמדי עמדות אלו
משלימי זה את זה באופ שלא ייתכנו חיי רגשיי מלאי מתו
התבצרות והזדהות ע קוטב אחד בלבד .זאת משו שכל צד מדחיק
ומכחיש את ייצוגי הצד הנגדי הקיימי בו .שמאל וימי ,למשל ,כפי
שיוסבר בפרקי המתאימי ,אלו שני היבטי של העול הנפשי,
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והיכולת לערו אינטגרציה ביניה היא הבסיס המאוז לתהלי בריא של
גדילה ושלו.
ובכל זאת ,יהיו שישאלו אותי ג לאחר קריאת ההקדמה א אני ימני או
שמאלני ,דתי או חילוני .הפיצול בציבור הישראלי הוא עז ,כאותה
הפרעתאישיות שמייד שואלת אות "אתה נגדי או בעדי?" ולא מסוגלת
לחשוב שאתה יכול להבי ג אותה וג את האחר .האישיות הזאת
דורשת ממ להזדהות ע אחד הצדדי ,ועלי ,כהורה טוב ,כמטפל טוב,
שלא ליפול לפיצול הזה של טובי ורעי ,ברורי ומוגדרי .בתחילת ימי
הפסיכולוגיה ניסו המטפלי לאמ 2עמדה נייטרלית בנוגע לסוגיות שהעלו
מטופליה .עבר זמ עד שהוב שלכל מטפל ישנ העמדה הרגשית שלו
ונטיות ליבו ובעיקר חלקי מודעי ולא מודעי באישיותו ,ואי יצור
אנושי כזה שהוא נייטרלי .אז הוב שעל המטפל להיות מודע לרגשותיו
ככל האפשר כדי שה לא יניעו אותו לכיווני שוני בלי שיהיה ער לכ
)ייתכ ,למשל ,שיש למטפל עמדות מוסריות שונות מאשר למטופל,
חרדות קיומיות שיכולות להניע אותו או משאלות אומניפוטנטיות
להצלחה של הטיפול ועוד( .כ ג בעניינינו .יש לי העדפות פוליטיות,
הנובעות מנטיות רגשיות שלי ,וא אהיה מודע לנטיות אלו ,אוכל לשמור
על עצמי ולשגות פחות .מתו היכרותי ע עצמי אני יודע ,למשל ,שעלי
להיות זהיר בהתפשרות בנושאי ביטחו או לגבש לעצמי קווי אדומי
שאסור לעבור אות ,זאת כנגד היסחפות אחר דמיונות רומנטיי
ומשאלות של ִקרבה ואחווה ע הערבי .ישפוט הקורא לאור הספר א
עמדתי במשימה זו .באופ דומה הייתי מצפה מאיש ימי המתקשה
להאמי באפשרות לשינוי ,המתקשה להיות אופטימי ,שיהיה ער לנטיות
אלו של ליבו ,וינסה להיות כ ע עצמו ולא למחוק מתודעתו ולהדחיק
הוכחות הסותרות את אמונתו ומצביעות על כ שבכל זאת מתרחש כא
שינוי משמעותי .תהלי הבדיקה העצמית חייב להיעשות ביושר ,והוא
תהלי קשה מאוד הדורש אומ 2רב .כמה מאיתנו עצרו את עצמ ברגע
כלשהו ואמרו "אינפורמציה זו לא עולה בקנה אחד ע אמונותי ודעותי"?
הרי זה כלכ חשוב וקורה לעיתי כלכ רחוקות! על כ אי ניטרליות
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ואי אובייקטיביות ,לכל אחד יש נטיות אישיות משלו ,אבל המודעות
העצמית עוזרת להתקרב לערכי חשובי אלו ,וחשוב מכ ,עוזרת ליצור
קשר בריא ע האחר.
בנוס למודעות העצמית ,עלינו לאמ 2כלי חשוב נוס מ ההורה הפשוט
ומ המטפל ,היכולת להקשיב באמפתיה .הרי הכרת האויב ,רגשותיו
ומניעיו היא כלל בסיסי במלחמה .אנו נכשלנו בה והופתענו שוב ושוב
בענייני שוני )מלחמת יו כיפור ,האינתיפאדה ,המחשבה שנוכל לנצח
את הטרור ועוד( .המודיעי הנכו היה ועדיי ִהנו בהקשבתו של ילד קט
שער למה שנאמר עלידי האויב ולא מבטל את רגשותיו של האחר ומוחק
ֵ
את קיומו כי זה מאיי עליו .קיי פער אדיר בי האופ שבו אנו
מתייחסי להצהרות של מנהיגי שלנו ובי האופ שבו אנו מתייחסי
להצהרות של מנהיגי האויב .כל מי שקצת ער לעצמו יבחי מייד
שכשמנהיג שלנו מצהיר הצהרה אזי בעבורנו זוהי בדר כלל האמת שלו.
כשמנהיג אויב מצהיר הצהרה היא נתפשת בעינינו הרבה פעמי
כמניפולציה או כהצהרה שאי להתייחס אליה ברצינות ,ורק לעיתי
רחוקות היא נתפשת בעינינו כאמת כואבת שאותו מנהיג לא יכול
להתפשר עליה .הפגיעה ביכולת ההקשבה היא הסכנה הגדולה ביותר
לקיומנו .ערכ 9של הקשבה אמפתית ,המתבטא ביכולת להזדהות ע
האויב ולהבי אותו מבפני ,אינו רק בצפיית מלחמה ,אלא ,ובעיקר,
בקידו השלו .אי תחלי להקשבה אמפתית ,וקשה להגזי בחשיבותה
לקידו השלו .זאת משו שצורת האזנה זו מאתרת את הכאב של
האחר ,יכולה להזדהות איתו ולהבינו וג להתבונ בו מתו כל הידוע לנו
על תהליכי גדילה והתפתחות רגשיי .הא ייתכ שהפלשתינאי יוותרו
על רצונ בעצמאות ביו מ הימי? הא ייתכ שה יוותרו על ליב
הדתי ,מושא תשוקת ,ירושלי? מאחר שאנו מכירי תהליכי גדילה אנו
יכולי לקבוע בוודאות שדבר כזה לא יקרה .המתבגר לא יוותר על
עצמאותו ולא על מקו אמונתו .אנו יודעי ג שהוא ישיג בסו את
מבוקשו .על כ ,הסכסו בינינו ובי הערבי לא יכול להסתיי בהסכ
בעל ער כזה או אחר א אי לשני הצדדי תחושה שהסכ זה מספק
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אות רגשית .חתימה על הסכ של מי מהצדדי מתו אילו 2או חולשה
זמנית לא תניב שלו .ההסכ חייב להיות כזה שנות כבוד ,עצמאות
ותקווה להמש גדילה לכל צד .בלשונ של הפלשתינאי "רק גבולות
צודקי ה ג גבולות בטוחי" .כלומר ,גבולות לא צודקי ישאירו
אותנו מתוסכלי וממורמרי ,דבר שלא יאפשר ביטחו .אנו כמוב לא
צריכי להסכי לכל מה שה דורשי ,אבל עלינו לפחות להבי מה ה
מרגישי ועל מה ה מדברי .אז ג ה"לא" שלנו והדרישות שלנו מה
יתקבלו אחרת ,כהורה המציב גבולות מיטיבי .כל הורה יודע שלהקשיב
ה7נה יוצרת דיאלוג שונה
לכאב זוהי כבר מחצית הפתרו .עצ ההקשבה ֵ
באיכותו מזה שהיה טר ההקשבה .אבל זוהי רק ההתחלה ,משו
שלאור הספר יתברר שכשמקשיבי באמפתיה אפשר לעזור לנו ולה
בדרכי שונות שהיו חסומות בפנינו עד עתה.
מודעות עצמית ואמפתיה ,המודעות מכוונת לעצמי ואילו האמפתיה
לאחר ,אלו שני כלי עבודה שהייתי רוצה שנצא אית לדר בספר זה.
פוליטיקאי שחושב שהוא תמיד צודק שולל מעצמו את האפשרות
להשתמש בשני כלי אלו .נחסמת בפניו האפשרות להקשיב לעצמו וג
לאחר .בטיפול נפשי ,ההתקדמויות הגדולות ביותר קורות לעיתי
כשהמטפל טועה ויכול להודות בזה .כ ג בהורות .אני מכיר הרבה
ילדי )אחדי מה כבר מבוגרי היו( שהוריה מעול לא הודו
בפניה שטעו .אני מכיר ג ילדי אחדי שזה קרה פע אחת בחייה,
ואת הפע הזאת ה לא ישכחו לעול .אנו כילד הצמא להורה אמיתי
שיכול ג לטעות ולהודות בכ ,כדי שג לנו יהיה מותר לטעות.
הפוליטיקאי שלנו ה בדיוק להפ .כמה חבל! אי ספק שהמחלה
הקשה והמסוכנת ביותר של הפוליטיקה הישראלית זו אותה עמדה
פרנואידית ,נוקשה ,הצודקת תמיד ,שלא מאפשרת חשיבה פתוחה.
ההשפעה על חינו הציבור ועל תהלי השלו היא הרסנית ,כש שהיא
הרסנית בתהלי גדילתו של ילד שאביו מעול לא טעה .בלי חופש
להתלבט ,לא לדעת ,לטעות ולחזור ב ,להכיר במגבלות של וברגשות
של לא תיתכ גדילה רגשית .בקשרי אנושיי ורגשיי ,שתהלי
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השלו נמנה עימה ,כשמישהו יכול להצביע היכ קשה לו והיכ הוא
טעה ,מצבו ומצבנו הרבה יותר טוב .אפשר לקרוא לזה ג צניעות.
כשמישהו חושב שהוא יודע הכול יש לנו סיבה אמיתית לדאגה .זו העמדה
האומניפוטנטית ,שעולה בקנה אחד ע השחצנות הישראלית .אנו יודעי
שהיא באה לכסות על החרדות ועל חוסרהביטחו העמוק ביותר.
העלאת הסוגיה הרגשית בתהלי השלו מזמינה מעורבות פעילה יותר
של נשי בהבנת תהליכי אלו .זאת משו שרגש ושאלות רגשיות
מיוצגי ,בהכללה גסה שאני ער לה ,בחברה שלנו יותר עלידי נשי.
הפוליטיקה מנוהלת ,כידוע ,בעיקר עלידי גברי ,ובארצנו נוס עוד הפ
הגבריהצבאי .הכנסת ההיבט הנשי לפוליטיקה היא חשובה ביותר,
מאחר שא מדובר בתהליכי גדילה והתפתחות ,נשי קשובות לתהליכי
אלו יותר מגברי .העול הפוליטי ,שלעיתי קרובות הוא נעדר הבנה של
תהליכי רגשיי ,שאימהות ֲאמ-נות עליה ,שמטפלי בקליניקה
עסוקי בהבנת ,הוא כמשפחה שיש בה אבא ,אבל חסרה אמא .לא
קשה לדמיי אי תיראה משפחה זו ,הרי כולנו חיי בתוכה .א נתייחס
אל משפחת המדינות כיחסי וקשרי בי משפחות בעלות מבנה
פטריארכלי נוכל להבי באיזה עול רגרסיבי אנו חיי .אחת הסיבות
העמוקות לרגרסיביות של מדינות רבות במזרח לעומת המערב מקור9
בחוסר שוויו זכויות לאשה .במוב זה ייתכ שמצפי לנו שינויי
מבורכי בעתיד .אני מקווה שארגו "ארבע אימהות" הוא ניצ ראשו
של הקול הנשי בתהליכי גדילה והתפתחות של שלו .הארגו ,שבחר לו
ש כלכ מוצלח ,המתחבר לכוח של ארבע האימהות שבנו את האומה
שלנו ,אינו חושש להיכנס לעול הגברי ,העמוס בנימוקי צבאיי ,ולייצג
בו חשיבה אחרת ,שלא מונעת בעיקר עלידי חרדה ,חשיבה הדומה יותר
לאמת רגשית אימהית מול ילד הבונה מגדלי באוויר.
במהל כתיבת הספר עברתי תהלי של עיבוד החומר ,הפנמתו
ואינטגרציה ע עצמי .על כ ,ייתכ שהפרקי האחרוני ִהנ
אינטגרטיביי יותר מהראשוני ,ומציגי ג יותר עצות מעשיות
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הנגזרות מתו ההבנות שעולות .אני מקווה שהתפתחות זו תשרת את
הקורא כתהלי אינטגרציה שמתרחש במהל הקריאה .התקשיתי
בחלוקת הפרקי ,זאת משו שבתזמורת כה גדולה ,כשכל הכלי מנגני
יחד ,קשה מאוד לעשות הפרדות ועל כ יתכנו ג חזרות .אבל כמו בטיפול
נפשי ,שבו אנו חשי לעיתי שכל דבר קשור לכל דבר ,והכול יחד חבילה
אחת גדולה ,ויש לנו צור לעשות הפרדה מלאכותית לזמ מסוי ,רק כדי
להקל את ההבנה וההפנמה ,כ חשתי אני בניסיו לחלק לפרקי ולעשות
סדר בחיי המלאי ,העשירי והמסובכי האלו שכולנו עוברי.
חשוב שהספר הזה יניע תהליכי בדיקה עצמית ,כי אלו תהליכי הגדילה
החשובי ביותר .הספר הזה בא להציע מודל התפתחותי רגשי רחב
לתהלי השלו ולפרו 0את היריעה הנפשית של תהלי חשוב זה בחיינו.
עלינו להיות מסוגלי לבדוק את עצמנו ולומר לעצמנו היכ טעינו ,וכ
להתקד לאטלאט .כ גדל ילד ,וכ אנו גדלי כע .אי ספק שהספר
הזה עוד ישתנה בתודעתי לאחר שייצא לאור .הוא אינו סו פסוק ,הוא
רק פרק אחד בספר עבכרס ,פרק ראשו בתהלי חיי ארו של גדילה.
אי לי ספק שבעתיד יבואו אלי בטענות צודקות על היבטי שנעלמו
מעיני ,או שלא הבנתי כראוי .אבל אני לא בא להציע צדק ,אלא דר
מחשבה ,דר התייחסות ,דר חיי שבה אנו מנסי להבי את עצמנו את
חרדותינו ,את טעויותינו ,ומה אנו חשי באמת.
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הע היהודי
המטופל ,ישראל שמו ,נכנס לחדר ,ומייד פותח בשצ קצ באוס
הוכחות חותכות באשר לכישוריו ,וטוע שהוא אכ ובאמת טוב מאחרי.
"תראה ",הוא אומר למטפלְ " ,פר.יד< ,יינְ ְש ֶטייַ ,מ ְר ְקס ,יֶש -ועוד ,כול
היו יהודי .וידוע ,ואיש לא חולק על כ ,שיחסית למספרנו המצומצ
אנו ע שהצמיח לאנושות גאוני לא מעטי ,שלא לדבר על ספר
הספרי ,התנ" ,ועל אלוהי שלנו ,שכול העתיקו אותו .לא פלא
שכול מקנאי בי ומתנכלי לי ",והוא מוסי" ,זו פשוט קנאה ותו לא,
כי לא עשיתי לה כלו ".כא המטפל מתחיל קצת לנוע בכיסאו באי
נוחות ולהתבלבל .לרגע זה נשמע לו משכנע לגמרי ,עובדות יסוד מוצקות,
המטופל הזה באמת מוכשר ומיוחד באופ יוצא דופ .והוא ,המטפל ,חש
חוסר אוני מולו ומול עוצמת טיעוניו .ובכל זאת ,המטפל המנוסה
מתעשת ומבי שלא את כישוריו או את אור אפו או דברי אחרי שאי
לאל ידו לשנות המטופל הזה צרי לשנות כדי שיוכל להסתדר ע
סביבתו .הוא אומר למטופל שהוא מערי ומכבד את כישוריו המיוחדי
ועל כ אי חולק ,אבל לא זאת הבעיה .הבעיה היא במישור אחר ,במישור
הרגשי.
המלחמה בי המטפל למטופל כבר חוגגת בחדר .ג מטפל מנוסה ימצא
את עצמו בתוכה וישאל את עצמו אי הגיע לכא בכלל ,ומה לכל הרוחות
המטופל הזה עושה לו בלי שה ,שניה ,מביני .המטופל מנסה להראות
למטפל ולהוכיח לו שהוא טועה ,שהוא לא צודק ,שאי לו למטופל בעיה
ופשוט כול שונאי אותו .והמטפל מנסה להראות לו שיש לו בעיה מלבד
היותו מוכשר עד להחריד ,ושהוא ,המטפל ,צודק .השחצנות וההתנשאות
שלו מעל המטפל ,מעל כול ,מעוררת במטפל רגשות לא פשוטי מסוג
קנאה ,כעס ,רצו להוכיח לו ולהראות לו שהוא לא הכי טוב וגדול בעול,
ושג למטפל יש מה להגיד .לעיתי חש המטפל ג פחד וחשש מהמטופל
הזה ,ישראל.
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"מה קורה בינינו לדעת ,עכשיו?" ישאל המטפל את המטופל בהפתעה.
המטופל יעצור את שט דיבורו "הצודק" ,יישע לאחור בכיסאו ולא ממש
יבי למה חותר המטפל" .תראה ",יגיד לו המטפל" ,קורה בינינו עכשיו
מה שקורה ל ע כל העול .אתה אכ לא המצאת שו התנהגות
במיוחד בשבילי ,אתה מנסה לשכנע אותי שאתה צודק ואני מנסה לשכנע
אות שאני צודק ואנו נגררי למלחמה .א נבי מה קורה ל כא ,איתי
בחדר ,ונצליח להתיר את הפלונטר ,זה יכול לעזור ל בחיי של מחו2
לחדר הטיפולי".
בשלב הזה ,המטופל מוכ להודות שיש מלחמה בחדר ,כמו שקורה לו כל
חייו ובכל מקו ,אבל הוא עדיי לא מבי למה זה קורה לו שוב ושוב.
המטופל מתחיל להרגיש שיש דברי שהוא מתקשה לראות.
המטפל יביא למטופל דוגמא שמ-כרת לו מביתהספר .רבי מכירי
אותו ,את הגאו הכיתתי היודע לענות כמעט על כל שאלה של המורה,
אבל לא צרי לקפו 2ע התשובה לפני כול ,ולא צרי להוכיח לאחרי
שהוא שווה .הוא יושב בשקט ,מכיר בער עצמו ,ויודע שבסו ,כשאיש לא
יידע את התשובה ,יגיע המורה ג אליו .גאו כיתתי אחר יקפו 2לפני
כול וינסה כל הזמ להוכיח שהוא הכי טוב מכול
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המטופל שלנו ,ישראל ,עדיי לא ממש קולט את האנלוגיה .אבל המטפל
כבר יכול לציי לעצמו שהוא מבי מתו מה שקורה בחדר הטיפולי למה
מטופל זה רב ע כול .המטופל יוצר מאבק ,מתנשא מעל אחרי,
ומזמי את כול להוכיח לו את ההפ ,שהוא לא שווה כלו.
הטיפול יהיה ארו וקשה" .כציפור החוצבת בסלע ",אמר פע מישהו,
כזהו קצב התקדמותו של המטופל הפרנואידי ,החש שכול נגדו .המטופל
ימשי להילח בשיניו ובציפורניו כדי להראות לנו שהוא הכי טוב מכול,
הוא לא יוותר כלכ בקלות על אמונתו בגרנדיוזיות שלו .המטפל
המנוסה יתחיל להבי לא רק את הכעס שהמטופל שלו מעורר באחרי,
אלא ,ובעיקר ,כמה המטופל הזה זקוק שנתפעל ממנו ,שנמחא לו כפיי,
כי בלי זה קשה לו מאוד .כמו כל אישיות פרנואידית ,הוא זקוק שנהיה
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אמפתיי מאוד וקשובי אליו לאור זמ .כי חסרה לו חוויה כזאת
מילדותו ,שמישהו יהיה איתו באמת ,שמישהו יבי אותו ,מה שלא היה לו
בעבר ,רק אז יוכל להירגע.
המטפל ג יבי מתו הקשרי הנוצרי בחדר הטיפולי מה היה טיב
של קשרי המטופל הזה ע הוריו ,ושכעת ,כא בחדר ,המטופל משחזר
ומחיה ע המטפל את קשרי עברו" .כ ",יאמר לו המטפל" ,בילדות אכ
חשת נרד ,ואלו היו תחושות אמיתיות של ,כילד שהתקשה להתמודד
ע הורי מאיימי .אבל היו אתה גדול ,וממשי לחיות את חווית
הילדות ג במקומות שאי זה כ ולא רודפי אות ".לאטלאט ,ככל
שיתמש הקו האמפתי בטיפול ,והמטופל יחוש שהמטפל מבי אותו ,יל
המטופל ויירגע .תהיה לו חוויה מתקנת :בפע הראשונה בחיי קשר
אחר ,לא רוד ומאיי.
אז יעז המטופל לראשונה לשת אותנו בחלומותיו ובחששותיו .הוא חש
לעיתי קרובות שהוא לא הכי טוב מכול ,אלא אולי כמעט הכי גרוע
מכול ,ואת זה הוא מסתיר ,ואת זה הוא מנסה לכסות מאחרי
ומעצמו .ושהוא באמת לא מבי למה הוא תמיד מכה גלי ועושה
מהומות ,ושהוא באמת יודע שמשהו איתו לא בסדר ,אבל לא יכול לומר
מה .לאטלאט יגלה המטופל כמה קשה לו לתת מקו לאחרי ,וכמה
שהוא שקוע בעיקר בעצמו מתו חסכי עברו .והמטפל שוב ייווכח ביחד
כשל ָ בעבר לא נתנו
ע המטופל כמה קשה להכיר באחר ולתת לו מקו ֶ
מקו ,וחיית באיו מתמיד ובצור לשרוד.
עכשיו עלו המטפל והמטופל על דר המל .עדיי עבודה רבה לפניה,
אבל המטופל הזה כבר לא חושב במונחי של טוב ורע ,שהוא הטוב
ואחרי הרעי ,שהוא הצודק ואחרי הטועי .הדבר קרה כי היתה לו
חוויה מתקנת בקשר ע המטפל ,שקיבל אותו והיה אמפתי אליו.
בנקודה הזאת נסיי את האנלוגיה ונשוב אל הע היהודי ,לאו דווקא
עלפי סדר כרונולוגי .ג בטיפול המטופל מספר לנו בסדר אסוציאטיבי,
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לעיתי מתחיל ממה שקרה לו היו ומש נזכר באוס מאורעות מ
העבר.
אנחנו כע מתייחסי לא אחת אל הערבי מעמדה מתנשאת ,ואחרכ
מתפלאי על תגובותיה .הניסיו שלנו ,למשל ,לפתח בוועידות כלכליות
את מדינות ערב מתו עמדה נכונה שיש לנו מה לתרו לה .אבל שוב,
המסר הרגשי המתלווה להצעה הוא שורש הבעיה ,ומייד מדינות ערב
מתגוננות ולא רוצות את עזרתנו ,וחוששות שנשתלט עליה באופ "מיטיב
זה" .הא לא נכו יותר להמתי שיבקשו מאיתנו עזרה? איזה הורה לא
יודע אי מגיב ילדו על כוונתו הטובה של ההורה לעזור לו בשעה שהילד
רוצה לנסות לעשות משהו לבד? הורה טוב יהיה ש בסביבה ,נוכח
בחווייתו של הילד ,ומעביר לו מסר שהילד יכול לגשת אליו כשירצה .אבל
הילד יבחר מתי לבקש עזרה ,ובקשת העזרה חייבת לבוא מ הילד ,שא
לא כ ,ההורה יחווה כמשתלט ע יתרונו העצו על הילד ורומס כל
ניסיו של הילד לפתח נפרד-ת ועצמאות .כ נוהגת ארצותהברית איתנו,
מחכה שהבקשה לעזרה תבוא מאיתנו ,עוזרת לנו כמעט בלי שנרגיש,
ובוודאי שאינה מנפנפת ביכולתה לעזור לנו ,ועל כ אי אנחנו חווי אותה
כמשפילה.
ומי שכח את הזלזול של שני בערבי ואת האופוריה של אחרי מלחמת
ששת הימי ואת המחיר ששילמנו על כ במלחמת יו כיפור ואת הזלזול
והמחיקה שעשינו לפלשתינאי עד שפרצה האינתיפאדה באופ לא צפוי
ואת האמונה רבת השני שנוכל לנצח את הטרור בכוח ואת המחיר
ששילמנו על כ בלבנו ועוד? אכ כ ,בהפרעתהאישיות הזאת שלנו כע
המטופל שלנו חוט שוב ושוב מכות ולא יודע מאיפה זה בא לו .זאת
מאחר שהוא מתקשה מאוד לראות את הצד השני ,להבי מה עובר עליו
באמת ,ולצפות אפוא את אופ פעולתו .אנו מכירי את המטופלי האלו
שנופלות עליה כל המכות האפשריות ,וכשאנו מנסי לברר א ראו
סימני מקדימי ,א חשו משהו קוד לכ ,ה תמיד מתעקשי
שהדבר נפל עליה כרע ביו בהיר .אנו מביני שה היו שקועי מאוד
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בעצמ ולא ראו את הזולת .השואה ִהנה ,כמוב ,דוגמא אחת נוספת למה
שקורה לבעל האישיות הפרנואידיתהגרנדיוזית שאינו ער לדיאלוג הרגשי
שלו ע הסביבה .באופ לא מודע ,לוקח בעל האישיות הזאת את התפקיד
שמכתיב לו עולמו הפנימי ומזמי את הצד השני לקחת את התפקיד
המשלי .במקרה שלנו התפקידי ִהנ רוד ונרד .זוהי הדינמיקה של
היווצרות נבואה המגשימה את עצמה.
הע היהודי הסתגר בתו עצמו לאור השני בשונותו ובנבדלותו
הבולטות משאר עמי האזור .ההסתגרות הזאת הכילה בתוכה תחושות
נרדפ-ת וגדל-ת בעת ובעונה אחת .א אני גדול וחשוב כלכ ,ודאי יש
סיבה לאחרי לרדו אותי ,לקנא בי ולשנוא אותי .בפסיכופתולוגיה אנו
יודעי שהפרנויה צמודה לעיתי קרובות לשיגעו גדלות .כמו כ אנו
יודעי מ הקליניקה שתחושות של "אני הכי טוב" קשורות בדר כלל
להפו שלה ,ש"אולי אני לא כלכ טוב כמו שאני חושב" ,ובאות לפצות
עליו וקיימת תחושת נפילה אל חוויה פנימית שאומרת "אני לא שווה
כלו" .באופ ציורי נית לומר שמגבהי כאלה אפשר רק ליפול .וכ נוצר
דפוס אישיות של פרט או של ע המתנדנד התנדנדות קיצונית בי
תחושות נחיתות לגרנדיוזיות ,ואי זה ללא זה ,ואי טע לשאול מה היה
קוד ,הביצה או התרנגולת ,כי ה התהוו בוזמנית בתהלי הגדילה ,וא
אנו הע הנבחר של אלוהי או שנית להשמיד אותנו מעל פני האדמה.
הע היהודי אכ שמר על ייחודיותו לאור השני ,כעי עסקת חבילה של
איזוני של המנגנו הנפשי הכרוכי זה בזה .בדיאלוג ע הגויי חש הע
היהודי ושידר שהוא עליו והגויי מזכירי לו במעשיה את מה שהוא
רוצה לשכוח ,שהוא ג חש שהוא לא שווה כלו ,אי לו אפילו בית משלו
ואפשר למחוק אותו .קיימת כא מערכת רגשית המזינה את עצמה ,אי
ספק שהאישיות הגרנדיוזית מזמינה את הקנאה והשנאה של אחרי בגלל
ההתנשאות שלה ,וכ יוצר בעל האישיות הזאת את הנרדפ-ת שלו והופ
את הפנטזיה הנפשית שלו לחוויה מציאותית לכל דבר .לנו ,היהודי,
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קשה מאוד לחשוב ולהבי אי אנו היינו שותפי באופ כלשהו לשנאה
רבת השני נגדנו ואילו רגשות עוררנו באחרי .את ההבנה הזאת מנסה
המטפל לקד בטיפול ,כדי שהמטופל יוכל להיות ער ואחראי למה שהוא
מעורר ומזמי מאחרי .בשואה מתחבר הע היהודי לשיא המחיקה
וההשפלה ,כלומר ,מתו חוויית ההתנשאות ו"אני הכי טוב" עולה חוויה
פנימית הפוכה "אנו לא שווי כלו ,ועובדה ,תראו מה עשו מאיתנו".
בנתוני הפתיחה הקשי האלה מחליט חלק ,קט יחסית ,מ הע היהודי
להקי לו מדינה ,לשוב לאר 2אבותיו .היהודי האלה מנסי לשוב
למולדת הקדומה ,שאותה נטשו במש אלפיי שנה ,וחושבי שנית
לחזור אליה כאילו היא חיכתה לה כל השני ריקה ונטושה .וכא אנו
כבר מביני שהולכת להיות לע הזה שוב הפתעה ,עקב אותה פתולוגיה
ישנה ,המתבטאת בקושי לראות את האחר ולהכיר בו .הערבי אכ
יתקוממו ולא יקבלו את זה ,והמדינה היהודית תסתגר בשונותה במזרח
התיכו" .א תרצו אי זו אגדה" ,המשפט שלאורו הקמנו את המדינה,
הוא משפט נכו במוב מסוי  שיש להאמי בכוחות של כדי ליצור
דברי חדשי  אבל הוא ג משפט בעייתי במוב הרגשי .זוהי אמירה
אומניפוטנטית )של מתבגר ,לעיתי קרובות ,אבל לא רק שלו( של אד
הרואה את הרצו שלו בלבד ,וחש שבאמצעותו הוא יכול לכבוש את
העול .ושוב הול ומשתחזר המעגל הקדו שיצרנו ,כי שוב באמת רוצי
להשמיד אותנו .ואני מתאמ 2בכל כוחי שלא להיגרר לשאלה "מי צודק?!"
ולומר שג לנו מגיע מקו .כי זאת השאלה שכל מטפל יודע שהיאחזות
בה מכשילה את הטיפול באישיות הפרנואידית .השאלה אינה מי צודק,
יאמר המטפל למטופל ,אלא למה אתה סובל כלכ ,ואי אפשר למנוע
את הסבל הזה )כי החיי זה יותר מביתמשפט( .אי עוזרי למטופל
הזה ,שחש שכול נגדו  והפע התחושות האלו אינ רק בראש שלו ,ה
נכונות במציאות  לעצור את המעגל הרע הזה ולא להמשי ולהזמי את
כול שיהיו נגדו .אי במצב של ִאי -ונרדפ-ת ממשיכי לשמור על אותו
איזו ,המאפשר לעצמ לשמור על קיומ ועל כבוד לצד הבנה שלא הכול
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של ושג לאחרי מגיע .זאת הדילמה של הפרנואיד שכבר מבי שמשהו
המלכוד.
אצלו לא כשורה ורוצה להיחל 2מ ִ
בארגו האומות המאוחדות ,בקבוצת העמי הדומה לכל קבוצה
טיפולית ,אנחנו הפרעת האישיות .זהו אותו מטופל היושב בקבוצה ותמיד
עושי לו ,ותמיד כול צריכי להתעסק איתו ,ותמיד הוא צודק וח
מפשע .מדובר כמוב בהפרעה או פגיעה נרציסטית ,שבה עסוק האד
בעצמו ובגרנדיוזיות שלו מאחר שלא קיבל ,בי השאר ,די אמפתיה בעבר.
כ ,אנחנו יודעי שילד קוד צרי לקבל ורק אחרכ הוא יכול לתת .מה
שבאמת צרי המטופל הזה ,כפי שאמרנו ,זוהי אמפתיה ממדינות העול.
הוא זקוק שיתחשבו בו ,שיבינו שהוא נורא חרד ומפחד ,ובצדק ,כי רצו
ורוצי להשמידו ,ולכ הוא לעיתי תוקפ ,וחייב לפגוע באחרי ולכבוש
שטחי.
כא עולות שיטות הטיפול של מדינות אירופה וארצותהברית ,השונות זו
מזו :ארצותהברית לא כופה ,ומנסה להעניק לנו ביטחו וברית הגנה;
מבינה שתהלי השלו הוא תהלי גדילה שצרי לבוא בקצב שלנו
ומבפני; שלא נית לכפות את התהליכי האלה; שחשיבות המשאומת
הישיר היא גדולה ,כי על הילד הזה לגדול ולהיות מסוגל לפתור את
בעיותיו בעצמו ,בלא שאחרי יכפו עליו פתרונות ואחרי כ הוא יכעס
עליה; שהיא יכולה לעזור כמתווכת ,אבל מסוג כזה שלא דוח את
עצמו .כאלו הורי צרי כל ילד במפגשו ע העול .הורי שלא עושי
במקומו ,אלא ממתיני בצד ומוכני לעזור כשהילד מבקש .הפרעת
האישיות צריכה ג שיבינו שהיא חייבת להרגיש חזקה ועומדת על רגליה,
כדי שתוכל לא להיות מאוימת וליצור קשרי אמו ע העול .ואיזה
משפט טיפולי הצהיר קריסטופר כשאמר "רק ישראל חזקה תוכל לעשות
שלו"! הרי כל הורה יודע שרק ילד שחש בטוח יכול לנוע קדימה בתהלי
הגדילה ולהכיר ג בצורכי האחר.
מדינות אירופה ה ,כמטפלות ,אמפתיות פחות וקשובות פחות לצרכי
שלנו ,ומנסות יותר לכפות את דעת .על כ ה יעילות פחות בתהלי
הטיפולי הזה של השלו ויכולות פחות לעזור לערבי בתהלי הזה .ה
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מתייחסות לטיפול הזוגי הזה כמטפל המנסה להשליט את דעתו או
לפחות אומר את דעתו באופ ברור .ה שוכחות שדעת לא כלכ חשובה
ולא כלכ מקדמת ,אלא להפ ,היא חוסמת את היכולת החשובה כלכ
של בניהזוג להקשיב זה לזה .במוב הזה צדק הימי כשטע כל השני
שהשלו צרי להיעשות במשאומת ישיר בי הצדדי ,כשווי אל
שווי ,ולא בעזרת מתוו הפוסק מבחו .2בתקופת שלטונ של רבי ופרס
) (19961992החלה הפרעת האישיות הזאת ששמה ישראל לחוש ,ללא
ספק ואולי לראשונה בחייה ,שמדינות העול אוהבות אותה .תחושה
שהתקלקלה בימי שלטונו של בנימי נתניהו.
לפני שנחזור וננסה להבי אי הכול התחיל ,ואי נולדה וגדלה הפרעת
האישיות הזאת ,נאמר רק שהמטרה הסופית של הגדילה בחייה של פרט
וע ִהנה יכולת האינטגרציה של החלקי השוני של האישיות .זה לא
שאני הכי טוב ,וזה ג לא שאני הכי גרוע ,וזה לא שרק אני צודק ,וזה לא
שרק אני תוקפ .היכולת לראייה מורכבת הולכת וגדלה בתהלי הגדילה.
באופ זה ,שמאל וימי ,כחלקי אישיות גלויי וחבויי ,המייצגי עמדות
רגשיות שונות שעשויות להתחל בזמני שוני ,פועלי באותה נפש
אחת של האומה .נית לומר שהימי מייצג במבנה הנפשי שלו טוב יותר
את עברו של הע היהודי ,ואילו השמאל הוא ענ חדש וצעיר יחסית.
היכולת לאחות את השסע ולמת את הפיצולי ,זוהי עבודתו של המטפל
בהפרעת אישיות מ הסוג הזה ,וזו עבודתו של תהלי הגדילה אצל ילד
החי בעול סוער של מפלצות ופיות ,טובי ורעי ,וזוהי עבודתו של
תהלי השלו בכללותו.
אז אי הכול התחיל?
ל
הע היהודי נולד כשאלוהי התגלה אל אברה ואמר לו" :ל ָ
מארצ וממולדת ומבית אבי אל האר 2אשר <רא ." ...אלוהי בחר
באברה ,בחר בנו ,להרגשתנו ללא ספק ,להיות ילדיו האהובי על
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האדמה הזאת .וכ יוצא הע היהודי לדר .ע שהתחיל את דרכו כשונה
ומיוחד משאר העמי ,כי בו בחר האל הכול יכול .אי ספק שלאברה היו
סיבות נפשיות טובות ליצור לו אב סמכותי כול יכול שאוהב רק אותו.
דמיו היה לו ,ללא ספק ,ליצור מושג כלכ חדש באות ימי ,והוא
השתמש בו באופ יצירתי כדי לפתור קונפליקטי פנימיי שכנראה היו
לו ע אביו ,תרח .כ הלכה ורבתה קבוצת אנשי ,שברמה הרגשית היתה
לה תחושת ייחודיות חריפה ,הכוללת בתוכה פחד מ הסביבה
והתנשאות.
באו נתעכב לרגע על הפעולה הייחודית הזאת בחוויה הנפשית האנושית,
המצאת האלוהי ,וננסה להבינה .נכו ,האד ברא את אלוהי מתו
צרכיו ,ולא אלוהי הוא זה שברא את האד .מטרת ההמצאה הזאת של
האד ִהנה לפצות על תחושות חוסר ביטחו עמוקות מאוד .זאת מאחר
שא יש אלוהי ,יש סדר ויש צדק .אז אפשר ִלצפות את העתיד ,ויש
משמעות למאורעות מעבר לגורל אכזר .תחושות האפסיות והסופיות של
האד ה שהמציאו את אלוהי כאבא גדול כול יכול ,השומר עלינו ואנו
מחויבי לציית לו ולפייסו.
אבל הע היהודי יצר דג חדש של אלוהי ,מופשט .לא פסל ,לא מסכה,
אלא אלוהי מ הסוג שלא נית לראותו ,אבל הוא קיי ונוכח בתודעתנו,
בלב שלנו ,כדמות מופנמת .זה היה כמוב חידוש בסביבתו של הע
היהודי ,כי עד ההמצאה הזאת היו העמי שחיו בשכנות לע היהודי
עובדי אלילי )קיימות עדויות שהע היהודי לא היה בהכרח הראשו
בעול ליצור אלוהי מופשט( .זוהי קפיצה התפתחותית חשובה בכושר
ההפשטה .אנו יודעי שבגיל צעיר מאוד )עד גיל שמונה חודשי( מה
שהילד לא רואה לא קיי בשבילו .א מחביאי לו צעצוע לפני שרכש
את יכולת ההפשטה הזאת ,הנקראת "קביע-ת האובייקט" ,הוא לא יחפש
אותו כי הוא לא רואה אותו .התינוק הקט אכ צרי לראות את החפ2
כדי להאמי בקיומו .בגיל שלוש לער מתגבשת "קביע-ת אובייקט"
נוספת ,הפע רגשית .דמות ההורה מופנמת אצל הילד .הילד יכול ,למשל,
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בבטחה ,ועדיי ילווה אותו ההורה בחווייתו .ג קביע-ת
ללכת לג ִ
האובייקט הרגשית הזאת היא קפיצה התפתחותית חשובה ביותר .א
לפני התגבשות דמות מופנמת של הורה מת ההורה ,חס וחלילה ,הילד
חווה זאת כנטישה ,ואי יכולת להתאבל על ההורה ,כי הוא עדיי לא
הופנ .אחרי גיל שלוש ,בדר כלל ,יש יכולת להתאבל על מה שהיה
ואיננו עוד .לפני הפנמת קביע-ת האובייקט הרגשית ,הילד חייב לראות
את ההורה לעיתי קרובות כדי לבסס את קיומו בתודעתו ,אבל לאחר
התגבשות השלב הזה ,אי צור כה תכו .רק כשיש לילד דמות הורה
מופנ הוא יכול להיפרד מ ההורה בפועל .זו הזדמנות להתרש מה רב
כוח של דמויות מופנמות ואילו יחסי מורכבי נית לפתח אית ,ע
אות דמויות הקיימות רק בדמיוננו .ואכ ,הע היהודי גילה כושר
הפשטה וברא אלוהי שאינו נראה ,שלא נית לגעת בו ,שהוא דמות
מופנמת בלבד.
אלוהי

אחד ,זאת עוד קפיצה התפתחותית רבת משמעות בכיוו של

הפשטה ואינטגרציה .אנו יודעי מתהלי התפתחותו של ילד כמה קשה
לו ,ונדרש לו זמ להבי שאותו הורה יכול להיות ג טוב וג רע ,וזהו
עדיי אותו הורה .האינטגרציה הרגשית הזאת לדמות הורית אחת ,שהיא
דמות אנושית שיש בה צדדי אישיותיי שוני ,היא שלב התפתחותי
מתקד אצל הילד ,הלומד לראות את ההורה כדמות מורכבת .אנחנו
מכירי את אגדות הילד-ת שבה נמצאות הפיות והמכשפות והחלוקה
הדיכוטומית הזאת לטובי ורעי .אנו ג יודעי מ הקליניקה ,מתו
עבודה ע בעלי הפרעת אישיות ,כיצד ה נוטי לחלק את האנשי
בעול לטובי ורעי ,וכמה קשה לה להבי שאותו אד יכול להיות ג
טוב וג רע ,והפיצול הוא בחוויית בלבד ולא בדמות הנדונה .נכו,
אלוהי הוא רק טוב באופיו ,כ בראו אותו היהודי ,אבל הוא עלול ג
לכעוס ולהתנק באכזריות כשלא עושי את דברו .ושוב ,עצ
ההתייחסות לדמות אחת בלבד מחייבת אינטגרציה של רגשות שוני
באותה דמות ללא אפשרות של פיצול.
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ואכ ,קשה היה ליהודי במש כל השני לשמור על האלוהי שלה,
המופשט והאחד ,ולא להופכו לפסל ,ולא ליצור לו צאצאי כמו ישו,
למשל ,או כמו הצאצאי וריבוי אלוהי בעלי תכונות שונות שיצרו
היווני .הצור הקונקרטי ג לגעת באובייקט וג לפצל אותו ולא
להישאר ע המופשט הוא צור רגרסיבי חזק ביותר .הע היהודי אכ
העניק לאנושות את האלוהי המופשט והאחד ,ודתות אחרות אימצו את
המודל הזה בזמני מאוחרי יותר.
הבה נשוב עכשיו לבחו את מערכת הקשרי של היהודי ע האלוהי
שהמציאו לה .כדאי לזכור ,כמוב ,שכל הפנטזיה הנהדרת הזאת לא
היתה בשו מקו אחר מלבד בראשו של הע היהודי ,שמ הרגע הזה של
אברה אבינו הוא חי לפי הסיפור שהוא סיפר לעצמו.
אלוהי בחר בע היהודי ,אלוהי גומל לו ומענישו בכל פע ,אבל תמיד
הוא ,האלוהי ,צודק ,ותמיד יש צור לשמוע בקולו ולציית לדבריו.
דמות האב הסמכותי הזה מתאפיינת בהיותו כול יכול ,תמיד צודק
ומעניש בחומרה ואכזריות ,בעיקר א עוזבי אותו ולא מאמיני בו.
בעשרת הדיברות ,הדיבר הראשו הוא "לא יהיה ל אלוהי אחרי מעל
פני ".השני "אני אדוני אלוהי אשר הוצאתי מאר 2מצרי "...והשלישי
"לא ִתשא את ש אלוהי לשוְ א" .כ יצר לו הע היהודי דמות בעלת
נרציסטיות אינסופית ,ששלושת הדיברות הראשוני שלה שמי אותה
במרכז עולמו של הפרט ,ומחייבי נאמנות מוחלטת .התמורה היתה ,ללא
ספק ,החוויה של השוני משאר עמי האזור .תחושת ההתנשאות
והמיוחד-ת עברה כחוט השני לאור כל ההיסטוריה היהודית ,וסימל
אותה אלוהי שהוא רק שלנו ,האחד והאמיתי.
בקשר של הע היהודי ע אלוהיו יש ,בי השאר ,מרכיב סאדומזוכיסטי
עמוק .אלוהי תמיד צודק ,והאד תמיד טועה .וא קרה לנו משהו
נורא ,כמו השואה למשל ,פשוט אנו לא מביני למה העונש הזה מגיע לנו,
אבל הוא מגיע ,ואלוהי יודע מה שהוא עושה .הוא לעול לא טועה.
כלומר ,הדושיח של האד ע אלוהיו נגמר תמיד בכ שהאד אומר
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"אשמתי ,חטאתי" וכו' ,מקבל עליו את כל האשמה והאחריות ,ואלוהי
נשאר תמיד הטוב ,החזק והצודק .אכ ,לא קל לגדול ע הורה כזה,
שכשהוא מכה אותנו עלינו לומר שהוא צודק .זה באמת לא אנושי ,אבל
כ חווה הילד ,ברגעי מסוימי לפחות ,את ההורה הסמכותי .הילד
מזדהה ,ברגעי כאלו ,ע התוקפ .יש להניח שע ההייררכיה הנוקשה
הזאת גדלה רוב האנושות רוב הזמ ,ועל כ ,זוהי דמותו המושלכת של
אלוהי .אבל לע היהודי היה פיצוי על כל המכות שהנחית עליו אלוהי,
הוא חווה את המכות האלה כמכות של אהבה ,סימ לאיכפתיות של
אלוהי ורצו לחנ אותנו .כ חשי לא אחת נשי וילדי מוכי ביחס
למכיה .הנשי והילדי האלה מצדיקי את המכות שה סופגי,
רואי בה סימ לאהבה ,מזמיני את המכות לא אחת ,ורצי לדמות
המכה לבקש סליחה ונחמה .זהו הקשר הסאדומזוכיסטי במיטבו .נכו,
אמרו היהודי ,עלינו אלוהי כועס יותר ואותנו הוא מעניש יותר ,אבל
זאת משו שהוא אוהב אותנו יותר ושומר אותנו לידו ,ומכא הפיצוי
והייחודיות .הילד הזה ,קרי ישראל ,חושב שאבא שלו הכי אוהב אותו,
ומשדר תחושה זו לשאר האחי במשפחה .הוא בטוח שה מקנאי בו
על קירבתו לאלוהי ,להורה .אי פלא שחוויה פנימית כזאת היא נבואה
המגשימה את עצמה .כל שנשאר לעמי האחרי הוא להיכנס לתפקיד
שהכי לה הע היהודי לאור השני ,לנסות ולפגוע בו ,וכ יישאר
בהרגשתו שהוא צודק ומתנכלי לו מפני שהוא הב האהוב של האלוהי
)אי כא כוונה להצדיק את העמי הפוגעי ,חס וחלילה ,אלא רק להבי
את האחריות של הע היהודי לסבל שעבר( .אבל בל נשכח שכל מה שאנו
מספרי קורה א ורק במקו אחד ,בראש של הע היהודי ,שהמציא את
אלוהי ואת כל הסיפור הזה .הוא לא המציא אותו במקרה ,הע היהודי
משלי את החוויה הפנימית שלו החוצה ומספר לנו על איכות הקשרי
הראשוניי שלו כע .עתה לא נותר לו אלא לחיות לפי הסיפור הזה
שהוא המציא ,ובכ לשחזר ולהחיות את החוויה הפנימית ההיסטורית
שלו כע שוב ושוב )את התהליכי הנפשיי האלה נית לראות בבירור
בקליניקה(.
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הע היהודי שמר על ייחודיותו ודתו לאור השני ,וניסה להקי לו
מדינה בימי בית ראשו ובית שני .הניסיו הנוכחי )בית שלישי( של הע
היהודי להקי לו מדינה שונה מקודמיו ,מאחר שהעול סביבנו השתנה.
שוב אי לנו מונופול על אלוהי .זאת ועוד ,התפתחה תרבות חשיבה
מערבית ,אוניברסלית יותר ודתית פחות; נוצר זר חדש בעל מטע רגשי
רומנטי יותר ודרמטי פחות; העול המפותח עבר ועובר שינוי המצמצ
את מקומה של הדת בחיינו וש את המדינה החילונית מעליה; את מקו
החשיבה הרגשית ,היצרית והטוטליטרית מחליפה חשיבה דמוקרטית,
יחסית יותר ומוחלטת פחות ,הנותנת מקו לקולות שוני ,בעול בחו2
כבפני בנפש; מדובר בהתפתחות וגדילה רגשית ואינטלקטואלית כאחת;
הצור הראשוני ליצור לנו הורי סמכותיי פחת ,והיכולת
האינטלקטואלית לחשיבה מופשטת יותר וקונקרטית פחות ,המתבטא
במדע ,גבר .המעבר הקשה הזה של הע היהודי מדת למדינה הוא נושא
הפרק הבא .ימי ושמאל ה ביטויי רכי יותר של דתיות וחילוניות,
שאליה אתייחס בפרק ההמש.
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סוגיות בענייני פני

35

מדת למדינה
כול מכירי את המתבגר המורד בהוריו ,נוטש את הבית פיזית וג
נפשית ולא שב אליו ימי רבי .המתבגר הזה אכ היה צרי למרוד
בהוריו כדי לפתח לו זהות חדשה ,זהות נפרדת ,ללכת בדרכו כדי לגבש את
ה"אני" שלו .כל זה מוכר וידוע .מתבגר זה יוכל לשוב אל הוריו ,להיות
אמפתי אליה ולהכיר במה שנתנו לו במקרה הטוב בשני מאוחרות
יותר .כשיחוש שהאיו על זהותו החדשה והמגובשת פחת ,כשלא יחשוש
לערו אינטגרציה בי עול האתמול של הוריו למה שהוא יצר בעולמו
החדש ,רק אז יוכל לרכ את התנגדותו אליה ולהכיר ג בדברי
הטובי שקיבל מה .זה סיפור של רבי מאיתנו ,סיפור של
החילוניי .מה קרה לחילוניי ע כור מחצבת ,היהדות ,שכולנו צמחנו
וגדלנו מתוכה בדר זו או בדר אחרת? החילוניי חיפשו זהות אחרת,
אוניברסלית ,מערבית ,של העול הגדול שבחו ,2וכדי לגבש זהות חדשה
זו היה לה צור עז למרוד בקודשי היהדות .זאת ועוד ,ה בחרו בדר
חשיבה שונה ,מתונה יותר ורגשית פחות ,אוניברסלית יותר ודתית פחות,
רומנטית יותר ודרמטית פחות ,מערכת חשיבה ושפה שארחיב עליה את
הדיבור בפרקי הנוגעי לעמדות הרגשיות הימנית והשמאלנית .ואכ
החפיפה בי האוכלוסייה הימנית לדתית היא רבה ,ולאומיות ודתיות
מייצגות פ דומה של חיי הרגש )עמדה פרנואידית( אל מול השמאל
והחילוניות ,המייצגי את העמדה הרגשית המשלימה )עמדה דפרסיבית.
חשוב לציי שאני מדבר על עמדה רגשית ולא על פתולוגיה ,כלומר על
נטייה רגשית כזאת או אחרת הנמצאת ברבי מאיתנו(.
א נית לאסוציאציות של החילוניי סביב המושג דת דרור ,כפי
שמקובל לעשות בטיפול ,יעלו לעיתי קרובות מילי כמו :ילדותיות,
שמרנות ,אינפנטיליות ,כפייה דתית ,מוגבל-ת בחשיבה ומה לא עוד .נכו,
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אלוהי הוא יציר כפיו של האד ,פתרו פסיכולוגי למצוקותיו ,השלכה
של חלקי רגשיי של האד הח-צה ויצירת דמות המשרתת את צרכיו
הרגרסיביי יותר .אלוהי הוא אבא גדול וכול יכול ,תמיד צודק ,לא
דמוקרטי ודורש צייתנות מוחלטת בשלטו טוטליטרי ,נות עונשי
חמורי למי שלא מאמי בו ולא עושה את דברו ועוד .האד שיחזר,
ביצירתו את אלוהי ,יחסי סאדומזוכיסטיי שהיו לו ע אב סמכותי,
כזה שמעול לא נת לילד הרגשה שאולי ג הוא טועה או שהוא לא יודע
הכול ,ודרש שיעבוד מוחלט ,שבו ,בסופו של דבר ,תמיד מכה האד על
חטא.
ראשית ,רצוני לעזור לחילוניי לשוב למקו שהיו ש ,בעבר האישי
והלאומי ,כדי שיוכלו לשוב ולהבי את הרגשות הדתיי ,כדי שיהיו
מסוגלי להתחבר אליה ,לחוש אות ,ובעיקר להיות אמפתיי אליה.
זאת מאחר שאמפתיה היא אותה עמדה המאפשרת ל להיכנס לנעליי
של רע ,ולהרגיש ולהבי מה עובר עליו בלי לשפוט אותו .לעמדה הזאת
החילוניי זקוקי ,ולא לעוד ביקורת וביקורת .העמדה הרגשית המבינה
הזאת תקד בהמש ,הרבה יותר מכל ביקורת ,את השינוי החשוב כלכ
של מעבר ממדינה יהודית למדינה ישראלית ,או הפרדת דת ממדינה,
שכלכ נחו 2לקיומנו .אז בואו ,החילוניי ,נערו מסע אל תו עולמנו
הפנימי ,כדי לגלות ולזהות ש את אות חלקי דתיי ,כדי שנוכל להבי
טוב יותר מה אומרת לנו הדת ברמה הרגשית

.

כשהיינו ילדי ,סביר להניח שהיינו ימניי יותר משהננו עכשיו ,דתיי
יותר משהננו עכשיו ,כי כ ה ילדי .בג האמנו ,בצדק ,שסכסוכי
פותרי לעיתי קרובות בכוח .וכשפחדנו ביקשנו מאלוהי או מאבא
גדול שיעזור לנו .רצינו סדר ,רצינו לדעת למה ,למה קורי דברי ,ולמה
קיבלנו עונש .רצינו להאמי במישהו שיג עלינו ,רצינו שהמוות לא יחסל
אותנו ושיהיה לנו המש בגעד .כ ,רצינו שיהיו פשר ומשמעות מסודרת
לדבר הזה שנקרא חיי ,ולא עול לא צפוי וכאוטי כפי שנראה העול
בעיניו של ילד .וכשנתקלנו באיומי גדולי יותר לשלו המדינה ולשלו
העול שוב סמכנו על כוח עליו ,הורה ,מורה או אלוהי ,כי איזה ילד
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יכול להכיל את כל זה .אלוהי הוא ,ללא ספק ,פתרו טוב שברא האד
לכל אותה תחושה של הנחיתות והסופיות שלנו .אני חושב שרובנו כבר
הספקנו לשכוח ולהדחיק היטב את המשאומת המורכב שהיה לנו ע
אלוהי כשהיינו ילדי .הבטחנו להתנהג יפה א יעזור לנו במבח או א
יעזור לנו ע חברי או בבית ע האחי וההורי ובהרבה דברי
אחרי .וא לא ביקשנו זאת ספציפית מאלוהי ,קיווינו שהורה או
מורה גדול וכול יכול יסדר בעבורנו את הדברי .כשהיינו ילדי היה
אלוהי מעורב בפרטי הקטני של חיי היויו שלנו .כי כ הוא עולמו
של ילד ,מלא חרדות ופחדי ,מפלצות ופיות ,והילד כמה לכוח עליו
ולדמות סמכותית שתעזור לו.
קשה שלא להתרש כמה ילדי כמהי לסדר וארגו .הרי כל גיל החביו
)גיל ביתהספר היסודי לער( מושתת על כ .הילד מצפה שנית לו
מטלות והוא יעמוד בה .כל הורה יודע איזה תפקיד מרגיע יש לסדר
שקובע ההורה לילד .ההורה הוא האלוהי הראשו של כולנו .הוא יודע
הכול ,אחראי ודואג ,וממנו אנו מבקשי כל דבר ,דמות טוטלית הממונה
על הסדר בחיינו .כ חווה הילד את האלוהי הראשו שלו.
והנה גדלנו ובגרנו ,ואת מקומו של אלוהי או הורה כול יכול תפסו
דרכי אחרות ,הגנות אחרות בעול הנפש שלנו ,כדי שנוכל להתמודד ע
אותו חוסר ודאות ואות חרדות קיומיות .ראשית ,העול סביבנו נעשה
מוב יותר ,ושליטתנו בסביבה גברה יחד ע הבנתנו שההורה אינו כול
יכול ,וכ ג הל אלוהי ודע ,אבל זה לא העיקר .זאת משו שהחרדות
הקיומיות ה רבות מספור ,ונמשכות לכל אור החיי .התחלנו להשתמש
יותר ויותר במנגנוני הדחקה והכחשה שהתפתחו ,החיוניי כלכ
להישרדות הנפשית שלנו .כשאד דתי אומר" :בעזרת הש לא תהיה
מלחמה" ,אנו החילוניי משתמשי במנגנו ההדחקה ומדחיקי שוב
ושוב את החשש הזה .כשאנו מקווי שהשנה הבאה עלינו תהיה טובה,
אנו לא רוצי לחשוב על כל האפשרויות האחרות הלאטובות .אנו ג
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מדחיקי את המוות והמחשבות הכרוכות בו ,ואילו האד הדתי פונה אל
אלוהי בבקשה להתקבל לגעד .האד הדתי מפקיד את נשמתו בלילה
בידי אלוהי ,ובבוקר מבר את אלוהי שהחזיר לו אותה ,ואנו מפקידי
את נשמתנו בידי הלאמודע .תפקידו של אלוהי הוא אפוא קוד כול
משענת לנפש ,ומי לא צרי משענת כזאת? לעיתי אנו לוקחי את מקו
אלוהי ואומרי שהכול תלוי בנו ,ומקווי שאכ כ הדבר .האד הדתי
יית מקו ג ללא צפוי וללא ידוע ,לאלוהי.
אבל ג אנו החילוניי נפגשי ע אלוהי בצמתי גורליי בחיינו,
שבה לא עומד לנו כושר ההדחקה .אני מתכוו ליו כיפור ,לידה ,ברית
מילה ,ברמצווה ,חתונה ומוות .תחנות שבה ג אנו ,החילוניי ,זקוקי
למישהו להישע עליו כדי להפיג את חששותינו .ועל כ ,ברגעי האלה,
אנו מגייסי לעזרתנו את הדת .ברגעי דרמטיי אחרי ,של מחלה
אנושה או של חיילי במלחמה ,לא נהסס להתפלל לאלוהי ולבקש ממנו
עזרה .אלו רגעי שבה מנגנוני ההדחקה לא מסוגלי להתמודד ע
עוצמת הרגש ,ואנו זקוקי להגנת אלוהי.
אז מה קרה לאלוהי ילדותנו? הוא הוחל .חלקו באמונה הולכת וגוברת
בכוחנו ,חלקו במנגנוני הגנה של הכחשה והדחקה ,היכ שאיננו יכולי
להתמודד ע עוצמת הרגש .והשארנו ג מקו כלשהו בתוכנו ,בתו כל
אחד מאיתנו ,לאלוהי ,אותו אלוהי שיצו 2כשיִ כלו כל הקיצי .אני
אומר את כל זה כדי שנבי שאלוהי אינו זר לנו ,הוא צור אמיתי של
הנפש שיש לכבד ,כמו שיש לכבד את ההגנות ,המשאלות והתקוות של כל
אד .וכשאנו שמי פתק בכותל ,אנו כאותו ילד השב הביתה להוריו.
הוא ,הילד ,זקוק לכתובת אמיתית ,לא להורי דמיוניי ,וג אנו
זקוקי לכתובת שבאמצעותה נוכל לפנות אל אלוהי.
אז ראשית רצוני לומר בבירור שנית להבי את הכמיהה לאלוהי מתו
הבנה של עול הנפש ,כי א נבי את הצור הנפשי הזה ,הוא יאיי עלינו
פחות ,ונוכל להיות אמפתיי אליו יותר וג לכבדו .מדובר כא בתמצית,
במנגנוני הגנה נפשיי מסוג זה או אחר שיש לכל אחד מאיתנו .בהיבט
ההתפתחותי ,כולנו התחלנו מאותה נקודה שהיה ש אלוהי שקראו לו
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אבא או אמא .הדתיי החליפו אותו ע הגדילה באלוהי שלה,
והחילוניי בדברי אחרי ,במשככי כאבי וחרדות אחרי ,כול מתו
חיפוש של סדר ומשמעות .נכו ,הפתרונות החילוניי בוגרי ומתקדמי
יותר מבחינה התפתחותית ,אבל מדובר באותו רצ התפתחותי שכולנו
צועדי עליו ,ה במישור האישי וה במישור הלאומי ,שאתייחס אליו
בהמש ,מי לפני ומי מאחור .השאלה ברגע זה ִהנה ,הא האחד יכול
להיות אמפתי לפתרונות הקיומיי ולהגנות של האחר? ואמפתיה ,כזכור,
אינה מחייבת הסכמה ,אלא מעידה על יכולת הבנה.
מהי הסיבה הנפשית ,למשל ,לאוס הגדול של חוקי ומצוות שהאד
החילוני חש שה כובלי ומגבילי אותו? לאוס החוקי הזה תפקיד
חשוב בהרגעת הלאמודע ,החרדות והפחדי הממלאי אותנו ברציפות.
ברגע שאנו עושי את דברו של האל ,באותו רגע של התפילה ,למשל,
כשאנו חוזרי על אות פסוקי יויו ,ובמש כל חיינו ,אנו נלחמי
בחרדה .אנחנו מכירי את הגנות הנפש האלה מגיל החביו ,שבו הילד
זקוק לחוקי ברורי ומקבל אות ברצו ,כדי להשקיט קונפליקטי
האדי>לי
ָ
פנימיי לא פתורי הרוחשי בקירבו .הילד נחל 2מ השלב
הסוער ומתפנה ללימודי )ועל כ זהו הגיל שמתאי להתחיל בו את בית
הספר( בעזרת אות הגנות אובססיביות של ארגו וסדר שכלכ חשובות
לו בגיל הזה .במובני האלה ,הילד של גיל החביו מתנהג כדתי ,וזה ג
הגיל שבו יש לו לעיתי קרובות שיחות נסתרות ע אלוהי.
אנו ,החילוניי הבוגרי כמוב ,נחלצנו מהגנות של עשייה קונקרטית
ואימצנו מנגנוני הגנה אחרי של הנפש ,אכ מתקדמי יותר .אנו
החילוניי מדחיקי ,עורכי סובלימציות שונות לחרדותינו ומתיקי
אות לנושאי אחרי כמו מדע ,אמנות ועוד .הדתיי ,לעומתנו,
משתמשי בהגנות אובססיביות יותר הכוללות ריטואלי של שינו
וחזרה ומילוי הרבה רגעי פנויי בחוק או במצווה .בעבורנו ,ההגנות
מקלות
הדתיות האלה כופות ומשעבדות .בעבור הדתיי ההגנות האלה ִ
ומשחררות .מדובר בהגנות שאנו החילוניי חשי שהצלחנו להיחל 2מה
זה עתה .אנו חשי שנחלצנו מציפורני דת כופה ,ואנו מתקשי לשוב
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ולהתבונ בה מתו עמדה לא מאוימת .וכשאני מדבר על תחושת
החילוניי שהדת כופה אני מדבר על הורינו וסבינו ,שמוצא ממשפחות
דתיות ,כמו ג עול ילדותנו שנשלט בידי כוחות עליוני של הורי
סמכותיי ,שג מש נחלצנו כשהתבגרנו ,ג זה סוג של דת .על כ דת
ועבר או דת ועול הילדות קשורי זה בזה בקשר הדוק כלכ .
כא מתעוררת השאלה הא הכול בבית הורינו היה רע ולאנסבל .הא
הכול במשכנו של אלוהי הוא כופה ומאיי .ואולי נית ,כבר היו,
לחילוניי להתבונ בעיניי מפוקחות ולהכיר ג בחלקי היפי של
התנ" ,המסורת והדת שלנו ,שאות הענקנו לעול ,תרבות עשירה
ומפוארת שלא כא המקו להרחיב עליה את הדיבור .אבל רק נציי
שהיהדות נתנה לעול אלוהי מופשט ולא פסל קונקרטי .כלומר,
היהדות קידמה באופ משמעותי את יכולת ההפשטה של התרבות
האנושית .היהדות נתנה לעול חוקי חברתיי אוניברסליי המורי
לבניהאד אי לחיות זה ע זה ,חוקי השרירי וקיימי עד היו.
היהדות לימדה אותנו להתבונ ולחשוב .את כל זה הענקנו לתרבות
המערב האוניברסלית שהיו אנו ,החילוניי ,רוצי לינוק ממנה
ולהשתוות לה .אכ ,פע היה הע היהודי מפותח משאר העמי ,אבל
דברי השתנו ,והיו איההפרדה בי דת למדינה ,המביאה להתערבות
הדת בחיי המדינה ,היא בהחלט בעיה רגשית שלנו כע ,המשאירה אותנו
מבחינה התפתחותית מאחור ביחס למדינות מערביות מפותחות,
ומעוררת אסוציאציות לא נעימות של השוואה למדינות שבה שולט
האיסלא .אותה דת שקידמה אותנו כע בעבר מעכבת היו את
התפתחותנו )ראה יוו העתיקה ,מצרי העתיקה ורומי בהשוואה לעמי
האלה היו ,אלו דוגמאות אחדות לעמי נוספי שירדו מגדולת( .יש
לא מעט דברי שנית להתגאות בה ביהדות ,אבל בשלב שבו אנו
נמצאי ,של מאבק התפתחותי ורצו להשתחרר מציפורני דת כופה ,קיי
קושי אמיתי לראות אות .אנו מכירי את גיל ההתבגרות הזה ,שבו כל
ש,שלה נפרדותו
מה שההורה עושה או אומר אינו טוב לילד .רק לאחר ָ
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ועצמאותו של הילד והוא לא מאוי עוד ,יוכלו היחסי ביניה לשוב
ולהיות טובי .זהו הסיפור שלנו ,החילוניי ,ע הדת ,ואני כותב את כל
הדברי הללו כדי שלא נירתע מלהאזי למנגינות הדתיות הפורטות על
מיתרי הנפש של כל אחד מאיתנו; כדי שנבי ונהיה אמפתיי לכמיהה
לאלוהי; כדי שכל זה לא יהיה זר לנו; כדי שנוכל לכבד את אלוהי,
חוקיו ומצוותיו כש שאנו מכבדי את מוגבלויותינו האנושיות והגנותינו
הנפשיות ,מאחר שזהו היינו ה ,ואלוהי הוא מנגנו הגנה של הנפש ,כמו
מנגנוני אחרי.
דמוקרטיה ודת ה שיקופי של איזוני נפשיי שוני בעולמו של
היחיד .דמוקרטיה היא מבנה נפשי מאוז ,הנות מקו לקולות השוני
המתעוררי בתוכנו .דת היא בעלת מבנה הייררכי שבו קול אחד כופה את
דעתו ומבטל את שאר הקולות .חשוב לזכור שהמתבגר הזה ,ששמו מדינת
ישראל ,חייב לגדול ולהיפרד מ החלקי הטוטליטריי והלא
דמוקרטיי בתו נפשו ,להיפרד באופ שלפחות הדת לא תבוא לפני
המדינה ,כי אי גדילה אחרת זולת זאת .טיפול נפשי הוא דמוקרטיה של
הנפש ,אנו רוצי לתת מקו לכל הקולות העולי מ האד ולא למחוק
ולבטל חלק מה .רצוני לעזור למתבגר הזה לגדול ע פחות שנאה להוריו
ולעברו ,שנאה לאות חלקי המצויי בתוכו שבה הוא נאבק ומה
הוא רוצה להיפטר ,כי קיימת סכנה שהמתבגר הזה יאבד את תחושת
הרצ ההיסטורי שלו ,כפי שקורה לרבי מ החוזרי בשאלה או
החוזרי בתשובה .ה מוחקי את עבר וחשי כאילו נולדו זה עתה,
ומתקשי אפוא לערו אינטגרציה בי הקולות השוני שבתו עצמ.
תחושת רצ היסטורי חשובה ביותר לבריאותו הנפשית של הפרט ,כפי
שהיא חשובה לבריאותו הנפשית של ע .על גדילה לא נית לוותר בשו
אופ ,אבל יש לנסות לערו אותה באופ אינטגרטיבי יותר ,עד כמה
שבכלל נית בגיל ההתבגרות.
מדוע קשה כלכ ,למשל ,למרבית החילוניי )בעיקר לשמאלני
שביניה( לומר או לחשוב בפשטות שה יהודי או להשתמש בביטוי
"בעזרת הש"? משו שבתודעתו של החילוני המלה "יהודי" מתקשרת
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ל"יהודו" ,לגלות ,לרפיסות ולכל הקונוטציות המעליבות הללו ולא לעברו
התרבותי המפואר של ע ישראל .כשמישהו אומר "בעזרת הש" ,הוא
אומר בזה משהו רגשי על הכרתו במוגבלות כוחו ויכולתו ,ותו לא .אבל
מאחר שמרבית החילוניי טר הגיעו לשלב האינטגרציה הזאת ,שבה
הדת נתפסת כחוויה אנושית של כל אחד ואחד מאיתנו ,ואנו מרחיקי
אותה מאיתנו כחוויה השייכת למגזר הדתי בלבד ,מפני שטר בגרנו
וסיימנו את ִמרדנו ,אנו מאבדי את היכולת להידבר אית באופ
אמפתי .כ התרחקנו מעצמנו ,מעברנו האישי והלאומי ג יחד ,והשארנו
את התנ" נחלתו הבלעדית של הימי הדתי .הא אי בתנ" די ציטטות
המבטאות כמיהה לשלו ולמזרח תיכו חדש? למשל דברי ישעיהו" :וגר
וכתתו חרבות לאתי וחניתותיה
זאב ע כבש ונמר ע גדי ירבִ " ,"2
למזמרות ,ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" או דברי אבנר
"הלנצח תאכל חרב" ועוד .התנ" הוא כלי חשוב מאי כמוהו ,המעודד
מכנה משות רחב והזדהות רגשית עמוקה ,שיכול להעביר את המסר של
השמאל לקהל הימני ולחוגי הדתיי בשפת הדרמטית .אבל אנו נטשנו
את עברנו ,ויותר מכ ,התרחקנו מאות חלקי פנימיי בתו עצמנו
המאפשרי אמפתיה אמיתית לדת והבנה של עולהתוכ הזה .על כ
אנו משלמי מחיר יקר .במישור האישי המחיר הוא צמצו אישיותי,
ובמישור הפוליטי הלאומי המחיר הוא חוסר יכולת להידבר) .הימי
החילוני קרוב יותר לדת מ השמאל החילוני ,דבר שמשתק במערכת
הפוליטית ,ולא במקרה .זאת משו שהמבני הנפשיי של ימי ודת
קרובי זה לזה .ה מדברי באותה שפה דרמטית ,וניזוני מאותה
עמדה רגשית בעלת קווי פרנואידיגרנדיוזיי שארחיב עליה את הדיו
בפרק הבא( .נדמה לי שהגיע הזמ שהחילוניי יעשו לעצמ בירור נוקב
של יחס לדת ,ויבהירו מה יש לה נגד אלוהי ,היהדות והמסורת .זאת
כדי שהחילוניי יוכלו להתקרב לימי ולדת ,ויותר מזה ,כדי שיוכלו
לרכוש לה כבוד אמיתי.
המסע הגדול שלנו מדת למדינה הוא בעצ תהלי גדילה ,שבו מבני
נפשיי שלנו עוברי שינוי .בקוטב הדתי ,שממנו יצאנו כולנו ,נית
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למצוא מבנה נפשי יצרי יותר ,כוחני ,דרמטי ,פרנואידיגרנדיוזי וימני.
אלו ה המאפייני הרגשיי של כל דת .בקוטב החילוני ,המייצג את
המדינה הדמוקרטית ,נית למצוא מאפייני אישיות שבסיס רומנטי
ודפרסיבי יותר ,המדחיקי יצריות .בהכללה ,זהו מבנה האישיות של
השמאל .המסע הזה ,מחלקי אירציונליי לרציונליי יותר ,מחוויה
סובייקטיבית דומיננטית ליכולת לראייה אובייקטיבית ומרוחקת יותר,
שבפרק הבא אתייחס להיבט הפוליטי שלו ,נכו לגבינו כע כמו בחייו של
הילד הגדל .דעות פוליטיות ימניות או שמאלניות הנ אפוא היבטי
שטחיי ומקומיי יותר לאותה התפתחות רגשית עמוקה שאנו עוברי
מכפיפות לחוקי הדת ,שאיפיינה אותנו במש שני ,לכפיפות לחוקי
המדינה .דת זוהי תפיסת עול הנוגעת ורלוונטית לכל רגע מרגעי חייו של
היחיד ,עמדה פוליטית ימנית או שמאלנית ,מטבעה היא מצומצמת יותר,
אבל שתיה נגזרות ממבני נפשיי .אני ער להכללה שאני עושה ,במתא
שאני מצביע עליו ,בי מבנה נפשי לעמדה פוליטית ודתית .אכ ,קיימות
כל דרגות הביניי והקומבינציות האפשריות במורכבות הרגשית הזאת,
אבל ככלל ,לא קשה להתרש מ המתא הגבוה בי דתיות לימניות ,ובי
חילוניות לשמאלניות )בהמש אדו ג במכשלות של השמאל(.
הצצה קלה במפה הפוליטית תאשר את הקביעה שרוב רוב של הזרמי
הדתיי ,לסוגיה השוניִ ,הנ ימניי .בבחירות האחרונות התברר,
למשל ,שחלק גדול ממצביעי הליכוד עברו להצביע לש"ס .שוב התברר
כמה הליכוד הוא דתי בנשמתו ,או כמה הציבור של ש"ס הוא ימני
בדעותיו .תחת אותה קורת גג ימנית חיי בכפיפה אחת מצביעי
לאומיי ביותר ומצביעי של אגודת ישראל וש"ס ,שחלק לא לאומיי
כלל .כ שהמאפיי העמוק של הימי הוא המבנה הנפשי שלו ולא
הלאומיות ,שהיא בס הכול עמדה פוליטית .גוש אמוני וש"ס ,למשל,
רב הדומה ביניה על השונה .נכו שאנשי גוש אמוני ה לאומיי
ומשרתי בצבא ,ואילו החרדי מבית מדרשה של ש"ס אינ לאומיי
ואינ משרתי בצבא ,אבל המבנה הנפשיהרגשי הוא ,כידוע ,מכנה
משות עמוק יותר ,והוא האחראי לדפוסי ההצבעה הזהי שלה ,מעבר
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לדעה פוליטית כלשהי .לימניי החילוניי ,למשל ,מבנה נפשי בעל נטייה
דרמטית יותר מאשר לשמאל החילוני ,מבנה נפשי הכולל קווי
פרנואידיגרנדיוזיי המאפיי את הדת .לשמאל הדתי )מימד ,למשל(
נטייה לקווי רומנטיי ודפרסיביי יותר מאשר לימי הדתי.
כמה מילי על ההבדל בי תפיסת הדת אצל המזרחיי לתפיסת הדת
אצל האשכנזי .החוויה הדתית של המזרחיי לא קשורה בהכרח בקיו
נוקשה וקפדני של מצוות ,אלא קיימת אצל אמונה והערכה לדת
וליהדות באיכות רכה ומקבלת יותר .היהדות של בני עדות המזרח היא
עניי של זהות ,ואילו היהדות האשכנזית היא בעלת אופי הגנתי יותר.
אצל המתנחלי ,למשל ,נית למצוא תחושות אומניפוטנטיות ומשיחיות,
ואנו יודעי היטב מהקליניקה שהרגשות האלה באי לפצות על תחושות
קשות של אימפוטנטיות ,חרדות וחוסר ער .הדת משרתת אפוא את
הציבור המזרחי באופ שונה מאשר את הציבור האשכנזי .זוהי דת
אובססיבית פחות ,נוקשה פחות ,קפדנית ומאיימת פחות ,רכה יותר ,חמה
ומקבלת יותר .זוהי דת קהילתית ופתוחה יותר ,שאינה משתמשת בהגנות
נוקשות כלכ ,ועל כ מתקדמת יותר .בשביל היהודי המזרחי היהדות
היא שייכות ,ואילו בשביל האשכנזי היהדות היא באיכות לוחמנית יותר,
יהדות של מלחמה ביצרי הפנימיי ,ניצחו על עצמ ועל הגויי ,והגעה
לשלמות והתעלות .הער של קבלה עצמית כמעט נמחק באותה יהדות
אשכנזית לוחמנית .האשכנזי הדתיי הלאלאומיי ,אגודת ישראל,
מייצגי ג ה תפיסתדת הגנתית ונוקשה .הגרנדיוזיות המ-חצנת
והלוחמנית של הימי הדתי מוסבת אצל להחמרה דתית והתבדלות
נוספת .די להתבונ במרקע הטלוויזיה כדי לחוש את ההבדל בנגישות
ובתקשורתיות של ח"כ מש"ס לעומת ח"כ מאגודת ישראל .נית אפוא
להתרש מגווני שוני של מבני אישיות דתיי שרב הדומה בה על
השונה .כול חולקי ,בבסיסו של דבר ,מבנה אישיותי בעל קווי
יצריי ,דרמטיי ,פרנואידייגרנדיוזיי וכיוצא באלה.
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אני שב ומדגיש שלשמאל החילוני יש מחסו והגנה פסיכולוגית שיש
להבי ולהסיר ,כי בגלל המחסו הזה השמאל מקשה על ציבורי נרחבי
המזדהי ע היהדות להזדהות איתו ,כי הוא לא מסוגל להזדהות אית.
רק מי שיוכל לעשות את העבודה הנפשית הזאת יוכל להיות מנהיג לאומי.

כפייה דתית :אכ קיימת כפייה דתית .זו טבעה של דת שהיא כופה ולא
מתפשרת ורק היא צודקת .שוב ,העמדה הרגשית האמפתית נחוצה לנו
ביותר .זאת משו שאמפתיה מאפשרת לנו להבי אות ואת רגשותיה,
אבל מבלי להסכי אית .אמפתיה זו יכולת להזדהות חלקית ,מחצית
הדר להזדה-ת ,אותו מרחב שכלכ נחו 2בי הילד למבוגר כדי שהילד
יוכל ללמוד מ המבוגר .המבוגר צרי להבי מה קשה לילד ,אבל ג
להיות במקו אחר ממנו ,כדי שיוכל להתוות לו דר לש .מנהיג לאומי,
למשל ,חייב להיות מסוגל להזדהות ע הדתיי ,כדי שה יוכלו
להזדהות איתו ,אבל ג לקחת אות למקו מתקד יותר ,שאליו ילכו
רק א יחושו אהבה למנהיג .ואנו יודעי אי אהבה והזדהות קשורות זו
בזו )כ מזדהה הב ע אביו והבת ע אמ ,9באמצעות אהבה(.
האיו הדתי על מדינתנו הוא איו אמיתי .רצח רבי סימל את נסיו
הדת לגבור על המדינה .הרצח הזה בוצע בהשראת ובעידוד של רבני
קיצוניי ששמו את עצמ מעל המדינה הדמוקרטית וחוקיה .האיו על
המדינה נוגע ה בקיצוניי הימניי ,הרוצי את גבולות אר2ישראל
השלמה על פי התנ" ,ה בקיצוניי הדתיי מ העבר האחר ,שלא רוצי
מדינה כלל ,וה בקבוצות גדולות של חרדי שלא מתגייסי לצבא ,וגרוע
מכ ,מחונכי בחינו לא דמוקרטי ,השולל את שלטו החוק וש את
הדת מעליו .הוא נמש בב-רות גדולה של קבוצות דתיות נרחבות,
שלומדות לימודי שמשאירי אות נחשלי ותלויי ביחס לעול
הנאור וביחס לישראלי שעובד ומפרנס ומסתיי בפגיעה בזכויות הפרט
של קבוצות רבות של אנשי ,יהודי רפורמיי באר 2ובעול ,גֵרי,
הומוסקסואלי ,ממזרי ועוד .האנשי הדתיי הללו ,שה רבע מכלל
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האוכלוסייה ,מקצת יתקשו ומתקשי לתרו למדינה .הדת של תנועת
ש"ס התבססה בקרב הקבוצות הנחשלות בגלל הזנחה רבת שני של
ממשלות ישראל .כ קונה לו האיסלא מקו בקרב ערביי ישראל
והשטחי ,עקב מצוקת .זו טיבה של הדת .פריחה כלכלית היא התרופה
הטובה ביותר לעמדה הרגשית הדתית .מאחר שבמצב של מחסור יש
לגייס הגנות נפשיות פרימיטיביות ,נוקשות וראשוניות יותר כדי להקל
את הכאב ,רק אלוהי יכול לתת משמעות הרואית לעוני ולדלות
ולהעלות חיו על שפתי האנשי האלה .רק אלוהי יכול לשכ את הכאב
הנורא הזה ,ועל כ ,תנועות דתיות פורחות בחסות העוני.
אני סבור שאיננו יכולי ,במרבית המקרי ,לוותר לדתיי בדרישותיה
השונות ,ועלינו להיות תקיפי מאוד בעמדותינו ,אבל הדבר חייב לבוא
מעמדה אמפתית ,המבינה את הכאב שלה ומזדהה עימו .לא רק מבינה,
אלא יותר מכ ,מכירה בכ שתנועת ש"ס ,למשל ,הצליחה היכ שנכשלו
ממשלות ישראל  לתת משמעות רגשית ותחושת חשיבות לציבור הכלכ
גדול הזה .היא נתנה לילדי ש"ס ארוחה חמה ויו למודי ארו,
שממשלות ישראל לא העניקו לה .ומה שהצליחה לעשות ש"ס יכלה
לעשות כל ממשלה בישראל ,ברמה הרגשית כמו ברמה החומרית .כל
הורה יודע שהצבת גבולות שבאה ע אהבה ולא ע כעס ומלחמה
מתקבלת תמיד באופ שונה לגמרי .לכ עצירת הכפייה הדתית חייבת
לבוא מעמדה אמפתית ותומכת ,רגשית וכלכלית .האמפתיה הזאת אינה
סותרת את העובדה שהקואליציה הנכונה שתקד את המדינה היו ִהנה
בי שמאל לימי ,ללא הדתיי ,שישבו בכל ממשלות ישראל עד היו .רק
קואליציה כזאת תוכל להציב גבולות לציבור הדתי ולערו סדר פנימי
שכה חיוני לנו .העמדה הנפשית הקיצונית יותר היא לא הימי ,כי א
הדת ,דבר המתבטא במגוו העמדות הדתיות המסוכנות לקיו המדינה
)חינו לא דמוקרטי ומדינת הלכה ,הנצחת תלות כלכלית ואייכולת
להתפרנס עקב חינו לא מתאי ,עמדה המצדדת באר2ישראל השלמה
או התנגדות לקיו המדינה בכלל ,אי גיוס ועוד( .הורה שמציב לילדו
גבולות כדי שהילד לא יהרוס את עצמו הוא הורה אמפתי מאוד .הרי זה
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מה שהילד רוצה ,שישמרו עליו ,ג א הוא לא מודע לכ .הרי ג
החרדי רוצי שנשמור לה על המדינה .לקואליציה הזאת אתייחס
בפרק הד בעקרו הנפרדות ,והיא תוכל להתממש רק כשנבי שיש
להתייחס קוד כול לבעיות פני ,שמה מתחיל הכול ,ולא רק להיות
ממוקדי בחו.2
אי חווה הציבור הדתי את החילוני?
הציבור הדתי חווה את העול החילוני כעול של חול ,ללא קדושה ,ללא
מסגרת וללא ערכי .זהו עול מפחיד ,מאחר שאי בו סדר ,ובהגזמה
קלה ,איש הישר בעיניו יעשה .אנו יודעי שהעדר גבולות יכול להיות
חוויה מפחידה .אנו יודעי כמה אנשי בכלל וילדי בפרט זקוקי
לגבולות ולסדר כדי לחוש ביטחו ורגיעה .האד החילוני ,א ברצונו
להבי את האד הדתי ואת תחושותיו בנוגע לעול החילוני ,יכול לחשוב
על עול שבו המסגרות שלנו ,של חוקי חברתיי ,מתערערות .חיי
בעול של אנרכיה ופריצות ,שבו מותר לעשות הרבה יותר מאשר מותר
בעול שלנו .וכש שעל פי התיאור הזה לא ברור לאד החילוני באיזה
עול בדיוק מדובר ומהו אותו עול בעל גבולות חופשיי יותר מעולמנו
אנו ,כ ג לאד הדתי לא ברור אי בדיוק חיי ע החופש הזה הקיי
בעול החילוני .אבל התחושה מפחידה בהחלט.
הקושי המרכזי של רבי מ החוזרי בשאלה מתעורר בכל פע שה
מוותרי על כלל אחד או מצווה מסוימת .כל נפילה של מסגרת או פריצה
של גבול נוס גורמת לה תחושות קשות של התערערות וחוסר ביטחו,
המתורגמות מייד לחשש מעונש :אי נישוק המזוזה ,נסיעה ראשונה
בשבת ,הסרת הכיפה וכיוצא בזה .אנו יודעי כמה חופש יכול להיות
מאיי ואילו ביטחו ורגיעה יש בחוקי ובכללי ברורי ,שבה כולנו
נאחזי ,מי יותר ומי פחות

.

זאת ועוד ,מה חש מי שנשאר לשמור על הק המשפחתי אל מול נוטשי,
עורקי ובוגדי? מי שנשאר לשמור על הגחלת כשאחרי מנסי
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לכבותה .ביהדות היה מקובל להתאבל על מי שנטש את היהדות כעל מת.
ה חשי שאנו ,החילוניי ,מפרקי אות מנשק ,מיהדות,
מהמסורת רבת השני ,ויוצאי לרעות בשדות זרי .ה ג חווי אותנו
כמתנשאי על שמצאנו ,להרגשתנו ,משהו טוב יותר .ה ג משוכנעי
לא אחת שהציבור החילוני רוצה לכפות עליה את אורחות חייו ,בניגוד
לדת ולמצפונ .להרגשת ,החילוני לא מוכ להבי מה זה בשביל
פוסטרי של בחורות חשופות ברחוב לאחר שבכל תהלי החינו ה
דואגי להפריד בי בני לבנות כדי להימנע ממגע כלשהו ע יצרי ,או
מה בעבור חפירות של קברי וקדושת היהודי המת ,על כל המשתמע
מכ ביחס לאמונת בעול הבא ,או נסיעה בשבת במכונית בסמו
לביתכנסת והתערבבות רעש המנוע וריחו בקולו של החז ובקדושת
היו.
נכו ,אי כא סימטרייה .אנו ,למשל ,היינו שמחי אילו הפכו לחילוניי,
אבל באמת אי לנו שו כוונה לכפות עליה דבר .דת מטבעה היא שונה,
יש בה שליחות ,והמאמי בה מצופה ,בדר כלל ,להפי 2אותה .כ היה
לאור כל ההיסטוריה האנושית .עצ קיומו של החילוני מפריע לדתי
ומאיי על אמונתו ,שא לא כ ,לא היו הדתיי צריכי להיאבק בלהט
כה רב על עקרונותיה ,והיו מנהלי את חייה בשקט .המשפט "איש
באמונתו יחיה" ,שאנו החילוניי מאמצי ,אינו מתקבל על הדעת
בעיניי דתיות .אלוהי ,כידוע ,אינו מאפשר את "איש באמונתו יחיה".
זהו ממש פרדוקס .מי שנטש את הדת נחשב תמיד לבוגד ,ודינו היה מוות.
כ נכתב בתורה ,וכ הכריזו הנביאי ,א לא כ סוברי החילוניי.
החילוני לא חש צור להפי 2את חילוניותו ,והקיו הדתי בפני עצמו לא
מאיי עליו.
הציבור החילוני יכול להבי את הדתיי א יחשוב ,למשל ,על תנועות
המחאה" ,ההיפיס" ודומיה ,שפרצו מסגרות ושברו נורמות חברתיות,
והפכו להיות מאוד מאיימי על הוריה ועל הממסד השמרני .מה שעשו
תנועות המחאה ,החילוניי עושי לדתיי .החילוניי נטשו את הבית
היהודי ,את המסגרת הדתית רבת השני ששמרה עלינו ,ובחרו לעצמ
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חיי אחרי .ילדי בכלל מנסי לקבוע לעצמ נורמות חדשות ,שלא
אחת נכונות וצודקות יותר ממה שהוריה הנחילו לה ,אבל על ההורי
ה מאיימות ,וקשה לה מאוד לקבל אות .הנער או הנערה אומרי
להורי "איש באמונתו יחיה" ,אבל ההורי לא מסכימי ,כופי,
ולעיתי ממש נלחמי על "קידוש הש" ,כדי שילד יקבל את
דעותיה .ההורי האלה ,כמו הדתיי ,מבוהלי עד מוות מההפקרות
ומפריצת הגבולות הזאת .בפני הילד עומדת משימה קשה מאוד שלא
לוותר על עצמו ועל מה שהוא מאמי בו ,וע זאת לנסות להתחשב בהורה
השמר ,שייתכ שגדל בעול ערכי אחר .לילד הזה שלנו לא קל .אנו
יודעי שרק א ינצח במרד שלו ,יוכל לשוב להורי ולהתפייס אית,
וא יפסיד ,חלילה ,הוא נידו לפתולוגיות נפשיות חמורות ביותר בהמש
חייו ,כי על עצמאות איש לא יכול באמת לוותר .המסע שלנו כע מדת
למדינה הוא תהלי התפתחותי של מתבגר הרוצה להיפרד מביתו היש
ולבנות לו בית חדש משלו .אבל הורי סמכותיי וכופי ,ואלוהי בחיי
הנפש הוא ודאי כזה ,לא מאפשרי לו לגדול .לנו ,החילוניי ,הילדי
שגדלו מתו אותה הדת ,לא קל לנסות ולגשר בי רצונותינו לאותו עול
שממנו באנו בעברנו האישי והלאומי .לטובת כולנו כדאי שננצח .ושוב אנו
מתרשמי מ החיבור בי עבר אישי ללאומי ,שברמה הרגשית מייצג
קונפליקט זהה ,שיכול לעזור לנו ,החילוניי ,כלכ טוב להבי את
הדתיי.
כששאלו את הרב עובדיה יוס" ,ואי יהיו מהנדסי ורופאי ,א כול
ילמדו תורה?" הוא השיב ,שהכול כתוב בתורה" .תראו את הרב דרעי",
הוסי" ,הוא לא למד לימודי חילוניי והוא יודע הכול ,מה ,הוא לא
חכ?!"
התשובה הזאת מעוררת צמרמורת בליבו של כל חילוני ,וכדאי להבי
אותה .האד החילוני חש איו עצו מהתבטאויות כאלו ,השומטות את
הקרקע מתחת לרגליו .כבר לא מדובר בשמאל מול ימי ,מדובר בקיו
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שפוי מול פרימיטיבי ,מדובר בימיהביניי מול העיד המודרני .האד
החילוני חש שמוחקי את כל מה שיקר לו ושהוא מאמי בו.
א נבח את האמירה הזאת באופ הגיוני ,לא נגיע אל שורש הבעיה ,כי
האמירות האלה אכ הנ חסרות שחר .אבל א נבי שיש כא צור של
הציבור החרדי למחוק ,לפגוע ולבטל את הציבור החילוני מתו תחושה
שזה מה שהציבור החילוני עושה לחרדי ,יתבהרו לנו אמירות מ הסוג
הזה ,וה תהיינה מאיימות פחות ומובנות יותר.
ג הדתיי הולכי לרופאי ,משתמשי במוצרי שבנו מהנדסי ,גרי
בבתי שתיכננו אנשי מקצוע ועוד .אי מרגיש המיעוט החרדי ,שזקוק
לציבור החילוני באופ כלכ בסיסי וראשוני ,כתינוק לאמו ,בעוד הציבור
החילוני ,שהוא הרוב ,בז לו? הא קיימת אפשרות שה לא ייתנו לנו,
החילוניי ,לחוש את מה שאנו נותני לה לחוש? אותו ביטול מוחלט
של כל אמונת ותרבות .על כ ,אמירות קיצוניות של רב כלשהו צריכות
ללמד אותנו יותר על מה שה מרגישי מאשר על כל דבר אחר.
המחיקה ,האיו והביטול שאנו חשי בבט מדבריו של הרב עובדיה
יוס ,זוהי בדיוק ההרגשה שלה ,וה נותני לנו להרגיש אותה היטב.
כ אנו יכולי לדעת מה עובר עליה .כ בקליניקה מבי המטפל את
המטופל המתקי אותו ופוגע בו .המטופל מעביר למטפל באופ לא מודע
את החוויה שלו ,וכ עושה לנו הציבור החרדי .הציבור החרדי הזה אכ
מאוי ביותר מ הקידמה הכרוכה במעבר מדת למדינה ,והוא מתקשה
להסתגל אליה.
אמירה אחרת של הציבור החרדי ,כגו "לא צרי צבא ,צרי רק להתפלל
לאלוהי והוא יילח בעדנו" ,נובעת מהקושי העצו שיש לה
להשתחרר מעבר ומעוצמתו של הורה סמכותי כמו אלוהי ולהתאי
את עצמ לעול החדש ולמדינה .זה שלב התפתחותי שבו כל מתבגר בעל
הורה נוקשה ושתלט שלא מאפשר לו לגדול יתקשה לעבור .לדיד,
מדינת ישראל היא לא הדבר החשוב ביותר .נאמנות להורה הסמכותי
היא בראש מעייניה ,וה חוששי להשתחרר ממנו .ההורה הזה ,קרי
אלוהי ,הוא זה שהחזיק את הע היהודי במש שנות הגלות הארוכות,
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והוא זה שימשי לשמור עליו באר 2או בחו 2לאר .2ביטחו כזה לא
נוטשי בקלות .בהתא להשקפת ,השמה את הדת במרכז ,ה
צודקי .ההשלכה הזאת של האד ,הנקראת אלוהי ,שמרה על הע
היהודי לאור שני .מדינה אינה כוח רגשי רב עוצמה כמו אלוהי ,והיא
תגרו לנו להיות מדינה ככל המדינות .כלומר ,קוד כול מדינה
דמוקרטית בעלת שלטו חוק המופרד הפרדה מלאה מ הדת .נטישת
הורה כזה ,שבביתו כל החוקי והכללי ברורי לגמרי ,והוא מחזיק את
הילד קצר ביותר ודורש צייתנות מוחלטת ,ומעבר אל עול של חופש,
היש דבר מאיי מזה?! על כ ,ישיבת של החרדי באר 2היא מטעמי
נוחות בלבד ,ואי לה עניי וחלק בעול של צבא ומדינה.
העמדה הרגשית הדתית היא שיש סדר בעול שהדתיי מחויבי אליו
ולא יכולי לבטל אותו :הסדר הדתי .הסדר הזה נת ונות משמעות
קיומית לאד בכל תקופות ההתפתחות האנושית .ג כיו ,חלק ניכר
מהעול הוא דתי .אנו ,החילוניי ,הננו קצה קרחו של עיד מודרני.
תפקידנו כחילוניי להכיר בכוחה של הדת ובחשיבות שיש לה בעול
הנפש של האד ,להבי כמה היא מספקת סדר ומרגוע לציבורי וקהלי
לסדר מסוג
רחבי ביותר ,בעבר ובהווה ,ולא לזלזל בצור האנושי הזה ֶ
דתי .ע זאת ,הפרדת דת ממדינה ושימת המדינה מעל הדת היא חיונית.
ההפרדה הזאת מביאה את כל אות חלקי לא רציונליי ,קרי דתיי,
שה נחלת כולנו ,להישאר כחוויה פנימית אנושית של האד ע עצמו או
ע קבוצת אנשי נוספת המאמינה באמונתו ,אבל את המציאות יכתיבו
חלקי אגוצנטריי ונרציסטיי פחות ומפותחי יותר ,המכירי באחר
ונותני לו מקו ,קרי ,חוקי המדינה הדמוקרטית .זו המשמעות של
הפרדת דת ממדינה  חוקי המדינה שולטי ,אבל לכל אד החופש לבחור
את דתו .לכל אחד מאיתנו יש חלומות ,דמיונות ומאגר גדול של חלקי
לא רציונליי ,אבל כל עוד נשמרת ביקורת המציאות ,והתפקוד החיצוני
תקי ,לא מתעוררות בעיות מיוחדות .השתלטות חלקי יצריי ,לא
רציונליי אלו ,על המציאות היא מסוכנת ביותר בעבורנו כע ,כמו בחייו
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של היחיד )בצורתה הקיצונית זוהי פסיכוזה( .הפיצול לטובי ולרעי,
המחויב מ האמונה הדתית ,משק את הטבע האנושי ,ללא ספק .לכל
אור ההיסטוריה האנושית רצחו אנשי זה את זה בגי אמונות דתיות.
נפש האד מטבעה היא מפוצלת .האינטגרציה ,קרי הדמוקרטיה,
המתבטאת ביכולת לראות את האחר ,להקשיב לקולו ולתת לו מקו ִהנ
הישג התפתחותי ממדרגה ראשונה .ההישג של החילוניי חייב להיות
בתקופה הזאת הפרדה בי דת למדינה או מעבר ממדינה יהודית למדינה
ישראלית באופ אמפתי ,עד כמה שנית ,לציבור הדתי.
הציונות היא אפוא ניסיו של מתבגר לגדול מתו הקונפליקטי הכלכ
קשי של עברו ,קונפליקטי דתיי ,יצריי וארכאיי ,אל עבר מדינה
המייצגת היבט חילוני ומציאותי יותר של חיי הנפש .לדת ,כידוע ,אי
נגיעה לא בכלכלה ,לא בביטחו ולא בעוד היבטי של המציאות המדינית
הדורשי כוחות אגו .דת מקור 9בכוחות האיד הלארציונליי ,רבי
העוצמה .היא נוגעת בפחדי העמוקי ביותר ,במשאלות ,בצור להיות
שונה ,ייחודי ,ילדו האהוב של האב הכול יכול .בתהלי הזה של גדילה
התבוללו רבי מהיהודי ונטשו את בית הוריה ,כלומר ,את אות
מרכיבי דתיי ,לתמיד ,ללא שו כוונה לחזור ליהדות או לשמור על
זיקה אליה .אחרי נצמדו לעבר ולדת בחוזקה .ה אמרו שרק הדת
מעניינת אות ולא המדינה ,שהיא כמנהג הגויי .אות דתיי
אורתודוקסי קיצוניי גרסו שכשיבוא המשיח תקו ליהודי מדינה.
יהודי רבי שמרו על יהדות מבלי לעלות ארצה ,ובעצ אמרו בכ
שיהדות היא משנית למדינה שבה ה חיי .נאמנות היא בראש
וראשונה למדינה שה חיי בה ולחוקיה ,ובאותה מדינה ה שומרי על
דת כבני דתות אחרות .אנו יודעי שג היהודי האלה ,ברוב,
נמצאי בדרכ להתבוללות .וקבוצה ,לא גדולה יחסית ,של יהודי פנתה
לציונות .היהודי האלה ניסו לגדול מתו עבר ודת אל עבר מדינה.
ואכ ,אנו מוצאי יהודי בכל דרגות הביניי האפשריות בי דת
למדינה .הניסיו להקי מדינה על בסיס ורקע דתי טומ בחובו קשיי
גדולי .הקשיי האלה גדולי בייחוד בשביל אות אנשי שחפצי
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להקי מדינה מערבית ,דמוקרטית ומפותחת שאינה מבוססת על הגדרה
דתית של מדינה .מדובר בניסיו יוצא דופ בעול  הקמת מדינה על
בסיס של זהות דתית – והקושי הוא במעבר מדת למדינה או מחוקי הדת
לחוקי הדמוקרטיה ,כי דת אינה דמוקרטית בנשמתה .אלוהי ,חוקיו
ומצוותיו ִהנ חוויה טוטליטרית מוחלטת .מדינות אחרות נוצרו על בסיס
טריטוריאלי ,קבוצת אנשי גרו במקו מסוי והתגבשו לכלל מדינה.
במדינה הזאת היה רוב לדת כלשהי ,והדבק המאחד היה ,ראשית כול,
שכנות .אצלנו ,היהודי ,היה התהלי הפו .אנו עלינו ארצה מכל
העול ,והתקבצנו בישראל על בסיס היותנו יהודי .כל מי שעלה ארצה
ודאי חש זיקה כלשהי ליהדות ,מודעת יותר או פחות ,שא לא כ ,לא
היה עולה .הדבק המאחד שלנו הוא אפוא קוד כול דתי .עמי אחרי
החלו את דרכ ממדינה שיש בה דתות שונות ,אנו התחלנו את דרכנו
מדת אחת המפוזרת במדינות רבות .ההמנו ,המדבר על "נפש יהודי",
ומגילת העצמאות ,הנסמכת על "צור ישראל וגואלו" ,מזכירי לנו
שעברנו לשלב ההתפתחותי הבא של הקמת מדינה בלי לפתור את השלב
הקוד ,קרי ,הקשר המורכב שלנו ע העבר והדת.
בעצ הקמת המדינה הצהרנו שאנו רוצי להשתחרר ,מי באופ מודע
יותר ומי באופ מודע פחות ,ממרכזיות הדת בחיינו ,או לפחות
מבלעדיותה ,כפי שהיה בגולה ,ולהכניס אלמנט חילוני של מציאות
לחיינו .איש מאיתנו אינו רוצה באמת שנהיה כמו מדינות דתיות נחשלות
)אירא ,למשל( ,אלא כמו מדינות מערביות מפותחות ,וג החרדי רוצי
לחיות במדינת רווחה שבה בריאות וכלכלה של מדינה מפותחת ,ולא
לחיות במדינה של העול השלישי .אבל יש בנו כאלה ,בייחוד החרדי,
המתקשי מאוד להשתחרר מאות אלמנטי דתיי לא רציונליי
וכופי בתו נפשנו .אנו יודעי מ הקליניקה שאיש לא נהנה מניתוק מ
המציאות והסתגרות בתו עצמו או קהילתו ,וא בחירה פתולוגית זו
נעשית ,הרי היא נובעת מחרדות עצומות של מפגש ע המציאות
המאיימת .קבעונות בגדילה נוצרי מתו החשש לעבור לשלב
ההתפתחותי הבא .איש אינו רוצה להיות תלוי בזולתו ,כפי שהחרדי
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תלויי ,בלית ברירה ,בחילוניי .באופ דומה ,אישיות בעלת נטיות
מזוכיסטיות תאמר לנו שהיא נהנית מזה ,ורק אנו ,בקליניקה ,יודעי
שהיא לא מכירה דבר אחר ,וזוהי הדר שלה לקבל תשומתלב ,להרגיש
חשובה ולשרוד.
להתקב 2ולהקי מדינה יהודיתדתית קל יותר .לש כ יש צור בעיקר
לשנות מקו מגורי ,ופחות לעבור תהליכי גדילה רגשיי ולשנות תפיסת
עול .אבל ברור שזו לא מדינה שתוכל לשרוד משו שהיא לא מחוברת
למציאות .קיי קושי ,שהוא בעיקרו לא מודע ,להשתחרר מכבלי הדת.
שימת המדינה מעל הדת היא ,לגבי רבי מאיתנו )בייחוד לדתיי
שבינינו ,אבל בשו אופ לא רק לגביה( ,הרגשה של "סו הע היהודי".
אנו ע שנאבק כל חייו לשמור על יהדותו כדי לשרוד ,ופתאו אומרי לו
להפסיק להיאבק ולמות .הוויתור על מרכזיות הדת בחיינו מעורר את
הפחדי והחרדות הארכאיי ביותר ,תחושות השמדה וכיליו .אז ע
איזה עבר וזהות נישאר? תחושות התלישות והעדר השייכות מעוררות
חרדות עצומות בלאמודע הקולקטיבי שלנו ,ובסתר ליבנו אנו,
החילוניי ,שמחי לא אחת שהדתיי שומרי בעבורנו את הקשר ע
העבר והזהות .החרדות האלה לא בהכרח נכונות .ג דתות אחרות
מתקיימות תחת קורת גג של מדינות שונות .אנחנו יכולי להיות מדינה
ישראלית ,שהעברית היא שפתה הראשונה ,רוב תושביה יהודי ,והיא
חוגגת באופ רשמי חגי יהודיי ,אבל לא יותר מזה .השאר נתו
לבחירה .הפחתה בכוחה של הדת מעוררת אצל רבי מאיתנו ג רגשי
אשמה כבדי וחשש מעונש .כ חש ילד החפ 2להשתחרר מאב סמכותי.
אנו רואי שהחרדה הקיומית שלנו מקור 9ג בפני ולא רק בחו,2
שהערבי ישמידו אותנו .משולי אנו לאותו חוזר בשאלה המתייסר
במש שני ברגשי אשמה ופחד מעונש על כל הקלה שהוא מאפשר לעצמו
במצווה דתית כלשהי .הוא נאחז כמונו בסטטוס קוו ,כיפה אינו חובש
אבל ג אינו נוסע בשבת ,והוא חרד מאוד מכל שינוי שיעשה.
הפרדת דת ממדינה היא תהלי גדילה שבעזרתו נוכל להעניק לערבי
הישראלי שוויו זכויות )ארחיב על כ בפרק הד בערביי ישראל(.
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במדינה שאופייה דתי לא יכול ב דת אחרת שלא לחוש מקופח .חוק
השבות ,המעדי יהודי בגולה על ערבי בישראל ,משאיר את הערבי
הישראלי בתחושות קיפוח עזות .הערבי הישראלי חש שאת אחיו
הפלשתינאי גירשו ,ואי מה לדבר על אפשרות חזרת לבתיה ,אבל
את היהודי מנסי להעלות ארצה ולתת לה את המקו שהיה צרי
להיות מקו הפלשתינאי שגורש .אני לא חושב שהשאלה היא כא מי
צודק .לכל צד מגיע לחיות .השאלה היא אי אנו עושי את כל מה של<ל
ידנו כדי שערביי ישראל לא יחושו מקופחי .חוק השבות היה חיוני ע
קו המדינה ובשני שלאחריה כדי לבסס כא מדינה שבה רוב יהודי
גדול .אבל מה שמותר למתבגר אסור למבוגר .חמור ביותר הוא א מבוגר
ממשי להתנהג כמתבגר .מדינות רבות עשו במהל המאבקי להקמת
מעשי שלא היו שבי לעשות מאוחר יותר .היהודי יכלו לעלות ארצה
בחמישי השני הראשונות לקיו המדינה ,והגיע הזמ שנעדי ָשכ
קרוב על אח רחוק .אנו כאותו מתבגר המעדי את הקשר ע משפחת
המקור על המשפחה החדשה שיצר .אנו מלאי געגועי ליהודי שכבר
חמישי שנה מעדיפי שלא לעלות ארצה ,ואנו שומרי לה מקו על
חשבו מי שחי וגר איתנו .היהודי המגיעי מחו"ל מקבלי מייד עזרה
וזכויות מלאות ,ואילו ערביי ישראל מקופחי בכל תחומי החיי .ואולי
כ נית לשמור על חוק השבות במתכונת כלשהי ,זאת מאחר שמגיעה לנו
מדינה בעלת רוב יהודי מוצק ,אבל אז יש לתת פיצוי נאות לערביי ישראל.
הרי אנחנו כבר יודעי שפחות חשוב מה עושי ויותר חשוב אי עושי
ובאיזו הרגשה נשאיר את ערביי ישראל.
כדאי לברר בהזדמנות הזאת את המערכת הרגשית ,הלא בריאה ,הקיימת
בינינו ובי היהודי בחו"ל .אנו לוקחי לעצמנו תפקיד אומניפוטנטי,
לשמור על קיומ של היהודי ,להציל אות בשעת הצור ,לשמור לה
על הבית ולדאוג לה מבלי שה ישתתפו בכ באופ כלשהו .העמדה
הרגשית הזאת מזמינה כעסי ,מה מודחקי ,שלנו עליה על שה לא
עולי ארצה ,ומעוררת רגשות אשמה אצל .הרי נכו להיו ,די ברור
שלא נותרו עוד מאגרי של יהודי שיעלו ארצה בהמוניה ,אבל אנו לא
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מוכני לוותר על העמדה הרגשית הגרנדיוזית הזאת ,להיות המצילי של
הע היהודי ,וממשיכי לשמור לה מקו .הקירבה שלנו צריכה להיות
גדולה יותר לערביי ישראל מאשר ליהודי החי בחו 2לאר .2ג בצרפת,
למשל ,הנוצרי הצרפתי קרוב ,בדר כלל ,יותר לשכנו היהודיהצרפתי
מאשר לנוצרי באר 2אחרת .שוב ,משו שבצרפת המדינה היא מעל הדת.
קיימת בתוכנו קבוצה שהיא במהותה אנטיציונית .זאת הסכנה ההפוכה,
שמגל השמאל הקיצוני .מדובר בציבור שלא חש שהוא ראוי שתהיה לו
כא מדינה משלו ,בעלת אופי יהודי .אי הוא ראוי ,להרגשתו ,כי הוא
עשה דברי נוראי  גירש ע מארצו וגזל אותה בכוח הזרוע .הציבור
הזה מ-נע עלידי כוחות אשמה גדולי ,ועל כ ,רצו למחיקה ולהיעלמות
עצמית .הפתולוגיה הדכאונית ניכרת כא :הפניית התוקפנות כלפי
העצמי ,בעוד האחר הוא הז והטהור .הציבור הזה שכח שג לו מגיע
לחיות ,ושבאמת אי כא באופ עמוק ובסיסי צודק ולא צודק ,אלא
מדובר בשני עמי שרוצי לחיות .בקליניקה וג בפוליטיקה העמדה
הזאת ,בקיצוניותה ,מביאה לניסיונות אובדניי .האד חש אש ,שלא
מגיע לו לחיות ,שאי בשביל מה לחיות ,והוא רוצה לפגוע בעצמו.
האסוציאציות שעולות בטיפול אצל מטופלי בעלי נטיות אובדניות
יכולות להיות מ הסוג הזה :לנוח על משכב בשלו ,לחזור לרח,
כמה להתמזג ע
להתמזג ע אמא אדמה וכדומה .השמאל הקיצוני הזה ֵ
הערבי ,לקבל מה חו ואהבה ,שהוא חש שכלכ חסרי לו .זוהי
התמזגות אובדנית עד כדי ביטול העצמי והזהות שלנו כע .ברמה
האישית ,מדובר בגעגועי גדולי מאוד לקשר ראשוני )שכנראה לא היה
מספק( ,ולכ קושי להיאבק על הקיו היומיומי .ברמה הלאומית ,אכ יש
בנו שמתגעגעי לשקט ולשלווה ,למקו שבו נגמרי המלחמות
והמאבקי של הע היהודי .צודק הימי בהרגשתו המתארת לעיתי את
השמאל ,כמי שתשו כוחותיו לעמוד על שלו ולהילח ,אבל השמאל
הקיצוני עשה צעד אחד נוס לכיוו מדינה דולאומית ואובד זהותו
היהודית.
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השמאל ,כפי שאמרנו ,החלי את אלוהי עברו בתרבות המערב וברצו
להיטמע בתוכה .מחיקת העבר וניסיו להיוולד מחדש ,ג היא פתולוגיה
המוכרת לנו מ הקליניקה ,בי השאר ,של רבי מ החוזרי בשאלה
והחוזרי בתשובה .מחיקת העבר היא מחיקת חלקי אישיות אישיי
ולאומיי .מדובר במחיקת החלקי הראשוניי והיצריי יותר,
הקיימי באופ מודחק בכל אחד מאיתנו ,שהדת מייצגת אות .תחושת
רצ והמשכיות בזהות חשובה ליחיד ולע לבניית חיי מאוזני רגשית.
מאחר ששמאל זה מדחיק את עברו ויהדותו הוא נותר עמוס רגשי אשמה,
רוב לא מודעי ,בנוגע למעשינו כא .ג אצל ילד תחושת ה"מגיע לי"
מקורה בהורה שהעניק לילד חוויה זו .השמאל שהתנתק מעברו איבד את
תחושת ה"מגיע לי" שכרוכה בהכרה בזהות היהודית .השמאל מתעל מ
העובדה שהערבי מתייחסי אלינו כיהודי והמציאות של החיי באר2
ישראל כופה עלינו זהות זאת .בדר זו מכחיש השמאל את עברו ואת
התייחסות הסביבה אליו ונותר תלוש ומנותק מעברו כמו ג מקרקע
המציאות.
עד עתה היינו עסוקי באות היבטי המחייבי תהלי של מעבר מדת
למדינה .הגיע השעה לומר ג מה כ בדת .ובכ ,מתאי ונכו שתהיה לנו
מדינה דמוקרטית בעלת אופי יהודי .הקשר שלנו ,א כ ,לעבר תו בירור
רגשותינו הטעוני בנוגע אליו היא המשימה הניצבת לפנינו כע .אי לא
לבלוע אותו של ,ואי ג לא להקיא אותו מתוכנו .עבר אחר אי לנו,
ואיתו עלינו לחיות .זהו הדיאלוג שכלכ קשה לנו לעשות ע היהדות.
בפרק הבא נתרחק מ העבר ומ ההיסטוריה שלנו ,מאותו מבט גלובלי על
הדר שאנו עוברי כע ,מדת למדינה ,ונתרכז בפוליטיקה שאנו חיי
בתוכה ,ימי ושמאל.
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שמאל וימי
היבטי התפתחותיי מוקדמי של מצביעי שמאל וימי.
מרבית האנשי מצביעי באופ עקבי ,לאור השני ,לאותה המפלגה.
מרבית האנשי ִהנ דתיי או חילוניי ,ואינ חוזרי בתשובה או
בשאלה במש חייה .כשאד ממיר את דתו או ממיר את מפלגתו,
מדובר בדר כלל בשבר עמוק באישיות ובזהות .אני מתכוו לאות
אנשי שהיו קוד דבקי בחוזקה בעמדה אחת וכעת דבקי באותה
הלהיטות בעמדה השנייה ,ואיני מתכוו לקולות הצפי או לאנשי
שתמיד היו על הגבול שבי הדתיות לחילוניות .הסיבה לכ ִהנה שמדובר
באוס של הזדהויות עמוקות ,המהוות כעי שלד לאישיות המתפתחת
בילדות המוקדמת .הילד הגדל בבית ימני סופג ,בדר כלל ,מבלי משי,
משהו מההשקעה הרגשית בעלת הגוו הדרמטי ,פחות מרחק
אינטלקטואלי ,פחות ריחוק וקור ,ויותר אמוציונליות חמה ויצרית.
שמאלניות בהשוואה לימניות זו דר להחזיק את גופ באופ שאינו
משדר כוח ,רופס ונופל יותר ,אבל ג חופשי ונינוח יותר .שמאלניות
וימניות אלו הבעות פני ,רגע הוצאת האוויר מהריאות ,אופ
ההתמודדות ע אלמנטי של חולשה וכבוד .ע כל אלו מזדהה הילד .יש
הטועני ,בלא מעט צדק ,לדעתי ,שמראייה של אד ברחוב ,על פי דר
החזקת הגו ,ההליכה והלבוש ,ה יכולי לדעת למי מצביע אותו אד,
לימי או לשמאל .אנשי השמאל ילבשו בגדי פחות צמודי לגו ,בגדי
נינוחי ורכי יותר וסמכותיי פחות ,צבעוניי ורעשניי פחות בעלי
פחות סממני מזהי של סמל או הצהרת שייכות כלשה .על כ ,אצל
השמאל ,הבגדי משדרי איכות משותפת יותר ,שוויונית ואחידה ,ללא
ניגודי צבעי וסמלי ,ללא הצהרת נפרד-ת ונבדל-ת דרמטית .שמאלניות
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זו חוויה שמתקשה להכיר באלמנטי של כוח ובתלות שלה בו
להישרדותה ,ורואה את העול בצבעי הרמוניי ,רגועי ושקטי יותר.
שמאלניות זו קוד כול חוויה של כמיהה וגעגוע לאחדות ,למיזוג
ולשיתו ,ללא פערי ,ללא הבדלי ,ובעיקר ,ללא נפרדות .וימניות זו
חוויה שבה אתה חש שעלי קוד כול להיות חזק .שרק כ יכבדו אות,
ורק כ תשרוד .קיימת חפיפה רבה בי האוכלוסיות הימניות לדתיות
ולמזרחיות ,כשכול מבטאות ברמה הרגשית את אותו עול תוכ שאנו
דני בו .ימניות ושמאלניות מתפתחות בשחר החיי ,כשהורי מלמדי
ילד אי לפתור סכסוכי בג ,למשל .אי להגיב כשהוא ,הילד ,מותק.
נית להחזיר ,נית לוותר ,ונית ג לגשת לגננת ולבקש עזרה .ש,
בתחילת ההתפתחות ,כבר יש צור לפתור סכסוכי ,ובכל סוג של פתרו
גלומות חוויה רגשית ותפיסת עול שונה .כשילד רב ע חברו בג ,הוא
יכול לחוש את התוקפנות באופ גלוי יותר ,כעמדת הימי ,או להדחיקה
ולהמעיט בחשיבותה ,כעמדת השמאל .ההנחה היא שהילד בעל החינו
הימני ייטה להתקי או לברוח ,והילד בעל הנטייה השמאלנית ייטה
להכחיש את העימות בכלל ,כאילו אינו נוגע לו .לבקש את עזרת הגננת
יתקשו ,כמוב ,ג הילד הימני וג הילד השמאלני הפתולוגיי יותר.
זאת מאחר שבמקרה זה יש צור לראות מורכבות ,ג להכיר בתוקפנות
המתרחשת וג להכיר בכ שיש מישהו שיכול לעזור ל.
אבל נית למצוא עדויות התפתחותיות מוקדמות יותר לאותה עמדה
רגשית שונה ,של שמאל וימי .כשילד מקבל מכה ובוכה ,הא הא
גוערת בו ואומרת לו שבני לא בוכי ,כדי לשדר לו כוח .וא מדובר בבת
היא רצה איתה אל החלו ואומרת לה" :תראי! תראי! איזה ציפור יפה",
שוב ,כדי להדחיק ולהכחיש את הכאב ולהעביר את המסר של התגברות
עליו .ואולי הא מחבקת את ילד 9ואומרת לו" :כ ,אני יודעת שזה כואב
ל ,מסכ שלי" ,ומתמזגת איתו וע כאבו מתו שותפות ורחמי על
הילד .העמדה הראשונה תיטה להיות ימנית ואילו האחרונה תיטה להיות
שמאלנית .מהעמדה הרגשית השמאלנית יכולי להיגזר בהמש
ההתפתחות געגוע לקשר בנימה מדוכדכת יותר ,יכולת אינטרוספקטיבית
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וג רגשי אשמה ביחס לזולת .לכל עמדה רגשית היתרונות והמכשלות
שלה .הא המכחישה את הכאב ,למשל ,יכולה ג לשדר לילד 9שהיא
מאמינה בכוחו להתעל מ הכאב ,ושהוא אינו מסכ או לחלופי ,היא
יכולה לשדר לו שאי לשאת את הכאב ויש לברוח ממנו .ואילו הא
השמאלנית ,המתמזגת ע הכאב ,יכולה לשדר יכולת אמפתית לילד,9
ושאי היא מפחדת להיות איתו וע כאבו ,או לחלופי ,היא יכולה לבטא
עמדה דכאונית ,נעדרת כוחות להתגבר על הכאב ,ולהעביר מסר לילד
שהוא אכ מסכ .כפי שאמרנו ,מדובר בשתי עמדות רגשיות שונות,
העמדה הימנית ,שהמרכיב הרגשי שלה הוא דרמטי ,והעמדה השמאלנית,
שהמרכיב הרגשי שלה הוא רומנטי.
אי ספק שקיימי הבדלי התפתחותיי מהשלבי הראשוני של
החיי בי אנשי שבהמש חייה יצביעו לשמאל ובי אלו שיצביעו
לימי .כמו תמיד ,בנסיונות לאפיי מרכיבי נפשיי של ציבור רחב יש
להיזהר מהכללות יתר ,ובוודאי ישנ אנשי שלא מתאימי
לסטטיסטיקה הכללית או לרוש המצטבר .אבל רצוני לנסות ולתת
ביטוי למה שהדיוטות יכולי לחוש לעיתי בנקל .עצ העובדה שנטייה
ימנית או שמאלנית עוברת במשפחות ,כלומר ,קיימת נטייה של אותה
המשפחה להצביע בדר כלל לאותו אג של המפה הפוליטית ,מלמדת
אותנו על דפוסי אישיות עמוקי המתגבשי מ השלבי המוקדמי של
ההתפתחות .מקובל לחשוב שהימי אמוציונלי ,יצרי ודרמטי יותר ,ופחות
מדחיק תוקפנות ביחס לשמאל .על כ דחייה של ילד במשפחה בעלת
דפוסי אישיות ימניי ,למשל ,תהיה גלויה ,בוטה ונוטשת יותר .אצל
ההורה השמאלני תהיה לא פחות דחייה ,אבל היא תהיה מוסווית ,עטופה
אולי בהחזקה פיזית נאותה יותר ,אבל מתעלמת ונוטשת לא פחות ברמה
הרגשית .יש כא ,כמוב ,הזמנה להתפתחויות פתולוגיות שונות.
ההתעלמות ,הקור ,הריחוק והניכור שבעמדה השמאלנית יקשו יותר
להבחי בנטישה מאשר בנטישה על פי דפוס ימני ,שהיא בעיקרה ,או
קוד כול ,הזנחה פיזית .בהמש החיי ,ייתכ ,למשל ,שהילד שנדחה על
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פי דפוס ימני יזמי את ההתעללות בו באופ גלוי וברור יותר מאשר הילד
שנדחה על פי הדפוס השמאלני .האחרו יזמי ג הוא התעללות בו ,אבל
באופ מניפולטיבי ומוסווה יותר .כמו הדחייה ,כ ג האהבה והחו
גלויי וברורי יותר בדפוס הימני .הדבר בא לידי ביטוי ,בי השאר,
בשפת גו ,שבה מגע גופני רב יותר ,חיבוקי ,נשיקות ,טפיחות על השכ
וכיוצא בזה .מאחר שהתוקפנות מודחקת יותר אצל השמאל ,קיימת
נטייה דכאונית יותר אצל השמאל ופרנואידית יותר אצל הימי .הדחקה
של תוקפנות מביאה לתחושות דיכאו ,שהיציאה מה היא עלידי יכולת
לבטא כעסי ותוקפנות כלפי חו .2במילי אחרות ,דיכאו ִהנו תוקפנות
כלפי העצמי .האישיות הפרנואידית מאשימה את האחר ,היא חשה שכל
הטוב הוא אצלה ,בפני ,וכל הרע הוא בחו .2האישיות הדכאונית חשה
שהיא אשמה ,בודקת ,מבקרת ושופטת את עצמה כל הזמ ,חשה ייסורי
מצפו ,מכה על חטא וכיוצא בזה.
בשאלת הגבולות המתגבשי בתהלי הגדילה יש לצפות שאצל בעל
האישיות הימנית נבחי בגבולות ברורי יותר ובנפרד-ת חריפה יותר.
תהיה הפרדה ברורה יותר ,למשל ,בי העצמי לאחרי סביב שאלות של
כוח וכבוד ,וכ ג בי המשפחה לסביבה או בי הע לעמי שכני .זאת
מאחר שמבנה המשפחה הוא הייררכי וסמכותי יותר ,ומעודד מובחנ-ת
ונפרד-ת .המשפחה הימנית יכולה להיות מלוכדת מאוד ,אבל החוויה של
ה"ביחד" לא תהיה רומנטית ,אלא דרמטית ,יחד למע מטרה משותפת.
על כ הגבולות בימי ברורי יותר  מה מותר ומה אסור  ואי הטשטוש
בעניי הגבולות או הגבולות הרפויי יותר המאפייני את העמדה
הרומנטית או המשותפת יותר של השמאל .נשי בימי ייטו לשמור,
למשל ,על גבולות ברורי יותר בנושאי מי ,וא גבולות אלו ייפרצו ,זה
כבר יהיה עד הסו .כ ג הפיצול בי אוהב לאויב .לחלופי ,בשמאל
יהיה קשה יותר להבחי בגבול ברור בי מותר לאסור .העדר גבולות
ברורי מטיל על הפרט ,מטבע הדברי ,אחריות רבה יותר ותחושות
אשמה כבדות יותר בבדיקת מקומו .על כ ,הא הימנית ,המעודדת
נפרד-ת ,מאפשרת לילד לבטא יותר כעס עליה .הא השמאלנית,
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המעודדת קשר קרוב יותר ,שומרת על התוקפנות במקו מודחק יותר
בקשר ,ומעוררת יותר רגשי אשמה אצל הילד.
בשלב האדיפלי ,הב מזדהה ,כידוע ,ע האב ורוצה להיות כמוהו,
ומדחיק את משיכתו לא .הבת מזדהה ע הא ורוצה להיות כמוה,
ומדחיקה את משיכתה לאב .סביר להניח שבימי נמצא תהליכי הזדהות
חריפי יותר והדחקות ָמסיביות יותר .תהיה פחות סובלנות לעמדות לא
ברורות ומוגדרות לגמרי של תפקידי מיניי של ב ובת ,ובהמש,
לתפקידי של גבר ואשה .התפקידי המיניי ,שבשמאל ה מוגדרי
פחות ,מאפשרי יתר גמישות ויתר ביטוי של צדדי נשיי בגברי
וצדדי גבריי בנשי .המחיר של הגמישות והמורכבות הזאת ִהנו ,בי
השאר ,תחושות אשמה האופייניות לשלב זה ,שבו חש הילד אש על
משיכתו לב המי השני ואש על רצונותיו האסורי.
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דיבור בשפות שונות
מקובל וידוע לכול שוויכוח פוליטי לא מסתיי ,במרבית המקרי,
בשכנוע של אחד הצדדי .נשאלת השאלה מדוע .הרי כל צד משוכנע
שהוא הגיוני וצודק ויכול להוכיח ולנמק את טיעוניו .הסיבה היא אחת,
שכל צד דובר בשפות שונות ובקודי רגשיי שוני ,והוויכוח אינו
במישור ההגיוני כלל ועיקר ,אלא במישור הרגשי .מדובר כא בעמדות
רגשיות שונות ,שעמדתי עליה חלקית בפרק הנוגע להיבט ההתפתחותי
של הבוחר הימני והבוחר השמאלני .עמדות רגשיות שונות אחראיות
להיווצרות שפות שונות של שמאל וימי .א יובהר פער זה ,יוכל כל צד,
לדעתי ,להיעזר בהבנה זו ולאמ 2את העמדה הרגשית הנגדית ואת השפה
הנגזרת ממנה ,כדי לשכנע ביתר יעילות את הצד השני .כ יוכל כל צד
להעביר את המסרי שלו בלי לשנות ,בשפה המובנת ומקובלת על הצד
השני .מלבד שיפור יכולת השכנוע הטמונה בהבנות אלו ,מדובר כא
במשימה לאומית של איחוי השסע בע ושל היכולת לדבר זה בשפתו של
זה.
ההבחנה בי שפה של הימי לשפה של השמאל על מאפייניה השוני
מקובלת בארצות רבות .השמות "דרמטי" ו"רומנטי" ,בהתאמה ,ה שלי.
השפה הדרמטית של הימי :נית להתרש בנקל שדוברי הימי ניחנו
בשפת גו חותכת ונחרצת יותר ,בתנועות קצרות והחלטיות יותר ,בטו
דיבור פחות מונוטוני ויותר סוער ובדיבור במשפטי קצרי .כ ג
הופעת  הלבוש והתסרוקת  פחות סולידית ויותר יצרית )שביל בצד,
בלורית ,סומק בלחיי וכדומה( .דוברי הימי משתמשי במילי טעונות
ובדימויי המעוררי אפקט רגשי עז" :שואה"" ,סלע קיומנו"" ,ביטחו"
וכדומה .ה שמי דגש רב יותר בהופעה וברטוריקה ,משתמשי
בביטויי חגיגיי ,פרדוקסיי ,משתמשי בש אלוהי ובמילי
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תנ"כיות ומעוררי את החוויה הדרמטית של המאזי .כלומר ,ההזדהות
העמוקה של איש ימי ִהנה לא רק ע הרעיונות הפוליטיי ,אלא ג ע
האפקט שבו מועבר המסר .באופ זה רצוני לטעו שמפלגת העבודה לא
צריכה לשנות את מסריה כדי שייקלטו טוב יותר בימי ,אלא רק את אופ
ההעברה של המסרי ,כלומר ,עליה להעביר בשפה דרמטית יותר.
השפה הרומנטית של השמאל :כא נית להתרש מהופעה שקטה
וסולידית יותר .ה בשפת הגו ,תנועות עגולות ורכות יותר ,ה בלבוש
ובהופעה החיצונית ,וה בדיבור ,משפטי ארוכי ומונוטוניי יותר,
המתנגני במוזיקה מרגיעה .כ ג הבעות הפני .המילי בשפה
הרומנטית הנ" :מזרח תיכו חדש"" ,עתיד"" ,תקווה" .בשפה זו לא
מדובר בפחד מול ביטחו ,כמו בשפה הדרמטית ,אלא בייאוש מול תקווה.
זוהי שפה שאינה דרמטית ואינה עסוקה בפחד קיומי .השפה הרומנטית,
לעומת הדרמטית ,מדגישה יותר את העתיד ופחות את המסורת ,הדת
והעבר .זוהי שפה המשתמשת במילי "יחד"" ,כולנו"" ,אנחנו" ,בנוגע
ליחסנו ע הערבי ומדגישה את האינטרסי המשותפי של כולנו.
השפה הדרמטית ,לעומת זאת ,מדברת במושגי של "אנחנו וה" .השפה
הרומנטית אומרת בעד מה היא ,השפה הדרמטית מדגישה למה היא
מתנגדת .מילי כמו "אחווה"" ,אמת"" ,שלו" ,המדגישות מערכת
יחסי רומנטית של הבנה משותפת ,אמפתיה וגעגוע אל מול מילי
דרמטיות של "ליכוד"" ,כוח" ו"ביטחו" .באופ זה רצוני לטעו שהליכוד
לא צרי לשנות את מסריו כדי שייקלטו טוב יותר בשמאל ,אלא רק את
אופ ההעברה של המסרי ,כלומר ,עליו להעביר בשפה רומנטית יותר.
כשהשמאל רוצה לשכנע את הימי הוא צרי להעביר את מסריו בשפה
דרמטית ,כדי שהימי יוכל להזדהות אית .במילי אחרות ,את מסר
השלו יש להעביר בטרמינולוגיה של מלחמה" .השלו ינצח"" ,הקרב על
השלו" ,אלו רק התחלות בכיוו הנכו .או כפי שערפאת מעביר את
המסר בהצלחה לציבור שלו ,ומדבר על "שלו של אמיצי".
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כשהימי רוצה לשכנע את השמאל הוא צרי להעביר את מסריו בשפה
רומנטית ,כדי שהשמאל יוכל להזדהות אית .למשל" :רבי ,עצור שנייה,
שלו לדורות ".כלומר ,חכה רגע ,במתינות וברגיעה נוכל לעשות את
הדברי טוב יותר ,למע השלו.
נית ,למשל ,להתרש שהימי אהד את רבי יותר מאשר את פרס ,מאחר
ששפתו של רבי היתה פחות רומנטית .והשמאל אהד ,למשל ,את מרידור
או אפילו את ארנס יותר מאשר את ביבי ,כי מרידור וארנס מדברי
בשפה פחות דרמטית.
אומנ קשה להתווכח ע ניצחו ,אבל מתו האמור לעיל היה מקו
להחלי את השלטי "יש תקווה ע ברק" ,שפוזרו בחוצות ,בשלטי
בשפה הדרמטית ,דוגמת "יש ביטחו ע ברק" .ולחלופי" ,נתניהו ,מנהיג
חזק לע חזק" ,היה שלט שגוי שדיבר רק בשפה הדרמטית של הימי,
שיכנע את המשוכנעי ,ולא פנה אל השמאל .שלט דוגמת "נתניהו יביא
את השלו" ,או אפילו "נתניהו יביא שלו בטוח" ,היה אפקטיבי הרבה
יותר מבחינת הימי .ואכ סיסמת "שלו בטוח" הצליחה בבחירות
 ,1996כי סיסמא זו העבירה את עמדת הימי בשפה הרומנטית.
כדי להמחיש מדוע נכשל השמאל בכל כ הרבה מערכות בחירות ,די
לצטט את תשובתו של שמעו פרס לפרק זה ,שנשלח אליו:
"קראתי בעניי את מכתב מ 14.1.98ע תקציר הניתוח של ההבדלי
שבי ימי לשמאל .יש הרבה אמת במה שאתה כותב .כשלעצמי אני פחות
מאמי באופ הצגת הדברי ויותר בתוכנ".
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לסיכו  :מאחר שמדובר כא בדיאלוג במישור הרגשי ולא במישור
ההגיוני ,השאלה מי צודק אינה רלוונטית כלל .על כ ,לא צרי לשנות את
המסר ,אלא את אופ העברתו בלבד .כלומר ,על הימי להעביר את מסריו
בשפה רומנטית כדי שייקלטו עלידי השמאל ,ועל השמאל להעביר את
מסריו באופ דרמטי ,כדי שיקלטו עלידי הימי .אבל אימו 2של שפה
שהוא רק מ השפה ולחו 2אינו אפשרי .הימי והשמאל חייבי לעבור
תהליכי הפנמה ועיבוד ,הדומי במהות לטיפול פסיכולוגי ,שבו
שהנ חש ומשדר ולמה שחשי אחרי ביחס
מתחדדות תחושותי למה ִ
אלי ,כחלק מתהלי

הפנמת השפה החדשה .
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המחסומי הרגשיי המונעי מנבחרי השמאל להגיע אל לב מצביעי
הימי
הקדמה :הפרק הזה מיועד להאיר את ההיבטי הפסיכולוגייהקליניי
בקושי של נבחרי השמאל להגיע אל לב מצביעי הימי .לאחר שדנתי
בפרקי הקודמי בהיבטי התפתחותיי של האישיות של מצביעי
שמאל וימי ,וכ ניתחתי את השוני בשפות השונות ,השפה הרומנטית של
השמאל והשפה הדרמטית של הימי ,והובהר שלא את המסר צרי
לשנות ,אלא את אופ העברתו בלבד ,הגיע העת לגעת בעיקר הקושי
הניצב לפני נבחרי השמאל ,והוא אופ העברת המסר ,כלומר ,אימו2
השפה הדרמטית באמצעות הפנמה של "עמדה רגשית" שונה .בתהלי
קשה זה ,הדומה במהותו לטיפול פסיכולוגי ,על הפוליטיקאי השמאלני
לבחו את עמדתו הרגשית ואת המחסומי הקיימי בו ומונעי
ממצביעי הימי את האפשרות להזדהות איתו .לש כ אפתח ב"לא
מודע של השמאל" .זאת מאחר שאימו 2של שפה שהוא מ השפה ולחו2
בלבד הוא זיו א הוא לא בא ממקו אמיתי ,א הוא לא קשור
בתהליכי הזדהות והפנמה שצריכי להתרחש קוד שהשמאל משתמש
בשפה הדרמטית .בסיו מוצגי שני עקרונות השפה הדרמטית שיש
לאמ .1 :2עקרו הקיפוח  .2עקרו הממלכתיות ,בליווי דוגמאות
הממחישות את ההפנמות והעיבודי הרגשיי שצריכי להתרחש

.

הלאמודע של השמאל
אד מגיע בדר כלל לטיפול כשדברי בחיי לא מסתדרי לו .נדרש
זמ ,לא מייד ר 2אד לטיפול נפשי ,אבל כשהוא מגיע לחדר הטיפולי
שומעי אותו ,בדר כלל ,אומר" :אני לא יודע ,דברי לא מסתדרי לי
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בחיי ,ע אשתי ,בעבודה ,ע הילדי וע חברי ,ואני לא מבי למה".
הטיפול הנפשי הוא התחנה האחרונה בעבור מטופלי רבי" .א כא לא
אפתור את בעיותי ,אז אני לא אפתור אות יותר ",שומעי אות
אומרי לא אחת .כוחו של הטיפול הנפשי הוא בכ ,שקדמו לו הרבה
שני שבה ניסה האד כל דר אפשרית ,נוע 2בכל מי שהיה יכול ,קיבל
אלפי עצות ושו דבר לא עזר ,בא המטפל ולוקח אותו לעול אחר ,שלא
הכיר קוד ,הלא הוא עול הרגש ,וחוש לפניו נטיות אישיות שלו
שהמטופל לא חשב עליה ולא היה מודע לה בכלל .המטפל מראה
למטופל שיש סדר וחוקיות בעולמו הנפשי שהוא לא היה ער לה ,ומזמי
אותו להיווכח שאי מקריות בבעיותיו ולראות כמה ה דומות זו לזו ואי
הוא חוזר על שגיאותיו שוב ושוב .בקיצור ,שמדברי עליו ,על המטופל,
הפסידולוגיי של
ֵ
ולא על מישהו אחר .זה ג השלב שבו כל הטיעוני
המטופל הולכי ומתמוטטי .פתאו ברור לו שטיעוניו לא היו הגיוניי
כלל ,אלא בס הכול היו ניסיו להג על עמדות רגשיות בעייתיות שקיננו
בו ולהצדיק.
ועתה ,לשמאל .זה שני רבות שמפלגת העבודה לא נמצאת בשלטו ,וא
אכ הצליחה להגיע לשלטו ,הרי היה זה ברוב זעו ולא ברוב מוח 2כפי
שהיתה חפצה) .משנת  1977ניצח השמאל בבחירות רק פעמיי ,פע
אחת ברוב זעו כשרבי היה ראש הממשלה ,וכעת ברוב של  55אחוז
לעומת  45אחוז כשברק הוא ראש הממשלה( .זה שני רבות שהשמאל
מנסה לעשות כל בדק בית אפשרי ,ולא עוזר לו כלו .הוא לא באמת
מצליח להגיע ללב האוכלוסייה שמצביעה לימי .ב 1996לא עזרו רצח
רבי ותהלי השלו לשמאל לזכות באהדת רוב הציבור .ב 1999רק
כישלו חרו 2של נתניהו ומערכת בחירות טובה של ברק איפשרו לשמאל
לנצח ברוב שיחסית לעבר היה גדול ,אבל ודאי לא רוב שנית להגדירו
סוח ,ואשר משמעותו ִהנה שהשמאל הגיע ללב הימי .השמאל כבר בח
את כל התירוצי האפשריי למה אי הימי מצביע בעדו ,למה הוא נגדו.
זה המצב שבו האיש זקוק לטיפול ,זה המצב שבו מפלגת העבודה זקוקה
לטיפול נפשי ,כי ברור שמשהו כא לא עובד ,משהו עמוק אינו כשורה.
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אזלו הפתרונות בתחו הרציונלי ,המודע ,ועל כ לא עזרו ולא יעזרו כל
יועצי התקשורת .הפתרונות נמצאי רק בתחו הלאמודע ,ועל כ לא
היו נגישי עד היו .ש נמצא הפתרו לשאלה למה שונאי אותי והרי
אני לא עשיתי כלו ,והרי נתתי לה ,לבני עדות המזרח ,כלכ הרבה,
והרי הליכוד דווקא הגדיל את האבטלה וה בכל זאת מצביעי בעדו,
ועוד .כ ,יש שנאה לשמאל ,והשמאל לא באמת יודע למה.
בביקורו של אורי אור בגליל ,אמרו לו ש בני עדות המזרח" :למה אתה
לא אומר עלינו דברי טובי אחרי הכתבה הקשה ההיא?!" )אורי אור
צוטט בכתבה בעיתו כאומר דברי שנשמעו קשי כנגד בני עדות
המזרח ,על פגיעות הרבה ועוד( ואכ אורי אור ,ככל השמאל ,לא במקרה
לא הצליח להגיד עליה דברי טובי ,וזאת משו שהוא לא באמת
חושב עליה ועל תרבות דברי טובי .מרוקאי אחד אמר שהוא רוצה
אהבת חינ ,לא שנאת חינ .נדמה היה שאורי אור וחבריו לא הבינו על
מה מדבר האיש .ואיש אחר אמר לו" :ל אני סולח ,אבל לפחות למדת
במפלגת מה זה חברי ".הוא הבי את אורי אור טוב יותר משהבי אורי
אור את עצמו .הוא הזדהה ע הסבל של אורי אור על שחבריו הפכו אותו
שעיר לעזאזל .האיש אמר לאורי אור בדרכו שלו" :אצלנו יש חברי,
אצלכ אי .אני יכול להיות חבר של ,כי אני סלחתי ל ,אבל החברי
של לא סולחי ל ".כל זה נאמר במשפט יפה אחד ,שבו סיפר הדובר
לאורי אור מה זה סליחה וחו אצל בני עדות המזרח .ואכ ,לשמאל אי
יכולת אמיתית להערי ולכבד תרבות מזרחית ,להגיד עליה מלה טובה
ולאהוב אותה .בני עדות המזרח ,מטבע הדברי ,חשי זאת.
אז למה כלכ קשה למפלגת העבודה להתחבר לימי? כלכ קשה עד
שהיא כל הזמ מדברת ומשכנעת את עצמה ,ולא פונה אליו כלל .האלמנט
המרכזי בתרבות המזרחית ,הימנית והדתית שיש לשמאל קושי איתו הוא
היצריות .השמאל ככלל מדחיק יצריות .היצריות כוללת בתוכה תוקפנות,
א ג אלמנטי של קירבה וחו" .מזרח תיכו חדש" של פרס זה געד.
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ומה אי בגעד? אי בו תוקפנות .השפה של השמאל היא שפה רומנטית,
כפי שהסברתי ,ושפתו של הימי היא דרמטית ,כלומר יצרית יותר .מדובר
כא בתהלי התפתחותי שמתחיל כבר בשני הראשונות של החיי,
ועמדתי עליו בפרק "היבטי התפתחותיי מוקדמי של מצביעי שמאל
וימי" .השמאל הצליח להדחיק בתהלי ארו ומייגע של התפתחות
אלמנטי תוקפניי וחמי ממ-דעותו ומהתנהגותו ,אלמנטי של כבוד,
סמכות וחו ,על א שהיו מצויי אצלו בשפע בגיל הילדות .הימי שמר
יותר על השפה הדרמטית והיצרית של הילדות ,המדברת במושגי של
פחדי וכוח ,ואילו השמאל החלי שפה זו ,בהדרגה ,בשפה רכה יותר,
שהצליחה להדחיק את היצרי .אי זה אומר שהשמאל לא מבטא
תוקפנות .כדר כל הרגשות המודחקי ,זה בורח ויוצא לו במקומות
הלאנכוני ,מבחינתו ,כמו בהתנשאות ,למשל ,שהימי מאשי אותו בה
שוב ושוב והוא אינו יודע מה רוצי ממנו כלל .כדי להבי את החיי
הרגשיי של השמאל יש להבי שהשמאל לא מחק את היצרי ,כי יצרי
לא נית למחוק ,אבל הוא הדחיק אות ,פיצל אות ,הסווה והעלי
אות ,בעיקר מעצמו .כשאנו ,המטפלי ,אומרי" ,פיצול בחיי הנפש",
אנו מתכווני לאות מנגנוני הגנה פרימיטיביי המתקשי לערו
אינטגרציה של רגשות .אחד הפיצולי הראשוני של הילד ,למשל ,הוא
שדמות ההורה ,לרגע היא כולה טובה ולרגע כולה רעה .כשההורה כולו
טוב אי הילד זוכר שפע הוא היה ג רע ,ולהפ .הילד עדיי לא מסוגל
לערו אינטגרציה ולהבי שמדובר באד אחד מורכב .ילדי נוטי
לעיתי לחוות את אחד ההורי כטוב מאוד ואת השני כרע מאוד,
ובהמש ,עוברי הפיצולי לחברי ולמורי ,שאות מחלק הילד
למלאכי ומפלצות .עדיי קשה לילד לראות את המורכבות האנושית,
ולהבי שבכל אד יש כל מיני חלקי .ברמה התרבותית ,החברתית
והפוליטית ,רובנו נוטי לפיצולי חריפי ,ומחלקי לנו את העול
לנוחיותו לשחור ולב .השמאל ,בהקשר זה ,מפנה את התוקפנות שלו
לימי ,ואת הזדהותו והאמפתיה שלו ע החלש ,המסכ והמקופח הוא
מפנה לערבי .מדוע הערבי חשובי לשמאל יותר מ הימי ,זו שאלה
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שהשמאל צרי לשאול את עצמו כדי לעבור ממצב של פיצול לעמדה
רגשית אינטגרטיבית יותר.
פליטת הפה של אורי אור ,כמו פליטות פה רבות שפרויד דיבר עליה,
אינה מקרית ,והיא מבטאת משהו אמיתי מ הלאמודע של הדובר .ישנה
כא רק תחילתה של ההבנה שמשהו אינו כשורה ואינו פועל כפי שצרי.
אהוד ברק ,בהתנצלותו לפני בני עדות המזרח ,הוא כאותו מטופל המבי
שיש לו בעיה ,אבל יותר מזה קשה לו להגיד .ואז מוקיעה מפלגת העבודה
מתוכה את אורי אור במהל היסטרי וחפוז ,הופכת אותו שעיר לעזאזל,
משליכה עליו את כל הקושי שלה ע הימי ומרחיקה אותו משורותיה
כדי שלא ייחסו לה את המחלה הזאת .כ מחזקת מפלגת העבודה אצל
בני עדות המזרח את התחושה שהיא באמת מפחדת מאוד מ הלאמודע
הזה ,שעלול להתגלות .אכ ,אורי אור שיל את מחיר הלאמודע של
השמאל.
קשה לשמאל לשמוע באמת את מה שהימי אומר לו" ,תגיד עלי דברי
טובי ,תחשוב עלי דברי טובי ,תאהב אותי באמת" ,מילי פשוטות,
חמות וראשוניות שיוצאות ישר מהלב של אות אנשי שבאו להיפגש ע
אורי אור .השמאל ,באופ מסורתי ,במש השני ,לא מצליח לזהות את
הבקשה הזאת של הימי לקבלת חו וקירבה מהשמאל .השמאל לא
מצליח להתעלות מעל שיקולי מפלגתיי ולהיות ממלכתי .מפלגת
העבודה בוחרת באופ קבוע מסיבות רגשיות עמוקות להיות נגד הליכוד
ולא בעד הע .אלה השנאה ,הבוז וההתעלמות שרוחש השמאל לימי,
ללא יכולת אמיתית לפרג על משהו טוב .הימי חש את השנאה היטב.
מה חש הימי ,למשל ,לנוכח התקפות חוזרות ונשנות על נתניהו ,שהוא
דמות אב בשבילו? א השמאל לא מסוגל להגיד מלה טובה על ביבי ,יש
לו בעיה אמיתית ,כי ביבי הוא השתקפות של מי שבחר בו ,של מי שאוהב
אותו ומאמי בו .השמאל אכ עדיי חש שהוא זה המדינה ,ואת כל מה
שמייצג הימי בתרבותו ,דעותיו ורגשותיו השמאל מדחיק .בטיפול הזוגי
הזה ,השמאל ,שהוא אחד מבני הזוג ,טוע שרק הוא צודק ,ואילו השני,
הימי ,רק טועה .אי זה קל למטפל להתחיל מנקודה כלכ נמוכה
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במערכת היחסי ,אבל כא אנו נמצאי כע .שיעורי הבית שהשמאל
צרי לעשות היו ה לנסות ולמצוא לפחות דבר אחד טוב בימי או עניי
אחד שבו הימי צדק .אלו שיעורי בית לא קלי לשמאל ,אבל זהו שורש
הבעיה .רמז שנית להעניק לשמאל הוא העובדה שאי זה מקרי שמי
שמדחיק תוקפנות ישגה בנקודת ההדחקה העיוורת שלו .הכוונה היא
לניסיו הכושל של השמאל בראשות רבי לנתק את ערפאת מ האחריות
לתוקפנות הטרוריסטית שיצאה ממנו .כי הרי השמאל לא רוצה לראות
תוקפנות ג כשהיא זועקת לשמי .השמאל אכ מתיק חלק מ
התוקפנות שלו ביחס לערבי ומפנה אותה לימי.
השמאל חייב להתחבר לתוקפנות שלו נגד הימי ,כי היא קיימת באופ
מודחק ואי הוא מכיר בה .היא מתבטאת בהתנשאות של השמאל על
הימי ובמחיקה של הימי מתודעת השמאל ,בבחינת לא רוצי להכיר,
לא רוצי לדעת .השמאל בעצ מרגיש שהוא יכול להסתדר ע הערבי
טוב יותר מאשר ע הימי .והשמאל אכ משקיע מאמצי בהתפייסות
ע הערבי ולא ע הימי .ואולי ,כמו אצל כל אד ,ישנ רגעי
מיוחדי ,שבה פור 2הלאמודע אל המודע ,ולו לשבריר שנייה ,ומשאיר
את האד מופתע כי כל עולמו שבנה מתמוטט לרגע ,אבל מייד הוא אוזר
עוז ומקי אותו מחדש ,ומחזיר ללאמודע את החומר המפריע ,וקובר
אותו שוב עד ההתפרצות הבאה .הא לא היו רגעי ,יחידי סגולה,
שהשמאל חש שהימי צודק? אולי ,למשל ,שהימי ,בדרכו ובהתעקשותו
היתרה ,השיג הסכ שלו טוב יותר ע הפלשתינאי? אולי רק קצת
הנמי את הציפיות של הפלשתינאי יותר ממה שעשה השמאל? ואולי
סביב פיגוע כלשהו ,כשלא היה נית עוד להכחיש את התוקפנות המופנית
כלפינו ,אז ,לרגע ,התעוררו אצל השמאל ספקות בצדקתו? אנו יודעי
מחדר הטיפולי כמה כוחות נפש צרי כדי לתפוס את הקולות
החמקמקי האלו ,להעלות ,לדו בה ,ולא לתת לה לברוח.
בואו נחזור לרגע לטיפול הזוגי הזה של שמאל וימי .אנו מתמקדי כעת
בקשיי של השמאל ומנסי לעזור לו להיות אמפתי לבזוגו ,הימי .אנו
רוצי לעזור לשמאל לחוש את הימי ולהרגיש מהיכ הוא מדבר ,וערי
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לקושי הרב שבדבר .ושוב עולה הצליל "רק אנחנו צודקי ,וש כול
טועי" .זו עמדה ילדותית לאבשלה ,שהתעקשות עליה היתה מחבלת
בכל סיכוי של התקדמות בטיפול הזוגי .למע האמת ,זוהי עמדה שאנו
פוגשי שוב ושוב במישור הפוליטי ,דבר המוכיח לנו כמה עמדותינו
הפוליטיות ִהנ רגרסיביות בנוגע ליחסי ביאישיי ,ומחזק את הידיעה
רבת השני שאנו מתנהגי כקבוצה לעיתי קרובות באופ רגרסיבי יותר
מאשר כיחידי .אז בואו נקווה לטובת הזוג הזה ,שמאל וימי ,שהשמאל
יוכל להתחבר ,ולו לרגע קט וקלוש ,למחשבה שאולי בכל זאת במשהו
הימי צודק.
עכשיו מנסה המטפל לעבור מהמישור הפוליטי למישור האישי ,הלא
מדובר ,בסופו של דבר ,באות רגשות אנושיי .המטפל מציע לשמאל
לנסות לזהות בחייו הנוכחיי רגעי שבה הוא חש את עצמו ימני ,או
לפחות יכול היה להזדהות ע הימי או להרגיש קירבה כלשהי אליו
בהתנהגותו או במחשבתו וברגשותיו .אולי דווקא כשהוא נמצא בבית ע
בהזוג ,אולי כשהילדי מעצבני אותו וכבר אי לו כוח אליה ,הוא
נעשה תוקפני יותר? ואולי במיוחד כלפי הילדי הוא מפגי חו שאינו
מעז להפגי ברגעי אחרי? אולי כשהוא חולה ,כשהוא עיי ,כשהוא ע
בהזוג במיטה? אולי דווקא כשהוא חש את עצמו מאוד צודק? כל אחד
מאיתנו יכול למצוא את הרגעי שהיצריות שלו מחליפה את הריחוק
ושיקול הדעת ,ולאו דווקא לשלילה .וא איש השמאל עדיי לא מצא
משהו שיכול לעזור לו להתחבר לאחיו הימני ,כדאי שיפנה לחלומותיו,
שלש הוא הדחיק את כל אותה יצריות שהיתה בו מאז ומתמיד .ש
הוא ימצא מלחמות עקובות מד כמו ג כמיהה חזקה לחו ולקבלה;
ש ישחקו לפניו רגשותיו האמיתיי ,אלו של איש הימי .כלומר ,הלא
מודע של השמאל ,הוא הימי .אבל המטפל הטוב לא יוותר ,והוא ימשי
לעזור לשמאלני להתחבר לרגשות הימני ולימני שבתוכו ,להיות אמפתי
אליו ולהיות מסוגל להיכנס לנעליו .הוא ינסה להעלות איתו את
זכרונותיו משכבר הימי .כשהיינו ילדי ,היינו כולנו ימניי יותר מאשר
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בבגרותנו .אז ,באות שנות ילדות ,כשפיות ,מכשפות ,גיבורי ונסיכות
הציפו את דמיוננו ,ונשלטנו בעיקר עלידי כוחות יצריי דרמטיי של
פחד וכוח ,היינו קרוב לוודאי מצביעי לימי .אז היו הרגשות מוחצני
יותר ,ודי להתבונ בפני של ילד קט ובשלל תגובותיו והבעותיו כדי
לשאול לא נעל כל העושר הזה ברבות השני .מי שיחזור לגיל בית
הספר וייזכר בילד הכוחני ,במלכת הכיתה ,בילד הבייש המבקש חסות
ובדינמיקה הסוערת של היחסי בי הילדי יבי שאז היינו רובנו ימניי.
כי היצריות הילדותית ,כמו חלומות ואגדות הילדות ,מפוצלת באופ חד
וברור לטובי ורעי ,וחסרה אותה אינטגרטיביות שהשמאל השיג רק
חלקית בעמל רב.
רק לש המחשה ,אציג שלוש דוגמאות של ביטויי לאמודעי של
השמאל.
האחת ,בעימות הטלוויזיוני בי פרס לבנימי נתניהו לקראת בחירות
 1996לא הסתכל פרס על ביבי ולא זיכה אותו אפילו במבט .הדבר נחווה
עלידי אנשי הימי כעמדה מתנשאת מאוד ,המוחקת את קיומו של ביבי
ואינה רואה במנהיג מי שראוי להתייחס אליו בכבוד.
השנייה ,נית היה להתרש במערכות בחירות אחדות אי שהשמאל
שמח וצוהל לפני היוודע דבר התוצאות הסופיות ,ואילו הימי שומר על
איפוק .הסיבה ברורה :מטרת השמאל היא להביס ולהכניע את הימי.
השמאל חווה את ההתמודדות כמשחק כדורסל שבו צוהלי האוהדי
בדקות האחרונות ,כשההפרש על לוח התוצאות נות לה את התחושה
שקבוצת מנצחת בוודאות .הימי מתייחס למערכת הבחירות באופ
ממלכתי יותר ויצרי פחות .מטרתו היא נצחו האידיאולוגיה שלו יותר
מאשר הבסת השמאל ,ועל כ הוא לא רוקד משמחה בטר עת.
השלישית ,לאחר תבוסת השמאל בבחירות  1996אמרה לאה רבי שהיא
רוצה לארוז את המזוודות ולנסוע מכא .במילי אחרות ,השמאל זה
הע ,וא השמאל לא בשלטו ,אי לה מה לחפש כא .זאת אמירה שאיש
ימי לא יאמר בשו מצב ,כי בימי יש קבלה עמוקה יותר של השמאל
מאשר להפ.
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זאת ועוד ,הימי מבקש מהשמאל בדרכו שיכיר בו כלגיטימי .על כ
חשובה כלכ היכולת של השמאל להיכנס לנעלי הימי ולומר אפילו לא
היכ ה צדקו ,אלא לפחות מה היתה תרומת ההיסטורית לע .כלומר,
להתחבר לעמדה הרגשית שה מייצגי ,שהיא העדר הכחשת תוקפנות,
הכרה בתוקפנות הערבית כלפינו ולא מחיקתה וההבנה של התרומה
העצומה שיש לדבר זה לנו כע.
מאחר שיש לשמאל בעיה שורשית ועמוקה ע הימי ,מוטלת עליו החובה
לא רק לחשוב על מערכת הבחירות הבאה ועל ניסיו לנצח ברוב דחוק
כלשהו ,אלא על תהלי עמוק של שינוי ,תהלי טיפולי הדורש זמ
וסבלנות ,ובו יוכל השמאל להתקרב לימי ,כלומר לעצמו.
אבל א השמאל יתקרב לעצמו הוא יגלה את מה שאנו המטפלי יודעי
זה מכבר ,שהדחקה של רגשות תוקפנות היא במלי אחרות הפניה של
התוקפנות כלפי העצמי וגוררת איתה תחושות דכדו ורגשי אשמה .זאת
ההגדרה הקלאסית של דיכאו  תוקפנות המופנית אל העצמי ,ואנו
יודעי מעבודתנו הטיפולית כמה היחלצות ממעגל הדיכאו וההאשמות
העצמיות עובר דר היכולת להוציא את הכעס שלנו החוצה ולבטא אותו.
עכשיו ברור למה השמאל נוטה להיות מיואש ובכייני .הנטיות
האישיותיות האלה של השמאל מקבלות בולטות נוספת עקב מצב
המלחמה שבו אנו מצויי .זה מצב שבו יש צור מסיבות מובנות לזהות
את התוקפנות המופנית כלפי ולהיות מסוגל להפנות תוקפנות כלפי
האויב .במצב מלחמה כשמופנית כלפי תוקפנות לחוש אש ,ולהצטר
באופ זה לאויב בהפניית התוקפנות כלפי העצמי ,זוהי סכנה קיומית.
הרגשות הדתיי ,תחושות ה"מגיע לי" ,הנרציסטיות הבריאה כל אלה
חיוניי בשעת מלחמה לש הישרדות .כל הקשיי האלה ועוד על
השמאל לברר לעצמו בטיפול נפשי לאומי ארו.
התנגדויות הדורשות עיבוד :כדי שהשמאל יהיה מסוגל להבי את הימי,
להזדהות איתו ולחוש אמפתי אליו ,כפי שנאמר קוד בנוגע לדת ,עליו
להתחבר ,קוד כול ,לאות חלקי בתוכו הקיימי במקומות מודחקי
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מאוד ,הכמהי לעמדה של כוח ,להרואיות ,לרצו לעמוד על שלו ולהיות
חזק ,וכ לקבל מקו והכרה .ומי לא יודע מהיכ זה מתחיל ,מילד ב
שנתיי האומר על כל דבר "לא!" כדי להרגיש את קיומו ,כדי להרגיש
נפרד ונבדל .קשה מאוד לשמאל להתחבר לרגשות האלה ,כי הוא מדחיק
תוקפנות ,מובחנ-ת ונפרד-ת וחושב במונחי "יחד"" ,שוויו"
ו"שותפות" .מדובר כא בשפה בעלת אלמנטי פרנואידי של הימי,
המבטאת את ההרגשה שכל הטוב בפני וכל הרע בחו ,2לעומת שפה
בעלת אלמנטי דפרסיביי של השמאל ,המבטאת געגוע וכמיהה לקשר,
לשותפות ולקירבה .העמדה הפרנואידית ִהנה שלב התפתחותי מוקד
יותר מהעמדה הדפרסיבית ,אבל העמדה הדפרסיבית עלולה בכלל ,וכפי
שציינתי במקרה של השמאל בפרט ,להדחיק ולהכחיש תוקפנות ולהפנות
אותה לא אחת כלפי העצמי .בצורתו הקיצונית השמאל הוא בכייני
ומיואש ,לא טוב לו והוא לא מרוצה לעול .אלו אלמנטי רגשיי של
השלב הדפרסיבי.
כשהיינו ילדי חיינו בעול רגשי חי ותוסס של קורב ותוקפ ,של
מפלצות ופיות ,ובעיקר של מלחמות קשות .המנגינות העצובות יותר
והדרמטיות פחות ,הרומנטיקה ,באו בשלב מאוחר יותר .לא אצל כולנו,
אבל אצל רבי מאיתנו .אבל השמאל נטש את העמדה הדרמטית ,את
הביטוי היצרי ,בתהלי של בוז והתנגדות והתרחק מה .בהרבה שני
ובהרבה עמל הצליח השמאל להרחיק כל סימ להיסטריה מנשמתו
ולדבוק בעמדה אובססיבית יותר ,מסודרת ומאורגנת ,כנגד השתלטות
תחושות של פירוק וכאוטיות המביישות אותו כלכ .בקיצור ,בעמל של
שני הצליח השמאל לבנות לו הגנות ָמסיביות מפני אות חלקי
דרמטיי ,היסטריי ומציפי הנותני דרור לרגש ,פ ישתלטו עליו.
השמאל בנה מערכת הגנות אינטלקטואליות של חשיבה מערבית,
המרוחקות מהרגש .אבל אז ,בשחר חיינו ,כשהנימה הרומנטית עדיי לא
היתה מנת חלקנו ,אז חשנו כולנו יותר רגשות לאומיי ודתיי שקשה
לשמאל לחוש היו .והשאלה היא אי השמאל מתחבר לחלקי הרגשיי
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האלו המצויי בתוכו .לפני השמאל עבודה נפשית קשה ,עבודה על
התנגדויות מוקדמות עמוקות שלו לימני-ת ולדתי-ת הקיימות בתוכו.
תיקו טעות חשוב :הבעיה של השמאל ע הימי אינה בשגיאות שנעשו
בעבר ,בקיפוח בתהלי הקליטה באר 2ובחוסר תשומתלב מתמש
למגזרי חלשי ועניי .כלומר ,הבעיה אינה על רקע עדתי .נית להוכיח
זאת באופני שוני .ראשית ,לאור כל השני בחר הימי מנהיגי ימי
אשכנזיי כמו נתניהו ,שמיר ובגי והצביע בעבור .מעול לא עמד
בראש הימי מנהיג מזרחי .כלומר ,הציבור הימני בוחר את מי שהוא
מזוהה איתו רגשית ואת מי שמדבר בשפתו ,השפה הדרמטית ,ובחירתו
היא לאו דווקא על רקע עדתי .מלבד זאת ,הרי דווקא במקומות
שהמצוקה הכלכלית והאבטלה נמצאות בשיא ,בנתיבות ובאופקי,
למשל ,היה רוב גדול לימי בזמ שלטונו 90% ,מהבוחרי במקומות
האלה הצביעו לימי .וא השמאל מאמי שהימי המזרחי נוטר לו טינה
בגלל טעויות שנעשו בעבר בתהלי הקליטה ,אזי מוטלת עליו החובה
להסביר כיצד ייתכ שקיפוח של שלטו הימי לא משנה במאו ,ואולי א
מגביר את התמיכה בימי .הפגיעה ,העלבו והקיפוח שחש הימי אינו על
רקע עדתי או כלכלי ,מקורו בחוסר לגיטימציה רגשית מצד השמאל.
השמאל סולד מצורת החיי ומהביטוי הרגשי של הימי ודוחה אות.
בקיצור ,השמאל מסתייג מהדר שבה הימי מבטא תוקפנות ,החל
בצורת לבוש ,באופ ביטוי ,בסוג האוכל החרי ,המש ב"צ'חצ'חי"
ו"פריחות" וכלה בהשקפת עול ובעמדה רגשית הנותנות מקו גלוי
לתוקפנות ולא מדחיקות אותה .זה כל ההבדל .הימי חש שהשמאל לא
מכיר ברגשותיו ומתנשא מעליו בעליונות אינטלקטואלית .בהקשר זה יש
כמוב לזכור שלהיות טוב ממישהו אחר במשהו לא מחייב התנשאות על
האחר .להיות טוב יותר הוא עניי אובייקטיבי ,להתנשא זאת כבר עמדה
רגשית .נית להתנשא מעל מישהו אחר ג א אתה פחות טוב ממנו ,כמו
שנית להיות טוב מהאחר בלי שהדבר יתורג לתחושות התנשאות
וביטול האחר )ביחסי בי חברי אחד יכול להיות טוב מחברו בתחו
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מסוי ,זה עדיי לא חייב להיות מתורג בהכרח להתנשאות( .ג הציבור
האשכנזי שמצביע לימי חש את הדחייה והבוז שרוחש לו השמאל
בעמדתו המתנשאת .זהו שורש הבעיה של השמאל .הקושי של השמאל ע
הימי אינו ממ-קד בטעות כזאת או אחרת ,בקליטה מקפחת על רקע
עדתי או בקיפוח חומרי מתמש לאור השני .הימי לא העניק לשכבות
הנחשלות בשנות שלטונו הרבות יותר מהשמאל .זוהי ראייה שטחית של
בעיה עמוקה ומורכבת הרבה יותר .בבחינת מטופל שבא לטיפול וחושב
שבעייתו היא בפרט כזה או אחר ,וא רק יסדר אותו הכול יבוא על
מקומו בשלו .מטופל זה לא רואה שהקושי עובר כחוט השני במקומות
ובאירועי שוני בתכלית .מדובר בקושי אישיות כללי של המטופל
שמתבטא ג בבית ע משפחתו וילדיו ,ג בעבודה ,ע חברי וכיוצא
בזה .כא מדובר בהכרה אמיתית של השמאל בלגיטימציה של צורת
ביטוי ימנית ,ביומיו ,ברחוב ,בפרטי חייה :לבוש ,אוכל ,צורת דיבור
וכדומה כמו בעמדות מדיניות .העמדה הרגשית הימנית והדר שבה היא
מבטאת תוקפנות היא אחרת ולא טובה פחות משל השמאל .השמאל
מתקשה להזדהות איתה ,להערי אותה ולראות ג את ההיבטי
הנכוני והטובי שלה שחסרי בעמדה הרגשית השמאלנית.
קיימת כא משוואה ברורה מאוד .השמאל ,כפי שציינתי ,מדחיק
תוקפנות ומבטא באופ גלוי געגוע לשלו ולשותפות .ההדחקה של
התוקפנות ,ככל הדחקה ,יוצאת ומתגלית במקומות לא צפויי ,לא
רצויי ולא מתוכנני מבחינת השמאל .היא מתגלית בהתנשאות של
השמאל על הימי ,בביזוי הימי ובדחייתו .התוקפנות של השמאל אינה
מכוונת לאויב שמבחו ,2אלא לתו המשפחה .האמפתיה של השמאל
גדולה יותר כלפי הפלשתינאי מאשר כלפי הימי .הימי חש זאת ונפגע
מאוד.
הימי ,לעומת זאת ,יצרי יותר ,וטר פיתח במידה מספקת את
המורכבות הנדרשת כדי לצאת מ העמדה האגוצנטרית ,לראות את
האחר ,לחוש אשמה ביחס אליו וג געגוע לקשר ולקירבה .לימי ,כאמור,
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אי קושי לבטא כעס ותוקפנות באופ גלוי .התוקפנות מבוטאת כלפי
הערבי ,ואילו הרצו לליכוד ואחדות )לא הייתי אומר געגוע רומנטי
לקשר ,כי זו עמדה מתקדמת יותר( מבוטא כלפי פני .אי ספק שהימי
ממלכתי ולאומי הרבה יותר מ השמאל .בהקשר זה ,יש כמוב לזכור את
מנח בגי בזמ שהיה באופוזיציה ,הוא יכול היה לעלות על דוכ הכנסת
ולבר את הממשלה בחו ,ולומר לה "כל הכבוד" על עמדות שבנוגע
אליה הסכי איתה .קשה למצוא עמדה ממלכתית כזאת בשמאל ג
כאשר ממשלה ימנית עושה מעשה הנראה לשמאל כנכו .המוכנ-ת
להקריב למע אחדות הע מתו עמדה קולקטיביסטית ברור וגלוי יותר
בימי .בימי לא מדברי על ירידה מהאר 2לאחר כישלו של הימי
בבחירות ,כפי שקורה ,לא אחת ,בקרב השמאל ,לאחר נצחו הימי
בבחירות .באופ זה ,הימי אמפתי יותר לשמאל ,וברמה העמוקה מוכ
יותר לקבלו ולהכיר בו מאשר השמאל מוכ לקבל ולהכיר בימי
ובלגיטימיות של העמדה הרגשית שלו .ומכא הטענה החוזרת ונשמעת
בקרב חוגי הימי שהשמאל לא ממש קיבל והפני את העובדה שלא בכל
פע הוא זוכה בשלטו .השמאל עדיי חש את הימי כלא לגיטימי ולא
ראוי לשלטו ,ומבטא זאת בגלוי .במילי פשוטות ,כפי שהימי לא מכיר
בפלשתינאי ובזכויותיה ,כ לא מכיר השמאל בימי ובזכותו לביטוי
רגשי אחר ושונה משלו .באופ זה ,השמאל לא קולט ולא מבי כמה הימי
צמא לקשר איתו ,לשותפות איתו ,רוצה ומבקש שיכירו בו ובלגיטימיות
של העמדה הרגשית שלו ,ונפגע מעמדה פטרונית ומתנשאת.
אמפתיה של השמאל לימי :אמפתיה אי פירושה בהכרח להסכי .אבל
ודאי פירושה לתת מקו וכבוד ויכולת להזדהות ,חלקית כמוב ,ע
המסרי של האחר וע מה שיקר לו .אמפתיה אי משמע 9סימפטיה,
משמעה לתת לאחר מקו אצל ,להיות מסוגל להיכנס לתו הנעליי
שלו ,להבי אותו ,להרגיש ולחוש אותו .אמפתיה זה תרגיל בעול הרגש.
מטפל משתדל להיות אמפתי למטופל שלו ,כי עצ פעולה זו ִהנה חוויה
מתקנת למטופל שמראה לו שקיי מישהו שמבי אותו ונמצא איתו,
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ומקבל אותו ,ולא לועג ובז לו ,כפי שקרה לו בעבר .וא מדובר בחוויה של
דחייה ,נחיתות וביזוי של הימי ,רגשותיו וצורת ביטוי במש שני בידי
השמאל ,הרי עמדה אמפתית והעברת מסרי מביני ומזדהי ִהנה
עמדה רגשית חיונית מאי כמוה ליצירת חוויה מתקנת ותנאי לדיאלוג.
כשמטופל בא לקליניקה ואומר לי שהוא פגוע ומקופח ,אני ראשית מאמי
לו .אי לו סיבה לשקר ולספר סיפורי .זאת החוויה שהוא כנראה נושא
איתו משחר חייו .ג במקרה זה של הימי דרושה ,קוד כול ,התערבות
אמפתית ,כי השמאל באמת לא מבי עד כמה הציבור הימני צמא להכרה
וללגיטימציה של צורת הביטוי הרגשי שלו .זה מחייב שינוי מהותי
בשאיפה ובנכונות של השמאל להכיר את העמדה הרגשית הימנית :צורת
הביטוי ,דר הלבוש ,תחושות של כבוד ,רגשות של חו ושל פגיעה
וכדומה .כל אלו חשובי יותר מאשר תרבותה ,מורשתה ופרטי קליטתה
הטראומתית של אותה אוכלוסייה ימנית באר .2אלה ,חשובי ככל
שיהיוִ ,הנ היבטי כלליי יותר .ג בקליניקה אנו יודעי שהרגש,
שאנו כלכ רוצי לשחררו מכלאו ולתת לו ביטוי ,צומח תמיד מתו
הפרטי ,מתו התיאור הקונקרטי ולא האינטלקטואלי המופשט.
תהליכי הזדהות נבני מ הפרטי הקונקרטיי ומ הפרטי של
הפרטי ,ש טמו הרגש שאיתו נית להזדהות ,ובאמצעותו נית לגעת
באמת הרגשית ,זאת כל מטפל יודע .כדי שהימי יוכל להזדהות ע
השמאל ,חייב השמאל תחילה להזדהות ע הימי ,ושלב ראשו זו
הכרות .הצ'חצ'חי ,הפריחות )תוקפנות לא מינית ומינית ,בהתאמה(,
המ.כר בשוק ,החברויות והטפיחות על השכ מהצבא ,החו
והמשפחתיות ,אלו הפרטי המעוררי את הרגשות שעל השמאל
להתמודד אית ולברר מה קשה לו במפגש הזה .אבל לשמאל ,כ נדמה,
קיי קושי רגשי להיכנס לפרטי אלו ,לחוות אות מבפני ולתת מקו
לאחר .זוהי הדר היחידה להבי באמת את העמדה הרגשית של הימי,
שממנה נגזרת ,כמוב ,עמדתו הפוליטית ,לכבד אותה ולא לבוז לה.
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בואו נסתכ בכמה הכללות שנדמה לי שבכל זאת קיימת הסכמה לגביה.
כששמאלני פוגש מישהו המתנהג אליו באופ וולגרי בש-ק ,בכביש או
ברחוב ,הוא נרתע ומסתייג מ התוקפנות המופגנת .הוא לא היה נוהג כ.
"יאללה ,תתחפ מפה ",אומר לו מישהו שהוא מכנה "צ'חצ'ח" ,מקרב
את פרצופו אליו ומאיי עליו בעיניו מקרוב .השמאלני יחוש פחד ,בדר
הטבע ,ולא ירצה להתעסק ע התוקפ .אבל הוא ער לכ שלא אחת ,ישיג
האיש שפנה אליו את מבוקשו באמצעות התוקפנות טוב מאשר בכל דר
אחרת .כי הוא ,השמאלני ,התקפל .כי הוא ,השמאלני ,נבהל .השימוש
בתוקפנות מעניק למשתמש בה ,לא אחת ,מקו ,חשיבות ותחושת
ניצחו .אצל נשי נית למצוא צורת ביטוי דומה המתבטאת בלבוש
והתנהגות "פריחית" .כלומר ,ביטוי מיני וולגרי המעניק לאשה כוח ,ללא
ספק .יהיו בשמאל שיגידו שזה מגעיל ,אבל אנו יודעי שמגעיל או גועל
ִהנ הדחקה של מיניות .ג הפריחה משיגה בנוכחות המינית שלה
תחושה של כוח ושליטה הגורמי לה סיפוק והנאה .ע זאת ,יש לזכור
שאותה פריחה או אותו צ'חצ'ח יכולי להיות ,ולעיתי קרובות ה אכ,
אנשי חמי מאוד כלפי חברי ומשפחה .מוכני להקריב ולעשות למע
אחרי יותר מציבור שמאלני .יש כא עמדה רגשית השמה גבול ברור
יותר בי פני לחו ,2בי אויב לאוהב ,בי גילויי תוקפנות לחו .בשמאל,
לעומת זאת ,אי גבול כלכ ברור ,ואי יחס שונה כלכ בי הקרובי
לה לרחוקי .והרי זה בדיוק מה שקורה ג במישור הלאומי ,שבו
מתגלה הימי כממלכתי ומפגי שאיפה לאחדות כלפי פני יותר מאשר
השמאל ,וג תקי יותר כלפי הערבי .ג הימניי שאינ עוני לתיאור
הזה שתיארתי ,ויש ודאי רבי כאלו ,יכולי להזדהות ברמה הרגשית ע
העמדה המתוארת ,המגלה תקיפות כלפי האויב מבחו 2ורגשות חמי
יותר כלפי הקרובי לה מבית.
הימי מספר לנו שהוא פגוע רגשית .אנו כבר מביני שהפגיעה אינה באופ
ספציפי מתהלי הקליטה במולדת או ממעמד הכלכלי והחברתי הקשה
של חלקי מהציבור הימני .אנו יודעי שהפגיעה הנה מאיההכרה
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בחוויית הרגשית הימנית כעמדה רגשית לגיטימית .השמאל חייב להכיר
בפגיעה זו הנובעת מעמדתו המתנשאת ולקבל עליה אחריות .התנצלות
היא רק תחילת הדר ,אבל נדרש שינוי אמיתי .עמדה ציבורית ממלכתית
של השמאל שאינה שוללת ,למשל ,באופ עקבי הקמת ממשלת אחדות
לאומית .עמדה של השמאל שיודעת ג לפרג ,לתמו ולתת רשת ביטחו
למהלכי ממשלה שנראי לשמאל נכוני בשעה שהשמאל יושב
באופוזיציה .עמדה של העדר התקפות אישיות נגד מנהיגי הליכוד שאית
מזוהה הימי .התקפות אישיות על מנהיגי הימי נחוות עלידי הציבור
הימני באותה חוויה שחש ילד שמתקיפי את אביו באופ בוטה כלכ.
רק בהתקפות אלו יש משו זלזול והשפלה חוזרת ונשנית של הציבור
הימני ,הרואה במנהיגו סמל ודמות אב שאיתה הוא מזוהה .השמאל אכ
סירב לראות במנהיגי הליכוד ראשי ממשלה לגיטימיי של כל הע
לאור השני.
כדי שהימי יוכל להזדהות ע השמאל ולהצביע לו ,יש צור לפוגג את
השנאה שהימי רוחש לשמאל עקב הדחייה המתמשכת ולהחליפה
באהבה .זאת משו שתהליכי הזדהות מתרחשי באמצעות אהבה .כ
מזדהה ילד ע אביו ורוצה להיות דומה לו; כ אנו מזדהי ע מורי
אהובי ורוצי להיות כמות כשנגדל; כ ג מזדהי ע חברי .שנאה
לא מאפשרת לתהליכי הזדהות מעי אלו להתרחש .על כ ,כדאי שהשמאל
יפני כמה הימי חרד ממנו ומאוי עלידו ,כדי שיקל על השמאל להבי
את הימי ולהזדהות איתו .הימי מתגעגע לאהבה ולהכרה זו מאוד.
אי חווה הימי את השמאל? הימי תופס את השמאל כערמומי ,צבוע,
חלקלק המסובב ומפתה אות במילי יפות ומרדי אות באופ מסוכ.
השנאה של הימי לשמאל ,בייחוד הקושי של הימי להתחבר לשמאל
שבתוכו ,מקור 9בפחד מפני ההזמנה לשקוע בגעגוע .הימי מתגונ כנגד
מה שהוא חווה כס הרדמה לאומי שמפזר השמאל במילי מתקתקות
של שלו .קשה יותר להתגונ נגד מי שבא אלי במילי של שלו מאשר
נגד מי שבא אלי במילי של מלחמה ,על כ אלו האויבי המסוכני
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ביותר .השמאל מפתה אותנו להירד בשמירה ,להפקיר את הנשק וללכת
שבי אחר געגוע שיוביל אותנו אל מותנו .קיימי כא אלמנטי של פיתוי
נשי ,הירדמות ובגידה המובילי אל המוות )כגורלו של שמשו( .העמדה
הרגשית הרומנטית נחווית בימי כעמדה של "יפה נפש" ,כלומר ,מי
שמתחזה להומני בעל נפש יפה ולא מוכ להתלכל בתוקפנות .מדובר כא
בחוויה רגשית עמוקה בהרבה מעבר לשאלה מי צודק .לעיתי השמאל
נתפס עלידי הימי כחלש ,שתשו כוחותיו להילח ורוצה שלו בכל
מחיר; בכיי ומיואש ,חנפ ומתרפס כלפי הערבי; לעיתי ה נחווי
כחזקי :מעדיפי את הערבי על פני הימי; מתנשאי ומקפחי .כ
שאלמנטי של חולשה וכוח משחקי בערבוביה באופ שבו הימי תופס
את השמאל .אבל השמאל בשביל הימי הוא תמיד לא אמיתי,
מניפולטיבי ומזוי ,מי שרכש כישורי ,תחכומי ונשק שאי ברשותו של
הימי ,ועל כ הוא מפחיד .כזו היא השפה הרומנטית בשביל הימי ,שפה
המזמינה אות לרגרסיה אינסופית ,לשואה והתאבדות קולקטיבית ,לנוח
על משכב בשלו.
אבל השמאל ,כמו ילד שזה עתה הצליח להשתחרר מאב רוד ושתלט,
הצליח בעמל של שני לבנות לו שפה חדשה ,שפה רומנטית ,המתגברת על
פחדי וחרדות קיומיות ומדברת במונחי אקזיסטנציאליי של "תקווה
אל מול ייאוש" ולא של "פחד אל מול ביטחו" .שפה המדגישה את הבעד
ולא את הנגד .שפה שהתגברה על המחאה האותנטית של הנפש ,שסתמה
את הגולל על תחושות קדומות של זע ועלבו ,חשיבה אחרת,
אינטלקטואלית ,מערבית ואוניברסלית החושבת במונחי של אמת
ושוויו .יצרית פחות ,אמוציונלית פחות ,אלמנטי שהשמאל הצליח
להרחיק מאופ החשיבה שלו ובשו פני ואופ לא מוכ שיחזירו אותו,
להרגשתו ,לאחור .ואני מדגיש ,להרגשתו ,זאת מאחר שבשפה החדשה
שהשמאל בנה לו יש הדחקה ,כפי שאמרתי ,של אלמנטי של כוח
ותוקפנות .לא קל לשמאל לשוב למקומות דתיי וימניי בנפשו,
להשתמש בשפה דרמטית יותר ולתת ביטוי רגשי ויצרי לעול פנימי שהוא
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חש .אולי לא מספיק השתחרר השמאל כדי לשוב לש גדול ובוטח ,לא
חושש ולא חרד לתת מקו לתחושות אלו.
יישומי בשפה הדרמטית
השפה הדרמטית ,שהימי משתמש בה ,היא שפה בעלת מילי וביטויי
טעוני רגשית ,אותה יש ללמוד ובה יש להשתמש בה כדי להעביר את
המסרי של השמאל למצביעי הימי כדי שייקלטו .אבל השפה הדרמטית
ִהנה יותר מאוס מילי

טעונות ,דימויי מעוררי או שפת גו

ואינטונציות יצריות .יש בה רבדי רגשיי עמוקי הניזוני ממקורות
של פגיעה ,דחייה ,עלבו והשפלה ,המצליחי להתעלות מעל הכאב
ולהציג חזית אחידה וממלכתית .כ בספרי ובסרטי ,וכ בשפה
הפוליטית .שימוש נכו בשפה הדרמטית ,בעקרו הקיפוח ובעקרו
הממלכתיות המרכיבי אותה היא הדר להעביר מסרי של השמאל
לקהל ימני באופ שייקלטו.
שני העקרונות המרכזיי בשפה הדרמטית ה :
 .1עקרו הקיפוח;
 .2עקרו הממלכתיות.
עקרו הקיפוח :הימי ,מעצ יצריותו וראשוניותו ,מחובר אל תחושות
קיפוח ,עלבו והשפלה ,ניזו מה ומופעל עלידיה יותר מאשר השמאל.
השמאל מצליח טוב מ הימי להדחיק תחושות אלו .בעבר וג היו,
השמאל מייצג את הממסד והימי את "המיעוט" המקופח .בחלוקה זו
אי חשיבות מיהי המפלגה שבשלטו ,זוהי חלוקה שמקור 9בעמדות
הרגשיות השונות של שמאל וימי .הסיבה לכ נעוצה בקושי של השמאל
להתחבר לתחושות הקיפוח והדחייה שהוא חש ולתת לה ביטוי .הקושי
הזה מתורג לתחושות של התנשאות וגאווה .הגנות אלו ,העורכות היפו
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של ההרגשה ,אנו מכירי היטב מ קליניקה .על השמאל להתחבר באמת
לחלקי הפגועי והנעלבי שלו ולשי אות על השולח בלי היסוס
ובלי חשש .רק חיבור שכזה יאפשר למצביעי הימי להזדהות ע השמאל.
והרי יש לשמאל די סיבות לחוש פגוע ונעלב :המנהיג של השמאל ,יצחק
רבי ,נרצח .השמאל ג נ-של מהשלטו לתקופות ארוכות ולא מעט
פעמי ,ובעצ נדחה עלידי רוב הע בזמני שבה היה השמאל בטוח
שחייבי להכיר לו תודה )כמו בבחירות  ,1996למשל ,לאחר תחילתו של
תהלי השלו של פרס ורבי ,ולאחר רצח רבי( .אבל השמאל חש את
עצמו בשלטו ושהאר 2היא שלו לאור כל השני .ועל כ ,צודק הימי
בטענתו שהשמאל לא קיבל מעול את העובדה שהוא יושב באופוזיציה,
כלומר ,לא קיבל מבחינה רגשית את ההפסד והדחייה של הע .כי רק
מתו עמדה אמיתית זו ,שאינה מתנשאת ,שמקבלת את ההפסד מתו
הפנמה עמוקה שהשמאל אינו בעלהבית הנצחי ,רק מתחושות קיפוח אלו
יכולה לצמוח המחאה האמיתית שאיתה יוכלו מצביעי הימי להזדהות.
נקודה מעניינת למחשבה היא השאלה א ההתנצלות של השמאל בפני
בני עדות המזרח על קיפוח בעבר כשישב באופוזיציה אינה אלא השלכה
של תחושות קיפוח שהשמאל חש על בני עדות המזרח ,תחושות שהשמאל
אינו יכול להכיל .הא מקרי הדבר שהשמאל מוצא את הקיפוח אצל
האחר ונות לו מקו דווקא בשעה שהקיפוח שלו עצמו בולט ביותר
)לאחר רצח רבי וההפסד בבחירות  ?(1996אני מציי זאת מבלי לשלול
את נכונות צעד ההתנצלות ,הפותח פתח ומניע מערכות רגשיות שהיו
חסומות בעבר .נכו לימי אלו ,השמאל נמצא ,באופ טבעי ,לאחר ניצחו
ברק בבחירות ,באופוריה מסוימת ,אבל אי שינוי מהותי בדינמיקה
הרגשית אותה אני מתאר .שינוי בתהליכי רגשיי כאלו ,כמו בכל
תהלי של גדילה וטיפול ,דורש זמ רב.
מכא הדר ברורה .בעזרת השפה הדרמטית יש להתגבר על הקשיי
והפגיעות ולהגיע לעמדה ממלכתית .כפי שציינתי ,השפה הדרמטית
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צריכה לקחת אותנו ממקו של השפלה ופגיעה למקו של כוח וכבוד.
מרגשות קיפוח ודחייה אנו גולשי בעזרתה לעבר רגשות של עוצמה
וממלכתיות .העמדה הדרמטית ,כמו בסיפורי ,כמו בסרטי ,מסתיימת,
בדר כלל ,בנצחו הרוח על החולשה האנושית.
עקרו הממלכתיות :זהו ,ראשית כול ,מעבר לטקטיקות הפוליטיות
השונות ,עיקרו נכו השוא לתיקו אמיתי של המצב ,שרואה את כלל
הציבור ומתעלה מעל שיקולי מפלגתיי צרי .אבל בואו ננסה להבי
את הדינמיקה הנפשית .אסור למנהיג השמאל להצטייר כמי שתוק את
הימי בכל הזדמנות .זאת מאחר שהציבור הימני חש התקפות אלו
כהתקפות אישיות עליו .ע התקפות איש עוד לא הזדהה ,וביזוי והשפלה
של המנהיגי שאתה מזוהה את נחווה כהשפלה אישית ולא מאפשר
להגנות הנפש אלא את הפעולה ההפוכה ,כלומר ,היצמדות לאבא חלש
ש7של והצדקתו .כי הכישלו שלו הוא הכישלו של ,והאיו גדול מכדי
ָ
שנית יהיה לשאתו .דווקא בחוסר התקפה ,לעיתי ,השמאל יכול לאפשר
לימי לבקר את מפלגתו מתו כ שהוא לא מאל 2אותו להתגונ כל
הזמ ,ונות לו אפשרות וחופש לחשוב .מנהיג השמאל בהחלט יכול,
ולעיתי מחויב ,לתקו ,אבל הנימה ורוח הדברי חייבות להתקבל בימי
כממלכתיות .כ לא מאל 2אות מנהיג השמאל להתגונ ,ומספק לה
בעזרת הממלכתיות ערכי ומודלי חלופיי את יוכלו להזדהות.
דוגמאות ממדיניות הפני
רצח רבי הוא דוגמא מצוינת לאיקיו שני עקרונות אלו ,עקרו הקיפוח
ועקרו הממלכתיות .ראשית ,הפגיעה והעלבו העמוק הוכחשו והודחקו
במערכת הבחירות של  ,1996שהתעלמה מרצח רבי .כמו כ ,לא אומצה
עמדה ממלכתית היוצאת נגד האשמה גורפת של כל הימי וקוראת
לאיחוד הע .עמדה זו ,המפוגגת את רגשי האשמה של הימי ,פותחת
פתח ומאפשרת לתהליכי הזדהות להתרחש .כי זאת יש להבי ,אנשי
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מזדהי מתו אהבה ולא מתו שנאה או אשמה המאלצת אות
להתבצר ולהתגונ .עמדה זו ,המסוגלת להתגבר על הפגיעה האישית
ולצאת לעמדה ממלכתית ולאומית ,היא תמיד דרמטית במיוחד .כ
אבדה לה הזדמנות בלתי חוזרת של התפייסות ע הימי .אבל עדיי לא
מאוחר .ג היו וג בעתיד ,שני לאחר הרצח ,נית לנקות את הימי מ
האשמה הגורפת ולצאת בקריאה לאחדות לאומית .כ פעל בגי בתקופת
הסזו ,כ פעל בעניי "אלטלנה" ,כשהמסר הברור הוא ,לא למלחמת
אחי וכ לאיפוק בכל מחיר .השמאל ,בדר זו ,משדר שהוא זה ששומר
על אחדות המשפחה והאומה בכל מקרה ,בכל מחיר .עמדה זו מייצגת
ערכי שהימי יכול להזדהות אית ,ערכי של משפחה מאוחדת
ומלוכדת ,ער של ליכוד.
הצעה לטקסט דרמטי המשתמש בעקרו הקיפוח ובעקרו הממלכתיות:
"לפני שש שני )למשל( נפל דבר בתולדות עמנו ,נרצח ראש ממשלתנו,
יצחק רבי ז"ל .מעול לא נרצח ראש ממשלה בישראל ,מעול בתולדות
עמנו לא קרה כדבר הזה .וכא ,במקו הזה ,בכיכר מלכי ישראל ,היא
כיכר רבי ,נורה ראש ממשלתנו בידי מתנקש ונפל .והיו האשמות והיו
ימי קשי ,ואנו ,ישראל אחת ,תמיד התנגדנו להאשמות אלו ,להאשי
חצי מהע בגלל דעותיו ,לא היה כדבר הזה .אנו מכבדי את חופש
הדעות של כול! ולהאשי את כל הימי בגלל קומ 2קט ביותר של
מטורפי ,לא יעלה על הדעת .או להאשי את בני עדות המזרח שלנו
בגלל מעשה נלוז שכזה .היו שמאל וימי עומדי מלוכדי ,מרכיני
ראש בכאב לזכר ראש ממשלתנו ,יצחק רבי ,שנרצח .היו ,מעל הבמה
הזאת ,אני קורא לפיוס לאומי ,לא עוד האשמות הדדיות ,לא עוד שנאת
חינ ,אחדות לאומית וממלכתית ,זה צו השעה".
הצעה לתגובה לדברי נתניהו לרב כדורי ,שהשמאל שכחו מה זה להיות
יהודי )(21.10.97
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"לפני זמ קצר קרה מקרה חמור בתולדות ע ישראל .איש אחד אמר
לרב חשוב ומכובד על מחצית הע ,על כל בני השמאל שלנו ,שה אינ
יהודי .הוא לחש לכבוד הרב הישיש באוזנו שבניו ,ילדי השמאל שלו,
ה לא יהודי ,שה גויי .הוציא אות מכלל ישראל .הוא לא עשה
זאת בכוונה ,נפלט לו ,כפי שהוא אומר ,ואנו סולחי לו על כ .כי יהודי
צריכי לדעת לסלוח איש לאחיו.
אבל הא אנו לא יהודי? הא אנו לא עברנו את השואה? כשהורינו
וסבינו עמדו בתור למשרפות ו"שמע ישראל" על שפתותיה ,ש ה היו
כול יחד ,יהודי .היטלר לא אמר שאלה כ יהודי ואלה לא ,הוא לא
והרווה את האדמה הזאת במלחמות
הבדיל בינינו .כשדמנו ניגר כמי ִ
ישראל ,אז היינו יהודי כשרי וטובי .אני קורא לכ היו ,אנשי
מחנה הימי ,לא עוד .אל תיתנו ידכ להסתה ,אל תיתנו ידכ לפילוג
הע ,כולנו יהודי ,כולנו ע אחד בארצו ,כולנו רוצי ביטחו ,וכולנו
רוצי שלו .איש לא יחלק אותנו ,ואיש לא יפלג אותנו!"
בעמדה זו ,המוצגת כא ,אנו משתמשי בשפה הדרמטית כדי להתגבר על
תחושות העלבו והקיפוח על שהוציאו אותנו מכלל ישראל ,מתעלי מעל
עצמנו ,סולחי לביבי ,ויוצאי מאוחדי וממלכתיי באופ שמייצג את
כל הע .המעבר מפגיעה אישית לממלכתיות בעזרת השפה הדרמטית,
הואהוא שורש העניי.
הדגמה נוספת של עקרו הקיפוח ועקרו הממלכתיות:
לאחר פיגועי הטרור שבוצעו כשביבי היה ראש הממשלה ,יכול היה אהוד
ברק לאמ 2עמדה דרמטית התומכת בממשלה במאמציה להילח בטרור
)הדבר נעשה ,א בקול ענות חלושה( .זאת מאחר שג מה שלא אומרי
עובר או בולט בהעדרו .הימנעות מביקורת על הממשלה ברגע כזה ,מה
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שלא נאמר ,או הקיפוח שהצלחנו להכיל ולהפכו לנאמנות הלאומית,
מחלחל יפה .היכולת של המנהיג להתגבר על הרצו לתקו ולהשתלח,
איפוק הגור לאחדות פנימית ,הוא שיאפשר לציבור הימני בסופו של דבר
להזדהות ע הדובר הזה .כי יש הרבה דרמטיות וכוח באיפוק הלא מדובר
הזה ,הרוחש כבוד לימי .הקהל הימני מזדהה ברגע שכזה ע הכוחות
הדרמטיי של המנהיג להפו ולתרג את הביקורת הקיימת ,א לא
מדוברת ,לאחדות .במילי אחרות ,השמאל מציע לימי ער של אחדות
לאומית ,שאותו הוא מסמל ,כדי להזדהות איתו בניגוד לביבי ,למשל,
שברור שהוא נושא באחריות וצרי להתנצל ולהצטדק באופ כלשהו.
ברגע כזה ,ברק הוא שנתפס כמי שמאחד את האומה ולא ביבי .ככלל ,יש
לזכור שהדרמטיות עוברת לא פחות במה שלא נאמר מאשר במה שכ
נאמר .אפקט חסר בולט לעיתי בהעדרו יותר מאשר בהכרזתו .יעידו על
כ כל המנהיגי שאומרי כלכ מעט ,אבל אי האמירה שלה או
האיפוק שלה ,המשאיר לנו להשלי את התמונה ,הוא דרמטי ביותר
)דוד לוי ,יצחק מרדכי ועוד(.
אבל כאמור ,במקרה זה של הופעה בטלוויזיה ,חסר הליבידו שיוסי את
הכוח לאחדות ולממלכתיות שהציג אהוד ברק כדי לאפשר למצביעי
הימי ,הדוברי בשפה הדרמטית ,עוג לש הזדהות .תחת זאת ,היתה
ההופעה על המרקע מנוטרלת מכל רגש שנית להזדהות איתו .רגשות
שהודחקו

הותירו

אחריה

שפה

חרבה ויבשה

של

אמירות

אינטלקטואליות מרוחקות ,שאינ מתאימות למצביעי הימי.

יישו עקרו הקיפוח ועקרו הממלכתיות בימי אלו ,כשהשמאל
בשלטו
נכו לתקופה זו ,לאחר ניצחו השמאל בבחירות ,חשוב שהשמאל יזכור
שמחצית הע ,הימי ,עדיי רחוק מאוד מהזדהות ע השמאל ומסריו.
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דווקא עכשיו ,כשהשמאל בשלטו ,ובימי שורר בלג ואי לו אבא ,זה
הזמ המתאי להגיע ללב הימי ולאמצו לשורות השמאל .היו ברק
צרי לחזור ולהצהיר שסליחה לא מבקשי רק כשיושבי באופוזיציה
וכשצרי את הימי כדי לכבוש את השלטו .עכשיו ,כשהוא ראש
הממשלה של כול ,הוא שב ומתנצל בפני ציבור יוצאי עדות המזרח וזוכר
את מה שהבטיח לה ,לקד אות בכל התחומי .הוא צרי להצהיר
בדרמטיות שבני עדות המזרח ה הילדי שלנו ,והוא יעשה הכול כדי
לקד אות .היכולת להזדהות ע הקיפוח שה חשי ולצאת ממנו
להצהרה ממלכתית תיפול על אוזניי קשובות דווקא היו ,כשברק הוא
ראש ממשלה ,ותאפשר שינוי עמוק יותר בדפוסי ההצבעה של הימי
בעתיד.
ואכ ,ברק ניצח בבחירות  ,1999בי השאר ,משו שהיה ממלכתי .הוא
שינה את ש המפלגה ל"ישראל אחת" ,והצהיר השכ והערב שהוא ראש
ממשלה של כול .הוא ניהל מערכת בחירות ממלכתית ולא נגרר
לעימותי פוגעי ומעליבי ע נתניהו ,ועל כ ,איפשר לאנשי ימי
להזדהות ג איתו .אומנ הוא לא רכש את השפה הדרמטית לעומקה,
לא הזדהה ע הקיפוח של חלק גדול מהציבור ,ולא הצליח לסחו אות
בדרמטיות אחריו .אבל מתברר שמה שהוא כ עשה ,היה מספיק )מעניי
לציי שביבי ,בשלב מסוי ,כנראה באופ לאמודע ,רצה להיכשל
במערכת הבחירות ולהסיר מעצמו את הנטל הזה .על כ מיהר להתפטר
בליל הבחירות ,ע היוודע דבר התוצאות הראשונות ,בנאו שנראה
שהיה מוכ בהכרתו מזה זמ .עצ היעלמותו המהירה מ הזירה
הפוליטית כבועת סבו נותנת את התחושה של זיו ומשחק ,ולא של
מערכת הפנמות עמוקה ,שבה קשה להחלי תפקידי במהירות כזאת.
סיפור דומה הוא סיפורו של מנח בגי ובנו ,בני בגי ,ששניה נעלמו מ
הזירה הפוליטית בבתאחת .מנח בגי עבר מעמדה רגשית אופורית
דרמטית לדיכאו ,ואילו בנו ,בני בגי ,לפחות על פי מה שאמר ,לא היה
שבערצו מתוצאות הבחירות .מעניי לציי ששלושת מנהיגי הליכוד
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שנמנו כא )ה לא היחידי( נטשו את מפלגת עקב אכזבות .מנח בגי
לאחר מלחמת לבנו ,ביבי לאחר הכישלו בבחירות ,וכ ג בני בגי .ה
בעצ עברו מהעמדה הפרנואידית של הימי לעמדה הדפרסיבית יותר של
השמאל .ואכ ,אנו יודעי מ הקליניקה שהעמדה הפרנואידית מסתיימת
לא אחת בדיכאו ,לאחר שהאד נוכח שהוא לא מסוגל לעמוד כנגד כול
ומודה בכישלו .קשה לצאת מהעמדה הפרנואידית ללא דיכאו ,מאחר
שיציאה זו כרוכה בוויתורי נרציסטיי גדולי על תחושות מנופחות של
כוח וצדק .אנו ג מכירי מעבר זה משלבי התפתחות הילד ,שבו הוא
עובר מ העמדה הפרנואידית לעמדה הדפרסיבית בתהלי התפתחותו
ומוותר על תחושת האומניפוטנטיות שלו .אפיוני אלו של נטישה
מוחלטת וניתוק מגע ע החיי הפוליטיי לאחר כישלו לא מתגלי
בשמאל .הסיבה היא ,כאמור ,השלב ההתפתחותי הבשל יותר שבו נמצא
השמאל ,המאפשר לו לשאת כישלו טוב יותר ,בלי לרצות לשבור את
הכלי ולעזוב את הכול .הימי ,לעומת זאת ,יתקשה יותר לתפקד במצב
של כישלו ,מאחר שהוא לא בנוי לשאת רגש של דיכאו.
דוגמאות ממדיניות החו(
מנהיגי השמאל צריכי להשתדל להשתמש פחות במלה שלו ,מאחר
שהיא לקוחה מ השפה הרומנטית והקונוטציות שלה ה רומנטיות.
המנהיג צרי להיתפס כמי שלא ר 2אחרי התפייסות .א תבוא
התפייסות ,היא תהיה א ורק מתו עמדה של כוח .במילי אחרות ,את
מסר השלו יש להעביר בטרמינולוגיה של מלחמה )שוב ,לא את המסר
משני ,אלא את דר העברתו(.
דוגמא :עמדתו של השמאל בנוגע למדינה פלשתינאית יכולה להיות
מועברת ,למשל ,בשפה דרמטית בעזרת אנלוגיה ליחסי ביאישיי .מי
שרוצה שיכבדו אותו צרי לדעת לתת כבוד! ומי שרוצה זכויות צרי
למלא קוד כול חובות! ומי שרוצה עצמאות צרי להוכיח שנית לסמו
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עליו! מגיעה לה מדינה ,למה לא ,אבל ה חייבי קוד להוכיח את
עצמ.
כי זאת יש להבי ,הקהל הימני ,ברובו ,אינו נגד מדינה פלשתינאית כמו
שהוא בעד התמודדות ע הבעיה במונחי של כבוד ,סמכות וכוח .ושוב
נית להתרש שלא את המסר צרי לשנות ,אלא את דר העברתו.
בנושא הסורי :ההתנגדות של הציבור הימני ִהנה לחוויית ההשפלה יותר
מאשר לעצ הרעיו של מסירת שטחי .החזרת שטחי מתורגמת
לתחושות פגיעה ועלבו :שלוקחי ממ משהו ,שאתה מוותר על של
ונשאר חלש יותר ,קט ומצומצ .ויתור על שטחי נחווה אצל רובנו
כוויתור על חלקי גו ,לקרוע חלקי מאר2ישראל ,להישאר ע בט רכה
ומותניי צרי וכיוצא בזה .על כ ,כל הצעה למסירת שטחי חייבת
להיות מועברת באופ שיעזור למאזי להתמודד ע חוויית הוויתור
וההשפלה ,ותעניק לו תחושה של כוח ושליטה .יש להדגיש ,למשל ,מה
אנחנו דורשי מה כתנאי בל יעבור ,וללא מילוי תנאי זה לא תהיה
התקדמות .אנו מציבי את התנאי ,אנו קובעי את הכללי .אנו
מוכני לתת לה שטחי ,אבל קוד כול ה חייבי למלא את התנאי
שלנו .הפתרו חייב להיות פתרו של כבוד ,וכ ג עליו להיות מוצג,
בעזרת השפה הדרמטית.
דוגמא נוספת :בכינוס של מפלגת העבודה ,ששודר ב"מבט" ,שאל איש
מיוצאי עדות המזרח את יוסי ביילי בטו דרמטי בנוגע למדינה
פלשתינאית" ,אבל מה יהיה א יהיה לה צבא?!" יוסי ביילי ענה לו
בדרכו המתונה והסולידית שלא נית לה צבא .הפער בדיבור בי שתי
השפות היה בולט .השאלה של האיש היתה רגשית וסוערת ונבעה מפחד
עמוק .והתשובה שציפה לה והזמי אותה בדרמטיות שלו היתה צריכה ג
היא להיות דרמטית ,ולא שקטה ורומנטית .הקהל הימני מזמי את
השמאל לדיאלוג רגשי יותר ואינטלקטואלי פחות ,כי זה הצור שלו ,ועל
השמאל להיות ער לכ .תשובה רגועה ושקטה ,שמקור ,9לא אחת,
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בהגנות הרציונליות שפיתח השמאל מפני ביטוי רגשי סוער ,משאירה את
הימי בהרגשה של ניכור ,ריחוק והתנשאות ביחס לשמאל .זאת מאחר
שהזמנתו לדיאלוג רגשי לא נענית .תשובה בעלת אפקט דרמטי ,כגו
"אנחנו נהיה תמיד חזקי" ,או "לא נית לה צבא" ,כפי שאמר ביילי,
אבל באפקט יצרי יותר ,היתה ודאי עדיפה לדידו של איש זה.
לסיכו  :קשה לשמאל לגעת בתחושות העלבו והקיפוח שהוא חש
בזמני שוני ובנסיבות מגוונות .קשה לו ,לא פחות ,להיות ממלכתי
ולספק לימי בדר זו ערכי שיוכל להזדהות אית .מדובר בתהלי נפשי
ארו ,בדומה לתהלי טיפולי ,שעל השמאל לעבור א הוא חפ 2לקרב
את הימי אליו לאור זמ ובאמת לאחד את הע.
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המחסומי הרגשיי המונעי מנבחרי הימי להגיע אל לב מצביעי
השמאל.
הקדמה :פרק זה מיועד להאיר את ההיבטי הפסיכולוגייהקליניי
בקושי של נבחרי הימי להגיע אל לב מצביעי השמאל .לאחר שבפרקי
הקודמי דנתי בהיבטי התפתחותיי של האישיות של מצביעי שמאל
וימי וערכתי ניתוח השפות השונות של השמאל )השפה הרומנטית( ושל
הימי )השפה הדרמטית( ,הגיע העת להתייחס לקושי העיקרי הניצב לפני
נבחרי הימי בנסיונ להגיע אל לב מצביעי השמאל ,הקושי ִהנו הפנמה
של "עמדה רגשית" שונה .בתהלי זה ,הדומה במהותו לטיפול פסיכולוגי,
על הפוליטיקאי לבחו את עמדתו הרגשית ,כלומר ,את המסרי הרגשיי
שהוא מעביר ,וכ להיות ער למחסומי הרגשיי הקיימי בו ומונעי
ממצביעי השמאל את האפשרות להזדהות איתו .כפי שציינתי ,לא את
המסר שלו הימי צרי לשנות ,אלא את דר העברתו בלבד .בסיו
מוצגי יישומי בשפה הרומנטית שעל נבחרי הימי לאמ 2בליווי
דוגמאות הממחישות את ההפנמות והעיבודי הרגשיי שצריכי
להתרחש.
הימי נתפס עלידי השמאל כיצרי ופרימיטיבי המאמי רק בעמדה של
כוח .להרגשת השמאל ,הימי לא מאמי בשותפות וקירבה ,מזמי
מלחמות ,ועל כ נחווה כלכ שנוא ומאיי .כדי שהשמאל יוכל להזדהות
ע הימי ולהצביע לימי יש צור לפוגג את השנאה שהשמאל רוחש
לימי ולהחליפה באהבה .זאת מאחר שתהליכי הזדהות מתרחשי
באמצעות אהבה .כ מזדהה ילד ע אביו ורוצה להיות דומה לו ,כ אנו
מזדהי ע מורי אהובי ורוצי להיות כמות כשנגדל ,כ ג
מזדהי ע חברי .שנאה לא מאפשרת לתהליכי הזדהות מעי אלו
להתרחש  .נכו להיו ,קי , 1999 2השמאל רחוק מרחק רב מסימפטיה
כלשהי ביחסו לימי.
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כדי שנבחרי הימי יהיו מסוגלי לדבר אל לב הציבור השמאלני עליה
להבי אות ולהזדהות אית .לש כ עליה להתחבר ,קוד כול,
לאות חלקי בתוכ הקיימי בצורה קלושה וסמויה או נכו יותר טר
התפתחו והבשילו דיי ,הכמהי לתחושות של יחד ,שותפות ,אחווה
וגעגוע עמוק לקשר קרוב .קשה מאוד לימי להתחבר לרגשות אלו ,כי
הימי עוד לא בגר דיו ,וטר רכש בתהלי התפתחותו את העמדה
הרגשית הדפרסיבית ,שהיא עמדה התפתחותית מתקדמת יותר מ
העמדה הפרנואידית של הימי .הימי חרד מכל צליל של בכיינות וייאוש
)גבר לא בוכה( .בואו נצי 2לרגע בתהלי התפתחותו של התינוק ,כדי
להבי את היווצרות העמדות הרגשיות האלו ,ובהמש ,השפות השונות
האלו.
התנגדויות מוקדמות הדורשות עיבוד :השפה של הימי ,השפה
הדרמטית ,כפי שהוסברִ ,הנה שפה שבצורתה המוקצנת ניכרי בה
איכויות פרנואידיות .ואילו השפה של השמאל ,השפה הרומנטיתִ ,הנה
שפה שבצורתה המוקצנת ניכרי בה איכויות דפרסיביות .אלו שלבי
בהתפתחות הנפשית של התינוק ,העובר באופ תקי מהשלב הפרנואידי
לשלב הדפרסיבי .מעבר זה מתרחש כשהוא נוכח שהוא לא יכול הכול,
אמא חזקה ממנו ועוד משיבה לו על מלחמותיו באהבה .כבר בנקודה זו
נמצא המפתח להתמודדות ע החוויה הפרנואידית .התינוק זקוק לשני
דברי בו זמנית כדי שיוכל לעבור לשלב הבא :הראשו ,להיתקל בקיר.
כלומר ,שיהיה לו ברור שיש דברי שהוא לא יכול להשיג ,דבר שמנפ 2את
תחושת האומניפוטנטיות שלו .השני ,האמפתיה .התינוק חייב להרגיש
שההורה הוא איתו ולא נגדו .רק בהתקיי שני תנאי אלו יוכל התינוק
לוותר על הגרנדיוזיות שלו וליצור קשר ר יותר של געגוע ושותפות.
השמאל אכ חש יותר מ הימי שהוא לא כול יכול וכ שיש ע מי לדבר
)הבנה זו נותנת לנו את הכיוו אי להתנהג ע הימי הקיצוני אצלנו וע
החמאס .מדובר בצור מצד אחד ,להיות אמפתיי לתחושותיה ולכאב
שלה ,ומצד שני ,להציב לה גבולות ברורי ביותר( .עמדה זו היא
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התקדמות התפתחותית של התינוק ,המסוגל לראות לא רק את עצמו,
אלא ג את האחר ,את אמו .להיות ער לסבל שלה ,לחוש רגשי אשמה
ביחס אליה ,להתחרט על מעשיו ולרצות לתקנ .זו עמדה אינטגרטיבית
יותר שאינה מפצלת את החוויה לכ שכל הטוב אצלי בפני וכל הרע אצל
האויב בחו .2העמדה הפרנואידית היא עמדה שלא נותנת מקו לאחר
והיא אגוצנטרית במהותה .מוב שג לעמדה הדפרסיבית ,בצורתה
הקיצונית ,המכשלות שלה  המיזוג ע האחר מתו איבוד הזהות
האישית ,הגעגוע האינסופי לקשר מתו הדחקת כעסי ותוקפנויות,
כלומר ,הכמיהה לשלו ושלווה ,לסימביוזה ואחווה ,והמוכנ-ת לשל כל
מחיר בעבור תחושות אלו .העמדה הדפרסיבית עלולה להיות עמדה
בכיינית ומיואשת ,ללא יכולת התגוננות ,המקבלת ומשלימה ,בצורתה
הקיצונית ,ע כל מה שיש בלי כוחות לשנות את המצב .בדיכאו ,כפי
שאנו יודעי ,התוקפנות מופנית כלפי העצמי ולא כלפי חו 2כמו בעמדה
הפרנואידית .אכ ,באופ תקי ,השלב הדפרסיבי הוא מתקד יותר
בהתפתחות ,אבל לכל שלב יכולות להיות הפתולוגיות שלו ,כפי שציינתי.
אנשי השמאל ,בשביל הימי ,ה תמיד לא אמיתיי ,מניפולטיביי
ומזויפי )יפי נפש( .כמי שרכשו כישורי ,תחכומי ונשק שאי ברשותו
של הימי ,ועל כ ה מפחידי .כזו היא השפה הרומנטית בשביל הימי,
שפה המזמינה אות לרגרסיה אינסופית ,לשואה והתאבדות קולקטיבית,
לנוח על משכב בשלו )ראה בפרק" ,המחסומי הרגשיי המונעי
מנבחרי השמאל להגיע אל לב מצביעי הימי"" ,אי חווה הימי את
השמאל"(.
לימי אכ קשה מאוד לוותר ,בחווייתו ובשפתו ,על הפחדי והחרדות
הקיומיות ולהעביר את מסריו במונחי אקזיסטנציאליי של "תקווה
מול ייאוש" ולא של "פחד מול ביטחו" .לאמ 2שפה המדגישה את הבעד
ולא את הנגד ,שפה שהתגברה על המחאה האותנטית של הנפש ,שסתמה
את הגולל על תחושות קדומות של זע ועלבו ,ומדברת במונחי של
תקווה ,אופטימיות ושינוי.
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אימו 2שפה חדשה יכול להתרחש אפוא רק א מתחברי למקורות
הנפשיי העמוקי שמה נובעת השפה ,כלומר ,על הימי לבוא במגע ע
תחושות פנימיות של געגוע ורצו לקשר וקירבה ,כדי שיוכל להעביר
מסרי אלו באופ

אמיתי ומשכנע.
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יישומי בשפה הרומנטית
על הימי להדגיש בשפה הרומנטית את הצור בתקיפות ובעמידה על
שלנו כתנאי הכרחי לשלו ולפיוס בי העמי .מזרח תיכו חדש זו
מטרתו של הימי לא פחות משל השמאל ,ונית להגיע אליה דווקא א
לא מתעלמי מתוקפנות .אבל השמאל רוצה לבנות עול נטול כעסי
ותוקפנויות ,ואילו הימי רוצה מזרח תיכו חדש אמיתי ומציאותי ,שיש
בו מקו ג למחלוקות מבלי שניבהל מה .שוב ,לא את המסר צרי
לשנות ,אלא את דר העברתו בלבד.
האנלוגיה לחינו ילדי מתבקשת ,לגבולות מיטיבי ששמי לילד כדי
שיוכל לגדול ולהשלכות של אי הצבת גבולות אלו .בהעדר גבולות ,ההורה
יגיע למצב שהוא מותש .אי דבר גרוע מהורה שלא יכול לשמור על עצמו,
כי הילד זקוק להורה חזק .ג הערבי צריכי אותנו חזקי ,כדי שיוכלו
להירגע ולא לשגות באשליות כוחניות על חיסולנו .לעיתי הורה לא ש
גבולות מתו רגשי אשמה ביחס לילד ,מתו חשש שהתוקפנות שלו
תפרו ,2מתו קושי לקבל עליו את תפקיד ה"רע" בעיני הילד .אבל אנו
יודעי שהורה שש גבולות מיטיבי ,גבולות שנית להציב ללא כעס,
הוא לא הורה רע ,כי א הורה טוב .אבל בתחילה ,ללא ספק ,יהיו רגעי
שהילד יחווה את ההורה הזה כרע ,ויידרש לילד זמ להבי שההורה שומר
על עצמו ועל הילד ג יחד .וכמו שאי ילד ללא דמות הורה ,כ אי
יהודי ללא ערבי על האר 2הזאת ,ומכא ההשוואה בקשר הגורלי הזה,
שבו זה משתק באישוניו של זה .וכמה קשה ,אבל חשוב ,שנוכל לעיתי
להיות בעמדת ה"רע" ,שעומד על דעתו ולא מוותר ,כי בסופו של דבר
יתברר שהרע הזה היה הטוב האמיתי לשני הצדדי .אבל יש הורי או
מנהיגי שמאל שבוני לעצמ עול רומנטי ,נטול כעסי ומאבקי,
במחשבה שאפשר לחיות ללא גבולות וללא תקיפות .ילד שלא שמי לו
גבולות מתנפח עד שהוא מתפוצ ,2אנו מכירי את זה כלכ טוב
מהקליניקה .החוויה שלו היא שהוא יכול הכול ,מגיע לו הכול והוא ג
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שהנ חלק
יקבל הכול .ילד כזה לא יכול לשאת תסכולי ואכזבותִ ,
הכרחי מהחיי .ע ילד כזה לעול לא יהיה שלו  .זאת מאחר שההורה
משת פעולה ע אשליה אומניפוטנטית ,כאילו באמת הכול אפשרי .נוצר
יחד מדומה מתו החולשה של ההורה ,יחד שלא יחזיק מעמד זמ רב .על
כ ,רק גבולות ברורי ותקיפי ,מתו הכרה בזכותו של ההורה לחיות
ג כ ולדאוג לעצמו ,ולא להיות בעמדה של קורב נצחי ,רק גבולות
כאלה יכולי להביא לשלו ולפיוס אמיתי .כי באי גבולות כאלו יש רק
דמיו של קירבה ואחווה ומזרח תיכו חדש ,אבל אי באמת מזרח תיכו
חדש.

פרויד כבר הכיר ביצר התוקפנות הטבוע באד מלידה ומניע אותו ואת
מעשיו .כמטפלי ,אנו מנוסי בעזרה להורי שמתקשי להציב גבולות
תקיפי ומיטיבי .אבל השמאל מתקשה להכיר ברגשות אנושיי אלו.
כ ,למשל ,גדל מתבגר באמצעות מרד ומחאה ,ואי דר אחרת בעול.
ההורה והמתבגר צריכי לעבור לעיתי תקופה קשה עד שה יכולי
להתפייס ולכבד זה את זה .אבל ללא המרד של המתבגר ,ללא הגבולות
של ההורה ,ללא שניה יחד ,לא היתה מתרחשת התפתחות תקינה.
האנלוגיה בי תהלי של גדילה לתהלי השלו ִהנה במקומה ג בהיבט
נוס :בתהלי של גדילה ,כמו בתהלי השלו ,לא נית להאי 2תהליכי
ולזרז .תהלי של גדילה ,כמו תהלי השלו ,דורש זמ ממוש של
הבשלה פנימית אמיתית ,והניסיו להאי 2תהלי זה ,כפי שרוצה השמאל,
נידו

לכישלו .

דוגמא מהסוגיה הפלשתינאית :רבי ופרס ניקו את ערפאת מאחריות
למלחמה בטרור .ה אמרו ,נמשי את דר השלו כאילו אי טרור,
ונילח בטרור כאילו אי שלו .וערפאת ,שאחראי למה שיוצא ממנו ,כ
לפחות מנסי ללמד כל ילד ,נשאר נקי ונטול רבב .כלומר ,העדר עמידה
תקיפה הזמינה

פיגועי ,ואלה חיבלו בסופו של דבר בתהלי השלו .
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דוגמא מהסוגיה הסורית :בהקשר לשאלה הסורית ,הימי יכול לאמ 2את
השפה הרומנטית ולדבר על מזרח תיכו חדש ועל הסיכוי לשלו ע
הסורי .על הימי להדגיש שאי דר אחרת אלא השלו ,ושכל העול
עובר תהלי של שלו .וכמה היה פוגע ומאכזב שכשרבי נרצח אסד לא
שלח אפילו מכתב תנחומי .ונכו להיו ,הסורי לא מרסני את
טוטלי
החיזבאללה ,לא מוכני להיפגש ע ברק ,ודורשי החזרה ופינוי ָ
של הרמה ויישוביה .הימי אכ מוכ לוותר על הרמה ,אבל לא על השלו
)ההבדל בי שמאל לימי הוא בעמדה הרגשית לגבי התהלי ולא בכמה
לוותר .כ ג לגבי הפלשתינאי .בעבר זה לא היה כ .מהל ההיסטוריה
מחדד את ההבדלי ועוזר לנו להבדיל בי עיקר לטפל( .כדי שיהיה שלו
אמיתי ע סוריה ,על הימי להסביר לשמאל ,צריכי להיות תקיפי
בשאלות שעליה לא נית להתפשר וה במהותו של תהלי השלו .גורל
היישובי ,למשל .הא היישובי ייהרסו ,כמו שקרה בפינוי ימית ,או
שה ישרתו פרויקטי משותפי שיקדמו את השלו? הא השלו יהיה
ח ,והא החינו לשנאה ייפסק? הימי צרי להעביר לשמאל את המסר
שלו בשפה רומנטית ,המציבה את השלו במרכז ,ואומרת ששלו אמיתי
יכונָ רק א נעמוד בתקיפות על העקרונות החיוניי לקיומו .לחלופי,
א לא נעשה כ לטובתנו ולטובת ,ונתפשר על רצוננו העמוק בשלו ,זה
יעורר ,בסופו של דבר ,כעסי ותוקפנויות ולא שלו.
דוגמא מסוגיות ביחסי פני  :כדי שהימי יוכל לקרב אליו את מצביעי
השמאל עליו לאמ 2את השפה הרומנטית .זוהי שפה הנותנת מקו לרגש
של אשמה ,מזמינה קשר קרוב ומתגעגעת אליו .הימי יכול לספר
שכשהיה בשלטו הוא ציפה מהשמאל שלא לחגוג ולשמוח לאידו ,אלא
לעזור בתיקו השגיאות ,להטות שכ ולעזור לממשלה בראשותו ג א
אי הוא מסכי איתה ,כדי לקד ענייני לאומיי של כולנו ,כי אנחנו
ע אחד ,ישראל אחת .אבל השמאל התקשה להכיר בכ שהימי בשלטו,
להכיר בעצב ,אבל להכיר ,כי זו הדמוקרטיה של כולנו .תחת זאת עסק
השמאל כל הזמ בניגוח הממשלה .לפרס ורבי לא היו שגיאות?! וא ה
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היו מנוסי יותר ,אז מה? נכו שיש לנו שגיאות שעלינו לשפר ,ונכו ג
שהשמאל יכול לעזור לנו בכ  ,אבל השמאל רק מנסה להשפיל את הימי,
לבזות אותו ,ללעוג לו ,ולא חושב במונחי של עזרה לימי ,שלו ופיוס
בבית .נכו לימי אלו ,השמאל בראשות ברק שוב לא רצה לצר את
הימי לממשלת אחדות לאומית ,הוא דחה את רצונו של הימי לעשות
שלו בית .כ היה לאור השני ,הימי תמיד רצה קירבה וקשר ע
השמאל והוכיח זאת בעמדה ממלכתית ,והשמאל דחה אותו בבוז לא
אחת .השפה הרומנטית ,כאמור ,לוקחת אחריות על המעשי והמחדלי,
אומרת שאנו לא מושלמי ,שא אחד לא מושל ,ומדברת על היכולת
ללמוד משגיאות .זוהי השפה שעל הימי לאמ 2כדי להגיע אל לב מצביעי
השמאל .הימי צרי לפנות אל רגשי האשמה של השמאל ,שבנוגע לקשר
ע הימי ה מרובי ,ולא במקרה .על הימי שלא להתבייש לחשו את
הצד הפגוע שלו ,המזמי את השמאל לקירבה וקשר ,כי רק שפה זו תעורר
אצל השמאל את היכולת להזדהות.
לסיכו  :על הימי לאמ 2את השפה הרומנטית ולהעביר בעזרתה את
מסריו התקיפי ביחס למדיניות החו .2נית להשתמש בשפה הרומנטית
באופ שיראה שלא רק שאי סתירה בי עמדה תקיפה לשלו ,אלא נהפו
הוא ,בלי עמדה תקיפה לא יהיה שלו .השפה הרומנטית ,מעצ טבעה,
יכולה לקבל על עצמה אחריות לכשלונות ,לבטא חרטה ולחוש אשמה
מתו הבנה שאלו חלקי אנושיי בתהלי של למידה וגדילה .מצביעי
השמאל ,הדוברי בשפה הרומנטית ,יקבלו גישה זו של דוברי הימי
בחיוב .על כ ,בנוגע למדיניות פני ,יכול הימי פשוט לומר את האמת,
שהוא רוצה ומתגעגע לקשר ע השמאל יותר מאשר השמאל רוצה
ומתגעגע לקשר איתו .ושהוא ער לכ שיש דברי שהוא ,הימי ,צרי
לתק .אלו אמירות רומנטיות מובהקות שהימי חושש לבטא ,ושיעוררו
הזדהות בשמאל )אכ ,נית לומר שבמדיניות הפני ,בניגוד למדיניות
החו ,2הימי רומנטי מ השמאל(.
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רצח רבי
רצח רבי אירע על רקע של תהלי שלו ,שבו הולכי ופוחתי
הקונפליקטי בינינו ובי שכנינו הערבי .על רקע זה הלכו וגדלו הפערי
והקונפליקטי הפנימיי בחברה שלנו .רבי צפו זאת מראש וטענו
לאור השני שכאשר לא יהיו מלחמה או גור חיצוני שנגדו יש להיאבק
כקבוצה מלוכדת ,יתגלו פערי ושסעי עמוקי יותר בחברה שלנו .כולנו
מכירי את התחושה שבזמ מלחמה אנו מתלכדי .אז אי פלא אפוא
שרצח רבי ,שמסמל את השסע הפנימי ,בא בזמ שלחצי חיצוניי
ואיו חיצוני הלכו ופחתו .אנחנו משולי לבלו ,שא נלח 2עליו יותר
מדי מבחו ,2הוא יתפוצ .2לעומת זאת ,א נעלה אותו גבוה לאטמוספרה,
שש הלח 2החיצוני חלש ,ג אז יתפוצ ,2אבל אז יהיה זה כתוצאה
יסינְ ֶג'ר כשהביע חשש שתהלי השלו
מהלח 2הפנימי .באופ זה צדק ִק ִ
מתקד מהר מדי ,ויש להפחית לח 2חיצוני ופנימי במקביל .כלומר,
תהלי השלו חייב להיעשות ביתר הסכמה לאומית פנימית .אנחנו
מכירי את זה מתהלי הגדילה של הילד ,שקונפליקטי בינו ובי
הסביבה הופכי בהדרגה לקונפליקטי פנימיי ,בינו ובי עצמו ,ואנו
רואי בזאת התקדמות )התפתחות המצפו ,למשל ,שמקורו באיסורי
ההורה( .הילד הגדל וג אנחנו ,בתהלי גדילתנו כע ,מכווני את מבטנו
פחות החוצה ויותר פנימה .העימות ע העול החיצו מתחל בחלקו
בדושיח פנימי ,האד או הע ע עצמו ,זו כבר יכולת אינטרוספקטיבית
שלא היתה קיימת בראשית ההתפתחות .לחלופי ,אנחנו מכירי את
הקשר ההדוק הזה בי פני לחו 2מטיפול בהפרעות אישי-ת שונות
המחפשות את הדרמה בחו ,2כדי שזו תהלו את חווית הפנימית
הדרמטית ,אותה הפרעת אישיות המתפקדת טוב דווקא בשעת לח2
ומלחמה ,ולא בעיתות שלו ורגיעה .האישיות הזאת מחפשת הוכחה
לחוויה הפנימית שלה בדמות רעש חיצוני שימס את הרעש הפנימי .אבל
בעיתות רגיעה ,כה קשה לה ע כל הקולות שעולי מתוכה ,כי אז ברור
לה שה שלה ורק שלה ,ולא מחויבי ומתבקשי מ המציאות
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החיצונית .הפרעות אישיות מסוג זה מחפשות אפוא מלחמה .יש כא
אמירה עמוקה ,הנוגעת בלאמודע הקולקטיבי שלנו כע ,בנוגע לקשר בי
מצבנו הפנימי השסוע לתהלי השלו ,ואומרת כמה קשה לנו לוותר על
המאבק והמלחמה באויב חיצוני )ראה" ,ההתנגדות הנפשית לתהלי
השלו"( .והרי בזאת בדיוק האשמנו את מדינות ערב כל השני ,וטענו
שה לא עושות שלו משיקולי פנימיי .ה צריכות את המלחמה איתנו
כדי לגייס את ההמוני המתוסכלי והרעבי ולהפנות את זעמ אל עבר
ישראל ולא אל עבר המשטר שאש במצב .שוב אנחנו רואי את הער
העצו של החשיבה הפסיכולוגית ,המאפשרת לנו לבדוק את ההשלכות
שלנו על הערבי ולשאול את עצמנו א מה שאנו אומרי עליה מתאי
לה ואולי ג לנו.
הסיבה שהביאה לרציחתו של רבי היתה שסע עמוק בי שמאל לימי
בחברה הישראלית ,שאצר בתוכו תוקפנות רבה .נכו ,החברה שלנו דומה
לאדמה שסועה ובקועה ,בעלת חריצי בעומקי שוני .ערבי ויהודי,
דתיי וחילוניי ,שמאל וימי ,אשכנזי וספרדי ועוד .השאלה היא א
הדבק המאחד יהיה די חזק לגבור על ניגודי אלו ג בעיתות של שלו,
כשאי גור חיצוני המחייב אותנו להתאחד .כשערביי ישראל ותחושות
הקיפוח העזות שלה )ראה בפרק "ערביי ישראל"( ,והדתיי ,בחשיבה
המאוד שונה שלה )ראה בפרק "מדת למדינה"( ,מסמלי את שיא
הפיצול של היו ,שרק מתחיל לעלות ולדרוש תשומת לב .העלאת
הקונפליקטי הפנימיי העזי אפשרית רק בעיד של תהלי שלו ,שבו
קיימת ירידה בקונפליקטי החיצוניי שלנו כע .אי ספק שאנו
בעיצומו של תהלי טיפולי עצמי ,שבו רצח רבי הוא ,ע כל האכזריות
שבדבר ,ביטוי להעלאת תכני קשי וניסיו לפותר ,דבר שלא היה
אפשרי קוד לכ .אנו כאותו מטופל שרק לאחר שהוא נכנס לטיפול וקצת
התקד ,הוא מרשה לעצמו לעשות דברי איומי שלא הרשה לעצמו
קוד לכ .רק אז ,אנו כמטפלי ,מביני את העוצמות שהוא הדחיק
והסתיר בפני ,ואנו יודעי שע כל הכאב ,אי דר אחרת אלא לתת
לקשיי הרבי שלו לעלות ,כי רק כ יוכלו להיפתר.
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רצח ,כל רצח ,מבטא את שיא התוקפנות .אבל אחרי הרצח יש ה"שבעה"
והאבל ,המסמלי את שיא הדכדו ,ושני אלה יחד קיימי ברצח רבי.
העמדה הדפרסיבית של אבל היא ,כידוע ,העמדה המאחדת ,החשה כי אנו
משחקי באש ורוצי להפסיק את המשחק הזה ,המרגישה שלא הכול
אנו יכולי ,וחייבי להכיר ג באחר .רצח רבי קירב בי שמאל לימי.
השמאל הבי שהוא חייב להתחשב בימי ,ושהוא לא יכול להסתפק ברוב
דחוק בכנסת בהחלטות גורליות בתהלי השלו )ברק יצר ממשלה
רחבה ,בניגוד לרבי ,שממשלתו עמדה על  61מנדטי( .השמאל הבי שיש
כא משקל איכותי ,לא רק כמותי ,ולא נית להתעל מהקולות הזועקי
ואומרי שה לא מסוגלי לסבול את המצב של תהלי שלו מהיר מדי,
שקשה לה לעכל .השמאל החל להפני שהוא לא בעלהבית היחיד .כ,
תהליכי נפשיי לא ניתני למדידה רק על חודו של קול .המדידה של
רגשות היא איכותית ,ואנו כע חשי דברי ,וקשה להאי 2תהליכי
נפשיי .את כל זה מבי היו השמאל בראשות ברק טוב מבעבר  כשרבי
הוביל את תהלי השלו .האבל על מות רבי ריכ את ההתנשאות
והתוקפנות של השמאל כלפי הימי .צעקת ה"די!" של הימי ,שהתבטאה
בירייה ,חדרה הפע עד עמקי הלאמודע של השמאל ,וחוללה ש שינוי.
החל תהלי עיבוד אבל של השמאל על שהוא לא בעלהבית היחיד ,ועל
שעליו להכיר בימי.
הרצח ,ככל מוות של אב במשפחה ,קירב אותנו לאות תחושות שכעת אנו
אחראיי ,כבר אי אבא גדול שנית לסמו עליו ,והילדי חייבי פתאו
לגדול ,כי ה לבד בעול .הילדי יודעי שה הבאי בתור ,ודואגי
עכשיו יותר לעתיד ילדיה שיבואו אחריה .זאת הדינמיקה הנפשית
המתפתחת כשמישהו נשאר פתאו יתו .רצח רבי דומה ,במוב מסוי,
למלחמת יו כיפור ,לאותה חוויה מדכדכת שהציבה אותנו פני אל פני
מול מוגבלותנו ומגבלותינו .וכמו שמלחמת יו כיפור קירבה אותנו
בתהלי היסטורי לשלו ,כי הכרנו במוגבלות כוחנו כאיזו לאופוריה של
מלחמת ששת הימי ,והפנמנו עמדה רגשית עצובה יותר ,המכירה ג
באחר ,ולא רק כזאת שהיא כול יכולה ,כ אראה שרצח רבי הוא עוד
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צעד במסע הארו לפיוס בי שמאל לימי .רצח רבי הביא אותנו להכרה
בגבולות היכולת שלנו לשאת את הפיצול הפנימי ובחובה המוטלת עלינו
שלא להתלה כלפי פני ולשמור על הבית ,ושזה לא מוב מאליו שהוא
חי וקיי .כל זה קורה כשאבא מת .בימי חשו אשמה גדולה והסירו מייד
את המדבקות בגנות רבי מ המכוניות .אבל בבחירות שהיו לאחר מכ
עדיי הפסיד השמאל ,כאמירה ברורה של הימי ,אנו לא מוכני לקחת
על עצמנו את כל האחריות לרצח הזה ,ואנו עדיי חשי מקופחי.
האשמה שחש הימי בעקבות הרצח החלה למת בתהלי הדרגתי וארו
את תחושות הקיפוח שחשו קוד לכ .ייתכ שברק ניצח בבחירות 1999
בגלל תהליכי עיבוד אבל ארוכי יותר ,שנדרש לה זמ לחלחל .האבל
הקולקטיבי ,שהתחיל באותה ישיבת "שבעה" לאומית בכיכר רבי ,שמאל
וימי ג יחד ,עשה את שלו לאור זמ .מספר תאונות הדרכי ירד ירידה
דרסטית בחודשי שלאחר הרצח ,דבר המסמל את הדחקת התוקפנות,
ההכרחית לכל תהלי של התקרבות .הרצח הגביר את האמפתיה של
הימי לשמאל ,לא עוד ימי מקופח ושמאל מתנשא ,הפע שמאל פגוע
ביותר וימי פוגע ומואש .השמאל נתפס פתאו עלידי הימי כפחות
מאיי ויותר פגוע ,וע זה נית לה להזדהות ביתר קלות .אותו אבא קר
ומנוכר ,השמאל ,ורבי שסימל אותו ,שלא היה ער לרגשותיה ,ביטל
ומחק אות ,להרגשת ,בו ה מרדו .והנה הוכה אבא זה ומת ,ורגשות
התסכול והזע העמוק הופכות לעצב שקט ולרגשות אשמה עמוקה .והנה
הימי עוד זכה בבחירות ,ושוב כבודו הושב לו ג לאחר הרצח .הניצחו
בבחירות  1996היה חשוב לימי כדי שיוכל לחוש ,ובצדק ,שלא כל
האשמה רובצת עליו ,ושיש כא תהליכי היסטוריי שסחפו את כולנו.
הימי טוהר ,אבל הפע הלכה עמדתו הרגשית והשתנתה .זהו ימי פחות
מוחה וזוע ויותר עצוב ומאוכזב .זהו ימי ששנות שלטונו הרבות העניקו
לו ,לפחות חלקית ,את ההרגשה שג הוא בעלהבית ,וג אז לא הכול
טוב ויפה כפי שקיווה .אכ דווקא רבי ,שהעריכו אותו ציבורי רחבי,
שיל בחייו למע אותו תהלי ארו של פיוס פנימי .זהותו של אבי
המשפחה המשיכה לעזור ג לאחר מותו ביצירת אחדות לאומית .יש כא
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בחירות עמוקות ,לא מודעות ולא מקריות .הרוצח בחר ברבי לא באופ
מקרי ,הוא רצה לפגוע באבא הגדול המוער על ידי רוב הציבור ולא
בשמעו פרס ,שמייצג יותר את השמאל .קשה להיכנס לנעליו של הרוצח
ולהבי את בחירתו .רצונו היה לגרו נזק גדול ככל האפשר לתהלי
השלו ,והזע שלו הופנה בתגובת היפו דווקא לדמות "הטובה",
הממלכתית יותר .אבל ברור שפרס לא היה יכול לאפשר לתהלי זה של
התפייסות לאומית להתרחש ,כי הוא דמות ששנויה יותר במחלוקת
ומזוהה יותר ע השמאל ,והאבל הקולקטיבי עליו היה בעייתי יותר.
ג השמאל הבי משהו עמוק עקב הרצח .הוא התחיל להכיר במה שלא
יכול קוד לכ ,ברגשות לגיטימיי עזי ביותר בצד הימני שחייבי
להתחשב בה ,ושוב לא נית לומר" :אנו זה המדינה" .אכ ,השמאל
התחיל להפני את זה עוד קוד לכ ,בכשלונות חוזרי ונשני בבחירות.
אבל השמאל נעזר ,ע כל הכאב ,ג ברצח ,כדי להבי את מחצית הע
האחרת .הוא היה זקוק לשוב ולהפסיד בבחירות  ,1996לאחר הרצח ,כדי
שברק ידגול בצדק בממשלת אחדות לאומית ויתאחד ע מפלגתו של דוד
לוי )אבל השמאל עדיי לא הפני במלואו את הויתור הגדול על ההגמוניה
והבלעדיות ,ובסופו של דבר לא יצר ממשלת אחדות לאומית ע הליכוד.
זה הפער הקיי בטיפול בי ההבנה לעשייה ,הדורש עוד זמ לתהליכי
פנימיי של עיבוד רגשי כדי שההבנה תוכל להיות מיושמת בפועל .ברק
הבי נכו א עדיי לא היה מסוגל ללכת ע זה עד הסו( .הרי אנו
מכירי כלכ טוב את אותה מכה שצרי לקבל מי שמתנשא כדי לשוב
ולהתבונ אל תו עצמו ולגלות ש כמה חשב שרק הוא קיי ומחק את
האחר .זה המעבר מעמדה רגשית פרנואידית לעמדה רגשית דכאונית,
אבל הפע של השמאל ביחסו לימי )זה מה שהשמאל מייחל שיקרה
לימי ביחסו לערבי( .השמאל של רבי ופרס באמת חשב שברוב של 61
מנדטי בכנסת ובתחושות אופוריה שליוו את השמאל באותה התקופה
נית להוביל תהלי רגשי כה עמוק של שלו .בימי אלו היו הרבה גאווה
לאומית בשמאל והרגשה של הזדהות ע רבי ופרס ע ביטול ומחיקה
של הימי .השמאל של היו הוא שונה .האופוריה ,שהיתה נחלתו בעבר,
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דעכה .השמאל של היו הוא בוגר יותר ומבי שהוא לא בעלהבית היחיד,
והוא חייב להכיר במחצית השנייה של הע .אלו פירות הטראומה
שעברנו בעקבות רצח רבי.
הרצח העלה אפוא למודעות דברי שהיו ש קוד ,הוא לא יצר דברי
חדשי .הוא איפשר ,במוב מסוי ,לשי את הבעיה הפנימית ואת
השסע הפנימי על השולח ולא להדחיק אותה ולהתעל ממנה .כמו כל
משבר התפתחותי ,הוא ג נת הזדמנות לשינוי ויציאה לדר חדשה .היו
שאמרו "לא נשכח ולא נסלח" ,או "הרצחת וג ירשת?!" ולא היו מוכני
לסלוח ,בעבור הרצח רק הגדיל את השסע בע .אבל אלו היו קולות
מעטי .מגוש אמוני נשמעו חשבונות נפש לאחר הרצח ואמירות שמשהו
כא צרי להשתנות ,ושלא נית להמשי ולהתלה בצורה כזאת .נוער בני
עקיבא ישב בכיכר רבי לאחר הרצח ושר שירי עצובי של שלו .הרצח
הזה לא פתח מלחמת אחי כפי שעלול היה לקרות .הרצח העלה
למודעות את הסוגיות הפנימיות החריפות בנימה עצובה ,שהיא הנימה
המאפשרת פיוס .קשה לומר שהשמאל נשאר ע טינה לימי בעקבות
הרצח ,והימי לא נשאר בעמדה מאוימת ומואשמת .אחת העדויות לכ
היא נצחו הימי בבחירות  .1996הימי טיהר את עצמו מאותה אשמה
קולקטיבית איומה שלא מובילה לשו מקו .רק אז ,לאחר שהימי לא
חש נרד ומואש ,לאחר שכבודו הושב לו ,והרי ללא כל אלו לא יכול
להתרחש תהלי נפשי בריא של גדילה ,הוא החל להבי שהוא לא יכול כל
הזמ למרוד באבא .זאת משו שאבא לא כלכ חזק ,והוא חייב ג
לשמור עליו בשבילו ,שא לא כ לא יהיה לו טוב .הימי כעס על אבא,
שהתגלה כחלש ופגיע .הימי הבי שאיאפשר כ להמשי ולהילח
בשמאל בכל הכוח .אז ,ורק אז ,החלו לצו 2ניצני האמפתיה שלו לשמאל.
לאור כל זאת ,ולאור הדר שעברנו כע באיחוד הפיצול ,ולאור העובדה
שג הימי היה שות להסכמי השלו ע הערבי ,השלו שאהוד ברק
יכול להביא הוא שלו בשל ובוגר יותר מהשלו שיכלו להביא רבי ופרס,
שסללו את הדר ,כי היו אנו ע בוגר יותר .ובכל זאת ,הדר לבגרות
מלאה עדיי בראשיתה.
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מעניי לבחו את פליטות הפה החוזרות ונשנות של אנשי מכל קצוות
הקשת הפוליטית הטועי ואומרי שרבי מת או שרבי נהרג ,ולא שרבי
נרצח .ההבדל הוא שמוות הוא תהלי צפוי וידוע מראש שעתיד להתרחש,
בעצ בלתי נמנע ,לעומת רצח ,שהוא אינו צפוי וידוע מראש ,וכדאי
שנהיה מסוגלי למנוע את התרחשותו .במוב זה ,קיי לאמודע
קולקטיבי המשלי ע הרצח ומתייחס אליו במונחי פטליסטיי,
האומרי שהרצח היה חייב להתרחש .הלאמודע הקולקטיבי הזה מרגיש
שהרצח לא היה מקרי ,והוא מייצג תהליכי היסטוריי עמוקי בחברה
שלנו שהובילו אל הרצח .כלומר ,לא לחיצה מטורפת אחת על ההדק היא
שגרמה לכול ,אלא תהלי שהביא את המתח בי ימי לשמאל בע לשיא,
ולאחריו חלה ירידה הדרגתית במתח זה ,תהלי שהתאפיי לפני הרצח
בהפגנות אלימות ,באיומי ,בהתרת הד עלידי שימוש במונחי
"בוגד"" ,די רוד" ו"שואה" ,והסתיי בקול דממה דקה של אבל בכיכר
רבי .ההבנה הברורה היא שהיה כא תהלי שהיה גדול וחזק מאיתנו,
ורק בדיעבד נית להתבונ בו ולהבינו.
לאור ההתקרבות בי שמאל לימי עולה פער חדש שהודחק ,והוא עמוק
מקודמו ,הפער בי דתיי מביתמדרשה של ש"ס לחילוניי .מרצ ,למשל,
מתקשה לשבת ע ש"ס בממשלה יותר מאשר ע הליכוד .עליית כוחה
הדרמטית של ש"ס ) 17מנדטי( וששת המנדטי של תנועת שינוי,
בראשות טומי לפיד ,מצביעי על עליית הבעיה למודעות ,אבל לא על כ
שהיא רק עכשיו החלה להתקיי .מתחילה לצו 2ג הבעיה של ערביי
ישראל ותחושות קיפוח עמוק והשפלה שהודחקו כל השני .שוב ,בעיד
שבו האיו מבחו 2קט ,עולות המחלוקות הפנימיות על פני השטח באופ
שמאפשר לתהליכי פיוס להתחיל להתרחש .הציבור מתחיל להיות מודע
וער יותר לתחושותיו השונות ,הליכוד מופרד מ הדתיות של ש"ס,
והחילוניות של טומי לפיד תופסת את הבמה כעיסוק מרכזי .הזהות
הפנימית של קבוצות אוכלוסייה שונות מתחדדת ,כ היה ג קוד ,אבל
כעת זה עולה יותר למודעות שלנו .רצח רבי מבטא רק ציר אחד של

109

הקונפליקט הפנימי שלנו ,בי שמאל לימי ,ועתה עולה קרע עמוק
מקודמו ,בי החילוניי לדתיי .קונפליקטי דתיי ה בי הקשי
ביותר ,מאחר שה נובעי מהמקורות העמוקי ביותר של הנפש ,ומי
יודע מה עוד מצפה לנו בעניי זה.
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ערביי ישראל
בואו ננסה לערו את המסע אל תו נפש הפלשתינאי ולהבי שתי
דינמיקות נפשיות ,של זה שברח ושל זה שנשאר ,הקשורות זו בזו באופ
הדוק .אפתח בדינמיקה הנפשית של הפליט הפלשתינאי שתעזור לנו
להבי בהמש את זו של הערבי הישראלי.
עד קו המדינה ,ב ,1948חי כא הפלשתינאי ע משפחתו וחמולתו
בשקט יחסי ובשלווה ,גר בביתו ,עיבד את אדמתו ואדמת אבותיו ,וחי
במציאות המוכרת והידועה לו מימי ימימה .והנה פורצת מלחמת
העצמאות שלנו ,ורוב הפלשתינאי בורחי בפחד מפני הכובש הציוני.
ה נוטשי ,אולי בתקווה שעוד מעט ינצחו מדינות ערב וה יוכלו לשוב
לבתיה ,והק 2לסיוט הציוני .רבי ג מגורשי בפועל עלידנו ונפוצי
בכל המזרח התיכו .אבל היו כאלו שלא ברחו .מיעוט מקרב
הפלשתינאי נשארו ,ולא קרה לה כלו .הכובש הציוני לא נגע ולא פגע
בה לרעה .ה ציפו מהכובש הציוני ליחס משפיל ומדכא יותר ,אולי יחס
שה היו מעניקי לו א ה היו המנצחי ,יחס מסורתי המוכר לה מ
העבר ,יחס של כובש לנכבש .והנה הפתעה ,ה הופכי עד מהרה
לאזרחי של מדינת ישראל ,כאלו שיכולי אפילו להצביע בבחירות
לכנסת .למראית עי ,שווי זכויות .אחיה שברחו מצטערי כמוב על
בריחת ומביני ,מאוחר מדי ,איזה אסו גדול המיטו על עצמ
בפחדיה ובטיפשות .ה יכלו להישאר או לפחות לסרב להיכנע למסע
המגרש ,ובדר כלל לא היה מאונה לה
ההפחדות ולא לשת פעולה ע ְ
כל רע .בואו נצי 2לרגע אל תו נבכי נפש של אות פלשתינאי שברחו
מארצ ומאדמת ,ונשאל את עצמנו אי ה חשי ביחס לאסו
שהמיטו על עצמ בפחדיה הלאמציאותיי ,להרגשת ,בטיפשות.
ה הפסידו את אדמת בשל אות דמיונות ופחדי מהשט הציוני ,שלא
היו ולא נבראו .עכשיו על מי ילינו? כדי להבי למה נדרשו לפלשתינאי
כלכ הרבה שני למרוד בכיבוש הציוני )ממלחמת ששת הימי ועד
לפרו 2האינתיפאדה ,עברו כעשרי שנה( צרי להבי שאות פליטי
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פלשתינאי היו צריכי להתגבר ,בי השאר ,ג על תחושות האשמה
הקשות ,שה בעצ הביאו על עצמ את השואה שלה ,וה אחראיי
לה ולא א אחד אחר .זאת המלכודת המזוכיסטית ,שבה אתה אש
בסבל של ולא מגיע ל יחס אחר .זו בעצ הזדהות ע התוקפ .ע
שנכבש עלידי ע זר יכול למרוד א הוא חש צודק ,א הוא חש שמגיע
לו ,א הוא לא מאשי את עצמו במה שאירע .כי הצדק הבוער בעצמות
המורד והעוול שהוא חש שנעשה לו הוא זה שמניע את גלגלי
ההתקוממות .הרגשות המזוכיסטיי ,שעקבו את הרמת נס המרד ,צמחו
כמוב על קרקע מוקדמת של מנטליות פלשתינאית פסיבית ,ועובדת
היות נשלטי במש שני רבות עלידי כובשי שוני .אבל בהקשר
הנוכחי רצוני להדגיש את החוויה המזוכיסטית המוכרת לנו מ
הקליניקה ,שבה אומר האד" :לא מגיע לי שיהיה לי טוב ".הקושי של
הפלשתינאי לשק את עצמ והחיי העלובי שבחרו לעצמ במחנות
הפליטי ִהנ ביטוי נוס לאותה שקיעה בדכדו ודיכאו שמקור9
בהאשמה עצמית .ה צפו באחיה שבתו שטח ישראל ,החיי בבתיה
ומעבדי את שדותיה ,ובנוס לכ חיי ברמת חיי גבוהה בהרבה מזו
שלה ,והאשימו בעיקר את עצמ.
אי ספק שכבר בראשית ימי הציונות ,חוו אותנו הערבי שישבו באר2
כמפלצות מסוכנות שכדאי להימלט מה .לנו קשה מאוד להבי את
המגי הזה מ היהודי הבאי מעבר לי ומשתלטי על
עוצמת הפחד ָ
האר ,2שלב אחר שלב ,בוני ומיישבי אותה ,והופכי אותה למשהו
שה ,הפלשתינאי ,לא יכלו לעשות .והיהודי ,אות יהודי שה כל
כ שוני מה בחשיבה וביכולת ,באמת מאיימי עליה מאוד .והנה
ה בורחי ,וצופי מבחו 2באחיה שנשארו ומקנאי בה וחושבי,
כמה אנו מטומטמי שברחנו .וארצות ערב לא מקבלות אות בסבר פני
יפות ,ועוד מוסיפות לחוויית ההשפלה של הבריחה הנמהרת .אז על מי
ה כועסי בסיפור הזה? כי כעס חייב להיות כא .על ארצות ערב,
שהבטיחו לנצח את ישראל ולהשיב לה את אדמת ,ולא קיימו ,או על
ארצות ערב שלא פתחו את שעריה לפניה? על היהודי ודאי שיש כעס.
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וכמוב ,על אחיה ,שאות החלו לכנות "בוגדי" ,מאחר שה נשארו
לשת פעולה ע הציוני ולא קמו ומרדו בה .אבל את עיקר הכעס ה
הפנו כלפי עצמ ,וברוב בחרו לשקוע בדכדו של חוסר עשייה והעדר
שיקו עצמי .זאת הדינמיקה של הדיכאו ,הפניית התוקפנות ,הכעסי
והביקורת כלפי העצמי.
אנו ,היהודי ,בהיותנו פליטי ניסינו תמיד לשק את עצמנו .הבדל זה
קשור במנטליות השונה שלנו ושל הערבי .בריחותינו מארצות שונות היו
מציאותיות ומוצדקות ,כי היו רדיפות ופוגרומי ולא התפקחות שלאחר
מעשה מפחדי שלא היה לה ביסוס ,התפקחות המלווה בהלקאה
עצמית ואשמה .הכעס שלנו לא ת.על כלפי עצמנו ,אלא הופנה כלפי האר2
הפוגעת ,והתבטא בלעג לגויי ,וחיזק בכ את המעגל הפרנואידי .אכ
שילמנו מחיר יקר על שהדחקנו והכחשנו את התוקפנות שהופנתה כלפינו,
היססנו ולא ברחנו מגרמניה הנאצית ,למשל ,וחשבנו שזה לא יכול
לקרות .אבל הפלשתינאי שברחו מישראל ב 1948עיוותו את המציאות
בכ שהעצימו את חוויית התוקפנות שחשו שמופנית כלפיה .זה קרה
בגלל שה השליכו עלינו את הרצונות והמאוויי התוקפניי שלה,
כמוב .והמחיר שה שילמו היה ,בניגוד לנו ,כניסה למעגל דפרסיבי של
הלקאה עצמית ,פסיביות וחוסר יכולת לקחת אחריות על עצמ ועל
שיקומ .במקרה זה ,כדי ליצור התקוממות נחו 2תהלי נפשי ,שלוקח
זמ ,המאפשר יציאה מ הדיכאו לעמדה תוקפנית ולוחמנית .נדרש זמ
לטרור ולאינתיפאדה להתגבש כמרד בתודעת הפלשתינאי ,והרצו
לעצמאות ולמדינה לא היה מוב מאליו בתחילה ,כי הרי ה אשמי
בגורל ,אז למה מגיעה לה מדינה ועצמאות?! כשגולדה אמרה" :אי
ע פלשתינאי ",היא התכוונה ,בי השאר ,שה מעול לא התגבשו
בזהות אחת ונאבקו על עצמאות .הכיבוש של  1967הוא זה שבאופ
פרדוקסי החזיר לפליטי הפלשתינאי בגדה ובעזה את הכבוד ואת
האפשרות לאינתיפאדה .כי עתה ה ע ככל העמי ,הנשלט בידי זרי
ורוצה למרוד .זהו המצב התקי ,שמאפשר למתבגר הזה למרוד .המתבגר
חש שמנסי להכניע אותו ,הוא חש את עצמו צודק ,שמגיע לו ,ובטח אי
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לו רגשות אש .הפליטי של  1948הפכו בכיבוש של  1967לע פלשתינאי
כבוש ,שרוצה ויכול להילח על חירותו .וכ פרצה האינתיפאדה בקרב
בני הדור הצעיר ,שלא ידעו ,או ידעו פחות ,טע של אשמה.
אבל מה קרה לאחיה ,ערביי ישראל ,שנשארו באר ?2ה המשיכו
ליהנות מהשפע וממדינה מתפתחת ודמוקרטית כמו ישראל ,אבל ג חשו
רגשות אשמה כלפי הפלשתינאי ,שהפכו לפליטי .ה ,ערביי ישראל,
יושבי על סיר הבשר ,ואחיה ,הפליטי ,סובלי ,מרימי את נס
המרד ומנסי להילח בכובש הציוני .בתחילה באמצעות טרור ואחרכ
ג באינתיפאדה .כ ג חשי יהודי ארצותהברית כלפינו .ג ליהודי
ארצותהברית רגשות אשמה כלפינו ,שאנו אלו שהקמנו את מדינת
ישראל ,אנו שומרי על הגחלת היהודית ,נותני בית לכל יהודי בעול
וניצבי בכ נגד האנטישמיות ,ובעיקר ,אנו מקריבי את עצמנו למע
כלל היהודי .ואילו ה ,ש ,באמריקה ,נהני מכל טוב .הפליטי החלו
לכנות את ערביי ישראל בוגדי ,המשתפי פעולה ע האויב הציוני ולא
מורדי בו .אי מרגיש מי ששפר גורלו ביחס לאחיו ,שלו טוב ולאחיו רע?
אי מרגיש מי שיש לו אח שכה סובל? ערביי ישראל בחרו ,להרגשת,
להישאר כא ולשת פעולה ע האויב הציוני במקו להילח בו .ה
חשי כמשתפי פעולה.
מהי הדינמיקה הנפשית של משת פעולה? הוא בגד בעמו ובארצו ,הוא
הל לאבא אחר .הוא מבקש חסות ממישהו אחר ,ולא מזדהה ע ארצו
ומולדתו .הדינמיקה הנפשית של הבוגד היא ,במידה רבה ,הדינמיקה
ההומוסקסואלית .הוא ,שלא קיבל די חו וקירבה מדמות הסמכות ,מ
האב ,ועל כ קשה לו להזדהות איתו ולהיות כמוהו ,גבר ,מחפש קשר
מיני ,כוחני ומשפיל איתו כתחלי לאהבה שלא יכול להשיג .לבוגד או
להומוסקסואל חסרה היכולת להזדהות ע המנהיג המייצג את הע או
את המשפחה ולרצות להיות כמוהו .כ ערביי ישראל ,שלהרגשת בגדו
בעמ ובאו לבקש מחסה אצלנו .ה לא רוצי להיות 0רי או שותפי
בקואליציה של שו ממשלה .ה חושבי שלא מגיע לה .ה חשי
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מתחנפי ,חלשי ואשמי .ה מתקשי להזדהות ולשת פעולה ע מה
שקורה כא .ה מעדיפי להיות מיעוט מדוכא שלא עומד על זכויותיו ,כי
בעיניה ה בוגדי .והרי אנו יודעי כמה ערביי ישראל באמת מקופחי
כמעט בכל שטחי החיי ונמנעי מלדרוש את מה שמגיע לה .ערביי
ישראל נמצאי ב"מלכוד המזוכיסטי" ,שבו ה אשמי בסבל שלה כי
ה בגדו ,ולכ אי לה זכויות באר 2הזאת .ה היפוכ של המחבלי או
ילדי האינתיפאדה הגאי ,הלוחמי על חירות .זאת ג הדינמיקה
הנפשית של משתפי פעולה ,הנמצאי בי הפטיש לסד ,בי תחושות
אשמה כלפי אחיה ובי תחושות השפלה מאיתנו .משתפי הפעולה
מבקשי מאיתנו שנג עליה מאחיה ,הרוצי להתנכל לה ,ומקבלי
את הבוז והדחייה שלנו בהכנעה ,כאילו זה מה שבאמת מגיע לה.
בדינמיקה נפשית כזאת ה כמוב לא יעלו על דעת להרי ראש נגדנו.
מדובר באשמה של מי שבחר בחיי נוחי אל מול אחיו הסובלי ,אשמה
של מי שחי בישראל ,ולמרות כל המלחמות בי ישראל לערבי במש
השני ,הוא נשאר פסיבי ולא הצטר לערבי נגד ישראל ,ולא מרד
מבפני .לכ ערביי ישראל שותקי ,כאילו ה לא קיימי ,כאילו לא
מגיע לה לומר "אני פה"" ,ג לי מגיע מקו" .ואנו מתייחסי אליה
כאילו לא מגיע לה ,ומחזקי הרגשה זו אצל .אנו משתפי פעולה,
באופ לא מודע ,ע חוויה פנימית זו שלה בהתעלמותנו מה ובעצ
הדבר שאיננו מעניקי לה זכויות שוות .החולשה הגברית,
ההומוסקסואלית ,ניכרת כא .הוא לא מזדהה ע אבא ,הוא נכנע לאבא.
מי שנכנע לאבא לעול לא יגדל להיות כמוהו ,ועל כ ,אי ה יכולי
לדרוש לעצמ שוויו זכויות .כמו שאנו בזי ,בעצ ,לערביי ישראל,
משתפי הפעולה ,כ בזו הגרמני לקאפו .בעמדה רגשית זו באמת קשה
לערביי ישראל למרוד ולדרוש לה זהות משלה וזכויות שוות .אלו
שברחו מצטערי על הסבל שגרמו לעצמ ומתאבלי על טעות .אבל
אלו שחיי כא ,בתו האר ,2הפצע הזה שלה ממשי לדמ .האשמה
שלה אינה מסתיימת בטעות חדפעמית ,בכל רגע ה ממשיכי לשת
פעולה ע האויב הציוני ,בכל רגע ה מנציחי את האשמה כלפי אחיה
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הפלשתינאי ואת ההשפלה כלפי היהודי .לש ההשוואה ,היהודי
בארצותהברית חשי לא פע אשמי כלפינו על שלא עלו ארצה .ה ג
מעריצי אותנו על עמידתנו האיתנה )כ ג חשי ערביי ישראל כלפי
הפלשתינאי ,שברחו והתקוממו ,יחס של אשמה והערצה( .אבל מאחר
שאי מצב של מלחמה בינינו ובי ארצותהברית ,אי ליהודי ש
הטוטלית הקשה כלכ של משתפי פעולה ובוגדי בע היהודי,
ָ
החוויה
ולא קיימת הדינמיקה המזוכיסטית המונעת מה ליהנות משוויו זכויות
מלא בארצותהברית .ערביי ישראל ,לעומת ,אומרי ,לא מגיע לנו
להיות חלק מישראל ולהרגיש טוב כא .לא מגיע לנו לדרוש שג
ביישובי שלנו יטפלו טוב .לא מגיע לנו מה שמגיע לאזרחי היהודי
באר .2לא מגיע לנו משני הכיווני ,מהערבי ,כי אנו בוגדי בעמנו,
ומהיהודי ,שמשפילי ומכניעי אותנו כעונש שמגיע לנו על מעללינו .על
כ ה שתקו כל השני כשלא היו לה חשמל ,מי ומערכת ביוב תקינה.
והנה משתפי הפעולה ,הפע אלו האמיתיי ,ששיתפו איתנו פעולה
במציאות )בניגוד לערביי ישראל ,ששיתפו איתנו פעולה בדמיונ בלבד ,כי
ה באמת לא היו חייבי לברוח( ,צריכי שאנו נג עליה ,ואנו לא כל
כ ששי לעזור לה ,ולא ממהרי לתת לה מקו בתו האר 2שלנו.
וערביי ישראל לא מוכני לקבל אות .ודאי שאינ מוכני ,אי יקבלו
מישהו שכלכ מזכיר לה את מה שה לא אוהבי בעצמ?
ערביי ישראל לא רצו במש השני לוותר על בית ואדמת ולהצטר
לפלשתינאי שברחו .ה לא ויתרו על אות היבטי חומריי ,וה
משלמי על כ מחיר יקר .ה נשארי בתחושה שהנשמה ,החיי
הרוחניי של חופש וחירות ,שייכי לאחיה המורדי בשטחי ולא
לה .ה חשי שמשהו עמוק בנפש שלה דוכא וסורס .ה מעריצי
את ערפאת ומלחמתו לעצמאות פלשתינאית .ה כאותו קאפו שרוצה
להיות גרמני או יהודי מורד ,רק לא להישאר קאפו ,משת פעולה
שמעדי להיות ישראלי או מחבל ,העיקר שלא להישאר באותה עמדה
בלתיאפשרית ,שמשאירה אותו ללא כבוד .זו לא דינמיקה של הזדהות
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ע אבא ח שאנו רוצי להיות כמוהו ,זו כניעה לאבא משפיל ,כניעה
מינית הומוסקסואלית .מי שנשאר בקבוצת השווי יכול לפתח זהות
מינית גברית של כוח ויכולת ,הוא מורד ונלח על חירותו .אבל הכניעה
המהולה באשמה של ערביי ישראל ליהודי) ,אי ה אומרי תמיד
בענייני משאומת קואליציוני" ,אנחנו לא בכיס של א אחד" ,ומתארי
בזאת את הרגשת ,שה כ בכיס( ,מונע מה להצטר אלינו ולחוש
שווי .הוא ג מונע מה למרוד ולבקש עצמאות .ה תקועי.
אבל לא לתמיד .בתהלי ארו ,שיתרחש ללא ספק ,כמו כל תהלי של
גדילה המוכר לנו מ החיי ומ הקליניקה ,ה ירצו להשתחרר מהאב
הרוד הזה ,שאיל 2אות להיות כנועי כלכ .ה ינערו מעצמ את
האשמה שה חשי כלפי אחיה .ה לא היו חייבי לברוח ,ה לא עשו
שו דבר שאינו בסדר ,ומגיעות לה זכויות מלאות במדינה היהודית.
אבל קוד כול ה יגמרו איתנו את החשבו ,אנו ,שלהרגשת אילצנו
אות לחיות חיי כנועי במש השני .וזה לא משנה א זה בצדק או
שלא בצדק ומי אש כא .ה כועסי עלינו מאוד ,ומפחדי להוציא את
זה החוצה .באותו תהלי הדרגתי שבו יתפייסו הפלשתינאי וערביי
ישראל זה ע זה ,ככל שתל ותקו מדינה פלשתינאית עצמאית ואשמת
ערביי ישראל כלפי הפלשתינאי תל ותדע כ ילכו ויעלו הכעס עלינו
והרצו לשוויו בחברה הישראלית .ה ירצו זהות עצמאית ונפרדת
משלה ,לא מושפלת ,לא אשמה ולא כנועה .למה אחיה כ וה לא.
בפרק מאוחר ,הנוגע ב"חשיבה הערבית" ,אני ד בהרחבה במנגנו נפשי
הנקרא "הזדהות ע התוקפ" .זהו מנגנו התפתחותי המצוי בבסיסו בכל
אחד מאיתנו .הילד יכול להזדהות ע כעסו של ההורה עליו ולהצדיק
אותו .מנגנו זה עלול לקבל אופי של קשר סאדומזוכיסטי .אותה הזמנה
ליחסי משפיל ומושפל ,שולט ונשלט ,שבולטת בעיקר בחברות
פרימיטיביות .בהזדהות ע התוקפ המזדהה מוותר מתו פחד על
הנפרדות שלו מ התוקפ ,מוותר על הכעס שלו על התוקפ ונבלע בתוכו.
כ מצדיקי ילדי מוכי ונשי מוכות את התוקפ .הוויתור על הכעס
הוא שלא מאפשר למרוד .אי ספק שערביי ישראל המזדהי איתנו וע
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הקיפוח המתמש שלו ה זוכי וממשיכי להצביע ,אפילו מאחורי
הפרגוד ,למפלגות ציוניות ולקבל הרבה פחות מנדטי ממה שיכלו להשיג
ומחלישי את כוח וזכויותיה בדר זו ,ה מזדהי איתנו ,ע
התוקפ.
ערביי ישראל טר התפייסו ע אחיה הפלשתינאי וה חשי אשמה
כבדה כלפיה ,ה ג חשי כנועי כלפינו ,על כ קשה לה היו לשמש
גשר לשלו ,דבר שבתנאי אחרי יכלו לעשות כלכ טוב .כדי לשמש
גשר לשלו עליה להיות מפויסי ע שני החלקי שלה ,הכנוע
והאש .מבחינה התפתחותית ,ה עדיי לא ש.
ערביי ישראל נמצאי ,נכו להיו ,בנקודת שיווי משקל מזוכיסטית.
מגיע לה ,להרגשת ,להיות פחות נחשבי כא ,מקופחי ובעלי פחות
זכויות .התוקפנות שלנו ,המופנית כלפיה ,מסתדרת ע חוויית
הפנימית ,כילד המקבל בהכנעה את העונש שהוא חושב שמגיע לו .באי
התקוממות  ,ה

פשוט מזמיני

את ההתייחסות המתעלמת שלנו,

ושוב ,אפילו לא רוצי להיכנס לקואליציה ולממשלה ולשנות את מצב.
רגשות אלו טומני בחוב פצצה לעתיד לבוא .אותו איזו עדי ובלתי
אפשרי בי אשמה לכניעה ,כפצצת זמ ,חייב להיפר ואז ייצא הרבה
כעס ,בעיקר עלינו ,המכניעי .ערביי ישראל נמצאי במצב של העדר
זהות .ה שואלי :מי אני? ולא יכולי להזדהות ע שו צד ,לא ע
הישראלי ולא ע הפלשתינאי .המקו הרגשי שלה הוא בי אשמה
לכניעה ,מקו בלתיאפשרי שחייב להשתנות בתהלי גדילה.
הקונפליקט של ערביי ישראל ,כפי שנאמר ,הוא מזוכיסטי ביסודו .דומי
ה יותר ליהודי החיי בגרמניה של אחרי מלחמת העול השנייה
מאשר ליהודי החיי בארצותהברית .יהודי שנשאר בגרמניה אחרי
השואה חש רגשות אשמה גדולי מאוד .הוא חי בגרמניה ומבקש,
להרגשתו ,מאות נאצי פושעי שיקבלו אותו וייתנו לו מקו .הוא לא
חש שזו מדינתו ,א שאולי נולד ש .קשה יהיה לו להיאבק על מקומו
ש בתפקידי ממלכתיי וציבוריי בגלל תחושות האשמה הכבדות
הכובלות אותו .להרגשתו ,מייד ישאלו אותו ,או שהוא ישאל את עצמו
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מה הוא עושה ש .ועל כ ,באופ עמוק ולא לגמרי מודע ,היהודי
בגרמניה ,כמו הערבי הישראלי ,נשאר בגרמניה מסיבות כלכליות ,אבל
אסור שיהיה לו ש יותר מדי טוב .סביר להניח שלעיתי קרובות ,הוא
יתבייש לעמוד על זכויותיו המלאות כאזרח שווה זכויות היכול לשאו
לכל תפקיד ולכל מישרה .ג היהודי הזה אומר ,באופ לאמודע ,לא מגיע
לי ,כי אני אש בזה שאני חי בגרמניה .אנחנו עוד משתפי פעולה ע זה
ואומרי ,בדרכנו ,לערבי הישראלי ,אכ לא מגיע ל .אבל הקבלה
הפסיבית של רגשות קיפוח ,השפלה וכניעה של הערבי הישראלי בגלל
רגשות האשמה שיש לו ובגלל האופי היצרי ,הפרימיטיבי יותר ,של
חשיבתו )ראה "החשיבה הערבית"( ,ההרגשה שמגיע לו עונש ,לא תימש
לנצח .הכעס המודחק עתיד לפרו .2כמה זמ באד יכול להיות מושפל,
כנוע ונעדר זכויות?! תהליכי גדילה טבעיי ,שאנו מכירי ,חייבי
להתרחש כא ולשחרר את הערבי הישראלי מכבליו .אי כוח בעול
שיעצור תהלי זה.
הפלשתינאי בשטחי כבר התקוממו ,וערביי ישראל עדיי לא .מתו
הסתכלות על ההיבט הנפשי של התהליכי ,אנו ג מביני את העיכוב
בהתקוממות של ערביי ישראל .אצל הפלשתינאי הקונפליקט פשוט
יותר ,כמו אצל מתבגר ,ה מורדי מתו הרגשה שה צודקי ושמגיע
לה .אי ה מתבוססי ברגשי אשמה .אבל ערביי ישראל חשי אשמה,
וע אשמה והרגשה שאתה לא בסדר קשה מאוד למרוד .ג אותו יהודי
הנמצא בגרמניה של היו יתקשה לבקש לו מקו ועמדה .האשמה ִהנה
הפניה של התוקפנות שלי כלפי עצמי ,וא נוסי לכ את ההשפלה
שהערבי הישראלי חווה מאיתנו ,שהיא ג תוקפנות המופנית כלפיו ,נבי
למה הוא תקוע כל כ הרבה שני כמיעוט נעדר זכויות שלא מורד .הוא
וג אנו מפני שנינו יחד את התוקפנות אליו .זוהי הזדהות ע התוקפ.
כשהערבי הישראלי חש אש ,התוקפנות שלו מתועלת כלפי עצמו
ומקבלת צורה רגשית של חוסר ער ודימוי עצמי נמו ,והוא נעדר את
התוקפנות הדרושה ,שחייבת להיות מופנית החוצה כדי ליצור מרד
והתקוממות.
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אנו קולטי את הקונפליקט המזוכיסטי של ערביי ישראל בפרט ושל
הערבי בכלל קליטה לא מודעת ,ואנו אומרי שהערבי אשמי בכל
מה שקורה לה ,כי ה מביאי על עצמ את כל הצרות .זו אמירה
שמתחברת לחוויה פנימית ,חזקה במיוחד ,של ערביי ישראל ,האומרת
לה :כל פע שמרדת ,הפסדת .כ היה כשלא קיבלת את הצעות
החלוקה של  1948ואת אלו שקדמו לה ,וזה מה שקרה במלחמת ששת
הימי כשלא התפשרת ע גבולות  .1948בכל פע מצבכ הורע" .את
הבאת על עצמכ את העונש שלכ" ,היא אמירה הפונה להיבטי
המזוכיסטיי באישיות הלאומית .ההרגשה של ערביי ישראל ,כמו
שאומר עזמי בשארה ,היא שזו לא המדינה שלה .זו הרגשה של מי שחש
שלא מגיע לו שזו כ תהיה המדינה שלו .למה זאת לא המדינה שלו?! והרי
זאת כ ג המדינה שלו ,אז למה הוא חש שלא מגיע לו?!
אנו מחזקי את ההשפלה ,שתפרו 2כתוקפנות ,ברגע המתאי :מחזקי
אותה באמצעות ההמנו שלא מכליל אות ,ומדבר על "נפש יהודי
הומייה"; מחזקי אותה בחוק השבות ,המעדי את היהודי בחו"ל
עליה )ראה "מדת למדינה"(; מחזקי אותה באי הענקת שוויו זכויות
לערביי ישראל בכל שטחי החיי .במלחמת המפר 2נית היה לראות
ניצני של כעס חבוי ,כששמחו לאידנו ,אבל עדיי לא כעס שהתגבש לכלל
מחאה גלויה ותקיפה .אנו מדחיקי בהדחקה לאומית ָמסיבית את
הקיו של הערבי הישראלי ,כי הוא הדבר שלהרגשתנו מאיי ביותר על
קיומנו .בתו הבט הרכה שלנו ,בתו הגו שלנו ,זור ד של ערבי ,לכ
עליו נית פחות את הדעת ,וניזכר בו רק כשיתחיל למרוד .מילא ערבי
בחו ,2אבל ערבי בפני?! ייתכ שכשתקו מדינה פלשתינאית יפחתו
רגשי האשמה של ערביי ישראל כלפי לאחיה ,ואז ה יתקוממו .ייתכ
שתפקע סבלנות על היות מדוכאי עוד קוד לכ .השאלה היא אחת,
כמה גדולי רגשי האשמה של ערביי ישראל ,שהופכי אות למיעוט
ציית ומדוכא? וכמה זמ יידרש לה להיחל 2מרגשות אלו? אבל ברור
שזה מצפה לנו .מתו הבנה של התהליכי הנפשיי ,אנו מביני שיפה
שעה אחת קוד .וא לא נית לה עכשיו זכויות שוות ,נשל את אותו

120

מחיר ששילמנו באינתיפאדה .אילו דאגנו לפלשתינאי בשטחי משנת
 ,1967היתה קיימת כבר היו מדינה פלשתינאית ע הרבה פחות טרור
ואיו ,ובעיקר ,יותר שלו איתנו ,כי אנו היינו מקימי אותה ,דואגי
לה ,מטפחי אותה ,ובוני איתה מערכת יחסי טובה .אבל אנו לא
לומדי מהניסיו ,אפילו שהוא שלנו ,אפילו שהוא כלכ קרוב .ושוב
נית לראות אי רבי מערביי ישראל עדיי מצביעי למפלגות ציוניות,
זהו מזוכיז .ה מזדהי ע התוקפ המקפח אות .אנו יודעי
מהקליניקה כמה קונפליקט כזה של אשמה עלול להפריע למתבגר הגדל
למרוד ,ולהשאיר אותו תקוע במש שני בעמדה שלא מאפשרת לו
מימוש עצמי ומרד לעצמאות .הוא תקוע ,אבל אנו ג יודעי מהקליניקה
שלא לנצח יישאר תקוע ,ושיש סיכוי טוב שבזמ כלשהו יעלו ויצוצו
קונפליקטי רגשיי אלו בעוצמה רבה .מצבו מסוב ממצבו של המתבגר
הרגיל ,שרוצה למרוד נגד דיכוי ,ולא חש אש ,אלא צודק .אנו פוגשי
את האנשי האלו בקליניקה ,ושואלי למה ה לא מרדו קוד
בסמכויות הוריות פוגעות ומשפילות? מתברר שה חשו אשמי ,שלה
לא מגיע ,וזה עצר אות מלדרוש את המגיע לה לשני רבות.
להערכתי ,יצירתיות לא רבה יכולה להעלות הצעות יפות ,שייתנו ברכה
בכיווני שוני .לחייב את ערביי ישראל בשירות לאומי ,למשל ,ובו
יתרמו להתפתחות והתקדמות של הפלשתינאי בשטחי בהיבטי
שוני ,כפי יכולת .מורי ,רופאי ,בעלי מקצועות טכניי ועוד .שירות
לאומי חשוב זה של ערביי ישראל ב"צבא השלו" יזכה אות בזכויות
מלאות ככל אזרח ישראלי .באופ זה ,מצד אחד ,אנו ניתפס ,ובצדק ,כמי
שמקד את הפלשתינאי ועוזר לה ,ומצד שני ,אנו נעניק שוויו זכויות
מלא לערביי ישראל .זו משימה שיקשה על צד כלשהו להתנגד לה ,ואילו
אנו נרוויח פעמיי ,ג באינטגרציה של ערביי ישראל באר 2כאזרחי
שווי זכויות ונטרול אותה פצצה מתקתקת וג שינוי עמוק ומשמעותי של
יחסינו הרגשיי ע הפלשתינאי.
א נגיע למשאומת לשלו כשערביי ישראל שווי זכויות ,לא חשי
מקופחי ,ותורמי את חלק לתהלי ,כלו לא ישנה הדבר את כל
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התמונה? קשה בכלל לאמוד את הכוח הרגשי והעוצמה המוסרית של
שיתו שכזה ,שמצד אחד ,מזמי את ערביי ישראל ליתר מעורבות,
ומחויבות לשותפות ,במדינה שבה ה חיי ,ומצד אחר ,משמש ג דוגמא
וסמל לכ שאפשר ליצור יחסי שכנות טובי בי יהודי לערבי.
שותפות ערביי ישראל בתהלי

השלו

באופ מלא ואקטיבי היא

החוליה הנפשית החסרה בתהלי השלו  .ג ערביי ישראל צריכי
להתפייס ,כידוע ,ע אחיה הפלשתינאי ,הרואי בה ,בי השאר,
בוגדי .פרישת כל התמונה ומורכבותה תסיר מאיתנו חלק מאור
הזרקורי ותעשה צדק ע תהלי השלו .קיומ של ערביי ישראל ,שלא
לדבר על רצונ להישאר נאמני למדינת ישראל ,מוכחש ,שלא במקרה,
עלידי הערבי בכלל והפלשתינאי בפרט .זאת מאחר שפלשתינאי
אלו ,הקרויי ערביי ישראל ,לא רק שהשלימו ע קיו מדינת ישראל,
ה א רוצי להשתת בה ולהיות נאמני לה .אבל אנו משתפי ע
הערבי פעולה בכ שג אנו מכחישי את קיומ ומתעלמי מה .הרי
מדובר בקבוצה של מיליו פלשתינאי החיי ,בדר כלל ,בקשר טוב ע
היהודי ,ושלה ,כמונו ,אינטרס שמדינת ישראל תהיה חזקה ומבוססת.
אז מדוע ה מפחדי להרי קול ,ומדוע אנו משתפי פעולה ע אחיה
הערבי בהשתקת? קשה לדמיי בכלל כמה שונה יהיה תהלי שלו
כזה כשאנו באי אליו מאוחדי ע מיליו פלשתינאי ,או ששר החו2
שלנו הוא פלשתינאי ,למשל )אני ער לכ שזה מעורר צמרמורת ,אבל למה
בעצ?( .אנו ניראה אז אחרת קוד כול בעיני עצמנו ,אבל ג בעיני
הערבי והעול .במילי פשוטות ,מה שנראה לנו היו כחולשה הגדולה
שלנו שאנו מנסי להסתיר יכול וצרי להפו ,ובצדק ,לכוח הגדול שלנו,
לכוח הזה קוראי "ערביי ישראל".
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עקרו הנפרדות
פרק זה מסכ את הנושא של סוגיות הפני ,ומדגיש את החשיבות של
נפרדות ברורה של מדינתנו ואת הקשר העמוק בי נפרדות זו לסדר
הפנימי אצלנו בבית .במילי פשוטות ,הקשר בי עול פנימי למציאות
חיצונית אצלנו כע .רבי סוברי שיש צור בהיפרדות בינינו ובי
הערבי ,היפרדות ברורה הכוללת גבול ממשי ,א אינ ערי להתפתחות
הנפשית הפנימית שלנו כע ,שתביא אותנו ליכולת הזאת .רצוני להאיר
נושא זה מ ההיבט הפסיכולוגי ,ולומר כמה מילי בדבר החשיבות
העצומה של היותנו מסוגלי ,בתהלי הדרגתי של עיבוד קונפליקטי
פנימיי ,להגדיר לעצמנו גבול ברור ע שכנינו .לש כ ארשה לעצמי
להארי במקצת ולהסביר את עקרו הנפרדות והעצמאות בהתפתחות
הנפשית של הפרט ,עיקרו חשוב מאי כמוהו ,שעליו מבוסס כל תהלי
הגדילה הנפשית של הפרט ושלנו כע.
ההתחלה ִהנה בתהלי גדילה ביולוגי שכול מכירי .העובר נמצא ברח
אמו ,ניזו ונוש מדמ ,9ומהווה חלק בלתי נפרד מגופה .לאחר
התפתחות של תשעה חודשי הוא נפרד ממנה פיזית בתהלי של לידה,
פרידה שאינה קלה ,ככל פרידה ,כפי שניווכח בהמש .משלב זה של לידה
ועד גיל שלוש לער ,עובר התינוק תהליכי גיבוש עצמאות ונפרד-ת,
תהליכי פרידה נפשיי ,המתוארי באופ מפורט בספרות .בחודשי
הראשוני לחייו ,שבה התינוק יונק מ הא ,נית להתרש שהוא
בשד כאילו היה חלק מגופו ,עדיי לא מכיר את הא כאישיות
משחק ַ
נפרדת ממנו ,ומצפה שהיא תתנהג באופ מושל כאילו היתה הוא,
מותאמת אליו בדיוקבדיוק על פי צרכיו .לאטלאט ,באמצעות תסכול
כשהשד המיוחל לא מופיע והתינוק רעב ,כשקר לו או ח לו או
ַ
ואכזבה,
כשהוא בוכה כי קיבל מכה והא לא הצליחה למנוע זאת ,לומד התינוק
בדר הקשה שהא זה לא הוא ,ושהוא אינו שולט בה ,באותו יצור הנפרד
ממנו .כ ,באמצעות תסכול ואכזבה ,מקבל התינוק שיעור ראשו
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בנפרד-ת בעול שמחו 2לרח .בהיותו ב שמונה חודשי לער ,יכול
התינוק לדחו את הא האוחזת בו ולהתרחק מגופה ,ולבחו את הנו
סביבו בזהירות .בגיל זה הוא ג מזהה לראשונה זרי ,נבהל מה
ומתחיל לבכות מנוכחות .זה סימ שהוא כבר מזהה את אמו בבירור
ומבדיל אותה מזרי .בגיל זה מסוגל התינוק להיפרד במקצת מ הא,
מאחר שכבר יש ייצוג פנימי שלה בחווייתו .וג א הוא לא רואה אותה
הוא זוכר אותה ,לפרק זמ מוגבל כמוב .בהמש אנו כבר בגיל שנה וחצי,
התינוק כבר הול ,עכשיו הוא מעז להתרחק מאמו ולשוב אליה לתדלוק,
להמש מסע ההרפתקאות שלו בעול הזר והחדש .ולבסו ,כשלב אחרו,
כשהוא ב שלוש בער ,לתינוק יש ,בדר כלל ,ייצוג פנימי יציב של ההורה
)"קביעות אובייקט"( ,והוא יכול להיפרד ממנו ולשמור אותו בזכרונו
כדמות שלמה ויציבה .זהו הגיל שבו Bנָה ְפר.יד ,למשל ,טוענת שילד יכול
בבטחה לג .כפי שכבר ציינתי ,זהו הגיל שבו א
להיפרד מאמו וללכת ִ
דמות משמעותית בחיי הילד אובדת לו ,הילד כבר יכול להתאבל ,כי יש
דמות מופנמת ,ויש על מי לבכות .לא קוד לכ .כלומר ,כדי שתהיה
היכולת להיפרד ,חייב להיות ייצוג פנימי ,קוד כול ,של מי שחפצי
להיפרד ממנו .שא לא כ ,זאת עדיי לא פרידה בחווייתו של הילד ,ולא
התאבלות במקרה של אסו ,כי א תחושות של נטישה והיעלמות.
נערו כא אתנחתא קלה ,וננסה לבדוק במה דומה תהלי זה של גדילה
נפשית של הפרט ליחסנו ע הערבי .כדי להיפרד מ הערבי ולהשיג
עצמאות ונפרד-ת מה ,חשוב קוד כול שתהיה לנו בתוכנו דמות
מגובשת של ערבי .ככלל ,יש להבי שהיחסי בינינו ובי הערבי עמוקי,
טעוני ומורכבי כיחסי ילד והוריו .אי תינוק בלי אמא ,אמרנו כמה
פעמי ,וזאת הסיבה לאיכות המיוחדת של הקשר שנוצר ,כי ה מהווי
בשלבי אלו של התפתחות יחידה אחת .אבל ג אי יהודי בלי ערבי .הרי
זה ברור שעלינו לחיות יחד על האדמה הזאת ,יהודי לצד ערבי,
כעובדת יסוד מוצקה .ומכא שוב ,האיכות המיוחדת של קשרי הנוצרי
כשהגורל מזמ זוגיות שאינה ניתנת להפרדה ,כמו א וילד ,9כמו שני
עמי החיי על אותה אדמה.
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ככל שדמות ההורה בחווייתו של הילד ,הנער והאיש הבוגר שלמה ומלאה
יותר ,לא רעה מאוד ולא טובה מאוד ,לא תוקפנית במיוחד וג לא
ותרנית באופ יוצאדופ ,וכיוצא בזה ,כ יקל על האד להיפרד ממנה
במערכת יחסי בוגרת ,משו שהיחסי לא יהיו טעוני רגשית יתר על
המידה .ובנקודה זו אנו בבעיה בנוגע לדמותו של הערבי שיש לנו בלב.
ואני מדגיש את המלה דמותו ,דמות מופנמת של הדמיו ,זאת מאחר שיש
גירסאות שונות ומשונות מיהו הערבי הזה ,ואי הסכמה בי הגירסאות
הללו ,החל בנופת צופי ומזרח תיכו חדש וכלה בשט שרוצה להשמידנו.
וכש שבתהלי הגדילה מתפתחת יכולת הדרגתית של האד לראות את
ההורה באופ אובייקטיבי ומאוז יותר ,כאילו מהצד ,אבל לעול
נשארי יחסי מורכבי ,כ ג אנו בתהלי של בירור ,בעיקר בינינו
ובי עצמנו ,מיהו באמת הערבי הזה .ומאוד קשה לנו לעשות סדר
במחשבותינו ,דבר שהוא ,כפי שנראה מייד ,תנאי הכרחי לנפרדות .ג
הילד בורא בדמיונו מפלצות ופיות ,וכשגדל ,הוא מוצא ש רק בניאד.
על כ ,אי ספק שבסופו של תהלי ,נגלה שאותו ערבי הוא בס הכול ב
אד מורכב ובעל צדדי שוני ,לא יותר ולא פחות.
בואו נחזור לילד שהגיע לגיל שלוש .המסע לאר 2המובטחת ,לאר2
הנפרד-ת והעצמאות ,רק החל בגיל זה ,ונמש כל החיי .לאור כל חיינו
אנו מנסי ללמוד ,ובמקרה המוצלח ג לומדי ,לעשות הפרדה
במחשבותינו וברגשותינו בי מה ששלנו ומה שאינו שלנו .מי לא מכיר את
הייחוסי המוטעי וההשלכות של רגשות של ילדי ומבוגרי בענייני
שוני :הילד ,ומאוחר יותר המבוגר ,המשוכנע שכול נגדו; וזה שחש
שהוא אינו שווה ואי לו שו סיכוי להצלחה; וזה שבטוח שהוא אש,
ויש לו רשימה של מה שעשה שלא כשורה; וזה שבטוח שהוא הטוב
מכול ,ושכול מכירי בכ; וזה שמתקשה לכעוס על מישהו ,כי הוא
חושב שאסור לו ,ואיש לא יוכל לסבול את זה ,ועל כ הוא תמיד נחמד
ומחיי ,ועוד .במצבי הקיצוניי אנו מדברי על הפרעות אישיות
המבוססות כול על טעויות ייחוס מסוג זה.
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אנו ,כע ,שואלי שאלות דומות ,הא כול נגדנו? הא אנו הכי טובי
באמת? מה חושבי עלינו אחרי? ועוד .אנו בעצ דני בשאלה של
נפרד-ת ,באיזו מידה יכולי האד או אנו כאומה לעשות סדר ,אילו
מחשבות ורגשות שלנו ואילו אינ שלנו ,מה מושל ומה אמת? יש בינינו
כאלו המלאי רגשי אשמה בנוגע לתוקפנותנו כלפי הפלשתינאי בפרט
והערבי בכלל ,ויש בינינו שברור לה שכל הטוב בפני וכל הרע בחו,2
ואנו בס הכול רוצי לחיות אל מול אויב רע ואכזר .אז מי באמת עומד
מולנו? אנו שואלי ,ולא כלכ יודעי ,כי פיצולי כלכ חריפי קיימ
בתוכנו ,מושלכי ,כידוע ,החוצה ומבלבלי כל אד .בתהלי הגדילה,
כמו בתהלי טיפולי ,מצופה שהסדר יל וירבה ,ונדע מה שלנו ומה לא
שלנו ,או היכ אנו נגמרי ומתחיל מישהו אחר ,ביתר דיוק ובהירות.
כפי שברור הקשר אצל הילד בי עול פנימי למציאות חיצונית ,כ צרי
להיות ברור לנו ,כע ,שיש קשר הדוק בי בעיותינו הפנימיות
להתייחסותנו והשלכותינו כלפי חו .2הילד עשוי לחוש שיש לו עימות ע
העול החיצו .הוא הטוב ,למשל ,וה הרעי .הוא עדיי לא בשל לראות
שהעימות נמצא בתוכו ,ולאו דווקא בינו ובי העול .כשיוכל להכיר בכ
שג הוא מתלבט בתוכו ולא הכול ברור לו ,זה יהיה שלב התפתחותי
חשוב ביותר בעבורו .הילד הרוצה לעשות מעשה אסור ,למשל ,ומתלבט
בעטיו .נוכל לומר שהתפתח אצלו מצפו ,והקונפליקט החיצוני ,ע דמות
הסמכות ,הפ לפנימי .הילד הזה עשה צעד חשוב קדימה כשלא השלי
וכשהכיל רגשות שוני שלו בתוכו .לא עוד הוא רק טוב והסביבה רק
רעה .בקליניקה מטופל יכול לומר למטפל שהוא יודע שהמטפל רוצה
שהוא ייפרד מאשתו .בברור עולה שיש למטופל בתוכו שני רגשות
סותרי .האחד ,שהמטופל מודע לו יותר ,שהוא לא רוצה להיפרד
מאשתו .הרגש המודע פחות הושל על המטפל ויוחס לו ,כי היה למטופל
קושי להכיר בו ,זה הרגש של המטופל שהוא רוצה להיפרד מאשתו.
המטפל עוזר למטופל להכיר בכל החלקי והרגשות שלו ,כדי שיוכל
להחליט מה מתאי לו ולקחת אחריות על החלטתו .הפרנואיד מייחס
לאחרי תוקפנות ,הדכאוני ידמיי דאגה וחו שלא קיימי ,ג אלו
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רגשות מושלכי שאות אנשי מתקשי להכיל .הפרנואיד מתקשה
להכיל את תוקפנותו והדכאוני את געגועיו לקשר ח וקרוב .האמא
שאומרת "הילד לא אכל לי ולא יש לי" ,ג היא לא מאפשרת לו להיפרד
ולדעת בשביל מי הוא אוכל ויש ,כי היא עצמה לא יודעת בשביל מי הוא
אוכל ויש.
דת ,זהו דמיו ומדינה ,זו מציאות .המעבר מעול הדמיו לקרקע
המציאות הוא תהלי גדילה שכולנו התנסינו בו באופ אישי ,תהלי
התפתחות מינקות לבגרות שלוקח זמ וכרו בקשיי לא מעטי .לחיות
חיי דתיי ,מנותקי מ המציאות ,זו פסיכוזה בעולמו של הפרט.
אנשי אלו מאושפזי בבתיחולי ואנו חייבי לשמור עליה אחרת לא
יהיה לה קיו .כ הוא הדבר לגבי ילדי שטר הבשילו אצל כוחות
האגו המחברי אות למציאות ,וה נוטי לחיות חיי עשירי של
דמיו .ה זקוקי למבוגר שיתוו בינ לבי המציאות .דת היא מטבע
ברייתה השלכתית ,ועל כ יצרית ,ילדותית ופרימיטיבית .אנו יוצרי לנו
דמות אידיאלית שצריכה לספק את צרכינו הרגשיי בביטחו ,בסמכות,
בעונש ,באהבה ,בסדר ועוד .אפשר בכלל להתחיל לחשוב על נפרדות רק
על קרקע המציאות ,זאת משו שבעול הדמיו וההשלכות לא קיימת
נפרדות .במידה רבה אנחנו עדיי יותר דת ופחות מדינה )ע של חוזרי
בשאלה( .אנו זקוקי לטיפול נפשי לאומי כדי לעבור מדת למדינה באופ
שנהיה מסוגלי להכיל את השלכותינו ורגשותינו ולהתחבר לפחות
למקצת הצרכי הרגשיי שמספק לנו אלוהי ,כדי שנוכל להזדקק לו
פחות ולהיות מחוברי למציאות יותר.
לדת ,כאמור ,אי גבולות טריטוריאליי ,מאחר שהיא רק בלב ,והקשר
ע האלוהי יכול להיעשות מכל מקו .כ חי הע היהודי לאור
אלפיי שנות גלות ,חוצה גבולות ממדינה למדינה ומפוזר בי הגויי.
נכו ,הע היהודי היה נבדל ושונה מאוד משאר העמי ,אבל ההבדל
בינינו ובי הגויי היה הבדל דתימנטלי ,ולא הבדל מדיניטריטוריאלי
המושתת על קשר ע המציאות .והנה אנו מנסי לבנות לנו מדינה שאחד
המאפייני הבולטי שלה הוא גבולות ברורי ומוסכמי ,מה שלי ומה
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לא שלי .וישנ יהודי רבי שלא רוצי לעלות ארצה ואנו שומרי לה
מקו על פי חוק השבות ומצפי שיעלו .כ שהגבולות המדיניי שלנו
כוללי בעצ ג אות .אבל מערביי ישראל ,הגרי בתוכנו ,אנו
מתעלמי ולא רוצי להכיר בה ובקיומ .אנו מעדיפי אח רחוק על
שכ קרוב )בניגוד לפתג( .היהודי שיעלו יקבלו עזרה וזכויות מלאות,
וערביי ישראל מופלי ,מאז קו המדינה ,לרעה בכל התחומי .עקרו
הנפרד-ת אומר שעלינו להכיר בכל החלקי שיש בתוכנו ,הנעימי יותר
ופחות ,וג לדעת מה לא בתוכנו ולא שלנו .רק לאחר שניישב את
הקונפליקטי הפנימיי שלנו נוכל לנסח לנו בבירור היכ עובר הגבול
שלנו ,לא קוד לכ .ביטול או שינוי חוק השבות הוא אמירה חשובה
המכירה בכ שאנו חיי ע מיליו ערבי ישראלי שיש להעניק לה
שוויו זכויות מלא ,ולא להמשי ולשגות באשליות שנהר יהודי גדול
יצי אותנו מ התפוצות .אבל לנו נורא כואב וקשה להכיר בעובדה
שמדינת ישראל היא מדינה שבה הרבה ערבי בפני וג הרבה יהודי
בחו ,2שלא חפצי לעלות ארצה .א מדובר בעיבוד קונפליקטי רגשיי
פנימיי כדי שנדע היכ עובר הגבול שלנו ,אז זוהי הדוגמא .האבל על מה
שיש בחו 2ולא נזכה לקבלו ,כמו ג האבל על מה שיש בפני שאנו לא
אוהבי אותו ,וחייבי להכיר בו ולהתפייס איתו באופ מלא ,הוא כבד.
בארצות הברית ,למשל ,שהיא מדינה שקמה על בסיס הגירה המכנה
המשות המאחד היא קרקע המציאות ,הטריטוריה ,היות האנשי כול
אמריקאי ג א ה בני דתות ותרבויות שונות .דת ,שבבסיסה היא פרי
דמיו ומשאלות לב לא יכולה להחלי את המציאות .נכו ,האיו הוא
קשה .לא קל להעדי את ערביי ישראל החיי בתוכנו על פני היהודי
החיי בחו"ל ,כפי שצריכה לעשות מדינה ,בניגוד לדת ,כשערפאת מכריז
שהוא דורש להשיב את הפליטי הפלשתינאי שגורשו אל בתיה .אנו
ניצבי בפני איו שיכניסו לנו לתוכנו משהו שיהרוס אותנו .ואנו
ממשיכי לרצות להקיא את ערביי ישראל החוצה .עלינו להחליט ,מה
בחו 2ומה בפני ,מה שלנו ומה לא שלנו ,בטריטוריות ,כמו באנשי ,כמו
במחשבות ורגשות .בחמישי השני הראשונות לקיומנו הקמנו מדינה
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יהודית .העלינו יהודי ארצה ,ובמלחמת העצמאות גירשנו ערבי
מתוכנו .הגיע העת להפסיק את התנועה הדוסטרית הזאת בי פני לחו2
ולקבל את מה שיש .כי מה שמותר למתבגר בתהלי התבגרותו או
למדינה הנלחמת על עצמאותה אסור למבוגר לעשות .ממנו מצפי שהוא
אכ יידע מה שלו ומה לא שלו ביתר בהירות .וכבר ציינתי בפרק על ערביי
ישראל את היתרו העצו שבהגעה למשאומת לשלו מלוכדי ע
ערביי ישראל .זוהי עמדה רגשית חשובה מאי כמוה ,והיא תעזור לנו
לברר לעצמנו היכ באמת צריכי לעבור הגבולות שלנו.
אבל אנו רחוקי מאינטגרציה פנימית בי כל הכוחות הפועלי בתוכנו או
מדמוקרטיה אמיתית ,המאפשרת לכל הקולות לחיות זה ע זה בשלו.
קונפליקטי פנימיי אלו שלנו ,הקורעי אותנו ,לא ייתכ שלא יהיה
לה ביטוי חיצוני בחיי פרט כע באופ שיקשה עלינו לדעת מה ה
גבולותינו .הא החרדי ה חלק מאיתנו או שה לא חלק מ המדינה?
הרי ה אנטיציוניי ,לא משרתי בצבא ושורפי את דגל המדינה.
לדיד ,אי בכלל בעיה של גבולות ,כי אי צור במדינה .א החרדי,
כערבי הישראלי ,ה אכ חלק מ המדינה ,זה מזמי התייחסות
מסוימת מאוד ,שיש לעמוד עליה .מטלות שיש לדרוש מה למלא ,לצד
זכויות שיש להעניק לה ככל אזרח .אבל אנו משאירי אות על הגדר,
לא דורשי מה ,ובעיקר לא דורשי מעצמנו ,להחליט א ה בפני או
בחו .2ומה בדבר הימי הקיצוני ,הרוצה את אר2ישראל השלמה ,ובעזרת
ארבעת המנדטי שלו ,נכו לבחירות  1999הוא מנסה ,ובמידה מסוימת
ג מצליח ,לקבוע עובדות בשטח ולסחו את כולנו למערבולת חסרת
גבולות רגשיי וטריטוריאליי? אנו יודעי שזה לא רק הימי הקיצוני,
כי הוא מייצג את הרצונות הדתיי ,הגרנדיוזיי ,המודחקי בתו כל
אחד מאיתנו ,ועל כ אנו מניחי לו לבצע את מעשיו באופ לא לגמרי
מודע .האנליזה האישית של כל אחד מאיתנו מחייבת שיבדוק ויברר
בכנות ע עצמו איפה הוא נמצא על הרצ בי דת למדינה ,ובהתא לכ,
מה הגבולות שבשלב ההתפתחותי הנוכחי שלו היה בוחר להציב .אבל
בזאת רשימת ההשלכות ,הגורמות אצל כולנו בלבול בי פני לחו ,2עדיי
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לא תמה .הימי מאשי את השמאל שהוא מעדי את הערבי עליו.
"שיקבלו את בני עדות המזרח שלנו וירצו ביקר ,כמו שה מתחנפי
לפלשתינאי ",אומרי בימי .והשמאל ,אכ ,בסתר ליבו חושב לא אחת
שהימני ,בעיקר יוצאי עדות המזרח שביניה ,ה בעצ עוד סוג של
ערבי .הימי לעומת זאת רואה לא אחת בשמאל נטע זר ומתנשא
שמקומו באירופה ובאמריקה ולא כא .כראיה להעדר השורשיות
והמחויבות של השמאל למדינה ה מביאי ,למשל ,את האיומי לרדת
מהאר 2בכל פע שהשמאל נכשל בבחירות.
כתוצאה מאות פיצולי פנימיי שאינ מאפשרי תהליכי גדילה,
נפרד-ת וגבולות ברורי ומוסכמי ,הרבה סוגי ערבי יש לנו בלב .ואני
מדגיש בלב ,כי מדובר בדמות השלכתית ודמיונית ,ויש ויכוח חרי מהי
באמת המציאות .ערביי ישראל רואי באחיה הפלשתינאי גיבורי
עניי .החרדי רואי בערבי עוד גוי ככל הגויי .הימי הקיצוני רואה
בערבי את צאצאי עמלק ,הימי הפחות קיצוני רואה בה סת אויבי.
השמאל הקיצוני ,לעומת זאת ,מלא רגשי אשמה ורואה בנו את
העמלקי ,ואילו השמאל הפחות קיצוני סת לא מוכ להכיר בתוקפנות
של הערבי הזה כלפינו ,ומדבר על מזרח תיכו חדש .אז מיהו הערבי
האמיתי?
הדגמה קונקרטית של עקרו הנפרד-ת באה לידי ביטוי בוויכוח על גבולות
המדינה שלנו .על כ ארחיב בפרקי הנוגעי לסוגיות בענייני חו .2אומר
רק כמה מילי על היחסי ע מצרי.
השלו ע מצרי הוא ,ללא ספק ,הישג התפתחותי גדול שלנו ,הישג
בנפרדות ובקביעת גבולות ברורי ומוסכמי .לא כדאי לחשוב מה היה
גורלנו ללא הישג התפתחותי זה .בזמנו ועד היו השגת נפרדות זו היתה
קשה .זה טיבו של תהלי גדילה ,הדורש ויתור והכרה במה שלא שלי.
כדאי לנו ללמוד ג מנסיוננו אנו ולהבי שבכל תהלי גדילה יש כאב.
מכאב זה נמלט בעל האישיות הגרנדיוזית כדי להתרסק אל תו כאב גדול
יותר.
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הצור הקיומי שלנו הוא להבדיל בי הערבי שבפני לערבי שבחו2
ולדרוש מה דרישות שונות .מזה שבפני נאמנות מלאה למדינה
ושותפות שלמה בחייה ,לצד הענקת שוויו זכויות ,ומזה שבחו 2מניעת
טרור וחתירה לשלו .ההבנה חייבת להיות שמי שבפני מחויב למדינה,
והחרדי לא יכולי להיות ג בפני וג לא חלק מ המדינה .הצור
הדחו למת את העוינות בי שמאל לימי כחלקי אישיות ,שלא אחד
צודק והשני טועה ,ויש מקו לשניה בתו המדינה .אינטגרציה בי
חלקי אישיות אלו תביא לאינטגרציה בתפיסת הערבי בתודעתנו .אז
הערבי שוב לא יהיה רק תוקפ או רק קורב ,רק גוי של שבת או רק גיבור
מסכ כתוצאה מהשלכותינו .הוא יהיה כמונו ,דמות מלאה ושלמה בעלת
צדדי שוני ,רק ע דמות כזאת נית לעשות שלו.
כמה חשוב לנו כע לא להתבלבל בי מה שבפני למה שבחו .2כשיש
לאד או למדינה גבול ברור ,כשברור מה בפני ומה בחו ,2אי צור
להחצי קונפליקטי פנימיי ,לייחס אות לאחרי ולעוות עקב כ את
המציאות .אז יכולי האד או המדינה להכיל את כל חלקיה
באינטגרציה ואיזו ביניה .אנו כילד הסוער מבפני ומתקשה אפוא
לקבוע לו גבולות ברורי ,מה שלו ומה לא שלו .אבל אנו בכל זאת
נמצאי בעיצומו של תהלי שלו שמתקד ,ובו בזמ יש התקרבות בי
שמאל לימי ,עד שהיו אי כמעט הבדל בי עמדותיה בנוגע לתהלי
השלו .אכ ,ככל שהשסע הפנימי הול ומתאחה ,יחסינו ע הסביבה
הולכי ומשתפרי .אנו מכירי את זה כלכ טוב מהקליניקה .במדינות
המערב ,למשל ,השסע בי שמאל לימי אינו חרי כפי שהוא אצלנו ,ויחסי
החו 2שלה מאוזני יותר.
בטריטוריות ,כמו בחלקי גו ,כמו במחשבות וברגשות ,חשוב שנדע מה
שלנו ומה לא שלנו .קשה וכואב לוותר על שטחי ,קשה יותר להישאר
קט ומצומצ ,ואז ,מה שנותר הוא להישאר בבית הקט על כל הקשיי
שיש בו .מטרת ההשלכות המוטעות והייחוסי השגויי היא למנוע כאב,
לא להיפגש ע החוסר וע מה שאי ,לכ אנו עסוקי בעיקר בבעיות
חו .2בתהלי הגדילה הילד לומד שהבעיות הפנימיות שלו ה ,לא אחת,
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הבעיות הגדולות באמת ,המזינות את הבעיות שבחו .2אנו עדיי נמצאי
בשלב שמבטנו מופנה בעיקר החוצה ,אנו מאשימי את החו 2בבעיותינו
כדי שלא לחוש את הכאב ,וטר התפנינו להתבונ בבעיות האמיתיות
והגדולות שלנו ,בעיות הפני ,המשפיעות על ראייתנו את העול שבחו.2
בקליניקה אנו פוגשי את הפרעות האישיות ,היוצרות מלחמה ע העול
החיצו כדי שלא לחוש את המלחמה שבתוכ ,או לחלופי ,יוצרות
מלחמה כדי לאשר את חוויית הפנימית ,שאכ יש מלחמה .לא מעט
מדינות פתחו במלחמות כדי להתגבר על בעיות פנימיות במהל
ההיסטוריה האנושית.
לאישיות הדתיתהגרנדיוזית ,זו שתמיד צודקת ,זה לא נסבל לחשוב
שהיא לא כלכ גדולה ונהדרת .וא אנו צריכי לוותר על שטחי ,כבר
אמרנו ,זה נתפס כחלק מגופנו ,הבט הרכה ,המותניי הצרי של
המדינה ,ויתור קשה וכואב כלכ שמשאיר אותנו בהרגשה שלא הכול
שלנו ולא הכול אנחנו יכולי .דבר זה נכו בעיקרו ג לגבי השמאל וג
לגבי הימי .אבל הרווח הוא ברור ,לפחות אנחנו יודעי מה כ שלנו ,ולא
נופלי בפח של "כלו לא שלנו ,יזרקו אותנו לי ואנו אבודי" .המחיר
שמשל מי שלא ש גבול וחש שהוא יכול הכול הוא הנפילה לתהו
הפנימית של שואה ,הכוללות תחושות כמו "אי לי כלו ,וישמידו אותי".
נפילות ממי אלו מוכרות לע היהודי .הא אנו אור לגויי ,הכי טובי,
או שאנחנו כלו ,כמו שניסו למחוק אותנו בשואה .בעצ שימת הגבולות
יש הכרה במה שלי ומה לא שלי ,עניי חיוני מאי כמוהו בתהלי הגדילה,
בייחוד של הע היהודי ,שחי בגולה ,חצה גבולות ,רובו עדיי מפוזר בי
העמי ,ומעול לא היו לו גבולות ברורי .אלו שני רגשות תאומי,
אנחנו יכולי הכול ואנחנו לא יכולי כלו .אי החוויה האחת יכולה
להתקיי ללא נוכחות רעותה בנפש שלנו .אנחנו הע הנבחר ,אבל תלויי
תלות מוחלטת באלוהי .אנחנו מכירי את זה מהקליניקה ,שוויתור על
הגרנדיוזיות מזכה ג בחופש מ החרדה העצומה המסתתרת מתחת
לאותה גרנדיוזיות .פרט וע שעברו תהלי גדילה לאינדיבידואציה
ועצמאות לא ייפלו במלכודת הזאת ,לא ייטלטלו בי שני הקצוות
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הסותרי האלו בחיי הנפש ,ויידעו מה שלה ומה לא שלה ,ברגשות
כמו בטריטוריות .אז ,ורק אז ,תבוא הרגיעה.
יש גבול ,וצרי להיות גבול ברור ,ויש ג מקו שש נכו להעביר גבול,
כמו בגו ,כמו במחשבות וברגשות .אבל אנו עדיי בשלב שבאמת לא
ברור לנו היכ צרי לעבור הגבול ,ויש גירסאות שונות לכ .התשובה
תתגבש בתהלי הדרגתי וארו של משאומת בינינו ובי הערבי ,אבל
בעיקר בינינו ובי עצמנו .אבל בשלב זה חשוב להבי שזה הכיוו ,גבולות
ברורי ונפרד-ת .סביר להניח ,למשל ,שמוסכ על רובנו שהתנחלות בלב
שכונה ערבית אי בה תהלי של גיבוש זהות נפרדת שבה ברור מה שלנו
ומה לא שלנו ,אלא בלבול וערבוב .אבל יותר מכ ,עדיי קשה לנו ברמה
הלאומית להגיד .כש שקולות פנימיי סותרי אצל הילד הולכי
ומתכנסי בתהלי הגדילה ומגיעי לכלל אינטגרציה ,כ חשוב שנגיע
אנו בעניי ההתנחלויות ,בתהלי של בירור לאומי ,לקונצנזוס רחב ,מה
שלנו ומה לא שלנו ,כששאלת ירושלי מסמלת את דרגת הקושי הגבוה
ביותר .כא אנו עדי לקונדנסציה של יצרי בעוצמות רגשיות עזות כל
כ ,שקשה לנו בכלל לחשוב על האפשרות שעיר זו תהיה עיר בירה לשתי
מדינות .זאת מאחר ששתי דתות לא מסוגלות ,מטבע בריית ונשמת,
להתפשר זו ע זו .לצערי ,זה אנו ,הדת שלנו ,ניצחו הדת על המדינה
אצלנו ,ניצחו החלקי הלארציונליי על הרציונליי ,שלא מאפשר
התפשרות כזאת .הפלשתינאי מוכני לקבל את שליטתנו על מערב
העיר ,ובמוב זה ,כמו בעוד מובני ,ה מתקדמי מאיתנו .החוויה
הרגשית שלנו ,ללא ספק ,מוכתבת עלידי דחפי יצריי ,נרציסטיי
וחסרי ביקורת מציאות .אנו חשי שרוצי לחלק לנו את הלב ,להשפיל
את אלוהי שלנו .ע רגשות ,כידוע ,קשה להתווכח .על כ ,אנו בעיצומו
של תהלי גדילה נפשי ,שבו המציאות צריכה ללכת ולהתבהר מתו ערפל
הרגשות שאנו מטילי עליה .פחות חשובה החלטה טכנית כלשהי,
פתרונות טכניי תמיד נית למצוא ,וכשלא מוצאי אות יודעי לא
אחת שזה מסיבות רגשיות בלבד .מה שחשוב הוא שבסופו של תהלי,
יהיה ברור לנו מה שלנו ומה לא שלנו ברגשות כמו בטריטוריות.
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ועתה ,לעבודה הערבית ,המבלבלת את כולנו .הא אנו המלכי ויש לנו
עבדי ,או שמא אנחנו אלו שמפוצצי אות? והרי ג לה,
לפלשתינאי ,יש בעיית זהות ונפרד-ת ,א ה לא מפתחי את עצמ,
ולא דואגי לעצמ ,ובאי לעבוד אצלנו .הא טוב לנו שמי שלצידנו
אינו עצמאי ותלוי בנו? אנחנו יודעי מהחיי ומהקליניקה שדווקא
האנשי שכול תלויי בה ה התלותיי ביותר .שא לא כ ,לא היו
יוצרי מעגלי תלות סביב .הא אנו לא כאותו הורה הרוצה ,באופ לא
מודע ,לשמר את המצב שילדו תלוי בו ,ועל כ ,הוא לא עוזר לו לגדול
ולהתפתח? א טבעי הוא שלאישיות כשלנו ע בעיות נפרד-ת יקשה
לעזור למי שלצידה לגדול לעצמאות ונפרד-ת ,והיא תשאיר אותו תלוי בה
במש שני ארוכות .אני לא אומר שלא צרי לאפשר לה לעבוד אצלנו,
כי ה זקוקי לנו היו .אבל צרי לאפשר לה לגדול בתהלי הדרגתי
שבו הכיוו ברור ,שיהיו זקוקי לנו פחות ופחות ,ויוכלו לעמוד על
הרגליי שלה יותר ויותר .כי על התלות שלנו בה אנו מדברי .על כ,
כהורה טוב ,אנו צריכי לתת לה לעבוד אצלנו ,אבל להעניק לה
זכויות מלאות ויחס הוג לגמרי ,ג על חשבוננו .כי הילד הזה יזכור כל
חייו אי התייחס אליו ההורה הזה לאור השני וא באמת עודד אותו
ההורה לעצמאות .הילד הזה כבר פגוע מאיתנו מאוד ,כי נישלנו אותו
מאדמתו וגירשנו אותו מביתו .אז המעט והמאוחר שאנחנו יכולי לעשות
הוא לכבד את הנפרדות שלה ואת העבודה שלה ,כדי שה יכבדו
אותנו ואת עצמ בעתיד .לתת לה סנדוויצ'י ושתייה במחסומי,
למשל ,פירושו לכבד אות כאנשי נפרדי ולא להתייחס אליה
כמכונות עבודה שלנו .פעולה שדר אגב תחסו הרבה פיגועי וחיי אד.
אנחנו יודעי את הער העצו של אות מחוות קטנות בחיי הנפש .אנחנו
יודעי שיחס אדיב וחיו של חייל שבודק אות ישנה את כל
התייחסות אלינו .ע יחס כזה קשה לשי פצצה .אבל בשביל כל זה
צרי נפרד-ת שלנו ,כי כיבוד האחר דורש נפרד-ת .ודאי ,לעזור לאחר
לגדול ולהיפרד מחייב נפרד-ת קודמת שלנו .אנחנו ,כהורה טוב ,צריכי
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לומר לילד שזה לא טוב ,לא לנו וג לא לו ,שהוא רוב 2כל היו אצלנו
בבית ,ושהוא כ צרי לבנות את ביתו שלו בתהלי הדרגתי שבו יהיה
זקוק לנו פחות ופחות.
אנחנו יכולי להתבונ בתלות הכלכלית הזאת מ העבר השני שלה,
ביחסנו ע ארצותהברית .זאת עוד דוגמא להעדר הנפרדות שלנו,
שאותה אנו מכחישי )הכחשה זו יש לה מחיר ,כמו לכל הכחשה ,והוא,
התנפחות שלנו מעל ומעבר ליכולתנו( .אנו לא יכולי ,נכו להיו,
להתקיי בלי הסיוע האמריקאי ,ואי זה נבו לוותר עליו ולהעמיד פני
שאיננו זקוקי לו .אבל זה נכו ונבו לבנות תוכנית ולחשוב אי במש
השני נל ונשתחרר יותר ויותר מ התלות הזאת עד שנעמוד על רגלינו.
זהו תהלי ארו ולא קל ,אבל זהו הכיוו ,ואסור בשו פני ואופ לוותר
על השאיפה הזאת לגדול ולהיות עצמאי.
היבט מעניי נוס של הפרעת האישיות שלנו כע היא העובדה שע
מדינות שונות יש לנו יחסי שוני לגמרי .בהפרעת אישיות ,לא אחת
מדווח לנו המטופל שע אנשי שוני הוא חש עצמו ומתנהג לגמרי
אחרת ,כאילו היה אד אחר .במקומות שוני ,הוא מוסי ,מתייחסי
אליו באופני שוני מאוד ומכירי אותו כאד אחר .אכ ,כלפי
הפלשתינאי אנו חשי לא אחת כאדוני מתנשאי ,וכלפי ארצות
הברית אנו חשי חלשי ,חוששי ,מעריצי ולעיתי ג מתרפסי .אנו
ג מצטיירי בעיני עמי שוני באופ די שונה .הפלשתינאי רואי בנו
חזקי שיש לה הכול ,וארצות הברית רואה בנו מדינה הזקוקה לה
באופ שוט .זהו עוד סימפטו של חוסר גיבוש הנפרד-ת
והאינדיבידואציה הברורה שלנו כע .אנו שואלי ,מי אנו באמת? לא
נעי להגיד ,אבל זה מזכיר את האישיות הרומסת כלפי מטה ומתרפסת
כלפי מעלה ,כשאותה אישיות נעה בי "אני שווה המו" ,ל"אני לא שווה
כלו )בשפת הע "עבד כי ימלו"(" .בחווייתנו אי חיבור בי שתי
תחושות סותרות אלו ,ואי הכרה מאוזנת ביכולתנו .אנו נוטי באופ
טבעי לחוש את העליונות ולהדחיק את תחושות הנחיתות ,והמחיר של
הגרנדיוזיות כבר ידוע מראש.
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הנפרד-ת קלה יותר כאשר כל צד חותר לעצמאות ולנפרד-ת שלו ,אנחנו
והפלשתינאי .זהו תהלי הגדילה שבו לאטלאט ,אנו יודעי מה שלנו
ומה לא שלנו ,תהלי קשה ע הרבה כאב ואכזבות .אנו מגלי שאומנ
לא הכול שלנו ,אבל ג שלא כלו לא שלנו .אנו מגלי את האמת ,את
הגבול שהיו הוא מטושטש לחלוטי ובתהלי גדילתנו כע הוא חייב
ללכת ולהתבהר.
לאור כל האמור לעיל ,מוב שהבעיות מתחילות בפני ,ובתוצאותיה
אנו צופי בחו .2ללא סדר פנימי לא ייכו שלו .ממשלת אחדות לאומית
של ימי ושמאל ,בעצ קיומה מעבירה את המסר החשוב כלכ ששמאל
וימי יכולי לחיות יחד ולא חייבי להיות כלכ רחוקי ועויני איש
לרעהו .ממשלה כזאת שתשי בראש סדר העדיפויות בעיות פני ולא
בעיות חו ,2שתגיד שאיאפשר להמשי ע ההצגה לשכני כשבבית יש
תוהו ובוהו ,שתעביר את המסר החשוב כלכ "הכול מתחיל בבית",
המוכר לנו מ העול הטיפולי ,היא מחויבת המציאות .ממשלת האחדות
הלאומית של פרס ושמיר ,למשל ,ביצעה שתי פעולות חשובות ביותר
שללא ממשלת האחדות ספק א היו יכולות להתבצע :הורדת
האינפלציה ונסיגה מלבנו .אי ספק שהננו ממוקדי יותר מדי במבט
החוצה ולא פנימה .כ ג נוהג ילד בתהלי גדילתו ,כשקשה לו עדיי
להתבונ פנימה .אבל כולנו יודעי שהבעיות מתחילות מבפני אצל
האד ובחיי מדינה .בחו 2אנו רואי את התוצאות של ההתרחשויות
הפנימיות .בטיפול נפשי אנו מתמקדי בתו האד ,וש מנסי לעשות
סדר ושינוי ולא מנסי לשנות את הסביבה כ שתתאי אליו ,כי ניסיו
זה נדו לכישלו .על כ ,הסדר חייב להתחיל מבפני  .ייתכ שבנושאי
פנימיי יהיה קל יותר ליצור הסכמה לאומית רחבה .לעזור לחלק
מהחרדי להיכנס למעגל העבודה ,למשל ,ולצעוד בכיוו הקשה ,א
החיוני להתפתחותנו ,של הפרדת דת ומדינה .שינוי כזה ,על כל המשתמע
ממנו ,ישפיע באופ מרחיק לכת על תהלי השלו.
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הדינמיקה של תהלי השלו
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תהלי השלו – משאומת עסקי או קשר רגשי?
במשאומת עסקי אנו מפעילי מניפולציות וטקטיקות שונות כדי להשיג
מחיר טוב יותר .אנו עשויי להקפיד על פרטי הפרטי ולדרוש חוזה ברור
ותק .קשרי רגשיי ,כמו הקשר בי בניזוג או הקשר ע חברי
וילדי ש את הרגש במרכז ונות לו את הבמה .בנוגע לקשר רגשי אנו
נשאל א יש בו שותפות ,אמו ,הערכה הדדית וכיוצא בזה.
אנחנו מכירי את האיש בעל הקווי הפרנואידיי שמתווכח איתנו
ומראה לנו שהוא צודק באמצעות הפרטי ופרטי הפרטי ,וכמה קשה
לנו שלא להיגרר לעיסוק יתר בפרטי ,ומרוב עצי לא לראות את היער.
והיער במקרה זה הוא הקשר הרגשי .כי האישיות בעלת הנטיות
הפרנואידיות מרגישה שהיא צודקת מאוד ,אבל התפקיד שלי כמטפל הוא
לומר לה שהסבל שלה מעניי אותי יותר מהצדק שלה .השאלה הטיפולית
במקרה זה היא ,כמוב ,למה האד מרגיש כלכ מאוי עד שהוא צרי
כל הזמ להיאחז בפרטי כדי להראות שהוא צודק ולערו מניפולציות
וטקטיקות שונות כדי להג על עצמו .ממה הוא חרד עד כדי כ שהוא לא
מסוגל לחשוב במונחי של קשר?! אנו ג יודעי שקשר טוב לא בוני
מעיסוק יתר בפרטי .נהפו הוא ,עיסוק כזה מזמי עוד ועוד מלחמות.
המטפל ינסה להיות אמפתי לסבל הרגשי של המטופל ולתת לו את הבמה,
כדי ליצור חוויה מתקנת .רק אז יוכל המטופל להירגע ולהניח את
הפרטי ואת הטקטיקות בצד.
נתניהו דיקדק בהסכמיו בפרטי הפרטי והביא אותנו למבוי סתו .הוא
לא היה ער לכ שבהקפדה הזאת על הפרטי הוא משדר חוסראמו
בסיסי גדול ,ובו יש לטפל .התפישה של המשאומת לשלו כמשאומת
עסקי ,שבו מתחילי בנקודת פתיחה אחת ומסיימי בנקודה אחרת ,ועל
כ ,יש להעלות את המחיר מראש ,וכיוצא בזה ,דורש בירור .זו ראייה
מעוותת של תהלי השלו .זו ראייה שטחית ,הרואה אומנ נכו
שבתהלי ויתרנו יותר ויותר והתרחקנו עוד ועוד מעמדות הפתיחה שלנו,
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אבל מי שרואה זאת כ לא ש לב שקרה כא ג תהלי רגשי אמיתי,
מתחת לפני השטח ,שבו ביררנו לעצמנו יותר ויותר מה באמת חשוב לנו
ועל מה אנו יכולי או לא יכולי לוותר .אילו באנו כ למשאומת
מלכתחילה ,מכירי ג בצורכי האחר וג בקווי האדומי שלנו ,היה
הדבר מעורר אמו רב יותר ולא בונה אשליה שנית להתמקח איתנו
ושבלח 2משיגי יותר .נכו ,כמו בטיפול ,כמו בכל תהלי גדילה ,אי
אפשר לקצר דר ,ויש לעבור את התהלי הרגשי שאנו עוברי )למדנו
שאפשר לוותר על סיני ,שנית להסכי לקיומה של מדינה פלשתינאית
ועוד( .אבל לא לגלות את האמת שלנו ,את הקלפי שלנו )בכלל ,כל
האסוציאציה המקשרת משאומת לשלו למשחק קלפי מזמינה לא
שלו ,אלא מלחמה( ,את עמדות הפתיחה שלנו ,כפי שגרסו תמיד בימי,
לפני שנשב ליד שולח הדיוני ,ולהעלות את "המחיר" באופ מלאכותי
כדי לסיי בנקודה טובה יותר ,זוהי עמדה רגשית המזמינה חוסר אמו
ומלחמה מראש .אנו יודעי שדווקא עסקות גדולות נחתמות ,לא אחת,
בלי חוזי ,פשוט בלחיצת יד .אנחנו ,למשל ,לא נוכל להתפשר בשו אופ
ע פעולת טרור נגדנו ,וא נבוא אמיתיי בכל התחומי ,ג דרישה זו
להילח בטרור לא תיתפש כעוד מניפולציה שאפשר להתמקח עליה .לכ
אני ג חושב שלומר ,כפי שאמר ברק ,שבתו שנה נית לפתור את בעיית
לבנו אינו גילוי הקלפי שלנו ואינו התחייבות לציבור שלנו שלאחר מכ
הסורי יוכלו לנצל לרעה .זו האמת ,שאנו רוצי לצאת מש מהר ככל
האפשר ,ואי כא מה להסתיר .נהפו הוא ,אמירה כזאת היא צעד בונה
אמו .כי אנו באי ללא מניפולציות ובעמדה רגשית המאפשרת קשר
ואמו.
מלבד זאת ,לאור השני ראה הימי את ההצהרות החוזרות ונשנות של
השמאל ,שהוא רוצה שלו ,בשלילה .הרדיפה הזאת אחרי שלו משדרת
חולשה ,הוא טע .טוב ,אתה רוצה שלו ,הוא גרס ,אבל צרי להסתיר
את זה .היו כבר קשה לזכור את זה ,כי אנו נמצאי רגשית במקו שונה
לגמרי .היו הצהרות על שלו מתקבלות בהערכה ואי רואי בה סימ
לחולשה .היו הילדי האלו שרבי למדו שלבקש "שול" זה לא הופ
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אות ל"צ'ילבה מתחנפת" .אכ ,עיד המניפולציות והטקטיקות עבר
שינוי מרחיק לכת ,ועל כ ארחיב בפרק הבא ,הנוגע בתהלי הרגשי שאנו
עוברי.
קריסטופר הבי זאת ,באופ מסוי ,כשאמר "רק ישראל חזקה תוכל
לקד את השלו" ,והאמריקאי ,בסיוע לנו ,ג ה מביני זאת,
לפחות באופ אינטואיטיבי .כ גדל ילד ,רק א יחוש בטוח לא יזדקק
להגנות כאלו ,יוכל להבי טוב יותר את האחר ולחשוד בו פחות.
כא עולה השאלה ,הא הערבי ה ערמומיי ומניפולטיביי ,ולא נית
לתת בה אמו ,או שקשה לה ,כי ה מאוימי מאיתנו? זו עמדה
רגשית שונה מאוד ,המעוררת התייחסויות שונות מאוד ודורשת בירור.
במש שני היו בינינו שגרסו שעל הערבי לא נית לסמו ,שמלה שלה
זאת לא מלה ,ושה לא יעמדו בשו הסכ .אי ספק שא אנו נחוש
בטוחי יותר ,נהיה זקוקי פחות למניפולציות ונייחס ג לערבי פחות
ערמומיות ומניפולציות .אנו נוכל להיות אמפתיי יותר לתחושות
הערבי ולהבי את הקושי שלה .אנחנו מכירי את זה כלכ טוב
מחדר הטיפולי מ הטיפול בקשר זוגי או בקשר בי הורה לילד או בי
אנשי בכלל ,רק מי שבטוח בעצמו יכול להתפנות ולהבי את האחר.
כשרבי אמר בנוגע למשאומת ע הפלשתינאי שהוא לא מוכ לבזאר
מזרח תיכוני כא והעליב את הפלשתינאי ,הוא לא הבי שאולי ה אכ
עושי מניפולציות ,אבל זה משו שה חשי חלשי ונאבקי על הבית
והעצמאות שלה ,ועל זה אי איש יכול להתפשר .זה לא שה כה
מתוחכמי במשאומת עד שאפילו מביבי הצליחו להשיג את הבלתי
אפשרי .זה פשוט מפני שה נלחמי על עצמאות וחייה ,ולא על עוד
אחוז או פחות אחוז ,כמונו .דווקא עלינו מוטלת החובה להבי זאת על
סמ עברנו ,שהרי אז ג אנחנו נלחמנו על הבית והקמנו מדינה .וג
בהווה אנחנו מתגונני בווכחנות לא פחות מה על אחוז יותר או אחוז
פחות ,א שהפע אנו לא נלחמי על קיומנו ,וה כ .ייתכ שלעיתי אנו
משליכי עליה את המניפולציות שלנו ומייחסי לה אות.
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אני רוצה להדגיש שוב שבהיכרות כמו שלנו ושל הערבי ,שבה אי יכולת
להיפרד ,כמו בנישואי קתוליי ,ושני עמי חיי על האדמה הזאת
ומשתקפי זה באישוניו של זה ,ההשוואה המתאימה היא בעיקרה לקשר
רגשי בי בניזוג .כי החיי המשותפי האינטנסיביי מעלי תכני
רגשיי עמוקי ביותר שלא נית להתעל מה .אנחנו יודעי כמה
קשרי בי בניזוג מושפעי עמוקות מהמטע שכל בזוג הביא איתו
מבית הוריו .טבעי שנצפה שבקשר המשמעותי ביותר בחיינו הבוגרי,
קשר נישואי ,יעלו רגשות ,התלבטויות וקונפליקטי שאיפיינו את שחר
חיינו בעוצמה רבה .ג יחסינו ע הערבי מושפעי במידה רבה מעברנו
כע ,מהחרדות והטראומות שפקדו אותנו ,מהיבטי אישיות שלנו כע
שעוצבו במהל ההיסטוריה שלנו .השאלה שאני רוצה להעלות היא א
אנו קשובי ג לפרמטרי הרגשיי של תהלי השלו ,או עסוקי יותר
מדי בייצוב הפרטי ,שה אומנ חשובי בפני עצמ ,אבל אל לה
לבוא על חשבו ההיבט הרגשי של התהלי ,שהוא ההיבט העמוק
והמשמעותי יותר .לחשוב ,למשל ,אילו הצהרות שלנו יכולות להביא
לשינוי בתהלי ,הצהרות אמפתיות הרואות את הסבל של הפלשתינאי
ומגיבות עליו ,מחוות רגשיות ,וכיוצא באלו.
כולנו זוכרי את בואו של חוסיי לאר 2לנח את שבע המשפחות
האבלות שבנותיה נרצחו בנהריי .כולנו ראינו אי מחווה רגשית יכולה
לשנות את כל התמונה .הוא לא ויתר על כלו ,רק הביע רגש של שותפות
ואמפתיה ,ועורר אצלנו כלכ הרבה רגשות חו וקירבה .לא צרי ללכת
רחוק ,אבל בימי אלו ,כשיוצאת מסוריה הודעת שביעותרצו על שברק
החלי את בנימי נתניהו ואמירה שהיא חשה שע ברק אפשר לעשות
עסקי ,אי זה מחמ לנו את הלב ומשנה את תחושותינו כלפי הסורי!
וזוהי רק הצהרה ולא יותר .לעיתי נדמה שהערבי מביני טוב יותר
מאיתנו את ההיבט הרגשי של תהלי השלו .ערפאת מתרחק ,כידוע,
מדקדקנות ומסרב אפילו לזכור פרטי .מי שמתבונ בו יכול להתרש
כמה הוא מכוו עלידי הרגש .בכלל ,מנהיגי גדולי יצאו מהרגש והונחו
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עלידי הרגש :ב גוריו ,בגי ,סאדאת ,צ'רציל ,לני ועוד .סאדאת ,למשל,
ביקש מבגי שיפנה את אלעריש לפני הזמ שסיכמו עליו כמחווה לרגל
חתונת בתו ,א נענה בשלילה ,וזאת מתו התבצרות שלנו בפחדנו וחשש,
שנאמר בזמנו בשקט ,שהערבי רוצי תמיד "בקשיש" ,ולא יודעי
לעמוד בהסכמי.
אכ קשה לנו להיות נדיבי ,כי כדי להיות נדיבי צרי לחוש יותר
ביטחו ,ואנו עדיי רחוקי מעמדה רגשית זו .להיבטי רגשיי אלו אני
מכוו ,ליכולת להתייחס אל תהלי השלו כאל תהלי גדילה שלנו
ושלה ,שרצוי שייעשה באהבה ולא באיו .ההיפו הזה בהתייחסות,
מאיו לאהבה ,הוא שורש השינוי המתבקש .האמירה של הגשטאלט,
"השל הוא יותר מסכו חלקיו" ,מתאימה להבנה זו ,שבה יש לראות
את תהלי השלו באיכותו הרגשית ,מעבר לאוס פרטיו הקונקרטיי.
בתהלי שבו פרמטרי איכותיי ולא רק כמותיי ,המחשבה שלנו לא
צריכה להיות מכוונת לשיטה לתת לה פחות ולהשיג לעצמנו יותר ,כמו
במסחר ,אלא כמו בתהלי גדילה ,חשוב שבאמת יהיה איכפת לנו מה,
ועלינו לשאול את עצמנו מה הילד הפלשתינאי הזה צרי כדי שיוכל
באמת לגדול .עלינו להכיר את קשייו ולעיתי ג לחשוב במקומו ,א
הוא יכול לקבל הסכ כזה או אחר ,ג א הוא רוצה אותו .אסור לנו,
למשל ,לקבל הסכ שלא מכבד אות .זה ודאי שונה לחלוטי ממשא
ומת מסחרי .האינטרס שלנו ,שאדו בו בהרחבה בפרק הנוגע לירושלי,
הוא שתהיה לה בירה בירושלי המזרחית ע כבוד וגאווה ,וג א ה
מוכני לוותר על זה ,אנחנו לא צריכי להסכי ,כי אנחנו יכולי לנחש
אי ויתור על עצמ מסתיי .איש לא יכול לוותר על עצמו ,והניסיו הזה
נגמר בכעסי ובמלחמות .לא תמיד ילד יודע מה הוא צרי ,וההורה
הטוב יכול לתת לו ג בלי שביקש כש שהוא ש לו גבולות ג כשהילד
מתנגד .לפתח אות בכל תחומי החיי )שדהתעופה ,נמל ,מעבר פתוח
ועוד( ,למשל ,זהו אינטרס שלנו לא פחות מאשר שלה ,ויש לעודד אות
לכיווני אלו ג א ה מהססי לעיתי .השאלה ִהנה איזו עמדה
רגשית אנו בוחרי .הא אנחנו מתגונני ונמנעי או לוקחי אחריות,
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יוזמי וחמי? ההורה הטוב מבי את עולמו הפנימי של הילד וער למה
שהוא צרי באמת .א ההורה יהיה מאוי כל הזמ ,הוא לא יוכל לחוות
את תחושות ה"ביחד" והאינטרס המשות ,ידגיש את הנגד וינציח את
המשאומת המסחרי בי העמי.
הדר השלישית ,שחרתה על דגלה את דר האמצע ,לא הבינה שהיו אי
כמעט כל הבדל בי שמאל לימי בוויכוח מה להחזיר ומה לא .השוני,
שאותו הבינה מפלגת המרכז טוב יותרִ ,הנו בעמדות רגשיות שונות ,במסר
רגשי שונה ,כי תהלי השלו הוא קוד כול תהלי רגשי .מישור הרגש
הוא המישור שבו יש לערו אינטגרציה שהציבור כלכ צמא לה ולא
המישור האופרטיבי  כמה להחזיר וכמה לא .ככל שעובר הזמ אנו
מביני שלא מדובר פה בעיקר בשטח ,אלא בתהלי רגשי .כמו ילד שגדל
ומתווכח ע אביו כמה דמי כיס הוא יקבל .דמי כיס רבי יותר יעניקו
לילד את האשליה שהוא גדול יותר ,אבל האב יודע שלא זאת השאלה,
קצת יותר או קצת פחות דמי כיס ,השאלה היא רגשית ,א הילד יגדל,
יעמוד על רגליו ,יפרנס את עצמו ויהיה אחראי למעשיו .לאב יש כמות
כס מוגבלת ,הוא יכול לתת קצת יותר או קצת פחות .הילד וההורה
עלולי להתמקח על הפרטי השוליי ולאבד את העיקר ,א הילד גדל
וא לא .המתבגר רוצה עוד ועוד ,אבל תפקיד ההורה הוא לראות מעבר
לרצונו הלגיטימי של המתבגר לעוד א הכיוו של תהלי הגדילה הוא
נכו.
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תהלי השלו כתהלי התפתחות נפשית
כשאנו מנסי לשחזר אי הרגשנו כשהיינו ילדי ,לא קל לנו לחזור
ולהחיות את התחושות ,הריחות והחוויות של הילדות כפי שנחוו אז .כ
חש ג מטופל שעובר תהלי של שינוי .הוא נמצא במקו אחר ,ומתקשה
לא אחת לשחזר מה היה ש בדיוק בעברו ,שחשב אחרת ושראה דברי
אחרת .כ הוא מצבנו בנוגע לעמדות ולרגשות שלנו הנוגעי לערבי
לאור התפתחותו של תהלי השלו .כבר שכחנו אי זה נראה פע .אבל
חשוב שנחזור ונתבונ בתהלי הרגשי שעברנו כדי ללמוד על הכיוו שבו
הוא נע ,זה ישמש אותנו לעתיד.
תפקיד הייאוש בתהלי הגדילה:
ישראל נולדה בהכחשה והדחקה ָמסיבית של רגשות של חרדה וחוסר
אוני .ואכ ,בלי מנגנוני הגנה כאלו קשה לילד לגדול .הרצו להקי לנו
בית יהודי באר2ישראל הונע בעיקר עלידי כוחות רגשיי ולא הגיוניי.
תהליכי רביעוצמה כאלו לא מ-נעי בעיקר עלידי ההיגיו .הגיוני
יותר היה לנסוע לארצותהברית או למדינות אחרות ,כפי שעשו רוב
היהודי ,ולא לבוא לאר 2שיש לבנותה והיא מאוכלסת בערבי .אמירתו
של הרצל "א תרצו אי זו אגדה" היא אמירה אומניפוטנטית ביסודה,
אמירה הקובעת שאנו ,בעצ ,יכולי לעשות כל דבר שנרצה .באמירה זו
יש כמוב הכחשה של רגשות אימפוטנטיי של חולשה ,חרדה וחוסר
אוני ,תחושות שליוו את הע היהודי לאור כל שנותיו בגלות .כ ג
גדל ילד ,ע מנגנוני הגנה כדוגמת הדחקה והכחשה .ואכ ,כל ילד עובר
את שלב האומניפוטנטיות ,הכרו במחשבות ָמגיות ובדמיונות על יכולתו
הבלתי מוגבלת .אנו יודעי שבלילה ,בחלומותיו ,יעלו לא אחת רגשותיו
ההפוכי ,ומפלצת ,למשל ,תרדו אחריו .וכגודל האומניפוטנטיות כ
גודל החרדות והפחדי שבלב .כ ג נוסדה מדינתנו בתרועות גיל
ושמחה ,ע הרבה אופוריה ותחושות ניצחו של מלחמת העצמאות וע
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הרבה פרפרי בלב .לא במקרה זהה תהלי ההתפתחות שלנו כע שנולד
מחדש בארצו לתהלי התפתחותו של התינוק הגדל מילדות לבגרות.
בגדילתו ,התינוק הול ומוותר לאטלאט ,בשלבי  ,דר ייאוש ודיכאו,
על האומניפוטנטיות שלו ,ומכיר יותר ויותר באחר .והרי ג אנו הולכי
ומכירי יותר ויותר בפלשתינאי ,במורכבות העדתית והלאומית
המסובכת הנמצאת בקירבנו ,בזה שאנו לא יכולי לנצח את הטרור
וצריכי לוותר על שטחי .כל זה קורה לנו כמו אצל ילד ,באמצעות
הרבה אכזבה וכאב .לכמה אכזבות הילד הזה עוד זקוק כדי שיוכל לגדול
ולהכיר ביכולתו המציאותית ,לוותר על פנטזיות הגד-לה שלו ,וכמוב ,ע
זאת ,להכיר בקיומו של האחר? התינוק ,כפי שכבר אמרנו ,לא מכיר באמו
ולא רואה אותה כישות נפרדת ממנו .לדידו היא חלק מגופו שצרי למלא
את צרכיו .וכמה כואב לו לגלות שלאמו יש חיי משלה ,והיא לא רק שלו
ובשבילו .ובזה הוא רק מתחיל את מסע החיי הארו ,שבו יתאכזב שוב
ושוב כשיגלה שהוא לא מרכז העול ויצטר לוותר על האגוצנטריות
והנרציסטיות שלו באמצעות פגיעות חוזרות ונשנות .וכמה סבל עברנו
אנחנו עד שהכרנו ,למשל ,בפלשתינאי ובזכות לעצמאות ,ועדיי לא
הכרנו ,ג לא מ הבחינה הרגשית והמוסרית ,בסבל של הפליטי
הפלשתינאי שנגר על ידינו.
כעת בגרנו במקצת ואנו כבר בני חמישי .לאטלאט נוד קול הלמות
תופי הניצחו ,ועולי קולות אחרי ,בוגרי ובשלי יותר .נכו שמקצת
תרועות גיל אלו היו קשורות להיפו של תחושות מ השואה ולצור
להתגבר על חוויות קשות שלנו כע ועל הגלות הארוכה של אלפיי שנה.
ג גיל ההתבגרות הוא שלב אומניפוטנטי שני ,לאחר הינקות ,שבו חש
המתבגר שכל העול פתוח לפניו ,והוא יכול לעשות את כל מה שהוריו
לא הצליחו .האכזבה וצלילי הדכדו באי מאוחר יותר ,ובהדרגה
המתבגר מכיר במגבלותיו .לולי מלחמת יו כיפור ,למשל ,ספק א היינו
למצרי התברר במלחמה
ִ
מגיעי לשלו ע מצרי .זאת משו שג
ההיא שאי לה דר להשמיד ולחסל אותנו .וג אנו התחלנו להפני את
עצ הדבר שלא כל ניצחו הוא כמלחמת ששת הימי ,וכמה קשה וכואב
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לחיות על חרבנו ,ע כל ילדנו המתי ,לאור שני ,שלא לדבר על
הסכנה הקיומית ששוב עמדה בפתח .במבט כללי זה אי הבדל ממשי בי
שמאל לימי .שני מחנות אלו חיו במש שנות גדילתנו כע בתחושות
אופוריות המכחישות את רגשות האחר וקיומו ,ושניה עברו ועוברי
תהלי של דיכאו ארו .בדכדו או ייאוש זה אנו חווי את המציאות
טופחת על פנינו שוב ושוב באכזריות  האינתיפאדה ,למשל .ואנו עדיי
נאבקי ,בעיקר ע עצמנו ,כדי להכיר בזכויות של הפלשתינאי למדינה
משלה .אני מתכוו להכרה אמיתית ,שבאה מ הלב ,ע רצו לעזור
לה .ההכרה בפלשתינאי כע דורשת זמ ומחלחלת לתודעה יותר
ויותר ,ובכל פע התהלי עובר עיבודאבל נוס .כ ג בעולמו של הפרט,
ויתור על נרציסטיות והכרה באחר ,אנו יודעי מ הקליניקה ,הוא
תהליאבל מתמש .נית להסכי למדינה פלשתינאית על הנייר,
בהיגיו ,אבל עדיי לא בלב .בשביל זה נדרשת עוד תקופת דיכאו .כע
טר נמלאה סאת הסבל שלנו כדי שנוכל לוותר על שאיפותינו הגדולות.
אנו מביני כמה השלו הזה חייב לעבור דר תחושות קשות לפני שנהיה
פנויי לשמוח עליו באמת .על כ ,אי פלא שרבי מאיתנו חשי ייאוש,
ועוד נכונו לנו שנות ייאוש רבות ,כי אנו עדיי רחוקי מהכרה מלאה
ושלמה בקיו האחר.
כמה פעמי אנו רואי זאת בחייה של זוגות נשואי? כמה קשה
ההכרה ההדדית זה במגבלותיו של זה ,בוויתור על הניסיו לשנות את
האחר ולכפות עליו את תפישת עולמ? כמה קשה לשאת את הפגיעה
והעלבו על שהדברי ה לא כפי שאתה רוצה שיהיו ,ומה שנראה ל כל
כ חיוני לקיומ ,לפחות בחוויה ,לא מתמלא .בשלב הייאוש אתה מוותר
על הדמיו הנעי שבסו אתה תנצח .כ אמרנו תמיד בנוגע לערבי ,שכל
עוד לא יתייאשו מנסיונותיה להשמיד אותנו לא יעשו איתנו שלו .ג
ה עברו ועוברי תהלי של עיבוד אבל הכרו בהכרה בקיומנו .כ נכו
הדבר ג לגבינו .כל עוד לא נתייאש מלמחוק את קיומ של הפליטי
הפלשתינאי וכל עוד לא נכיר ברצונותיה הלגיטימיי של הערבי ,לא
יבוא שלו .כל עוד לא נבי שלדיד נחתנו עליה מעול אחר ,התנחלנו
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באדמת ,גירשנו אות מבתיה ,וה כלא היו ולא נבראו ,לא יהיה
פיוס .ההכרה באחר היא כמעט תמצית חוויית הגדילה של הפרט,
והוויתור על "אני מרכז העול" כואב לילד מאוד ,רצו אכזבות ומכות
מ הסביבה ,ומבטא את סו עיד האומניפוטנטיות .לעיתי ,מתו שלב
הייאוש יכולה לצמוח ,כאילו במפתיע ,אהבה לאויב .מתו ההכרה בו
הול הכעס ומתפוגג ,ואנו מכירי ג במגבלות של בהזוג שלנו .שוב לא
כועסי עליו כלכ ולא מאשימי אותו בגורל המשות הזה יותר מאשר
את עצמנו ,מביני שהוא כמונו ,אינו הכול יכול .כ חש התינוק ,לא
אחת ,אשמה על מה שעולל לאמו ,והוא מנסה לפצות אותה ולתק את
אשר עשה.
אז בואו נתבונ בתהלי הזוגי הזה ,אנחנו והערבי  ,של השתנות יחד.
ראשית ,יש להזכיר שכשמוותרי על האומניפוטנטיות נפטרי בובזמ
ג מעוצמות חרדה גדולות הקיימות בתוכנו בצמידות לדמיונות
האומניפוטנטיי .הרי שני הפכי אלו מזיני זה את זה בעול הנפשי,
ולא נית להפריד ביניה .ושלב הדכדו ,הכרו בהכרה באחר ,מביא
איתו ג רגיעה מסוימת מחרדות עמוקות בעלות איכות פרנואידית וג
הכרה שקטה בקווי האדומי שלנו ,הבנה על מה בשו אופ לא נוותר.
כ גדל ילד ,קוד הוא לומד את גבולות גופו ואחרכ את גבולות יכולתו,
ונעשה ער להשלכותיו.
אני חושב שרובנו חשי היו ,שלא כמו בעבר ,שנית לוותר על רמת
הגול .נכו ,זה כואב מאוד ,והתחושה היא שקורעי חלקי מאר2
ישראל ,מהגו שלנו .צרי ג לעבור תקופת עיבוד אבל ,כמו שעברנו
בהחזרת סיני ,אבל אנו יכולי היו לוותר על רמתהגול מבחינת
התחושה הפנימית שלנו בעבור שלו אמת על כל הכרו בו .לעומת זאת,
מי שקצת עוקב אחר הסורי ותחושותיה ,ברור לו שה חווי את
רמתהגול כחלק בלתי נפרד מסוריה שלא יוכלו לוותר עליו .התהלי
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שה עברו הביא אות להכיר בקיומנו ולהסכי לשלו מלא ,וכמונו ה
מבררי לעצמ בתהלי כואב על מה יוכלו להתפשר ועל מה לא.
אני חושב שרבי מאיתנו עדיי חשי אבל על אובד סיני .ודאי הצעירי
שבינינו ,שאהבו כלכ את חולות נואיבה ,את שאראשייח ואת אזור
סנטה קתרינה .נקשרנו מאוד לחבלי אר 2אלו ,שלא לדבר על היבטי
נוספי באבל הלאומי ,כגו התחושות של להישאר קט יותר ,הוויתור על
האספקט הכלכלי של הנפט והתיירות ,ולסיו ,העלבו הצורב של הפסד
במשפט הבילאומי שבו איבדנו ג את טאבה .תהלי עיבוד האבל טר
הסתיי ,והצור בדרכוני בנסיעה לסיני עדיי ממרמר את מקצתנו.
אבל האבל הזה כלכ יקר משו ששכחנו שפע היינו בשלב התפתחותי
מוקד יותר ,בעמדה פרנואידית שבה חששנו שהמצרי לא יכבדו
הסכמי ,שיתקיפו אותנו .והנה אנו נמצאי בשלב דפרסיבי ,מצטערי
על מה שהיה ואיננו עוד .זוהי התקדמות עצומה .המצרי ,לעומתנו ,חשו
את סיני כבית ,ועל חלקת אר 2זו לא יכלו להתפשר .היו לא יהיה
כמעט מי שיטע שהשלו ע מצרי לא היה כדאי ,או לחלופי ,שנית
היה להשיגו ללא ויתור מלא על סיני .אבל אז ,ההכרה בקווי האדומי
של האחר וההבנה שיש דברי שהמצרי לא יוכלו להתפשר עליה 
ומדבר סיני בעבור זה ייהרג ובעל יעבור ,כפי שלנו יש קווי אדומי
כאלו  לא היתה מובנת מאליה .התחושה היתה פרנואידית
ומניפולטיבית ,שזהו עוד תרגיל במיקוח מסחרי שלה ולא אמת פנימית
הזועקת מגרונ .ה כ יכלו להתפשר על ההכרה בקיומנו על כל
המשתמע מכ בתהלי עיבוד אבל שג בעבור טר נגמר )קיימי
קולות שוני במצרי( ,ואכ יצרו איתנו שלו קר בלבד .לתהליכי
נפשיי ,כידוע ,נדרש זמ ממוש .ושוב ,אלו לא דברי שהיו מובני
לה ,כמו לנו ,בעבר.
ערפאת ,לדידנו ,אינו עוד טרוריסט ששמאל וימי מסרבי לדבר איתו,
ומדינה פלשתינאית אינה בהכרח סכנה קיומית לנו .היו שמאל וימי
נושאי ונותני איתו ,ומדינה פלשתינאית נראית יותר ויותר אפשרית,
ואולי א רצויה .הפלשתינאי ,מציד ,לא יכולי לוותר על עצמאות,
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אבל בתהלי איטי והדרגתי ,שרק התחיל ,ה מפנימי שה חייבי
לקחת אחריות על התוקפנות שיוצאת מה ולעצור את הטרור .נכו ,ה
רק בתחילת הדר של מלחמה אמיתית בטרור ,ועדיי לא פירקו את
החמאס מנשקו .כמו כ ההכרה בקיומנו עמוקה יותר מאשר הצבעות
במל"פ ודורשת זמ .ההצהרות שה מכירי בקיומנו ִהנ רק קצה
הקרחו של פנטזיות מודעות ולאמודעות ,הדורשות עיבוד .אנחנו
מכירי את התהלי הזה כלכ טוב מעצמנו ויודעי כמה קשה
למקצתנו לוותר על חלו אר2ישראל השלמה וכמה קשה לרובנו לוותר
על רמתהגול ,הגדה וסיני ,שלא לדבר על להכיר בפליטי ועוד .על כ,
צדק הליכוד כשהתעקש שהפלשתינאי לפחות יצהירו הצהרה ברורה
וחדמשמעית שה מכירי בנו כפתח לתהלי נפשי עמוק יותר של הכרה
בנו .וג הפלשתינאי ויתרו שוב ,לפחות באופ מוצהר  וזוהי כאמור
תחילתו של תהלי נפשי עמוק יותר  ולא דורשי החזרה ָמסיבית של
פליטי לתו גבולות הקו הירוק.
אנחנו צריכי להבי אי פועלי תהליכי השתנות .ג כשאנו מקבלי
עלינו מציאות מסוימת ,הנכפית עלינו ,עדיי מתרוצצי בקירבנו דמיונות
שוני ,מודעי ולאמודעי ,שדורשי תהלי ארו ועמוק יותר של
השלמה ועיבוד .בניזוג יכולי לשמור על קשר הנישואי ועדיי לרצות
מאוד שבהזוג ישתנה בנושאי מסוימי ולדמיי דמיונות שוני על כ.
ילדי מתקשי להשלי במש שני ע מגבלות הוריה ומקווי
שישתנו בשביל .ג בבגרות הילדי לא תמיד מגיעי לאינטגרציה
המכירה במגבלות ההורי ע מה שקיבלו מה .תהליכי אבל על מה
שאנו כלכ רוצי ולא נשיג דורשי זמ ,והמתח בי המציאות לפנטזיות
ולרצונות שלנו קיי באופ תמידי .והנה אומר הימי הקיצוני שהערבי
לא ויתרו על הרצו להשמיד אותנו .באיזו מידה זה נכו? אני חושב שה
מדברי על פנטזיה קיימת של מקצת הערבי ,הנמצאת בה באותה
מידה שאנחנו לא ויתרנו על כמיהתנו לאר2ישראל השלמה .ג בציבור
שלנו יהיו שיאמרו שה מחכי לשעת כושר ,להזדמנות שבה יוכל חזו
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אר2ישראל השלמה להתממש .אנחנו כע חותמי על הסכמי שבה
אנו מחזירי לפלשתינאי חלקי מ הגדה ומעזה ,אבל קיימי בנו כע
רצונות ומאוויי שלא לוותר על אדמות אלו .ג אצל הערבי נית
למצוא את כל הספקטרו ,החל במחשבה שטוב יכול לצמוח מהשלו
הזה ,דר אבל והשלמה ע קיומנו וכלה בפנטזיות להשמידנו .על כ,
כשאומר הימי שלנו שכולנו בעצ חושבי כמוהו ,שהערבי רוצי
להשמיד אותנו ,ורק מפחדי לומר זאת ,הוא בעצ מכוו לחלקי
רגרסיביי באישיות שלנו כע וכפרטי .נכו ,לא פע ,בייחוד לאחר
פיגוע ,מתעוררי רגשות אלו ביתר עוצמה ,רגשות של כעס ועלבו ורצו
לפוצ 2את כל המשאומת אית ,אבל אלו חלקי מסוימי באישיות
שלנו ,ולא כל מה שאנחנו חושבי ומביני .חלקי אלו דורשי וידרשו,
ללא ספק ,עוד עיבוד נפשי ארו ,ג אצלנו וג אצל הערבי .אבל כמו
שאצל כל אחד מאיתנו כוחות האגו שלנו ,האחראי לקשר ע המציאות,
מצליחי ,בדר כלל ,לארוז חזק את הפנטזיות הראשוניות והיצריות
יותר ,שא לא כ היינו מתפרקי )פסיכוזה( ,כ ג הסכמי השלו
מקפלי בתוכ עול פנטזיה של אצל כל צד ,והוא זה שדורש טיפול
ארו טווח כדי שהשלו הזה ימשי להתקד .לכ המשאומת בינינו
ובי הפלשתינאי בדבר החלטות המל"פ הנוגעות להשמדת מדינת ישראל
מראה את מה שאנו מכירי כלכ טוב מהעול הטיפולי ,שלשינויי
אלו יש רבדי עמוקי רבי ,הדורשי עיבוד בתהלי איטי וארו.
בטיפול אנו יכולי ,במקרה הטוב ,לעזור למטופל שלנו להשתנות ,אנו לא
יכולי לשנות את הסביבה ואת האחרי בשבילו .לכ מוטלת עלינו
החובה לחנ את עצמנו לראייה מורכבת יותר של תהלי השלו על כל
היבטיו בטיפול הלאומי הזה ,לבנות אותו מהפרטי ומפרטי הפרטי;
לרגישות מירבית להצהרות שלנו ולאופ שה נתפשות בצד השני וליצירת
קשר ע הערבי על בסיס של מטרות משותפות קטנות יותר ,כמו חזונו
של שמעו פרס על פיתוח כלכלי באזור .כ ג בטיפול נפשי ,ההקשבה
הרגשית והעבודה על פרטי הרגש ה במהות התהלי לא פחות מאשר
הכרזות כוללניות וגורפות בדמות הסכ זה או אחר .שימת דגש בהוצאת
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ספרי לימוד לא עויני ברשות הפלשתינאית ובמדינות ערב ,למשל ,היא
בעלת חשיבות קריטית לתהלי הזה; יחס אדיב של החיילי
לפלשתינאי בבדיקות המחסומי והענקה של תנאי סוציאליי
מינימליי לאות הפועלי .אנו יודעי שההתפתחות הרגשית נובעת
תמיד מ הדוגמאות הפרטיות הקטנות ביותר .כ אצל התינוק וכ זה
בטיפול ,שמש מתרחשת ההכללה .איני בא לזלזל בחשיבות הרבה של
הסכמי ,אבל א לא יודגשו הפרטי הרגשיי הממלאי אות,
יישארו ההסכמי חלולי וחסרי תוכ .שלו קר .ככל שייחתמו יותר
ויותר הסכמי לשלו ע הערבי ,כ תישאר יותר ויותר העבודה
האמיתית ,עיבוד הפנטזיות העמוקות שלנו בנוגע למהות הקשר ע
הערבי .עיבוד זה חייב להתרחש במפגשי השוטפי בי הדמיונות
לפרטי המציאות אצלנו ואצל ,חומרי רגשיי שיעלו שוב ושוב
לתודעה ,יעובדו ש וייפגשו שוב ע המציאות ,כ גדל אד וכ גדל ע.

וכעת מבט לעתיד:
אנו ,למשל ,לא בשלי עדיי לדעת אילו יישובי שלנו מעבר לקו הירוק
מתאי ונכו לפרק ואילו לא .אנו נמצאי בעיצומו של תהלי בירור
עמוק של גבולות הקבע שלנו ושל אופ החיי המשותפי שלנו ע
הפלשתינאי ,ולכ יידרש זמ .אני חושב ומקווה שככל שיתקד תהלי
השלו בינינו ובי הפלשתינאי ,לא תהיה רק המחשבה הדיכוטומית,
אילו יישובי לפרק ואילו לא ,אלא האי יקבל את הבמה .כלומר ,א לא
מפרקי יישוב ,אי כ נית יהיה להשתמש בנוכחותו כדי לקד את
היחסי הטובי ,וא כ מפני אותו ,חשוב מאוד לאיזו מטרה ומה
ייעשה בו .אולי זאת יכולה להיות ,למשל ,תרומה שלנו לשיכו הפליטי.
ואולי א לא נפנה יישוב ,הוא ישמש בסיס לשיתו פעולה כלכלי ועזרה
לפלשתינאי מכל סוג שהוא .אנחנו כנראה עדיי לא בשלי להפני
עמדה רגשית זו .וייתכ שג הפלשתינאי טר בשלו למחשבה זו,
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המצריכה אמונה עמוקה בשלו .אבל חשוב להצביע על הכיוו הנכו ,כי
זו המשמעות של שלו אמיתי ,ולש אנו יכולי וצריכי להיות
מכווני .לא רק למי שיי מה ,אלא אי זה ייעשה ,כי האי מייצג את
הרגש ,והואהוא העיקר .במילי פשוטות ,אפשר לפרק או לא לפרק
יישובי וכ או כ לא יקוד השלו .ונית שוב ,לפרק או לא לפרק
יישובי וכ או כ כ יקוד השלו .כי מה שחשוב הוא לא א נפרק או
לא נפרק ,אלא המרכיב הרגשי של התהלי.
כ ג ההבנה ,שכבר ציינתי ,שלערביי ישראל תפקיד חשוב ביותר
בקידו השלו .וא ה לא מתגייסי לצבא ,מסיבות מובנות ,ה
יכולי לשרת ב"צבא השלו" ולעזור לאחיה הפלשתינאי באופני
שוני .זוהי שוב צורת חשיבה אחרת ,שלא מוציאה את ערביי ישראל
מתוכנו מתו חשש ואיו שלנו ,אלא מכירה בחשיבות ומשתמשת בה
ֵ
שימוש בונה המקד את השלו .על כ ,אי שו סיבה שלא להכניס
לקואליציה .נהפו הוא ,יש לשתפ בתהלי השלו מתו הכרה בתרומה
העצומה שיכולה להיות לה.
דוגמא נוספת היא היישובי ברמתהגול .בעניי זה אסור להסכי
להרוס יישובי כמו במקרה ימית ,כי דבר זה מנוגד לרוח השלו .אנו
צריכי לחשוב ע הסורי אי לנצל בתי אלו לכל מטרה שמקדמת את
השלו :שיכו פליטי ,למשל ,הסבה לאתרי תיירות או אפילו סת
מתנה לסורי ,אבל בשו פני לא הרס ,אלא משהו שיקד את פיתוחו
של האזור ,כי זאת המשמעות הרגשית של שלו .זוהי עוד דוגמא של
הקשבה להיגיו הרגשי של התהלי .
אנו ג לא מוכני להשלי ע כל טרור שהוא .הפלשתינאי יצטרכו
ללמוד לחיות ע דרישה זו שלנו .אכ ,לאור זמ ,כפי שאנו רואי ,תמיד
מנצחת האמת הרגשית ולא המניפולציות .בנושא הטרור לא נוכל
להתפשר לעול .כש שהפלשתינאי לא יוכלו לוותר לעול על עצמאות
ובירה במזרח ירושלי .ההכרה ההדדית בקווי האדומי ובאמת
הפנימית של כל צד היא המפתח לשלו ,כי ש נגמרי הוויכוחי ,ואיש
לא יקבל איו על קיומו .אבל לנו וג לה נדרש זמ רב לגלות את האמת
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הפנימית מתו סב הרגשות המציפות אותנו .האמת הפנימית שלנו היא,
נכו לעכשיו ,שבסוגיית הטרור לא נוותר ,אבל עצמאות ,א יוכיחו את
עצמ ,כ נית להעניק לה .כפי שקורה בכל תהלי של גדילה ,סגירת
פערי בי עול פנימי לחיצוני והתפייסות ע המציאות מלווה בסגירת
פערי בעול הפנימי ואיחוי השסעי והפיצולי .הזמ כינס את השמאל
והימי באופ שהיו אי פער משמעותי בי עמדותיה בנוגע למה
להחזיר ומה לא ,והזמ ימשי להקטי פער זה ולכנסו לאותה נקודה
שאליה אני מכוו ,לאמת הרגשית שלנו כע .ההתקרבות בי שמאל
לימי ,אותו פיצול באישיותנו כע ,הול ונסגר ,וזו עדות חשובה ביותר
לתהלי הנפשי החיובי שאנו עוברי כע ,שנות את אותותיו ,כפי
שאמרתי ,ג ביחסי החו 2שלנו )זוהי עוד דוגמא של עקרו הנפרדות(.
נשארה בעיה בעניי ירושלי .האמת הרגשית שלנו בעניי זה מודחקת
היטב ,ואנו זקוקי לעוד זמ רב לתהלי עיבוד רגשי של נושא זה .כ ,יש
מקו ג לנו וג לה בירושלי .והצהרות דתיות קיצוניות שבירושלי
יש מקו רק לנו והיא יכולה להיות רק בירתנו ,הצהרות הנובעות מפגיעה
נרציסטית ,צריכות לעבור תהלי של עיבוד רגשי עמוק כדי שנוכל ,כמו
בתהלי גדילה של ילד ,לתת מקו ג לאחר ולהאמי שיש מקו
לשניי .וא נקשיב לפלשתינאי ,ה לא יכולי לוותר על ירושלי ,ה
חוזרי על זה שוב ושוב .רגשית ה לא יכולי ולא יעזור לנו כלו ,כמו
שאנו לא יכולי לוותר על ירושלי .וה ,הפלשתינאי ,יודעי את מה
שאנו יודעי בינתיי רק בלאמודע שלנו ,שאכ יש מקו לשניי .אנו
תמיד גרסנו שאנו מנצחי במלחמות כי אנו יודעי על מה ובשביל מה
אנו נלחמי .כשנלחמנו על קיומנו ועל הבית צדקנו באמירה זו .אבל דבר
זה נכו היו לגבי הפלשתינאי ,שנלחמי על עצמאות ובירת.
א נסתכל לאחור ,נתרש שעברנו תהלי שקירב אותנו ,מתו סב
החרדות שלנו ,לאמת הרגשית ,שהלכה והתבהרה .לא ויכוחי על אחוז
יותר או אחוז פחות .ואכ ,אנו והערבי עוברי במקביל תהלי רגשי,
שבו כל צד מברר לעצמו יותר ויותר מה הקווי האדומי שלו ועל מה
הוא יכול לוותר ,ומקו המניפולציות הול ומצטמצ .לא נית להשיג
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יתרונות אמיתיי לאור זמ בעזרת תחכומי שוני ,כי האמת סופה
לצאת לאור .זה אופיו של קשר רגשי אינטימי בכלל ושל הקשר שלנו ע
הערבי בפרט ,שהול ומתבהר ,הול ומתחדד ע הזמ.
נכו ,לא תמיד קל לראות מלכתחילה ובראשית התהלי הנפשי שאנו
עוברי מה הקווי האדומי שלנו .כי כשמישהו מאוי ,אנחנו מכירי
את זה מהקליניקה ,הוא מתקשה לברר לעצמו היכ האמת שלו ועל מה
הוא יכול לוותר .עוד יותר קשה לו כשהוא חרד להיכנס לנעליי של
האחר ,שאותו הוא חווה כתוקפ ,ולהבי אותו .אבל אנו באמת מצויי
בעיצומו של תהלי נפשי זוגי מרשי ע הערבי ,ועוברי תהליכי שינוי
עד שכבר קשה לנו לשחזר מתי זה היה שהתנגדנו להחזרת סיני ,סירבנו
לדבר ע ערפאת ועוד .בעתיד ,כשנחוש בטוחי יותר ,ודאי שלא נבי אי
זה שלא חשבנו שיש מקו ג לנו וג לה בירושלי .ויותר מכ ,אי
אימצנו עמדה רגשית מאוימת ולוחמנית כלפי הפלשתינאי ולא עזרנו
לה בזמ שה היו כלכ זקוקי לעזרתנו כדי לגדול.
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ההתנגדות הנפשית לתהלי השלו
בתהלי גדילה טבעי ,כמו בתהלי שלו ,מתעוררות התנגדויות לגדילה
והתקדמות .נכו ,הילד מבי שזה לטובתו ורצוי שיגדל ,אבל עדיי פועלי
כוחות גדולי ,רוב לאמודעי ,המנסי לשמר אותו במצבו הנוכחי.
הקושי הוא לוותר על הרגלי ובטחונות ידועי ומוכרי לטובת משהו
שאינו ידוע .להיגמל מהיניקה הכלכ נעימה; לוותר על השד לטובת
הבקבוק ,זה לא קל לתינוק; לעשות את צרכיו לא מתי שמתחשק לו ,אלא
להתאפק למע נוחות של אחרי .בעצ לתת לאחרי לשלוט בשריריו,
כ חש זאת הילד; בשלב האדיפלי ,לוותר על משאלות ארוטיות כלפי
ההורה מ המי השני .המתח הזה בי היחיד לחברה ,בי האגוצנטריות
שלי לטובת הכלל ,בי התינוק שחש את עצמו מרכז העול לאד בוגר
שיכול לבטא את עצמו באיזו ע צורכי הסביבה ,הוא תהלי שלו
שאינו נגמר לעול .בגיל ההתבגרות ,למשל ,שוב יש צור להינתק
ממשפחת המקור ולוותר עליה ולבנות ל משפחה משל ,תהלי שאינו
פשוט ברמה הרגשית .זה ג סוג של תהלי שלו בי האד הגדל
לסביבתו .האד נדרש לוותר על בטחונות ישני לטובת איזוני חדשי,
והשאלות א נית לחיות יחד וא יש מקו לכול צפות ועולות,
באופני שוני ,במש כל החיי .בטיפול אנו מנסי לברר התנגדויות
אלו לגדילה ולהעלות אות למודע .המטופל מסרב להניח הגנות ישנות
לטובת איזו נפשי חדש .למה שיוותר על פעולות תוקפניות שלו,
המשחררות יצרי ,לטובת הכרה באחר? הוא יכול להבי שזה כדאי לו,
אבל הוויתור קשה ,קשה לוותר על ריטואלי אובססיביי המרגיעי
חרדה .למה שיוותר על הדיכאו שלו ,הכלכ ר ומנח ,המשאיר אותו
כאילו נעדר כוונות רעות ותוקפנות? למה שיוותר על העמדה הפרנואידית,
המשאירה אותו ז וטהור כתינוק ביו היוולדו ואת האחר רע ומפלצתי?
למה שיוותר על מחשבות אומניפוטנטיות ,שהוא הכי טוב מכול ,כדי
להרגיש את ההפ ,את מה שהדחיק ,שלעיתי הוא חש אפס ,ולא שווה
כלו? למה שיוותר על עול מפוצל של טוב ורע ,ברור ומסודר ,לטובת
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ראייה מורכבת יותר ,שבה יש כל מיני חלקי שכואב להכיר בה? כל
אלו ִהנ מחירי רגשיי שאנו משלמי בדר לגדילה .מחירי כואבי
שלא תמיד ברור לאד למה דורשי ממנו לוותר על המעט שיש לו.
תהלי השלו ִהנו תהלי של גדילה ,הכרת עצמנו והכרה באחר ,וקיימי
רווחי משניי רבי למצב פתולוגי של מלחמה.
הרווח הראשו הברור הוא שיש מעבר לגבול מפלצת שאשמה בכול .ולולי
היתה ש מפלצת היה הכול בא על מקומו בשלו .כלומר ,ההרגשה היא
שאני קורב מסכ של נסיבות קשות ,ובאופ זה ,אני משלי את כל
הצרות על אותה מלחמה שנכפית עלי ומייחס לה את כל הקשיי.
בבחינת ,מה אני אש?! לולי היתה מלחמה ,היה המצב הכלכלי באר2
טוב יותר וכ ג מצבי .לא הייתי צרי ללכת לצבא ,והייתי יכול לעשות
דברי שאיני עושה היו; אנשי ,ואני בכלל ,היו עצבניי פחות ועוד.
בעיד השלו לא יהיה את מי להאשי .אז תרבו 2האחריות במלואה על
הפרט ,וזה לא דבר קל שאי את מי להאשי וכל האחריות רובצת עלינו.
השלכה אחרת ,נפוצה א יותר ,היא שבמצב של מלחמה והעדר שגשוג
נית להאשי את המנהיגי ולתלות בה את כל צרותינו" .הכול בגלל
המדינה המחורבנת הזאת" הוא משפט הנשמע שוב ושוב ,ויש בו הנחה
שאילו היתה המנהיגות שלנו טובה ,היה מצבי מצוי .כי לא אני הוא
הגור לבעיותי.
המלחמה כהגנה מאחדת את כל הע ,כ שאי צור לראות כמה אנו
מורכבי מפסיפס אנושי בעל מרכיבי שוני שלא תמיד קל לגשר
עליה .ערבי ויהודי ,דתיי וחילוניי ,אשכנזי וספרדי ,שמאל
וימי ,נשי וגברי ועוד .הצבא הוא ,ללא ספק ,כור היתו למקצת
האוכלוסייה באר ,2ובמצב של שלו יעלו פערי אלו ויקבלו בולטות
גדולה יותר .בטיפול משפחתי אנו נוכחי לעיתי שאחד מבני המשפחה
לוקח על עצמו באופ לאמודע את הסימפטו או שהמשפחה מעניקה לו
את התפקיד הזה )הפציינט המזוהה( כדי ללכד את כל המשפחה סביב
מצב החירו" .הילד מרטיב בלילה" ,למשל ,או "לילד יש בעיות
בלימודי" .אז מתלכדת כל המשפחה ,וכבר לא מדברי על בעיות

156

אחרות ,בדר כלל קשות ועמוקות יותר .בטיפול המשפחתי עולה ,למשל,
שההורי בכלל לא מסתדרי ביניה ,והילד חייב להרטיב ,כדי ללכד את
ההורי סביב בעייתו ולמנוע מריבות חוזרות ונשנות בבית .אכ ,האויב
החיצוני ,המשות ,מלכד אותנו .ובימי אלו של תהלי שלו שמתקד,
כבר נית להבחי בקרעי הפנימיי בי דתיי לחילוניי וביחס לערביי
ישראל  ,המתבלטי יותר.
דוגמא נוספת )שהבאתי בפרק "רצח רבי"( היא בעל הפרעת האישיות
המחפש מלחמה בחו 2כדי להצדיק את החוויה הפנימית שלו ,של מלחמה.
בהעדר מלחמה ,קולות הרעש הפנימי גוברי .אז ברור לבעל הפרעת
האישיות שקולות אלו ה שלו ורק שלו ולא מחויבי ומתבקשי מ
המציאות החיצונית .הוא יעשה הכול כדי ליצור וליזו עימותי ע
הסביבה .ואכ ,יש אנשי שמתפקדי טוב יותר הלכה למעשה בשעת
לח 2ומלחמה .יש כא אמירה עמוקה ולאמודעת לגבי הקשר בי מצבנו
הפנימי השסוע לתהלי השלו ,וכמה קשה לנו לוותר על המאבק
והמלחמה באויב חיצוני כדי למס קונפליקטי פנימיי .לא חסרו
מדינות שפתחו במלחמה בגלל קונפליקטי פנימיי .באופ זה ,המלחמה
עלולה לשרת את הגנות הנפש.
עוד צורת הגנה של הנפש או רווח פתולוגי מ המלחמה היא העובדה
והשכול הלאומי .יו הזיכרו ,למשל,
שנעי לעיתי להתנח בי הכאב ְ
הוא יו שבו אנשי מוצאי מזור לכל כאביה האישי ,ולאו דווקא
השכול של יו הזיכרו .העצב והאבל הקולקטיבי
לאלו הקשורי בכאבי ְ
מנח ,ונית לתפוס עליו טרמפ אישי .בבחינת "צרת רבי חצי נחמה".
א אחרי סובלי ,מצבי היחסי משתפר .לכל אחד מאיתנו יש תהליכי
עיבוד אבל פנימי בנושאי שוני ,וההלימות בי עול פנימי למציאות
מקלה.
חיצונית בהחלט ִ
אבל הוויתור על הגנות הנפש לטובת השלו כואב עוד יותר .מהי
המשמעות בעבורנו של ויתור על צדקתנו המוחלטת? להכיר בתהלי של
הפנמה עמוקה בסבל הרב שגרמנו לכלכ הרבה פליטי שגורשו
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מבתיה ונותרו חסרי כול .הכרה בתוקפנות שלנו ,שעשינו הכול כדי
למחוק אותה מתודעתנו הלאומית ,היא קשה .בטיפול נפשי אנו עובדי
שני כדי להמיס ולפורר את הגנות הנפש האלה.
ומה בנוגע לתפישתנו שאנו ע נבחר" ,אור לגויי"? ג על הגרנדיוזיות
הזאת יש לוותר ,כי מעמדה מתנשאת קשה לעשות שלו .אנחנו יודעי
מהקליניקה כמה עמדה פרנואידית ועמדה גרנדיוזית הולכות יחד
ומחזקות את אותו פיצול שאומר שכל הטוב אצלי וכל הרע אצל האחר.
לא סת רודפי אותי ,אלא משו שאני כלכ מיוחד .ואנו הרי טיפחנו
את ייחודינו ומיוחדותנו המתנשאת כדי להדחיק את כל החרדות
הקיומיות שלנו ,שהיו עצומות לאור כל השני .ע ללא בית ,החי בבתי
אחרי .אז ע מה נישאר ,רק ע הפחדי? לא קל להסיר הגנות .להבי
שאנו לא כלכ מיוחדי  ,וג להבי שלא כול נגדנו ,כי שתי תחושות
עמוקות אלו פועלות בנפשנו כחטיבה מוצקה אחת .אז נצטר ג להבי
את האחר ,להכיר בו מעמדה שוויונית יותר ולוותר על שמחת הניצחו
לטובת מוזיקה שקטה ועצובה יותר .אנו יודעי איזו קפיצה התפתחותית
גלומה במעבר של הילד משלב אגוצנטרי לשלב שבו הוא לא מרכז העול
והוא יכול לראות את האחר ולהכיר בו.
אבל מעבר לכ  ,יש לזכור ששלו אמיתי הוא בראשית דרכו ,דבר עצוב
ולא שמח לרבי

מאיתנו ,כי הוא דורש הכרה באחר .מבחינת שלבי

התפתחות מדובר כא במעבר לא פשוט ,שאינו מוב מאליו .התינוק לא
בנקל מכיר באמו כישות נפרדת בעלת קשיי ובעיות משלה .בעבורו היא
תמיד צריכה להיות בשבילו ופנויה לצרכיו באופ מלא .נדרשות לו שני
רבות כדי להבי שהיא אד נפרד ממנו .לעיתי ,זה לא נתפש ולא מוב
ג בבגרות ועד סו החיי .ההכרה באחר ,הנפרד-ת מהאחר ,היא הישג
התפתחותי מרשי שזוגות רבי לא מגיעי אליו .לראות את האחר דר
עיני האחר ,ולא רק למימוש הצרכי שלי .עמדה בוגרת זו דורשת ויתור
על נרציסטיות ,על אגוצנטריות ,על צרכי בסיסיי שלי לטובת האחר.
הא יכול להיות שלו בינינו ובי הפלשתינאי כשחוסר הסימטרייה
כלכ גדול? כשה רוויי שנאה כלפינו ,חשי שלנו יש הכול ולה,
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שגורשו על ידנו ,אי כלו? כמה קשה לנו להכיר בחוויית ,שאנו גירשנו
אות מבית וכעת אנו גרי בו להנאתנו ,ואילו ה מתבונני בנו מהצד
ורואי אי אנו זורעי ובועלי את אדמת! ואני בכוונה משתמש
במילי אלו ,כדי להמחיש את האסוציאציות שלה .והרי לא המצאתי
דבר כשאני אומר שאדמה נתפשת ברמות עמוקות של התודעה לא אחת
כאשה שחורשי וזורעי אותה והיא נותנת פרי .ההגנות הנפשיות שלנו,
הקשורות להדחקת האשמה ,מונעות מאיתנו להכיר בעומק הסבל
המתמש שלה ,שנגר על ידנו .ההתנגדות הנפשית לתהלי השלו
מקור 9בקושי העצו לפתוח את הפצע הכואב הזה ,להכיר במה שקרה
כא .לא קל להביט לפלשתינאי ישר בעיניי  ,כי זה דורש קוד

כול

להכיר בו ובכאבו .להכיר בפער העצו בי מה שיש לנו למה שיש לה;
להסכי לוותר על חלק משלנו לטובת .כל אלו ה ויתורי חומריי
ורגשיי ג יחד שקשה לנו לעשות .אנו מעדיפי שלא להכיר בסבל
שלה ולהישאר במצב של עימות .הא ייתכ מצב של שלו כשאי מי
בחברו ,כשהפועלי הערבי חשי מנוצלי וחסרי זכויות בסיסיות
וכדומה? הא אנו מסוגלי לוותר על שלנו למע רווחתו של האחר? הרי
אנו מפחדי פחד מוות שלא יהיה לזה סו .ועל כ ,מרוב פחד ,אנו
מוחקי את קיומ מתודעתנו .אי אומרי בימי לא אחת" ,טוב ,אז
תיתנו לה את רמתאביב" .זה המחיר של מי שמדחיק ,שהוא מפחד
מאוד מ החומר המודחק ,שא לא כ ,לא היה מדחיקו כמוב .ואז הוא
נשאר מתנדנד בי שתי קצוות קיצוניי :למחוק את קיומ או לתת לה
את הכול .אי לו אפשרות לברר לעצמו על מה הוא מוכ לוותר ועל מה לא
או אפילו באיזה סבל הוא מוכ להכיר רגשית ובאיזה לא .אפשר לבחור.
אנו יכולי להשתת בסבל שלה ,למשל ,ולגלות הבנה לכאב בלי לחוש
אשמה )בהמש הספר תחודד אבחנה זו( או בלי לחשוב שעלינו להעניק
לה פיצוי כלכלי; אנו יכולי לעזור לה בדברי מסוימי שפחות
מכבידי עלינו ועוד .אבל גמישות זו ניטלת ממי שמדחיק ,ממי שלא
מעלה חומרי כואבי למודע ואי לו אפשרות להסתכל בה בפתיחות.
אנו מכירי את זה מיחסי בניזוג או מקשרי הורי וילדי" :א את לו
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את האצבע ,הוא ירצה את כל היד ".החרדה הזאת שפתאו ייפרצו כל
הגבולות ,אני אוותר על עצמי ואשאב לתו נתינה אינסופית) .רמתאביב
תמורת שלו( .ואז כאמור ,מתו התגוננות לא נותני כלו ,ומשלמי
את מחיר המלחמה .אלו החוקי של עול הנפש ,יש מחיר לחוסר יכולת
להביט לפלשתינאי בעיניי ולהדחיק את מה שמרגישי  .ויש יתרונות
לאומ( להיישיר מבט ולאפשר להעלות רגשות מודחקי  .ממה אתה
מפחד כל כ? ישאל המטפל את המטופל ,ויחכה לתשובה שני רבות.
המטפל יודע כמה קשה להכיר באמת באחר .אבל הוא ג יודע שזה
תהלי בלתי נמנע.
יש עוד מחיר שאנו משלמי על חוסר בירור אמיתי וכ זה שלנו ע
עצמנו .המחיר הוא רגשי אשמה לאמודעי כבדי ביותר שאנו נושאי
בתוכנו .אנו אפילו לא יודעי שבאמת ,והפע באמת ,ג אנחנו צודקי.
בתהלי שלו ,כשהצד השני מפסיק להיות מפלצת והופ להיות ב אד,
לא נית עוד לעשות לו דההומניזציה ולבטל אותו .אז יש צור לראות
אותו ,להתייחס אליו ולעיתי ג לעזור לו ,בייחוד א הוא סבל מאיתנו.
הא אנו מוכני לשל את המחיר הזה של השלו ,או שעדיי נבחר
להתגונ נפשית בעזרת מלחמה?
בנושא הסורי לא ארחיב כא ,מאחר שדנתי בו בפרקי אחרי .רק
אזכיר את ההתנגדות הנפשית לוותר על חלקי מעצמ ,חלקי מולדת
כחלקי גו; להישאר קטני ומכווצי ע מותניי צרי ובט רכה;
לחצות את ירושלי ,הלב .הוויתור על הגרנדיוזיות של מדינה גדולה,
הרוצה לחוש את עצמה מעצמה והתחושה הקשה מאוד של להישאר
מדינה קטנה .הקבלה של העמדה הדכאונית המכירה בגודל האמיתי
שלנו ,במגבלות שלנו ,היא שלב התפתחותי לא קל להשגה ,בייחוד לע
שחש את עצמו "אור לגויי" ולחלקי מאיתנו הרוצי להקי את
"מלכות ישראל החדשה" .שלא לדבר על עצ הוויתור לסורי ,הנחוה
עבורנו כעלבו וכניעה .ג בנושא הסורי קיי מכשול רגשינפשי יותר
מכל עניי הגיוני לתהלי השלו.
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העול כולו נגדנו
זוהי העמדה הרגשית הפרנואידית הידועה .השאלה א נכו הוא שכול
נגדנו אינה ניתנת לפתרו בתחו ההיגיו ,אלא במישור הרגש .ההנחה
וההרגשה של בעל האישיות הפרנואידית היא שהוא טוב וכול רעי וה
נגדו .הנחה זו קשורה בעברו .פע זה היה נכו והוא חווה את הוריו
כרודפניי ,וכנראה היתה בקשר ביניה איכות מאיימת כזאת ,שא לא
כ ,לא היתה נוצרת הבעיה הזאת שלו .אבל היו ,בחייו הבוגרי ,הוא
לא כלכ תלוי וחסר אוני כמו פע בילדותו ,וג לא כול רודפניי
כהוריו .האישיות הפרנואידית רוצה לקבל מהמטפל חו ,אהבה וקבלה
שלא קיבלה בעבר .א הקשר בי המטפל למטופל יהיה טוב ,זו תהיה
חוויה חדשה ויוצאתדופ למטופל ,וממנה תוכל התייחסותו לעול
להשתנות .לע היהודי יש די סיבות בעברו לחוש נרד .גרוע מכ ,ג
המציאות הנוכחית היא מאיימת ביותר .אז אולי אנחנו לא פרנואידי,
אלא רואי את המציאות כפי שהיא באמת? העבודה הטיפולית הרגשית
שלנו קשה ביותר :לעשות סדר ולהבחי מה במציאות ומה בדמיו שלנו.
יש בינינו שאומרי ,זה הגורל שלנו ,והוא לא נית לשינוי ,ואי כא מה
להבי ,כי פשוט שונאי אותנו .המטפל הטוב יכיר בנכונות הטענה שיש
אנטישמיות בעול  ,אבל ינסה להפו אותה לחוויה שנית להבינה.
ראשית ,ייתכ שיש בעול ג אנשי שחשי אל המטופל ,כלומר ,אלינו,
אחרת ,אולי אפילו מחבבי או אוהבי אותו .בנוס לכ ,אולי אפשר
לעזור למטופל להבי מדוע אלו ששונאי אותו חשי כ כלפיו ומה הוא
מעורר בה ,ואולי אפשר לשנות תחושות אלו שלה כלפיו .המטפל ג
ינסה לעזור למטופל בעל הקווי הפרנואידיי להיווכח שהוא לא כלכ
מיוחד בשנאה שרוחשי כלפיו ,ושיש בעול עוד אנשי ומיעוטי
שאחרי רוחשי לה שנאה .ולסיו ,אולי ג ינסה המטפל לבדוק ע
המטופל מה המטופל עצמו חש כלפי האחרי ,ולעזור לו להבי שאולי ג
האחרי יכולי לחוות אותו כמי שלא בדיוק מחבב ומערי אות
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במיוחד .בקיצור ,המטפל יפרוש לפני המטופל מערכת הרבה יותר
מורכבת של התייחסויות רגשיות ,וינסה ע המטופל יחד לתת פשר
ומשמעות לחוויה הקשה הזאת של נרדפות.
ההיסטוריה שלנו רצופה באמירה שאינה פוסקת לעול :אנו טובי מכ,
אנו צודקי מכ ,אנו מיוחדי והאלוהי שלנו הוא האלוהי .אנו
התבדלנו ושמרנו על ייחודנו לאור השני ע אמירות מתנשאות אלו.
נכו ,האיסלא והנצרות העתיקו מאיתנו ,ה מודי בזכויות הראשוני
שלנו על האל האחד והיחיד ,אבל ה נשארו פגועי מאיתנו מאוד
וכועסי עלינו מאוד .כ ,משהו בעמדה הגרנדיוזית שלנו היה מרגיז עד
מאוד ,נחווה כמשפיל עלידי האחר ועורר תגובות קשות מצד אנשי
רבי בעול .וא נוסי לכ את חולשתנו בגולה ,הרי זה מתכו בטוח
לפגיעה ופוגרומי .הכול יודעי שיש שני סוגי של התלמיד הטוב ביותר
בכיתה :האחד ,שכול אוהבי ,והשני ,שכול שונאי .ההבדל ביניה
אינו ביכולת השונה של התלמידי ,שבשני המקרי היא גבוהה ,אלא
באופ שבו יכולת זו מועברת לסביבה וא היא מעליבה ופוגעת באחרי
או דווקא מתקשרת ועוזרת .אנו נחווינו עלידי אומות העול כמעליבי
ופוגעי ,דבר שללא ספק קשור לחוויה הפנימית העמוקה שלנו ,של ע
שנאל 2להתגונ כל השני .הרי אנחנו מכירי מהקליניקה כמה חוסר
ביטחו והרגשת חוסר ער יש מאחורי ההתנשאות .ואי הגנו על עצמנו
כל השני כע ללא מולדת השומר על גיבושו וייחודו באמירות ובהרגשה
שאנו הכי טובי .ברור לנו ג שנית להיות הכי טובי בלי להתנשא .זהו
הבדל ברור בי איכויות אובייקטיביות שלנו כע ובי רגש של התנשאות
שעובר לזולת בצורה פוגעת ומעליבה .ג התלמיד הטוב ביותר בכיתה לא
חייב להיות שחצ .נכו ,לא כול שנאו אותנו ,היו ג כאלו שאהבו או
העריכו אותנו .זה תלוי מאוד בביטחו של הצד השני ובמידה שבה נפגע
מהתנשאות .ככל שהזולת בטוח יותר בעצמו כ ייפגע פחות מעמדה
גרנדיוזית ומגלומנית של האחר .אבל אנו ,כבעל האישיות הפרנואידית,
חווינו את הרדיפות נגדנו כעוד עדות לייחוד שלנו ,לחשיבות שלנו ,שא
לא כ ,למה רודפי אותנו? חשנו ,כמאמר הנביאי ,שמוטלת עלינו
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החובה לסבול כי אנו זכי וטהורי מכול ,ובסו צדקתנו תצא לאור.
אנו כלכ מכירי מהקליניקה כמה קווי פרנואידיי ותחושות גדלות
הולכי יחד .רודפי אותי כי אני כלכ גדול ,חשוב ומיוחד .וכ מעורר
בעל האישיות הפרנואידית ומזמי מהסביבה בדיוק את הדבר שכלכ
חשש ממנו  שירדפו אותו.
אנחנו חייבי להבי שלא כול שונאי את היהודי ,ולעיתי יש אהדה
רבה כלפינו בעול .השנאה הקיימת כלפינו ,כפי שראינו ,אינה מקרית.
יש לה סיבות שעל מקצת אנו יכולי להשפיע .בקיצור ,אנו לא מיוחדי
כלכ ,ולא המצאנו רגשות שלא קיימי כלפי עמי אחרי בעול
וקיימי באופ מיוחד כלפי הע היהודי .ככל שתהלי השלו מתקד
אנו חשי פחות ופחות ייחודיי ,ועל כ ג חשי פחות נרדפי ויותר ע
ככל העמי .נגד תחושת הייחודיות שלנו ,ההרגשה שאנו כול יכולי,
המכשילה אותנו שוב ושוב ומעוררת את הרדיפות נגדנו ,נגדה אני יוצא.
אנחנו יודעי כמה אנו נהני מאמירות שהיהודי ה הכי חכמי והכי
טובי והכי צודקי ואילו אסונות נחתו עלינו בגלל עמדה רגשית זו.
אנחנו יודעי לא הגענו בגלל זלזול בערבי במלחמת יו כיפור וזלזול
בפלשתינאי שהביא לפרו 2האינתיפאדה בלי שנהיה מוכני ורצח רבי,
שלנו זה לא יכול לקרות ,והקושי להכיר באחר והמחיקה שעושי לו
מתו אותה התנשאות ועוד.
התמוססות הרגשות הפרנואידייהגרנדיוזיי ,המתבטאי בתחושת
ייחודיות ושונ-ת חריפה ,מתרחשת בתהלי ההתפתחות של הילד משני
כיווני הפוכי :האחד ,מהמכות שניחתות על הילד מהמציאות ,השני,
מעמדה אמפתית של הוריו כלפיו .המכות שאנו סופגי מ הערבי
מחזירות אותנו אל עצמנו ומכריחות אותנו להתבונ פנימה ולבדוק את
עצמנו בתהלי התפתחות כואב ,אבל הכרחי .כ הגענו בשני האחרונות
של תהלי השלו להבנות שלא היינו מגיעי אליה אילו ,למשל ,רק
ניצחנו את הערבי .אני מדבר בתמצית על הכרה באחר .בעולמו של ילד
שגדל הקונפליקט הוא ,ראשית ,בינו ובי הסביבה ,והוא עדיי לא בשל

163

להתבונ פנימה .רק כשהוא נפגש במציאות ,שאותה הוא חווה כקיר שאי
ביכולתו לעבור על א כל מאמציו ,הוא חוזר ובודק את עצמו לראשונה
מתו דיאלוג פנימי בתוכו ,ולא רק כמאבק בינו ובי הסביבה .היכולת
לראות את הקונפליקט בפני ולא רק ביני ובי העול החיצו הוא שלב
התפתחותי חשוב ביותר ,והוא מאפשר למטופל ,למשל ,להרוויח מטיפול
נפשי ,שא לא כ ,הוא צודק וכול רעי ,וזה כל הסיפור בעבורו.
הדר השנייה לרכ את העמדה הפרנואידית היא האמפתיה ,שנוגעת
בשורשי הגרנדיוזיות וממוססת אות .חו ואהבה המוענקי לבעל
האישיות הפרנואידית ,הנוגעי בחוסר הביטחו שלו באופ שהוא יוכל
להירגע .מדינות העול יכולות לעזור לנו בזה .ארצותהברית מצליחה
לעזור לנו במשאומת לשלו יותר ממדינות אירופה ,כי היא אמפתית
אלינו יותר .היא נותנת לנו ביטחו ומבינה כמה אנו זקוקי לזה כדי שלא
להתבצר ולהתנשא מתו חרדות .על כ ,ארצותהברית ג טובה יותר
לערבי בקידו השלו .מה זה אומר? זה אומר שהדר אל ליבנו היא
באמפתיה ולא בכפייה .אכ ,בעל האישיות הפרנואידית  אנחנו כע או
התינוק בשלבי התפתחותו  זקוקי לשילוב שיהיו בו ג מציאות
שתטפח על פנינו וג הורה שיהיה אמפתי אלינו ,כדי שנוכל לצאת מאותה
עמדה קשה.
למרבית מדינות העול קל יותר להתחבר למסכנ-ת הפלשתינאית,
לפליטי חסרי המולדת ,ולתמו בה מאשר בנו .אנו נתפשי כבעלי
עוצמה ,וקשה יותר להבי ממה אנו כלכ חוששי .ג לנו וג לאחרי
קשה לראות מבעד השחצנות שלנו לאור השני את הקושי שלנו,
החששות שלנו והאיו שלנו ,שאותו יש להסביר קוד כול לעצמנו ואחר
כ לעול .השב"כ שלנו" ,המוסד" שלנו ,חילהאוויר שלנו ,כל אלו מ
הטובי ביותר בעול .החוכמה שלנו ,הפיתוחי והפטנטי הצבאיי
שלנו" ,הראש היהודי עושה לנו פטנטי" ועוד .אנו נופלי במלכודת של
עצמנו ,כבעל האישיות הגרנדיוזית ,קוד מראי לעול כמה אנו יכולי
וחזקי ,ואחרכ לא מביני למה דורשי מאיתנו דברי לא סבירי
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בתהלי השלו ולא קולטי את החולשה והחרדות שלנו .נכו שבמש
השני דיברנו על החרדות הקיומיות שלנו והסברנו לכל העול למה אנו
זקוקי ,למשל ,לעומק אסטרטגי ,אבל במקביל ,בדרכי שונות ,סיפרנו
לכול כמה אנו הכי טובי והכי חזקי ,ובעצ ,שאנו מעצמה עולמית.
איכויות מתנשאות אלו ה שעברו לדעת הקהל בעול יותר מאשר
נסיונות הסברה כושלי כלשה ,שלא התאימו כלל לדמות של הישראלי
החדש שיצרנו .הפלשתינאי ,לעומתנו ,מציגי לראווה את חולשת ולא
את עוצמת ,ע שרוצה עצמאות ואי לו .ה מחוברי אל החולשה
שלה וחשי אותה כפי שאנו חשנו פע ,ועל כ ה זוכי לאהדה רבה,
כפי שאנו זכינו בזמ שהאו" הכיר במדינתנו .אנו מסתירי ומדחיקי
את החולשה שלנו מעצמנו ,ולכ אנו לא יכולי להציג את האמת הזאת
לפני העול .זאת היתה ועודנה המלכודת של ההסברה הישראלית ,שלא
עבדה לאור השני .עדיי לא ברור למי שחווה אותנו כחזקי למה אנו
מפחדי להחזיר את רמתהגול לסורי ,ולמה אנו מפחדי לתת
לפלשתינאי עצמאות .עברו שני ,למשל ,עד שהעול הבי שהטרור
הפלשתינאי הוא מכשול שא לא יתגברו עליו ,לא ייכו שלו .ג העול
עבר תהלי הפנמה ארו ,שעזר לו להכיר בתוקפנות של הפלשתינאי
ולא לראות בה רק מסכני ,תהלי שהגיע לשיאו בוועידת שארא
שייח נגד הטרור .זאת משו שג לנו נדרשו שני להבי את זה ,כי אנו
היינו שבויי בכוחנו האומניפוטנטי להביס את הטרור .ניסינו זאת
במלחמת לבנו ובמקומות אחרי ,וסיפרנו לציבור שלנו ולעול כולו
שאנו ננצח את הטרור .לא הצגנו את הטרור כחזק מאיתנו ,לא הכרזנו
את האמת ,שאי בכוחנו לנצחו ,ואנו זקוקי לפלשתינאי שירסנו את
עצמ .כלכ חזקה היתה ההכחשה של חוסר האוני שלנו אל מול
הטרור ,שנותרנו ללא מענה כשהפלשתינאי אמרו לנו :מה את רוצי
מאיתנו ,ג את לא הצלחת לחסל את הטרור .ג ה כבר ייחסו לנו
כוחות אומניפוטנטיי ,ואנו לא יכולנו לומר לה בפשטות שזהו תפקיד
לשלוט בדחפיה ויצריה התוקפניי ולא תפקידנו .היו ,לאחר תהלי
הפנמה כואב של שני ,אנו מכירי בכ שאי ביכולתנו לנצח את הטרור,
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ומוכני להציג את הפגיע-ת וחוסר האוני שלנו מולו .עמדה חדשה זו
שלנו ,ההולכת ומתפתחת ע תהלי השלו ,מגדילה ללא ספק את
האמפתיה של העול אלינו .תהלי זה של ויתור על הגרנדיוזיות שלנו
מלווה באכזבות רבות בכל פע שהטרור מכה בנו שוב ,בכל פע שיש
פאשלה נוספת של השב"כ" ,המוסד" או צה"ל ,בכל פע שאנו זקוקי
לאחרי ולא יכולי בעצמנו  לייצר את מטוס הלביא ,להילח בעיראק,
לקבל סיוע כלכלי ,גילוי שחיתויות חדשות ועוד  אזי נופל עוד פירור
מסלע הגרנדיוזיות הענקי שטיפחנו מאז קו המדינה ועוד לפני כ .אנו
שיכנענו את העול בגבורה הישראלית ולא יכולנו לומר לעצמנו ולעול
את האמת ,שאנו מדינה קטנה ע בעיות רבות בחו 2ובפני ,ושאנו חיי
בחשש מתמיד שלא נשרוד .הדיבורי על ירידה במוטיבציה בצה"ל,
אפשר להתווכח א יש בה אמת או לא ,אבל הרגשה זו שלנו משקפת
תהלי הדרגתי שבו אנו הופכי מגיבורי לבניאד .מיתוסי הרואיי
של הקמת המדינה ,כמו גיל ההתבגרות ,הולכי ומתרככי ע השני
ומפני את מקומ לדאגה לפרט וליכולת להכיר בחולשות .אנו כאותה
אישיות בעלת קווי פרנואידי ,שלאטלאט מתחיל לדבר על הפחדי
והחרדות שלו ולהכיר בה ,וכ הוא עוזר לעצמו שלא להיות כלכ
פרנואיד ועוזר לעול להבי אותו ולהתחבר לרגשותיו .אנו יודעי
מהקליניקה כמה קשה לאנשי לראות את החולשה שמאחורי התוקפנות
וההתנשאות .הבעל המכה את אשתו )הקצנתי מעט בדוגמא זו( ,למשל,
כמה קשה להיות אמפתי אליו ,להבי שג הוא סבל כילד ושג הוא עדיי
מאוי וקשה לו .וא הוא לא ישת אותנו בעברו וברגשותיו ,הא תהיה
לנו בכלל דר להתחבר אליו ולהבי אותו?! הילד הגדול המציק לאחיו
הקט .אנו יודעי כמה קשה לנו ,כהורי ,להזדהות ע החזק והתוקפ,
להבי שג לו קשה ,שהתוקפנות שלו ,ככל תוקפנות ,נובעת מפגיעה.
ואכ ,כמה קשה לעול להכיר בחוויה הפנימית המצמררת שלנו,
המסתתרת עמוק מתחת לביטחו המנופח וההתנשאות! אנו כע עוברי
ממש תהלי טיפולי ,שבו אנו הולכי ומתחברי לחרדות שלנו ,מוותרי
על הייחודיות המנופחת והגרנדיוזיות שלנו ,ולכ מתקרבי רגשית אל
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שאר אומות העול ופחות מבודדי מה .כ מתחיל הפרנואיד לצאת
מבדידותו המזהרת לטובת קשרי אנושיי ע הסביבה .רק אחרי שהוא
מתחבר לעצמו ומבי עד כמה הוא חרד ,ולא מתבייש לחשו חרדה זו
לסביבה ,רק אחרי שהוא נעשה ר יותר ע עצמו ,מכיר יותר בסבל שלו
ולא חושב שהוא כול יכול ,הוא מסוגל לעורר אחרי ליתר אמפתיה
והזדהות איתו.
גור ההרתעה :במש השני האמנו שניפוח כוחנו הוא גור מרתיע.
שוב ושוב דנו בחרדה בשאלה א כוח ההרתעה של צה"ל נפגע עקב אירוע
זה או אחר .מייד השבנו לעצמנו שבשו פני ואופ לא .ולא שמנו לב
שאנו היחידי הגרי בבית חלומותינו .ילדי האינתיפאדה לא חששו
מאיתנו כשרצו עצמאות .ג סוריה ומצרי לא נרתעו מלפתוח במלחמת
יו כיפור לאחר נצחוננו המזהיר במלחמת ששת הימי ,ובשעה שה ידעו
שמצוי ברשותנו נשק גרעיני .כ ג לא עזר לנו כוח ההרתעה שלנו
כשעיראק שיגרה לעברנו טילי במלחמת המפר .2מדינות ערב אינ
מתקיפות אותנו לא בגלל כוח ההרתעה העצו שלנו ,אלא משו שה
פשוט לא רוצות לפתוח במלחמה .הא האמת כלכ גרועה ולא נסבלת,
ואנו צריכי לבנות כוח הרתעה דמיוני שלא קיי במציאות? הא נדמה
לנו שא באמת אנו ואחרי נדע את גודל כוחנו זה יהיה הסו שלנו?
נכו ,יש חיות שמגדלות הרבה שיער על הראש כדי שיחשבו שה גדולות
מכפי שה" .בוא נגדי ,נראה אות!" אומר לנו נער אחד וחש שכ הוא
מטיל עלינו אימה .אבל הא אנו קופי או נערי כאלו?! והא מדינות
ערב ה כלכ מטומטמות עד שהדבר היחיד שמונע מה להתקי אותנו
הוא הבלו שלנו? אי פלא שאנו חיי בחרדה עצומה ,כי אנו לא
מאמיני שבאמת כוחנו מספיק כדי להג עלינו ומחכי שהבלו שלנו
יתפוצ .2אז יתברר כמה אנו חסרי אוני באמת .יש פה בעיקר דיאלוג
בינינו ובי עצמנו .בלו שאנו מספרי לעצמנו ואחרי כ מאמיני בו
באמת .הבלו הוא שאנו כלכ חזקי ,ובכל פע אנו מתעוררי אפוא
בבעתה כשקורה משהו שמראה על חולשה כלשהי שלנו .כ אנו מתנדנדי
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בי חולשה תהומית לכוחות ָמגיי שאנו מייחסי לעצמנו ,ואי לנו צל
של מושג לגבי כוחנו המציאותי .הא אנו מסוגלי להביס את כל מדינות
ערב א יתקיפו אותנו יחד? שאלנו את עצמנו בחרדה שוב ושוב ,ונרגענו
כשהבטיחו לנו שכ .מדינות ערב ,כשה באות לתקו אותנו ,עסוקות
פחות בכמה אנו חזקי ויותר בכמה ה רוצות להשיג את מה שה רוצות.
ה מבינות טוב מאיתנו שמלחמה אינה בהכרח ניצחו או מפלה ,השמדה
או הישרדות .ה מבינות שאנו לא רוצי לא מלחמה ולא לשל את
מחיר .9במלחמת יו כיפור חשבו המצרי והסורי שמלחמה תקרב
אות למטרותיה מהר מכל דר אחרת ,וה כנראה ג צדקו .במקרה
זה ,פעל כוח ההרתעה של מלחמת ששת הימי באופ הפו ,הוא דווקא
עודד מלחמה ,כאותו בריו המבליט את שריריו וקורא "מי בא נגדי?!"
ומזמי את הסביבה להוכיח לו שהוא לא כלכ חזק .זאת מאחר
שלערבי היה חשוב להשיב לה את כבוד שאבד .אבל אנו שבויי
בעול מנופח שבנינו לעצמנו ,מ-לכי שולל עלידי השקרי שאנו
מספרי לעצמנו ,כמה אנו מפחידי ,ואחרי כ נבהלי מהצל של עצמנו.
פע אנו נבהלי כשאנו שומעי על ירידה במוטיבציה בצה"ל ,פע
כשאנו מנסי להסתיר את מימדי הירידה מ האר ,2פע כשאנו רוצי
להסתיר מ הערבי סת פאשלות או שחיתויות שקורות אצלנו ועוד.
הא כוחנו האמיתי לא מספיק ,ויש צור לשקר לנו ולעול ,וכמוב,
לשל על כ את המחיר שאני מדבר עליו? המחיר הוא שאנו ,החזקי,
בעלי כוח ההרתעה ,נחווי עלידי העול כתוקפני .ואולי הערבי
יודעי את כוחנו האמיתי ,שהוא לא בלתי מוגבל ,ועדיי אי ברצונ
לפתוח במלחמה מסיבות שונות .לטווח קצר וברגעי מסוימי ,בזמ
קרב ,למשל ,יש ער לכוח הרתעה .כיתת החיילי תחשוש להסתער על
עמדה שנדמה לה שיש בה כוח גדול משלה .אבל לטווח ארו ,במבט
אסטרטגי גלובלי ,רק האמת יכולה לנצח .בלו שמתפוצ 2משאיר אותנו
חלשי מכפי שאנו באמת .וכמה גדול הרצו לתקו כשגילית שזה
שפחדת ממנו אינו חזק כפי שדמיינת! אכ ,בלופי כאלו שאנו מספרי
לעצמנו ולאחרי לא יכולי להחזיק מעמד לאור זמ .נכו יותר ,ה
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מחזיקי מעמד בתודעתנו ,אבל לא בתודעת האויב .שוב ושוב אנו מגלי
את מה שכל המדינות הנאורות כבר יודעות ,את מה שאנשי לומדי
במהל חייה ,את מה שאנו מנסי ללמד בטיפול ,שדווקא פתיחת
דברי וחשיפת קשיי כלפי פני וחו 2ה שמעניקות את מירב הכוחות.
דווקא דמוקרטיה ,שמאפשרת דיו פתוח וביקורתי ,שומרת על זכויות
הפרט ,שוללת עינויי ,ולא עושה "פוזה" מנופחת חסרת כיסוי ,יש בה
יותר כוח מכל דר אחרת ,והיא ג הדר היחידה השורדת לאור זמ.
למדנו שעונש מוות למחבלי אינו מרתיע ,שדווקא דיו פומבי ואפשרות
ביקורת על הצבא ,השב"כ ו"המוסד" עוזרי לקד את ענייניה יותר
מכל הסתרה ותדמית כול יכולה .אכ האמת בחיי פרט וע היא העוצמה
האמיתית ,ששוב מוכיחה את עצמה יותר מכל הסתרה או שקר .אנו לא
זקוקי לדוגמא טובה יותר מהתמוטטותה של בריתהמועצות כדי להבי
שזיו וכוח הרתעה מדומה ,ללא כיסוי ,לא יכול להישמר לאור שני.
ארצותהברית אומנ שילמה את מחיר הפתיחות ,הדיוני הפומביי
והדמוקרטיה ,אבל שיגשגה .אכ ,כוח ההרתעה המדומה שלנו הופ את
העול נגדנו ,וזאת חו 2משאר המחירי המיותרי שציינתי שאנו
משלמי בעבורו.
העול הוא לא אישית נגדנו ,במוב שאנו לא כלכ חשובי כדי שיהיה
לו אינטרס להיות אישית נגדנו .אבל אנו מזמיני ,לא אחת ,את כול
להיות נגדנו ,או לפחות לא עוזרי לה להבי את חששותינו .בהכחשה
של האיו הביולוגי ,הכימי והגרעיני העיראקי והאיראני ,למשל .כמה
קשה לנו להודות ,קוד כול בפני עצמנו ,שאנו מאוד מאוימי מה! אנו
מעלי נושא זה בקול ענות חלושה ,כדי שלא לעורר פאניקה בציבור ,שלא
ניראה מפחדי ,חס וחלילה .מלחמת המפר 2הבהילה אותנו נורא ,וכבר
הספקנו להדחיק אותה ,ואיננו מעזי לחשוב שהיא עלולה לחזור.
הדחקה כלפי פני בחיי פרט כע חייבת להתבטא במדיניות החו 2שלנו,
באופ שבו אנו מסבירי את עמדתנו לעול .נושא חשוב זה ,שהיה יכול
לעורר הזדהות רבה איתנו בעול ,מקבל מקו משני במדיניות ההסברה
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שלנו .שוב אנו רואי את מחיר ההדחקה של החרדות והעמדה
האומניפוטנטית שלנו ,שלא מאפשרת לאחרי להבי אותנו .לא כ נהגו
האמריקאי בימי המלחמה הקרה .ה דנו באיו זה ,ע כל הקושי ,בכל
אמצעי התקשורת בפתיחות .אנו משולי לבעל האישיות הפרנואידית
שהתקדמותו בקליניקה כלכ איטית וקשה .אנו נמצאי עדיי בעיצומו
של תהלי נפשי שהול ומחבר אותנו לחולשה האמיתית שלנו ,לחרדות
שלנו ,שה כלכ לגיטימיות ויכולות להיות מובנות לעול רק א אנו
קוד כול נכיר בה .בטיפול נפשי ארו זה של תהלי השלו יל העול
וייעשה באמת פחות ופחות נגדנו.
אחד ההסברי שדבקנו בה לאור השני היה שהעול כולו נגדנו בגלל
האינטרסי שלו .הנפט הערבי שכול זקוקי לו ,החר הערבי על
חברות הסוחרות ע ישראל ,התועלת הכלכלית הרבה יותר של מדינות
העול במסחר ע הערבי בגלל מספר העצו ועוד .ראייה זו של
העול כמקו הנשלט בעיקרו עלידי אינטרסי קרי ומנוכרי ,ללא
רגשות ומוסר ,היא הראייה הפרנואידית .כל שנותר לנו הוא להסביר
מדוע אפוא בזמ ההצבעה באו" על הכרה במדינת ישראל היו רוב
אומות העול בעדנו .ומה קרה מאותו זמ ועד להחלטת האו"
שהציונות היא גזענות? וא מאז החל המשאומת לשלו לנוע קדימה
אנו זוכי שוב ליתר אהדה בעול ,אז שוב מדוע? לאחרונה עוד קשה
יותר לטעו טענה זו של עול לא מוסרי ,כשארצותהברית שולחת כוחות
לעיראק ולבוסניה להשליט סדר .קיימי ,כמוב ,שיקולי אינטרסי
בעול ,אבל מה שאנו מתקשי יותר לראות ,והוא לא פחות חשוב ,זו
העמדה הרגשית שלנו ,המזמינה כעסי .האישיות הפרנואידית תמיד
מתלוננת שהיא צריכה להסביר את עצמה ולא מביני אותה .ואנו,
בטיפול ,מנסי לעזור לה להבי קוד כול את עצמה.
אבל א העול הוא לא אישית נגדנו ,ולא מ-נע רק עלידי אינטרסי
אגוצנטריי ,אולי אפשר ג להקשיב ולשמוע אי הוא רואה את תהלי
השלו ולהיעזר בו באמת ,כמו שמטופל נעזר בראייה אובייקטיבית יותר
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של המטפל .זה נית לעשות רק אחרי שהמטופל מפני את ההבנה
שהמטפל הוא בעדו ולא נגדו ,תהלי ארו וקשה בפני עצמו .אנו הרגלנו
את עצמנו כל השני שלא להתייחס לעול ולהתעל ממנו .אי אמר ב
גוריו ,לא חשוב מה העול יגיד ,חשוב מה ישראל תעשה .הפרנואיד חש
שלא חשוב מה אחרי יגידו ,הוא יעשה את מה שהוא מבי ,כי ממילא
כול נגדו ואי לו מה להקשיב לה .אנחנו ,נכו להיו ,עדיי לא נמצאי
בעמדה רגשית המאפשרת לנו התייעצות אמיתית ע מדינות העול,
אנחנו עדיי מתגונני וחווי אות נגדנו .זה נכו ,כמוב ,רוב מדינות
העול מצדדות בערבי ,רק שאנו לא מודעי לכ שאנו תרמנו את
תרומתנו הנכבדה למצב זה.
לכ כלכ צודקי האמריקאי בעצ הדבר שה הולכי תמיד צעד
אחד מאחורינו ולא צעד אחד לפנינו .ה נותני לנו להוביל את התהלי
ומתרחקי מכל נימה של כפייה .האישיות הפרנואידית כלכ רגישה
לאותו ריח של כפייה וכלכ זקוקה להרגשה שנותני לה להוביל בקצב
שמתאי לה ,רק כ תוכל להסיר לאטלאט את ההגנות שלה .תחושה של
כפייה רק תגרו לנו לנקוט את הפעולה ההפוכה  התבצרות נוספת
בצדקתנו .ג היו בולטת המגמה שלנו ,לשאו ששיחות השלו בינינו
ובי הערבי תהיינה שיחות ישירות ,ללא התערבות אירופאית ואפילו לא
אמריקאית .ואילו הפלשתינאי כ מעונייני במעורבות כזאת .באופ
ברור ,תהלי השלו התנהל בהצלחה במש כל השני רק כשלא היתה
כפייה חיצונית .כ ג עובד המטפל בטיפול הזוגי .ברור לו שבני הזוג
צריכי להבי זה את זה ולהסתדר ביניה ,ושו סדר חיצוני כפוי לא
יקד שלו .על כ ,האמריקאי הצליחו יותר מ האירופאי לאור
השני לקד את תהלי השלו .האמריקאי ,בניגוד לאירופאי ,היו
המטפל ,הרגיש ג לתהלי עצמו ולא קופ 2לפני המטופל ומגלה לו את
הפתרו שאליו יגיע המטופל בסו .מטפל טוב ,כמו מורה טוב ,מבי שלא
נית לקצר דר ולדלג על תהליכי הבנה והפנמה .נכו ,האירופאי דיברו
עוד לפני שני על מדינה פלשתינאית שתשרת ג את הצרכי של ישראל,
אבל אנו עוד לא היינו בשלי להכיר בכ .בתהליכי טיפוליי ,מטפל
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יכול להגיד את הדבר הכי נכו וצודק בעול ,אבל הוא יהיה חסר ער א
לא יקד את התהלי שלשמו נאמר ,משו שהדבר לא נאמר בזמ הנכו,
למשל ,או בטו הנכו וכיוצא בזה .במילי פשוטות ,בתהליכי גדילה ,ה
אישיי וה שלנו כע ,להיות צודק זה רק חלק קט מהתמונה .כל הורה
יודע את זה ,ואנו היינו זקוקי להורה שיית לנו את הקצב שלנו.
מדינות אירופה צריכות לבדוק את עצמ כש שאנו צריכי לעשות זאת
ולראות אי ה נפלו בפח ,נטו ועדיי נוטות לצד הערבי ,וא ניסו
בזמני שוני לכפות הסדר ,או לפחות נקטו עמדה פומבית מוצהרת
שנחוותה עלידי הערבי כאוהדת אות ,ואילו אנו חשנו שעמדה זו היא
נגדנו .אנו יודעי את הסיבה לטעות :בזמ שאנו נופפנו לכל העול
בכוחנו ובעוצמתנו ,נופפו הערבי בחולשת ובמסכנות .עד לאחרונה,
לא נתפש הטרור שלה כעניי רציני ,אלא כמחאה קלושה על כיבוש
וקיפוח מתמש .הערבי היו הילד הקט שר 2כל הזמ להורה לספר מה
עשה לו האח הגדול האיו שלו .נדרש זמ ,לעול זמ רב ולאמריקאי
קצת פחות ,להבי שאסור לה להתערב ,שההורה מ)ל שולל עלידי
הבכי של הקט וההתנפחות השחצנית של הגדול .ההורה הזה התחיל
להבי לאחרונה שבאמת אי כא צודק ואש .הוא יכול להציע לילדי
להסתדר בעצמ ,לייע 2לה ,ודאי לתת לשני הצדדי אהבה ,אבל בשו
אופ לא להגיד מי צודק .הילדי האלו אכ צריכי לחיות לבסו זה ע
זה ,ועל כ כדאי שיתחילו ג לדבר ביניה ולהבי זה את זה .כ
מתחילי ג הפלשתינאי להבי שעצ הדבר שההורה מצדיק אות לא
באמת מקד אות .שהישועה שלה לא תבוא מאומות העול ,אלא רק
מהידברות ישירה איתנו.
במוב זה תהלי השלו שלנו אינו רק ע הערבי ,אלא ע כל העול.
אנו כאותו פרנואיד שזוכר רק את המכה האחרונה ,והיא הנוראה מכול
בעבורו .אנו מרוכזי כעת בסכסו ע הערבי ,אבל לאור כל השני
סבלנו עימותי ,פוגרומי ושואה ע דתות ועמי שוני .עדיי קשה לנו
להסיק מסקנות כוללניות על סמ עברנו .כ עובד טיפול נפשי ,וכ עובד
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תהלי השלו ,אתה לומד להכיר את עצמ ,את רגשותי ומגבלותי,
ובמקביל משתפרת התקשורת ע הסביבה.
הכחשת התוקפנות והפחד ומחיריה
הכחשת התוקפנות :אנו נופלי באותה מלכודת שערפאת נופל בה בנוגע
לחמאס .ג לנו וג לערפאת יש לאמודע שלא רוצה לוותר לגמרי על
התוקפנות שלו כלפי הצד השני .אנו נצהיר הצהרות שלו ,אבל לא נרס
את הימי הקיצוני המסוכ והמאיי .רצח רבי ,שבא כהפתעה ,חש
באופ ברור את מה שהיה ש כל הזמ ולא רצינו לראות .תוקפנות
עצומה של הימי הקיצוני כלפי הערבי ,שהוסבה במפתיע כלפינו ,והיה
צרי לעשות לה סו לפני רצח רבי ,כמוב .זהו ימי קיצוני שמסב את
תוקפנותו כלפי פני כשהוא אומר לנשיא עזר ויצמ שהוא מרגל ,אומר
לבנימי נתניהו שהוא מתחבק ע ערפאת בזמ שהוא יודע שהרצח הבא
יבוא ,וכדומה .ימי ושמאל שותפי לאותו מחדל של אי דיכוי אותו ימי
קיצוני .הסיבה העמוקה ִהנה הזדהות שלנו ע התוקפנות הזאת כלפי
הערבי ורצו לאמודע שמלאכתנו תיעשה בידי אחרי .כששר משפטי,
צחי הנגבי ,אומר ב 28באוגוסט  1998ביומ החדשות בערו 2הראשו
שברו מרזל וחבריו ה קבוצה שמייצרת תקשורת ,אבל אי לה ממשות
מעבר לכ ,הוא לא מבי שיש לה ממשות בעמקי הלאמודע שלנו כמי
שעושה לנו את העבודה המלוכלכת ,התוקפנית ,ומה פתאו שנעשה לה
סו .אנחנו מכירי את המנגנו הזה כלכ טוב אצל ילדי :הילד שאומר
"הילד הרע נכנס בי ,זה לא אני ",ומפצל בדר זו את אישיותו ,כדי שלא
להכיר בחלק התוקפני שקיי בו; ילד אחר עלול להיות סת לא מודע או
לא ער לתוקפנות שיוצאת ממנו ,כאילו היא לא שלו .באופ דומה ,קל
להבי למה קשה לערפאת להילח

בחמאס ובפיגועי  .ג

הוא לא

משוחרר מרגשות ,מקצת אולי לא מודעי  ,של תוקפנות כלפינו .ג א
הוא רוצה בתהלי שלו ,הרי קיימי חלקי לאמודעי שעדיי פועלי
במלוא עוצמת בלאמודע האישי של ערפאת ובלאמודע הקולקטיבי של
הפלשתינאי שטר עברו עיבוד .יש צור להבי שאותו מיעוט ימני
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הקיי אצלנו שנכנס לכפרי פלשתינאי ומנפ 2זגוגיות באבני ,הופ
דוכני של ירקות ולוקח את החוק לידיו לא נמדד בכמותו .הוא נמדד
באות דחפי שהוא מייצג ,שיש צור לעשות בה סדר ולרס אות.
דחפי אלו קיימי בכל אחד מאיתנו ,ועמדה תקיפה של הממשלה נגד
מעבירה מסר של סדר מול יצרי תוקפניי ,סדר שירגיע ,ראשית ,כל
אחד מאיתנו .כי היצרי האלו שבנו ,רצוני להראות בפרק זה ,לא רק
פוגעי בערבי ולא רק פוגעי בתהלי השלו ,אלא ה בומרנג שחוזר
ופוגע בנו ומהל עלינו אימי .אנו יודעי כמה מפוחד יכול להיות הילד
התוקפ ,המכה לכל הכיווני ומתקשה להירגע .כ אנו מלמדי הורי
שוב ושוב שסדר וגבולות תקיפי במקו המתאי מרגיעי מאוד את
הילד .אנו זקוקי להורה ,קרי ,ראש ממשלה ,שמקבל אחריות על הילד
וש לו גבולות ,ולא להורה שיגיד ,לא שמעתי ולא ראיתי מה קרה כא
וישת פעולה באופ סמוי ע התוקפנות הזאת .קשה להפריז בחשיבות
הצור לשי לעצמנו גבולות ,לימי הקיצוני שלנו ,בתהלי השלו הדורש
אינטגרציה ,איפוק של יצרי והכרה באחר .א מדברי על חינו שלנו
לשלו ,הרי בזה מדובר.
תוקפנות זו כלפי הפלשתינאי קיימת ג בשמאל וג בימי בשינוי
נוסחי .הימי ,הנוטה פחות להדחיק יצרי ,ועל כ לזכותו ייאמר שהוא
מכחיש פחות את תוקפנות הערבי כלפינו ,משת פעולה ע הימי
הקיצוני באופ גלוי יותר .השמאל משת פעולה ע תוקפנות זו באופ
סמוי יותר .הכינוי "יפה נפש" שהימי מעניק לשמאל ,מקורו בהרגשתו
שהשמאל מזוי .הזיו שהוא מדבר עליו אינו אלא הגנות שהשמאל פיתח
במש השני כנגד אותה יצריות המפעמת בקירבו .על כ ,השמאל
מכחיש את תוקפנות הערבי כלפינו ,ובאותה מידה ,כמי שנוטה להתעל
מתוקפנות ,מדחיק את התוקפנות שלנו כלפיה.
אני משוכנע שהדרישה שלנו מערפאת להילח בטרור היתה מתקבלת
אחרת אילו שימשנו דוגמא מודעת ולא מודעת לנחישותנו להילח
ביצרי התוקפניי שלנו .מכא ג נית להבי את אמירת של בני בגי
ודומיו שערפאת לא ממש רוצה להילח בחמאס ובטרור .ה בחרו
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לעצמ מתו התמונה המלאה של ערפאת וההנהגה הפלשתינאית ,שיש
לה צדדי שוני ,את הצד שנוח לה לראות ,התוקפנות שלה .ה רק
שוכחי שאנו נמצאי בדיוק באותו מצב של קונפליקט לאמודע ,והצד
השני מאשי אותנו שאנו לא מרסני את המתנחלי ואת הימי הקיצוני
שלנו .העדר הכרעה ברורה בעניי החלת החוק על אותו ימי קיצוני ג
לאחר רצח רבי מראה שוב כמה יש כא מרכיב לאמודע שקשה מאוד
לעמוד מולו ,שא לא כ ,לא היה הקושי להטיל מרות זו כלכ גדול .ג
ליוע 2המשפטי שלנו יש לאמודע ,כמו לכולנו ,וצרי היה להיות ברור
לפני רצח רבי ,קל וחומר לאחריו ,ששוב לא נית להסתתר מאחורי
אמירות בזכות חופש הדיבור ודמוקרטיה ,כי זו פשוט תוקפנות שאנו
משתפי איתה פעולה באופ לאמודע .בכלי טיפוליי אנו יכולי
לבדוק א זה שאנו מאפשרי לימי הקיצוני לקרוא לנשיא בוגד ,או
מאפשרי לקבר ברו גולדשטיי לשמש מקו עלייה לרגל נובע אצלנו
מעמדה הומנית המאפשרת לאחר לבטא את עצמו ,או נובע מהזדהותנו
ע התוקפ ומפחד שלנו להתעמת איתו ,ועל כ אנו משתפי איתו פעולה
באופ סמוי .התשובה יכולה להימצא רק מתו התבוננות פנימה והקשבה
אמיתית לרחשי ליבנו .האי אנו כאותו הורה המחיי בסתר ליבו כשהוא
רואה את תוקפנות ילדו מופנית לאחר ,א מתו הצטרפות אליו וא
מתו אירצו להתעמת איתו? ההורה הזה ,שלא ש גבולות ,חייב
להתחיל להקשיב לעצמו ולשאול אי הוא מרשה דבר כזה בבית שלו .אבל
בשביל זה ההורה חייב באמת להתחיל להקשיב לעצמו.
שער לעצמו מספיק ,ובעיקר כ ע עצמו מספיק יכול לגלות ,לעיתי,
מי ֵ
את אותו הבזק של חיו סלחני בינו ובי עצמו החומק מייד ונעל בעמקי
הלאמודע ,חיו שהוא בעצ כלכ אנושי ,האומר "מגיע לערבי",
"צרי ללמד אות לקח" או סת מביע שמחה חבויה על שעוד פלשתינאי
נפגע .אלו אות יצרי אנושיי תוקפניי הטמוני בכל אחד מאיתנו
ומגיבי אוטומטית על פגיעה מתמשכת בנו .על כ ,נית להבי למה אנו
משתפי פעולה באופ סמוי ע התוקפנות של הימי הקיצוני ולמה
כ קשה לנו לרס אותו.

כל
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החמאס ,כמו הימי הקיצוני אצלנו ,הוא סכנה אמיתית לתהלי השלו,
וערפאת ,כמונו ,לא ממש הפני את זה .מה שלא הופנ היא העובדה
שבכל אחד מאיתנו קיימת תוקפנות מודחקת כלפי הצד השני,
שהקיצוניי בכל צד רק מייצגי אותה ונותני לה ביטוי .ריסו
הקיצוניי הוא ריסו אות חלקי רגשיי קיצוניי בנפש של כל אחד
מאיתנו .על כ ,לא אנחנו ולא ה לא מביני לעומק את המחויבות
להילח בתוקפנות ובטרור .כששר המשפטי ,צחי הנגבי ,אומר שהימי
הקיצוני הוא מיעוט שולי ,שיש לו רק תקשורת אבל לא נוכחות אמיתית,
הוא מתעל מהמרכיב הרגשי הקיצוני הנטוע בלב של כל אחד מאיתנו
בתהלי שלו קשה ,מרכיב התוקפנות ,שברובו הוא לאמודע.
התוקפנות העצומה של הימי הקיצוני כלפי הערבי הופנתה לבסו* ג
כלפי פני  ,אלינו .מי שיש לו עוד ספקות בנוגע לקשר ההדוק בי
התייחסותנו לפלשתינאי ובי האלימות הפנימית השוררת אצלנו באר(
צרי רק להתבונ ברצח רבי .אותה תוקפנות של הימי הקיצוני כלפי
הערבי הותקה והופנתה כלפי פני .ג בקליניקה אנו יודעי שאותה
תוקפנות שעלולה לפגוע באחר יכולה להיות מוסבת כלפי העצמי וליהפ
לפגיעה אובדנית .זו אותה אלימות שמתועלת בזמני שוני לכיווני
שוני .יש לנו עכשיו הזדמנות להבי את העלייה במימדי האלימות באר,2
זו אותה הכחשה של תוקפנות שלנו כלפי חו ,2שחוזרת עכשיו אלינו.
כשילדי באי לביתהספר חמושי בסכי וכול מעלימי עי ,זוהי
ההכחשה שאני מדבר עליה.
הכיבוש עצמו והשליטה על ע זר ,לא ה אלו שמשחיתי ומשפיעי על
רמת התוקפנות באר .2אות חלקי בכיבוש הבאי מתו הגנה עצמית,
מתו הצור שלנו לדאוג לבטחוננו ,ה לא משחיתי כלל .ה דווקא
חלקי חשובי מאוד ,הדואגי שלא תיווצר אלימות .עמדה קורבנית,
כפי שאנו יודעי ,עלולה להזמי תוקפנות ,ועמידה חזקה מול תוקפנות
עשויה למנוע אותה .אבל אות חלקי רגשיי בביטויי הכיבוש ,הפוגעי
ומזלזלי בפלשתינאי ,המתכחשי להיות בניאד ,אלו החלקי
השבי אלינו ופוגעי בנו .הכחשת קיומו של האחר ואיקבלתו אינה
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נשמרת רק בגבולות מסוימי ,ולתוקפנות הזאת אי גבולות .אנו נמצאי
במקו רגשי התפתחותי שבו אי זה קל בעבורנו כלל וכלל לברר לעצמנו
בכנות היכ מסתיימת ההגנה העצמית שלנו ומתחילה התוקפנות שלנו.
אנו כאותו ילד בעייתי במשפחת העמי שגדל ע קשיי רגשיי ניכרי,
וכעת באמת לא קל לו ,והוא זקוק לטיפול ארו ,כדי שיוכל לעשות לעצמו
סדר בפני ולהיחל 2מהקשיי שלו .זו ג הזדמנות לומר שלשאר האחי
במשפחה יש אחריות למה שקרה כא .ועל כ ,קיימת אחריות רגשית
ומוסרית של אומות העול לעזור לנו וג לפלשתינאי .אבל א נשוב
אלינו ,לא נעי להיזכר שאחת ההגדרות של האישיות הפסיכופטית היא
שבעל אישיות זו לא יכול להזדהות ע האחר ולחוש את סבלו .נדמה לי
שביחסנו אל הפלשתינאי אנו עוני על הקריטריו הזה ,ולאור השני
עשינו הכול ,כחברה ,כדי שלא להכיר בקיומ ובסבל .אותה יכולת
להבחי בי פעולת הגנה שלנו לפעולה תוקפנית שלנו ,יכולת שאנו דורשי
מכל ילד בתהלי הגדילה ,עדיי לא רכשנו אותה כע .נכו ,עוד לא נמצא
בעול המתכו אי לגדל מתבגר ללא ביטויי תוקפנות אלימי וקשי.
היכולת הזאת של המתבגר לבטא את עצמו בתקיפות לאחר שנות הילדות
הארוכות ,שבה היה בחסות הוריו ,מבטאת תהלי התפתחותי חשוב
ביותר ,שאנו יודעי מ הקליניקה שבלעדיו לא תיכו עצמאות והמתבגר
לא ירכוש ביטחו עצמי .אבל בגיל מאוחר יותר מצופה מ המתבגר שגדל
שיוכל לערו אינטגרציה בי צרכי ורגשות שוני ולשלוט בתוקפנות
שלו .אנו כע גירשנו את הפליטי הפלשתינאי .קשה לחשוב אי היינו
נראי ללא צעד תוקפני זה .כ קיבלנו עצמאות במדינה בעלת רוב יהודי,
ולא היתה לנו כל ברירה אחרת .מדינות רבות עברו דר אלימות בתהלי
התגבשות ועצמאות .אבל מה שמותר למתבגר ,או לפחות בלתינמנע
בתהלי גדילתו ,אינו מותר לאד הבוגר או לע שקיבל את עצמאותו זה
מכבר.
א אנו מכחישי את התוקפנות של הימי הקיצוני ולא מרסני אותו,
הרי אנו ג מעבירי מסר לאמודע לילדנו של התעלמות מאותה
תוקפנות ,וזה בהחלט משפיע על החברה שלנו .אותו חלק האומר" ,לי זה

177

מותר" ,או "במקו מסוי זה מותר" ,מועבר אחרכ ,ללא ספק ,עלידי
כולנו לבעיות פנימיות שלנו ,והאלימות אכ גוברת .הרי אנחנו יודעי מ
הקליניקה שמטופל לא ממציא בשבילנו התנהגות אחרת שבה הוא לא
מתנהג במקומות אחרי .ואנחנו כ יודעי שכשהוא מתנהג בתוקפנות
ע אד מסוי ,כדאי לחפש ולראות איפה עוד הוא מתנהג באותה
התנהגות או התייחסות בעייתית שלו .לש המחשה נוספת ,אפשר ג
לחשוב על אותו הורה המאפשר לילדו להשתולל בביתהספר או מחו2
לבית ,וחושב שזה לא יגיע ג לבית .התוקפנות שלנו ,שמופנית בשלב
מאוחר יותר כלפי פני ,היא להכות ערבי ,להשפיל אותו במחסו ולזלזל
בו ,ג באופ לאמודע .לתת לו לעמוד שעות בתור ,למשל ,להתעל
מצרכי בסיסיי שלו כמו מי וחשמל ,להטיל עוצר מתמש ,מה יש,
שלא ילמדו ש )הכני שבינינו יזהו מחשבות נסתרות אלו בליב(.
בעניי זה ,המושג "טוהר הנשק" ,שחונכנו עליו ,נוגע בהבנה נפשית
עמוקה האומרת שלא הכוח משחית כמו שהיצרי שלנו ,הנעולי כל
חיינו ,יכולי להשתחרר כשיש אפשרות לכ .כשמשחררי תוקפנות
באופ לא מרוס לא ברור לאיזה כיוו זה יל .פגיעה בזכויות ובכבוד
הפרט בשטחי ,המחשבה שיש אנשי שה פחות בניאד או פחות
נחשבי ונית להתעל מכאב ,אלו תוקפנויות שתחזורנה אלינו .החייל
שקיבל היתר סמוי ,ללא מילי ,באמצעות התעלמות של מפקדיו ,והוא
בודק את הפלשתינאי בבוז או בגסות ,זו אותה תוקפנות ששוחררה
מכבליה שאותה ייקח איתו לחייו האישיי .ההתייחסות אל ערביי
ישראל מאז קו המדינה היא תוקפנית ,ללא ספק .בעיני הציבור היהודי
ה מחוקי ופחות בניאד .הקשר בי התייחסות זו לערביי ישראל ובי
אלימות בחיי היומיו הוא אחד לאחד .על כ ,כל האנשי הטובי
הנלחמי בתו האר 2שלנו על זכויות הפרט עושי שירות גדול למניעת
אלימות .החלטת בג" 2שלא להתיר עינויי היא שוב מסר לא ישיר,
ובחלקו לאמודע ,לציבור בדבר הצור לשלוט בדחפי התוקפניי של
כולנו ג במצבי שבה זה קשה מאוד .העדר עונש מוות ג הוא מסר
חיובי ,בחלקו לאמודע ,המחנ לריסו ולמניעת אלימות .העדר זכויות
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מספקות להומוסקסואלי ,לנכי ,למפגרי ,לאסירי ועוד ,כל אות
ביטויי של אלימות פנימית ,לא יוכלו לעול להיות מנותקי מהאלימות
שאנו מפני כלפי חו ,2וישקפו אותה כתמונת ראי .כ זה בחיי הפרט וכ
זה בחיי ע .הדיכאו ,אותה התאכזרות של הפרט אל עצמו ,והתוקפנות
המופנית כלפי האחר ה צמד תאומי המשחקי ביניה באופ
שברגעי מסוימי מתגלה האחד וברגעי אחרי בזוגו .ההורה
המרשה לילדו להתייחס בגסות להורה השני ,לאח או לחבר ,הרי
התייחסות זו לא תישמר רק בגבולות אלו ,והיא תחזור ג אליו ביו מ
הימי .זה המחיר שמשל כל הורה המעלי עי מ התוקפנות של ילדו
ומחיי בסתר ליבו .על כ ,החשיבות של טוהר הנשק היא כלפי פני,
בסופו של דבר ,לא פחות מאשר כלפי חו.2
הכחשת הפחד ומחירה
אבל ג הפחד שלנו מוכחש ,הפחד מאותה תוקפנות שמופנית עתה לא
רק כלפי חו ,2אלא ג כלפי פני ,כגול שק על יוצרו .דומה הדבר לילד
שמג על בני כיתתו ומכה ילדי מ הכיתה השנייה .כבר בשלב זה
מפחדי ממנו בני כיתתו ,כי ברור לכול שאותה תוקפנות המופנית כלפי
חו ,2כביכול לש הגנה עליה ,תוסב ותופנה ,במוקד או במאוחר,
כלפיה .ועל כ ,כל מורה או הורה מביני שכבר בשלב זה ,צרי לעצור
את התוקפנות ,לא רק מתו דאגה לאחר ,אלא ג מתו דאגה לנו עצמנו.
אבל אנחנו יודעי כמה קשה לתלמידי לבקש עזרה ,להודות ולומר "אני
מפחד" ,ואי העדר אמירה זו משרת את המש הטרור והאלימות

בבתי

הספר שלנו .הכיתה ,באנלוגיה זו ,היא כמוב המדינה ,וכמה חשוב
שהילד ,קרי ,הציבור הרחב ,יוכל להודות ,ראשית ,בפחד שהוא חש.
הפחד הוא מאותו מתנחל או מתיישב ברמה המזהיר שא יפנו אותו ,זה
ייגמר באסו .הפחד הוא שיהיה עוד רצח של ראש ממשלה בישראל .כ,
רובנו מפחדי ,מי במודע יותר ומי במודע פחות.
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מהי המשמעות העמוקה של אלימות במערכת הפוליטית? נית לומר שאי
אלימות ,ונית ג לומר שבמידה שהיא ישנה ,היא לא משפיעה על דעת
הציבור ועל בחירותיה האישיות של האנשי .זאת מאחר שבסופו של
דבר אתה בוחר מאחורי הפרגוד ,איש לא רואה מה אתה בוחר ,ועל כ,
אי ל סיבה לפחד .ובכל זאת ,לפחד יש תפקיד מכריע ,בסופו של דבר,
אצל מקצתנו בגיבוש דעותינו הפוליטיות ובפתק שנזרוק לקלפי .ראינו
את אהוד ברק מחיי באולפ פופוליטיקה בהנחיית יעקב אחימאיר
כאילו זה לא מזיז לו כשהקהל של הימי קרא לעברו קריאות ולא נת לו
לסיי את המשפט .אנו ערי לכ שציבור שמאלני גדול מפחד להתעמת
ע ציבור מפגיני הימי ולא יוצא לרחובות .ציבור זה הוא לא רק אדיש,
הוא ג מפחד .לא קל לו להציב משמרות מחאה מול אלו של הימי
הקיצוני ,להתגבר על קולותיו ולהגיד את שלו .אי ספק שהקהל שצועק
וסוחב אותנו למקומות יצריי ורגרסיביי יודע ,במודע ושלא במודע ,מה
שהוא עושה .הוא בעצ משפיע על מקצתנו ,בסופו של דבר ,בצעקות שלו,
לתמו בעמדתו .כ עשה הימי הקיצוני בזמנו של רבי .החינו של ילד
מושתת בבסיסו על הפחד מעונש .זהו המניע הראשוני והחזק ביותר
לציית להורה .כ שולט ההורה בילדו ומכוו אותו ג כשהוא לא נמצא
איתו ,וכ נית לכוו את מקצתנו באופ לא מודע מאחורי פרגוד הקלפי.
הפחד גור לאנשי ,לא אחת ,לחשוב בכיוו הרצוי לכוח המאיי .נכו,
הפחד ג יכול לעורר התנגדות סמויה ,כהורה הכופה על ילדו דברי
שהוא אינו רוצה בה .אבל לא כל אחד יכול למרוד מול סמכות חזקה,
וההזדהות ע התוקפ היא מנגנו התפתחותי אדיר כוח בכל אחד
מאיתנו .כ גדלנו ,כשהיינו ילדי הזדהינו לא אחת ע ההורה המפחיד
והכועס והצדקנו אותו .אי אמר ע ישראל במעמד הר סיני לפני דמות
הסמכות הגדולה מכול? "נעשה ונשמע" .קוד נעשה ,ואחרכ נשמע
ונבי מה עשינו .כ משפיע עלינו הפחד .האמת היא שצעקות כ משכנעות
את מקצת האנשי ,ולא נכו לומר שצעקות לא משכנעות .צעקות
מפחידות ,והפחד בהחלט גור למקצת האנשי להעדי להיות מ העבר
התוק של המתרס ולא מצד הקורב .פעמי רבות שומעי פוליטיקאי
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מצהירי ,אל תהלכו עלינו אימי ואל תפחידו אותנו .כשמישהו מצהיר
שוב ושוב שהוא לא מפחד ושאותו לא יפחידו ,אנו יודעי שלפחות יש לו
או לציבור שהוא מייצג קושי ,בחלקו לאמודע ,בעניי זה .וכשנתניהו
עומד על הבמה ומדקל ע הקהל "ה מפחדי ,ה מפחדי ,ה
מפחדי" ,אזי ברור שלקהל הזה יש צור לפחות להאמי שהשמאל
מפחד .נכו שזה לא פחות פחד מושל שלה ,שא לא כ לא היה לה
הצור לחזור כ אחריו .אבל שוב ,לפחד תפקיד מרכזי בגיבוש דעת.
בעניי זה קיי הבדל בי ימי לשמאל .הימי חי את היצרי והפחד
באופ גלוי ,ומשתמש ,כפי שהסברתי ,בשפה הדרמטית .השמאל מדחיק
את היצרי והפחד ,אבל הפחד בהחלט יכול להשפיע על דעתו ולכוו אותו
כפי שהוא יכול להשפיע על כל אד ,במרבית המקרי זוהי השפעה
שאינה מודעת.
קיימת בושה גדולה ,בעיקר אצל מבוגרי ,להודות בפחד .הבושה להודות
בפחד אינה רק משו שזה לא בוגר או לא מכובד לפחד .הסיבה עמוקה
יותר ,והיא שאנו יודעי בסתר ליבנו שהפחד אכ משפיע ומשכנע .הפחד
גור לנו לחשוב בדר אחרת ,כפי שקורה לכל ילד בתהלי החינו .ויעידו
על כ כל המשטרי הטוטליטריי שאזרחיה מזדהי אית ומדחיקי
תחושות ומחשבות אחרות עד שה נהפכות ללאמודעות ג לאנשי
עצמ .במשטרי אלו ,ג מאחורי הפרגוד אנשי מצביעי על פי צו
הפחד שלא יודו בו ,ג לא בפני עצמ .הכחשת הפחד רק מעידה כמה
הוא פועל חזק ומוביל תהליכי נפשיי.
בהפגנה שכותרתה היתה "כ לשלו ולא לאלימות" נרצח רבי .זו עוד
דוגמא מדוע בלאמודע הקולקטיבי של הע הזה מסוכ מאוד לעמוד על
דעת  ,כי הסו יהיה רע ומר .ואכ ,נית כבר היו ,לאחר כמה שני
בלבד ,להתבונ במה שנשאר מהרצח :פחות רוצח ונרצח ,פחות תוקפ
וקורב ,ויותר השלמה ע משהו שהיה ,כביכול ,בלתי נמנע ,גורל .כלומר,
הדחקה של האלימות שהיתה ש ,כדי שלא להיפגש ע האיו והפחד
שקיי בתוכנו .פתאו נפלט לרבי מאיתנו "רבי מת" ,ולא "רבי
נרצח" .כי א רבי מת ,אנו ,כביכול ,רגועי יותר ומפחדי פחות.

181

מהדחקה זו של תוקפנות נחו 2עוד צעד לא גדול כדי להזדהות ע התוקפ
ולחוש שהקורב הזמי את מה שקיבל .כ מתייחסי אנשי ,לא אחת,
לנשי קורבנות אונס ,וחושבי בסתר ליב שה הזמינו את זה; כ
משתפות ע זה פעולה נשי ,לא אחת ,משו שה חשות אשמות; כ
מצדיקי ילדי מוכי את הוריה המתעללי בה; כ הזדהינו כולנו,
בהיותנו ילדי ,במידה זו או אחרת ,ע ההורה המעניש .מכא כבר
קצרה יותר הדר לומר את מה שהיו שאמרו  שרבי הזמי את זה.
אנחנו יודעי כמה אנשי שה חסרי כוחות אגו מגובשי דיי נוטי
להצטר לחזקי ולמנצחי ולא לחלשי ולמפסידי ,חלילה .ילד
שמפריע בכיתה גורר אחריו ,לא אחת ,רבי אחרי .וכשביבי אמר
בתעמולת בחירות " 1999מנהיג חזק לע חזק" הוא פנה אל החלקי
הרגשיי של הציבור ,המזדהי ע כוח .מדובר כא באות מנגנוני
רגשיי ידועי של הדחקת הפחד והזדהות ע התוקפ כדר להיחל 2מ
האיו .לא במקרה מעודדי את השחקני במגרש בצעקות רמות .אות
כוח ורוח התלהבות סוחפי את כולנו ,א כי רבי מאיתנו ,בייחוד
בשמאל ,מתביישי להודות באפקטיביות של דרכי שכנוע אלו ,א לא
עליה ,לפחות על אלו שדעת לא כלכ מגובשת .כל פקיד שהוא נחמד
יותר מאשר בדר כלל כדי שלא יהפכו לו שולח יודע שכוח כ עוזר ,וכל
מי שמפחד לשי מדבקה של שלו עכשיו על האוטו כדי שלא ישחיתו לו
אותו מכיר את הפחד הזה .הניצחו של הימי בבחירות  ,1996בעקבות
הרצח ,יכול להיות מפורש ,בחלקו לפחות ,כהזדהות לאמודעת של חלק
מהציבור ע התוקפ ולא ע הקורב .מה שברור הוא שלא היתה כא
הזדהות סוחפת ע השמאל ,שהיה הקורב ,כפי שקיווה השמאל.
כשהשמאל אמר "הרצחת וג ירשת?!" או "השליח נרצח ועכשיו ג
השליחות" הוא ביטא באופ עמוק את תחושתו על העונש הכפול שקיבל.
עונש כפול זה הוא הזדהות רוב הציבור ע התוקפ ,הנאנסת יוצאת ג
אשמה .השמאל הפגוע יוצא מפסיד ,והימי הפוגע יוצא מנצח .במצב
ענייני כזה קשה מאוד להודות בפחד ולעמוד מול התוקפנות.
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אי פלא שהימי הקיצוני נשמע ונראה גדול יותר מכפי שהוא באמת.
הימי הקיצוני סוח אותנו לעול שבו הוא חי ,עול של פחד ואיו על
הקיו .אנו רוצי להישאר בעולמנו הדפרסיבי יותר ,והוא מחזיר אותנו
לאחור ,לצעקות ולאיומי .כמה קשה למישהו בעמדה דפרסיבית לומר
"אני פוחד" ולחוש את החרדה הקיומית המודחקת אצלו היטב .הרי הוא
נוטה להפנות את התוקפנות כלפי עצמו .הוא כבר לקח על עצמו את
האחריות ,וקשה לו לשוב לאחור ולהיזכר שפע ג איימו עליו ,ואז הוא
לקח על עצמו יותר מדי אחריות ,קרי ,דיכאו .במילי אחרות ,איש
השמאל כאילו מחוס בפני האיו והפחד ,כי הוא כבר עשה את זה לעצמו
והתאכזר אל עצמו יותר מכל אחד אחר .אבל ,כאמור ,זוהי רק הגנה מפני
הפחד ,ותו לא.
המנהיג הטורח לומר לציבור שהוא לא מפחד מאלימות יעשה שירות טוב
יותר א יאמר שהוא כ מפחד .והוא לא מתבייש לומר שהוא מפחד .כ
יהיה אפשר לשי על השולח את הדיו בפחד ובטרור שמטיל הימי
הקיצוני .ג בקליניקה אנו יודעי ששלב ראשו בבירור הבעיה הוא לדבר
עליה .להתבונ באות רגשות שמנווטי אותנו בלי שנהיה ערי לכ.
וכפי שקורה בתהלי טיפולי ,כשמודי ברגש שלנו ומוכני להתחבר אליו
הוא כבר פחות מפעיל אותנו ויש לנו יותר שליטה עליו .לומר "אני
מפחד" ,זהו שלב ראשו ביכולת לעמוד מול הפחד ולא להיכנע לו.
הכחשת הפחד וקיומו ,שבעיקר השמאל כה אמו עליו במבנהו הנפשי,
משרתת את הכניעה .כי אז מקצתנו עלולי ,באופ לאמודע ,לעשות
מעשי שמ-נעי עלידי הפחד המוכחש .ככלל ,כל רגש מודע ,שאנו ערי
לו ,יכול פחות לשלוט בנו ופחות להפעיל אותנו בכיווני שלא רצויי לנו.
על כ ,חשוב כלכ שאנו והמנהיגי נודה בפחד שאכ קיי .הרי ילד
מוכה בבית או בכיתה ,אשה מוכה או איש שנסחט באיומי ,השלב
הראשו ביכולת שלה להשתחרר ממצב הקשה הוא לומר לעצמ
ולאחרי "אני מפחד" ועל כ אני מציית ,למשל .ההכרה בפחד היא עצמה
כבר מחצית הפתרו.
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א על סדר היו של המדינה יעלה הפחד מה יעשו מתיישבי רמתהגול,
הקיצוניי שביניה ,במקרה של פינוי ,או מה יעשו המתנחלי
הקיצוניי במקרה של פירוק יישובי ,וכמה שזה מאיי ,נוכל כולנו
להתבונ לפחד הזה בעיניי ולכלכל את מעשינו באופ שלא הפחד יכתיב
אות עוד .במצבנו היו ,כשמנהיג שלנו אומר שהוא מבי את הכאב של
המתנחלי והוא אמפתי לחשש מתיישבי רמתהגול ,לא ברור כמה הוא
באמת אמפתי אליה ,שזה אקט רגשי חשוב ,וכמה הוא מפחד מה ,שזה
כבר מניע אחר ,הנות לה מקו ומשקל גדול בהרבה ממשקל האמיתי
באוכלוסייה.
קיי בציבור שיתו פעולה שבשתיקה ,פחד משות לומר "אני מפחד",
כמו ג הדחקה מוסכמת של תוקפנות הימי הקיצוני .הפחד והתוקפנות
ִהנ תמונת ראי זה של זה ,אי האחד ללא השני ,ומשניה אנו
מתעלמי .ההסכ שבשתיקה ִהנו שאת זה כל אחד פותר ע עצמו ועל
זה לא מדברי .חסרה הודאה קולקטיבית שאחרי רצח רבי הציבור
הרבה יותר מפחד .בהחלט ייתכ ,למשל ,שמתחשבי במתנחלי
הקיצוניי יתר על המידה מתו הפחד והאיו שה משרי .זה ודאי לא
מקרה שעד היו לא הצליחו להפעיל את החוק בנוגע אליה ולעשות ש
סדר .הא בסיקור הנרחב שלה בתקשורת אי אנו משתמשי במנגנו
הגנה הנקרא "היפו" ,ומעניקי לה כוח מתו הפחד המודחק שאנו
חשי? אי זה מקרה שה חשובי יותר מהשכבות הנחשלות ,למשל,
ותופסי הרבה יותר מקו מה בתודעתנו .הורה טוב או מורה רגיש
יידע לזהות את הפחד הלא מדובר כמו ג את הרצו להתעל מ
התוקפנות הקיימת )הרי זה הנושא היו ,האלימות בתוכנו( ולא יעניק
יותר תשומתלב דווקא לילד המפריע והצועק .הוא יבי שאכ משהו
קשה לו וכואב לו ,אבל ג יידע לעצור אותו ולא יאפשר לו לגרור את
כול אחריו .ההורה או המורה הזה ,שמו ראש הממשלה .ג לראש
הממשלה ,ככל אד ,יש לאמודע .ומי שחושב שהוא לא מונע עלידי
רגשות מודחקי אלו ,בייחוד לאחר רצח של ראש ממשלה ,לא יודע על
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מה הוא מדבר .טוב יעשה ראש הממשלה א ,ראשית ,יודה בתחושות
הפחד הקיימות ג אצלו וישמש בדר זו דוגמא למי שלא מפחד מהפחד.
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הא תפישת המציאות שלנו תקינה?
כשמטופל מספר לנו ששוב ושוב הוא מופתע ולא יודע מהיכ זה בא לו,
כשהוא מספר לנו על מכות הניחתות עליו ,ולהרגשתו ,לא היו לה רמזי
מקדימי ,אנו מנסי לעזור לו להבי אי זה קורה לו ומהו הדבר שהוא
מסרב לראות ולהכיר בו האחראי להישנות הפתעות לא נעימות אלו.
המטרה שלנו בפרק זה היא לבדוק א יש לנו הפרעה בחשיבה ,הגורמת
לתפישת המציאות שלנו להיות מעוותת ,וא כ ,מהי הסיבה הרגשית
להפרעתהחשיבה הזאת.
מלחמת יו כיפור באה לאחר הניצחו האדיר של מלחמת ששת הימי.
כבר דובר רבות בשכרוהכוח שבו היינו מצויי ,באופוריה שהתלוותה
לניצחו הגדול של מלחמת ששת הימי ובאותה תחושה שאנו כול יכולי
ובלתי מנוצחי .אולי שירי מלחמת ששת הימי סימלו יוהרה זו טוב
מכול .ועדות החקירה למיניה ,כמו ועדת אגרנט ,חשובות בוודאי ,אבל
לדעתי חשובה לא פחות היא ההבנה של העמדה הרגשית המובילה
לאסונות אלו .אותו שכרוהכוח שהתנפ 2היה לא אחר מאשר הגנה
ָמסיבית בפני רגשות הפוכי שהודחקו בעוצמה רבה .אני מתכוו לאות
רגשות של איו על בטחוננו וקיומנו .במש שישה ימי עברנו מחרדה
אמיתית לקיומנו לרגשות אופוריי קיצוניי .והרי זה סיפור שסופו ידוע
מראש ,כאותו ילד חסר ביטחו שמתנפח ומשתחצ עד שמישהו מוציא לו
את האוויר ומחזיר אותו לאותו מקו ולאותה הרגשה שהילד הזה ברח
מה בכל כוחו .אותה יהירות פוגעת ומעליבה מזמינה את הצד השני
למלחמה ,כי ההתנשאות הזאת המבטלת את היריב משפילה אותו ולא
מותירה בידו ברירה אלא להזמי לעימות.
נכו ,הסיפור שלנו טרגי .אוס של פליטי מארצות רבות ,שהתקבצו כא
כדי להקי לה מדינה .והנה ה גורמי להרבה פלשתינאי הגרי כא
ליהפ לפליטי ג ה .וכמה קשה לפליט הנלח על חייו ועל קיומו
שהפכ .לפליט אחר! שוב ,בלי לדו בכלל
ַ
להכיר בסבל שגר לאויבו בכ
מי צודק ומי לא ,אני מדבר על ההכרה בסבל של האחר הנגר עלידינו
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ועל חובתנו לקחת אחריות ולנסות לעזור לו בכוחותינו הדלי .אני חוזר
ומדגיש ,הכרה בסבל של האחר היא עמדה רגשית ,ואי היא אומרת דבר
על עשייה כלשהי .יש כא נקודה הדורשת הבהרה ,עשייה אופרטיבית
כלשהי חייבת להיגזר מהבנה של עמדה רגשית ,אבל היא חייבת להיות ג
מחוברת למציאות .הכרה בכאב הפליטי ובחלקנו בסבל אינה גוררת
בהכרח מסקנה שצרי להחזיר אות אל תו גבולות הקו הירוק
ולהתאבד .עדיי נותר בידנו חופש לקבל החלטות שונות המראות על
ההכרה שלנו בסבל שלה ובגורל המשות שנגזר עלינו לשאת .אפילו
מילי חמות ה בעלות ער אל מול התעלמות ,התנכרות ואמירות
מרגיזות שה אשמי בסבל שלה .פיצויי ג ה אופציה שטר
בשלנו רגשית כדי לשקול אותה .אני יכול להעיד על עצמי שנדרשו לי שני
רבות כדי להכיר ולהבי את בעיית הפליטי .נולדתי בתלאביב בשנת
 ,1954ואני לא זוכר התייחסות רצינית ומעמיקה בביתהספר או
בתקשורת או אצל הורי שעזר לי להבי את עומק הבעיה ואת הרגשות
הקשי הכרוכי בה .הטרור הפלשתינאי היה במש השני עוד הוכחה
לכ שרוצי להשמיד אותנו ,דבר שבחלקו עדיי נכו ,אבל ג היו ,כמו
בעבר ,אנו מתקשי לקשרו בתודעתנו לרגשות התסכול והזע הנובעי
מהפיכת של הפלשתינאי לפליטי .בעיית הפליטי הוכחשה והודחקה
על ידנו כל השני כי לא יכולנו רגשית להתמודד איתה .הדחקת רגשות
גוררת אחריה עיוות בתפישת המציאות .זאת מאחר שאנו מתעלמי
מאינפורמציה חשובה .חשנו מאוימי ,רדופי וצודקי ,ומעמדה רגשית
כזאת מי יכול להתחבר אל הסבל של הזולת ולהבי אותו .זו בדיוק
הטרגדיה של הפרנואיד ,שבאמת נולד וגדל באווירה מאיימת ,וכעת הוא
מתקשה מאוד להסתגל למציאות חדשה ופחות רודפנית .המחיר שהוא
משל על תפישתמציאות לא תקינה זו שלו ,על עיוותהמציאות שלו ,על
אותה הפרעתחשיבה המונעת ממנו לראות את האחר כפי שהוא ,על
הדחקה והעלמה של אינפורמציה רגשית שכלכ יקרה וחשובה לראיית
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כל התמונה ִהנו מכות חוזרות ונשנות שהוא לא יודע מהיכ ולמה ה
נופלות עליו.
אכ ,באות שני של עד  1967נית לומר בוודאות שהערבי לא ויתרו על
האופציה לחסל אותנו בכוח .לא היינו פרנואידי ,היינו מציאותיי
מאוד ,ידענו שרק כוחנו הוא שיבטיח את קיומנו ,וצדקנו .תפישת
המציאות שלנו היתה תקינה ,והשאלה המוסרית בנוגע ליחסינו ע
הערבי לא עלתה כלל .ימי ושמאל היו תמימי דעי שהמלחמה היא על
הבית והקיו .ואכ ,קשה לדרוש ממי שמאיימי על קיומו ועל חייו
שיהיה אמפתי לסבל של זה שרוצה להשמידו ,א כי במקרה שלנו ,יכולת
זו היתה עשויה לחסו את מלחמת יו כיפור .המעבר הזה ,במש שישה
ימי ,מרגשות חרדה קיצוניי לתחושות אומניפוטנטיות ,הוא פתולוגי
ביסודו ,במוב שהדחקות אלו מעוותות את המציאות ומניחות שעכשיו
נגמרו הבעיות .מלחמת ששת הימי היתה שיא ההצלחה בהדחקה של
רגשות איו קיומי ושיא הכישלו ביכולת לראות את כל התמונה ולא
לעוות את המציאות .מאוחר יותר יפרש סאדאת את מלחמת יו כיפור
כניצחו גדול של הערבי ,ויאמר שרק לאחריה התאפשר השלו .ג הוא
היה צרי להשיב לעצמו את כבודו לאחר מלחמת ששת הימי לפני
שיהיה פתוח ומוכ לעשות שלו .ג הוא היה זקוק לשלו מתו עמדה
של כוח ולא מתו תחושות של השפלה ותבוסה .אבל מי מאיתנו יכול היה
לחשוב על הצרכי הרגשיי של האויב )שזו תפישתמציאות תקינה(,
ב"היי" שהיינו בו כולנו לאחר מלחמת ששת הימי? מלחמת יו כיפור,
כפי שאמרה גולדה ,הפכה את חיינו לעצובי יותר .הבנו ברמה העמוקה
שיש כא שניי ,שאנחנו לא לבד ושאיננו כול יכולי .אבל כדר שקורה
לבעלי האישיות הפרנואידית ,המדחיקי באופ ָמסיבי את ההכרה
באחר ,לעיתי קרובות לא די במכה אחת ,ותהיה קשה ככל שתהיה ,כדי
לאפשר את עליית הרגשות המודחקי ואת ההגעה לאינטגרציה של חלקי
האישיות השוני.
אז מה אנו מדחיקי

כלכ חזק? אנו מדחיקי את התחושה שכל

הקיו שלנו הוא בלו ,שאנו חיי על זמ שאול ,שתכ יתנד החלו
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ולא נהיה ,שיגלו את החולשה האמיתית שלנו שאנחנו כלכ מנסי
להסתיר ,ואז יבוא הק .2נחזיר לסורי את רמתהגול ,נאפשר למדינה
פלשתינאית לקו ,בתחומי הקו הירוק יש עוד יותר ממיליו ערבי ,אנו
עצמנו מפולגי ושסועי ,ומה נותר? אני מודה ,קו מחשבה זה מעורר
צמרמורת .אבל ראשית ,יש להודות בצמרמורת כדי שיהיה אפשר לבדוק
את מידת אמיתותה .היה מי שאמר שמדינת ישראל חיה בזכות ההנחה
ש"מה שהיה ,הוא שיהיה" .זוהי הוכחה אינדוקטיבית ,האומרת שא
התקיימנו אתמול ושלשו ,כנראה נתקיי ג מחר .כלומר ,תחושה שכל
קיומנו הוא קס או נס ,שההוכחה היחידה להמש התרחשותו היא
העובדה שהוא קרה בעבר" .הצמרמורת" הזאת ופיק הברכיי הזה ה
אלו שאחראיי לכל מה שאנו מדחיקי ולא רוצי לראות .צמרמורת זו
או רגשות מפחידי אלו דורשי הכרה והחלה ,כמו בטיפול נפשי ,כדי
שלא יהפכו לפעולות לא מוצלחות בעבורנו .בטיפול אנו קוראי לזה
 ,acting outאות פעולות תוקפניות כלפי הזולת ,הנובעות מרגשות חרדה
ומצוקה של הפרט שאינו יכול להכיל .זוהי בעצ תמצית הסיפור שלנו,
והסיבה לכ שאנו מעוותי את המציאות ולא יכולי לראות את האחר.
ההדחקה הלאומית השנייה שהפתיעה אותנו היתה האינתיפאדה .שוב
התגלו תפישתהמציאות הלא תקינה שלנו והמחיר שאנו משלמי
בעבורה :כובשי ע זר ולא חושבי על האפשרות שהוא יתקומ;
יכולי לדכא אחרי ,וה לא ירימו ראש .שוב הפתעה .הדחקה זו
התרחשה כי היה קשה לנו מאוד לחשוב באות ימי של טרו
אינתיפאדה וג במהלכה שמדינה פלשתינאית היא דבר אפשרי מבחינתנו
ולא בהכרח סכנה קיומית בעבורנו .מחקנו את קיומ ורגשותיה של
הפלשתינאי .שוב טעות הנובעת מחשיבה אגוצנטרית ,המונחית עלידי
האיו שאנו חשי ולא מסוגלת להרי את הראש מעל המי ולראות את
האחר .זהו בדיוק "המעגל הרע" שהאישיות הפרנואידית לא יכולה
להיחל 2ממנו .הרי מזה היא הכי פחדה ,שירצו לפגוע בה ,והנה היא
הזמינה את זה באופ לא מודע ,מתו התגוננות ,ומחיה באופ בלתי פוסק
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את חרדות עבר .9חייל במלחמה ,למשל ,חייב להדחיק את הפחדי
והחרדות כדי שיוכל להילח ולשרוד .אבל ג לחייל במלחמה מסוכ
לעבור מהדחקות אלו ,הנחוצות לקיומו ,לתחושות אופוריות ולחוסר
יכולת לקרוא נכו את האויב .בתהלי של שלו מוב שכבר אי אותו
הצור להדחיק את החרדות .עכשיו נית להתפנות לש העלאת החרדות
למודע ,להרגיש אות ,לעסוק בה ,ולהניח לה באופ זה ,אטאט,
להתמוסס ולהיעל .זוהי עוצמתו של התהלי הטיפולי שלא יכול
להתרחש בעת מלחמה ,בזמ האיו ,שהרי אז צרי לגייס את כל ההגנות.
כל חייל יודע שלא נית לשאול חייל שמסתער בקרב מה הוא מרגיש .כי
את זה בדיוק הוא מדחיק )בכל ראיונות הטלוויזיה הרבי ע חיילי,
נית להתרש שה לא מודי בפחד ולא מתחברי אליו באופ מלא .ה
יכולי ,לעיתי ,לדבר על חששות ,אבל לא יותר ,וג על זה לא תמיד( .על
השינוי הזה אני מדבר ,ולשינוי הזה אני מכוו :לא עוד חייל המסתער
בקרב כפי שהיה מתאי בעבר ,אלא יכולת לדבר על מה שאתה מרגיש
בפתיחות ,ללא התגוננות ,כדי לתק את הפרעתהחשיבה שלנו ,וכדי שלא
תחזורנה עוד הפתעות .ג בחדר הטיפולי אנו מעודדי את המטופל
להעלות את "הצמרמורת" ולחוש אותה ,להתבונ בה ולהכיר אותה
בסביבה בטוחה ,כדי שהיא לא תפעיל אותו ותשלוט בו כל הזמ .רבי
הורה לשבור לה את הידיי והרגליי ,וחשב שבדר זו יחסל את
ההתקוממות .שוב חטא של שכרו הכוח .גולדה אמרה לפניו שאי ע
פלשתינאי .היא הכחישה את קיומו של האחר כי זה היה נוגד ,להרגשתה,
את קיומנו ,ועל כ ,יותר מדי מאיי .זה נגע באותה צמרמורת שהזכרתי,
אותו אוס אסוציאציות שנגמר בהשמדה הוא שלא איפשר לנו לחשוב
אחרת ,שאולי יש מקו לשניי" .הצמרמורת" היא שאחראית להפיכת
רגשות קשי אלו למסע ניצחו .כ פועלי מנגנוני הנפש .אנו מכירי
אות היטב ,את מנגנוני ההיפו האלו ,כל אחד מכיר אות ,מה
מסתירי ההתנפחות והדאווי מאחוריה? אי ספק שהחרדות שלנו ה
אלו שניווטו את מחשבותינו והולידו את מסקנותינו המוטעות באיצפיית
מלחמת יו כיפור ,באינתיפאדה ובדוגמאות שאביא בהמש.
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והרי זה פלא ,ג הימי וג השמאל זזו שמאלה .היו קיומה של מדינה
פלשתינאית סביר ואפשרי הרבה מבעבר ,וג ערפאת אינו עוד טרוריסט
שאי מנהלי איתו משאומת ,כפי שדגלו בעבר ג הימי וג השמאל.
אז אי ספק שהמציאות מאלצת אותנו להוריד ,בתהלי הדרגתי ,את
הגנותינו ,להכיר באחר ולתת ג לו מקו .כ ג עיכלנו בהדרגה את
החזרת סיני ,וג היא שוב איננה גור מצמרר במידה שהיתה בעבר .ג
הערבי עברו ,ללא ספק ,תהלי .מרצו להשמיד אותנו ,שהגיע לשיאי
במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימי ,להשלמה שקטה ועצובה ע
קיומנו .ג ה היו זקוקי לזמ הסתגלות לפולש הציוני ,שהגיע לכא
ללא הסכמת והשתלט על האר .2לא אהבה כלפינו מניעה אות ,אלא
הכרה במציאות העגומה שנגזרה עליה ,בתוספת הבנה שהשלו יביא ג
פירות .להבדיל אל אלפי הבדלות ,ג ההתפייסות שלנו ע הע הגרמני
לא לוותה באהבה לגרמני ,אלא ברצו לקבל פיצויי ,לקד את
הצרכי הכלכליי שלנו היו ,את הרצו להתקרב לאירופה וג להשאיר
מאחור את כאבי העבר .כ חווי אותנו הערבי .וזה פירושו של השלו
הקר שיש לנו ע מצרי וע מדינות ערביות נוספות .נית להתרש שג
אנו וג הערבי עברנו מעמדה פרנואידית לעמדה דפרסיבית יותר,
ההכרחית כלכ לתהלי של שלו .הצמרמורת הולכת ומתמוססת אפוא
בתהלי הדרגתי ואיטי ,אבל כוחה עלינו עדיי רב ועצו ,כקרחו ענקי
שרואי רק את קצהו הבולט מעל פני המי .אז שוב ,הצמרמורת הלא
מעובדת הזאת וההגנות שגייסנו כנגדה ה אלו שאחראיות לכל ההפתעות
הלא נעימות שנפלו עלינו ה בעיד המלחמה )עד השלו ע מצרי( וה
לאחר שכבר החל תהלי התפייסות ושלו.
הכוח היה נחו 2לנו בעשרי השני הראשונות של קיו המדינה )עד
מלחמת ששת הימי( .במחצית השנייה של קיומה היה נחו 2השכל או
נכו יותר הרגש .ההבנה של ההיגיו הרגשי של תהלי השלו היא זאת
שצריכה להוביל ג את העתיד .הכוח היה חשוב ביותר .לולי כוחנו לא
היינו שורדי ,וזה ברור ומוסכ על כול .כעת אנו נמצאי בשלב
שהכוח וההרתעה עדיי חשובי ,אבל חשובה יותר העמדה הרגשית שלנו
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לגבי תהלי השלו והפיוס ,וזהו השלב הבא .מאז מלחמת יו כיפור,
כעשרי ושבע שני ,יותר ממחצית מקיומנו כמדינה ,בעצ ,לא היתה
מלחמה שאיימה על קיומנו ,ולא ניסו להשמיד אותנו .לפני מלחמת יו
כיפור היו מלחמות תכופות :מלחמת העצמאות ב ,1948מבצע סיני
ב ,1956מלחמת ששת הימי ב 1967ומלחמת יו כיפור ב .1973זו
עובדה שראויה להערכה מחודשת לנוכח אותה "צמרמורת" .לעומת זאת,
באותה תקופה ,ק השלו ע מצרי וירד ,והחלו שיחות רציניות ע
הסורי והפלשתינאי ,וג נבנו יחסי ע מדינות ערביות מרוחקות
יותר .אלו לא שינויי של מה בכ ,אלא הכרה איטית ועצובה של העול
הערבי בקיומנו .אכ ,הצמרמורת הזאת היא שאחראית לכ שבעיד של
שלו אנו עדיי חושבי מלחמה ,שלא הסתגלנו לחשוב אחרת ,שאנו
מעוותי את המציאות ,כפי שקורה לפרנואיד ,שרואה הכול דר האיו,
א שהאיו כבר צומצ במידה ניכרת .זו צורת מחשבה המדגישה את
הנגד ולא את הבעד ,שרואה את האינטרס שלנו כמנוגד לשלה ולא זהה
לו .זו צורת מחשבה שניטל ממנה היכולת לפרג ,להפגי חו ,שלא לדבר
על אהבה .אהבה לפלשתינאי ומחשבה אמיתית אי אפשר לעזור לה
לגדול אלו מילי גסות בעיתות אלו .ייתכ שבעתיד נשל מחירי כבדי
על הקושי הרגשי שלנו להשתחרר מ האיו ועל כ שכל מעשינו
מוכתבי עלידו.
אני מתכוו להל מחשבה שגזור ונובע ממלחמה ולא משלו .ירושלי
רק שלנו ,למשל ,ושה "יקפצו לנו" .ולא מחשבה שג לה רגשות,
ושנית להסתדר בירושלי כבירת שתי מדינות .או התנחלויות יהודיות,
רחבות ידיי ,בלב יישובי ערביי צפופי ,דלי קרקע ואמצעי .אבל
בעיקר אני מכוו לעמדה הרגשית שלנו ,שלא מנסה באמת לעזור
לפלשתינאי ולתמו בה ,לא רק מתו אחריות מוסרית ,אלא ג מתו
הבנה רגשית עמוקה של מהות תהלי השלו .כ שאנו יוצאי ג רעי
וג טיפשי ,במקו שנהיה ג טובי וג חכמי .אנו הרי יודעי לא
יכולות להוביל מחשבות לא אמפתיות אלו ,לדבר שאנו הכי לא רוצי ,כ
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קורה לפרנואיד ,וכ עלול לקרות לנו .ועדיי אי לנו האומ 2לחשוב אחרת
ולשנות את דר חשיבתנו .והכול בגלל "הצמרמורת".
ההדחקה הלאומית השלישית או עדות נוספת לבוח המציאות הפגו
שלנו היא רצח רבי .יהודי שירצח את ראש הממשלה שלנו?! חשבנו
שערבי אולי ,אבל יהודי? זה לא מתקבל על הדעת .כלומר ,חוסר הרצו
לראות היה ג כלפי חו  2שהמצרי והסורי פגועי מאוד וירצו להשיב
את כבוד ,ושהפלשתינאי מדוכאי וימרדו ביו מ הימי  וג כלפי
פני  שהפיצול והשנאה בע גדולי דיי כדי לרצוח ראש ממשלה.
ההדחקות הלאומיות ה בעיקר ללא הבדל בי שמאל לימי ,וכולנו
שותפי לה .כשמטפל מכיר מטופל בקליניקה הוא יכול לומר די
בוודאות שהוא מזמי צרות ,ושלפי האופ שהוא מנהל את חייו עוד נכונו
לו קשיי רבי .המטפל מכיר היטב את הפתולוגיה של המטופל ,ויודע
שע פתולוגיה כזאת ,אי דר אחרת זולת להתנגש ע המציאות,
במוקד או במאוחר .בקליניקה אנו מנסי לעזור לו לברר את הרגשות
הלא מודעי המפעילי אותו וגורמי לו נזק .להבי ,למשל ,שהתוקפנות
שלו נובעת מחרדה שלעיתי אינה מציאותית .אנחנו מביני שפע,
בראשית חייו והתפתחותו ,החרדות שהוא חש כ היו מציאותיות .אז הוא
היה ילד קט וחלש ,והסביבה כנראה לא היתה די חמה ותומכת .אבל
היו ,כשהוא גדול ,הוא עדיי נושא בתוכו את הטראומה הזאת,
המפעילה אותו ג במקומות שאי בה איו כזה ,כפי שהוא חש .כ,
מטופל זה לעיתי קרובות מעוות את המציאות ומייחס למציאות את
זכרונותיו הקשי .וא נשוב מ האנלוגיה אלינו ,החשיבה שלנו היא
עדיי ,בעיקרה ,חשיבה מתגוננת .מי חושב ,למשל ,בימי אלו להציע
לאירא ולתנועות שהיא מייצגת להגיע איתנו לפיוס היסטורי בי היהדות
לאיסלא סביב הסכמה שלנו לחלוקת ירושלי בינינו ובי הפלשתינאי
והפיכתה לסמל השלו במקו למוקד המתיחות והמלחמה? נכו להיו,
הצמרמורת שלנו והפרעתהחשיבה שלנו לא מאפשרות לנו לחשוב בדר
זו .יש להבי שמדובר כא בעמדה רגשית העוברת לצד השני ,וג א
ניענה בשלילה ,עצ ההצעה משנה עולמות.
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מה נית לומר על הפתולוגיה של מדינת ישראל? שיש רגש אחד עמוק
ומודחק ,וכמה שדני בו ,הוא עדיי רחוק מלהיות מבורר ומוב באופ
שלא יפעיל אותנו בצורות לא רצויות .לרגש הזה אני קורא "צמרמורת",
והוא האיו הקיומי עלינו" .הצמרמורת" הזאת מבוססת לא רק על
הרצו של הערבי להשמידנו ,רצו שהיה ועדיי קיי בחלקו ,אלא ג על
עברנו :פוגרומי ,שואה וכיוצא בזה .הצמרמורת הזאת מקשה עלינו
לברר לנו היכ באמת קיי איו קיומי ,ולחלופי ,היכ אנו מעוותי את
המציאות ומסרבי לראות דברי באור אחר מ העבר הקשה שלנו.
הבעיה הישראלית העמוקה ביותר" ,הצמרמורת"ִ ,הנה הקושי להאמי
שבאמת ,בגבולות  1967לער ,נית לקיי חיי תקיני .קיימת אצלנו
תחושה עמוקה שרק באמצעות מאבקי וכוח נית לחיות .אנו ממש
חרדי לחזור ולהיות קטני .יש כא בעיה פסיכולוגית עמוקה של מדינה
שכשהיא לא נלחמת היא מרגישה קטנה וחלשה .לעימות ולעשיית השריר,
כל אחד מכיר את זה ,תפקיד בהרגעת החרדות העמוקות ביותר ,תפקיד
שלילי כמוב .כשאנו נאבקי ונלחמי אנו מרגישי פחות את
הצמרמורת והפחד .השאלה הכואבת ביותר ,האמיתית ,שקשה לנו לענות
עליה ,היא א אנו בני חיי בגבולות  1967לער ,ע מיליו ערבי בתו
המדינה ,ע פיצולי כה עמוקי בי דתיי לחילוניי ,שמאל וימי,
ספרדי ואשכנזי ועוד .זאת השאלה המצמררת שיש להתמודד איתה.
הזמ מוכיח שזו שאלה נפשית ופסיכולוגית יותר מאשר שאלה צבאית,
כפי שסברנו תמיד .על כ ,יש להתמודד ע "הצמרמורת" הזאת בכלי
טיפוליי מעול הנפש לא פחות מאשר בהיבט הבטחוני .אבל אנו עדיי
עסוקי בשאלה א אנו נתפשי כחזקי או לא .אנו משקיעי אנרגיות
רבות בבניית תדמית מרתיעה ומפחידה עד שכבר שכחנו מי אנו באמת
ומה אנו באמת חושבי ומרגישי ומה נכו בשבילנו ,כאותו אד העסוק
כל הזמ בשאלה מה אחרי חושבי עליו ולא בשאלה מה הוא חושב על
עצמו .זוהי הפרעתהחשיבה שלנו ,תפישתהמציאות הלקויה שלנו,
שמקור 9הוא "הצמרמורת".
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א אחרי מלחמת ששת הימי ,כשהיינו בשיא כוחנו והרתעתנו )היה לנו
ג נשק גרעיני( היו הערבי מוכני לפתוח במלחמת יו כיפור ,ודווקא
כשכשלנו ביו כיפור ,לפחות חלקית ,קיד הכישלו את השלו ,האי זה
מעיד על ליקוי כלשהו בחשיבה שלנו או על תפישתמציאות לא תקינה?
נכו ,לא ההכרה בחולשתנו קירבה את השלו ,עלינו להיות חזקי ועל
כ אי ויכוח ,אבל לא מנופחי בחשיבות ועוצמה ומזלזלי ביריב כמו
אחרי מלחמת ששת הימי .ההכרה של הערבי בנו כבניאד שיכולי
ומוכני להג על עצמנו ,אבל יכולי ומוכני ג לראות את האחר
ולהתחשב בו היא זו שתקרב את השלו .מדובר באותו איזו אמיתי
המזמי קשר אנושי בי כל שני בניאד .בהקשר זה ,יש להדגיש
שהערבי פתחו נגדנו במלחמת יו כיפור על א שידעו שיש לנו נשק
גרעיני .זהו כוח של השפלה ועלבו והרצו האדיר להחזיר לעצמ את
הכבוד .ה לא יכלו לשאת את ההשפלה ,אבל לאחר מלחמת יו כיפור
היו מוכני אפילו לעשות איתנו שלו .א כ ,גור ההרתעה ,כשהוא
מאיי על האחר ומשפיל אותו ,הוא דווקא מזמי מלחמה ,ואת זה אולי
שכחנו.
אי ספק שאנו מכווני יותר מדי להתגוננות ,לעיסוק בכוחנו ולהכרזות
על מה לא נוותר :לא נוותר על ירושלי המאוחדת ,לא נחזור לגבולות
 1967בגדה וברמה ,לא נפרק יישובי ועוד .כאילו אלו ה השאלות
המהותיות והחשובות ביותר .כילד הצועק שא אחד לא ייקח לו את
הצעצוע שלו ,אבל ניכר שהוא מכריז הכרזות אלו בעיקר כדי לשכנע את
עצמו שהוא עצמו לא יתחרט ויוותר .לפחות על סמ העבר ,זה היה גורל
הכרזותינו שלא נדבר ע ערפאת לעול ,שלא נאפשר לעול הקמת
מדינה פלשתינאית ,ושלא נוותר לעול על הגול .אנו פחות מכווני
למחשבה אי יוצרי קשרי של שלו ,אי בוני אות ואי מקדמי
אות .העיסוק האובססיבי שלנו בכוחנו מזמי מלחמה ,כאותו ילד שלא
עוזב את הצעצוע ,כאותו בריו המנפח את שריריו ומזמי את הסובבי
לעימות .עיסוק יתר בהרתעתנו בלי לתת מקו לפ הרגשיהאנושי יותר
של הכרה ברגשות הערבי מזמי ניסיו לבדוק את כוחנו ועימות .ושוב
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השאלה שמתעוררת היא אי אנו חיי ע הצמרמורת ואי אנו מכילי
אותה באופ שיאפשר לנו לברר באמת א החזרת רמתהגול ,למשל,
היא איו קיומי על בטחוננו או דווקא מקדמת את השלו והביטחו.
וא צודק ברק כשהוא מתעקש ע הסורי בימי אלו א נחזור בדיוק
לגבולות  1967או לא ,או שנכו יותר להיאבק על משמעות השלו בהקשר
רחב יותר ,בלי לאבד את הפ הרגשי החשוב כלכ ,דר מחשבה יצירתית
ועמוקה ,מה יעלה בגורל היישובי הישראליי ברמה ,למשל ,באופ
שישרת את תהלי השלו .אכ ,ה"צמרמורת" הופכת את חשיבתנו
לקונקרטית ומצומצמת יותר ,ככה זה כשמפחדי.
אחת הנגזרות הראשונות מאותה צמרמורת ,מאותו איו קיומי ,הוא
הקושי לראות ולהבי את הרגשות והצרכי של מי שנתפש כמאיי.
מכא תפישתהמציאות הלא תקינה .כמה קשה לאד החש שמתקיפי
אותו להבי את רגשות הצד התוק ומניעיו .לחשוב ,למשל ,שמי שנתפש
בעיניו כתוקפ הוא בעצ פגוע .אנחנו יודעי מהקליניקה כמה זה קשה.
לכ כלכ קשה לנו לתת כבוד לפלשתינאי .מתו הפגיעות שלנו קשה
לנו להבי שהטוב שלה הוא הטוב שלנו ,ושמדינה פלשתינאית מרוצה
ומשגשגת לידנו זו הערובה היחידה לשלו .ג השמאל לא מבי את
העומק של המחויבות הרגשית העולה מכא .כל עוד לא תהיה חוויה של
תיקו שתראה שאנו באמת דואגי לפלשתינאי  ,לא יבוא שלו  .ה
זקוקי לחוויה מתקנת מאיתנו ,כפי שילד זקוק להתנצלות ההורה על
עוול שגר לו .ג א זה מעט מדי ומאוחר מדי ,זה יותר טוב מכלו.
הילד יוכל להבי שג להורה היתה ילדות קשה ולסלוח לו מעט רק אחרי
שההורה יוכל לגעת בכאב ילדו ולפייס אותו ,ולו במעט .זה כמוב לא
אומר שאנו לא צריכי לשי לה גבולות ולא צריכי לדרוש מה
דרישות ,אבל העיקרו המנחה אותנו צרי להיות לעזור לה להתפתח
ולגדול .את זה יכול לעשות רק מי שעיבד עיבוד רגשי את חוויית
הצמרמורת .ההתייחסות אליה כאל אויבי מתו הבעיות הרגשיות
שלנו היא המזינה את מעגל האיבה ומתמצתת את תפישתהמציאות
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הלקויה שלנו .כשרוצי לעזור לילד לגדול שמי לו ,לעיתי ,גבולות
ברורי ,אבל אז זה בא מתו עמדה רגשית אוהבת ,שרוצה לעזור ,ומבינה
שלעיתי ההורה צרי להיות תקי ,ולא מעמדה של התעלמות וזלזול .זו
תמצית ההבדל .ההדחקה של הסבל של הפלשתינאי היא זו שלא תית
לנו לחיות בשקט .ואנו לא נהיה פנויי לראות את סבל של
הפלשתינאי ,להכיר ולעסוק בו כל עוד לא נעבד את הצמרמורת שלנו,
את הפחד הקיומי שלנו ,בתהלי נפשי.
התהלי הנפשי האמיתי שצרי להיכנס לפעולה הוא העיסוק
ב"צמרמורת" ובדיקה חוזרת ונשנית של מידת מציאותיותה .ההדחקות
הלאומיות שלנו והכשלונות שבאו בעקבותיה נבעו מאותה צמרמורת
מפחידה שאי לנו קיו כמדינה קטנה .הגיע הזמ שנברר לעצמנו ממה
אנו באמת פוחדי .הא הפחד שלנו באמת מציאותי כלכ? הא אנחנו
לא מזמיני מתו תפישת הכוח שלנו בדיוק את האסונות המממשי את
פחדינו? בטיפול הלאומי שלנו עלינו להכיר בצמרמורת ,להכיל אותה ,ולא
לתת לה להפעיל אותנו בכיווני של עשייה לא נכונה ,במטרה למחוק
הרגשה קשה זו .כמה עמל מטפל בחדר הטיפולי לעזור למטופל לחוש
את הפגיעה וההשפלה ,כדי שהללו לא יהפכו למסע ניצחו ,למשל ,או
לתוקפנות ,המשיבה כאילו את הביטחו העצמי של המטופל ואת הרגשתו
הטובה .היו הצור הלאומי שלנו הוא להכיל רגשות לא נסבלי ולנסות
לבדוק אות לאט ובזהירות ,בלי לרו 2למלחמות גדולות ולפעולות
מזיקות .הא יש לנו קיו בלי מלחמה שמלכדת אותנו ,בגבולות
מצומצמי ,שסועי מבפני? זו השאלה המפחידה אותנו ביותר .ורק
אחרי שנוכל לענות עליה בה תבוא הרגיעה.
עדות נוספת לתפישתהמציאות הלא תקינה שלנו )מלבד שלוש הדוגמאות
שכבר הבאנו :מלחמת יו כיפור ,האינתיפאדה ורצח רבי( היא הטרור.
בכל פע אנו מופתעי מחדש מפעולת טרור כזאת או אחרת .לאחר כל
פעולת טרור אנו מדחיקי אותה עד הפיגוע הבא .אנו מסרבי להתבונ
בכוח המניע את הטרור .מדוע יש אנשי שמוכני למות רק כדי לפגוע
בנו?! אנו ממשיכי להביט על התופעה ולא על סיבותיה ,מתייחסי רק
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לסימפטו ולא למחלה ,מסרבי להכיר בכ שבעיה זו מ-נעת עלידי
כוחות רגשיי .מה שאנו מלמדי את ילדינו ,ש"בכוח לא פותרי כלו",
נכו ג לגבינו .במש השני האמנו שבכוחנו להדביר את הטרור ,ואמרנו
שה מביני רק כוח .מלחמת לבנו ,שאחת ממטרותיה היתה לשי סו
לטרור ,היא עדות נוספת לעיוות בתפישתהמציאות שלנו ,שאליה אני
מכוו .התקשינו מאוד לקבל את העובדה שאי בכוחנו לנצח את הטרור,
והמנהיגי הבטיחו לציבור לאור כל השני ,בכל יו מחדש ,שאנו לא
נשלי ע הטרור ,ולבסו ננצח אותו .רק לאחרונה אנו שומעי קולות
של מנהיגי אמיצי יותר ,האומרי שהפתרו בלבנו הוא רק באמצעות
הסכ שלו ע סוריה .מדובר כא בהפרעתחשיבה מתמשכת ,הנובעת
מאות צמרמורת ואיו על קיומנו שמעורר הטרור ,הגור לנו להתגונ
ולהסתגר ,ועקב זאת ,לא להיות מסוגלי להבי שהטרור מוז מרגשות
קשי של פליטי פלשתינאי חסרי בית .נכו שהטרור ניזו ג מהסתה
דתית ,אבל לולי התסכול והרגשות המרי ,לא היתה ההסתה הדתית
יכולה לקנות לה אחיזה ומקו .ניתקנו את הטרור הפלשתינאי בתודעתנו
ממקורות הסבל הפלשתינאי המזיני את הטרור .חשבנו שאת המרירות,
התסכול והזע הפלשתינאי נית לפתור בכוח .הדר היחידה להילח
בכאב הנפשי העצו שלה הוא ברגש ח של אהבה ודאגה לה  .ברצו
אמיתי לנסות לעזור לה  ,בהפנמת האחריות המוסרית שלנו לגביה
יכול למוסס ולפייס את

ועוד .רק תהלי רגשי אמיתי בינינו ובינ
רגשות העלבו והפגיעה הכלכ עמוקי בצד הפלשתינאי .אבל כשאנו
מכונסי

בתו הצמרמורת שלנו ,אי נוכל להעניק לה

את האהבה

שה כלכ זקוקי לה? ה זקוקי לקשר ח ,לתמיכה ,לעזרה בכל
המישורי ובכל המובני ,ואנו שקועי עד מעל הראש בתו הצמרמורת
שלנו.
יש לנו בעיה בסיסית מתמשכת בתפישתהמציאות שלנו ,מעבר לדוגמא זו
או אחרת .אנו מעוותי את המציאות עקב ההדחקות הרגשיות
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המסיביות שאנו עורכי ל"צמרמורת" .נכונו לנו ג הפתעות לא נעימות
ָ
בעתיד ,אולי מלחמה אטומית ,ביולוגית או כימית ,שכבר הספקנו
להדחיק מאז ימי מלחמת המפר .2ג זו תהיה הפתעה גמורה בעבורנו.
בהדחקה לאומית אחרונה זו אדו בפרק נפרד.
אנו בהחלט כאותו מטופל שעליו לעבוד קשה בטיפול כדי להיחל 2מ
המצב הבלתי נסבל הזה ,שכל פע מפתיעי אותו והוא לא יודע מאיפה
זה בא לו .מדובר במבנה אישיות פרנואידי שלנו כע ,שמתו חרדה
עצומה והתגוננות לא מסוגל ליצור קשרי אנושיי תקיני ע הסביבה,
ולא מסוגל לראות ג את האחר ,ועל כ הוא מופתע ממנו כל הזמ .אותה
אישיות עסוקה בעצמה כל הזמ ,באופ נרציסטי ואגוצנטרי ,מאחר שזו
מלחמת הקיו שלה ,ובמלחמה שכזאת אי היא יכולה להתפנות ולראות
את האחר ולאפשר לו מקו בתודעתה .אנו מכירי את זה כלכ טוב
מהקליניקה ,ואנו יודעי שרק כשמטופל זה יירגע ,אז ורק אז תשתנה
תמונת עולמו בעיניו .ג היו ,ביטחו היא מילת קס .ברק כמו רבי,
לוקח על עצמו ג את תיק הביטחו ,כאומר" ,נושא זה הוא מעל הכול".
כ אומר הפרנואיד" :יש דבר אחד שהוא מעל הכול ,זה הביטחו שלי,
ועליו אני לא יכול להתפשר ".ל תתווכח ע מטופל שכזה ,ומה תוכל
לומר לו? שיש עוד דברי חשובי? שהוא לא רואה את כל התמונה?
שהוא בהתנהגותו רק מקטי את בטחונו וממיט על עצמו אסו? שהוא
מעליב אחרי ומזמי אות לעימות? תאמר לו מה שתאמר ,הוא בשלו:
ביטחו ושוב ביטחו ושוב ביטחו" .הצמרמורת" אצל הפרנואיד ואצלנו
כע מניעה את כל מעשינו באופ לא מודע ובעוצמה כבירה ,בלי שנבי
בכלל שהיא הסיבה לכל מעשינו .פרנואיד לא יחוש ביטחו לעול .הוא
יעורר ויזמי מסביבתו רק את ההפ .זה הפרדוקס הכואב של הקיו
האנושי .דווקא הילד הכי חרד בכיתה יזמי את כול לתקו אותו ויגדיל
את חרדותיו .הילד בעצ ימשי להחיות ולשחזר את עברו ולהוכיח
לעצמו כמה נכו מה שהוא חש ,שכול נגדו .אי דר אחרת ,זולת להיות
מודע לצמרמורת זו ולכוחה העצו עלינו ולאופ שבו היא מפעילה ומניעה
את כל מעשינו .רק מודעות זו בכוחה לשנות את סיפור חיינו ולהופכו
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לאחר :סיפור של מדינה שוחרת שלו ,שיכולה לחיות בשלו ע
שכנותיה .אבל א יש משהו שקשה לפרנואיד ובלתי אפשרי בעבורו ,זה
להיות אמפתי לצד השני .אי יוכל להיות אמפתי לצד שנחווה כמאיי על
חייו? זהו ממש פרדוקס .אילו יכול ,היו כל קשריו ע העול מתהפכי
על פניה ומשתני לגמרי .השאלה היא :הא אנו באמת לא יכולי?
התשובה לשאלה רגשית זו נדונה בפרק "אי נפתר הקונפליקט הגברי
הראשו של הילד?".
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הסיפור שאנו מספרי על עצמנו לעצמנו ולעול
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ההמנו הלאומי
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה.
מייד בתחילת ההמנו ברור שהוא מכוו לרגשות היהודיי .מתעוררת
השאלה אי מרגיש מי שאינו יהודי בנוגע להמנו הלאומי של מדינתו?
הערבי הישראלי היה רוצה שנמצא המנו אוניברסלי יותר ,שישק ג את
המיית הלב של הערבי החיי באר2ישראל .ההכרה המלאה בערביי
ישראל קשה ביותר ,מאחר שהיא מחייבת אותנו להפו ממדינה יהודית
למדינה ישראלית .שינוי זה נוגע ברבדי העמוקי ביותר שלנו כע,
בזכות הקיו שלנו ,ביצר ההמשכיות וההישרדות שלנו ועוד .השינוי הזה
הוא בעבורנו משבר התפתחותי קשה מאוד ,שדנתי בו בפרק "מדת
למדינה" .ההמנו ,בהשוואה לנפש הפרטִ ,הנו אחד המוקדי העמוקי
יותר של הלאמודע הלאומי שקשה לשנותו ,שהוא ראשוני ,יצרי
ואגוצנטרי במהותו ,ושהשינויי בו מתרחשי באופ איטי במיוחד .ואכ,
האגוצנטריות של ההמנו שלנו ,המשק את דרגת התפתחותנו ואת
מצבנו הנפשי כאומה ,לא מאפשר לנו ,נכו להיו ,לראות כל אפשרות
להמנו אחר .בדר זו אנו אומרי ,באופ לא מודע ועמוק ,אי כא מקו
לשניי .לדידנו לא ייתכ לחבר המנו שג ערביי ישראל יחושו איתו בנוח
ותהיה לה התחושה שהוא מייצג ג אות .זה יכול להתבטא ,למשל,
בהוספת שורה בהמנו הנוגעת לבני לאומי אחרי .אבל ע יצרי,
כידוע ,קשה מאוד להתפשר .נית לשוב ולהתבונ פנימה רק כשהמציאות
הולמת בפנינו .זה יקרה.
ההמנו נפתח בחששות ובפחדי:
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה.
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במילו אב שוש מצאתי :המיה – נהייה ,השתוקקות .ואכ ג המוזיקה
של ההמנו מתחילה בעוצמה שקטה יחסית .הנפש של היהודי מרוגשת
ומשתוקקת.
ובהמש:
ולפאתי מזרח קדימה
עי לציו צופיה.
כא כבר מסופר על הנהייה של יהודי לאר2ישראל מכל קצוות תבל.
לצלילי מנגינה קסומה נמשכי כול ,אחרי שני רבות של גלות ,לציו,
היא ירושלי.
ואז מגיע החלק החשוב של ההמנו:
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיי
להיות ע חופשי בארצנו
אר 2ציו ,ירושלי.
ההרגשה המרכזית המועברת בהמנו היא שאנו מסכני ,חלשי ופגועי,
והתקווה שלנו עוד לא אבדה ,להיות ע חופשי באר 2שלנו .הא אנו לא
חופשיי היו? שואלי הילדי בהגדה של פסח ,כשכל המסובי שרי:
"השנה עבדי ,לשנה הבאה בני חורי" .כבר כלכ הרבה שני שאנו לא
עבדי ,אבל אנו עדיי מרגישי שאנו עבדי ,קורבנות נרדפי ומסכני,
ושמישהו אחר שולט בנו.
ההמנו שלנו הוא המנו של אומה בעלת קווי פרנואידיי .האישיות
הפרנואידית מרגישה שהיא מסכנה וסובלת מעול רע ואכזר .מסתתרת
כא האשמה ברורה לאיזו ישות ערטילאית שגורמת לנו סבל .אלו
שמונעי מאיתנו את התגשמות התקווה בת אלפיי שנה .האחר ,הלא
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מוגדר הזה ,יכול להיות כל אחד ,ופירושו בעצ כל העול .מה שחסר
כא זו עמדה רגשית המכירה בכ שאנו לא לבד בעול ,וג אנו גורמי
סבל לאחרי .עמדה רגשית המכירה בכ שאנו לא הכי מסכני בעול,
ועלינו להתחשב ג באחרי .על פי ההמנו שלנו ,אי צדיקי גדולי
יותר מאיתנו ,ואי ע הסובל יותר מאיתנו .מוב שאי מה לדבר על
אזכור ,אפילו ברמז ,של העזרה שקיבלנו ממדינות העול.
וכאילו לא קרה דבר מאז חיבור ההמנו לפני למעלה ממאה שני ,וכאילו
לא גדלנו מאותו שלב שבו לא היו לנו מדינה ועצמאות .האמת היא שיש
מקו לשינוי ההמנו .יש צור לכתוב המנו חדש שמסוגל להכיל בתוכו
את אותה ראייה פתוחה יותר מאשר ראייתו של מתבגר שעושי לו רע
והכול מגיע לו .ראייה המשלבת את המיעוטי הזרי שבתוכנו ,ראייה
שמדברת על כ שיש מקו לכול ,ושנית לחיות יחד בשכנות טובה.
כלומר ,המנו שאפשר לחנ עליו דורות של ילדי לראייה מורכבת ונכונה
יותר של המציאות ,ולא רק המנו הצועק "אני קורב" ,ותו לא.
האמת היא שהננו ע שאינו מפותח ביותר מבחינה רגשית ,בגלל
האלמנטי הדתיי האגוצנטריי שלנו .ודווקא אנו נדרשי לעמוד
במטלות רגשיות שעמי מפותחי ובוגרי היו מתקשי לעמוד בה,
לגשר על פערי רגשיי עמוקי ביותר בתוכנו ,ובינינו ובי הסביבה.
התקווה ִהנו המנו אנכרוניסטי של מדינה שחשה מתבגרת כי לא השכילה
להכיר בכ שהיא כבר מבוגרת ,והיא ממשיכה את המרד שלה נגד אלה
שלכאורה לא נותני לה את מה שהיא רוצה .היא עדיי חשה נאבקת נגד
הסמכויות ,א שהיא עכשיו הסמכות בעצמה .מדינה החיה ,על פי
המנונה ,בעברה ההרואי ,שבו באמת לא היה לה כלו ,והיא חשה את
עצמה הכי מסכנה בעול ,ומסרבת להפני שהיו היא מדינה יציבה
יחסית ,ושלאחרי סביבה אי כלו .אבל הנפש שלנו עדיי הומייה .ואנו
עדיי שואפי לציו כאילו היא לא שלנו .ואנו עוד מוסיפי ומספרי
שתקוותנו לא אבדה בזמ שתקוותנו כבר התממשה .הקושי שלנו עכשיו
הוא להעניק את ההמנו הזה ,שהיה שלנו ,לאחרי .נפש של
הפלשתינאי היו הומייה ,וג ה חולמי על ירושלי בירת ,וג ה
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אומרי בימי אלו "עוד לא אבדה תקוותנו להיות ע חופשי בארצנו".
ה באמת יכולי לשיר את השיר הזה ,כי אי לה מדינה.
אנו יודעי כמה המנו משק הלכי רוח של אומה .כולנו גדלנו וחונכנו
עליו ,וקשה לנו לשנותו .זאת מאחר שמדובר כא בשינוי העמדה הרגשית
שלנו כע .מה קורה להורה שמתנהג עדיי כמו ילד ,שממשי למרוד בכל
מי שמעליו ,בכל דמות סמכות ,כאילו אלו הוריו שדיכאו אותו? כמה הוא
מתקשה לראות שהיו הוא ההורה המדכא אחרי? הילד המוכה שהפ
להורה מכה ,וחש שהוא קורב צודק של העול .אנחנו מכירי את
העיוורו הזה כלכ טוב מהקליניקה ,עיוורו הנגר כתוצאה משחזור
והחייאה של חוויות העבר הקשות .הילד הקט היה פע באמת חלש
וחסר אוני מול סביבתו הפוגעת ,אבל היו אי הדבר כ ,והוא ממשי
לחיות את עברו ולחוות את הסובבי אותו כאילו היו הוריו הפוגעי .אנו
צריכי כעת לעזור לאחרי להגשי את חלומ ,להיות הורי טובי
לאחרי .וכמה קשה לנו לגדול ולהחלי עמדות רגשיות ממתבגר למבוגר,
מתחושות של קורב להכרה בכוח ובתוקפנות שלנו ,ממי שרק עשו לו כי
היה קט וחלש למי שיכול לראות ג את מה שהוא עושה לאחרי! אבל
אנו נלחמי בכל כוחנו להישאר הכי מסכני בעול והכי צודקי מכול
ולא להכיר בתוקפנות שלנו ,חס וחלילה .אנו ככל מתבגר הנשבע שהוא
לעול לא יעולל לאחרי את מה שעוללו לו.
כל אומה בוחרת לה המנו שמייצג את רחשי ליבה .האנגלי מבקשי
בהמנונ מאלוהי שישמור על המלכה; ההמנו של ארצותהברית מדבר
על אומ 2וחופש; ההמנו הצרפתי נוגע במלחמה בעריצות; ההמנו המצרי
ד בצור להג על המדינה; ההמנו הברזילאי עסוק ביפי הטבע; ההמנו
הסיני ,אי לא ,מדגיש את חשיבות המחשבה האחידה בתו מיליוני
הלבבות; ההמנו הגרמני )שהיה פע" :גרמניה מעל הכל ,בכל העול"(
מדבר היו על חופש ,צדק ואחדות; ההמנו ההודי מדגיש את הניצחו
והתפילה; ההמנו של פקיסט מדבר על אדמתה הקדושה; ההמנו הניו
זילנדי מבקש מאלוהי שיג על המדינה; ההמנו הטורקי הוא מלחמתי
בעיקרו; ההמנו הקנדי מדגיש את החשיבות של לעמוד על המשמר;
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ההמנו הפינלנדי הוא המנו רגוע ושקט; ההמנו הטנזני מבקש מאלוהי
שיבר את כל אפריקה.
אכ ,מרבית ההמנוני מבקשי מאלוהי שישמור עליה ,מדברי על
הצור להיות חזקי ,מתארי את יפי ארצ ומזכירי את הערכי
היקרי לה כמו חופש ,צדק ואחדות .ההמנו הישראלי בולט בייחודו.
ראשית ,הסבל והכאב העזי המבוטאי בו מבדילי בינו ובי המנוני
אחרי .התקווה ,כשמו כ הוא ,ג המנו של תקווה בנוגע לרצו שעדיי
לא מומש .המנוני אחרי מדברי על הצור לשמור על הקיי ,ואילו
ההמנו שלנו מדבר על מה שעוד לא קיי .על פי ההמנו הלאומי שלנו
בלבד נית היה לחשוב שעדיי אי לנו מדינה עצמאית.
אותה מנגינה שהחלה בשקט יחסי מגיעה עתה ,לקראת סו ההמנו,
לעוצמות גבוהות .הדרמה שאנו יצרנו ואנו חיי בתוכה מגיעה לשיאה.
רק אז מתפזר הקהל ,שעמד דו ,כשהוא רגוע יותר .הוא שב וסיפר
לעצמו את החלו הזה בהקי ,2שעוד לא אבדה תקוותו .עכשיו הוא מילא
את המצברי עד לשירת ההמנו הבאה.
המנו אחר היה יכול להיות המנו שדווקא הופ את החולשה שלנו לכוח.
המנו שמדבר על הדוקיו הכלכ שברירי וקשה באזור שלנו ועל
החובה המוטלת על כולנו ,בני כל הדתות ,הגזעי ,המוצאי והלאומי,
להתאחד ולחיות בישראל ובבירתה ירושלי בשלו .המנו של התעלות
מעל קונפליקטי ויצרי ,והליכה לקראת שלו אבל ג המנו שמזכיר
לנו היטב ,ולא שוכח ,שתמיד עלינו להיות חזקי .זה ההמנו המתאי
לאזור שלנו ולעתיד שלנו ,ועליו יש לחנ את ילדינו ,ולא על היותנו הצדיק
הסובל.
דוגמא אפשרית:
כל עוד בלבב פנימה
נפש ישראלי הומיה
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ולפאתי ירושלי קדימה
עי לציו צופיה.
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה ארוכת השני
להיות ע חופשי בארצנו
אר 2יהודי וערבי.
ואולי נית היה להוסי עוד בית דרמטי להמנו הנוגע בקושי העיקרי שלנו
בתקופה זו שהוא דווקא קושי פנימי ,המנו המעודד לחיי משותפי של
דתיי וחילוני ,יהודי וערבי ,ימני ושמאלני וכיוצא בזה .ובית
נוס ,כפי שאמרנו ,בדבר הצור להיות חזקי .הכל אפשרי חו 2מאשר
להמשי לנג את מנגינת "הקורב הצודק".
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התקשורת
כשמטופל פותח שעה טיפולית ,והרי אנו נוהגי לתת לו את הבמה
ומצפי שהוא יפתח ויאמר את דברו ,הוא בעצ מספר לנו מה מעסיק
ומטריד אותו ובמה הוא מתלבט ,ואנו ,קוד כול ,שותקי ומקשיבי.
השתיקה שלנו מאפשרת לנו ,המטפלי ,לדעת היכ נמצא המטופל שלנו
ומה מעסיק אותו .כ היא התקשורת בעבורנו כמדינה .היא הפה שמספר
לנו את סיפורנו ,היא בוחרת מה לספר ומה לא ,היכ למקד את
ההתלבטויות והקשיי וג על מה פחות לדבר מסיבות אלו ואחרות.
התקשורת היא הפה הלאומי שלנו שבאמצעותו אנו מספרי את סיפורנו
לעצמנו וג לעול כולו .וכמו שקיי פער בי מה שאד מספר למה
שהוא חושב ,וג בתו מחשבתו יש מודע ,יש לאמודע ומצבי ביניי
נוספי ,כ קיימת ג מורכבות בי התקשורת למה שאנו חושבי
ומרגישי במודע הקולקטיבי ובלאמודע הקולקטיבי שלנו כע .במצב
ענייני זה ,רק מתבקש להתבונ בתקשורת כמטופל שמספר לנו על עצמו,
ולנו לא נותר אלא להקשיב לו ,לתוכ דבריו ,ולעיתי אפילו יותר ,לאופ
ולצורה שבה הוא בוחר לספר לנו על עצמו ,כפי שעושה המטפל בחדר
הטיפולי.
התקשורת שלנו מספרת לנו על מטופל דרמטי ,היסטרי ,המצי כל הזמ,
ממלא את החלל בפרטי ובפרטי פרטי ,שכל אחד מה הוא דרמה
הגדולה מ הקודמת לה .בשביל התקשורת ,המחפשת סקופי וסנסציות,
כל יו מתרחש אסו .המטופל המצי הזה ,שאנחנו כלכ מכירי אותו
מהקליניקה ,שכל יו קורה לו משהו ,אומר לנו ,הרי אמרת לי להגיד כל
דבר העולה בדעתי ,וזה מה שאני עושה )זאת הוראה שנוהגי להורות
למטופל בתחילת פסיכואנליזה ,לומר כל דבר שעובר בראשו ,לא משנה
א זה חכ ,טיפשי ,מבייש או מעליב וכיוצא בזה( .התקשורת תגיד לנו
שמחובתה לחשו את כל האמת ,לספר לקהל את כל מה שרוצי
להסתיר ממנו ,רמאויות ,שחיתויות וכיוצא באלה .התקשורת והמטופל
אכ צודקי ,אבל לא בזה מדובר .ההצפה בפרטי ,השט ההיסטרי,

208

חוסר היכולת להבחי בי עיקר לטפל ,זו הדרמה המשרתת אצל האישיות
ההיסטרית ,כמו אצל התקשורת ,את הדחקת הכאב הפשוט ,הריקני,
שחוזר על עצמו יומיו .אנו כאותה אישיות היסטרית ,מנסי בדרמטיות
שלא לחוש את האמת ,שהיא לא דרמטית ולא הרואית ,שהיא פשוט
פוגעת ומעליבה ,שאנו מדינה קטנה ע בעיות פנימיות רבות וקשות,
למשל .אכ נדמה לנו )לפחות כהגנה לא מודעת( שעדי לנו להכות רוח
וגלי מאשר לדבר על הכאב האמיתי.
צורת הגנה נוספת שלנו )למטופל הזה יש רפרטואר מרשי של הגנות,
שלכול תכלית אחת ,לא לחוש את הכאב( כפי שהיא באה לידי ביטוי
בתקשורת המשקפת ומייצגת אותנו היא להתמקד במתנחל שתקע דגל על
גבעה שוממת ויש לפנותו בכוח ולא בעוני ובאבטלה שיש בתוכנו .זה פחות
חשוב לה מאותו מתנחל" .תראו! תראו מה קרה!" התקשורת זועקת,
ומפנה את מבטי כולנו החוצה ולא פנימה .שוב ,כאותו מטופל האומר ,כל
הבעיה היא ש בחו 2ולא אצלי בפני .אותה תקשורת שעוסקת כעיסוק
מרכזי בתהלי השלו ופחות במצב הכלכלי כאילו אומרת שכל הקשיי
שלנו מקור בחו ,2ביחסי ע האחרי ,וא ש זה יהיה בסדר ,ג
אצלנו הכול יהיה בסדר .אנו מכירי את זה טוב מחדר הטיפולי ,את
המטופל שכול אשמי בבעיות שלו ,והוא מתקשה להתבונ פנימה אל
תו עצמו .הרי אנו אומרי זאת השכ והערב :כשיבוא שלו ג המצב
הכלכלי ישתפר לאי ערו ,יתרבו ההשקעות וכיוצא באלו .לא שזה לא
נכו ,אבל לא פחות ייתכ המצב ההפו ,שא המצב הכלכלי באר2
ישתפר ,יהיו פחות פערי בי עניי לעשירי ,פחות אבטלה ופחות
תסכול ומרירות ,אזי כל ראיית עולמנו תשתנה ,מאחר שלא נהיה זקוקי
למאבקי יצריי חיצוניי כדי למס ולהשקיט חרדות וכאבי פנימיי.
אבל בעיני התקשורת פחות חשובי האבטלה ומה שקורה אצלנו בי
דתיי לחילוניי ועוד אל ואחת בעיות שיש לנו ,כי בעיניה כל הסיפור
הוא בעיה בינינו ובי האחר ולא בינינו ובי עצמנו .אנשי כאלו ,בדר
כלל ,אפילו לא מגיעי לטיפול ,כי ה לא בשלי להתבונ פנימה ולהבי
שהקונפליקט הוא בינ ובי עצמ ,וה מאשימי את העול החיצו
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בבעיותיה .אצל ילדי רואי את זה שוב ושוב .הקונפליקט של הילד
הוא בינו ובי הסביבה .אצל ילד שמפריע בכיתה ,למשל ,הקונפליקט הוא
לא בינו ובי עצמו .א הילד רוצה לקבל תשומתלב שהוא לא מקבל או
התייחסות שחסרה לו ,הוא לא חש שזו בעיה שלו ,החוזרת במקומות
רבי ובזמני שוני בחייו ,אלא "המורה לא בסדר" .אבל אנו אומרי
למטופל שקוד יברר את הדברי בינו ובי עצמו ,והשאר כבר יסתדר
לבד ,ומנסי לעזור לו להתמקד בתו עצמו ,ולא להטיל את האשמה
והאחריות החוצה .אנו אומרי לו שאת עצמו ,ע הרבה עבודה ,הוא
יוכל קצת לשנות ,אבל לשנות את האחר ,ודאי שזה פחות אפשרי .אכ,
אני חושב שכשאנחנו נהיה פחות היסטריי ,פחות פוני החוצה ויותר
ממוקדי בעצמנו ובקשיי הרבי שלנו ,אז באמת ישתפר הכול .כ לא
יהיה לנו אינטרס לא מודע לשמר מצב של מתח ומלחמה כדי למס את
הקשיי האמיתיי ,שאינ קלי כלל וכלל )ראה בפרק "ההתנגדות
הנפשית לתהלי השלו"( .רצח רבי וכשלו השמאל בבחירות שבא
בעקבותיו הזכיר לנו משהו שלא רצינו לראות ,שהבעיות צצות ממקו לא
צפוי ,לא ערבי רצח את ראש הממשלה שלנו ,אלא יהודי רצח אותו.
התחלנו ג להבי ששלו חייבי לעשות בהסכמה לאומית רחבה יותר,
שא לא כ ,ניקרע מבפני .כולנו היינו כלכ מכווני החוצה ,ולכ כל
כ מופתעי .אבל אנו עדיי לא בשלי להתבונ בקשיי שלנו מבית בלי
להיבהל .כשמרכיבי קואליציה ,למשל ,יש לשי את הבעיות הכלכליות
והדתיות בעדיפות ראשונה ,לפנות מקו בתודעתנו לערביי ישראל ועוד.
תהלי השלו ,כתהלי גדילה של ילד ,לא יכול להתרחש בחו 2כשאי לו
מקבילה פנימית .האמת היא אפילו הפוכה :הילד הול ומשתנה ,הוריו
וסביבתו פחות .אנו כע חייבי להשתנות מבפני ,ולא רק לצפות
שהערבי ישתנו ,או שהסכ כזה או אחר ,בלי לזלזל בחשיבותו ,יעשה
את השינוי .אבל ברק ,כשהרכיב את הקואליציה ,ציר את ש"ס ולא את
הליכוד .הוא מכוו קוד כול החוצה ,לתהלי השלו ,שעליו הוא יכול
ליצור הסכמה ע ש"ס יותר מאשר ע הליכוד .בענייני פני הוא יכול
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ליצור הסכמה גדולה יותר ע הליכוד ולאחד את הע .אבל ברק ,כמו
התקשורת ,כמו כולנו ,בחר להיות מכוו החוצה.
הא להגיע ,למשל ,למשאומת לשלו בוגרי ובשלי יותר ,כשערביי
ישראל שווי זכויות ,לא חשי מקופחי ,ותורמי את חלק לתהלי,
לא ישנה את כל התמונה? תחת זאת ,קיימת היו סכנה מוחשית שערביי
ישראל יהפכו לאינתיפאדה הבאה ,ואנו נשל על קיפוח המתמש כמו
שאנו משלמי היו על הקיפוח של בני עדות המזרח לאור השני .הא
לתקשורת אי תפקיד בהפניית המבט לכיוו הנכו? למה נדרשות כלכ
הרבה שני לגלות שחבר כנסת ערבי יכול להיות חבר בוועדת חו2
וביטחו ,ומה בנוגע לכלכ הרבה תפקידי ומישרות אחרות שה
יכולי למלא ,כמו כל יהודי ,שהאפשרות לשמש בה נגזלת מה? מלבד
זאת ,קשה בכלל לאמוד את הכוח הרגשי ואת עוצמתו של שיתו שכזה,
שבו אנו וערביי ישראל ניצבי יחד למשאומת לשלו .עמדה כזאת
מזמינה את ערביי ישראל ליתר מעורבות ומחויבות לשותפות במדינה
שבה ה חיי ,וג יכולה לשמש דוגמא וסמל לכ שאפשר ליצור יחסי
שכנות טובי בי יהודי לערבי .לא במקרה ,כפי שציינתי ,מכחישי
הערבי בכלל והפלשתינאי בפרט את קיו ערביי ישראל ,ואנו ,כלומר
ג התקשורת ,משתפי אית פעולה .התקשורת יכלה להיות ממוקדת,
במבט פנימה ,בציבור של מיליו פלשתינאי הרוצי בקיומה של מדינת
ישראל ,חפצי להיות נאמני לה ורוצי בשגשוגה )ולכ הערבי
מתעלמי מה( .הא אז לא ניראה אחרת קוד כול בעיני עצמנו ,אבל
ג בעיני הערבי והעול? הא התוק המוסרי שלנו לא יחוזק?! הרי
ערביי ישראל זו החוליה הנפשית החסרה בתהלי השלו ,הנעלמת
מעינינו מפני שאנו מביטי כל הזמ החוצה .אז שוב נית לשאול ,היכ
התקשורת בעזרה הנחוצה לנו להתמקד בעצמנו ולקחת אחריות על
עצמנו? הרי התקשורת יכולה להעלות את הבעיה ששמה ערביי ישראל
למודעות ולהפו את החולשה שלנו לכוח.
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מוב שלהגיע למשאומת לשלו במסגרת ממשלת אחדות לאומית,
כשיש פחות לחצי קואליציוניי שלא מ העניי ,ג א זה יאט את
תהלי השלו ,הרי בסופו של דבר זה עדי .כי לשלו הזה חייבי להיות
שותפי מרבית חלקי האישיות או מרבית החלקי שלנו בע.
אנו ,בעצ התקשורת ,בוחרי ב"מיקוד שליטה חיצוני" ולא ב"מיקוד
שליטה פנימי" .כלומר ,אנו מייחסי הרבה יותר כוח לאחר מאשר
לעצמנו בקביעת גורלנו .זאת משו שאנו מייחסי את מירב המשקל
להשגת הסכ כזה או אחר ע הערבי ,ומעניקי פחות משקל לשינויי
אמיתיי שאנו יכולי לחולל בתוכנו.
האמת היא שאנו קרובי למצות מתהלי השלו במתכונתו הנוכחית את
מה שנית .כדי להעמיק את השלו ע מצרי ,ירד והפלשתינאי אנו
נדרשי לעבור שינויי רגשיי עמוקי ,שיכולי להתרחש רק בתהלי
נפשילאומי ,בינינו ובי עצמנו ,שינויי כדוגמת התייחסות רגשית אחרת
לפלשתינאי .ע סוריה אנו קרובי להסכ יותר מבעבר .המצב לאחר
ההסכ ע סוריה יהיה טוב מאשר עכשיו ,אבל לא בשינוי מאוד
משמעותי .כ הוא הדבר בנוגע ללבנו ,לאחר הנסיגה החד צדדית .כעת
שיפור הקשרי ע העול הערבי תלוי ביכולתנו לעבור תהלי נפשי.
מתח בינינו ובי הערבי יישאר כל עוד לא תבוא הבעיה הפלשתינאית על
פתרונה המלא ,דבר שלא יקרה בעתיד הנראה לעי .בעיית ירושלי
וההתנחלויות השונות יהיו מכשול לאור שני .זאת משו שהבעיה היא
רגשית ביסודה ולא טכנית ,ועל כ ,היא חייבת להיפתר בכלי רגשיי,
באמצעות תהליכי שינוי נפשיי ,ולא באופ טכני .בהסכמי נית
להתקד עד נקודה מסוימת לא מעבר לה .פתרונות טכניי יש למכביר,
ואי זה מקרה שלא מגיעי אליה .אנו יודעי מ הקליניקה שזה קורה
כשלא נית לעקו תהליכי שינוי נפשיי .כשמתרחש השינוי הנפשי
המיוחל ,פתאו צצי כל הפתרונות הטכניי שמשו מה לא חשבנו
עליה לפני כ .על כ ,צפוי לנו בכל מקרה שלו קר הכולל טרור ,שבס
הכול לא יהיה שונה בהרבה ממה שיש לנו היו .מכא שהמש
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ההתקדמות תלוי א ורק בנו ובשינוי הפנימי שנשכיל לחולל בתוכנו.
ותפקיד התקשורת הוא לעזור לנו להביט פנימה.
אנו מדברי אפוא על שני מנגנוני הגנה המשמשי להכחשה והדחקה של
הכאב שלנו כע ומסיחי את דעתנו מהתבוננות פנימה .האחד ,ההצפה
הדרמטית )קוראי לזה הגנות מאניות( ,והשני ,הסטת תשומתהלב שלנו
כל הזמ החוצה )קוראי לזה השלכה( .מנגנוני הגנה נפשיי אלו
תפקיד להקל את הכאב שאנו חשי כע .נכו שאנו מדינה שנמצאת
במצב מלחמה השונה ממדינות אחרות הממוקדות באמת יותר בבעיות
פני ,כי ה לא נמצאות במצב של מלחמה .אבל זו עדיי לא סיבה לעשות
שימוש הגנתי במלחמה החיצונית ולהתעסק בעיקר בה ,כדי שלא לראות
את המלחמה הקשה יותר ,הפנימית ,ההולכת ומתפתחת כא.
לאישיות ההיסטרית ,המנפחת כל מקרה בעל איכות תוקפנית שקרה לה,
סיבות שונות לעשות כ .היא ,כתקשורת ,משתפת פעולה באופ לא מודע
ע הכוח התוקפני הזה בכ שהיא מעניקה לו שוב ושוב חשיפה
תקשורתית .בסיפור האוריינט האוס והר חומה כל פרט מתועד ש ,כ
ג מתועדת כל אב שנזרקה על מתנחל בחברו .הא זה מה שבאמת
מעניי את רוב הציבור ומה שחשוב לו או שזהו הס הדרמטי המסופק
להמוני כדי להשכיח מה את מה שחשוב לה באמת :מצב הכלכלי,
האבטלה ,ייעוד כספי משל המיסי ,החינו ,הבריאות ועוד .הילד העני
בבארשבע ,שלא לומד ,הוא האחרו בסדר העדיפות התקשורתי.
כדי להבי את הנזק שמחוללת התקשורת בכ שהיא מפנה את מבטינו
החוצה ולא פנימה ,די להתבונ בהתרחשויות הימי האלו .תהלי
השלו נקנה עלידי אהוד ברק בכספי שניתני לש"ס עקב לחצי ,כדי
שלא תפרוש מ הקואליציה .כספי אלו לחינו ילדינו מיעוטי היכולת
היו מגיעי לה בדי ,ולא כסחטני ורמאי .הרי ש"ס הצליחה היכ
שכל ממשלות ישראל נכשלו ,לתת ארוחה חמה ,כיתות לימוד קטנות ויו
לימודי ארו לילדנו העניי .והרי הכס בא מקופת המדינה ,כלומר,
היה כס .אז למה לא היה כס זה יכול להינת בכבוד ולא בסחטנות?
וא ה שיקרו וגנבו כדי לתת לילדיה ,הרי ה כאותו אד הגונב כיכר
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לח לילדיו כי אי לו אוכל בבית ,ואנו כבר יודעי שאי איש שיש לו
הזכות המוסרית לשפוט אותו על כ .ש"ס היא אכ ההוכחה לא רק
לכשלונ של כל ממשלות ישראל ,אלא ג לכשלונה של התקשורת להפנות
את המבט למקו הנכו במש כל השני .תחת זאת ,השלו נקנה בכס
שמשול לש"ס .ציבור זה סובל פעמיי ,בפע הראשונה ,כשהפכו אותו
לרמאי ,ובפע השנייה ,כששללו ממנו את היכולת להתייחס לתהלי
השלו באופ אחראי ובוגר .זאת עקב ההתניה של חיבור כס ,שהיה
נחו 2לו מאוד ,לעמדה ביחס לתהלי השלו .ודאי שהיו ש מעילות
כספי חמורות שדורשות תיקו ,אבל מעילות כספי אלו מסיטות את
מבטנו מ הדבר האמיתי ,שהוא העיקר :כשלונ של ממשלות ישראל
לעזור בחינו ילדינו ,בייחוד העניי שבה .אי ספק שאילו נית לה
הכס בדי ולא הותיר אות בהרגשה של גזלני וחינ אות לנורמות
כאלו ,היו ג בש"ס פחות מעילות ,ולו רק משו שהכול היה בפיקוח.
משול הדבר לאותו הורה המשל לילדו כס כדי שהלה ילמד או יעבוד או
יתנהג יפה וכיוצא בזה )במקרה שלנו היה הכס מגיע לילד בכל מקרה(.
הילד הזה לעול לא יפני את הערכי שאנו מעונייני להקנות לו.
ההורה המשל לילדו בעבור דברי אלו גור לילדו נזק גדול ומשיג
בדיוק את ההפ .זאת מאחר שהילד ישנא ללמוד ,לעבוד או להתנהג יפה,
כי אלו דברי שהוא עשה ללא רצונו ,רק כדי לזכות בתשלו .הא
ממשלות ישראל לא אחראיות לכ שציבור גדול זה לא הגיע לבגרות
ובשלות שתאפשר לו לגבש דעה פוליטית משלו ,ולא רק להיות מכוו
להשגת עוד כס? אז היכ התקשורת בכל הסיפור הכלכ חשוב הזה של
מבט ביקורתי פנימה?
הא בימי אלו אי ברק מוכר את נשמתו תמורת הסכ כזה או אחר ע
הפלשתינאי ורואה בו ,שלא בצדק ,את התגשמות כל מאווייו ,מבלי
יכולת להיות ער לכ שלא רק ההסכ חשוב ,אלא חשוב ג אי מגיעי
מ,שלות
אליו? המטרה לא מקדשת את כל האמצעי ,והסכ שלא בא ָ
ובגרות שלנו כע ,ערכו פח-ת .במצבנו הנוכחי בכלל לא ברור מה ציבור
תומכי ש"ס ,שהוא חלק נכבד מ הציבור ,חושב על ההסכ .יש לנתק
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לאלתר את מת הכספי לחינו ילדינו העניי מכל התניה של תמיכה או
אי תמיכה בקואליציה )האסוציאציה המתבקשת היא כמוב של זנות(.
התקשורת היא אכ משתפת הפעולה מספר אחת ע המחיקה הכלכ
הרת אסו של התהלי הפנימי הנפשי החיוני כלכ לגדילתנו כע .היא
משאירה אותנו רדודי ושטחיי ,עסוקי בפרטי הסכ כזה או אחר
ברמה הטכנית ועיוורי לתהלי הנפשי עצמו ,החשוב יותר מכל דבר.
הדבר החשוב כלכ ,תהלי השלו ,אסור לו שייקנה בכס .זהו תהלי
גדילה ,הדורש הפנמה רגשית אמיתית ,ואי דבר רע יותר מאשר לחבר את
התמיכה בו ע מת כספי.
נכו ,המצב הוא מצב חירו ,ויש להגיע להכרעות מדיניות בוערות שאולי
לא נית לדחות .אבל דווקא מצב חירו זה הוא שהיה צרי לאפשר
גדילה מהירה ולדרב את הציבור הזה לקחת אחריות ,כילד שחייב לגדול
מהר במצב של מלחמה או כשהוריו לא מסוגלי לעזור לו ועליו להתבגר
קוד זמנו .אבל במקרה שלנו ,ההורי לא רק שלא עזרו ,ה קילקלו.
ה לא אמרו ,איננו יכולי לספק לכ את כל מה שאת צריכי ,שזו
אמירה לגיטימית ובוגרת ,ואז הילד צרי להסתדר ע מה שיש .ה
לימדו את הילד שנית לסחוט ,לרמות ולהשיג יותר .זאת איכות הקשר
שנבנתה בי ממשלות ישראל לציבור הנזקק הזה .אנו כאותו הורה שלא
רוצה להעניק לילדו סמכות ואחריות ולשת אותו באופ מלא בתהליכי
הקשי והחשובי שמתרחשי .ההורה הזה לא באמת רוצה לשמוע את
דעתו של הילד ,ומחזיק אותו תלוי בו .א יש קיפוח ,הרי הוא לפניכ .
ילד כזה ישנא את ההורה ואת התקשורת המזוהה איתו ,ובצדק .ממשלות
ישראל לא איפשרו לקבוצות נרחבות בציבור לעבור תהליכי גדילה רגשית
עקב תהלי השלו ,ה חסמו תהליכי אלו בגלל קניית בכס.
והתקשורת ,שכוח רב יש לה ,מעול לא הצליחה להיות אמפתית באמת
לציבור רחב זה.
התקשורת ,כאמור ,לא מפנה אותנו אל עצמנו ולא עוזרת לנו לגדול .ומי
שעסוק רק ברייטינג הוא כהורה הנות לילדו רק ממתקי" ,כי הילד

215

ביקש" .ודאי יאמרו בתקשורת :הציבור ה לא ילדי ,ה בוגרי
ואחראי לעצמ .ואני אומר לה שהתקשורת לא יכולה להתחמק מ
האחריות שניתנה לה כפה של כולנו .בבחינת מנהיג שקולו נשמע חזק
יותר מכל הקולות .כוח כזה שיש לתקשורת חייב לשאת איתו ג אחריות
לדר הפעלתו .התקשורת מסרבת להכיר בכ שהיא יכולה לשרת את
הציבור טוב יותר מאשר רק לספק את צרכיו היצריי והראשוניי
ביותר .היא לא חייבת להוביל את הציבור למקומות רגרסיביי ולשכוח
את האחריות שלה כתקשורת שיכולה לעשות הרבה דברי טובי.
הציבור מעניק לתקשורת הרבה כוח ,הוא מאזי לה ברוב קשב ,יותר
מאשר לכל דבר אחר .אנשי שבי הביתה עייפי מיו של עמל ,ובזמנ
הפנוי ,המועט ,צופי בטלוויזיה .אבל התקשורת לא מוכנה להכיר בכוח
הרב שנית לה .כשאנו מעניקי למישהו כוח רב עלינו ,הוא הופ רגשית
להיות כעי הורה .זה המודל הראשוני ,שכולנו שבי אליו ברגעי אלו,
של מפגש ע כוח וסמכות .וא זהו האופי הרגשי של הקשר בי הציבור
לתקשורת ,כיחס בי הורה לילדו ,אזי התקשורת ממש מועלת באמו.
איזה הורה יעז להעלות על דעתו לספק את כל רצונות ילדו רק כדי
לרצותו )רייטינג(? אבל זה בדיוק מה שהתקשורת עושה .לצערי ,אי
ָ
לתקשורת כל הבנה של ההיבט הרגשי ,החשוב כלכ ,של הקשר שלה ע
הציבור והתפקיד שהציבור מעניק לה .הציבור מצפה ממנה באופ לא
לגמרי מודע להיות זו המדריכה והמכוונת אותו .מה שנאמר או נכתב
בתקשורת יש לו כוח ָמגי עלינו ,ונתפש ,לעיתי קרובות ,כקדוש ,ג א
תהליכי אלו מתרחשי באופ לא לגמרי מודע .אי להכחיש עוד את
אופי היחסי הרגשיי הקיימי בי התקשורת לציבור ואת האחריות
העצומה שיש לתקשורת לעזור לנו לגדול ,ולא למעול באמו .התוכנית
פופוליטיקה היא רק דוגמא אחת אי הופכי נושאי פוליטיי
מורכבי ,הדורשי הקשבה רגשית ואמיתית ,להצגה הדרמטית הכי
טובה בעיר .האווירה שמלבה התקשורת בתוכניות פוליטיות רבות היא
של קרב איגרו ,ללא שמ 2של הקשבה אמיתית .אז מה א ביקשנו
תוקפנות ,ולתוכניות אלו יש רייטינג גבוה? אי זה אומר שההורה הזה,
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ששמו תקשורת ,חייב לספק לנו את זה ללא הפסקה .התקשורת נהנית
הנאה מרובה מהכוח העצו שאנו מעניקי לה ,היא זו שבעצ מעצבת
אותנו ואת הפוליטיקאי ,באמצעותה ובעזרתה הכול קורה ,אבל
אחריות היא לא מוכנה לקחת .משול הדבר להורה או מורה שנות
לילדי להסתדר לבד .שמי בחדר אחד שני פוליטיקאי בעלי עמדות
מנוגדות ,לעיתי בתוספת קהל משולהב ,שיסתדרו .אנו יודעי כמה
ילדי יכולי להיות אכזריי וכמה ה צריכי את עזרת המבוגר כדי
להירגע .אבל המבוגר הזה ,ששמו תקשורת ,רק נהנה מזה שה רבי
ומתעמתי ,ומעודד אות להמשי להתגושש בשאלותיו התוקפניות.
מטפל ,להבדיל ,ער לכוח הרב שמטופל מעניק לו ,אבל יודע ג שיש לו
אחריות רבה.
התקשורת הופכת את החיי להצגה .בהצגה כל שחק יודע את הטקסט
שלו ושל האחר מראש ,ולא באמת מקשיב לאחר .ההקשבה האמיתית
היא הדבר הראשו שנפגע באות תוכניות טלוויזיה .אות התפרצויות
אינסופיות זה לדבריו של זה כשהמנחה מחכ ידיו בהנאה ,מה ה באמת
משרתות?! באיזה מקו ,בחיינו היומיומיי ,היינו מאפשרי צורת
שיחה כזאת? התחושה היא ש"כל דאלי גבר" או חוק הג'ונגל .מדוע לא
מקציבי לכל אחד זמ דיבור שבו יוכל להסביר בשקט את עמדתו?
בקרבות התרנגולי או בקרבות האיגרו האלו שהטלוויזיה מארגנת,
הסחורה הרגשית היא הדרמה .תפקיד ההצגה של האמת היא לא להרגיש
את הכאב שבאמת .אנו מכירי בקליניקה את המטופלי שמשחקי את
האמת כאילו זה רק משחק.
דוגמא נוספת היא אותו מראיי שחושב שרק בשאלות מתריסות
ותוקפניות הוא יוכל לעמת את הפוליטיקאי ע הדעה הנגדית או לייצג
את העמדה הנגדית כראוי .לדידו ,כוח הוא הדר היחידה להוציא מ
הפוליטיקאי את האמת שאינו חפ 2לומר .אנו מכירי מראייני כאלו
ממקומות שוני .אנו ג יודעי שזו לא טקטיקה מחושבת ,זה פשוט
האופי שלה שמקבל את ביטויו .מראיי אחר ישיג תוצאות לא פחות
טובות בנעימות ונינוחות .דווקא שאלה יפה ועדינה יותר ,אבל מחושבת
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ומכוונת למטרה ,תאפשר דיאלוג בשל ובוגר יותר .אבל התנהגות פחות
אלימה בתקשורת נדירה במקומותינו .אכ ,לא רק להסחת דעתנו מ
ההתבוננות האמיתית פנימה שותפה התקשורת .היא ,כמודל חשוב
לחיקוי ,שותפה ג לאלימות הרוחשת בתוכנו .הא הקהל אש בראיו
תוקפני של נסי משעל ע אהוד ברק?! הא הזמנת ציבור של אוהדי
הימי בערב הבחירות לאולפ פופוליטיקה לשמיעת דברי אהוד ברק אינו
הזמנה ,מודעת יותר או מודעת פחות ,לקרב תרנגולי כדי להעלות את
הרייטינג?!
אי פלא שהתקשורת השמאלנית יוצרת תוכניות של ראיונות בעלות
רייטינג גבוה ,המוזנות משחרור יצרי ותוקפנות רבה .זו התוקפנות
המודחקת ומושלכת של השמאל שעושה לנו שירות רע .היא לא מאפשרת
לנו כצופי לבוא במגע ע העצב השקט שלנו ,ע הקשיי האמיתיי
שלנו כע .התקשורת מייצגת את הפ הפרנואידיהיסטרי שלה ושלנו
בעוצמה אדירה על חשבו יכולת לחוש צער וכאב .המנחה כאילו לא
אחראי לתוקפנות המוצגת על המרקע ,הוא לא בעסק ,זה ה שרבי ש
ולא הוא .אבל אנו יודעי שהוא ,המנחה ,והתקשורת בנו את הסיטואציה
ג א לא במתכוו ,וזוהי השלכה של התוקפנות הלא מודעת שלה,
שאותה ה בוחרי לייצג .התקשורת חייבת להבי אילו חלקי רגשיי
של הע היא בוחרת לייצג וממה היא מתעלמת ,ולקחת אחריות על כ.
בסופו של דבר ,לטווח ארו ,אנשי ייטו להאזי לא לתוכניות היסטריות
ומציפות ,אלא לתוכניות טובות ואמינות יותר המאפשרות לבוא במגע ע
רגשות אמיתיי .זה מה שבסופו של דבר ההיסטרי רוצה ,מישהו שירגיע
אותו ולא מישהו שיצי אותו .אבל לא תמיד הוא יכול לנסח זאת לעצמו
במודע .התקשורת ,מבחינה זו ,היא הכלי שבעזרתו אנו יכולי לעשות
לעצמנו ,חלקית לפחות ,טיפול עצמי .כי מה שאנו בוחרי להגיד לעצמנו
יש לו ער טיפולי גדול .הדרמה שהחדשות מייצרות הפכה זה מכבר
לסרט מתח בפני עצמו ,הכולל הזדהויות עמוקות ע גיבורי ,טובי
ורעי ,באופ שאנשי לא יכולי להיפרד מהחדשות ומכורי לה .יש
כא מעגל המזי את עצמו .אנו אומרי לעצמנו את מה שאנו רוצי
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לשמוע ,ותמיד הדרמה האחרונה גדולה ועצומה מכל קודמותיה .אבל
אילו היתה טלוויזיה ,שהיא אמצעי התקשורת העיקרי ,בעלת תוכניות
שלא מייצגות את החלקי היצריי האלו בעוצמה גדולה כלכ ,לאט
לאט היתה זוכה ליתר אמינות ,כי בסופו של דבר ,כאותה אישיות
היסטרית ,כולנו רוצי את האמת הרגשית ,וממנה אי מנוס .זאת האמת
שמכוונת הרבה יותר פנימה ,לקולות העצובי והשקטי יותר.
א נשוב לאותו מיעוט ימני קיצוני הקיי ,כפי שאומרי ,בעיקר
בתקשורת ,ובלעדי התקשורת היה קיומו שולי הרבה יותר ,התקשורת,
השמאלנית ברובה ,מעניקה לו כוח .התקשורת מייצרת אותו כמעט יש
מאי .התקשורת כביכול אומרת ,אני רק מייצגת את הקיי ומספרת
ומדווחת על כ לציבור ,אבל התקשורת לא מבינה שג לה יש לאמודע
המפעיל אותה .זו אותה תוקפנות שבעיקר השמאל מדחיק ,משלי ומוצא
אותה שוב ושוב אצל האחר )הימי הקיצוני במקרה זה ,תוכניות
פוליטיות תוקפניות במקרה הקוד( .הרי אנו מכירי את מנגנוני
ההשלכה האלה המוצאי את התוקפנות אצל האחר ולא אצלי .באופ זה
מספרת לנו התקשורת סיפור ידוע )ראה פרק "הכחשת התוקפנות"( ,כמה
תוקפנות זו משרתת אותה באופ לא מודע ,וכמה היא זקוקה לימי
הקיצוני כמי שייצג את התוקפנות המודחקת שלה .כ משתפת התקשורת
פעולה ע כל ממשלות ישראל באיריסונ את הימי הקיצוני .התקשורת
זקוקה ,במוב זה ,לטיפול פסיכולוגי חשוב כדי לברר לעצמה מה היא
חושבת באמת .מתי היא מייצגת קולות אמיתיי שחשוב שנקשיב לה
ומתי היא משתפת אותנו במערכת רגשית היסטרית שלה .ואנו יודעי
כמה קשה לעמוד ליד אד היסטרי ולא להיסח אל תו המערבולות
שהוא מחולל סביבו ,בייחוד א הוא דמות סמכות ,כמו התקשורת .כ
שואבת אותנו התקשורת אליה ,וכ אנו בעצ מסחררי את עצמנו .צרי
לשי יותר גבול ליצרי אלו של הימי הקיצוני ,ה במציאות וה
לייצוגיה בתוכנו ,ופחות להתעסק אית תקשורתית .ואילו אנו פחות
שמי לה גבול ,ה במציאות וה בתוכנו ,ויותר מתעסקי אית

219

תקשורתית .הימי הקיצוני דומה ,באופ זה ,לילד שמפריע בכיתה.
המורה לא צרי לטפל רק בילד המפריע ולשכוח את שאר התלמידי.
הוא צרי לשי לו גבול ,כמו שעושה הורה טוב ,ולהתפנות למה שחשוב
באמת .אבל התקשורת היא כאותו הורה הבוחר לעשות דרמה גדולה
מהפרעה של ילדו כדי להראות לעצמו ולאחרי כמה קשה לו וכמה הוא
מסכ .ההורה מטפל בילד המפריע בלי סו ,ולא ש לו גבול בגלל
הקשיי של ההורה להיות תקי ,וזאת מתו קונפליקטי שלו ע
התוקפנות המודחקת שלו .אי ספק שיצרי לא מודעי מניעי אותנו
בעוצמה רבה .אכ ,אנו עדי למגוו הגנות נפשיות שהתקשורת ואנו
משתמשי בה כדי שלא לראות את מה שחשוב באמת ,את מה שקורה
לנו בפני.
היבט נוס של אותה הצפה היסטרית של התקשורת הוא העדר הנפרדות
שלנו כע )ראה בפרק "עקרו הנפרדות"( .המטופל ,המצי כ בחדר
הטיפולי וחש צור לספר לנו על כל פרט שקרה לו ולדווח לנו על כל
מחשבה שפקדה את ראשו ,אומר לנו בדרכו שקשה לו להציב גבול ברור
בינו ובי הסביבה ,והוא כאותה מסננת בעלת חורי גדולי המעבירה את
הכול .ילדי קטני מאוד נוטי למלמל ולספר כל מה שה חושבי וכל
מה שקורה לה כשהנפרדות שלה מהסביבה עדיי לא מגובשת ,ולא
ברור לה היכ ה נגמרי ומתחיל מישהו אחר ,או מה שלה ומה לא
שלה .המטופל ההיסטרי מבקש באופ לא מודע מהמטפל ,ואנו מבקשי
זאת באופ לא מודע מכל מי שיכול לעזור ,שירגיעו אותנו .ההרגשה של
המטופל ההיסטרי היא שא הוא יספר הכול ולא יסתיר כלו ,ויהיה
ככלי שקו שנית לראות את תוכו ,אז ורק אז ,כשלא יהיה פער בינו ובי
הסביבה ,הוא יירגע .אחרת המטופל הזה חש מאוד לבד ע החוויות
הפרטיות שלו שהוא מתקשה לשמור .אנו כע עסוקי כל הזמ בלחשו
ולחשו ולא להשאיר ולו פרט אחד שלא דשנו בו ,מה אמר ברמה
רכילותית חבר כנסת כלשהו ,העיסוק בשרה נתניהו במקו בדר תפקודו
של ראש הממשלה ,והכול בעדיפות תקשורתית עליונה .בדר זו אנו
מספרי כמה קשה לנו לדעת היכ עובר הגבול שלנו כע ,גבול מנטלי
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בינינו ובי הסביבה המאפשר לברר מה חשוב לנו יותר ומה פחות .אבל
אנו ,אחרי שחשפנו וסיפרנו לעצמנו ולכל העול את הכול ,נרגעי לרגע,
כי סיפרנו את הסוד ושוב איאפשר להאשי אותנו במה שאנו חווי
כהסתרה )זו האשמה חמורה לתקשורת( ומה שהוא באמת זהות נפרדת
ובוגרת .אכ ,נפרד-ת בוגרת מעוררת אצלנו חרדה עצומה.
אנו מציגי את עצמנו בתקשורת כלפי עצמנו והעול כאותה הפרעת
אישיות הנעדרת גבולות ,שהכול בורח לה מכל הפינות .המטופל הזה,
תקשורת שמו ,ידבר במהירות ,יקפו 2מנושא לנושא ,וכל פע יחשוב
שהאסו הנוכחי גדול מכל קודמיו שדעכו ונעלמו זה מכבר בי האירועי
הטראומטיי שפוקדי אותו .באומות המאוחדות ,באותה קבוצת
מדינות ,אנו בולטי כהפרעת אישיות שכל יו באה ע סיפור אחר על
מה שקרה לה ,ובעיקר על מה שעשו לה אחרי .התקשורת אכ צריכה
להרגיע את עצמה ולא להיות עסוקה בדיווח על הפרט ועל פרטי הפרט
באופ שהוא יתפוס את הבמה ויאפיל על מה שבאמת חשוב .התקשורת
צריכה לשאול את עצמה מה באמת חשוב ולא רק מה עושה יותר כותרות,
כי זוהי הפרעת האישיות שלנו ,שכל יו מרבית העיתוני נפתחי
בכותרות ענקיות )למעט "האר .("2לא החוט המקשר בי אתמול להיו
מנחה את התקשורת ,חוט מקשר שיהיה רלוונטי ג למחר .עיקרו
משות עמוק יותר מתהפוכות יומיומיות חולפות חייב להנחות אותה.
נכו ,זה לא הורה שמחלק ממתקי ,ולרגע ,הוא יהיה הורה פחות טוב
מההורה בעל הסנסציות והרייטינג הגבוה ,אבל לטווח ארו ,כולנו הרי
יודעי איזה הורה יותר טוב ואי יתייחס הילד לכל הורה בעתיד .אבל
הפרעת האישיות מעדיפה להיות בהיסטריה מאשר להרגיש בשקט שהיא
אולי חשה קטנה ,חלשה ,חסרת ביטחו ועוד .הדרמות נותנות לה ולנו
כע תחושה של הרואיות ,של גדלות ,ולא של עצב שקט .המטפל של
אותה אישיות היסטרית יודע שאסור לו להישאב איתה לחרדה שלה,
וכמה הוא צרי להישמר שלא להיסח לאותה מערבולת רגשות
שההיסטרי כלכ מתאמ 2בלאמודע שלו לגרור את המטפל שלו אליה,
כדי להוכיח לעצמו ולכול שמה שהוא מרגיש זאת האמת כולה .אז
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כשהתקשורת באה ע סקופ כלשהו כדאי שתחשוב לפני כ א זה באמת
הדבר החשוב שהיא רוצה לספר לנו או שהיא יוצרת מערבולת של יצרי
ומרחיקה אותנו מ האמת השקטה והעצובה יותר שלנו .א התקשורת
תספר לנו במקו זה על העוני באר ,2על ילדי שלא הולכי לביתהספר,
על הקושי בהידברות בי דתיי לחילוניי או בי ערבי ישראלי
ליהודי ,יהיה זה פחות דרמטי ויותר עצוב ובעיקר ,יותר חשוב.
התקשורת ,בדרכה ,משתפת פעולה ע הצרכי הנפשיי הרגרסיביי של
הציבור .התקשורת צריכה להוביל מהל של מטפל ,להפנות אותנו למקו
הנכו ,כי היא הפה שלנו ,ולפה יש תפקיד עצו.
למה הימי שונא את התקשורת? על התקשורת לברר לעצמה היטב למה
שונאי אותה בימי .ההורה הזה ,תקשורת שמו ,לא יכול למחוק את
שנאת ילדו אליו בלי לתת לעצמו די וחשבו נוקב אי זה קרה .רגשות,
כידוע ,לא נית לומר עליה שה לא נכוני .הא מדובר כא בשכרו
הכוח ובחשיבות המנופחת שהתקשורת לוקה בו לאור השני כממסד?
הא מחאת הציבור הימני כנגד הממסד זהה לשנאת לתקשורת? אני
סבור שכ .הציבור הימני ,וש"ס בתוכו ,חש את אותה כוחניות מתנשאת
מצד התקשורת כפי שהוא חש אותה מ הממסד .רוב השדרי והכתבי
למיניה ה ,ללא ספק ,שמאלניי .זה ניכר באשכנזיות וג בקושי
הרב שלה לגייס אמפתיה לציבור גדול שאביו  דרעי או ביבי ,למשל 
מושפל לפני ילדיו .השמחה לאיד בלטה בתקשורת ,והיה קשה להסתיר
אותה .קשה לדמיי חגיגה תקשורתית כזאת אילו הופנו האשמות
בשחיתות כלפי רבי ,פרס או ברק .ג אז ,יש להאמי ,היתה התקשורת
חושפת אות ,אבל ע עצב בעיניי .וזה הבדל עצו  .התקשורת באמת
אינה מודעת למה שהיא משדרת ,תרתי משמע .התקשורת היתה יכולה,
לאור השני ,לייצג נאמנה ג את דוברי ש"ס ,להיות הפה של ציבור כל
כ גדול של אנשי קשיי יו שאי מי שדואג לה ,אבל התקשורת
הזדהתה ע הממסד ,וכשלה במקו שהממסד כשל .ג היו יכולה
התקשורת לאמ 2ציבור זה ,כמו ג את ערביי ישראל ,ולעשות שירות
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לאומי ממדרגה ראשונה .חברי ש"ס אמרו דבר נכו ,לנו חשובי הילדי
שלנו מכל דבר .כלומר ,אנו נהיה ממוקדי בבעיות פני ולא בבעיות חו.2
ואנו נעשה כל תעלול פוליטי כדי שילדינו יוכלו לקבל ארוחה חמה ובית
ספר טוב .ושוב ,מה שש"ס יכלה לעשות ,הממשלות ,ע כל עוצמת ,ודאי
יכלו לעשות .אבל התקשורת לא הבינה ולא ראתה את זה ,והמשיכה
להיות ממוקדת במבט כלפי חו .2אילו היתה התקשורת זו שמייצגת את
ש"ס ואת הקיפוח המתמש שהיה ש באמת לאור השני וג את
העיוורו של כל ממשלות ישראל שהביטו בעיקר החוצה ולא פנימה ,היה
הקשר בי הימי לתקשורת היו שונה לגמרי .התקשורת חייבת לעבוד
קשה כדי להבי למה הימי שונא אותה ואי היא מתקנת את עצמה .למה
הימי מזהה אותה ע הממסד השנוא .כשהציבור של ש"ס זועק שדרעי
זכאי ,יש אמת בדבריה ,א כי לא אמת משפטית .אבל החיי זה לא
רק ביתמשפט ,ואיש מאיתנו לא מגדל את ילדיו ,אני מקווה ,באווירה
של ביתמשפט .הציבור של ש"ס היה יכול להסכי שדרעי מעל בכספי
ולקח אות לכיסו אילו היו הממסד והתקשורת המייצגת אותו ,באופ
לא לגמרי מודע ,אמפתיי יותר אליה ולחוויה הרגשית העמוקה ורבת
השני שלה ,שה נשארי לא מובני ומקופחי לתקשורת המתנשאת
עליה ומתעלמת מה .דרעי זה ה ,דרעי דאג לה ולא ממשלות
ישראל .כ חש ילד שאביו ,שגנב בשבילו כיכר לח ,מוכנס לביתהסוהר.
התקשורת חייבת להפני היבט אמפתי זה .מלבד זאת ,התקשורת לא
הצליחה להתחבר ,ולו אופ חלקי ,לעמדה הרגשית של הימי בנושאי
הפוליטיי .על כ ,היא נשארה מנוכרת ומרוחקת מ הימי ,וג נטולת
יכולת לעזור לשמאל להבי את הימי .אומנ ,רק הימי שונא את
התקשורת ,אבל השמאל ,כפי שהסברתי ,נפגע ממנה לא פחות .התקשורת
חייבת לבדוק היטב את תחושותיה ומה היא משדרת ,ויש לפניה עבודה
קשה על תכני לא מודעי שלה כדי להשתנות.

223

סוגיות בענייני חו(
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סוריה
המשאומת ע סוריה מזמי אותנו להצי 2אל תו עומק החוויה
הפרנואידית .אותה הרגשה שאנו קורבנות מסכני של תוקפנות שמופנית
אלינו מבחו .2לרבי מאיתנו הצהרת הסורי במש המשאומת לשלו
ע רבי ,שבה ה דרשו תחנות התראה ברמתהגול כדי שלא נתקו
אות ,נראתה ,כפי שציינתי ,משוגעת או מניפולטיבית .שה יחשבו שאנו
רוצי לתקו אות?! זה באמת לא נתפש בעבורנו ,בייחוד למי שחש
עצמו כלכ מסכ ופגוע מ הצד השני .בחדר הטיפולי אנו פוגשי שוב
ושוב את בעל האישיות הפרנואידית ,שנדרשות לו שני רבות של טיפול
כדי להכיר בתוקפנות שלו ובקושי הרב שלו לוותר על העמדה הרגשית של
הקדוש המעונה או הקורב הצודק .היכולת של האד להכיר בתוקפנות
שלו היא הישג התפתחותי לא מבוטל ,ואז מתעוררות תחושות מפותחות
יותר של אשמה ורצו לתק .אז יוצא האד מ השלב האגוצנטרי שבו
הוא מרכז העול ורק הוא חשוב .אז הוא יכול להכיר ג בקיו של
האחר ובסבלו .אני רוצה שנְ פתח את ההקשבה שלנו לעצמנו .אותו צליל
מוזר שעולה מ הדרישה הסורית ולא משתלב ע הבנתנו ותפישתנו הוא
זה שדורש בירור .הוא זה שיאפשר לנו לשנות את תפישת המציאות שלנו
לאטלאט .ה חושבי שאנו נתקו אות?! מוזר ...אי ה הגיעו
למחשבה הזאת?! זה דורש בירור .כשמישהו אומר לנו שהוא חווה אותנו
לא נחמדי ,תוקפניי או בכל אופ אחר ,השאלה המתבקשת היא לא
א הוא צודק ,כי הרי אני לא מחדש כשאני אומר שבנוגע לרגש אי צודק
ולא צודק .ככה חש האיש מ המפגש איתנו ,והשאלה היא א אנו יכולי
להתחבר ,בתו עצמנו ,למה שהוא חווה מאיתנו .במילי פשוטות ,להבי
למה הוא חש כ ,ומה עשינו או מה אמרנו שהביא אותו להרגשה זו.
היכולת שלנו להבי על מה מדברי איתנו ,ללא ספק ,מרחיב ומעשיר את
עולמנו .והגנות הנפש מביאות להבעה משתאה ,שלא מבינה אי הגיעו
הסורי להרגשה זו .אז על מה הסורי מדברי באמת?
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הסורי מדברי כמוב על היסטוריה רצופת מלחמות שלנו אית ,שבה
אנו ניצחנו וכבשנו :מלחמת העצמאות ,מלחמת ששת הימי ,מלחמת יו
כיפור ומלחמת לבנו .כמו כ ה מדברי על העובדה שגירשנו
פלשתינאי ומקצת גרי היו בתחו סוריה .מה חש הע היהודי
לאור ההיסטוריה שלו כלפי כל העמי שכבשו את ארצו וישבו בה? כפי
שעולה מסרט יפה שעשתה עיתונאית סורית על רמתהגול ,סרט שהוקר
אצלנו בטלוויזיה ,הסורי מתגעגעי לרמתהגול מאוד .ה מדברי
עליה בערגה ובהשתוקקות ,כפי שאנו דיברנו על ציו.
כדי להבי את עומק הפער הרגשי בינינו ובי הסורי נית להקשיב
ארע ,האומר שהממשלה
באוזניי קליניות לשר החו 2הסוריַ ,פאר-ק < ַש ַ
בישראל צריכה לחנ את הציבור באר 2לשלו אמיתי ,כלומר ,לכ שלא
מחזיקי שטחי כבושי .לחנ אותנו? קצת מעליב ,לא? הא אנו לא
יודעי מה זה שלו אמיתי?! זהו העלבו הסורי הדובר מגרונו .זו אמירה
אמיתית שלה ,המבטאת כאב עמוק .אבל אנו באמת לא מתחברי
למשמעות הרגשית שמייחסי הסורי לעובדה שרמתהגול נמצאת
בשליטתנו .בשביל זהו חוסרצדק משווע .לדידנו זהו הישג המעלה את
המורל .ג אנו אמרנו לא אחת שעל מנהיגי מדינות ערב לחנ את
ָ
אזרחיה לשלו מעומק הלב .בהתבטאות זו שלנו אמרנו ,בעצ ,שאות
ערבי ה לא מחונכי ולא מביני מה זה שלו .ג אנו התייחסנו
אליה באופ מתנשא ומעליב ,כאילו הרגשות שלנו נכוני וצודקי
משלה .הסורי פגועי מאוד מאיתנו .ה רצו להשמיד אותנו לאור
השני ,וע זה אי לה בעיה ,כי אנו היינו בעבור כובש אכזר .המוכנות
שלה להכיר בקיומנו קשורה ,מעצ טבעה ,בתחושת השפלה וכישלו.
ה השתנו בלית ברירה .ג אנו הולכי ומשתני  מי חשב להחזיר את
רמתהגול לסורי לפני כמה שני?  אבל אנו עדיי רחוקי מלהבי את
הרגשות של הסורי ואת תחושותיה .לכ אשארע לא כלכ טועה
כשהוא רוצה שהממשלה תחנ את האזרחי באר ,2כדי שנבי טוב יותר
על מה מדברי הסורי .לחנ אותנו להכיר ג ברגשותיו של האחר
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ולהבי אי הוא הגיע אליה ,ולא רק לחשוב שהוא המציא אות כעוד
איזו מניפולציה.
בשביל הסורי זה משפיל לעשות שלו עמוק יותר כדי לקבל יותר שטח.
נוסחת רבי" ,כעומק השלו ,כ עומק הנסיגה" ,היא משפילה מאוד
בשביל הסורי .ה שמעו את רבי אומר :תמורת יותר רגש ח תקבלו
יותר שטח .על כ לא שיגרו מברק תנחומי ,ובוודאי לא נכחו בלוויית
רבי .באופ דומה ,ה ג לא השתתפו בוועידת שאראשייח למלחמה
בטרור .ה חשי שהטרור הוא לגיטימי ,מאחר שזו התנגדות לכיבוש.
ה חוזרי ואומרי שה לא מוכני לעבור את מסכת ההשפלות
שהישראלי גורמי לערפאת .ה חשי כמי שמכריחי אות לעשות
שלו ,קוני את רגשותיה תמורת השבת שטחי מולדת שלה .ה
רוצי לעשות שלו ,אבל מתו עמדה של חופש .אפשר להבי את
הרגשת שה רוצי לעשות שלו שלא מתו כפייה ,כי הרי איאפשר
להכריח איש לאהוב מישהו .על כ ,בכל מקרה ,אל לנו לצפות לשלו ח
בשני הקרובות )כ הוא הדבר ע מצרי וירד(.
לצערנו ,אנחנו מביני רק בכוח ,במקרה זה כמו במקרי אחרי ,שעלינו
להתחשב ג באחר .א ניסוג מרמתהגול זה יהיה רק משו שהפנמנו
שכוחנו לא עוזר לנו עוד .נסיגה זו לא באה מתו הכרה אמיתית והבנה
של העמדה הסורית ,אי ה תופשי אותנו ,מה זה בעבור רמתהגול,
ואי ה חווי אותה כחלק בלתי נפרד ממדינת .זה חבל ,כי א כבר
מוותרי ,לפחות שנבי מהיכ זה בא ומה הצרכי והרגשות האמיתיי
של הצד השני .אנו נזדקק להבנות רגשיות אלו של האחר בכל התהלי
הארו של השלו .אלו טעויות טיפוסיות לצורת החשיבה הצבאית ,כי
איזה צבא יכול לחשוב על רגשות?
הצור שלנו הוא להקשיב לסורי אחרת ,באמפתיה .להיות מסוגלי
להבי אות דר עיניה ,זו תמצית העניי .רק א יהיה חלק בתוכנו
שיכול לגייס את עצמו ולהבי את הסורי ,נוכל לחיות יחד .ללא החלק
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הזה ,הקרוי אמפתיה ,לא יהיה שלו .רק כשאתה אמפתי לצד השני אתה
יכול לדעת א הכוונות של הצד השני אמיתיות ולהבי אותו באמת .כ
חש הורה את ילדו ,וכ חשי בניזוג זה את זה .על כ ,לטובת כל אלו
שחושבי בחשיבה צבאית ,אמפתיה ,כפי שכבר ציינו ,היא כלי מלחמה
ממדרגה ראשונה ,היא מאפשרת להבי באמת את האויב ואת התהליכי
שעוברי עליו.
אבל הקושי שלנו להיות אמפתיי לערבי ובייחוד לסורי הוא עצו.
העובדה שדווקא האינטלקטואלי בארצות ערב ה בדר כלל נגדנו
חושפת את עומק הבעיה ,אצל כמו אצלנו .בכל העול אינטלקטואלי
נוטי לשמאל ,לפיוס והתפשרות ,והנה במדינות ערב המצב הפו .עניי
זה מעיד על עומק הקושי הרגשי המיוחד לסכסו הישראליהערבי ,כמה
קשה באמת להבי שאי כא צודק ולא צודק ,אלא שני עמי שרוצי
לחיות ,ואי האינטלקטואלי האלו נסחפי אל תו מערבולת הרגשות
והיצרי מבלי יכולת לקחת מה מרחק .אכ ,אות אינטלקטואלי
במדינות ערב טר הפנימו לגמרי את העובדה שג לנו מותר לחיות כא.
מדובר בתהלי רגשי שיימש עוד שני רבות.
המערכת הרגשית של פגיע-ת הדדית נחשפת כשהנשיא ,עזר ויצמ ,נעלב
ואומר שא אסד לא רוצה ,שלא יבוא .אנחנו מחכי לו ולא נרו 2אחריו.
עזר ויצמ מייצג את העלבו של כולנו .הסורי מציד אומרי ,תחזירו
קוד את מה שלקחת ,אחרכ נדבר על שלו .ה דורשי התחייבות
מוקדמת לפינוי כל רמתהגול לפני שיהיו מוכני להיכנס איתנו למשא
ומת ולפני שיסכימו לפגישת מנהיגי .מאחר שמדובר בדושיח רגשי,
קשה שלא להשוות את היחסי הפוליטיי לעול הילדות .הדבר נכו
במקרה זה כמו במקרי רבי אחרי .ילד אחד אומר ,קוד תחזיר לי
את מה שלקחת ואז אשחק אית ,והשני משיב לו ,קוד תשחק איתי ואז
אחזיר ל .נכו שהיו מחמאות הדדיות בי אסד לברק ,כמו "ר 2לפני
המחנה" ויש הבנה של הצדדי כמה חשוב לשנות את העמדה הרגשית,
אבל זוהי רק ההתחלה .אותו אויב סורי אכזר שעינה שבויי שלנו ונתפש
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עלידינו במש השני כאויב הנורא מכול עמד תמיד בהסכמי עד
הפרט האחרו ,ומשטחו לא היה לנו טרור .על כ ,קשה לייחס לו
מניפולציות או ערמומיות ,אלא בעיקר כאב טהור נטו.
כדי לעמוד על העומק והמורכבות של תהליכי העיבוד הרגשי הנדרשי,
בואו נבח את העובדה שפארוק אשארע מכחיש שהסורי ירו על
יישובי ישראליי מרמתהגול לפני מלחמת ששת הימי .שקר זה
צור לנו מאוד ,וכדאי להבינו .מדובר בקושי של הסורי להודות בימי
אלו שברצונ היה להשמיד אותנו .רצו זה היה גלוי ומוצהר יותר בעבר,
ואילו היו הוא נמצא בתהלי של ויתור ועיבוד אבל .השקר הברור הזה
מלמד אותנו שג בינ ובי עצמ קשה לסורי להודות בתהלי השינוי
שעברו ולהכיר בתוקפנות הרבה שהפנו כלפינו בעבר .ההכרה הרגשית
שבגלל כוחנו ה נאלצי לוותר ,שבגלל כוחנו ה מדברי איתנו היו על
שלו ומבקשי שנחזיר לה שטחי מולדת היא קשה וכואבת בשביל.
מי כמונו יודע כמה קשה לנו להכיר בכ שאנו מביני רק כוח! מדינה
פלשתינאית תקו משו שהכריחו אותנו ,ואת סיני ואת רמתהגול
החזרנו ונחזיר רק משו שאי לנו ברירה .כמה קשה לילד להודות
שהוריו ,שכפו עליו דבר מה ,צדקו .זו הזדהות ע התוקפ ,אנו מכירי
ברצונות האחר ומצדיקי אות רק משו שהוא כפה אות עלינו .אכ,
מה שמתחיל בהזדהות ע התוקפ יכול להסתיי בהכרה אמיתית באחר
)האסוציאציה לבחורה שאנסו אותה והיא נהנתה מזה מתבקשת ,למעט
העובדה שאותנו ואות הכריחו למטרה טובה ,להכיר זה בזה( .ג אנו
וג הסורי עוד צריכי לעבור תהלי רגשי ארו כדי לעבד קונפליקטי
רגשיי לא פשוטי אלו ולהבי אי חיי אית .הסורי מצהירי
שהבחירה שלה בשלו היא אסטרטגית ,כלומר ,לא מניפולציה טקטית
מקומית ,אלא ביטוי להפנמה עמוקה ולצורתחשיבה שונה .אנו מביני
עכשיו שזו לא רק בחירה מודעת ,מדובר כא בתהליכי רגשיי לא
מודעי שדורשי העלאת החומר למודע ובירורו .על הסורי לשאול את
עצמ ,מה השתנה בנו? אי ? למה? כי רק בירור עמוק ואמיתי זה
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יאפשר לה להכיר בנו באמת .אבל אנו עוברי תהלי דומה לתהלי
שעוברי הסורי .הא אנו מספרי את האמת על האופ שבו שגירשנו
את הפלשתינאי בכוח ב ?1948ומהי בעבורנו המשמעות הרגשית של
שקר זה שאנו מספרי לעצמנו ולאחרי? כפי שקורה לסורי ,עיבוד
רגשי של שקר זה ולא הדחקתו הוא חיוני בעבורנו לתהלי של שלו .כי
רק באמצעות הבירור הכואב הזה נוכל להבי על מה מדבר ומה מרגיש
הצד השני .עצ

העלאת השאלה מה מרגיש הצד השני היא בבסיס

ההכרה באחר ,שכה חסרה לנו היו בתהלי השלו  .אז ,ורק אז ,נוכל
לשאול את עצמנו עד כמה אנו יכולי ומוכני ללכת לקראת .מחדר
הטיפולי אנו יודעי כמה חשוב להבי את תהליכי השינוי המתרחשי,
ולא רק להיסח עליד כדי להעניק לה משנה תוק.
הסורי חוששי שילכו לאיבוד בתהלי של שלו שיפרוק אות מכוח
ומנשק .זאת מאחר שבי השאר אנו מפותחי מה וחזקי .על כ ה
מתגונני ודורשי שנצהיר מראש ,לפני הכניסה למשאומת ,שאנו
מוכני לסגת לגבולות  4ביוני  .1967מאותה סיבה ה לא מוכני לפגישת
מנהיגי בתחילת המשאומת .ה מבטאי פחד להישאב לתו תהלי
שלו שבו ה יאבדו את כוח והתנגדות .זוהי אותה חוויה המוכרת
לימי שלנו ,ושהוא מאשי בה את השמאל ,למות מיטת נשיקה בתהלי
של שלו.
אבל אנו מתייחסי לשולי ולטפל ולא לעיקר ,לעוד פיסת אדמה קטנה
ולא לתהלי השלו עצמו .בקליניקה אנו רואי לעיתי קרובות אי
מטופל נדבק לפרט כלשהו מתו חרדה ומתקשה לראות את התמונה
בכללותה .למה כלכ קשה לנו להסכי לדרישה הסורית ולהתנות אותה
בכ ששאר דרישותינו  שאלות מי ,ביטחו ,מהות השלו וגורל
היישובי – ימולאו? הרי כל אחת משאלות אלו שמניתי תשפיע על השלו
העתידי הרבה יותר מעוד פיסת אדמה .הרי בעוד זמ מה לא נזכור בדיוק
כמה ולמה ויתרנו ,ויישאר רק תהלי השלו ע סוריה והשאלה א הוא
נע בכיוו הרצוי .הא מה שחשוב לנו היו זאת שאלת טאבה או מכלול
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השלו ע מצרי? תהלי השלו ,כפי שציינתי ,נמדד בשינוי הרגשי
שיוצרי ובכיוונו ולא בפרט זה או אחר .לש עלינו להיות מכווני.
א כ ,היכ הקושי הרגשי שלנו? להבי את הסורי ולהכיר בכאב
שלה .ודאי שיש לנו קושי אדיר בכ .קשה לנו להבי שדרישת לנסיגה
שלנו לגבולות  4ביוני  1967זו לא מניפולציה ,זו דרישה אמיתית וכואבת
שלה שעליה ה אינ יכולי להתפשר ,לפחות לא עתה .לא במקרה
הופצה הידיעה שהסורי רוצי ג את עי גב ,ידיעה שהוכחשה לאחר
מכ" .הצמרמורת" שלנו ,שדנתי בה ,היא זו המפעילה אותנו יותר מכול.
מי יכול למסור את העיניי של המדינה? ראיה נוספת לרגישות הרבה
שלנו ִהנה תגובות הציבור להבדלי ניסוח במשאלי דעת קהל .השאלה א
אתה בעד או נגד נסיגה עד קו מי הכינרת והשאלה א אתה בעד או נגד
נסיגה מרמתהגול מקבלות אצל רבי מאיתנו תשובות מנוגדות ,א
שההבדל אינו ברור דיו .י החרדות הקיומיות שלנו מצי אותנו ואנו
שוקעי בתוכו .מצד שני ,הוויתור על הגרנדיוזיות שלנו ,ההתפשרות,
שהיא מנוגדת באופ עמוק למסר הרגשי של כל דת ,קשה לנו ביותר.
המפה בשטח היא מפת הנפש הפנימית של כל אחד מאיתנו ,גבולות האני
שלו ,כמה ה ניזוני ממקורות דתיי גרנדיוזיי ובלתי מתפשרי
המסתירי את החרדה ,וכמה הוא יכול לקבל מערכת חשיבה יחסית
יותר הרואה ג את האחר מבלי שהדבר יאיי על קיומו .כמה אנו בשלי
לתהליכי עיבוד אבל שיאפשרו לנו להישאר קטני יותר וע כל בעיותינו
הפנימיות מבלי לחפש את האשמי רק בחו .2על כ ,אנו כע ממשיכי
להתנדנד בי שני קצוות מוכרי כלכ מ הקליניקה ,או הכול שלנו או
כלו לא שלנו ,ואז אנו לא קיימי .גרנדיוזיות או חרדה ,אלו שתי
האופציות הנפשיות שלנו ,שהולכות תמיד יחד .במצב נפשי כזה ,אי פלא
שנתפסי לפרט זה או אחר ,מאבדי את העיקר ,ומתקשי להסכי על
גבול.
תוספת מארבעת החודשי הראשוני של שנת  ,2000המשאומת
המקרטע ע הסורי

231

כמו בקליניקה ,כ ג בחיי הפוליטיי ,כל יו הוא הזדמנות להצי2
שוב אל תו אות פתולוגיות ואות חוקי נפש המניעי את כולנו.
מנגנוני נפשיי אלו לא משתני במהירות ,וא יש משהו יציב וקבוע
בעולמנו ,הרי אלו חוקי הנפש.
א-ש ְסק -היא רק חלק
ההנחה שאסד נמנע משלו בגלל תסמונת ַצ' ֶ
מהסיפור שיש להבי לעומק .מדובר בחרדה של אסד שתהליכי פתיחות
יובילו אותו אל סופו המר כפי שקרה לצ'אושסקו ברומניה .הסורי ,כמו
כל בעל אישיות פתולוגית ,רוצי להיחל 2מ הפתולוגיה שלה .ה
באמת רוצי שלו .לעיתי בעל האישיות הפתולוגית לא יודע מה זה
שלו ולא מכיר את התחושות של חיי ללא מלחמה ,אבל בעמקי הלא
מודע שלו כל אחד רוצה שלו ,ג מי שמעול לא התנסה בו .אכ ,אסד
מתלבט בנוגע ליכולתו לוותר על עמדה כוחנית ,ונשמעי אצלו קולות
שוני האופייניי לכל תהלי של השתנות .בתהלי זה עלינו להיות
מודעי לסיכוני שאסד נוטל על עצמו ,סיכוני שכל משטר כוחני ולא
דמוקרטי נוטל על עצמו כשהוא בוחר במדיניות חו 2של שלו ,שללא ספק
תשפיע ג כלפי פני .פתיחות לשלו היא בעצ ויתור על כוח ,זו עמדה
רגשית שקשה מאוד לאסד .אי פלא שאנו חשי שאסד מנסה להכניע
אותנו ,לכופ לנו את היד ,להכריח אותנו לקבל את תנאיו לנסיגה עד לקו
הכינרת ,תנאי הנחווי עלידינו כמשפילי .עלינו להבי שהוא נות לנו
להרגיש את מה שהוא מרגיש ,את תחושת הכניעה וההשפלה שלו .הוא
חש שבתהלי זה של שלו הוא מהמר על חייו ,על חיי בנו ועל חיי עדתו
העלאווית .שוב ,מה שהוא נות לנו להרגיש  מלמד אותנו על מה שהוא
מרגיש ,וכמה שהוא מאוי )אנו קוראי לזה בטיפול "הזדהות
השלכתית"( .אסד השפיל בדרכו ג את קלינטו בז'נבה בכ שבעצ נפגש
איתו ולא העניק לקלינטו שו הישג .עמדתו מכוונת לא רק נגדנו ,אלא
בעיקר כלפי כל העול ,ויותר מזה ,כדי להג על עצמו .כעוצמת
ההתעקשות שלו שלא להיפגש ע אהוד ברק ,לדו קוד בנסיגה מלאה
ולא בסידורי ביטחו ,ובכלל ,כעוצמת נוקשותה של העמדה הסורית
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לאור כל השני  ,כ עוצמת החרדה שלו ממה שעלול לקרות לו ,שא
לא כ ,היה יכול להרשות לעצמו יתר גמישות .השאלה שעלינו לברר ע
עצמנו היא :הא אנו נאבקי נגד הנסיגה עד לכינרת בגלל ההשפלה
שבדבר ,אותה השפלה שאסד נות לנו לחוש מאחר שזוהי בדיוק תחושתו,
או שיש לסירובנו סיבות אחרות? הא קבלת תנאי סוריה נחווית עלידינו
כקבלת תכתיב של כניעה ,ובכ אנו שותפי למשחק ההשפלות של אסד?
הניסיו שלנו מלמד אותנו שזה שני שאנו טועי בכיוו אחד בלבד,
שהוא ,לוותר פחות מדי מתו החרדות שלנו )מי חשב פע על החזרת כל
סיני ורמתהגול ,על נסיגה חדצדדית מלבנו ,על מדינה פלשתינאית
ועוד( .הגיע הזמ ג ליטול סיכו בטעות לכיוו השני ,או מוצלח יותר
לנסח זאת בכלי טיפוליי :הגיע הזמ שנהיה מודעי יותר לרגשות
העלבו והחרדה המניעי אותנו ,כמו ג לאמפתיה שעלינו לפתח לעמדה
הסורית.
אז מהו הפתרו שמציעה לנו ההבנה הטיפולית?
פארוק אשארע מסרב ללחו 2את ידו של אהוד ברק ,הוא לא מביט אליו
ולא מדבר איתו .הקונפליקט הוא בעיקרו רגשי ,לא קוגניטיבי ,הוא נובע
ישירות מעולמ היצרי של ילדי .ברוגז .במערכת יחסי זו אי פלא
שנתפשי לפרטי ולא לעיקר .כפי שכבר אמרנו ,מתווכחי על עוד פיסת
אדמה או פחות פיסת אדמה ומפספסי את תהלי השלו עצמו ואת
הרוח שבו הוא צרי להיעשות .במצב של חרדה הדברי הראשוני
שנפגעי ה היצירתיות וחופש המחשבה .אנחנו מכירי את זה
מהקליניקה ,אי האד החרד נאחז בפרטי כאילו ה חזות הכול.
אות בניזוג שמתחשבני זה ע זה ומנהלי פנקסנות מי עשה למי ,מה
ומתי ומתקשי לחשוב במונחי של קשר ורגש .אותה פיסת אדמה סביב
הכינרת ,אותו סלע מחלוקת הרי יכול ליהפ לסמל השלו ולחוויה בונה
ומקדמת ,א יחשבו ,למשל ,על פרויקטי משותפי שנית לעשות באזור
זה .אולי פארק מי ענקי משות לילדי ישראלי וסורי באופ שיהיה
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סמל של שלו .הרי כלכ חסרי לנו סמלי של שלו )אנו עמוסי
בדגלי ,המנוני ,סמלי לאומיות וסמלי מלחמה שוני( .תהלי השלו
צרי ויכול להיות ,ע כל האבסורד שבדבר ,תהלי שנהני ממנו ולא
בהכרח סובלי בו .כנראה לא אנו ולא הסורי לא בשלי לחשיבה שונה
זו ,אבל אותה יש לקד ככל שנית .אנו יכולי שלא לוותר לסורי על
אותה פיסת כינרת ולהישאר ע שלו קר ,והרי לא זה מה שאנו רוצי.
אנו יכולי לוותר לה ושוב להישאר ע שלו קר .מה שחשוב הוא
איכות התהלי עצמו וא הוא נע בכיוו הנכו ,ולא פרטי הסכ זה או
אחר .כ ג גורל היישובי ,ה חייבי להפו לסמל של שלו .כבר
הצענו שאולי נית ליישב בה פליטי פלשתינאי ,וזו תהיה תרומתנו
הצנועה לבעיה קשה זו ,אולי פרויקטי תיירותיי משותפי שיהפכו
מקומות אלו לאתרי נופש ,ואולי אפילו נית אות במתנה לסורי .הכול
אפשרי ,חו 2מאשר הרס וחורב כפי שקרה בימית .זהו ההיגיו של תהלי
השלו ,שיש בו בנייה משותפת ולא הרס וחורב רק כדי שהצד השני לא
יקבל .ההיגיו של תהלי השלו מחייב להדגיש שספרי הלימוד
וההתבטאויות בתקשורת יהיו אוהדי לתהלי השלו .הרוח של תהלי
השלו והעמדה הרגשית ביחס אליו ה אב הבוח העיקרית ,ג את זה
אנו יודעי מהקליניקה .בטיפול אנו לא מתייחסי רק למה שהאד
עושה ,לחלק הגלוי ,אנו הולכי עמוק יותר ומנסי להבי את רגשותיו
ומה מניע אותו ,וש לערו את השינוי .זאת משו שאנו מביני
שרגשותיו ומחשבותיו של אד ה אלו שמניעי אותו ,מעבר להתנהגות
כזאת או חתימה על הסכ שלו אחר .על כ יש להתעקש ,אבל על הדבר
הנכו – על ביטויי מוחשיי של קשר ורגש.
חוסר רצונו של פארוק אשארע ללחו 2את ידו של אהוד ברק ולדבר איתו
לא צרי להבהיל אותנו .הוא ג לא זר לנו .רבי לא רצה ללחו 2את ידו
של ערפאת בכל תהלי המשאומת לשלו ,ורק בחתימת הסכ אוסלו
כיבד אותו בלחיצת יד חמה ולבבית .זה רק מעיד מאיזו נקודה נמוכה
מתחיל הטיפול הזוגי הזה וכמה אנו זקוקי לאוויר בתהלי גדילה ארו
לשלו.
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וא הבעיה היא מי ,הרי אותה צרי לפתור בהסכמי משותפי
ובבנייה משותפת של מפעלי להתפלת מי ,וכ ג בנוגע לבעיות
אחרות .זוהי איכות תהלי של שלו ,שאת נקודות המחלוקת והקושי
הגדולות ביותר הופכי למנו וסמל לשלו .אותה פיסת אדמה שנויה
במחלוקת תהפו לפרויקט של שיתו פעולה לדורות .על כ

יש

להתעקש ,על איכות יותר מאשר על כמות ,כי זהו אופיי של תהליכי
גדילה רגשית .אבל אנו עדיי נמצאי בשלב שמשאלי דעת קהל מוכרעי
באופ כלכ יצרי וראשוני .שואלי את הציבור :כ לסגת עד הכינרת או
לא .מחנכי אותו ,מצפי ממנו ,ומזמיני אותו לחשיבה כמה שיותר
יצרית .שחור לב .לא שואלי אותו :כ בעד שלו אמת או לא .כ בעד
תהלי גדילה או לא .לזה הוא ודאי יענה בכ רבתי .ההבנה העמוקה שאנו
נמצאי בתו תהלי של התפתחות רגשית ,היכולת שלנו לבדוק את
עצמנו ואת רגשותינו ,ההכרה שתהליכי רגשיי דורשי זמ והילד הזה
לא יכול לקפו 2בבתאחת ולהיות גדול ,זאת תמצית הסיפור הנגלה לנו
בעבודתנו היומית ע מטופלי ,וזהו ג הסיפור שלנו כע .אותו מעבר
מחשיבה של מלחמה לחשיבה של שלו ,המוכר לכל ילד ,אותו היפו
שנראה לרגע בלתי אפשרי ,וכשהוא מתרחש בתהלי הגדילה כבר לא
ברור אי היה אפשר פע לחשוב אחרת דורש הרבה זמ וכרו במאמצי
רבי.
נכו ,הסורי דורשי מאיתנו להחזיר לה את כל הגול עד הכינרת,
ומתעקשי מאז מלחמת ששת הימי בלי שו שינוי בעמדת שהנסיגה
שלנו צריכה להיות בדיוק לגבולות  4ביוני  .1967צרי להבי למה ה
נאחזי כלכ חזק באותו קו .מלחמת ששת הימי היתה טראומה קשה
ביותר בעבור ,השפלה איומה ,וה רוצי לתק את החוויה הקשה
הזאת .ה רוצי להשיב את גלגל ההיסטוריה לאחור ולמחוק את
ההשפלה והעלבו העמוק .כל נסיגה פחותה מקו זה תיחקק בזכרונ
כהשפלה לדורי דורות ,וה לא מסוגלי לעמוד בכ .זאת היתה ג
הדינמיקה הרגשית שהניעה את סאדאת לדרוש את החזרת כל סיני.
תיקו ומחיקה של ההשפלה .אני לא הייתי שולל היענות לצרכי רגשיי
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סוריי אלו ,בתנאי שהכיוו הוא שלו .פרויקטי משותפי ,חינו
שונה ,התבטאויות שונות שלה בתקשורת והבנה אמיתית שלנו שהשלו
הזה צרי זמ.
צרי להדגיש בפני אסד שהוא צרי לשכנע את הציבור באר .2קשר רגשי
מתפתח בהדרגה ,אי קיצורי דר .אנו זקוקי לזמ כדי שהציבור באר2
יהיה משוכנע שמדובר בשלו אמת ,ואז יהיה מוכ ליותר ויתורי.
הסכ כזה ג חייב להתקבל ברוב גדול ,ויהיה לו ער רק א הוא יתקבל
בממשלת אחדות לאומית .הגיע הזמ שנבי שהסכמי כאלו לא נית
לכפות על כמעט מחצית הציבור .זהו ניסיו להקדי את המאוחר ולדלג
על שלבי התפתחות חיוניי בדר לשלו ,שלנו כשלה .כמו מטופל
שמסכי בקושי לדבר ע אשתו ,עושה לה טובה ,כי יש בתוכו חלקי
מלאי כעס ושנאה שטר עובדו ,רוככו והגיעו לאינטגרציה ע שאר חלקי
אישיותו .אסד יכול )בזמ הגהה זו כבר בנו( ,למשל ,לבקר באר 2ולדבר
אל הציבור כמו סאדאת ולשכנע אותו שרצונו בשלו .הרי אנו יודעי
שלשכנע את האחר זוהי הדר הטובה ביותר כדי לשכנע ג את עצמ,
תהלי שבמקרה הסורי לא נית לדלג עליו .זו כוחה של הדמוקרטיה
שלנו ,שמזמינה אותנו ואת האחר לעבור תהלי נפשי עמוק של הכרה בכל
הקולות והכוחות שבתוכנו עד שיגיעו לכלל אינטגרציה )לא במקרה ,כפי
שהוסבר ב"מבוא" ,רק במשטרי דמוקרטיי מפותח הטיפול הנפשי.
זאת משו שטיפול הוא דמוקרטיה של הנפש המאפשרת לקולות שוני
לעלות ולהגיע לכלל איזו( .חו 2מזה ,עלינו להסתגל לרעיו שתהלי של
שלו זה לא "זבנג וגמרנו" .זה תהלי נפשי ארו ,לפחות א אנו רוצי
שלו שיהיה ח מהשלו ע מצרי .על כ ,כל חוזה שלו צרי להביא
בחשבו את היבט התהלי וההתפתחות הנפשית .אבל אנו כילד בכיתה א'
שלא מאמי שהוא יגיע איפע לכיתה ב' ,ולא מסוגל אפילו לדמיי אי
זה יהיה .לחלופי ,אנו כאותו ילד שמעדי סוכרייה אחת עכשיו על
שתיי אחרכ .ג בטיפול נפשי אנו קובעי לעצמנו מטרות ויוצאי ע
המטופל להרפתקה משותפת של גדילה לשלו .בזמ הטיפול אנו
מזכירי לו ולעצמנו שקצב השינוי תלוי בעיקר בנו ,אבל ג שצרי הרבה
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סבלנות כי איש לא משתנה ביו אחד .וא המטופל יצעק ,כפי שקורה
לא אחת" ,יש לי עכשיו חלו הזדמנויות ,וא אחמי 2את השלו עכשיו,
הוא לא יבוא עוד לעול ",נרגיע אותו ונאמר לו שלא רק שתהיינה עוד
הרבה הזדמנויות ,אלא שגדילה זה תהלי ולא אירוע חדפעמי .על כ,
עלינו לחשוב במונחי של תהלי.
אנו זקוקי לתהלי שלו שיתפרש על פני כמה שני ,שבו בכל שלב
נחזיר לה עוד חלק מרמתהגול ,והקשרי בינינו ובינ ילכו ויתעצמו
במקביל .נית להצהיר מראש על המטרה הסופית  חזרה שלנו לגבולות 4
ביוני  1967ושלו ח ומלא .נכו ,עלינו להיות רגישי לקשיי הסורי,
ה מאוימי מאיתנו ,מהכלכלה שלנו ,מהעוצמה שלנו .גבולות פתוחי
יכולי להיחוות עלידיה כאיו קיומי .השאלה היא אפוא א הכיוו
נכו ,על הקצב אפשר להתפשר .התנאי היחיד הוא שהשותפי לטיול
הזה ,הישראלי והסורי ,יהיו מוכני לצאת להרפתקה הזאת ,ויותר
מכ ,שיאמינו שהסו יהיה טוב .אכ ,זהו תנאי הכרחי בכל טיפול
ותהלי של השתנות נפשית ,איאפשר להבטיח לאד שכדאי לו ויהיה
טוב ,הוא צרי להאמי בכוחות שלו לסיי את המסע הזה בהצלחה,
שא לא כ ,יש אנשי שלא יוצאי לדר לעול.
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לבנו
הקדמה :פרק זה נכתב בשלושה שלבי ,בזמני שוני .החלק הראשו
והעיקרי נכתב לקראת סו שנת  1999כשסוגיית הנסיגה החדצדדית
מלבנו עמדה באוויר ,וברק הבטיח שיוציא את צה"ל מלבנו .החלק השני
נכתב בארבעת החודשי הראשוני של שנת  2000כשנושא הנסיגה החד
צדדית היה ממש ח ,ואילו את ההקדמה הזאת אני כותב בסו יוני
 ,2000כחודש לאחר הנסיגה כשהגבול ע לבנו שקט ואני בשלבי ההגהה
האחרוני של הספר.
זו הזדמנות להצצה בשני מצבי תודעה שלעיתי רחוקות נפגשי" ,לפני
ואחרי" ,לפני הנסיגה ולאחריה .כילד בכיתה ב' שכבר קשה לו לשחזר
אי הרגיש בכיתה א' ,והרי הזמ שחל כה קצר .אבל התהליכי
הרגשיי לעול עומדי ,מסר זה חשוב לי להעביר בספר בכל עוצמתו .מי
שמצי 2לתוכ ומבי אות הוא כאד המודע לעצמו  וזאת הרי אנו
יודעי  מצבו טוב לאי ערו.
בדיקה רגשית זו חשובה לנו ביותר כדי ללמוד על טיב של תהליכי
נפשיי ואי שה ,במקרי רבי ,כ יכולי לנבא את העתיד ,א לא
במדויק הרי לפחות להתוות לנו את הכיוו הנכו ,זאת משו שמדובר על
תהליכי גדילה המצייתי לחוקי הנפש האוניברסליי .אל לנו להסתפק
בכ שיש שקט בגבול ,חובה עלינו להבי את הדינמיקה הנפשית
שהתרחשה ,ולייש הבנות אלה לקשיי ולהתלבטויות העומדות לפנינו.
הליכה בכיוו הנכו של גדילה לא אומרת שיהיה רק טוב ושתהיינה רק
הצלחות ,ואכ יתכ שיהיו עוד קשיי בגבול הלבנו ,אבל היא כ אומרת
שבגדול זה הכיוו הנכו של גדילה ,ואפילו אומרת ,שאי בלתו.
חלק ראשו :השאלה א כדאי לסגת מלבנו באופ חדצדדי היא שאלה
שכדאי לבחו מתו הבנה של תהליכי התפתחות רגשיי .מדובר בשני
אופני של חשיבה המביאי למסקנות הפוכות :חשיבה של מלחמה
וחשיבה של שלו .חשיבה של מלחמה היא אופ חשיבה הניזו מתחושות
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של איו .זוהי החשיבה הצבאית הגורסת שלא ניסוג כל עוד לא ייחת
הסכ ותהיה התחייבות ברורה מ הצד השני לשמור על שקט בגבול.
החשיבה הצבאית הזאת לא מוכנה ליטול סיכוני ,מתו הרגשה ששני
הצדדי נלחמי על קיומ עד הסו ,משל לשתי חיות הנאבקות זו בזו.
התחושה שמטרה אחת ויחידה עומדת מול האויב ,והיא להשמיד אותנו.
א אנו משוכנעי שזה אכ נכו ,ומטרתו העיקרית של האויב היא
להשמיד אותנו ,ודאי שאי היגיו לעזור לו להביס אותנו ,ולסגת.
החשיבה הזאת מתארת עמדה רגשית מפוחדת מאוד של מי שחש שרק
הכוח ידבר ואי באמת ע מי לדבר .על בסיס עמדה כוחנית זו נוצרנו
כמדינה ושרדנו ,כי היינו חזקי .מתו חשיבה זו רצינו לחסל את
המחבלי במלחמת לבנו בכוח .שוב ,ההיגיו ברור ,הק להורג השכ
להורגו .עמדה רגשית מאוימת זו היתה דומיננטית בהיסטוריה האנושית,
ואופיינה עלידי הדת ,המלכי ושלטונות טוטליטריי לסוגיה השוני.
דתות ,למשל ,סימלו במש ההיסטוריה את חוסר ההתפשרות המוחלט זו
ע זו .ה ניסו לכבוש זו את זו ולכפות את עצמ על האנשי .ובכל זאת
קורי שינויי בחיי הפרט ,כמו בחיינו כע ,כמו בתרבות המערבית
בכללותה .ג הילד הגדל עובר משלב פרנואידי לשלב דפרסיבי .בשלב
הראשו הוא מאוי ,העול נתפש עלידו ככוחני ביותר ,והמלחמה היא
לחיי ולמוות .בשלב המאוחר יותר ,פתאו ג האחר מקבל זכות קיו,
ונוצר דיאלוג .ג העול עבר תהלי של התפתחות ,ויחסי בילאומיי
היו שוני מאוד מבעבר .בעבר ,עת שלטו מלכי ודתות שלטו
דיקטטורי ,היתה החשיבה המלחמתית נכונה ,כי היא זו שאיפשרה
הישרדות .אבל ג אז ,תמיד היה ער לנסיונות הידברות .ג במצבי
הכי קשי ,אני רוצה לטעו ,יש ער להשארת אותו פתח ליצירת קשר
אחר ,זרע שיאפשר בעתיד התפתחות רגשית וגדילה .ג אנו עברנו שינוי
בשבעעשרה השני האחרונות של שליטתנו בדרולבנו .תהלי השלו
המשי להתקד ,ונחתמו הסכמי נוספי ע ירד והפלשתינאי .בואו
נתבונ לרגע בתו עצמנו ונראה את התהלי שאנו עוברי .מי חשב עד
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לפני כמה שני על נסיגה חדצדדית?! הרי הקונצפציה היתה לנצח את
הטרור ולחסלו במלחמה .תפישה כוחנית זו הגיעה לשיאה במלחמת לבנו
ובמחשבה שא נכבוש את לבנו נוכל לעשות איתה שלו .והנה עברנו
לשקול אפשרות שאנו נהיה הראשוני שמוותרי ועושי צעד של פיוס
ושלו .נכו שבאופ מודע יותר אנו רוצי לסגת כדי לשמור על חיי
חיילינו ,אבל באופ פחות מודע משתמעת מצעד זה הזמנה לפיוס ולשלו.
אז מה קרה לנו כע? כשאני בודק את עצמי ,את ההעברה הנגדית שלי
כפי שעושה מטפל בקליניקה ,אני מגלה שג אני לא חשבתי בעבר על
נסיגה חדצדדית ,אלא על הצור לנצח את המחבלי בכוח .מה השתנה
בי? נדמה לי שפע

פחדתי יותר ,והיו

אני מפחד פחות .אכ ,כולנו

פחדנו פע מ המחבלי הרבה יותר מאשר אנו מפחדי היו ,ומכא
השינוי .לשינוי זה שני פני .האחד ,נוכחנו לדעת שבכוח זה לא הול.
נסינו להביס את הטרור בכוח ,הבטחנו לציבור שהפע ננצח ,וקולות
הניצחו הלכו ודעכו אטאט .השני ,שינוי חשיבתי ,מחשיבת מלחמה
לחשיבת שלו ,מחשיבה צבאית לחשיבה התפתחותית רגשית .תהלי
השלו התקד במקביל בחזיתות שונות ,וזהו בדיוק השילוב המאפשר
לילד לגדול ולעבור מ השלב הפרנואידי לשלב הדפרסיבי .אמא חזקה
והוא לא יכול לנצח אותה ,אבל אפשר ג לדבר ע אמא ,והיא מבינה .כ
מפחד הילד פחות.
ופתאו אנו נזכרי שבעצ ,יש לנו הסכמי ע החיזבאללה שלא היינו
ערי לה די הצור .לא במקרה הודחקו הסכמי אלו מתודעתנו.
ההסכ ,שנשמר בדר כלל ,הוא שה לא יורי באזרחי שלנו ואנו לא
יורי באזרחי שלה .ופתאו נפל האסימו ,כמו שאומרי ,ומה
שנראה לרבי מאיתנו מוזר ולא נתפש ,אי נית בכלל לעשות הסכמי
ע אויב שמצהיר שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל ,הופ למוב.
אנו מדחיקי מה שלא מתאי להרגשה שלנו ,לחרדות שלנו שרוצי
להשמיד אותנו .ומישהו אומר שה ג לא ניסו מעול לחצות את גדר
הגבול .עכשיו מתברר שג לחיזבאללה יש הקווי האדומי שלו .הוא
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מתנגד לכיבוש שלנו בדרולבנו ,אבל מבי שא יתקו את הגליל ,לא
תהיה לנו ברירה אלא לפגוע קשות בו ובלבנו .בעצ חתימת ההסכ ע
החיזבאללה הודינו ,א כי באופ לא לגמרי מודע ,שהשהייה שלנו
בדרולבנו בעייתית ,שאנו מכירי ברצונו להתנגד לכיבוש הזה,
ומוכני ג לשל את מחיר חיילנו המתי מבלי להסלי את המלחמה.
נכו שבתמורה לנסיגתנו הוא לא מבטיח דבר ,אבל התנהגותו עד היו
ֶלסַ .מנְ ֶד ַלה בא ארצה לביקור ,ומספר
מדברת יותר מכל הבטחה .והנה נ ְ
שאירא רוצה שלו איתנו .וזה שוב נשמע תמוה לנוכח ההצהרות הרבות
שבאו מש ורצו בחיסולנו .הא זה אומר שג אצל האויב האכזר
מכול יש קולות שוני? הא זה אומר שיש לאירא יותר מהרגשה
אחת ,מרצו אחד ,ממטרה אחת  להשמיד אותנו? ואולי ה ככל האד,
וג לעמדת הדתית ,שאינה מתפשרת ,יש גווני שוני? אכ כ ,הקולות
מש אינ אחידי ,וה משתני ע הזמ .אבל ג השמיעה שלנו
משתנה ע הזמ ,והיו אנו מסוגלי לשמוע בתדרי שהתקשינו לקלוט
בעבר .כל זה אומר לנו שיש לנו השפעה על המתרחש ,וכדאי שנגיב נכו.
מוסכ על כול שאנו נמצאי בלבנו באופ זמני ורק לש הגנה עצמית.
אז מהי המשמעות בנוגע לקשר הרגשי בינינו ובי הערבי של האמירה
שלנו שאנו נסוגי באופ חדצדדי לגבול הברור והמוסכ שלנו ,שאנו לא
רוצי לכבוש אדמה שאינה שלנו ,אבל אנו ג יודעי להג על עצמנו
מתחומנו? המסר הרגשי העובר כא הוא של נפרדות חזקה וברורה .מסר
של מי שיודע מה שלו ומה לא שלו .מסר כזה שמעביר הורה לילד תוקפ,
אנו יודעי שהוא חייב לחלחל במש הזמ ,ג א בשלב הראשו הילד
לא מוכ להתחייב לדבר .אנו ג יודעי שהילד הזה הוא לא סת תוקפ,
הוא פגוע מאוד ,סובל וקשה לו .כ חשי הפליטי הפלשתינאי
וצאצאיה .לא תמיד מסר בוגר של נפרד-ת נענה מייד בחיוב ,אבל אנו
יודעי שבעתיד הוא יית פירות .כי מסר כזה עתיד להזמי את הצד
השני ,במוקד או במאוחר ,לעמדה בוגרת יותר .נפרד-ת ברורה של צד
אחד תמיד מעודדת נפרד-ת ברורה של צד שני .והתערבבות ותלות של צד
אחד מגרה ג את הצד השני להתערבבות ותלות .אכ ,ג מלחמה יכולה
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להיות תלות רגשית באויב .כמו ילד שמתגרי בו ,למשל ,והוא חייב
להגיב מייד על כל הצקה .הילד המציק קובע בעבורו את תגובתו ואי
לילד הזה חופש בחירה .כ גרסנו בשני המאוחרות יותר בנוגע ללבנו,
אנו נגיב במקו ובזמ שיתאי לנו ,אנו עצמאיי ונפרדי .ומאחר
ששבעעשרה שנה אנו שולטי בדרולבנו ,ולא ניסינו להעביר מסר
בוגר זה ,אלא העברנו מסר הפו ,כל עוד לא תפסיקו את הטרור אנו לא
ניסוג ,הגיע הזמ לנסות .על פי השיקול הצבאי הטהור אי היגיו לסגת
כשהביטחו שלנו לא מובטח ,ואי היגיו ליטול סיכוני .על פי ההבנה של
תהליכי נפשיי אנו יודעי שרק עמדה נפרדת ובוגרת שלנו תעודד את
הצד השני לקחת במש הזמ ג אחריות .הפתרו לסוגיית לבנו נגזר
אפוא מתו הבנה של הדינמיקה הנפשית יותר מאשר מתו שיקולי
צבאיי כאלו ואחרי .חבל רק שההיבט הנפשי הול לאיבוד במקרה זה,
כמו בכל מצוקותינו כא.
האנלוגיה ליחסי הורה ילד מתבקשת .זאת מאחר שלמרות כל הכאב
שהמחבלי גורמי לנו ,ה לא באמת מסכני את קיומנו .כשילד מכה
את ההורה רצוי שההורה לא ישיב לו במכות ,אלא יחזיק לו את הידיי,
למשל ,או יגיב באופ שקול יותר .כ מעביר ההורה מסר של איפוק
שמחלחל ,ראשית ,בלאמודע של הילד .כשילד הוא תוקפ מאוד ,חשוב
שההורה יידע לראות את העתיד ויבי שיכול להיות אחרת .הורה המשיב
לילדו באותו מטבע או יורד לרמתו ,זאת בעיה .היתרו של ההורה הוא
בכ שהוא לא מאוי כלכ מ הילד ויכול לחשוב ג חשיבה של שלו.
זהו כל ההבדל .אני ער לבעייתיות של ההשוואה ליחסי הורה ילד .יהיו
שיאמרו ,אבל הילד הזה רוצה להשמיד אותנו .אז ראשית ,ג ילד רוצה
לא אחת ,במודע ובלאמודע ,לחסל את ההורה .נוס לכ ,הילד הזה
הול ומשתנה ע תהלי השלו .ולסיו ,אינני אומר שלא צרי להשיב
לה על מעשיה ,אני רק אומר שחשוב שהתגובות שלנו ייעשו מתו
הבנה של התהליכי הנפשיי הרוחשי כא .לכבוש שטח משטחו ולא
לצאת ממנו כל עוד הוא לא יבטיח שיתנהג יפה משול לעונש שנותני
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לילד מראש .זאת לא תגובה שלנו על תוקפנות שלה .אנחנו בעצ
אומרי "ניקח לכ משהו שלכ ,ונחזיר לכ אותו רק א תבטיחו
שתתנהגו יפה" .אבל הילד הזה עדיי לא יכול להבטיח ,והוא ואנו כבר לא
יודעי מה היה קוד ,הביצה או התרנגולת .שו הורה לא יית לילדו
עונש מראש .א נרפה מידי הילד והוא יתקו אותנו ,נגיב בחוזקה
ובתקיפות .כ ייווצר קשר בתודעתו בי מה שעשה לתגובה שלנו ,אחרת
אנו כל הזמ נחווי כתוקפניי .למע האמת ,השתלשלות הדברי היתה
כ .קוד הילד נפגע מאיתנו מאוד כשחש שאנו גוזלי ממנו את ביתו.
אחרכ ניסה לחסל אותנו ,ואז שוב נפגע מאיתנו .אבל א אנו מחזיקי
לילד הזה את הידיי כל הזמ או שהוא נמצא בעונש מתמיד ,אי לו
האפשרות והמרחב הכלכ נחוצי כדי לשנות את עמדתו .יש לו סיבה
להילח בנו כל הזמ .נכו ,כשאתה עוזב לילד את הידיי אתה נוטל
סיכו ,אבל אתה מקבל ג סיכוי להיווכח סו סו שג כשידיו
משוחררות הוא לא מנסה לפגוע ב .אחרי כלכ הרבה שני שאנו
מחזיקי לו את הידיי ,כדאי לנסות לשחרר קצת .במצב של איו
טוטלי ודאי שיש ער למניעה או לתקיפה מקדימה .אבל מה שייתכ
ָ
שהיה נכו לעבר ,לחשיבה מלחמתית טהורה ,חייב להיבדק שוב בחשיבה
של שלו.
לא במקרה ארגו "ארבע אימהות" ,שחברותיו ה נשי ,מולי את הקו
הזה .כי יש הבנה נשית גדולה בנוגע לגידול ילדי ולאופ יצירת הקשר
הראשוני כשבהזוג של פגוע כלכ .חבל שאי יותר נשי וחשיבה נשית
בפוליטיקה ,כפי שכבר צוי ,כי א תהלי השלו הוא תהלי של גדילה
רגשית ,ולדעתי הוא כזה ,אז איה האימהות?!
בואו נבח קצת יותר לעומק את השינויי הרגשיי שעברנו במש
שהייתנו בלבנו .בעבר האמנו שנית לפתור את סוגיית לבנו בכוח .הימי
וג השמאל סברו שנית להכניע את הטרור בכלל ואת הטרור בלבנו
בפרט בכוח .מבצע ליטני של ממשלת העבודה ומלחמת שלו הגליל של
ממשלת הליכוד ה עדויות לצורת מחשבה זו .יצאנו למלחמת שלו
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הגליל )רק בחירת הש מעידה כמה קשה לנו לחשוב בכלל על מה
שמרגיש הצד השני( כדי לנצח את הטרור ,להוציא את הסורי מלבנו,
ולכרות ברית שלו ע לבנו .אלו היו שלוש המטרות שהוגדרו עלידי
שרו ובגי ,והשגת שלושת נכשלה .במקרה זה האימרה "הערבי
מביני רק כוח" היתה אימרה השלכתית הנכונה קוד כול לגבינו .אנחנו
מביני רק כוח כי לא הבנו בטוב ,ורק אחרי שספגנו אבדות רבות מ
הטרור חדרה להכרתנו ,באמצעות העמדה הרגשית הדפרסיבית ,ההבנה
שיש לעשות שלו ע סוריה כדי לפתור את בעיית לבנו או המחשבה על
נסיגה חדצדדית .בכלל ,אנחנו מביני רק כוח ,כפי שכבר הוסבר ,כי
הכוח הערבי מביא אותנו להכרה בפלשתינאי ,להתייחסות לדרישות
המצרי והסורי כלגיטימיות ועוד .ככל אד בעל קווי אישיות
פרנואידיי ,רק כשהוא נתקל בקיר ,במשהו שאי בכוחו לגבור עליו ,רק
אז הוא יכול לשוב ולהתבונ בעצמו מעמדה של דכדו ועצב ולוותר .אכ,
אנו נמצאי בתו תהלי נפשי של גדילה שבו חלקי אישיות שוני שלנו
כע עוברי העלאה למודע ,הכרה ולבסו אינטגרציה .סוגיית לבנו
נוגעת בהדחקה לאומית נוספת ,שעברה תהלי של העלאת החומר
המודחק מ הלאמודע למודע .הלאמודע הוא במקרה זה ההכרה
במגבלות כוחנו ,בחולשתנו ,ב"צמרמורת" ,המביאה איתה ג הכרה בצד
השני .טעות חשיבתית זו ,שנית לנצח את הטרור הלבנוני בכוח ,מצטרפת
לטעויות החשיבתיות או להדחקות הלאומיות שהובילו לאינתיפאדה,
למלחמת יו כיפור ולתפישה הכללית שאפשר לנצח את הטרור בכוח.
אותה "צמרמורת" ,שדנתי בה בפרק "הא תפישתהמציאות שלנו
תקינה?" ,היא שאחראית לקושי לקבל את העובדה שבכוח זה לא יל ,כי
ללא כוח אנו חווי את עצמנו חסרי אוני ,וזה בעבורנו בלתי נסבל.
א ניזכר בתגובותינו מראשית ימי מלחמת לבנו ,לאחר כל אירוע
טראומתי בלבנו ,כמו נפילה של חייל שלנו ,היתה מבוצעת מייד פעולת
תגמול .המסרי המילוליי והביצועיי היו באות ימי "נגיב מייד ולא
נשתוק" .היה משהו מרגיע באותה תגובה מיידית .זאת משו שלאחר
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נפילת חייל שלנו ,למשל ,היה קשה מאוד להכיל את הרגש ולהישאר
איתו ,ואיתו בלבד ,ללא תגובה .כשמישהו נמצא בלח 2גדול קיימת נטייה
מובהקת להידח לעשיית מעשי .לפעולות יש ,כביכול ,אופי מרגיע
האמור לשחרר לח .2אנו מכירי זאת היטב ויודעי כמה קשה לילד
שפגעו בו להתאפק .בקליניקה אנו קוראי לזה  ,acting outויודעי שזו
צורת פעולה המופנית כלפי חו ,2כי האד לא יכול להכיל את הרגש שהוא
חש ולשקול את תגובתו .בימי אלו בלטה התגובה שהפע נלמד אות
לקח ונעשה סו לטרור אחת ולתמיד .לאטלאט החל השינוי לחלחל.
הפוליטיקאי והציבור הרחב הפסיקו להאמי לאמירות האלו ,שחזרו על
עצמ ללא סו ,שהפע נחסל את הטרור ,והתגובות החלו להיות מ
הסוג "נגיב בזמ ובמקו שיתאי לנו" .אלו היו הניצני הראשוני של
יכולת לנפרד-ת ושיקול דעת ,שנבע מהעמדה הרגשית הדפרסיבית
המכירה בחוסר האוני שלנו .שוב איננו תלויי באויב ,אנו יכולי
לקבוע את הכללי שלנו ,את מה שמתאי לנו ,ולא מגיבי כאוטומט.
אנו יודעי שלחכות לעונש לעיתי גרוע יותר מ העונש עצמו .אי
מרגישי תושבי קריתשמונה הממתיני במקלטי להפגזה? אבל מעבר
לכ ,היכולת לדחות את התגובה היא הישג התפתחותי חשוב ביותר .היא
מורה על יכולת להכיל את הרגש ולא להיות מופעל עלידו .יכולת האיפוק
המשיכה ללכת ולגבור ופוליטיקאי לא חששו לומר עוד שרק הסכ
שלו יפתור את הבעיה .אנשי ציבור לא חששו להבליג בגלוי ולהודות
שאי לה תגובה הולמת זולת הידברות .לומר אחרי נפילת חייל שלנו
שרק הסכ שלו יפתור את הבעיה זהו הישג התפתחותי מרשי ביכולת
להכיל רגשות ולהתאפק ,הישג שאנו עברנו כע .ואכ הגענו היו
למחשבה חדשה ,נסיגה חדצדדית.
מלחמת המפר 2היתה דוגמא טובה לכוחו של איפוק ולעובדה שלא תמיד
חייבי להגיב .אי התגובה שלנו מנע הסלמה של המצב .הוא ג שידר
מסר אדיר כוח שהתבטא באיפוק ,נפרדות ושיקול דעת.

246

ייתכ שמחבלי החיזבאללה עדיי לא בשלי לשלו ,וה ימשיכו לתקו
אותנו .אז ניאל 2להגיב כפי שיש להגיב על פגיעה בנו ,בעוצמה .אבל אי
ספק שבנסיגה חדצדדית יש הזמנה ברורה ואמיצה לתהלי של שלו
שבו אנו עושי את הצעד הראשו ,כפי שעשה סאדאת בזמנו ,מבלי להיות
בטוח שהוא ייענה עלידי הצד השני בחיוב .מסר השלו שלנו יעשה את
שלו ,א לא מייד ,אזי כעוד הוכחה מצטברת לכ שמדינת ישראל באמת
רוצה בשלו .עשינו צעד בעל ער רגשי ,מוסרי ,ממדרגה ראשונה ,ה
כלפי פני ,במסר לחיילנו שחייה יקרי לנו ,וה כלפי חו ,2לערבי
ולעול ,בדבר רצוננו בשלו .המהפ ההיסטורי שחל ,שבו שר החו 2של
צרפת ונלסו מנדלה אומרי לנו שאל לנו לסגת ללא הסכ שלו ושזו
תהיה שטות לעשות כ ואילו אנו שוקלי נסיגה זאת ברצינות ,הוא מהפ
ראוי לעיו .היפו זה אינו חדש ,וזה זמ שמדינות העול ,בעיקר ארצות
הברית ,מבינות שאי צור ללחו 2עלינו ,כי אנו רוצי בשלו יותר מה.
אנו מוכני ליטול סיכוני למע השלו שה לא היו מעזות לדרוש
מאיתנו .ראשית ,אני נוטה להאמי שאד ,כמדינה ,יודע בדר כלל טוב
יותר מסביבתו מה טוב לו .בייחוד א מדובר בתהלי של עיבוד רגשי
שהול ומתפתח ונית לעקוב אחריו ולהבינו .אבל מעבר לכ יש כא מסר
חדש לעול הערבי ,שאנו יכולי להיות אמפתיי אליו ולהבי את
מצוקותיו לא פחות טוב מאשר מדינות אחרות .אנו לא רק האויב האכזר
שגירש את הערבי מאדמת ,אנו ג מרגישי את כאב .אז א אנו
כבר נסוגי ,חשוב שנבי למה אנו עושי את זה .הבנה זו תשמש אותנו
להמש תהלי השלו .נכו שהמניע העיקרי הוא ד חיילינו ,אבל אי זה
סותר שיש במקרה זה ג הכרה סמויה בכ שאנו כובשי אדמה שאינה
שלנו ומחזיקי בה זה שני רבות .החיזבאללה מתבלבל מצעד זה שלנו,
ועל כ ,קשה לו לקדמו בברכה .מוב שזה קשור לשנאה הרבה שאנשיו
רוחשי לנו ומתקשי לראות אותנו עושי צעד המבוסס על אמו ועל
רצו לסמו עליה .אבל רק בעזרת חופש כזה שמוצע לה ,ה יוכלו
לגדול בכיוו של לקיחת יתר אחריות .החיזבאללה תוק את ישראל
מתו פגיעה רגשית שהוא נפגע מ הציונות .מתו תחושה שלא די שאנו
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גירשנו הרבה פלשתינאי מבתיה ,עכשיו אנו ג כובשי אדמה
לבנונית .נסיגה חדצדדית שלנו תעזור לה להתגבר על פגיעת ולא
לראות אותנו נוראי כלכ .א תגרה אות הנסיגה שלנו להמשי
ולתקו ,הרי ה במצב שבאמת לא מאפשר הידברות .הרי ה באמת
עדיי רוצי להשמיד אותנו וטר ויתרו על שאיפות אלו .אינני סבור שזה
המצב .בעבר היה המצב כזה ,וכעת יש לבדוק א התחולל שינוי .ייתכ
שה ירסנו את עצמ יותר עקב נסיגתנו ,וזה יהיה עוד סימ ,שיצטר
לסימני קודמי שמניתי ,שיש ע מי לדבר ג בחיזבאללה .אנו צריכי
להיות כהורה המעודד כל סימ קט של ילדו בכיוו של עצמאות וגדילה.
אי זו בושה להודות שמי שגירש אותנו מלבנו הוא החיזבאללה .באופ
דומה ,מי שהקי את המדינה הפלשתינאית ה ילדי האינתיפאדה.
התחושה שלה שה ניצחו אותנו בלבנו ואנו נסוגי חשובה לאות
פלשתינאי חברי החיזבאללה שכלכ פגועי מאיתנו .תחושת ניצחו זו
שלה יכולה להיות מתורגמת בעתיד לשלו .אנו מכירי את זה
מסאדאת ,שרק לאחר מלחמת יו כיפור ,רק אחרי שהושבה גאוות הע
המצרי ,התפנה לתהלי של שלו .אנו יודעי כמה חשוב לפלשתינאי
לחוש ניצחו עלינו ,גאווה ועצמאות ככל אד .אנו ג יודעי שמתבגר
שלא חש שהוא מנצח לא יוכל להתפייס בהמש חייו .חשוב שנית
ללוחמי החיזבאללה את הכבוד המגיע לה על מאבק .ללא תחושה זו
של ניצחו שלה לא ייכו שלו .אל לנו להעניק לסורי את הכוח הזה
עלינו ,שבו יהיו ה אלו שידאגו לנו בדרולבנו .ייתכ שלא תהייה
ברירה אלא להגיע להסכ זמני ע מי ששולט בדרולבנו בפועל 
סוריה והחיזבאללה .אבל המטרה הסופית ,שאדו בה בהמש ,חייבת
להיות עידוד לתהליכי גדילה של נפרדות ועצמאות של כל הגורמי
באזור :לבנו ,סוריה והחיזבאללה .שא לא כ ,אנו משתפי פעולה ע
פתולוגיה כוחנית ונצלנית .מתו הבנה של תהליכי נפשיי ,אי זה נכו
לבקש מהסורי שה יעשו בשבילנו את העבודה בלבנו ,וא יעשו ,יגבו
בעבורה מחיר יקר .בעבר ציפינו מירד שתעשה לנו את העבודה ע
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הפלשתינאי ותשלוט בגדה .ציפינו ממצרי שתיקח את הרצועה תחת
חסותה ותעשה ש סדר .היו אנו מצפי מהסורי שיעשו בשבילנו סדר
בלבנו.
החיזבאללה מייצג את אירא ,את האיסלא ואת הנשק הגרעיני שהול
ומתפתח באירא ,ואי לנו ברירה אלא להגיע להסכ ג איתו .אסור לנו
לסגור אופציה זו ג א לפי שעה היא נראית דמיונית בלבד .הסכ כזה,
מבחינה רגשית התפתחותית ,אי סיבה שלא ייחת בעתיד.
תוספת מארבעת החודשי הראשוני של שנת 2000
כמטפלי ,אנו אמוני להקשיב לצללי צורמי ,מוזרי ומשוני,
ולנסות לברר אות ע המטופל .בתהלי השלו ע סוריה ולבנו יש לא
מעט צלילי כאלו שדורשי מאיתנו הקשבה קלינית .אנו הולכי לבצע
נסיגה חדצדדית מלבנו ,ולמרבה הפלא והמוזרות ,מדינות ערב התנגדו
לנסיגה חדצדדית זו ,בתחילה לפחות .מהי משמעות הדבר?
נכו ,אחדות מה תיקנו את עצמ מאוחר יותר ואמרו ,בצדק ,שלא יעלה
על הדעת שה תתנגדנה לנסיגה של צה"ל מאדמה ערבית .אבל
החיזבאללה ,למשל ,עשה כל שלאל ידו כדי שצה"ל לא ייסוג מלבנו .הוא
הצהיר שהוא לא מבטיח דבר ולא אומר אי יתנהג לאחר הנסיגה .ומייד
בא בדרישות לגבי בעיית הפליטי וסוגיית ירושלי ,והכול כדי לומר
שלדידו לא תקד הנסיגה את השלו .סוריה נהגה באופ דומה.
בתחילה ,הסורי ממש התנגדו ואיימו שא ייסוג צה"ל מלבנו נסיגה
חדצדדית ,זו תהיה ממש הצהרת מלחמה .נכו ,ה לא רצו לאבד את
קל המיקוח שלה ,לבנו שמו .אבל אפילו להסתיר את הפתולוגיה
שלה לא הצליחו ,נסיגה שלנו מלבנו זו הצהרת מלחמה בעבור?! קשה
שלא להתרש מ המחשבה שמקצת האנשי קוראי לה מחשבה הפוכה
ואני טוע שזו בדיוק הפתולוגיה הנפשית שאנו רואי ביחסי סאדו
מזוכיסטיי בקליניקה .אי אנו יכולי להסביר אמירה של מישהו,
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בייחוד ממשלת לבנו ,האומר ל שהוא מתנגד שתיסוג משטחו ושתחזיר
לו אדמות שמוסכ על כול שה שלו? הוא מבקש ממ להיות מעורב,
יותר נכו מעורבב ,איתו ולהשתת בפתולוגיה שלו .כ ג בנוגע לשאר
מדינות ערב שהתנגדו לנסיגה.
החיזבאללה בעצ אמר לנו בדרכו שהוא מעדי מצב שבו אנחנו לוקחי
אדמה ערבית והוא נלח בנו עליה .הוא אומר לנו" ,בואו ,תתקיפו אותי,
תיקחו לי ,ואז אני אחזיר לכ ואלח בכ ".כ נוהג בעל האישיות
הסאדומזוכיסטית ,הוא יכול להיות באחד משני המצבי ,קורב או
תוקפ ,מתקשה מאוד לשמור על נפרד-ת ועצמאות שלו מ הסביבה,
ומסב אחרי בקונפליקטי הפנימיי שלו .קלינאי מיומ יכול להסיק
אללה כשהוא מדבר בטו
ַאס ַר ַ
השלו של השייח נ ְ
ֵ
זאת רק מהחיו החבוי
של התנצחות וסיפוק על הטקטיקה שארגונו מתכוו לאמ.2
ההיגיו הפשוט אומר שכל ערבי צרי לשמוח על שצה"ל מפנה אדמה
ערבית .אבל מתברר שצעד של נפרד-ת מבלבל את הערבי מאוד )ראה
בפרק "החשיבה הערבית" על ההיבט הסאדומזוכיסטי( .המנטליות
הערבית מזמינה התערבבות ע האחר והעדר נפרד-ת .מעצ מבנה
המשפחה והשלטו שלה נגזרי אלמנטי של חודרנות כוחנית או חו
וקירבה ,אבל שניה בעלי איכות של העדר נפרד-ת וגבולות עצמי
מטושטשי .הציות לסמכות מתו פחד ,ה במשפחה וה בשלטו ,למשל,
מעודד תלותיות וקושי לגבש זהות עצמית נפרדת .די להצי 2במבנה
החמולה כדי להבי כמה קשה במבנה חברתי כזה למרוד בסמכות ולגבש
זהות נפרדת ,כפי שקיי אצלנו .אי פלא אפוא שלערבי יש קושי גדול
מאוד להבי צעד זה שלנו ,של נסיגה חדצדדית ,המושתת על נפרד-ת
בוגרת ע גבולות ברורי.
בואו נחזור לסוריה לרגע .עצ המחשבה הזאת ,שאתה חייב לקחת את
המתנה שנותני ל ,כלומר ,שקט בלבנו ,מהסורי ,ובשו אופ לא
לקחת אותה בעצמ לעצמ ,זוהי פתולוגיה שאתה משתת בה במשחק
של האחר ומסכי לשליטתו בלבנו )המוזיקה יכולה להזכיר משהו
מהסוג "ת ,ת לי ,אני אסדר ל את הענייני בלבנו ,ואתה תשב
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בשקט"( .הסורי אומרי ,אנו בעלי הבית בלבנו ,ול אסור אפילו
לעשות טוב ללבנו ללא הסכמתנו .מאחר שלבנו שלי ,אתה תתייחס אל
לבנו כפי שאני אומר ל .וא אני רוצה שתמשי לכבוש אותה ,כ
תעשה .ללא ספק ,יש כא ריח של ניצול ופתולוגיה כוחנית קשה של
יחסי סאדומזוכיסטיי .זה יכול להזכיר חברות מסוימות שבה עד
היו האב מחליט ע מי תתחת בתו .לעיתי זה כרו בכס שהאב
מקבל בעבור בתו .סוריה אומרת לנו ,אני לא מסכימה שאת תפסיקו
להכות את לבנו ללא הסכמתנו .להפסיק להכות אותה ,פירושו לשבור
את כל הכללי ולחבל בקשר שלכ איתנו .כמה חשוב לנו לא לקחת את
תפקיד בהזוג בפתולוגיה הקשה הזאת .יש כא מערכת סאדו
מזוכיסטית לא רק בי סוריה ללבנו ,שבה סוריה מנצלת את לבנו
לצרכיה ולבנו נענית לכ ,אלא ג בינינו ובי הסורי ,המזמיני אותנו
למערבולת יחסי כוחנית" .א לא תיקח את המתנה שאני נות ל ",ה
אומרי" ,תהיה מלחמה!" )צרי ללמוד את המוזיקה ביחסי סאדו
מזוכיסטיי אלו ,שבה הלטיפה והמכה עוברות קונדנסציה ובאות
תמיד יחד( .בהיבט קצת אחר ,מדובר בילד אחד המצווה על חברו להכות
ילד אחר ,ובכ הוא כור בנפשו של החבר ,קרי ,ישראל ,את הקורבנות
למקשה אחת .האישיות הסאדומזוכיסטית לא
והתוקפנות ועושה אות ִ
מכירה מערכת יחסי אחרת ,ויש לה נטייה לגרור את הסובבי אותה
לאותו סוג של עימות מתמיד .על כ ,לדידנו נפרד-ת בוגרת זהו ש
המשחק.
טוב שהדברי התגלגלו כ שאנו נסוגי מלבנו חדצדדית ולא הסורי
שערבי לשקט ולביטחו שלנו בלבנו .כ אנו לא משתפי פעולה ע
ה ֵ
הפתולוגיה שלבנו באמת לא מסוגלת לעמוד על הרגליי שלה ,והרי היא
כפילגש ,שמוכרי לנו את השקט איתה בעבור הסכ כזה או אחר ע
הסורי.
ברית ההגנה שקיימת בי לבנו לסוריה א היא פתולוגית ,כמוב ,בכ
שלבנו מבקשת מסוריה שתבוא לעשות סדר בתחומה ומכירה בכ שללא
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עזרתה של סוריה אי היא יכולה לעמוד על רגליה .אל לנו להתערב
בפתולוגיה זו ,לפחות לא בשלב הראשו ,א שאנו משלמי עליה את
המחיר בעקיפי ,והוא חוסר יכולת להגיע לשלו נפרד ועצמאי ע לבנו.
אנו כ צריכי לומר שאנו מקווי ומחכי לרגע שלבנו תוכל לעמוד על
הרגליי שלה ולהיות עצמאית ללא נוכחות סורית בתחומה .אבל לא
יהיה זה נבו לנסות ולהתמודד ע כל הפתולוגיות בבתאחת.
לעיתי התחושה שלנו בלבנו היא של ילד שיושב בסרט ומישהו נות לו
מכה מאחור .הילד מסתובב ולא יודע מי זה היה ואת מי עליו להאשי.
בלבנו אנו נמצאי במצב דומה ,הסורי ,הלבנוני על כל פלגיה
והחיזבאללה ,כול בוחשי ש ללא כל נפרד-ת ,אז מיה בעלי הבית
בלבנו וע מי עלינו לנהל משאומת לשלו? המטרה צריכה להיות
לבנו ריבונית ,אבל לעיתי ,כשאי ברירה ולא נית לדבר ע הילד יש
לדבר ע הוריו ,קרי ,סוריה והחיזבאללה .יש רק לזכור את המטרה
הסופית שיש לחתור אליה ,הסכ שלו ע לבנו ויכולתה של לבנו
לקיי אותו .ג החיזבאללה מנצל את לבנו לסיפוק צרכיו הפתולוגיי,
קרי ,צור במאבק מתמיד .דרישה שלנו להסכ שלו ע לבנו וסוריה
רק בתנאי שהסורי ייסוגו מלבנו ורק בתנאי שהחיזבאללה יפנו את
לבנו ִהנה הגיונית ונכונה ,א מוקדמת מדי מבחינת המקו ההתפתחותי
שבו מצויות כל המשתתפות בפתולוגיה.
לפני שנעשה תרגיל בהקשבה קלינית של מטפל לקטע מדבריו של פארוק
אשארע כדי להמחיש את החשיבה הערבית בעלת המאפייני הסאדו
מזוכיסטיי ,נאמר עוד כמה מילי על יחסי אלו .קשרי אלו אינ
זרי לנו .כבר ציינו שבקשר שלנו ע אלוהי קיי ג היבט סאדו
מזוכיסטי .כשאנו אומרי שכל האסונות שקרו לנו מגיעי לנו ,שזהו
עונש מאלוהי ,וג א אנו לא מביני למה זה קרה לנו ,אנו יודעי שזה
מגיע לנו ואלוהי תמיד צודק ,אנו נמצאי במערכת יחסי כזאת.
מאפיי מרכזי של מערכת יחסי סאדומזוכיסטית ִהנו שהחזק הוא ג
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הצודק ,והחלש והפגוע הוא ג האש .במילי אחרות ,הקורב הביא את
העונש על עצמו ,ואי לו אלא לכעוס על עצמו .בדיחה ישנה יכולה להסביר
את הקשר הקשה להתרה ביחסי סאדומזוכיסטיי ,ואי שכל צד
מזמי את חברו לספק את הפתולוגיה שלו :מזוכיסט אומר לסדיסט" ,ת
לי אגרו" .הסדיסט משיב לו" ,לא רוצה!" אנו מכירי את ההזמנות
ההדדיות האלו מטיפול בילדי מוכי ,שלא אחת מזמיני את ההורה,
באופני שוני ,להכות ,ורואי אי ה הופכי ברבות הימי להורי
מכי ומאמצי את העמדה המשלימה בפתולוגיה .זאת משו שה
פשוט לא מכירי קשרי אחרי.
כדי לבסס את ההבנה בדבר יחסי סאדומזוכיסטיי שאנו מוזמני
אליה די לצטט את היומו הלבנוני הפרו סורי אספיר ,המצטט את
פארוק אשארע:
"סוריה מעדיפה סטטוס קוו ולא שלו חסר ",אומר שר החו 2הסורי,
וממשי ותוהה בקשר לנסיגה החדצדדית של ישראל מלבנו" ,א
ישראל מאמצת את דר התבוסה ,הא היא מבקשת לעודד את אויבי
השלו בלבנו ובמקומות אחרי להילח נגדה? ומה נאמר לבנינו
שישאלו מדוע לשאת ולתת על הגול א אפשר להילח ולנצח כמו
בלבנו?" לכ ,סבור אשארע" ,תל-וה הנסיגה במהלומות קשות של
ישראל נגד לבנו .סוכני ישראלי עלולי לשגר קטיושות אל הגליל כדי
לספק לישראל את התירו".2
שאנחנו נשגר ללבנו סוכני ישראלי שיירו קטיושות על הגליל?! אי
הוא הגיע לזה ...מה ,הוא חושב שאנחנו מזוכיסטי?! מה ,הוא משוגע?!
רק הקשבה קלינית יכולה לתת את התשובה.
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יש לקרוא קטע זה כמה פעמי כדי להקשיב טוב ולחוש את הנימה
הרגשית שהוא מייצג.
ראשית ,מדוע מעדיפה סוריה סטטוס קוו על שלו חסר?
הרי אנו יודעי שכל תהלי שלו הוא מורכב ומייצג רגשות
אמביוולנטיי מטבע ברייתו ,וודאי שיש בו תחושה של שלו חסר ,זאת
מאחר שיש צור להתאבל על מה שרצינו ולא השגנו .כ שבשלו ,כמו
בכל תהלי של גדילה ,יש אכזבות לא מעטות ,ואי שלו מושל .סטטוס
קוו במקרה הסורי ,לעומת זאת ,זהו מצב של עוינות מתמשכת .סוריה,
אומר אשארע ,מעדיפה עוינות מתמשכת על תהלי רגשי כואב של שלו.
שר החו 2הסורי אומר משהו חשוב ,שאנו מכירי ג מעצמנו ,כמה קשה
לשאת את הכאב שבתהלי שלו ,ואי לעיתי נדמה שמצב של מלחמה
נות ל תחושה של יותר כוח ופחות פגיעות מאשר שלו.
"א ישראל מאמצת את דר התבוסה ,הא היא מבקשת לעודד את
אויבי השלו ...להילח נגדה?"
ה"א" הפותח כבר נות לאוז המיומנת את הרגשת המשחק ,תרגיל
בלוגיקה ,המנותק ברמה הרגשית .סוריה רואה בנסיגה החדצדדית שלנו
תבוסה .חולשה שלנו ,אומר שר החו 2הסורי ,מזמינה אות לתקו
אותנו .אז למה את מזמיני אותנו לתקו אתכ?! שואל פארוק א
שארע .במילי אחרות ,הוא אומר ,רק ע ישראל חזקה אנו יכולי
לעשות שלו .זאת משו שבעול הכוחני שלנו נית לעשות שלו רק בי
חזקי .עד כא עדיי אי הזמנה ליחסי סאדומזוכיסטיי ,אלא
תיאור ,שחשוב להקשיב לו ,של שר החו 2הסורי לגבי הראייה שלה את
התהליכי הרגשיי המניעי את המלחמה והשלו )נית לומר שהימי
אצלנו מבי את הדיאלוג הרגשי הזה טוב יותר מהשמאל(.
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לכ ממשי אשארע:
"תל-וה הנסיגה במהלומות קשות של ישראל נגד לבנו .סוכני ישראלי
עלולי לשגר קטיושות אל הגליל כדי לספק לישראל את התירו".2
מכיוו שלא ייתכ שאת בוחרי בדר התבוסה בגלל חולשתכ ,כל זה
אינו אלא תרגיל מניפולטיבי שנועד לאפשר לכ להכות את לבנו עוד
יותר חזק .את תתחזו למי שמקבל מכות ,אפילו תשלחו סוכני שלכ
שישגרו לעברכ טילי ,ואז תהיה לכ סיבה להכות את לבנו .חשיבה זו
היא במהות היחסי הסאדומזוכיסטיי והמשחק שחבוי בה .צד אחד
מתחזה לקורב לשעה קלה ,ומקבל עליו את תפקיד החלש והמוכה רק
כדי שאחרכ תהיה לו סיבה להחזיר לתוק כפל כפליי ,רק כדי שאחר
כ שוב יחזור לעמדת הקורב כשהצד השני ינקו בו ,וחוזר חלילה.
באופ זה ,כל חולשה מדומה של צד אחד ,מטרתה לגרות את הצד השני
להכות אותו ,וכל תוקפנות של צד אחד ,מטרתה לאפשר לאחר להכות
אחרכ את התוק .שר החו 2הסורי מייחס לנו אפוא את צורת החשיבה
וההתנהגות הפתולוגית שלה ,שבה קורב ותוקפ ה צמד נעדר נפרד-ת,
המשת פעולה .את לא נסוגי מתו רצו לנפרדות בוגרת ולשלו ,הוא
אומר ,את נסוגי כדי לגרור אותנו לעימות מתמש איתכ.
לכ חשוב מאוד שנדע להקשיב באוזניי קליניות מיומנות למסרי
האלו ,למה ה מזמיני אותנו ,וכ נדע ג אי לא ליפול במלכודות
האלה .מלבד זאת ,כ ג נדע אי להסביר לערבי את עמדתנו ,זאת
משו שקשה לה מאוד להבי אותנו ואת כוונותינו.
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הפליטי הפלשתינאי
הבירור ההיסטורי העמוק של שורשי הסכסו הישראליהערבי חשוב,
כפי שחשוב להבי בטיפול את העבר של המטופל ואי הוא משפיע עליו
היו .אבל כפי שקורה בתהלי הטיפולי ,לא אחת לא שש המטופל לנבור
בנבכי עברו הטראומתי ,ושואל" :מה יצא לי מזה?" המטפל מנסה
להסביר לו את הקשר בי העבר להווה ,שהרי שו דבר לא נולד עכשיו,
וא נוכל להבי אי נוצרו והתפתחו הדברי בילדות ,זה יקל עלינו להבי
את הקשיי הנוכחיי ולהתגבר עליה .הדיו הכואב בעבר אינו תרגיל
תיאורטי בטיפול ,יסביר המטפל למטופל ,הוא ג לא נעשה כדי לחפש
אשמי ,הוא חומר חיוני להבנת עולמ הפנימי כפי שהוא נפרש לפנינו
בהווה .אבל למטופל הזה ,ישראל שמו ,קשה מאוד לפתוח את הפצע
הכואב שנוצר בלידתו ,לברר את הבעיה הרגשית שהחלה בראשית חייו,
ומאז היא מלווה אותו ,סוגיית הפליטי הפלשתינאי .המטופל שלנו,
מזמ שנולד הוא עושה מאמצי נואשי למחוק פרק קשה זה מעברו .כ,
יש מטופלי שמדהי לראות אי ה מוחקי את עבר ,וכשהמטפל
מבקש מה לספר על ילדות ,ה מתחילי מהצבא ,משו מה .רק
בטיפול ממוש עולות החוויות הקשות אטאט ,ואז מתברר למה היה
צרי להעלי אות כלכ ביסודיות.
כולנו עוד זוכרי ,או נכו יותר לומר ,לא זוכרי ,אי כל שנות ילדותנו
לא ממש הסבירו לנו מה קרה כא .עצ העובדה שתקומת ישראל
הושתתה על גירוש של מאות אלפי פלשתינאי ועל לקיחת אדמותיה
ובתיה הודחקה והוכחשה באופ המלא והעמוק ביותר בתולדות ישראל
החדשה .לא דנו בזה בבתיספר וג לא באמצעי התקשורת ,ולא במקרה.
תחושות האש שלנו הגיעו לשיאי שלא איפשרו לנו לדו בנושא זה.
משול הדבר לילד שאמו מתה בלידתו או שאחיו הוזנח ונשכח בגלל לידתו.
ברור שילד כזה ,שקיומו וחייו היו על חשבו חיי של אחר ,יחוש תחושות
אשמה קשות שיהיה לו קשה לגעת בה .הוא יצטר להכיר בדבר הקשה
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שעצ קיומו וחייו ה תוקפנות כלפי האחר .הוא נולד כתוקפ שגור
עוול לאחר ,ומה הוא יכול לעשות? והנה הילד שגורש מהבית בגלל לידתו
של הילד החדש זועק שלילד שנולד אי זכות קיו .אנחנו מכירי כלכ
טוב את קנאת האח הבכור על הולדת אח צעיר ,וכמה הקנאה הזאת קשה
ואכזרית ,ולעיתי ,נמשכת כל החיי .האח הבכור פגוע עמוקות על
שנושל מעמדתו המרכזית החשובה ונלקחה ממנו תשומתהלב הבלעדית
שקיבל .במקרה שלנו ,לא מדובר בהורי שמעניקי תשומתלב רבה
יותר לר הנולד ,מדובר ממש בכ שהאח הבכור איבד את ביתו עקב
כניסת אח צעיר למשפחה .הפע אנו לא דני רק ברגשות שעליה אפשר
אולי להתווכח ,ואז אומרי ההורי )מה שכמוב לא צרי להיאמר( לאח
הבכור שרק נדמה לו שה אוהבי יותר את האח הצעיר .הפע מדובר
בלח .האח הבכור איבד את כל מה שהיה לו ,וגורש לאר 2אחרת .למע
האמת ,זה כבר קרה לנו פע בעבר ,כששרה שיכנעה את אברה לגרש
את הגר וישמעאל ,וה אכ גורשו למדבר.
צרי כוחות נפשיי עצומי לדו בסוגיה זו .הפחד ִהנו מהאשמה
האיומה שלנו שעלולה לשאוב אותנו אל הדיכאו ,ואז תעלה השאלה,
הא החיי שלנו שווי וראויי בכלל? הא יש לי זכות לחיות ,ולבחור
בחיי שלי כשה על חשבו החיי של אחר? שאלות ותחושות קשות אלו
ה שאחראיות להדחקה רבת השני של סוגיית הפליטי הפלשתינאי.
ההכרה ש"יש מקו לכול" אינה נכונה כא .במקרה הטרגי שלנו אי
מקו לכול .לפחות לא ממבט ראשו ,לפחות לא בתו שטחי הקו
הירוק .בצדק אנו לא מוכני שהפליטי יחזרו לבתיה ,כי אז יקי 2הק2
עלינו.
רבי עקיבא יכול לעזור לנו בסוגיה זו .משל לשניי שהולכי במדבר ,הוא
אומר ,ויש מי רק לאחד ,הא האחד הזה צרי לשתות ולהניח לשני
למות? התשובה של רבי עקיבא היא ,כ .לא נית לבוא בטענות למי
שרוצה לחיות ולומר לו שהיה עליו לבחור במוות .לאיש אי זכות מוסרית
לטענה שכזאת.
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הע היהודי לא צרי להתנצל על רצונו לחיי עצמאיי ולמדינה משלו.
אבל הוא ג לא צרי להכחיש את הסבל שנגר בגלל חייו לאחר .על כ,
עליו לעשות כל מה שנית כדי לפצות את האחר .פיצוי מלא לא נית
כמוב להעניק לה ,כי משמעותו להשיב אות לבתיה ,אבל פיצוי חלקי
הוא בהחלט אפשרי .לקיחת עמדה מוסרית המכירה באחריותנו,
המתבטאת ,בראש וראשונה ,בעזרה לפלשתינאי מעמדה רגשית אוהדת
וחמה להקי לה מדינה .לעזור לה כלכלית ככל שנית .עלינו להפני
בתהלי ארו שאינו פשוט שאנו חייבי לה הרבה ,וכל זאת בלי לומר
שאנו יכולי להחזיר את הגלגל לאחור ולשנות את מהל ההיסטוריה.
אנו ג לא מצטערי על מה שקרה ,ואילו חזרה ההיסטוריה עצמה ,היינו
ודאי עושי שוב את אותה פעולה בלתי נמנעת של גירוש מאות אלפי
פלשתינאי כדי שלנו תהיה עצמאות ,כי מותר לנו לחיות חיי לאומיי.
אבל כמה קשה לנו להכיר בעצמנו ובאחר בו זמנית! אי היינו אנו
מרגישי אילו מחק אותנו מישהו למע עצמאותו כי לא היתה לו ברירה
אלא לעשות כ? צרי הרבה בגרות נפשית כדי לקבל זאת ,א בכלל זה
נית .על כ ,יש להבי ולהערי את הגבורה הערבית במוכנות להכיר
במדינת ישראל .זה לא קל לה .השאלה צריכה להיות לא רק למה נדרש
לה כלכ הרבה זמ להכיר בנו ,אלא ,ואולי ,אי מקצת מכירי בנו
כלכ מהר ומוכני לסלוח לנו על הכול .שאלה זו חשובה ,כי היא
מאפשרת לנו להבי אות ולהיכנס לנעליה .א נשאל שאלה זו ,נהיה
אובייקטיביי יותר בנוגע לתהלי השלו ,ונוכל לראות את הצד שלה
ביתר בהירות .ה הפכו בגללנו לפליטי חסרי כול ,וה צריכי לקבל
את העובדה שלנו לא היתה ברירה ,כי נלחמנו על חיינו ועל קיומנו .על כ,
הערבי בכלל והפלשתינאי בפרט צריכי להגיע לשלב התפתחותירגשי
בוגר כזה שיכיר בחייו של האחר כלגיטימיי לא פחות מחייה שלה,
וזהו שלב התפתחותי הדורש בגרות רבה והעדר אגוצנטריות באופ יוצא
דופ .אנו דורשי מה להגיע להישגי התפתחותיי לא מבוטלי.
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חייבת להיות הפנמה עמוקה של האחריות שלנו בנושא הפליטי .מדובר
כא בתהלי רגשיטיפולי ארו של לקיחת אחריות של ע .כ קרה
לאמריקאי בנוגע לאינדיאני ,עברו שני רבות עד שיכלו לדו בפתיחות
במה שה עוללו לאינדיאני ,להיות אמפתיי אליה ולפרס ספרי
המבטאי את נקודת הראות האינדיאנית לגבי הטרגדיה שהתרחשה .לנו
תנאי מקלי ,אנו נלחמנו על קיומנו .לא כ היה במלחמתו של האד
הלב באינדיאני .אבל חשוב לזכור שהשאלה הכי פחות רלוונטית
במקרה שלנו היא" ,מי צודק?" השאלה המקדמת ,האמיתיתִ ,הנה למה
יש כלכ הרבה סבל בסכסו זה ,ואי אפשר לשנות את המצב .איני בא
לזלזל בחשיבות האספקט המוסרי ,אבל בענייני כה רבי וחיוניי,
השאלה "מי צודק?" לא מקדמת במאומה .מאחורי שאלה זו מסתתרת
השאלה" ,מי אש?" חיפוש אשמי ,במקרי רבי ,לא מקד במאו.
אנחנו יודעי מחדר הטיפולי כמה הניסיו להבי את עברו של המטופל
ואי הכול התחיל נחס לעיתי מתו חששו של המטופל להאשי את
הוריו בקשייו או את עצמו .ואנו אומרי לו שהוריו עשו בדר כלל כמיטב
יכולת ,ואי אנו מחפשי אשמי ,וג הוא היה רק ילד שנולד לתו
המשפחה הזאת ,והוא לא אש ,ואנו רק מנסי להבי את מה שקרה
ש .וכמה קשה לדבר על שני רבות של סבל מבלי לחפש מי צודק ומי
אש! בתהליכי התפתחותיירגשיי עמוקי חשוב להבי ולא
להאשי ,כי הבנה מקדמת והאשמה חוסמת .החיי ,כידוע ,זה לא רק
ביתמשפט )ג ביחסי בי בניזוג חשוב יותר להבי זה את זה מאשר
לחפש מי צודק(.
על כ ,הצהרה ברורה על אחריותנו ושותפותינו בטרגדיה ,ג א לא
היתה בידנו ברירה אחרת ,היא חשובה ביותר .האמפתיה לסבל של
האחר ,ההצהרה על נכונות לעזור לו ככל שנוכל ,היא המפתח לפיוס
ההיסטורי העמוק .ומי שרוצה לקבל רמז לגבי ערכ של מחוות והצהרות,
שייזכר בחוסיי ,ובביקורו אצלנו ,שכבר הזכרנו ,לאחר רצח שבע הבנות
בנהריי .זו הסיבה שכלכ אוהבי אצלנו את חוסיי .הוא לא הקי
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את הבנות המתות לתחייה ,אבל הוא גילה אנושיות מדהימה .כ פעל ג
בנימי נתניהו נכו כשהצהיר שהוא מצטער על מות שני פלשתינאי .ה
נורו לאחר שקרתה איהבנה במחסו .חיילי צה"ל חשבו שה רצו
לדרוס חיילי .ביבי הביע את צערו על האסו שקרה ,וביטוי רגשי כזה
הוא במהות תהלי השלו.
כעת ניתנת לנו אפשרות להצי 2אל תו החוויה הנפשית הפלשתינאית
לנוכח המש ההתנחלויות שלנו בגדה .לדיד אלה שחזור והחייאה של
טראומת העבר ,המש גירוש מבתיה ונישול מאדמת .א מה
שעומד בראש מעייננו הוא לתפוס כמה שיותר שטח כדי לחוש כמה שיותר
גדולי ,אזי נית להתעל מרגשותיה של הפלשתינאי .אבל א אנו
מביני שיש עוד כמה דברי שחשובי לנו כע מלבד גודל שטחנו ,אזי
יש מקו להתחשב ברגשותיה.
בכל פע שהערבי מעלי במשאומת את זכות השיבה אנו מרימי
גבה בתדהמה .מה פתאו ה מזכירי את זה?! מה ,לא ברור לה שאנו
לא מתכווני להתאבד?! מי שמעלה סוגיה זו ,פירושו שהוא אינו רוצה
באמת בשלו .וכ אנו משאירי לה את היכולת להפתיע אותנו
ולהעלות נושא זה שוב ושוב ,מפני שאנו מדחיקי אותו ולא עורכי לגביו
בירור רגשי עמוק .כשאני מדבר על הדחקה לאומית אני לא מתכוו לזה
שפה וש מעלי נושא זה .לאחרונה ,ודאי התרופפה ההדחקה במקצת.
אבל זוהי רק ההתחלה של דיו קיומי ומוסרי עמוק בעובדה הקשה שאיש
לא יוכל לטשטש ,שכתוצאה מהתיישבות היהודי באר2ישראל במאה
השני האחרונות ,נושלו הפלשתינאי מאדמותיה ובתיה.
השאלה היא אי אנחנו עורכי עיבוד של התוקפנות שלנו כלפי
הפלשתינאי ,הממלאת אותנו רגשי אשמה .כפי שטענו שמוטלת על
הציבור האשכנזי ,הוותיק באר ,2החובה לדו בפרטי קליטת
הטראומתית של בני עדות המזרח ,להכיר את אורחותחייה ומה עבר
עליה בפרוטרוט ,כל זאת כדי לעבור תהליכי הבנה והזדהות ,כ מוטלת
עלינו החובה ללמוד ולברר לפרטי מה קרה לאות פלשתינאי שברחו
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מכא ולא ה הלכו ,מה קרה למשפחותיה .זהו מסע שורשי שאנו
מחויבי בו .זאת משו שרק באמצעות לימוד והיכרות שלנו ע
הפלשתינאי שגרו כא ,חייה וגורל ,נית יהיה לעבד את הטראומה
שלנו על מה שעשינו לאחרי מתו מצוקתנו וחוסר הברירה שלנו .לצד
התעניינות ולימוד זה ,אנו חייבי להעניק לה ולבעיותיה תשומתלב
ולנסות לעזור לה ככל שנוכל .מדובר כא בתהלי של עיבוד אבל ,שבו
אנו מוותרי בהדרגה על החוויה הנעימה שאנו צדיקי וטהורי ,ואילו
האחרי ,רשעי גמורי .תהלי רגשי שבו אנו באי במגע ע מה
שעוללנו לאחרי .זהו תהלי רגשי ,חשוב מאי כמוהו ,שבלעדיו לא
תתרחש כא התפייסות אמיתית .צריכה להיעשות עבודה כנגד כוחות
הנפש העצומי ,המדחיקי במש השני את מה שקרה כא .הגיע הזמ
שהיוזמה לעיסוק החינוכי הזה תעבור לידנו ,כי זהו בעיקר אינטרס שלנו,
לברר לעצמנו עניי עמוק ורגשי זה.
המעבר מעמדה רגשית מאוימת ושונאת בנוגע לפלשתינאי לעמדה
דואגת ואוהבת כלפיה הוא שורש העניי .דבר זה יכול להתרחש רק א
נפסיק להדחיק ,ונתחיל לברר מה קרה כא .אכ ,אנו נולדנו בחטא.
תוכניות הלימודי שלנו מתקשות להתמודד ע העבר הקשה הזה ,ומרוב
פחד מהבעת דעות פוליטיות ובירור ענייני כואבי ,ה לא מאפשרות
לדו בנושאי פוליטיי במסגרת הלימודי .אז היכ כ יוכלו התלמידי
לקבל פתיחות לדעות ורעיונות של אחרי? בתוכנית הלימודי חייב
להיות פרק מרכזי הד במורכבות הרגשית של תהלי השלו ,כי תהלי
השלו הוא בראש וראשונה סוגיה רגשית .אז אולי יחס אוהד יותר
לפלשתינאי בסב הבירוקרטיה הישראלית או אפילו שי לחגי
לפליטי הפלשתינאי ולבני משפחותיה )זו רק דוגמא מוצלחת יותר או
פחות( לא ייראה בלתי מתקבל על הדעת .הא מחוות כאלו אומרות שאנו
מכירי באחריותנו לסבל? התשובה היא ,כ .אנו היינו שותפי
לטרגדיה זו ,ואנו מכירי בכ .הא זה אומר שה הולכי לחזור
לבתיה או לקבל פיצויי שלא מקובלי עלינו ולסחוט אותנו? התשובה
היא כמוב ,לא .כ לומדי היו בבתיהספר בארצותהברית על
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האינדיאני ,ומפרסמי ספרי נוגעי ללב על גורל .האמריקאי
הגיעו לשלב שבו ה לא מאוימי ,ועל כ ,ה יכולי להיות אמפתיי
לסבל של האינדיאני .למקו זה אנו חייבי להגיע במוקד או במאוחר
בתהלי התפתחותנו כע ,ורצוי במוקד )אני ער לכ שיש הבדלי רבי
בי הסיפור שלנו לזה של האמריקאי ,אבל רצוני להדגיש את היכולת
לקחת אחריות על הסבל של האחר ,שאנו היינו שותפי לו( .לא נית
להמעיט בחשיבות ההכרה המוסרית והרגשית שלנו בלגיטימיות של
הכאב שלה בתהלי השלו .מכא נגזרות מחויבותנו לעזור לה
להקי מדינה וכל העמדה שלנו בנוגע אליה .אנו לא נאפשר לה
להפעיל טרור ,א שגרמנו לה סבל ,אבל אנו כ נעזור לה מתו
אחריות שלנו למה שקרה ,ורצוי מתו אהבה .כי הרגש האוהב הזה הוא
זה שחסר בשני הרבות של השנאה .תהלי השלו זקוק לאהבה באופ
נואש.
אבל אהבה אי משמעותה ויתור .ייתכ מאוד שאנו חוששי ,ג א
באופ לא מודע ,שא יעלו רגשי האשמה שיש לנו ,לא נוכל להיות
תקיפי ע הילד הזה .כ קורה לא אחת להורי שרגשי האשמה שלה
מונעי מה להציב גבולות תקיפי וחדמשמעיי לילד .ואולי יפרשו
הפלשתינאי את רגשי האשמה שלנו כהיתר בעבור לעשות פיגועי
ולדרוש ככל העולה על רוח? אי אנו שומרי על שפיות דעתנו ועל
איזוננו הנפשי לנוכח עבר כה קשה ,המניע ומנווט את מחשבותינו ומעשינו
ומפעיל אותנו לעיתי קרובות בכיווני כלכ לא רצויי? אכ ,תהלי
השלו זקוק בדחיפות לטיפול פסיכולוגי ,כפי שזקוק לעיתי קרובות כל
ילד שעבר טראומות בילדותו ,וזקוק לאנשי שאמוני על הבנת מנגנוני
הנפש ,כדי שיתרמו את חלק לתהלי שהוא ,בעיקרו ,רגשי .הא
אמפתיה לאחר ולקיחת אחריות מוסרית שלנו למה שאירע גוררת איתה
בהכרח ויתור על דברי שאסור לנו לוותר עליה ,כמו בטחוננו? התשובה
היא ,לא .זאת מאחר שוויתורי כאלו יפגעו בנו וג בה.
משול הדבר להורה שיש לו ילד נכה .ההורה הזה חש אשמה ,מדר הטבע,
וחש שהילד מסכ ויש לוותר לו .הורה טוב יידע על מה לוותר לילד ועל
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מה לא .הוא לא יוותר לו על הצור שלו לגדול ,על א נכותו .א ינווטו
רגשי האשמה ויכריעו את מעשיו ,הוא לא יהיה הורה טוב .קשה להורה
החש אחראי לכל מה שקורה לילדו שלא לחוש אשמה במקרה קשה זה
של נכות ,ג א הוא אינו אש כלל .כ קשה ג לנו ,שבחרנו בחיינו על
חשבו החיי של הפלשתינאי באר 2הזאת ,שלא לחוש אשמה ,ג א
איננו צריכי לחוש אשמי .ההורה הטוב לא ידרוש מ הילד לקו
מכיסא הגלגלי וללכת פתאו ,או להגיע לארו גבוה שהוא לא מסוגל
להגיע אליו ,אבל הוא כ ידרוש ממנו לבקש שיארגנו לו ארו נמו ,באופ
שהילד יהיה עצמאי ולא תלוי .הילד הנכה הזה לא צרי לקבל הקלות
בבחינות ,וכי למה? אבל כ צרי לאפשר לו גישה נוחה לכיתה ולפנות לו
מקו מתאי בכיתה .ההורה הטוב ג לא יאפשר לילד הנכה להציק לו
או לתקו אותו בפרצי זע לא מותאמי ,כי הוא לא שק איגרו של א
אחד .אבל הוא כ יכבד את רצונו של הילד לעצמאות וידחו אותו לכיוו
זה .כ אנו לא אמורי לקבל בשו פני ואופ ,את הטרור ,אבל כ חשוב
שנעזור לה מכל הבחינות לבנות את מדינת .במילי פשוטות ,האשמה
שאנו חשי לא צריכה לבלבל אותנו ,והרחמי שאנו מרחמי על הילד
הזה לא צריכי להנחות אותנו .הילד הזה חייב לגדול ,ואי דר אחרת
בעול .האמת היא שעמדה זו נכונה לגידול של כל ילד באשר הוא.
ההשוואה שערכתי לילד נכה ִהנה כדי להדגיש ולהעצי את תחושות
האשמה של ההורה הרגיל ,המתאימות לאשמה המודחקת שאנו חשי.
היחס שלנו לפלשתינאי חייב להיות זהה ליחס של כל הורה לילדו ,יחס
ח ואוהב ,שבתוכו קיימת יכולת להציב ג גבולות ולעשות סדר )אני שוב
ער להתנגדות שהשוואה זו יכולה לעורר ,אבל מה לעשות ,בהיבט מסוי
זה אנו אלה שיכולי לעזור לה לגדול ולכ הדינמיקה הרגשית הזאת
תקפה(.
כפי שקורה בטיפול ,רק לאחר שמבררי את רגשי האשמה ניטל מה
עוקצ ,וה אינ מסוגלי להפעיל אותנו עוד בכיווני לא רצויי .אז
ורק אז נוכל לעזור לה יותר מכפי שהננו עושי היו ,ע כל הלב ,בכל
דבר שמקד את עצמאות ואת חוסר תלות בנו ועוזר לה להתגבר על
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הטראומה שעברו בגירוש מאדמת ומבתיה .אז ג נוכל להיות
תקיפי אית יותר מאשר הננו היו בכל מה שלא מקד את השלו,
אלא את הרגרסיה לפעולות תוקפניות .רגשי האשמה שלנו כלפיה
פוגעי בנו אפוא בשני הכיווני .אנו מתנערי מה כתגובת היפו
לאשמתנו ולאחריותנו ,בזמ שנכו מכל היבט אפשרי לעזור לה לגדול.
ואנו לא מציבי לה גבולות תקיפי מול תוקפנות ,שוב ,כתוצאה
מאות רגשי אשמה שלנו ,בזמ שברור מכל היבט אפשרי שבסוגיה זו
אסור לנו לוותר לה.
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מדינה פלשתינאית
פרק זה יפתח בדיו בסוגיית ירושלי ,הממחישה את המהות הדתית של
הסכסו ואת מבני האישיות שהדת מייצגת .לאחר שנתרש מ העומק
הרגשי של הקונפליקט אציג שתי דרכי שונות משלימות להתמודד ע
קושי זה .בפרק "השלו צומח מלמטה" אדגיש כמה חשוב שלא לקפו2
מייד לסו התהלי הנפשי ואת הצור לקבע ולעג אותו במציאות
היומיומית .הצור של המאמיני לאכול הוא הערובה הטובה ביותר
לשמירה על השפיות ולאי היסחפות אחר חלומות גדל-ת .בפרק שלאחריו
"אי נפתר הקונפליקט הגברי הראשו של הילד" אציג את הצור לתעל
את הליבידו היצרידתי אדיר הכוח הזה משנאה לאהבה .בפרק האחרו,
לאחר שכבר גייסנו אהדה למדינה הפלשתינאית הקמה ,אדו בעמדה
הרגשית האינטגרטיבית בי שמאל לימי שרצוי שנאמ 2בנוגע אליה.

ירושלי
בעיית ירושלי מזכירה לנו שוב כמה תהלי השלו הוא תהלי רגשי
במהותו ,וככזה ,יש להתייחס אליו ולפתור אותו בכלי רגשיי
טיפוליי .הקושי בהכרה שירושלי יכולה להיות בירת שתי מדינות נעו2
בפגיעה ועלבו דתי עמוק ,עלבו שבעוצמתו זהה להכרה באלוהי אחר.
במערכת הבחירות של שנת  1996נוגח פרס והואש שהוא יחלק את
ירושלי .פרס התגונ אז ,התנצל והבטיח שלא יחלק את ירושלי ,אבל
זה לא עזר לו .הימי נגע אז בשורש הנרציסטיות היהודית ,הוציא את
השד מ הבקבוק והפעיל אותו .זה אינו חלו ההצצה היחיד אל תו הנפש
שלנו ,לראות מה באמת מפעיל אותנו ואי העמדות הפוליטיות מונְ חות
באופ לא מודע עלידי יצרי ודחפי ראשוניי .ירושלי מתוארת לא
אחת ְ7לב האומה ,ומי יכול לחלק את הלב? או אותה שמועה שהופצה
בזמנו ,שאמו של פרס ערבייה; או אותו מתנחל שאמר בטלוויזיה ,אדמה
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היא כמו אשה ,היא לא יכולה להיות נאמנה לשני בעלי .אנו לא זקוקי
להוכחות נוספות כדי להבי מה באמת מניע אותנו ולמה אנו זקוקי
לטיפול נפשי .הסכסו בינינו ובי הערבי בכלל ושאלת ירושלי בפרט
מתורג לקונפליקטי העמוקי והסוערי ביותר בחיי הנפש :נאמנות
למשפחה ,בגידה ,גילוי עריות ,רצח ועוד .מלה כמו "בגידה" משותפת
לסיטואציות פוליטיות ולאירועי במשפחה ,חילול ירושלי וחילול כבוד
האשה .מוטיב האדמה כאשה הוא מוטיב עמוק ומוכר שכבר הוזכר ,אמא
אדמה ,שזורעי אותה ,וחורשי אותה .בתנ" מתואר ע ישראל לא
אחת כזונה שבוגדת באלוהי ועוד .ההבנה שרוחניות ,ככמיהה רבת
השני שלנו לירושלי ,אינה אלא סובלימציה של יצריות עולה בבירור
מ התנ" .בספר זה אותה יצריות ראשונית ,העמוסה במי ותוקפנות,
נארזת טוב בעזרת אבא גדול וסמכותי השומר על הסדר .האמונה
באלוהי ובחוקיו עוזרת לאד שלא להתפרק תחת הלח 2האדיר של
היצרי והדחפי שממלאי אותו .בחברה שלנו נית להבחי בנקל
שאותו ציבור שהוא יצרי יותר )דתיי ,ימניי( ,ירושלי חשובה לו יותר.
בבחירות  1999נזהר ברק מפני אותו י של יצרי המצוי אצל רבי
מאיתנו ,והתחייב לשמור על אחדותה ושלמותה של ירושלי .ביצרי
האלו של הע היהודי ייתכ שעדיי מוקד לנגוע .קיי האיו שכל מי
שחושב אחרת ,במקרה הטוב יפסיד את אהדת הע ,ובמקרה הרע ייחשב
לבוגד המפרק את המשפחה ,מוכר את אשתו לזרי וכיוצא בזה .הליכוד
ידע זאת והשתמש בזה כנגד פרס ,וברק התגונ בפני זה מוקד ככל
האפשר .בעצ ,שמאל וימי מצהירי היו והצהירו בעבר שירושלי
תישאר לנצח מאוחדת ובריבונותה של ישראל.
אכ ,בסכסו בינינו ובי הפלשתינאי מעורבותה של הדת ניכרת מייד.
הוויכוח הבלתי מתפשר על ירושלי והקושי לוותר על שטחי יהודה
ושומרו קשור באופ הדוק להיבטי ורגשות דתיי .אנו ערי לכ שאי
זה מקרה שמרבית הדתיי לא מוכני להתפשר על החזרת שטחי בגדה
ונוטי להצביע לימי ,לעיתי ג לימי הקיצוני .כבר ציינו שאי הבדל
משמעותי בי הדתיי הלאומיי לדתיי הלאלאומיי בעניי זה.
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הרגשות הדתיי ,ובעיקר מבנה האישיות הדתי ,מניע את כול ,ועל כ,
ה מתקשי להכיר בקיומו של האחר .זהו טבע 9היסודי ,ההיסטורי ,של
דת )למעט דתיי מתקדמי יותר ,שלצערנו ,ה מיעוט( ,שהיא יצרית,
ראשונית ופרימיטיבית .על פי הרגשות הדתיי חסרי הגבולות ,וכ הוא
אלוהי ,אסור לוותר על אר2ישראל השלמה ,שהיא חוויה של שלמות
וטוהר .זה טיב של המסרי הדתיי המוחלטי .גבולות המציאות
והדמוקרטיה נמחקי לגמרי לטובת החוויה הדתית .הצצה לתו עול
הנפש הדתי ,היא חשובה ביותר ,כי היא עשויה לעזור לנו להבי את
הקושי של כולנו באותו מסע מפר מדת למדינה .דת היא ביסוד כל אי
ההתפשרות בעולמנו ,אותו אב סמכותי שרק הוא צודק וקובע ,שאנו
יצרנו במו רוחנו כדי לספק את צרכינו הרגשיי .ומוב שזו לא הדת ,אלא
מאמינה ,שיצרו אותה ומחזיקי בה .יצירה זו מספרת לנו למה כלכ
זקוקי מאמיניה .כמה קשה לה לקבל את העול המודרני ,של מאות
השני האחרונות ,שהוא עול של חשיבה יחסית ,ה במדע וה בחיי
הרוח ,עול של הכרה באחר ובעיקר של פחות השלכות ויותר נפרד-ת.
העמדה הילדותיתהדתית משאירה את מאמיניה תלויי ,כילד קט בעל
רצונות אומניפוטנטיי ,בהורי שישמרו עליו כדי שהוא לא יפעל כאילו
הכול אפשרי .ג החרדי ,שלא מתגייסי ולא מתפרנסי ,תלויי בנו.
ג המתנחלי תלויי בנו ובכ שאנו נעצור אות .מה היה קורה לולי
עצרנו אות? א כולנו היינו מתנחלי? היה קורה מה שקורה לילד שאי
לו הורי ששומרי עליו  כולנו היינו מתי .זה גורלו של מי שחי בעולמו
הדמיוני מנותק מ המציאות .בקליניקה זו פסיכוזה פרנואידית
גרנדיוזית ,וא לא נשמור על החולה ,סופו יהיה רע ומר.
כשאני טוע שהסכסו הוא דתי ביסודו אני מתכוו שהוא מ-נע עלידי
אות מבני אישיות פרנואידייגרנדיוזיי שהדת כלכ מיטיבה לייצג
לאור כל ההיסטוריה האנושית .פרופיל האישיות של האיש המנמק את
אי החזרת השטחי בסיבות בטחוניות זהה לפרופיל האישיות של האיש
המנמק את אי החזרת שטחי בסיבות דתיות .שניה לא מ-נעי עלידי

267

שיקולי הגיוניי ,על א שהנימוק הבטחוני מיוצג כ ,אלא מיצריות
רבה .תעיד על כ סוגיית ירושלי ,שאי בה שו עניי בטחוני ,אלא רגשי
טהור .על כ ,כשאני אומר שהסכסו הוא דתי במקורו ,אני מכוו לפ
היצרידחפי של הסכסו ,הכולל ג אנשי שלא יגדירו את עצמ דתיי,
אבל לעמדת הקיצונית יש מאפייני אישיות דתיי ברורי.
אבל מאחר שאנו ערי לעוצמות האדירות של מבני הנפש הדתיי,
והפרדת דת ממדינה ,שתחליש את כוחה של הדת ,עוד רחוקה מאיתנו,
אצלנו כאצל ,עלינו להתמודד ע הדת בשני כיווני מנוגדי ,א
משלימי ,שיפורטו בשני הפרקי הבאי .בפרק הבא נראה שיש לקבע
עוגני של שפיות בתו המציאות היומיומית .בבחינת ,השלו צומח
מלמטה .זאת משו שג המאמיני בשני הצדדי צריכי לאכול
ולפרנס את משפחותיה .בפרק שלאחריו ,העוסק בפתרו הקונפליקט
הגברי הראשו של הילד ,נדו באפשרות לנתב את אותו ליבידו דתי
משנאה לאהבה.
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השלו צומח מלמטה
אהוד ברק טועה בריצתו המהירה להסדר קבע ע הפלשתינאי .זאת
משו שמדובר כא בתהליכי גדילה שדורשי זמ ,ואינ ניתני לקיצורי
דר ולהאצה .הסכסו שלנו ע הפלשתינאי שונה מ הסכסו שלנו ע
מדינות ערב השכנות בכ שהאחד ִהנו מריבה של בני משפחה החיי
באותו הבית והשני ִהנו סכסו ע קרובי רחוקי יותר ,שלא חיי
באותו בית ולא נפגשי זה ע זה יויו ושעהשעה .סכסו בתו
המשפחה הקרובה ,ע הורי ,בניזוג ,אחי ואחיות ,מעורר תמיד
רגשות בעוצמות גדולות במיוחד ,זאת משו שהוא נוגע בקונפליקטי
העמוקי ביותר שלנו .אנו והפלשתינאי משולי לשני ילדי אפופי
יצרי ,רק במסווה בוגר ,שחייבי סדר יו ברור ומוגדר שישמור עליה.
הילד לא יודע מה השעה ,לא יודע מתי אוכלי ארוחת צהריי ,לא מתי
ואי יחזרו הבגדי שלו מ הכביסה ועוד .הילד נאחז בפרטי ,בעובדות
היויו ,בכא ועכשיו ,באותה מסגרת החיונית להישרדותו שמתווי לו
הוריו אל מול העול הפנימי ,היצרי והכאוטי שהוא חי בתוכו .על כ,
בסכסו שלנו ע הפלשתינאי ,שהוא סכסו דתי בעיקרו ,ה מחמת
תכניו וה מחמת עוצמת הרגשות הקיימי בו ,חייבי ראשית לקבע
עוגני של שפיות בתו המציאות .השלו ,כמו אצל ילדי ,צומח
מלמטה ,מהעשייה הקונקרטית בכל רגע ורגע ,שהיא היחידה שלעיתי
חזקה מכל היצרי .אנו קוראי לכוחות אלו כוחות אגו ,אות כוחות
המתייחסי למציאות ,מרסני את היצרי וכלכ חיוניי להישרדות.
אותו הורה הדואג לפרנסת משפחתו מחובר למציאות .לעומתו ,הכוחות
הדתיי מנותקי מכל מציאות ,ומבטאי עול של יצרי ראשוניי.
כשאני אומר שהסכסו בינינו ובי הפלשתינאי הוא בעיקרו סכסו
דתי ,אני מכוו ליצרי הראשוניי ,הפרימיטיביי ,שאופפי את כולנו,
והדת ,באגוצנטריות הילדותית שלה ,מיטיבה לבטא .הפלשתינאי,
כמונו ,חייבי לעבור תהליכי גדילה קשי וארוכי של הפרדת דת
ממדינה .אצל הזרמי הדתיי למיניה חזקי עוד יותר מאשר אצלנו.
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ג אצל הדת משקפת עול יצרי ,פרימיטיבי ,שרק הוא קיי ,הגורר
את מאמיניו לרגרסיה בש אלוהי .אנו דומי לה מאוד מבחינת
המבני הפנימיי האלו ,למעט העובדה שאצלנו יש ציבור גדול שהוא
מפותח .אי ספק שעלינו לעזור לה להקי מדינה מפותחת ככל שנית.
מדינה פלשתינאית משגשגת זו הערובה הטובה ביותר שלנו לשלו .כבר
נאמר לא אחת שהמרירות והתסכול ה אבות הטרור .המצב שבו לאד
יש ג מה לאבד הוא המצב היחיד שבו נית לעשות שלו .ע מי שאי לו
מה להפסיד לא נית לעשות שלו .למי שחש שאי לו מה להפסיד יש
נטייה להתאבד בש אלוהי ולפרוק את שנאתו ואת זעמו על מי שנראה
לו אש .עלינו להתחיל ראשית מלמטה ,לאטלאט לעג את השפיות
במציאות השברירית ,פשוט לרצות שלפלשתינאי יהיה טוב .אני לא
מחדש דבר כשאני אומר שהטוב שלה הוא הטוב שלנו .הפיתוח הכלכלי
ששמעו פרס מדבר עליו זהו העוג מול הדת .החיי הבוגרי של כולנו
מבוססי על אות כוחות אגו החוברי למציאות ונאחזי בה כנגד
אותו עול כאוטי אפו יצרי .החיבור אצלנו בי אות אנשי שלא
עובדי ,לא משרתי בצבא ,ועסוקי רק בלימוד תורה מ-כר .בעבור
התורה מייצגת עול רוחני ,אבל אנו מביני שמדובר כא בעול יצרי,
עול של דח ,נטול גבולות מציאות ,שלש איזו  0עליו איסורי
דתיי חמורי עוד יותר .אי ספק שא אות חרדי היו עובדי ועל כ
מחוברי יותר למציאות היו ג דעותיה הפוליטיות מתמתנות בהתא.
כשמדברי על הקיצוניי משני הצדדי ,הפוגעי בתהלי השלו,
מדובר בדת .ואכ ,הדת וכל מה שהיא מייצגת ,צדק מוחלט ,אמת
מוחלטת ,נרציסטיות מוחלטת ,רק לאלוהי שלי יש מקו ועוד ,היא
המכשול העיקרי לשלו במזרח התיכו.
הקפיצה של אהוד ברק לסו הדר ,קרי ,להסכ קבע ,נובעת מחוסר
הבנה של העומק והשורשיות של הבעיה .ג בניזוג שמתחתני לא
קופצי מייד לחשוב "מה ,ככה יהיה כל החיי?" כי זה נורא מפחיד
ומאיי .ה בוני קשר מ"כא ועכשיו" ,מפרטי היויו ,ונמנעי
מהכללות עד סו החיי .נית לעבור מ הפרט אל הכלל .כ גדל ילד ,הוא
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מתנסה בדברי רבי לפני שהוא הופ לגדול .להתחיל מהמעבר הבטוח,
למשל ,מנמל בעזה ,משינוי המצב הכלכלי ,מהצהרות חמות בונות אמו
ומהפסקת ההתנחלויות ,המשחזרות ומחיות את טראומת העבר
הפלשתינאית של גירוש מבתיה וגזילת אדמת .הפלשתינאי,
מציד ,לא יכולי לדבר בלשו כפולה ,על שלו ועל ג'יהאד בנשימה
אחת .ספרי הלימוד שלה לא יכולי להסית ולעודד מלחמה .ה
חייבי ליטול על עצמ אחריות מלאה לעצור את הטרור ,ולא לעמוד
מנגד כשיש התפרעויות של פלשתינאי .דברי אלו מעידי כמה
הפלשתינאי באמת מפוצלי בתהלי השלו הזה ,ואנו צריכי לעזור
לה בתקיפות לעבור אינטגרציה בי חלקי שוני אלו שלה .ואולי עוד
לפני שהילד הזה יגיע לאינטגרציה ,חשוב לעג אותו במציאות השפויה,
כנגד כל היצרי המציפי אותו .להעלי עי מהצהרות מלחמתיות אלו,
פירושו לקבל את הפיצול הרגשי הקיי אצל ולא לדרוש מה גדילה
לשלו.
אי ספק שכעת אי אפשרות להחליט היכ יעבור הגבול ,כי הקונפליקטי
הפנימיי של כל צד ִהנ גדולי מאוד ,באופ שלא נית להגדיר גבול.
עקרו הנפרדות שתואר אומר לנו שכדי שנוכל להסכי ע עצמנו היכ
צרי לעבור הגבול שלנו ,חייבת להיות רמת אינטגרציה פנימית מינימלית
בי הכוחות הפועלי בתו המדינה .דבר זה נכו ג לגבינו וג לגבי
הפלשתינאי .בהיבט אחר נית לנסח זאת כ :חוסר הבגרות שלנו עקב
השסעי הקיימי בתוכנו הופ אותנו להורה תלותי ,המעודד את ילדו
ליחסי תלות .הורה בוגר ונפרד יעודד את ילדו ,כידוע ,לבגרות ונפרדות.
הקושי שלנו לאפשר לפלשתינאי לגדול ולהקי לעצמ מדינה עצמאית
ונפרדת הוא ברור .מצבנו הנפשי כע אינו מאפשר לנו לעזור לע אחר
לגדול .הדת ,המחלקת את העול לטובי ורעי ,ברורי ומוגדרי,
שאינה מתפשרת ,מייצגת את הכוחות המפצלי והקיצוניי בשני
הצדדי .לעומת הדת ,עומדת המדינה בשני הצדדי .המעבר של האזור
ברמה הפוליטית מדת למדינה או ברמה הנפשית מיצרי להכרה באחר,

271

זאת המשימה האמיתית .אבל עד שזה יקרה עוד יעבור זמ רב .ובינתיי,
השלו כתהלי גדילה חייב לצמוח מלמטה.
אנו מכירי את הער העצו של התנסויות חיוביות והצלחות בתהלי
הגדילה .על כ ,עלינו להתחיל ממה שהול .ג במבח יש להתחיל ממה
שהול וממה שיודעי ,ולא לשבור את הראש מההתחלה על השאלות
הקשות יותר .א הקשרי שלנו ע הפלשתינאי ייבנו היטב ובהדרגה,
סביר להניח שבעתיד תהיה האווירה חמה ואוהדת יותר ,ואז יֵקל להגיע
להסכמה על הגבול .הא הדבר הכי דחו לנו עכשיו הוא להעביר גבול ,או
דווקא לפתח קשר אוהד ע המדינה הפלשתינאית ולעזור לה לקו? ג
לילד בכיתה א' קשה לדמיי אי הוא יהיה בכיתה ח' .למע האמת ,זה ג
לא הדבר הכי חשוב בעול ,איפה יעבור הגבול ,אלא אילו יחסי יהיו לנו
ע שכנינו .אנו והפלשתינאי משולי לשני ילדי קטני שמשחקי
משחק אסוציאטיבי ,שהוא משחק שעדיי אי בו חוקי מוסכמי .לא
נית להקפי 2אות למשחק של חוקי וכללי של גיל החביו .בשלב
האדי>לי ,הקוד לחביו ,המשחק הוא אסוציאטיבי ,יצרי יותר וחסר
ָ
גבולות .במשחק זה כל צד מדבר אל עצמו יותר מאשר אל השני .הילדי
לא משחקי זה ע זה ,אלא זה לצד זה .כ אנו והפלשתינאי היו .כל
עמדה דתית מדברת אל עצמה ועל עצמה ,ומה לה ולבני דת אחרת?
האגוצנטריות בהתגלמותה .יש לחנ את האנשי להבי שלא הכול אפשר
ליישב עכשיו ,ולומר שיש דברי שיש להשאיר פתוחי לעתיד ,ולסמו
על ילדינו ולהשאיר ג לה קצת עבודה ,מה יש? צרי לחנ אנשי
לחשוב שיש כא תהלי ואי לקפו 2לסופו מק.צר רוח .לכ מוקד מדי
לדו בגורל ההתנחלויות ,למשל .צרי להשאיר את הסוגיות האלו לעתיד
הרחוק יותר ולשלב שילוב עמוק בתהלי הקשרי שייווצרו באזור .אז
יהיה הכול פשוט ונכו יותר מאשר לנסות להחליט עכשיו החלטות קוד
זמנ.
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אי נפתר הקונפליקט הגברי הראשו בחיי הילד?
האדי>לי ,בסופו של תהלי ,נגד האב ולא לוקח לאב
ָ
הב לא יוצא בשלב
את אשתו .הוא מצטר אל האב בהזדהות של אהבה ואחווה גברית .הב
מתגעגע לאב ,רוצה איתו קשר ,רוצה להיות דומה לו ,כמוהו .לרגשות
האהבה לאב יש תפקיד חשוב מאוד באחווה הגברית הזאת ,שאנו מכירי
אותה היטב מיחסי בי חברי בני ,מהצבא ,למשל .השלו בי אב
לבנו הוא שלו של אמיצי או שלו של גיבורי .לכ המינוח של ערפאת
שברק משתמש בו בנוגע לאופי היחסי בינינו ובי הפלשתינאי נכו כל
כ .השלו הזה דורש אומ 2כי צרי להצטר לאב שנגדו יצאת ,ולא
לפחד ממנו כלכ .השלו הזה דורש אומ 2מסיבה נוספת ,הילד נדרש
לוותר על מה שנראה לו לא אחת בלתי נית לוויתור ,על כ שאמו תהיה
בתזוגו .בפתולוגיה ההומוסקסואלית זה לא קורה ,כי האב נשאר מפחיד
ומאיי ולא נית להצטר אליו .ורק בקליניקה נית להתרש כמה
דמעות של אהבה נשפכות ,וכמה הילד מתגעגע לאב הדוחה אותו מסיבות
אלו או אחרות.
תהלי מקביל קיי אצל הבת ,מדמיונות רומנטיי שהיא תתחת ע
אביה המופיעי לעיתי קרובות בשלב האדיפלי )בגיל הג לער( היא
עוברת בהדרגה להזדהות ע הא מתו הפנמה עמוקה שכ תוכל להשיג
מישהו כאביה לכשתגדל .דמיונות רומנטיי אלו מודחקי כאמור בגיל
בית הספר היסודי והעלאת באופ כלשהו או הזכרות בה מעוררת
בדר כלל תחושות בושה אצל הבת .כ עוברת ג הבת באופ עמוק ולא
מודע מתחושות של יריבות ושנאה כלפי הא לרצו להזדהות וקרבה
אתה .על כ ג הבת מכירה את ההיפו שאנו דני בו ,אול בפרק זה
אדגיש יותר את התהלי ההתפתחותי שעובר הב מאחר שהוא מבטא
טוב יותר את המעבר ההכרחי מעוצמות יצריות כרצח או רצו לרצוח )כ
בשלב האדיפלי אצל הב כמו ביחסינו ע הפלשתינאי( לאחווה ושלו.
כשמנהיג לאומי שלנו יכריז בדמעות והתרגשות שילד ערבי הוא כמו ילד
יהודי ושאי הבדל ביניה ,אל יבוא הדבר ממקו שמאלני שווה נפש

273

המכיר בזכויות הפרט ,אלא מהזדהויות עמוקות ורגשיות מאוד ,שהציבור
יוכל להזדהות אית .זה צרי לבוא מ היכולת להפו את השנאה
לאהבה ,כפי שהילד הופ את המלחמה הראשונה לניצחו של אחווה
ואהבה .כ מיישב הילד את המלחמה הראשונה שלו מול אביו .ג אנו
זקוקי למכשיר ההזדהות הגברית כדי לפתור בעיה זו .הפלשתינאי
יקבלו גישה זו באהבה .נכו ,ה שונאי אותנו היו ויש לה סיבות
טובות לכ ,אבל השינוי האמיתי של מהל ההיסטוריה יוכל להתרחש רק
מעמדה רגשית אחרת ,עמדה אוהבת .אי לעשות זאת? נית ללמוד מ
הילד .כל אחד מאיתנו כבר עשה את זה בעברו ,ע אביו .הוא הפ את
האיו והמלחמה לאהבה והזדהות .הפלשתינאי צריכי אותנו מאוד,
ועמדה רגשית אוהבת שלנו תשנה את פני ההיסטוריה .מנהיג לאומי שלנו
צרי היו ליישב את הסכסו הישראליהערבי באמצעות אהבה.
באמצעות הצהרות רגשיות המעבירות מסר של שותפות ,יחד ,אחווה
גברית ושלו של אמיצי .אנו צריכי להרגיש את אות דמעות העולות
ומטפסות בגרו כשאנו אומרי" ,ילד ערבי הוא כמו ילד יהודי" ,או "יש
לדאוג לזכויותיה וכבוד של הפועלי הפלשתינאי שעובדי אצלנו",
או "יש להעניק לערביי ישראל שוויו זכויות מלא" .כי דמעות אלו של
הזדהות והבנה ה שהופכות את המלחמה לקירבה ואהבה .ללא דמעות
אלו לא ייכו קשר רגשי ,כל ילד יודע זאת .והרי אנו והפלשתינאי באמת
אחי החיי על אותה אדמה ע גורל משות ,ע עבר היסטורי משות.
שנינו יודעי מה זה להיות פליטי חסרי בית ,ושנינו מנסי לבנות את
ביתנו ,מי מתקד יותר בתהלי ומי פחות .אנו יכולי להבי אות יותר
טוב מכל אחד אחר ,כי אנו היינו ועודנו חלקית ש .כשני מתבגרי או
כאב ובנו ,הדומי זה לזה ומביני זה את זה ,למעט העובדה שהאחד
גדול יותר ועבר יותר מהשני .אז למה לא להשתמש בנסיוננו באחווה
גברית מ העבר האישי ,למה לא להשתמש בידע הפסיכולוגי שלנו ,למה
לא להשתמש ברגש שלנו כדי להבי את המהות של התהלי הרגשי הזה,
שנקרא שלו? האיכות הבסיסית של התהלי צריכה להשתנות ,לא עוד
התמקדות במשאומת מסחרי על עוד שעל או פחות שעל ,אלא הבנה של
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התהלי הרגשי שאנו מנהלי .חיי משותפי כשני אחי על האדמה
הזאת .כש שחברי קוראי זה לזה "אחי" ,כש שערפאת קרא לפרס
"אחי" ,הפתרו חייב להיות באמצעות הזדהות הדדית ,דאגה הדדית,
אהבה הדדית ע דמעות ורצו לקירבה .השאלה היא א אנו מביני את
ההיגיו הרגשי של התהלי ,היגיו המצרי הצהרה רגשית מעומק הלב
על מחויבותנו ההיסטורית לעזור לע הפלשתינאי לחיות בכבוד.
מדינאי גדולי יצאו מהרגש ודיברו אל הרגש .קונפליקטי עמוקי ,כל
אחד יודע ,מיושבי במישור הרגשי יותר מאשר במישור ההגיוני
והקוגניטיבי .על כ ,אנו צריכי להיות מכווני וקשובי לשלו רגשי
ע הערבי .הסכסו פה לא יכול להסתיי בהסכ כזה או אחר א אי
לו כיסוי רגשי .מודל המשפחה ,שאני מאמ 2לאור הספר ,א הוא מצביע
על עמדה רגשית זו .יחסי בתו המשפחה ה ,קוד כול ,יחסי
רגשיי .כ יש לבחו אות ,להתמודד אית ולפתור בעיות שעולות .אנו
והפלשתינאי אחי לצרה ,אנו וה פליטי חסרי בית הרוצי עצמאות
ושלו .לעיתי נית לחשוב עלינו ועל הפלשתינאי כעל אחי בעלי
בעיות דומות .לעיתי אנו ההורי וה הילדי .רגשות אלו עולי כשאנו
מתגלי כגדולי שכבר השיגו את העצמאות שהפלשתינאי כה כמהי
לה .באיזה מודל שלא נבחר ,אחווה גברית ושלו של אמיצי זה הפתרו
הרגשי הנכו.
הילד חייב לגייס כוחות רבי כדי להפו את השנאה והמלחמה לאהבה.
אי לו ברירה אחרת ,כי רגש כלשהו חייב להיות בינו ובי אביו .הילד יכול
לאהוב את אביו או לשנוא אותו ,להיות בעדו או נגדו ,אבל אי לו
אפשרות להישאר אדיש כלפי דמות כלכ משמעותית בחייו .וא הילד
אומר שהוא אדיש לאביו ,ברור לנו שמשהו כואב לו .באופ דומה ,רגש
חייב להיות בינינו ובי הפלשתינאי .קשה לתאר אדישות או חוסר
מעורבות רגשית או חוסר איכפתיות בי שני אחי הגרי על אותה
אדמה .וא זה כ ,אזי ברור שמדובר כא ברגשות קרי ומנוכרי,
המבטאי ריחוק רגשי .זו מתכונתו של השלו הקר ע מצרי ,והוא
אפשרי ,כי יש גבול ברור בינינו ומרחק פיזי .אבל שני אחי הגרי באותו
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הבית ,אנו והפלשתינאי ,זה בתו זה ,ערביי ישראל בגבולות הקו הירוק
ומתיישבי יהודי בשטחי הגדה ועזה ,באינטנסיביות פיזית ורגשית
כזאת ,שלו קר ,זוהי מלחמה .א חייב להיות רגש ,עדי שהוא יהיה
רגש של אהבה ולא של שנאה ומלחמה .כי בתו המשפחה ,כמו בינינו
ובי הפלשתינאי ,לא יכול להיות וָקו רגשי .זוהי מהות השוני ביחסי
בי מדינות ערב ובינינו ,ובי הפלשתינאי ובינינו .כמו ההבדל בי יחסי
ע קרוב רחוק ובי היחסי ע ב משפחה מדרגה ראשונה ,אח ,ילד או
הורה .התלות ההדדית העמוקה בננו לבי הפלשתינאי ,בשונה מקשרינו
ע שאר מדינות ערב ,מעוררת רגשות רביעוצמה ,אנחנו נבחר אילו?
המנהיג הלאומי חייב לסמ לציבור את הדר .הציבור יכול להזדהות
איתו וע הפתרו הרגשי שלו ,המוכר לה מעבר האישי .קרוב לוודאי
שדווקא לימי יהיה קל יותר להפו את האויב לאוהב ,כי הימי קרוב
ומחובר יותר לרגש .מעניי שאת המושג "שלו של אמיצי" ,שהוא
הפתרו הרגשי של הקונפליקט שלנו ושל הפלשתינאי ,ערפאת היה
הראשו לאמ .2הוא ג זה שקרא לפרס "אחי" .הפלשתינאי אכ
קרובי יותר לרגש מאיתנו ומחוברי אליו יותר .על כ ,ביכולת
לתמצת את הבעיה הסבוכה בינינו ובינ ולמקד 9באמירה רגשית אחת
פשוטה ,הלקוחה ממודל ראשוני כלכ ,מודל המשפחה.
היכולת של המנהיג הלאומי להכריז שילד פלשתינאי הוא כמו ילד יהודי,
לדבר בלהט על שוויו זכויות לערביי ישראל ,לקרוא למת כבוד הכולל
זכויות סוציאליות לפועלי הפלשתינאי העובדי אצלנו ,הוא רגש
שייפול בצד השני על אוזניי קשובות .זאת משו שקיימת בינינו ובינ
קונסטלציה אדיפלית ,ה צמאי מאוד להזדהות איתנו בהיותנו אלה
שיכולי באמת לעזור לה בסבל .ג ביחסי רגשיי בי אחי או בי
הורי לילדי יש חטאי מ העבר ויש אפשרות לסלוח עליה ולהמשי
הלאה מתו מטרות משותפות .השאלה היא א אנו יכולי ליצור חוויה
מתקנת באמצעות הזדהות משותפת ,בכי משות איש על כתפי רעהו.
השאלה היא א נוכל לעודד את התפתחותו של תהלי הזדהות גברית
בינינו ובינ.
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א נתרג את הפתרו ההתפתחותי של הילד לשדה הפוליטי ,נבי שאנו
זקוקי לפיוס דתי דרמטי בי היהדות לאיסלא .פיוס ההופ את
העלבו הנפרד לניצחו משות ,המפנה את היצריות ,המבקשת תיעול,
מכיוו מפלג )ירושלי היא רק שלנו( לכיוו מאחד )ירושלי היא סמל
השלו וכו'( .לתהליכי הזדהות כאלו יכולה להיות השפעה חיובית
מדהימה על תהלי השלו .הדבר החשוב ביותר בתהלי זה של מעבר
משנאה לאהבה הוא שהפחד נעל ,ונשארת דאגה וחיבה לצד השני .הילד
החלי את הפחד מהאב בחוויה של קירבה וביחד .הילד שוב לא חרד
לקיומו .ג השלו צרי סמלי ,לא רק המלחמה ,וירושלי נותנת לנו
את ההזדמנות להפו את המקו הקשה והבעייתי ביותר מבחינת
הסכסו לסמל השלו.
משול הדבר לילד שמפריע בכיתה כדי לקבל תשומתלב .אנו מנסי לעזור
לו ,לתעל את הרצו שלו בתשומתלב והכרה לכיווני קונסטרוקטיביי.
אנו יודעי שמוקד מדי בעבורו להבי מה מניע אותו ולהירגע .אנו ג
מביני שכל עוד לא תופרד דת ממדינה ,אצלנו ואצל ,כל עוד לא יירגעו
היצרי הדתיי העצומי ,דבר שיימש עוד זמ רב ,איננו יכולי
להילח בה ,אלא צריכי להשתמש בה ולהפנות אות לאפיקי
רצויי .על כ ,האופציות העומדות בפנינו הנ ,כשל הילד ,אהבה או
שנאה ,ואי בשלב זה אפשרויות נוספות )אמפתיה ,למשל ,שהיא הזדהות
חלקית ע יכולת לשמור מרחק(.
ירושלי ִהנה הפצע הנרציסטי של הע היהודי .תמצית האמירה,
האלוהי שלי הוא הגדול מכל אלוהי של אחרי .אבל כמו שילד הופ
בתהלי גדילתו את החולשות שלו ליתרונות ולכוח ,כמו שכולנו
משתמשי לא אחת במשברי חיי כדי לפתוח ד חדש ,כמו שמטופל
הופ את פגיעותו במהל הטיפול לרגישות ולכוח ,כמו שילד הופ את
המלחמה באב לשלו ח איתו ,כ יכולה ירושלי להניע פיוס היסטורי
עמוק של שלו.
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באותה עוצמה רגשית שמעוררת ירושלי ושאנו קוראי היו "ירושלי
מאוחדת בריבונות ישראל לנצח" נקרא" :ירושלי בירת השלו"" ,סמל
השלו של היהודי והמוסלמי"" ,סימ לאחוות עולמי" וכיוצא בזה.
חייבי לעזור לציבור לתרג את הפגיעה והעלבו העמוק כלכ להשקעה
רגשית בכיוו מאחד ובונה של שלו .רגשות עוצמתיי כמו "ירושלי
מאוחדת בריבונות ישראל לנצח" לא יכולי סת להיסת או להישלל,
חייבי לספק לה אפיק יצרי אחר לביטוי .על כ ,פיוס דתי חייב להיות
דרמטי ,הוא לא יכול להיות שלו רומנטי .מכא הצור במנהיג דרמטי,
שיקרא לפיוס היסטורי בי הדתות.
אני מדבר על תהליכי גדילה של ילד ,שבה יש לו מסגרת שמחזיקה
אותו ,בבחינת השלו צומח מלמטה ,בנוס לתהליכי הזדהות
שמאפשרי לו לתעל את הרגש שלו לכיוו הנכו .אכ ,תהלי חיברות
היצרי אינו קל .הוא דורש מסגרת וגבולות של מציאות לצד הפניית
של היצרי לכיוו הנכו .על כ ,עלינו לשנות את התייחסותנו היסודית
לפלשתינאי ,ולעבור ממצב של עוינות ואיבה למצב של אחריות הורית
חמה ותומכת בנוגע לעתיד וגורל .נראה שעלינו לבצע קפיצה נחשונית,
אבל המטע היצרי לביצוע תפנית זו קיי אצלנו.
השפה של המזרח התיכו היא דרמטית ,גדושה יצרי .כל יחסינו ע
שכנינו מתבססי על אותה יצריות :השלו בי בגי לסאדאת ,שלו
דרמטי ,שאיפיי את אישיות של שני המנהיגי; השלו הח ע
חוסיי )ג חו מופג הוא יצרי ,לא רק שנאה ומלחמה(; חילופי
המחמאות בי אסד לברק בימי אלו ,כשברק אומר על אסד שהוא מנהיג
חזק ,ואסד אומר על ברק שעליו אפשר לסמו; השלו הקר ע מובארק,
שפונה אלינו לעיתי קרובות בשפה של עלבונות וכעסי )"א היהודי
יוכלו פול ,ה יהיו יותר חכמי"" ,נתניהו פגע במערכת המשפט
המצרית" וכו'(; ואחרו" ,שלו של אמיצי" של ערפאת .אנו רואי שכל
התזוזות לכיוו של שלו במזרח התיכו ,כמו התזוזות לכיוו מלחמה,
השתמשו בשפה יצרית דרמטית .זה לא אירופה ,עול של יצרי
מודחקי .כא כל היצרי בחו.2
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כפי שאפרט בפרק הבא ,מנהיג לאומי שלנו חייב להיות מנהיג דרמטי.
זאת משו שציבור גדול אצלנו דובר בשפה זו ,וצרי לעזור לקהל זה
לתעל את העוצמות הרגשיות הגדולות שקיימות בו לכיוו הנכו .התוכ
צרי להיות רומנטי ,אבל צורת הדיבור חייבת להיות דרמטית .זאת
משו שהשמאל מקשיב יותר לתוכ ,ואילו הימי ער יותר לצורה .כלומר,
אנו מובילי קו של פיוס ה כלפי חו 2וה כלפי פני ,בי שמאל לימי,
אבל באופ יצרי .כל זאת עד שנוכל לדבר בשפה פחות יצרית וראשונית.
הרוח או צורת הדיבור או הרגש המופג חייבי להיות דרמטי ,התוכ או
המטרה יהיו רומנטיי .במוב זה כל עמי האזור דומי ,ואנו בכלל.
חייבי לעזור לאד הדתי אצלנו ואצל לתרג את הדת ,על כל הכרו
בה ,למונחי של שלו ופיוס .זאת ג הדר היחידה לנסות להגיע
לשלו ,או לפחות לפוגג קצת את המתח ע מדינות איסלאמיות
קיצוניות .פנייה בשפה דרמטית ,שתית כבוד ומקו לדת האיסלא
ותכיר בחשיבותה היא ממש הכרחית .אי היינו אנו כיהודי חשי אילו
כיבד מנהיג ערבי את דתנו ,ציטט ממנה והסתמ עליה! איזו גאווה היינו
חשי ואיזו אהבה היינו משיבי לאותו מנהיג ערבי! נניח שאותו מנהיג
ערבי היה מביע את דעתו בנוגע לאיכויות המיוחדות ,הטובות ,שהעניקה
הדת היהודית לעול .מה היינו חשי אליו? קשה לתאר .על כ ,באותה
אנרגיה ליבידינלית שבה אנו קוראי "ירושלי המאוחדת בירת ישראל
לנצח נצחי" ופוגעי ברגשות הפלשתינאי ,נית להצהיר" :ירושלי
בירת השלו לנצח נצחי" ,ובכ לכבד את האיסלא ואת הפלשתינאי.
כשהכוח המניע הוא אהבה ,פתאו לא מביני אי פע היינו חרדי
לקיומנו ,ואי היינו עסוקי בשאלה א כ או לא יהיה לה פרלמנט
בירושלי המזרחית .זאת משו שכל צורת החשיבה משתנה .לזה אני
מכוו ,לשינוי עמוק של צורת החשיבה.
הבעיה קשה ,זאת מאחר שאי עלבו ופגיעה רגשית עמוקה יותר לדת
אחת מאשר להכיר בקיומה של דת אחרת .דתות לא התפשרו ביניה
בהיסטוריה האנושית .אלוהי הוא בהגדרה אחד ושלי ,ועליו אי
טוטלי כדת ,המאפשר ,בהגדרתו ,רק מלחמה עד
התפשרויות .אי דבר ָ
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מוות בדת האחרת .אלוהי אחד מעול לא היה סובלני לאלוהי אחר.
אבל אולי בתחילת המאה העשרי ואחת נית לקד לראשונה את הרעיו
ששתי האמונות הדתיות המרכזיות של המזרח התיכו ידורו כא בכפיפה
אחת .זאת מאחר שא חושבי על פיוס אמיתי ,לא נית לעקו את
הרגשות הדתיי המעורבי בסכסו ,ויש לחשוב במונחי דתיי ולדבר
בשפה זו ,שהיא שפת המזרח התיכו .קריאה דרמטית לפיוס בי היהדות
לאיסלא יכולה להיות מקודמת ,למשל ,במפגש דתי ,שבו לא ידובר
בפוליטיקה ,אלא שבו כל דת תספר על עצמה ,על אמונתה ועל
התייחסותה לזר הגר בתוכה .פגישת היכרות ולימוד הדדי .האפקט
הפסיכולוגי יכול להיות מדהי בעוצמתו ,זאת משו שיצרי אלו
מזמיני ג אהבה ולא רק שנאה .עצ הקריאה למפגש בי האייטולות
לרבני משנה את כל צורת החשיבה ,וזורעת זרע שיית את פירותיו
בעתיד .על כ ,חשוב מאוד לעודד אנשי דת להשתת בתהלי השלו.
לעודד אות ליטול אחריות ,ולא להשאיר אות בחו 2כמיעוט קיצוני.
הרי אנו יודעי אי משתני ילדי כשה מקבלי אחריות והופכי
להורי .אנו ג מכירי את זה ממנהיגי שלנו שעברו מהאופוזיציה
לקואליציה וקיבלו אחריות על המדינה ורואי אי אחריות זו ממתנת
אות .על כ ,חשוב לשלב בשיחות השלו את ההיבט הדתי ,ושאנשי דת
יהיו שותפי ג ה בתהלי ובאחריות הקיימת בו .דבר זה חשוב לגבי
ציבור גדול בשני הצדדי ,שאינ דווקא דתיי קיצוניי ,אבל הדת
חשובה ויקרה לה.
בעמדה הרגשיתדתית שבה אנו מצויי היו אי פלא שאנו חשי שכל
ויתור הוא ויתור על הכול ,ואנו נתקפי בחרדה .א כ היו מתייחסי
בניזוג זה אל זה ,שלו לא היה ש .צורת חשיבה זו של שחור ולב  או
שנחזיר הכול או כלו  היא הדורשת בטיפול נפשי תהלי של בירור ,כדי
שהמטופל יוכל לזהות מה באמת חשוב לו ומה פחות חשוב לו ועל מה הוא
כ יכול להתפשר .בקיצור ,על המטופל לגלות את האמת שלו ,ועלינו
לגלות את האמת שלנו .מעבר לי החרדות שלנו יש אמת .אמת זו תהיה
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ברורה ונגישה לנו הרבה יותר מתו עמדה רגשית של הזדהות ואהבה
לפלשתינאי .ברגע שלא נהיה מאוימי כלכ ,פתאו יתבהרו הדברי.
אנחנו מכירי את החוויה הזאת כלכ טוב מתהלי גדילה של ילד.
כשהילד לא מאוי ,קשה לו בכלל להיזכר ולהבי במה הוא התחבט
והתלבט כלכ .הוא נמצא במצב תודעה אחר ,הוא כבר לא מפחד .בני
זוג ודאי יכולי להבי מתו נסיונ אי כל מסגרת החשיבה והייחוס
משתנה ממצב של מלחמה למצב של אהבה ,ואי אותה מציאות ואות
עובדות נתפשות פתאו אחרת לגמרי.
בטיפול נפשי אנו יודעי לא אחת שהבעיה אינה טכנית ,ולא במקרה נעל
מעיני המטופל הפתרו הטכני האפשרי .זאת משו שעמדתו הרגשית
מצמצמת את חשיבתו ולא מאפשרת לו לחשוב על אפשרויות נוספות.
קשה לנו לפרק את המלה ריבונות למרכיביה ,ולהיווכח שיש בה
אלמנטי רבי שכבר היו אי לנו עניי בה .לשלוט על האוכלוסייה
הפלשתינאית במזרחהעיר ,למשל ,בענייני חינו ,בריאות ,רווחה ועוד.
אז מה נשאר תחת הסיסמא "ירושלי המאוחדת בריבונותינו"? בעיקר
רגש ,שאותו באמת קשה לחלק .אולי אפשר שלא לחלק את העיר ,אבל
לנהל אותה במשות ,מתו שיקולי פרקטיי של עיר מעורבת שבה
ערבי ויהודי .ומה בנוגע לשני ראשי עירייה שיעבדו בשיתו פעולה?
הא פרלמנט ערבי במזרחהעיר הוא פגיעה רגשית ,או דווקא סמל של
דוקיו ושלו? אי קושי למצוא פתרונות טכניי שיכבדו את שני
הצדדי כשהעמדה הרגשית מאפשרת זאת .אולי יש מקו למועצה של
אנשי דת יהודי ,נוצרי ומוסלמי שיחתמו על הצהרה למחויבות לדו
קיו בשלו ,וינסו למצוא פתרונות לשאלות הדתיות של העיר .לשיתו
פעולה כזה ,שבכללו הצהרה דתית על פיוס בי הדתות ,יכול להיות אפקט
רגשי מדהי .הרי שני פרלמנטי באותה העיר ,זהו סמל השלו
האמיתי .ירושלי היא שצריכה להיות סמל שינוי החשיבה שלנו ,כאותו
היפו הקורה לילד בתהלי גדילתו .ואז ברור שיש מקו לשניי ולא רק
לאחד.
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כדי שלא נחזור על טעות האינתיפאדה ,עלינו לזכור שהפלשתינאי
חזקי מאיתנו וחדורי מוטיבציה רבה יותר להילח על בירת,
ירושלי .זאת משו שהמניע שלנו לשמירה על ירושלי בשליטתנו הוא
מניע נרציסטי ,ואילו הרצו שלה לבירה טר מומש .אנו נלחמי מתו
פחד שייקחו לנו את מה שיש לנו .וה נלחמי באמת על חייה
ועצמאות .על כ ,כמו באינתיפאדה ,כמו בכל מרד של מתבגר ,ה
חזקי יותר מאיתנו וצודקי יותר מאיתנו ,כי לה אי .כדאי שנכיר
בזה מוקד ככל האפשר .הא אנו היינו מוותרי על בירתנו?! הדברי
נשמעי אולי בנָליי בפשטות ,אבל ה עמוקי בתהלי שיש לעבור
כדי להפני ולממש אות .ירושלי היא אב הנג העיקרית והקשה
ביותר בתהלי השלו ,משו שכא באמת מדובר ברבדי רגשיי
עמוקי ביותר שלנו .ומכא ג ההזדמנות הייחודית להפו את המלחמה
לשלו.
כדאי שנשי לב לכיוו התהלי .פע להחזיר את סיני היה לפגוע
בבטחוננו; פע מדינה פלשתינאית היתה סכנה קיומית לנו; פע נסיגה
מרמתהגול היתה מחשבה בלתי נסבלת; פע איש לא חשב על נסיגה
חדצדדית מלבנו .כל אלו ה פגיעות נרציסטיות שלמדנו לחיות אית,
כמו שילד לומד ,בתהלי התפתחות ארו וכואב ,להכיר בקיומו של
האחר .זה לא תהלי הישחקות ללא גבול ,כפי שיש המפחדי בינינו .זהו
תהלי של חיפוש האמת הפנימית שלנו ,על מה אנו יכולי לוותר ועל מה
לא ,ואי חיי ע האחר .אבל להזדהות אית מתו אהבה ,פירושו,
להיחל 2מהמצב הנוכחי של היגררות אחר המציאות שנכפית עלינו על
יד ,ולעבור למצב שבו אנו מובילי את התהלי .עד היו נגררנו ,הגיעה
השעה שאנו נוביל את התהלי .אנו מסוגלי ג ליהנות מהתהלי הזה,
שבו אנו מאפשרי לפלשתינאי לגדול לצידנו .היו זה נשמע אבסורדי.
כ ,אנו יכולי ליהנות מהקשר אית ,ולא רק לעצו עיניי מרוב פחד
ולהתפלל לאלוהי שה יישארו קטני וחלשי .במקו להיות הורה
שעוזר לילדו לגדול ולהזדהות אתו ,אנו הורה שמפחד שילדו יגדל ויאיי
עליו.
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מנהיג שלנו שיצהיר כמה הוא מערי את יאסר ערפאת על דבקותו
העיקשת ,לאור שני ,בזכויות של הפלשתינאי ,יזכה להערכה רבה
מציד ,ויוכל להניע באמת את תהלי השלו .איזה כבוד היינו אנו
רוחשי למנהיג שלה שהיה מצהיר הצהרות המשבחות מנהיג שלנו או
הצהרות המבינות אותנו ומזדהות ע האיו הקיומי שאנו חשי! מנהיג
זה שלנו יוכל לדבר על כ שג אנו נלחמנו על עצמאותנו בפעולות טרור.
שאנו לא עסוקי בלחפש מי יותר צודק ,אלא אי אפשר לפוגג קצת את
הסבל שאנו ,כולנו ,חיי בתוכו .המנהיג שלנו יוכל לדבר אל הפלשתינאי
בגובה העיניי על הטרגדיה המשותפת של שני עמי שרבי על האדמה
הזאת .הוא יודה שאנו מכירי בכ שאנו גירשנו פלשתינאי מאדמת
ומבית וגרמנו לה הרבה סבל .אבל ג אנו רוצי לחיות ,ועל חיינו לא
נוותר וג לא נתנצל על כ .לכ אי באפשרותנו להחזיר את הפליטי
לבתיה ,אבל לפצות אות בכס ,זאת בהחלט אפשרות .המנהיג שלנו
יצהיר שיש לנו אחריות מוסרית לגורל של הפליטי ורצו כ לעזור לה
ככל שנוכל .ע זאת ,לא נסכי לשו טרור .הצהרה יצרית כזאת ,הבאה
ממקו של הזדהות ואהבה ,שמקופל בתוכה כל ההגיו הרגשי של
תהליכי גדילה והתפתחות טבעיי שאנו מכירי ,יכולה לשנות את
התמונה במזרח התיכו .ולא אמרתי כא שו דבר חדש ,למעט העובדה
שהצהרה כזאת יכולה לבוא ממי שכבר לא מתגונ.
יגיע היו שבו תופרד דת ממדינה ,אז ייחלש כוחה של הדת ויודחקו
היצרי הראשוניי האלו .כשנגיע למקו הרגשי הזה ,יוכל כל צד להיות
אמפתי לצד השני .אמפתיה ִהנה שלב מאוחר יותר בהתפתחות הילד,
ולש הוא לא יכול להגיע מייד .הילד חייב להתנסות קוד בשני הקצוות,
שנאה ואהבה ,ריחוק והזדהות ,לפני שיוכל למק את עצמו לא רחוק מדי
ולא קרוב מדי ,לפני שיוכל להזדהות ע האחר רק חלקית ,להבי על מה
הוא מדבר מבלי להיכנס ממש לנעליו .להאמי שיש מקו לשניי .זה
המקו ההתפתחותי שמדינות אירופה ,למשל ,נמצאות בו.
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אבל כל עוד לא הופרדה הדת מהמדינה וכוחה לא נחלש ,עלינו לפעול ה
מלמטה ,בביסוס המציאות ,כפי שתיארתי ,וה מלמעלה ,בשפה
הדרמטית של המזרח התיכו .כהורה שמציב לילד ראשית מסגרת
וגבולות ,אבל ג יכול להזדהות עימו וע צרכיו באופ ח ובונה.
האיכפתיות והדאגה של ההורה לילדו ִהנה תנאי הכרחי ,אבל לא מספיק,
לגדילה טובה של הילד .על ההורה לדעת אי להתייחס לילד ,אי לשלב
בי התקווה לעתיד טוב שההורה רוצה להעניק לילד ובי הצור להציב לו
גבולות ברורי .זה מצבנו בנוגע לפלשתינאי ,ועל כ בפרק הבא.
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אינטגרציה בי שמאל לימי
המנהיג האולטימטיבי ,כפי שיוסבר בפרק הנושא ש זה ,צרי להיות זה
שפותר לע את הבעיה של פיצול בי שתי הזדהויות שונות ,שמאל וימי,
ומאחד להזדהות מורכבת אחת .בפרק זה אדו בעמדה האינטגרטיבית
ההכרחית שלנו בי שמאל לימי בנוגע למדינה הפלשתינאית .אפתח
בהסבר ,ארו במקצת ,הנוגע להתפתחות האישיות.
קונדנסציה של עמדות רגשיות של שמאל וימי לכלל מהות אחת ִהנה
הישג התפתחותירגשי לא מבוטל בתהלי גדילתו של ילד ,כמו בתהלי
התפתחותו של ע .בפרקי הקודמי דנו בהיבטי התפתחותיי של
מצביעי שמאל וימי ,בהבדל המשתק בעמדותיה הרגשיות ובשפות
השונות שלה .אכ ,אנו כע מפוצלי בשסע חרי בי שמאל לימי ,וכל
אג מייצג היבטי התפתחותיי שוני של הנפש .השמאל מייצג ,כפי
שהוסבר ,את הכמיהה לשלו ,את הגעגוע והחיפוש אחר קשר
שבקיצוניותו לובש אופי רומנטי ורגוע של מזרח תיכו חדש ואחוות
עמי .על כ השמאל מדחיק ומכחיש את קיו התוקפנות ומתעל
ממנה .עמדה זו מוכרת לנו מהחוויה הדכאונית ,שבה התוקפנות מופנית
כלפי העצמי .במזרח התיכו החדש ,בגעד הזה ,כפי שכבר ציינו ,אי
תוקפנות .הימי מייצג את הביטחו ,אותה עמדה כוחנית הדוגלת במאבק
ובעמידה על שלנו .אותה נפרדות ברורה בינינו הטובי ובי הערבי
הרעי ,שבקיצוניותה היא העמדה הפרנואידית .על כ הימי מעצי את
חוויית התוקפנות הבאה מבחו 2ומרגיש שהוא ז וטהור כתינוק ביו
היוולדו.
מדובר בשני היבטי התפתחותיי משלימי בתהלי הגדילה של ילד
ושל ע .האחד מיוצג עלידי הכמיהה לשלו .השני עלידי הדגשת
הביטחו.
הילד שמקבל אמפתיה רבה מהוריו ,חו ואהבה ,אבל מעט גבולות
ברורי ומעט עמדה תקיפה יותר בתהלי ההתפתחות ,לוקה בקשיי
המוכרי לנו מ הקליניקה .ייתכ שהוריו לא מציבי לו גבולות כי ה
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מפחדי מהתוקפנות של עצמ ,חשי אשמי להיות תקיפי .אנו
יודעי כמה ילדי צריכי לעיתי גבולות ברורי כדי להירגע .אנו
יודעי כמה ילד שלא נפגש בתקיפות הורית במקומות המתאימי לוקה
בחוסר שקט ולא יכול להרגיע את עצמו .הילד חש אש כי הוריו ה
"טובי" ,מרשי לו הכול ,ואילו הוא הרע שמשתולל ועושה מעשי
אסורי .אכ ,העדר תקיפות הורית משאיר את הילד בחוויה שהוא רע
והוריו טובי מאוד .הילד לא מבי שהוריו ה פשוט חלשי ,ועל כ ,הוא
יוצא רע ואש בעיני עצמו .הילד נעדר הגבולות ישי על עצמו לעיתי
איסורי קשי וחריפי יותר מאלה שהיו הוריו שמי עליו ,מתו
כמיהה להג על עצמו .ההורי האלו אכ משדרי לילד חולשה ,ואומרי
לו בדרכ שה לא מאמיני שהוא יכול לקבל גבולות ולעמוד בה.
הורה שקשה לו לקבל את תפקיד ה"רע" לא תמיד מבי שזה לא הורה רע,
זה באמת הורה טוב ,אבל יהיו רגעי שהילד יחווה את ההורה הזה כרע.
הדבר קורה כשהורה בונה לעצמו עול רומנטי ,נטול כעסי ומאבקי,
במחשבה שאפשר לחיות בלי כעסי ,בלי גבולות ובלי תקיפות .ההורה
מגיע למצב שהוא מותש .אי דבר גרוע יותר מהורה שלא יכול לשמור על
עצמו ,כי הילד צרי את ההורה חזק בשבילו .ילד שלא שמי לו גבולות
מתנפח עד שהוא מתפוצ .2יש לו חוויה שהוא יכול הכול ומגיע לו הכול,
והוא יקבל הכול .ילד כזה לא יכול לשאת תסכולי ,שה חלק הכרחי
מהחיי .ילד כזה לא יכול לשאת אכזבה ולא להכיר במגבלות שלו ושל
ההורה .נוצרת חוויה אומניפוטנטית משותפת של ההורה והילד ,כאילו
הכול אפשרי .נוצר יחד מדומה ,מתו החולשה של ההורה .רק גבולות
ברורי ומיטיבי ,גבולות בלי כעס ,גבולות מתו הכרה בזכותו של
ההורה לחיות ג הוא ולדאוג לעצמו ,ולא להיות בעמדה של קורב נצחי,
רק גבולות כאלה יכולי להביא שלו ,פיוס ,אחווה ויחד אמיתי .כי באי
גבולות כאלו ,יש רק דמיו של קירבה ,שותפות ,אחווה ומזרח תיכו
חדש ,אבל לא באמת קירבה ,שותפות ,אחווה ומזרח תיכו חדש .ההורה
צרי לשאול את עצמו מה באמת הגבולות שלו ,ואנו ,כאומה ,צריכי
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לשאול את עצמנו באמת על מה אנו יכולי ומוכני לוותר ועל מה לא.
נדמה לי שיש הסכמה לאומית די ברורה על מה נית לוותר ועל מה לא.
השמאל אכ העניק לערבי אמפתיה רבה ,שבחלקה היתה מזויפת ונבעה
מגעגועי לקשר ומחוסר רצו להכיר בתוקפנות המופנית כלפינו .השמאל
עמד פחות על חשיבות התקיפות בנוגע לטרור הערבי ונסח לא אחת
למערכת יחסי רומנטית מתו דמיונות לא מציאותיי של רצו
בקירבה ,קשר ושלו.
הורי אחרי ישגו בסמכותיות יתר בהטלת מגבלות ואיסורי שאינ
חיוניי ומונעי חופש .הילד עלול להישאר מקובע בגבולות נוקשי של
חשיבה מתו עמדה מתגוננת .הוא יחווה את הסביבה כתוקפנית
ורודפנית ,שיש להיזהר ממנה ,ויתקשה ליצור קשרי של אמו ולהאמי
בשינוי .עמדה זו בקיצוניותה היא העמדה הרגשית הפרנואידית ,השמה
גבול ברור בי פני לחו ,2ובחוויית הילד הוא טוב והעול החיצוני רע.
אכ הימי התקשה במש השני להאמי בשלו ,להאמי בשינוי ,לרכ
במעט את העמדה המאוימת ולהאמי בעתיד טוב יותר .הימי היה עסוק
מאוד בתוקפנות הערבית ,והתקשה לעכל את השינויי ההולכי
ומתרחשי מול עיניו ,ובהתא לכ ,לשנות את עמדתו.
הילד הגדל באופ אופטימלי יזכה לאיזו נכו בי שני כוחות גדילה
מרכזיי אלו .בתהלי הגדילה ,ייצוגי שלו וביטחו שורי בערבוביה,
ומהווי מהות אחת .הוריו ידעו להציב לו גבולות היכ שיש צור בכ,
כדי לעזור לו להירגע ולעשות סדר בתוכו ,אבל ג תהיה חוויה טובה של
חופש ,פתיחות לעול ותקווה לשינוי .יש המנסחי זאת כ שאת החופש
האמיתי אפשר להשיג דווקא בתו גבולות .במסגרת נישואי ,למשל ,יכול
להיות יותר חופש לפרט מאשר בהעדר מסגרת כזאת .קריסטופר ניסח
זאת כ" :רק ישראל בטוחה תוכל לעשות שלו".
קונדנסציה רגשית זאת של שלו וביטחו לישות אחת שאי בה סתירה,
אלא מהות אחת ,בבחינת שני צדדי של אותו מטבע ,היא הצור של
הע היו .הורה שיהיה ג סמכותי ומציב גבולות וג מאפשר להמריא,
לקוות ,ולהיות אופטימי באשר לעתיד .החיבור הרגשי הזה הוא לא פשוט
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ולא מוב מאליו .אי פלא שאי מנהיג כזה היו ,לפחות לא בדרגה
הרצויה לנו .אנו מכירי את זה מחדר הטיפולי ,כמה הכוחות המפצלי
ה חזקי ורגרסיבי ומושכי אותנו לקצוות .וכמה עבודה קשה צרי
כדי להשיג אינטגרציה של היבטי שוני ,מנוגדי ,של הנפש .רובנו
מזוהי באופ חרי ע שמאל או ימי ,ומתקשי בכלל להבי את הצד
השני ואת עמדתו ולהזדהות איתה ,אפילו לשעה קלה.
המנהיג האולטימטיבי הוא המטפל של הע ,וככל מטפל או מנהיג גדול,
עליו לצאת מהרגש ולדבר אל הרגש .בפרקי הקודמי הנוגעי בנושא
המדינה הפלשתינאית הבהרנו כמה חשוב להיות מחוברי וערי ליצריות
של המזרח התיכו ,והדגשנו שעלינו להכיר שפה דרמטית זו ולהשתמש
בה .אמרנו שפיוס דתי בי היהודי למוסלמי חייב להיות דרמטי ,בגלל
המטעני הרגשיי העצומי הקיימי בו .המנהיג האולטימטיבי צרי
לתת תשובה רגשית לא רק כלפי חו ,2אלא ג כלפי פני ,לאותו קושי של
הציבור לחבר היבטי סותרי ,לכאורה ,של הנפש לכלל הרמוניה אחת.
עליו להעניק לע תחושה ששלו וביטחו חד ה .אל לו ליפול בפיצול
הזה בי השניי .על כ ,ככל כוח מאחד ,המנהיג האולטימטיבי חייב
להיות דרמטי ג כלפי פני וג כלפי חו .2ערפאת מצליח לערו
אינטגרציה זו כשהוא מדבר על "שלו של אמיצי" ,ובאופ זה הוא
מלכד בכפיפה אחת שני היבטי אלו של הנפש .הוא ג מדבר בדרמטיות
על השלו ,ושוב ,עור קונדנסציה של שלו וביטחו לשלמות אחת.
כאותו הורה המציב גבולות ונות חופש .המונח "שלו בטוח" של הליכוד
אינטגרטיבי יותר מאשר השלו של השמאל .הליכוד התחיל בהדגשה
בלעדית של הביטחו ,אבל הצליח להוסי לאטלאט ,מתו הפנמה
והשתנות הדרגתית ,את המלה שלו .הטיפול הנפשי שהע זקוק לו,
כילד בתהלי הגדילה ,הוא איחוד הפיצול בדמותו של מנהיג שנית
להזדהות איתו ,שיאחד וידחס לתו ישותו את הביטחו והשלו ויצרפ
למהות אחת .ייתכ שעזר ויצמ מסמל זאת  לאו דווקא משו היותו
נשיא ,אלא מחמת אישיותו  יותר ממנהיגי אחרי בשני האחרונות
בשאיפתו הדרמטית לשלו .על כ ,הוא זוכה לפופולריות רבה
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ולקונצנזוס לאומי רחב .ככל שאנו מתבגרי כע ,הפערי בי ימי
לשמאל נעשי חריפי פחות ,והסיכוי לפתרו אינטגרטיבי יותר ולא
מפוצל הול ועולה .כבר נית להזדהות ביתר קלות ע מנהיג שמאחד ולא
ע מנהיג שמפצל ,והשסע הול ומצטמצ למידות שקיימות במדינות
מפותחות אחרות.
דוגמא לאיזו הנדרש בי היבט הביטחו להיבט השלו נית למצוא
בסוגיית הטרור הפלשתינאי.
הפלשתינאי רוצי לגדול ולקבל עצמאות ,והשאלה המתבקשת היא אי
עוזרי לה לגדול באופ שישרת בעתיד את הצור שלנו לחיות אית
יחד.
לפלשתינאי אי שו סיבה להפסיק את הטרור ,כי הוא מתגמל אות.
קשה להעלות על הדעת שה היו משיגי משהו ללא האינתיפאדה
והטרור .כ מ.רד מתבגר ומשיג את עצמאותו .עצמאות ,כידוע ,לא
מקבלי ,אלא לוקחי .רק אחרי שהמתבגר ישיג את שלו הוא יוכל
להירגע .הא אנחנו לא יכולי להבי את זה?! הימי שלנו תמיד דגל בכ
שבמדינה זוכי רק בכוח הנשק ,ואי דר אחרת בעול .כ אמר הימי
תמיד ,וצדק .אבל הימי הדחיק הבנה זו כשגדל והפ להורה .כ קורה
להורי רבי שיש לעזור לה להיזכר אי ה היו כשהיו מתבגרי ,כדי
לעזור לה להבי את ילדיה .הדבר היחיד שעצר את הטרור של הימי,
של אצ"ל ולח"י ,היה תקומת המדינה .שוב ושוב אנחנו נוכחי אי
ימניי שהיו קיצוניי ,כמו בגי ,אריק שרו ,יצחק שמיר ועוד ,מתמתני
כשה יושבי בממשלה .אנו יודעי מה יקרה למתבגרי המרדני האלו
בעוד איאלו שני ,כשה יהפכו להורי וידחפו עגלת תינוק .ה יתמתנו
מאוד ,כידוע ,כשייצגו את הסמכות .אנו ג יודעי שכדאי שהמתבגר
הזה ינצח במרד שלו ,כי רק כ יוכל לגדול ,להרגיש שווה ,לא להיות כנוע,
ולעשות שלו ע ההורה מתו עמדה של כוח וביטחו.
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אי האיזו הכלכ חשוב בי שלו וביטחו או האינטגרציה בי שמאל
לימי ,שאליה אני מכוו ,קשורי לאהבה שעלינו לחוש לפלשתינאי?
התשובה טמונה בתהלי גדילתו של ילד.
לערפאת קשה להילח בטרור .הוא יכול להבטיח עד מחר ולא לקיי כל
עוד לא מוצגת לו אלטרנטיבה טובה יותר .ג ילד חייב שתהיה לו
אלטרנטיבה אחרת כדי שיזנח את האלימות שלו .א הוא נוכח שהוא
יכול להצטיי בלימודי ,למשל ,או להצליח בחברה ,ולזכות במקו שלו
ללא שימוש באלימות ,אז ,ורק אז ,הוא יהיה מוכ להחלי דר אחת של
קבלת תשומתלב בדר אחרת .ילד לא יוותר לעול על הנשק שלו ,שנות
לו כוח ,תשומתלב ורווחי רבי אחרי ,א רק ישימו לו גבולות ללא
הצעות חלופיות טובות יותר .רצוני לומר שלעמדה הימנית התקיפה של
מלחמה בטרור יש לצר ג תחלי לטרור .תחלי נכו זו מדינה ,שיהיה
לה לא לשאו .עלינו לומר לה שה יקבלו מדינה ,ושאנחנו נעזור
לה להקי אותה ,א יחדלו מ האלימות .רק כ תהיה לה סיבה
רגשית עמוקה להילח בטרור ,ושו דר אחרת לא תעזור .עד כא
הטעות של הימי ,שלא נת למתבגר הזה תקווה לחיי טובי יותר.
השמאל ,לעומתו ,לא הבי שיש לעזור לילד הזה לגדול לא רק עלידי
הבטחות שנעזור לו ,אלא ג עלידי גבולות תקיפי שיש להציב לו .כפי
שילד מתחנ באופ לא מודע לגבולות תקיפי ומיטיבי ,כ ערפאת
מבקש אות מאיתנו כי קשה לו לעמוד לבדו מול החמאס ,והוא צרי
שאנחנו נגיד לו ,כמו שהורי אומרי לילד ,אתה יכול ,ואי דר אחרת,
והתוקפנות שיוצאת ממ היא באחריות ,ותזיק קוד כול ל .הוא צרי
שנגיד לו שלגדול ולקבל עצמאות וזכויות ,משמעותו ג לעמוד בחובות
של ,קרי ,לשלוט על הדחפי התוקפניי שיוצאי ממ .על זה לא
נתפשר .רק עכשיו מתברר כמה טעה השמאל במחשבתו שרק בטוב נית
להדביר את הטרור .כלומר ,נית לה אופטימיות ,מה שלא נות לה
הימי ,נית לה תקווה ,וה כבר יעשו את שלה .כשרבי אמר "נילח
בטרור כמו בטרור ,ונמשי בדר השלו ללא קשר לטרור" ,הוא הסיר
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מערפאת את האחריות לתוקפנות היוצאת ממנו ,ובדר זו עזר למתבגר
הזה להשתמט מאחריות למעשיו .רבי בעצ אמר ,אנו נטפל בתוקפנות
הזאת כאילו היא לא של ,ונמשי להיות חמי ותומכי בדר השלו.
אנו יודעי מהקליניקה שזו אמפתיה מזויפת ,שלא מוכנה להתמודד ע
התוקפנות ומעודדת את הכוחות המפצלי את הנפש .עמדה זו אינה
נכונה ,באותו האופ ,בגידול ילדי .ילד צרי ג גבולות .ההבנה של
השילוב הזה היא המפתח להתקדמות .ג לנו קשה להילח בטרור של
הימניי הקיצוניי ,ואנו מדחיקי אותו ,כפי שכבר ציינתי .אנו חשי
שה עושי לנו את העבודה ,מבטאי את התוקפנות המודחקת שלנו.
בבחינת צדיקי ,מלאכת נעשית בידי אחרי .א לנו ,כמדינה עצמאית,
קשה לוותר על התוקפנות המודחקת שלנו ,כמה הדבר קשה לערפאת,
שעדיי אי בידיו מסגרת מגובשת של מדינה .המתבגר הזה ,הרוצה
עצמאות ,חייב לגדול וליטול אחריות למעשיו.
גבולות ברורי ,תקיפי ובלתי מתפשרי בעניי הטרור ה צו השעה .כל
זאת לצד תקווה ,אופטימיות ועזרה במימוש עצמי ,שהוא ,מטבע
הדברי ,כלכ חשוב לפלשתינאי ,כמו לכל אחד אחר .אנו עדי
לעמדה הרגשית הימנית של ביטחו ולעמדה השמאלנית של שלו ,ולאי
שה חייבי לחבור לכלל ישות אחת בתהלי הגדילה של הפלשתינאי,
כדי לעזור לה לגדול נכו .שו מתבגר לא יוותר על תוקפנותו א לא
תשי לו גבולות וא לא תית לו אלטרנטיבה מתגמלת יותר .אחד משני
התנאי אינו מספק.
כפי שכבר הובהר ,בתהלי גדילה של ילד וע ,ללא עמידה על דרישות
ביטחו בתקיפות לא יהיה מסר אופטימי של תקווה ושלו ,וללא מסר
אופטימי לעתיד טוב יותר לא יהיה נית לדרוש דרישות תקיפות של סדר
וביטחו .אבל השמאל והימי ִהכהו את המסרי הנכוני שלה ועימעמו
אות .ה שילמו מחיר גבוה על שלא היו מוכני לאמ 2את ההיבט הנכו
של הצד השני .השמאל ויתר על דרישות בטחוניות תקיפות ,ועל כ לא
יכול היה ללכת עד הסו ע אופציה של תקווה אמיתית לפלשתינאי.
הרי זאת יש לומר ,אנו רוצי שתהיה לה מדינה לא פחות מה.
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האינטרס שיהיה לה טוב הוא אינטרס שלנו לא פחות משהוא שלה.
הימי לא היה מוכ להעניק לה תקווה לעצמאות ומדינה ,ועל כ לא
יכול היה לדרוש ביטחו עד הסו .הרי האינטרס שיהיה לנו ביטחו הוא
אינטרס שלה לא פחות משהוא שלנו .הימי והשמאל זזו איש לקראת
רעהו ,אל עבר המרכז ,טישטשו כל אחד את המסר הנכו שלו ולא
התקדמו בכיוו של אינטגרציה המבינה ששני המסרי חיוניי ,וה
יכולי וחייבי לדור בכפיפה אחת .אנחנו דורשי יותר ,אבל ג מוכני
לתת יותר.
לכאורה ,פרדוקס .רק כשאתה יותר שמאלני מהשמאל אתה יכול לדרוש
תנאי יותר ימניי מהימי .במונחי של גדילה והתפתחות ,רק א אתה
מתווה דר לעתיד טוב יותר של עצמאות וכבוד ,יזכו התנאי הקפדניי
של ליתר הבנה והסכמה .לילד לא די להציב גבולות ודרישות ,יש להציע
לו חלופות ,כדי שתהיה לו סיבה לרצות לגדול .לכ אנו חייבי לצאת
בקריאה דרמטית ,שתבהיר שתפקידנו לעזור לפלשתינאי לגדול ולהקי
מדינה עצמאית ומפותחת .זאת לצד עמידה חדמשמעית הרבה יותר על
דרישתנו מהפלשתינאי לפרק את החמאס מנשקו ולהילח בטרור.
המסר הוא פשוט ,אנו מאמיני שהילד הזה יכול לגדול ולעמוד על רגליו
שלו.
גבולות תקיפי  ,כשה באי ע חו  ,אהבה ותקווה לעתיד טוב יותר
ולא ע כעס ,ה נתפשי ונחווי אחרת לגמרי עלידי הילד .כ עלינו
לעזור לפלשתינאי לגדול .ילד ,כידוע ,קוד צרי לקבל ,ורק אחרכ
הוא יכול לתת .כא אנו מתחברי למסר של הפרקי הקודמי ,כמה
חשובה התייחסות דרמטית ,אוהדת ,ואוהבת שלנו לפלשתינאי .אותו
היפו שתיארתי ,שעושה הילד בתהלי גדילתו ,ממלחמה ע האב
לאהבה אליו ,לשלו של אמיצי ,אותו עלינו לעבור .אנו מעבירי
לפלשתינאי מסר שאנו לא נגד ,אלא בעד .עזרה בגדילה חייבת לבוא
ע אהבה ,כ קל יותר לילד להפני את הגבולות והאיסורי .ג את
העמדה הזאת הציבור כבר ֵָ ,של לקבל ,לעניות דעתי .יש להפו את
הקערה על פיה .נכו שהנער הזה עושה לנו צרות רבות ,אבל אנו תמיד
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נצטר לחיות איתו בשכנות ,ו0ומה עלינו לחשוב אי אנו עוזרי לו
לגדול נכו ,ולא רק אי אנו ממשיכי להילח בו .ההסתכלות על
הפלשתינאי

כעל מי שגדל ויש לעזור לו מוציאה אותנו מהעמדה

המסורתית המאוימת והמפוחדת לעמדה שיכולה להתבונ בתהלי ביתר
פתיחות וחופש ,שכולנו צמאי לה .על כ ,הצהרה דרמטית  אנו נעזור
לפלשתינאי לקבל מדינה ועצמאות כי מגיע לה  ,כל זאת בתנאי שה
יעמדו בהתחייבויותיה  ,כפי שדורשי

מכל מי שרוצה להיות גדול

ועצמאי  מתבקשת.
אנחנו רואי אפוא אי כל המערכת המורכבת הזאת מתחברת לכלל
ישות אחת .מה שנכו כלפי פני הוא ג נכו כלפי חו .2בנוגע
לפלשתינאי ,עלינו לאמ 2את העמדה הדרמטית החמה והאוהבת
העוזרת לגדול ,ויודעת ג להציב גבולות .ואילו כלפי פני ,א חפצי
באינטגרציה של שמאל וימי ,של ביטחו ושלו ,המסר חייב להיות
בשפה הדרמטית ,אבל תוכנו יהיה רומנטי .זאת ג הדר שבה ,כפי
שציינתי ,על השמאל להעביר את מסריו לימי .תוכ המסר הוא רומנטי,
אבל אופ העברתו ,דרמטי .זאת משו שהשמאל מקשיב יותר לתוכ
המסר ,ואילו הימי ער יותר לדר העברתו.
נשארת השאלה אי עלינו להגיב כשהפלשתינאי יבצעו פיגועי טרור .הרי
ברור לנו שניאל 2להתמודד ע פיגועי אלו עוד זמ רב.
במקרה של פיגוע אי להפעיל ,לעניות דעתי ,סנקציות על הנמל בעזה או
על שדההתעופה שלה .ג לא הייתי מבצע סגר שהיה פוגע ביכולת
לעבוד ולהתפרנס .זאת משו שאנו רוצי לעזור לילד הזה לגדול ,ועל כ,
התגובה שלנו )בחינו ,אנו מעדיפי להשתמש במלה "תגובה" ולא במלה
"עונש"( חייבת להיות חינוכית .אנו לא נעניש את הילד בכ שלא יל
לביתהספר וג לא בכ שלא נית לו לאכול ולהתפרנס .אנו לא נפגע
בדברי שעוזרי לו להתפתח ,משו שאלו אינטרסי משותפי לנו ולו.
אבל אנו יכולי לעכב הסכמי המבטאי כבוד ,בגרות

ועצמאות.

שאלות הנוגעות למטבע של הפלשתינאי ,למשל ,לדגל ,לבולי ,לדרכו
או לפרלמנט שלה; לעכב הסכמי המכירי בריבונות ובעצמאות
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בנוגע לשאלות של סחר ,תיירות ועוד .תגובות המבטאות את העובדה
שה עדיי לא התבגרו ואינ מסוגלי לשלוט בעצמ ,ולא תגובות
שמרעיבות אות או שמונעות מה דברי הכרחיי לקיומ .התגובה
צריכה להיקשר אסוציאטיבית למטרה שרוצי להשיג .א ה לא
שולטי בדחפי שלה ,ה עדיי ילדי שלא מגיעה לה עצמאות ולא
מגיע לה ,למשל ,להנפיק אישורי למעבר הבטוח .אבל למנוע מה
עבודה ,אוכל ולימודי ,זו לא תגובה מקדמת ומגדלת ,זו נקמה גרידא.
א אנו זקוקי לסגר מסיבות בטחוניות ,זה דבר אחר .נית לסגור את
המעבר הבטוח ,המשמש לביקורי קרובי ,א הפלשתינאי השתמשו
בדר זו לבצע פעילות חבלנית .בזמ האינתיפאדה ,אחד העונשי
המכווני היה סגרי .אנו מנענו מהילדי הפלשתינאי ללכת לבית
הספר תקופות ארוכות ,ובכ פגענו בעצמנו ובה ג יחד .בנימי נתניהו
ִהתנה את פתיחת הנמל בעזה בקיומ את הסכ וואי ובלחימת
הנחרצת יותר בטרור .הכוונה שלו היתה צודקת ונכונה ,הפלשתינאי לא
עושי מספיק למנוע טרור ,אבל תגובתו היתה שגויה .המטרה שלנו
צריכה להיות לעזור לה לגדול בעזרת תגובות חינוכיות ,ולא להגביר את
המרירות והתסכול אצל .עלינו להגיב תגובה לא נקמנית ,כדי
שהפלשתינאי יוכלו להזדהות ע התגובות שלנו ולהבי אות .אנו
חייבי לבוא אליה ע רשימה של דברי שה עשו שלא כראוי :טרור,
התפרעויות ,התבטאויות לא תקינות ,ספרי לימוד וכו' .אל לנו לוותר לה
בענייני אלו .זה דורש מאיתנו לא רק תגובות מתאימות ,כפי שציינתי,
אלא ג להיות יותר מבסדר בעצמנו .הקמת התנחלויות במרמה ,בכיסוי
ביורוקרטי כלשהו שלא משנה את הפגיעה הפלשתינאית האיומה כהוא
זה ,ושחזור הטראומה של גירוש מאדמת ומבתיה אינ יכולי
להימש ע ציפייה לשלו אמיתי .את הרגש שלה אנו לא יכולי
לרמות .אנו הגדולי ,ואנו צריכי לשמש מודל לחיקוי בעבור ,כי ה
באמת רוצי להיות כמונו ,גדולי ,עצמאיי ומפותחי .עלינו לשמש
בעבור מודל אמיתי ליושר ואמינות ,ולא כפי שקורה היו בעניי
ההתנחלויות או בענייני רבי אחרי ,שבה אנו מקפחי את
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הפלשתינאי .ה באי מחברה של שוחד ושחיתויות ,והאמינות שלנו
יכולה לשמש סמל להזדהות בעבור .השאלה האמיתית ִהנה ,הא אנו
רוצי שה יגדלו או יתוסכלו? א נבדוק את עצמנו ואת הצהרותינו
האחרונות ,שזה לא מענייננו א ה יכריזו על עצמאות בזמ כלשהו,
נבי איזו הזדמנות גדולה אנו מחמיצי  לעזור לילד הזה ,שנצטר
לחיות איתו ,לגדול.
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רוצחי או גיבורי
תהליכי רגשיי בי עמי ה לעיתי קרובות רגרסיביי יותר מ
הנורמה המוכרת לנו מיחסי ביאישיי .על כ ,יש צור לפנות לא אחת
אל עול הילדות כדי להבי את הדינמיקה נפשית המניעה תהליכי אלו.
כ הוא הדבר בסוגיית שחרור אסירי ע ד על הידיי מבתיהכלא
שלנו.
בחיי היויו של מבוגרי אי אנו מוצאי לעיתי קרובות כלכ,
אלא במקרי פתולוגיי ,פיצולי חריפי בי אויב לאוהב או בי רוצח
לגיבור או בי טוב לרע .בשדה הפוליטי מ-כרת לכולנו התחושה שחיילנו
ה הגיבורי ,ואילו מעבר לגבול מצויי הרוצחי .מהו התהלי שעל
המטופל או הילד לעבור כדי שהרוצח והגיבור יתמזגו לכלל ישות אחת,
ולא יישארו חלקי מפוצלי של הנפש? הילד בדוגמא זו חש שהוא
הגיבור הטוב ,ואילו הילד האחר בכיתתו ,הילד שנוא נפשו ,הוא המפלצת
הרעה .בדר זו משלי הילד את החלקי הנמצאי בתוכו שבה הוא לא
חפ 2להכיר על האחר .כעת העול "מסודר" ,הטוב שוכ אצלו ,והרוע,
אצל האחר .עכשיו הוא לא צרי ליטול אחריות על החלקי הפחות
נעימי שהוא חש בתוכו .באופ זה ,העימות של הילד הוא ע העול
החיצו ולא בינו ובי עצמו .בתהלי הגדילה אנו מקווי שפיצולי אלו
יתמתנו ,ושהילד יהיה חזק דיו שלא להשלי את שלו על האחר ,ולהבי
שהוא עצמו נקרע בתוכו בי היבטי ונטיות שונות של ליבו .באופ זה
יבי הילד שבכל אחד יש ג מזה וג מזה ,ואי הוא שונה מהותית מילד
אחר בכיתה ,שאותו הוא רואה כמפלצת.
באופ דומה ,רצוני לומר שככל שנהיה מודעי יותר לעצמנו ,ככל שנהיה
מסוגלי להכיר יותר בתוקפנות שלנו ,ברוצח המסתובב בתוכנו ,אז ,ורק
אז נוכל ,לאטלאט ,פחותופחות ,להיבהל מהתוקפנות ומהרצחנות של
האחר .אנחנו מכירי את זה מהקליניקה ,מטופל שמתחיל להתחבר
לתוקפנות שלו ,פתאו הוא מתחיל להבי את האחר ואפילו להיות
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אמפתי אליו ,הוא מתחיל להבי יותר את המפלצת שאיימה עליו ולפחד
ממנה פחות .ככל שנכיר יותר בסבל שגרמנו לפלשתינאי ,ברצוננו לשלוט
על כמה שיותר שטחי ולקבל את כל האר 2הזאת בש אלוהי ולא
להשאיר כלו לאחר ,כ ה ייראו לנו פחות רוצחי ויותר בניאד
כואבי וממורמרי .ככל שנתחבר לחלק של הרוצח המקנ בתוכנו כ
ייראה האחר יותר ויותר לוח חירות הנלח על אדמתו .אנו נבי שרוצח
וגיבור אלו שני היבטי של אותה הנפש ,כמטבע בעל שני צדדי .אנו
נלמד שבעול הנפש ,מאחורי כל גיבור מסתתר רוצח ,כמו שמאחורי כל
רוצח מסתתר גיבור .במילי פשוטות ,בניאד ה לא רק רעי או רק
טובי ,אלא ה מורכבי מנטיות נפשיות שונות.
אי אנו עוזרי בקליניקה לילד או למבוגר להיות פחות מאוי מ
הזולת? לתהלי ההתקרבות ל"מפלצת" כמה פני :ראשית ,המטופל
זקוק להרבה אמפתיה כדי שיוכל להירגע ולא לחוש מאוי כלכ .הוא
צרי להרגיש ביטחו בסיסי .ללא אותו ביטחו ,לא תהיה התקדמות
בטיפול .הא אנו יכולנו בכלל לחשוב על שלו בעיצומה של מלחמת יו
כיפור או בימי שקדמו למלחמת ששת הימי? כשאנו מוצפי בתחושות
של חרדות קיומיות לא נית בכלל לחשוב על שלו ,אלא רק על הישרדות.
רק לאחר שהמטופל יחוש שהמטפל איתו ,שיש לו זכות קיו ,יוכל
המטופל להתחיל להתבונ לאטלאט אל תו עצמו ולהכיר ג בתוקפנות
שלו .זאת משו שכדי להתחבר לתוקפנות שלו ,המטופל חייב לחוש קוד
כול חזק .והנה אנו ,כע ,עוברי תהלי זהה לתהלי הטיפולי .ע
השני ,האיו הקיומי שלנו הול ופוחת בהדרגה .אנו כבר לא חווי
אות חרדות באותה העוצמה שחווינו ,בזמ השואה ,למשל ,ע קו
המדינה או במלחמת יו כיפור .במקביל אנו ג מתחילי להפני מה
אנו מעוללי לאחרי .פע שלטנו על הפלשתינאי משו שירד
התקיפה אותנו במלחמת ששת הימי ,ואנו נלחמנו על קיומנו .היו אנו
מפנימי יותר ויותר שאנו שולטי על ע זר ומדכאי אותו .בשלב זה,
מתחילה להתפתח ג אמפתיה לאנשי שבצד השני ,וה הופכי לאט
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לאט מרוצחי לאנשי שקשה לה ,ואולי אפילו לאנשי שאפשר להבי
את מעשיה .כ אמר ברק באומ" 2א הייתי פלשתינאי ,ג אני הייתי
מצטר לארגו טרור" .פתאו )זה כמוב לא פתאו ,מאחר שקדמו לכ
תהליכי נפשיי סמויי ,אבל במודעותינו זה נחווה כפתאו( אנו
מוכני להקי אנדרטה לחללי האויב ,ומביני שג בתיהקברות שלה
מלאי בגיבורי .אנו עדי לתנועה מקבילה של תהליכי ,היכולת שלנו
להכיל את ה"צמרמורת" ואת החרדות שלנו ולא להדחיק תחושות אלו
מתפתחת במקביל ליכולת הגוברת שלנו להכיר בתוקפנות שלנו .כלומר,
אנו הולכי ומכירי את עצמנו טוב יותר ,כמטופל בתהלי טיפולי.
במקביל להיכרותנו הגוברת ע עצמנו ,האחר הופ אטאט ממפלצת
לבאד בעל חלקי נפשיי שוני שנית להבינ.
רק לאחר שנעבור את התהלי הנפשי הזה נוכל לחזור לעצמנו ולהיזכר
כמה אנו היינו דומי לה .ג אנו נלחמנו על עצמאותנו ,וג לנו היו
ארגוני שעסקו בפעילות טרור )אצ"ל ולח"י( .וא היו אנו מתהדרי
בעובדה שבניגוד למחבלי ,לא רצחנו ילדי ,אזי יש לכ שתי תשובות.
האחת ,שעוצמת התוקפנות היא בדר כלל כעוצמת הכאב והפגיעה.
השנייה ,החשובה יותר ,היא :ונניח שאנו טובי יותר ומוסריי יותר ,אז
מה? הרי תהלי שלו זה לא תהלי התנצחות מי יותר טוב ,צודק
ומוסרי ,אלא בדיוק להפ ,זהו תהלי של קבלת האחר ,האמונה שג
הוא באד לא כלכ שונה מאיתנו ,ושג אותו אפשר להבי .תהלי
הפיכת "מפלצות" לבניאד הוא תהלי גדילה אמיתי של כל ילד
גדל הוא
המאמי במכשפות ,במפלצות ובפיות טובות .רק לאחר שהוא ֵ
לומד שבכל אד יש קצת מכל דבר .לפעמי ההורה יכול להיחוות כטוב
ולפעמי כרע ,אבל זהו בעצ אותו הורה .נכו ,המרד והשחרור של
הפלשתינאי עובר דר צדדי מאוד כואבי שלנו ,כ חש הורה למתבגר
מורד .אבל הורה טוב לא יהפו את ילדו למפלצת ,אלא יבי כמה קשה לו
וכמה הוא נלח על דבר שיקר לו ,על מקו בעול ועל עצמאות .זאת
ועוד ,הורה טוב יידע שזהו תהלי גדילה זמני ,ובעתיד ,לאחר שיחוש
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המתבגר שהוא קיבל את מה שמגיע לו ושמימש את עצמו ,יש סיכוי טוב
שישררו יחסי טובי בי השניי.
אנו מדברי בתהליכי נפשיי ארוכי של שלו ,אבל בסוגיה זו ,של
רוצחי מול גיבורי ,אנו נתקלי במצב חדש ,מצב נפשי דיכוטומי .אנו
נדרשי לשחרר מחבלי .כלומר ,ברגע אחד עלינו לעבור בתחושותינו
ממצב שבו המחבל הוא רוצח למצב שבו הוא משוחרר ומתקבל בצד השני
בתרועות ניצחו של גיבור .הא הוא גיבור אסור או רוצח המסתובב
חופשי? כשהפער בי השניי הול ומיטשטש ,זו תחושה קשה ומבלבלת
לכולנו .מה אנו יכולי לומר על התהלי הנפשי שעשוי לעזור לנו לעבור
טרנספורמציה קשה ומהירה זו? באופ דומה ,איזו התערבות טיפולית
תעזור ג לצד השני להשתנות באופ דיכוטומי? לדידנו ,עד לרגע מוסכ,
הסכ אוסלו ,למשל הרוצחי הופכי לגיבורי ,או לפחות משוחררי,
ולא לאחר רגע זה .לדיד של הפלשתינאי ,לאחר רגע זה ,הגיבורי
חייבי להפו לרוצחי .שוב ,מעברי חדי מדי לעול הנפש.
קיי צור להשתמש במנגנוני נפשיי נוספי כדי לעזור לנו לבצע מעבר
קשה זה .בואו נתבונ בטקסי בתרבויות שונות ,בפרט ביהדות ,כדי
ללמוד אילו פתרונות מצאו בניהאד למעברי חדי בחייה .בטקס
ברהמצווה הופ הילד בבתאחת אחראי לכל מעשיו .מעתה חטאיו
מוטלי עליו ולא על אביו .ג טקס החתונה מעביר את בניהזוג מייד
מעול אחד לעול אחר למש כל חייה .פתאו ה נמצאי במצב
נפשי שונה ,ה נשואי ומחויבי להיות נאמני .הטקס משמש ושימש
בתרבויות רבות ושונות למעברי בלתי אפשריי אלו .הטקס ִהנו מסר
הנוגע ְבעומק הלאמודע האישי והקולקטיבי ,המאפשר לבצע מעבר כזה.
הטקס הוא שמח ,עוזר להדחיק את כל החששות הקיימי בו ,וקורא
לנער או לזוג להתעלות מעל עצמ ,לגייס את כוחותיה ולנוע קדימה אל
עבר עתיד אחר .אי חזרה לאחור ,לא לנער שמלאו לו  13ולא לזוג הנשוי
)לפחות לא בתוכניות שלה ברגע החתונה( .הטקס ,על הסמלי
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התרבותיי המצויי בו ,על הקהל המשתת בו ,הוא העדות לעצ
המעבר ,והוא ג נות כוח לא מודע לאד לבצע את השינוי.
על כ ,אני מציע שאנו נהיה המוזמני ,השותפי הראשיי והשושביני
בטקס הכרזת המדינה הפלשתינאית .כי זהו בראש וראשונה אינטרס
שלנו .בטקס משמח זה ישוחררו כל המחבלי ,ג אלו ע ד על הידיי,
שרצחו עד לאותה נקודת זמ של הכרזת המדינה הפלשתינאית .מרגע זה
לא ישוחרר עוד שו מחבל .אנו רואי שכשרוצי לבצע מהפ נפשי
בנקודת זמ ,חייבי טקס השואב כוחות מ הלאמודע .ללא טקס לא
יוכל האד לגייס את הכוחות העצומי הדרושי למהפ זה.
הפלשתינאי ,מציד ,יתחייבו שלאחר קבלת עצמאות לא ידרשו עוד
לשחרר מחבלי .ההיגיו האסוציאטיבי ,הלא מודע ,לקשר בי מדינה
עצמאית לשליטה בדחפי התוקפניי של הוא ברור .טקס הכרזת
המדינה הפלשתינאית ,שאנו נהיה שותפי מלאי בו ,הוא יותר מעוד
הסכ שלו .זה המצב הסופי שבו ה גדלו לבגרות ולאחריות .אכ אנו
נדרשי לתת לה את כל מה שאנו יכולי ,כמו שהורי עוזרי לבניזוג
שמתחתני .נותני כמה שה יכולי ,ומצפי לקבל ע כל הלב )אני ער
לכ שהטרמינולוגיה והאסוציאציות הרגשיות שאני משתמש בה יכולות
לצמרר אחדי מאיתנו .אבל מה לעשות ,תהלי השלו הוא תהלי רגשי
ומציית לחוקי אלו( .אחרי החתונה הצפייה היא לנאמנות ,ואחרי טקס
ברהמצווה ,על פי היהדות ,הילד אחראי למעשיו .כל זה אפשרי בתנאי
שאנו נהיה שותפי מלאי להקמת מדינה פלשתינאית ,ושהנכונות תבוא
מאיתנו וביוזמתנו .אז ג נוכל לבצע את הקישור הכלכ חשוב בי גדילה
שלה לנטילת אחריות שלה .אז אנו נחווה כגדולי שנותני ,ולא כאלו
שיש לפגוע בה.
הטקס שבו אנו בעלי ברית של המדינה הפלשתינאית שתקו חייב להיות
עמוק ולא מודע ,ולחלחל בכל רמות התודעה של החברה הפלשתינאית.
לש כ עלינו ללמוד מטקסי המוכרי לנו .בברמצווה ובחתונה,
ראשית ,יש ריבוי של קרובי שמוזמני .לקהל הרב המייצג את
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המשפחה המורחבת יש השפעה עמוקה עלינו ועל מחויבותנו .עד לטקס,
פגיעה בנו נתפשה עלידיה כפגיעה באויב .לאחר טקס הכרזת
העצמאות ,פגיעה בנו צריכה להיחוות עלידיה כפגיעה במי שמגדל
אות ,במי שנות לה חיי ועצמאות ,פגיעה בהורה .היבט נוס וחשוב
של הטקס הוא המתנות .כבר בתנ" ובאגדות הקדומות אנו מוצאי
חלוקת מתנות באירועי חגיגיי .הנתינה היא בעצ הכרה ושיתו רגשי
של המוזמני בטקס .המוזמני הופכי להיות חלק מ התומכי במה
שמתרחש .אחדי מסמלי אלו מיושמי ג היו בהסכמי שלו.
מזמיני נציגי של עוד מדינות להיות נוכחי בטקס ולחתו על
ההסכ .ערפאת ,הרגיש וער לחשיבות של סמלי ולהשפעת על הלא
מודע ,ומשתמש בה יותר מאיתנו ,בצורת דיבורו ,בלבושו )מילי
טעונות ,מדי צבא ועוד( ,חוזר ואומר שוב ושוב שארצותהברית ומדינות
אחרות ערבות להסכ .בנוגע למתנות ,בעיקר ארצותהברית ,לעיתי עוד
מדינות אירופאיות ,מתחייבות לסייע סיוע כלכלי בעקבות ההסכ.
בטקסי אלו ,כפי שאמרנו ,אי חזרה לאחור .כ ג בתהלי השלו ,אנו
מדגישי לא אחת שהמצב אינו הפי .תהליכי גדילה והתפתחות נפשית
אכ אינ הפיכי .נית ללמוד מהטקסי המוכרי לנו ולהרחיב את
החלקי הסימבוליי ,הלא מודעי .נית להזמי יותר נציגי מדינות,
למשל ,אולי אפילו כמה שיותר ,כדי להעביר מסר בנוגע לאחריות משפחת
העמי ושותפותה בשלו הזה .הבאת המתנות יכולה ,במקרה שלנו,
לעזור לרשות הפלשתינאית להתפתח .אבל ג מתנות סמליות ה
חשובות .בבחינת אמירה" :ג אני תומ בתהלי השלו ".השימוש
בסמלי שוני בזמ הטקס הוא חשוב .זאת משו שלסמלי יש נגישות
ישירה ללאמודע .הפרחת יוני ובלוני ,למשל ,הקראת קטעי מ
התנ" ושימוש בסמלי דתיי נוספי לחיזוק מסגרת השלו .כבר
אמרנו שבמזרח התיכו לדת יש תפקיד מרכזי בסכסו .יצירת סמלי דת
חדשי המבטאי את השלו בי הדתות השונות הוא חיוני ביותר .זאת
משו שפשוט אי כאלו .פתרו סוגיית ירושלי מחייב יצירת סמלי
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חדשי של פיוס בי הדתות ,סמלי שעדיי לא קיימי .בהיסטוריה שלנו
מעול לא היה פיוס עמוק ואמיתי בי הדתות השונות ,ועל כ ,אי ג
סמלי המייצגי לאמודע קולקטיבי זה של אחווה בי הדתות.
אומנ השוויתי שוב את הפלשתינאי לילדי ואותנו להורי אבל ברור
שבתהלי זה של גדילה אנו ילדי כמות .ג אנו זקוקי לטקס מעבר
שיאפשר לנו לשנות את תפיסתנו את הערבי בכלל ואת הפלשתינאי
בפרט .מדוע שג אנו לא נכבד את יו ה"נקבה" שלה )האסו של
הפלשתינאי

–

גרוש מגבולות הקו הירוק ב  ?(1948הא אי אנו

בשלי עדיי לשאת את כאב של אחרי לצד כאבנו? ואולי להכריז על
כ שג אנו צריכי לשנות את התייחסותנו לפלשתינאי מרגע הכרזת
עצמאות כש שהורי מתייחסי לילד שהתחת ,לעיתי ,בצורה
שונה ורואי בו עתה בוגר בעל זכויות מלאות .ג אנו צריכי טקסי
מעבר כיד הדמיו הטובה כדי לעזור לנו להפני את השינוי העמוק
בגישתנו לפלשתינאי ,ללא עזרת של טקסי כאלה או ימי זיכרו
כאלה יקשה להעביר את המסר באופ שיחלחל בכל רמות התודעה של
החברה הישראלית.
תהלי הוויתור על התוקפנות הטרוריסטית של המתבגר ברגע שהוא
מקבל עצמאות ואחריות מ-כר לכולנו .החל בילד המפריע בכיתה
שהמורה נות לו תפקיד חשוב כדי למת אותו ,המש בנער או בנערה
המתמרדי שהפכו להורי וקבלת אחריות זו של הורות מיתנה אות,
וכלה בסיפור של ארגוני טרור למיניה ,וגורל כשהוקמה מדינת.
כבר ציינו שהאצ"ל והלח"י הניחו את נשק כשקמה המדינה .ב גוריו
הגיב בעניי הספינה "אלטלנה" בתקיפות מירבית כדי לעשות סדר ולומר
שת פרק זה של טרור ,וכעת יש מדינה ושלטו מרכזי אחד .הטראומה
נחרתה עמוק בליבנו ,אבל היא היתה הבסיס לריסו אות יצרי שאנו
מצפי מערפאת לרס היו .ארגוני מחתרת רבי הניחו את נשק
כשמאבק נשא פרי וה זכו לעצמאות .מדובר במעבר נפשי קשה .ברמה
האישית ,על הטרוריסט להפו לאד שק בבוקר לעבודה ,והוויתור על
הגרנדיוזיות הקיימת בחוויה הטרוריסטית וקבלת עול חיי אפורי יותר
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הוא לא קל .ברמה הלאומית ,על ארגו הטרור ,שעסוק בשחרור יצרי,
להפו למדינה ,שעושה הכול כדי לשלוט בדחפיה .אבל החיבור בי קבלת
עצמאות לשליטה בדחפי הוא מתאי ונכו מבחינה נפשית.
כל האמור מחייב אותנו ,כמוב ,להתנהג כגדולי ולהיות אחראי
לתוקפנות שלנו כלפיה .ויש לנו הרבה תוקפנות כלפיה .באי לנו יכולת
ליטול אחריות על התוקפנות שלנו ,לא נוכל לצפות מה ,מהמתבגר הגדל
הזה ,שייטול אחריות על התוקפנות שלו .זהו פשוט תנאי הכרחי לכל
התהלי הזה .ג בתוכנו יש רוצחי שמקצתנו מתייחסי אליה כאל
גיבורי .ג לנו חייב טקס זה לשמש למעבר .ביצוע פעולות טרור של
הימי הקיצוני כלפי הערבי לפני הכרזת העצמאות של המדינה
הפלשתינאית יכול להיסלח אבל טרור שלנו כלפי הפלשתינאי לאחר
הקמת המדינה הפלשתינאית אינו גבורה ,אלא רצח.
התוקפנות שלנו אינה בעצ קיומנו ,כי מותר לנו לחיות ,ולחיות טוב.
התוקפנות שלנו היא באחדי ממעשינו .כ אומרי לילד ,זה לא שאתה
לא בסדר ,המעשי המסוימי שעשית ,ה ראויי לשיפור .כ לא
מבטלי את קיומו של הילד ולא הופכי אותו לרע לגמרי .הילד יכול
לשנות את מעשיו .את אישיותו ואת אופיו הוא לא יכול ולא צרי לבטל.
על כ ,ככל שנחוש יותר שנתנו לפלשתינאי באמת את כל מה שאנו
יכולי לתת ,ומסר זה ,שאלה הקווי האדומי שלנו ,עובר בלאמודע,
כ ה יפנימו יותר שאותנו לא נית לסחוט ,ויותר מזה ה לא יקבלו .כל
אחד מכיר את האפקט המרגיע שקיי בידיעה שלא נית לעמוד על
המיקח ולקבל תנאי טובי יותר ,כי זה המחיר .עלינו להיות משוכנעי
שא תפרו 2עוד אינתיפאדה ,ה באמת לא יזכו ליותר מאשר ה
מקבלי היו .רק מסר לא מודע זה העובר מאיתנו אליה יכול להרגיע
ולהביא לשלו .כי זאת יש להבי ,א אנו חושבי בעמקי הלאמודע
שלנו שסידרנו אות ,ג ה יודעי בעמקי הלאמודע שלה שבכוח ה
יכולי להשיג יותר .לכ עלינו לברר לעצמנו את האמת שלנו ,שאינה
טמונה בחוקי הנרצסטיות היהודית ,שהשלו הארו ביותר שלה נמש,
על פי התנ" 40 ,שנה ,אלא בחוקי הקיו האנושי ,הנגזרי מהכרה
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באחר .יש לנו שוב הזדמנות להצי 2בחשיבות העצומה של מודעות עצמית,
שדתות מעול לא הצטיינו בה .מודעות עצמית זו דורשת כוחות להעמקה
ולכנות עצמית ,ובעיקר יכולת לשאת כאב ולא רק תחושה ש"אני הכי טוב
וגדול" .בירור תחושותינו הוא כלי רבעוצמה ולא מוכר דיו בתהלי
השלו .כ זה בדיאלוג בי מטפל למטופל ,הלאמודע של זה משפיע על
זה .ידיעה שלנו שניצחנו אות או סידרנו אות בתהלי השלו עוברת
והנה מסוכנת מאוד .יתרה מזו ,במצבי מסוימי אנשי יכולי
אליהִ ,
להסכי לדברי שאסור לה להסכי לה .מדובר בהזדהות ע
התוקפ ,כמו נאנסת שמאשימה את עצמה ,על א שאי היא אשמה ,או
ילד מוכה החושב שזה מה שמגיע לו .אנו יודעי שבעתיד הכול יתפר2
החוצה והמחיר ישול .הפלשתינאי יכולי ,למשל כפי שכבר ציינתי,
לוותר על ירושלי כדי לזכות בסיוע כלכלי שה כה משוועי לו ,אבל א
ה הסכימו למה שאי ה יכולי להסכי ,בעתיד מצפה לנו התפוצצות
בלי נמנעת .כ ה חוקי הנפש בעניי זה ,ברורי לגמרי.
לאור כל האמור כא ,במקו משאומת נגרר שבו אנו חשי שאונסי
אותנו לשחרר מחבלי שאנו לא רוצי ,יש להבי את ההיגיו הנפשי של
התהלי .המעבר החד של המחבלי מסטטוס של גיבור לסטטוס של
רוצח לאחר כינו המדינה הפלשתינאית והמעבר שלה מסטטוס של
רוצח לסטטוס של גיבור לפני כינו המדינה הפלשתינאית חייב להתבצע
רק באמצעות טקס שאנו נוביל ,הנוגע בעמקי הלאמודע של כולנו.
על פי היגיו זה ,אי להתנות שחרור רוצחי ע ד על הידיי בכ
שהפלשתינאי יילחמו בטרור .כ נהג בנימי נתניהו כשאמר "ייתנו,
יקבלו ,לא ייתנו ,לא יקבלו" .מדובר בתהלי נפשי עמוק יותר מאשר
ניסיו זמני שלה להיות ילדי טובי ולהשיג בזכות זה רווחי .אנו
מדברי על תהליכי נפשיי לא מודעי ולא על מניפולציות טקטיות
כלשה .נתניהו נגרר אחר צורת החשיבה הפלשתינאית ,המאופיינת יותר
בעמידה על המיקח ופחות בהפנמות עמוקות של גבולות ברורי )ראה
בפרק "החשיבה הערבית"( .מדובר בהזמנת אותנו יותר ליחסי של
מעורבות רגשית ופחות לאמת מסודרת ומוחלטת .השלו ,כתהלי גדילה
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והשתנות ,עמוק הרבה יותר מאופנות חשיבה קוגניטיבית ,והוא ג זקוק
לסדר רגשי .אנו מכירי את חוקי הגדילה ,ואנו מביני שלא במקרה יש
ג בחוק גיל שבו אד אחראי למעשיו ,אצלנו זהו גיל  .18לפני גיל זה,
יזכה הנאש ליחס סלחני ביותר ,ובצדק .לאחר גיל זה נגמרו הסליחות.
הורה אינו סופרמ .הוא אומנ צרי להשתדל לעמוד על שלו מול
המתבגר ,אבל לא תמיד הוא מצליח .א הפלשתינאי מנסי לסחוט
שחרור מחבלי בעזרת משאומת על שחרור בני ערובה שלנו ,כדאי
כמוב להשתדל ,עד כמה שאפשר ,שלא להיכנע .אבל א קרו או יקרו
מקרי שניכנע ,לא בזה העניי .מקרי אלו אי בה כדי לשנות את
העיקרו המותווה ,שהוא טקס הענקת עצמאות לפלשתינאי שבו אנו
נהיה בעד ולא נגד ,ולאחר הטקס אנו וה נהיה במצב תודעה שונה
מאשר לפניו.
מטרתנו צריכה להיות יצירת מציאות חדשה שבה אנו נחפש אית
סמלי שיבטאו את העמקת המחויבות לשלו .כפי שאמרנו לא רק
מלחמה היתה זקוקה לסמלי לאור כל ההיסטוריה האנושית ,השלו
זקוק לסמלי אלו לא פחות .אולי מקדש כל הדתות ,שייבנה על הר
הבית; אולי אנדרטה לזכר כל קורבנות המלחמה; אולי יצירת המנו
שלו משות; אולי דגל משות שמייצג את השלו ,ויתנוסס בירושלי;
פסל השלו ג זו אפשרות ,כדוגמת הר רשמור בארצותהברית ,שבו
פניה של נשיאי אמריקאי חצובי בהר .כיד הדמיו הטובה.
אנו מביני שילד גדל בהדרגה ,כ ג מתפתח קשר בי בניזוג ,ובכל זאת
יש צור בטקסי ברהמצווה והחתונה כדי לקבוע תארי שבו אד הופ
בבתאחת אחראי למעשיו .הטקס הוא אותו אישור רשמי של החברה,
שהאד כלכ זקוק לו ,שמעתה הוא יכול לשלוט ביצריו ולהיות אחראי
לעצמו .זוהי הכרזה על כעי נקודת סיו של תהלי שהחל הרבה קוד.
ג אנחנו וג הפלשתינאי צריכי תארי שממנו ואיל נהיה כולנו
אחראי על מעשינו .מדובר בחוויה לא מודעת ,עמוקה ,של סדר ושליטה
ביצרי .הטבע הנפשי דורש תארי כזה ע חגיגה ומוזמני ,טקס דרמטי
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ביותר במהותו ,כמו טקס השבעה של חיילי .מאותו הרגע משתני
החיי .בתהלי השלו השאלה המבלבלת היא א האד הנדו הוא
רוצח או גיבור .שאלה זו מקפלת בתוכה דרישה לסדר ,ההכרחית לכל
חברה אנושית .תהלי הגדילה הנפשית של הפרט ושל המדינה שבדר
הוא ארו ואיטי ,ודורש הכנות סמויות רבות לפני הטקס .אז מגיע תארי
היעד .זהו טבע ההתפתחות האנושית של ילד ומדינה ,מכאוס של יצרי
לסדר.

306

אנחנו והערבי
ההיבט האינטרסובייקטיבי
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העלבו הערבי
הערבי צריכי להיות מסוגלי לחיות ע המגבלות שלנו ,אבל לא ע
ההשפלות שלנו .אני כותב את הדברי האלה כדי להגביר את המודעות
למסרי הרגשיי שאנו מעבירי לערבי.
נתחיל ממצרי ,זה אולי פשוט יותר .הרי רק להקשיב היטב למובארק
הקשבה רגשית ,כפי שאנו עושי בטיפול ,מעלה מייד את ההבנה כמה
המצרי פגועי מאיתנו .מובארק אומר שהע היהודי היה פע חכ,
והוא לא יודע מה קרה לו .הוא אומר שפע מלה של סוחרי יהודי
היתה מלה ,והיו היא לא מלה .הוא מוסי ואומר שא נאכל פול ,ייכנס
לנו שכל לראש ועוד .מה הוא רוצה מאיתנו? למה הוא מירר אפילו לרבי
את החיי כשרבי הל בדר השלו? והיו ,לאחר הבחירות שלנו ,את
מי הוא מזמי ראשו למצרי? את נתניהו ,שהפסיד ,ולא את ברק .לברק
הוא כבר שולח מסר לא סימפטי ,שהוא ,מובארק ,חושש שההצהרות של
ברק לא הולכות לכיוו טוב .צרי רק להקשיב לטו הנעלב שבו הוא
מדבר.
אבל אי לא?! המצרי ניסו להשמיד אותנו במלחמת העצמאות ,במבצע
סיני ,במלחמת ששת הימי ,במלחמת ההתשה ושוב ביו כיפור ,וכל
הנסיונות הרבי האלה לא עלו יפה .א זה לא מעורר עלבו ,מה כ
מעורר עלבו? לכ נית להוסי את היכולת הגרעינית שלנו ,שלה אי.
פתאו נולד אח חדש במשפחה ,והבכור מנסה להשיב לו את ההגמוניה
והשליטה .והנה הקט הזה ,שזה עתה בא לעול ,מכה בו שוב ושוב ללא
רח ,ועוד מנשל אחי אחרי מ האדמה ומגרש .הבכור ממרר בבכי
ואומר ,מה רציתי בס הכול ,מה עשיתי? רציתי שלא ייקחו לי את מה
שהיה לי ,שלא ייקחו לי את המקו שלי.
המצרי פגועי מאוד מאיתנו רגשית ,על כ ,השלו אית הוא קר ,וה
נוקטי קו אנטיישראלי בזירה הבילאומית בכל הזדמנות .נכו ,ה
קיבלו לבסו את סיני ,אדמת ,בחזרה ,אבל רק לאחר שהבטיחו להתנהג
יפה ,וה מחויבי לקיי הבטחה זו בפני כל העול .סיבת השלו הקר
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ע מצרי אינה בעיקר מניפולציה המ-נעת עלידי שיקולי תחרות
והגמוניה באזור ,כפי שמסבירי זאת רבי באופ קוגניטיבי .הרי
בקליניקה אנחנו כלכ אמוני להקשיב לתכני הרגשיי ,ואנחנו
יודעי היטב שה ,הרגשותִ ,הנ המניעי האמיתיי העומדי בבסיס
התנהגויות כאלו ואחרות הרבה יותר משיקולי קוגניטיביי .בואו
נקשיב אי המצרי נעלבו מאיתנו במש השני .במשאומת על טאבה,
למשל .לה היה ברור שזו אדמת ,והנה אנו מתווכחי עליה .נכו ,אנו
לא צריכי להתנצל על קיומנו ,אבל אנחנו כ צריכי להיות סבלניי
לשלו הקר הזה ,לעמדה בעלת המסרי הכפולי של מובראק ,שמדבר
על שלו ,אבל מזמי כעסי ותככי ,כמו במקרה עזא עזא ,למשל.
א נבי את המצרי ונבי כמה ה פגועי ,יהיה לנו קל יותר להיות
אמפתיי וסלחניי כלפיה .שוב ,כמו בקשר זוגי .היכרות אינטימית ע
רגשות בהזוג והבנת עוזרת להיות אמפתי כלפיו ג ברגעי קשי .זו
טיבה של הבנה רגשית ,שהיא עוזרת להתרחק מהרגשות רביהעוצמה
ומאפשרת להתבונ בה מ הצד .אנו מכירי את זה מהרבה מצבי
יומיומיי ,שהבנה של האחר עוזרת לנו להיות אמפתי כלפיו ,כי הוא כבר
לא נתפש עלידנו רק כתוקפ ,אלא ג כמישהו שקשה לו.
מה בנוגע לסורי? הסיפור דומה באופ עקרוני .ה התקוממו כנגד
הפולש הציוני ,לא רצו ילד זר במשפחה .והילד הזה ,שבקושי נולד ,מכה
אות במלחמת העצמאות ,במלחמת ששת הימי ,במלחמת יו כיפור
ובמלחמת שלו הגליל .כמה השפלות צרי האח הגדול לשאת מהאח
הקט ,שש את תותחיו ביו כיפור  30קילומטר מדמשק ,שמשמיד את
חילהאוויר שלו ביחס של  80לאחד במלחמת שלו הגליל ,כדי שעלבו
עמוק ינחה את דר חשיבתו? צרי רק להקשיב לה ,לשמוע אי ה
מדברי בגעגועי על רמתהגול שלה ,המחכה לה .כ התגעגענו אנו
לציו .לאחרונה התפרס בעיתונות מתו ראיונות ע סורי אי ה
חשי שאנו גוליית וה דוד .ה לא חווי את עצמ כתוקפני ,אלא
כקורבנות ,ונית להבי אות ולהיות אמפתיי אליה .לא רק נית ,אלא
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חשוב להיות מסוגלי לעשות כ .רק א נבי את תפישת הסורי ואת
תחושות העלבו שלה ,לא נחשוב שזו מניפולציה כשה דורשי תחנות
התראה בגליל כדי שלא נתקו אות .ה לא משוגעי ,ובעיקר ,ג לא
מניפולטיביי .ה באמת באמת מפחדי מאיתנו .בעיניה אנו באמת
תוקפניי ,משתלטי ,מגרשי ע מארצו ועוד .מה חש סורי שמ0תכר
משכורת הנמצאת הרבה מתחת לקו העוני אצלנו ,שאסור לו להחזיק
טלפו נייד ,אסור לו לצפות בשידורי טלוויזיה מ העול ,אי לו
אינטרנט ,ובכל פינת רחוב יש איש ביטחו ,אל מולנו .כ חש דוד מול
גוליית ,כ חש החלש ליד החזק ,שהחזק הזה משפיל אותו ולא באמת
איכפת לו א יהיה שלו )בבדיקה כנה בינינו ובי עצמנו ,יש אצלנו רבי
שאומרי שרמתהגול חשובה יותר מאשר השלו ע סוריה(.
אי פלא שחוסיי היה היחיד שדיבר על שלו ח .נכו ,ג הוא ספג
מאיתנו השפלות ועלבונות במלחמות ובמש השני ,אבל מ
הפלשתינאי הוא סבל יותר והוא ג מאוי מה יותר מאשר מאיתנו.
לה הוא ויתר על חלק ממדינתו לא לנו ,ועליו הפלשתינאי מאיימי ג
בתו מדינתו .חוסיי ,יש להודות ,היה חכ מאיתנו .הוא הכיר
בזכויותיה של הפלשתינאי לפנינו ,ומנע מארצו אסו כבד של
אינתיפאדה .אנו הפכנו במוב מסוי אחי לצרה בעבורו .דומה שבימי
אלו ,לאחר פטירתו של המל חוסיי ,ג שלו ח זה הול ומצטנ.
ג ע הלבנוני אי לנו ,כידוע ,מערכת רגשית טעונה כלכ כמו ע
הסורי ,המצרי והפלשתינאי .ה כבר היו מוכני מזמ לכרות איתנו
ברית שלו ,אבל סוריה לא מאפשרת לה.
בואו נעשה תרגיל פשוט ,שעושה כל מטפל בפגישה הטיפולית .הוא שואל
את עצמו שוב ושוב מה מעורר בו המטופל .הוא משתמש בתחושות אלו
כדי להבי את איכות הקשר שלו ע המטופל.
אז מה אנו באמת מרגישי כלפי הפלשתינאי?
הרי אנו בזי לפלשתינאי ,לדלות ולחוסר האוני שלה ורואי בה
אספסו חסר זכויות ,שכל עוד הוא לא עושה פיגועי את מי הוא מעניי,
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ואיננו מוכני לעזור לה באמת .אכ ,רק האינתיפאדה גרמה לנו
להתייחס אליה ואל רצונותיה ביתר רצינות וכבוד .לחלופי ,אנו
רואי בה כוח עבודה זול ,פועלי שחורי שנית לנצל למטרותינו .זה
מה שאנו חשי כלפיה ,וזה מה שה מרגישי מאיתנו ,ובצדק .הרי
בערבי הישראלי אנו לא מכירי רגשית ,קל וחומר באלו שברחו
ב 1948או בפלשתינאי שגרו בשטחי מאז ומתמיד ,את מי ה
מענייני?!
אבל מהיכ ההכחשה שמלווה אותנו כל השני ,כאילו שה לא יודעי
מה אנו חשי כלפיה ולא ערי לכ? ה חשי שאנו מוחקי את
קיומ בא מור .לא רק בעבר מחקנו פיזית את בתיה ,אלא ג בהווה
אנו מתעלמי רגשית מקיומ .בדיוק את זה צרי לשנות ,כי זהו שורש
הסכסו ,אותה עמדה רגשית פוגעת ומעליבה המקוממת כל אחד .נכו,
העמדה המתנשאת שלנו כלפיה נובעת ,כמו כל התנשאות ,מהפגיעה
הרגשית שאנו חשי ,שאנו מנסי לגונ עליה .האיו הקיומי שאנו חווי
הוא המזי את אותה הרמת א ומחיקת האחר .אנו מכירי את זה כל
כ טוב מחדר הטיפולי ,את העלבו והפגיעה שמאחורי הגאווה .וכיצד
האד המתנשא לא ער להתנשאותו ולא מבי מה רוצי ממנו .הרי הוא
באמת יודע מה הוא מרגיש וכמה הוא פגוע ,אז מה רוצי ממנו?! אבל
הסביבה שבה ומספרת לו כמה הוא תוקפני ומבטל את האחר .זאת
עבודה טיפולית ארוכה וקשה ,לעזור לאיש הזה להתחבר לכל החלקי
הרגשיי שלו ,לפגיעה כמו להתנשאות .אנחנו יודעי יותר מזה ,שלצד
האחר קשה מאוד לראות את הפגיעה של מי שהוא חווה כתוקפ .לש כ
צרי יכולת מרשימה לאמפתיה .להכיר בכאב של מי שתוק אות,
ולהבי מאילו רגשות מ-נעות התוקפנות וההתנשאות ,זו יכולת שאינה
מובנת מאליה ,בלשו המעטה .קשה לדרוש מפלשתינאי הבא לעבוד
אצלנו ומעבד את השדה שהיה יכול להיות שיי לאביו או לסבו ,אבל
הפע בשכר זעו ,ללא זכויות ,שיבי כמה אנחנו חרדי לקיו שלנו .או
מאותה עוזרת בית שמנקה את הבית שהיה יכול להיות שיי לה .לדיד
אנחנו גזלנו את אדמת ורכוש ,והפכנו אות לעבדי ושפחות שלנו.
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צרי רק להיכנס לנעליה כדי להבי אילו זע ועלבו עצומי ה חשי
כלפינו .מי שעדיי זקוק להוכחה כמה תהלי השלו הוא ,קוד כול,
תהלי רגשי ,שיקשיב לפלשתינאי החוזרי ואומרי שאנו "אונסי
את האדמה" שלה .וכמו שקורבנות של תקיפה מינית זקוקי לטיפול
נפשי ,כ ג תהלי השלו זקוק להתייחסות פסיכולוגית טיפולית.
נכו ,ג א נעזור לה לגדול ,הכעס יישאר .הוא לא ידע וייעל מהיו
למחר .אבל זוהי הדר הנכונה ,ליטול אחריות ולשנות את העמדה
הרגשית שלנו כלפי הפלשתינאי .השאלה המתבקשת בנוגע להחלטה של
האומות המאוחדות שהציונות היא גזענות אינה א היא צודקת או לא.
נכו שאי בה אמפתיה והבנה לצד שלנו ,אבל א אנו רוצי ללמוד ממנה
משהו ,כפי שעושה מטפל מכל ביטוי של כעס ותוקפנות העולה מ
המטופל ,אז הערבי ואומות העול שהצטרפו אליה מספרי לנו אי
ה חווי אותנו .אנו צריכי לעשות הכול כדי למת תחושות אלו ככל
שנית .פה לא מדובר בהכרח בוויתורי ,אלא בהתייחסות ,בהכרה בעצב
ובכאב שלה .העובדה שג אנו פליטי ,וגורשנו ,והושמדנו ,וסבלנו
הרבה יותר מה היא נכונה ,אבל זה לא עוזר לפלשתינאי לראות אותנו
באור חיובי יותר .כמו שהורה גרוע לא יפייס את ילדו ולא ישכ את כעסו
כלפיו א יספר לו שג לו ,להורה ,היתה ילדות קשה .הילד ירצה ,בצדק,
שההורה יבי אותו ויראה מה כואב לו ,ולא שיספר על כאביו שלו .רק
לאחר שיקבל די חו ואמפתיה יוכל הילד להבי ג את הקושי של הוריו,
לא קוד לכ ,כשהוא עדיי עסוק בקשייו .לכ כלכ חשוב שנהיה
זהירי בהצהרות המעליבות שלנו ,ונְ למד ג את הציבור להיות רגישי
וקשובי לסבל של הפלשתינאי ולהבי את האחריות הרגשית
והמוסרית שלנו כלפיה.
אני מדבר על התור במחסומי ,שהוא משפיל מאוד .הרי נית להוסי עוד
חיילי ,כדי שלא יצטרכו לחכות כלכ הרבה בתור .נית ללמד את
החיילי להתייחס לפלשתינאי יפה .מה יקרה א נחיי אליה
במחסומי ,א נקי סככות ע כיסאות ונתקי ברזי מי כדי שלא
יגיעו מותשי ליו עבודה ארו? הא זה מקרה שתושבי השטחי
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סובלי מביורוקרטיה אכזרית בכל שטחי החיי הנוגעי אלינו? אי ה
אומרי ,עבור כל פקיד הוא ראש ממשלה .צרי רק להיזכר אי חשבנו
פע ,ולהצטמרר .עודדנו בשטחי את הקיצוניי ,מתנגדי אש" ,כדי
שיילחמו באש" ואנו נרוויח מכ .הא הביורוקרטיה היא מקרית ,או
שהלאמודע שלנו ,המנסה להשפיל ,משחק פה את משחקו המתנשא?
הא זה מקרה שהתור למשרד הפני במזרחירושלי משתר ברחוב
הלוהט מחו ,ללא כיסאות וללא מי? דבר זה לא היה עולה על הדעת
במערבהעיר .אי מרגיש אותו פלשתינאי כלפי השלטונות הישראלי
לאחר עמידה כזאת של שעות בתור? הרי אנו יודעי את ערכ של מחוות
קטנות בחיי הנפש ,והיחס הטוב יחסו כלכ הרבה ד .אותה שקית
שוקו במחסו  ,אותו פקיד שיאמר "הלקוח תמיד צודק" ג

ביחס

לפלשתינאי ,יכול למנוע את הפיגוע טוב מהרבה אנשי שב"כ .אני מדבר
על עזרה כלכלית מסוגי שוני ,עזרה הומנית בבתיחולי ,דאגה שיהיו
לה מי בחודשי הקי 2ומחוות כיוצא באלו; אני מדבר על נטילת
אחריות רגשית לכל ילד פלשתינאי שנורה; כבר ציינתי את האפקט
העצו של צעדו של חוסיי ,כשבא אלינו לנח אבלי .הרי זה צעד
שמשנה עולמות .אי זה אומר שאנו לא צריכי לירות במתפרעי ,אבל
אנו ג יכולי להשתת בצער משפחה שילד 9נהרג ואנו היינו שותפי
לעניי .ושוב ,לא מדובר כא בכלל בשאלה מי צודק ,מדובר באקט אנושי
של השתתפות בצער .מדובר בהצהרות שילד פלשתינאי שנהרג ,מהיו
הוא כמו ילד שלנו שנהרג; מדובר בעמדה רגשית מכבדת .הא לא נית
להציע סידורי ומעמד כזה לבירה שיית ג כבוד לאחרי? הא כבוד
לאחרי והתחשבות ברגשותיה עומדי בהכרח בסתירה לאינטרסי
שלנו ולריבונות שלנו? הא תחושת ההשפלה שלה היא כורח המציאות,
או שנית לשנותה? תאמרו ,למשל ,אנו לא יכולי לתת יותר משני אחוז,
אבל אמירה זו צריכה לבוא ע רגש עצוב ולא ע רגש מנצח .רגש המכיר
בכ שזה כואב לצד השני ולא מספק אותו ,בלא להתגרות ולומר ,לא
תקבלו .כמה חשוב אי אומרי ולא רק מה אומרי! אנו יודעי שהרבה
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פעמי הצורה היא העיקר במסר ,ולא התוכ .במילי פשוטות ,מאחר
שתהלי השלו הוא ,קוד כול ,תהלי רגשי ,אני רוצה להתמקד בעמדה
הרגשית המבוטאת עלידנו ובמה שאנחנו אומרי לצד השני ,לעיתי בלי
מילי ,אבל נותני לו להרגיש בעוצמה רבה באמצעות התנהגויות שלנו,
כאלו ואחרות.
בטיפול אנו קוראי לזה  ,acting outכפי שכבר אמרנו ,אות פעולות
תוקפניות שהמטופל עושה בלי להיות ער למה שעשה או בלי להבי באמת
למה הוא עשה אות .ההנחה היא שא יוכל המטופל לדבר על רגשותיו
ולהעלות אות למודע ,הוא לא יהיה זקוק לפעולות אלו .ילד שיכול לדבר
על העלבו שהוא חש ,סביר להניח שיזדקק פחות לאלימות כדי לשכ
עלבו זה .כ ג אנו .עלינו לברר לעצמנו למה אנו מתאכזרי כלכ
לפלשתינאי ,ומאילו רגשות לא פתורי זה נובע .משהו רגשי עמוק מעכב
אותנו מלהתבונ לה בעיניי .הא קיומ הוא שמאיי עלינו כלכ,
והפחד שידרשו את ארצנו ,שהיתה בעבר שלה? ואולי מחיקתנו אות
וההתעלמות שלנו מה ,מטרתה שלא לראות את סבל ,כדי שנוכל
להדחיק את רגשות האשמה שלנו בנוגע אליה? הפחד והאשמה אלו
רגשות שכמוב לא מוציאי זה את זה .בטיפול אנו נוהגי לברר רגשות
אלו ולהבינ ,כדי שלא יפעילו אותנו בלי שנהיה מודעי לכ .בירור
אמיתי של רגשותינו הלאומיי כלפי הפלשתינאי אינו קל וטר נעשה
במידה מספקת בדושיח לאומי פתוח .אבל רק דר טיפולית זו תאפשר
לנו להתייחס אל הפלשתינאי באופ אנושי יותר ולא להוסי חטא על
פשע.
במקרה הטוב אנו משולי להורה שנות לילד מבחינה חומרית מכל טוב
)זוהי כמוב הגזמה פרועה ,א נחשוב על כל הדוגמאות שהבאתי( .אבל
הורה זה מעניק לילד מעט מאוד מ הבחינה הרגשית .כלומר ,הוא מונע
ממנו יחס ח ואוהד .אנו יודעי לאילו פתולוגיות קשות זה מוביל ,סוג
זה של הזנחה רגשית .אכ אנו נותני לפלשתינאי שטחי ,נמל ,מעבר
בטוח ,משטרה ,לעבוד בתחומנו ועוד ,אבל אנו מונעי מה את אותו
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יחס ח ואוהד שה ,במצב ,כלכ זקוקי לו .אותה הבטחה שלמה
שאנו לציד ,שנעזור לה לגדול ,להתפתח ולהגיע לעצמאות .כל ילד יודע
שזה חשוב לא פחות מהנתינה החומרית עצמה .הא אנו מדחיקי את
מה שארצותהברית נותנת לנו? היא מעניקה לנו סיוע חומרי נדיב ,אבל
לא פחות חשובות לנו הצהרותיה החוזרות ונשנות של נשיאי ארצות
הברית ,הצהרות שבאות מעומק הלב ,בדבר המחויבות העמוקה של
ארצותהברית לשלומה ולבטחונה של ישראל .הא יכולנו ,אנו כע,
לוותר על החו והאהבה שמרעיפה עלינו ארצותהברית? וכמה ארצות
הברית מבינה שקשר רגשי זה חשוב לנו מאי כמוהו! מי שמתקשה לחוש
אהבה לפלשתינאי ,שעל הצור בה הרחבתי בפרקי הקודמי ,שיחשוב
שאהבה שלנו כלפיה היא אינטרס בטחוני שלנו ממדרגה ראשונה.
אני חושב שצו השעה הוא רגישות רבה וראייה פסיכולוגית של תהלי
השלו .אנו חייבי לדרוש מה להילח בטרור ,אבל ג מילד אתה לא
יכול רק לדרוש ורק לקרוא אותו לסדר .אתה חייב לשאול את עצמ מה
אתה נות לו ברמה החומרית ,וכמוב ג ברמה הרגשית :תשומתלב,
התעניינות ,עזרה ועוד .שא לא כ ,יצטר הילד למרוד ולעשות מעשי
שליליי כדי להפנות את תשומתליב אליו .על כ ,הדרישה ללוחמה
ש,נו
בטרור צריכה להיתמ ביחס רגשי הרבה יותר אמפתי וח .ההורה ָ
חייב לשאול את עצמו מדוע הוא נוהג כ בילד הזה במש השני .מדוע
הוא לא יכול להגיד לו מלה אחת טובה? מה יש בילד הזה שמעורר אצלנו
רגשות קשי כלכ ,שגור לנו לדחות אותו ,לא לסבול אותו ,ובעיקר,
לא לראות אותו ,ולהגיד שהוא לא קיי? הא אנו כאותו הורה המפחד
מילדו ומרגיש בובזמ רגשי אשמה קשי כלפיו? הרבה הורי
אומרי ,זה המתבגר התוקפ הזה ,הוא אש .אבל אנו ,כמטפלי,
יודעי כמה קשה להורה במקרה שלנו ליטול אחריות על היחסי
המורכבי והמסובכי שיצר ע הילד במש השני.
כמה מילי על עלבונות רחוקי יותר .יש להבי את הזדהות
הפלשתינאי ע סאדא חוסיי במלחמת המפר 2ואת צהלותיה
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מהגגות כשחזו בטילי שעפי על ישראל .לרגע הוא נתפש בעבור
כמנהיג הערבי היחיד שבאמת איכפת לו מה ,שלא חושש מישראל,
ומוכ להילח בשביל ולהשיב לה את כבוד .ברגע זה היה פחות
חשוב לפלשתינאי מה שעשה סאדא לכווית ולבני עמו .הוא שימש
בעבור עוג הצלה במציאות שבה אפילו מדינות ערב לא דואגות לה.
כלכ עמוקות תחושות הפגיעה ,העלבו והזע של הפלשתינאי .אי
פלא שה מניעות מתאבדי .במסורת שלנו שמשו התאבד כדי להרוג
איתו עוד הרבה מ הפלשתי ,שכלכ פגעו בו ואות כלכ שנא.
ההתאבדות מ-נעת עלידי עלבו עמוק ביותר וזע גדול עוד יותר .כ חש
שמשו לאחר שהפלשתי ניקרו את עיניו .אז בואו לא נגיד שבמסורת
היהודית אי דבר כזה ושאנו בכלל לא יכולי להבי אות .אבל כא ג
המקו לציי את החלק השפוי של סאדא חוסיי ,שאמר שהוא יכבד כל
הסכ שייחת בי הפלשתינאי לישראל .על כ חשוב שנשמע ג את
הקול הזה ,ונבי את המשמעות העמוקה של התפייסות רגשית בינינו ובי
הפלשתינאי ואי היא תניע מעגלי פיוס רחבי יותר בינינו ובי הערבי.
סאדא חוסיי הוא לא משוגע ,א שג למשוגע יש רגשות אנושיי שאנו
בהחלט מביני בחדר הטיפולי .סאדא חוסיי ער מאוד לסבל של
הפלשתינאי ומזדהה אית וע עלבונ .אני מציע שלא להרחיק
מהבנתנו איש עלידי אמירות שהוא משוגע.
ומה בנוגע לאירא? מי כמונו יכול להבי היטב שנאה דתית .מה אנו
באמת חושבי ומרגישי כלפי דתות אחרות? איזה בוז סמוי ,שהוא
אינהרנטי לעמדה הבלעדית של כל דת ,אנו חשי כלפי האיסלא?
תוסיפו לזה את הפגיעה שה ספגו מהיהודי ,את ההשפלה והגירוש של
אחיה מאדמת ,למה שיאהבו אותנו?! המינימו שנית לעשות הוא
לכבד את רגשותיה ואת דת .להזמי אות חגיגית להשתת בדיו
ובהחלטות בנוגע למקומות הקדושי לאיסלא ,למשל .נכו ,כל דת היא
קיצונית מטבעה ,אבל זה לא אומר שמעשי שוני שלנו ִהנ חסרי
חשיבות והשפעה )בשעת כתיבת שורות אלו מנהיג החיזבאללה,
נאסראללה ,מצהיר שיש לה כוונה להניח את נשק(.
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המזרח התיכו החדש של שמעו פרס מאיי על כל הערבי .ה רגישי
מאוד לנרציסטיות שלנו ,מבחינת ,בצדק .ה שומעי נכו ,שבמזרח
התיכו החדש הזה אנו רק רואי אי נקד את הפרימיטיבי האלו,
ולא מה אנו יכולי לקבל ג מה .אותה נתינה "נדיבה" נחווית על
ידיה כעוד השפלה בשרשרת ההשפלות שספגו מאיתנו .פלישת הקידמה
שלנו לשוקיה ולעולמ אינה ,לדיד ,אלא המש ההשתלטות ,והיא
פותחת פצע עתיקיומי ביחסינו אית .ה רוצי להיעזר בנו ,זה ברור.
מי לא רוצה לקבל עזרה? אבל כא חשוב האי .כאותו אבא שממתי
בסבלנות עד שילדו יבקש עזרה ולא קופ 2לפניו ומראה לו כמה הוא ,האב,
גדול והילד קט .אני מכוו לאותה נתינה מותאמת ,לא מציפה ולא
גרנדיוזית ,הקולטת כמה האחר פגוע.
אבל הבעיה סבוכה עוד יותר .לדיד אנו השודד שחדר לבית ,ועכשיו
עוד רוצה להעניק לה מתנות ברוב חסדו .מזרח תיכו חדש מעליב את
הערבי מאוד

–

יש בו מסר רומנטי שבא מצד התוקפ .השודד שחדר

לבית וגרש אות ממנו מדבר עכשיו על אהבה .הרצו שלנו למחוק את
כל מה שכא קרה ולפתוח ד חדש ,מזרח תיכו חדש ,מטבע הדברי
מאוד קשה לה ויותר מכ ג מעליב אות מאוד .הא אנו היינו
מוכני ליחסי שבה נמחק העבר הנורא שלנו ע הגרמני?! הרי אנו
חוזרי ומדגישי את הצור לא לשכוח ולא לסלוח .לא פלא שבהרבה
מפגשי בי מנהיגי שלנו למנהיגי שלה אנו יוצאי מהמפגש
אופטימיי וה יוצאי ממנו פסימיי .ג האופטימיות שלנו מעליבה
אות ,כאילו אפשר לסדר ולתק הכל .על כ יש לכבד את העצב שלה
ואת הזיכרו הכואב שלה והנתינה צריכה להיות שקטה .נתינה של מי
שיכול להתאפק ולשלוט בצרכי הנרציסטיי שלו .נתינה צנועה ,כפי
שארצותהברית נותנת לנו.
עכשיו הגענו לעיקר .אני חושב שעלינו לבקש סליחה מהפלשתינאי
ולהצהיר חגיגית שאנו מתנצלי על הסבל שגרמנו לה .לא משו שה
צודקי ואנחנו לא .אי כא צודקי ואשמי ,זוהי טרגדיה משותפת של
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שני עמי .ג אנו היינו פליטי ,ורצינו לבנות לנו כא בית .אנו היינו
שותפי לאסו של הע הפלשתינאי לא כי רצינו בכ ולא כי תיכננו את
זה ,אלא משו שאלו היו הנסיבות של הקמת מדינתנו ומלחמת הקיו
שלנו .לא עשינו שו דבר בזדו ,ולמרות זאת ,גרמנו לה סבל רב .על כ
אנו מתנצלי ,ורואי לעצמנו חובה מוסרית לעזור לה בכל דר
אפשרית להקי מדינה ,לגדול ולהתפתח ,על א כוחותינו הדלי .כא
המקו להפני שינוי מהותי בעמדה שלנו כלפיה .ה מצפי מאיתנו,
ובצדק ,שנהיה הורי טובי בשביל )ג א ה כועסי עלינו מאוד(.
הרי אנו חזקי ומפותחי מה עשרת מוני .המחשבה שלנו צריכה
להיות מכוונת לפיוס ,כדי שנוכל בעתיד לחיות יחד וכדי שיהיה ג זיכרו
נעי של עזרה שלנו לה ,ולא רק זיכרו של גירוש ,נישול והשפלה ,כמו
ג הסכמי שה כפו עלינו בכוח הטרור והאינתיפאדה .הרי בכלכ
הרבה דברי אנו יכולי לעזור לה ואיננו עושי זאת .כמה בקשת
מחילה פומבית כזאת יכולה לשנות את גלגלי ההיסטוריה ולהפו אותנו
למי שעוזר בהקמתה של מדינה פלשתינאית ולא למי שנלח בה ,למי
שעוזר לה לגדול ולא למי שמונע מה לגדול! נכו ,יש לדרוש מה
דרישות בלתי מתפשרות ללחימה בטרור ,אבל רוח הדברי חייבת להיות
שונה .רוח של אבא גדול וטוב ,שש גבולות בלתי מתפשרי ,אבל
מיטיבי וחמי ,ובעיקר ,עוזר לגדול .אבא שבאמת מבי שג
לפלשתינאי חשוב להפסיק את הטרור ולשלוט בתוקפנות שיוצאת מה.
הרי אנחנו מכירי את הסוגיה הזאת כלכ טוב מגידול ילדי ,אי
גבולות ברורי ותקיפי הולכי ע חו ואהבה .כ גדלי ילדי וכ
ה זוכי לעצמאות .וכמו שילד נושא איתו את זכרו ילדותו ואת זכרו
התייחסות הוריו אליו כל חייו ,וזכרונות אלו משפיעי על הקשר הבוגר
שיהיה לו ע הוריו ,כ חשוב שנשקיע אנו היו בגידולה ובצמיחתה של
המדינה הפלשתינאית ,כדי שנקצור את פירות הקשר הטוב ,עד כמה
שנית ,בעתיד.
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החשיבה הערבית
אפתח בהדגמה של הדושיח שנער בי מובארק לנתניהו בשפות שונות
)הערו 2הראשו 21 ,בספטמבר  ,(1997וננסה להבי שוני זה.
מובארק משיב על הבקשה של נתניהו לשחרר את עזא עזא מהכלא.
צחקוק קל.
אחרי כל מה שה עשו.
ומה אומר לע המצרי ולמערכת המשפט המצרית?!
הוא ,נתניהו ,הכתי את מערכת המשפט המצרית.
המערכת הזאת היא מ הטהורות והצודקות במערכות המשפט.
ואני אומר את זה כאד בעל ניסיו.
אז אי אעשה את זה )השהיה ושאלה מלווה בתנועת יד(?
ה עשו הרבה טעויות בטיפול בנושא הזה ,וה נושאי באחריות.
אני לא יכול לעשות כלו.
לא נתתי חנינה מאז התמניתי לנשיא.
המראיי שואל את בנימי נתניהו" :מובארק אומר שעזא עזא לא
ישוחרר מ הכלא בגלל דברי שאתה אמרת ,אתה מצטער על אות
דברי?"
נתניהו משיב" :אני הרבה זמ לא שמעתי תירו 2כזה על החזקת אד
בכלא .עזא לא היה צרי להיכלא מלכתחילה ,הוא ח מפשע ,וכל השאר
זה תירוצי".
הצחקוק הראשו של מובארק טעו בדיקה .זאת מאחר שנושא זה אינו
מצחיק כלל ועיקר .סביר להניח שהצחוק הוא הגנתי בעיקרו ,ובא לכסות
על תכני של פגיעה שיופיעו בהמש.
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החל במשפט הראשו "אחרי כל מה שה עשו ,"...המש ב"נתניהו
הכתי את מערכת המשפט המצרית" וכלה ב"אני אומר זאת כאד בעל
ניסיו" ,מספר לנו מובארק כמה הוא נפגע מהתייחסותו המעליבה של
נתניהו למערכת המשפט המצרית ,ושהוא ,מובארק ,חש צור להג עליה.
אי לנו סיבה שלא להאמי לו שהוא באמת נפגע מ הביקורת שהושמעה
אצלנו עליה .ג אנו היינו נפגעי אילו אמר מישהו מבחו 2שהשופטי
שלנו אינ ישרי ואינ אמיני ושלא נית לסמו עליה .אי ספק
שנתניהו נפל במקרה זה בפח שמנהיגי ישראלי נופלי בו שוב ושוב,
קרי ,פגיעה ,והעלבה של הערבי .השאלה היא ,כמוב ,לא מי צודק 
מובארק או נתניהו .סביר להניח שעזא עזא אינו מרגל .סביר להניח
ש"הלבישו" עליו משהו שהוא לא עשה .ייתכ אפילו שמובארק לא יודע
ש"הלבישו" עליו את העלילה הזאת .ג אצלנו היו לא פע דברי כאלו
בעבודתו של השב"כ .ייתכ ג שה"הלבשה" היתה ממניעי פוליטיי של
שנאה ונקמנות .אלו דברי שקורי ג אצלנו .אני אומר את זה כדי
להדגיש ולחדד את ההתייחסות שלנו אל הערבי ,שהיא ,לעיתי
קרובות ,מעמדה מתנשאת ומזלזלת .לאמור ,לנו דבר כזה לא היה יכול
לקרות .לחלופי ,ייתכ ג שהשב"כ שלנו לא סיפר לנתניהו את כל
האמת ,כפי שכבר קרה אצלנו בעבר ביחסי בי ראש ממשלה לשב"כ.
אבל לא מדובר כא בתחרות מי טוב יותר ומי צודק יותר .השאלה
המרכזית ִהנה אי לתקשר טוב יותר ע מובארק ,אי להבי את צורת
החשיבה השונה שלנו ושל הערבי ,את השוני בשפות ,בעמדות הרגשיות.
כ יקל עלינו להשיג את המטרה  קשרי טובי ע מצרי ושחרור
עזא עזא .וכא מובארק מספר לנו שהוא נפגע מאיתנו ,מהזלזול של
נתניהו במערכת המשפט המצרית.
המעשה החל בכליאה של ישראלי שלדעתנו הוא ח מפשע .זהו מעשה
חמור המעורר אצלנו סערת רגשות ותחושות נרדפ-ת שייתכ שמקצת
מוצדקות .איני יודע מה היו המילי המדויקות של נתניהו שפגעו
במובארק ,וזה לא כלכ משנה .עצ העובדה שמובארק נפגע מחייבת
אותנו למשנה זהירות ברגשותיו שלו וברגשות הע המצרי .אבל אנו
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הגבנו מתו העלבו שלנו ,מתו תחושת הנרדפות שלנו ,כפי שקורה לנו
לא אחת ,ויצאנו בהאשמה כוללנית לגבי אמינותה של מערכת שלמה
ואולי ג של אר 2שלמה .חשנו שהמצרי עשו לנו דווקא ,ה נגדנו ורצו
לדפוק אותנו ,וחיזקנו בכ את המעגל הרודפני .בשלב זה כבר ברור
שהתייחסות שלנו הנותנת כבוד למערכת המשפט המצרית ,שייתכ מאוד
שבכללותה מגיע לה כבוד ,לצד בקשה לשחרר את עזא עזא מאחר
שנפלה טעות שיכולה לקרות ג אצלנו היתה משרתת את מערכת
היחסי שלנו אית ואת עזא עזא טוב יותר .אני רוצה להדגיש שלא
חשוב מי צודק .יש להקשיב היטב לדושיח הרגשי המתנהל כא ,שבו אנו,
מתו הפגיעה שאנו חשי ,לא מסוגלי לפנות למצרי מעמדה שוויונית
ומכבדת.
מובארק מסיי קטע זה במילי "אז אי אעשה את זה?" כלומר ,תגידו
לי את ,במצב ענייני כזה של פגיעה בכבודנו ,אי אוכל לחו אותו?
אנו צריכי להיות ערי לאיכות השונה של החשיבה הערבית .מובארק
משת אותנו בחוויה הרגשית של הפגיעה יותר מאשר במבנה הגיוני
כלשהו .כשהוא אומר "אז אי אעשה את זה?" הוא מלווה אמירה זו
בתנועת יד ,וממתי למענה מ המראיי או מהקהל הצופה .הוא ,נתניהו,
עשה לי ככה וככה ...אז אי אני יכול כעת לגמול לו באופ שונה .מדובר
כא בחשיבה במישור הרגשי ,שהיא בהחלט שונה מחשיבתו של נתניהו.
מובארק לא שואל א עזא עזא ריגל או לא ,הוא לא עסוק בעובדות,
הוא עסוק במערכת היחסי הרגשית המתעוררת כא ,בניגוד לנתניהו,
שאותו מערכת היחסי

הרגשית מעניינת פחות ,והוא מדגיש את

"האמת האובייקטיבית" .אנו ,כמדינה ,מעול לא היינו חושבי להתנות
את בירור האמת והצדק במה שאמרו הערבי ובשאלה א ה העליבו
אותנו או לא .אכ ,כל צד מדבר בשפתו .מובארק בשפה ציורית,
אסוציאטיבית יותר ,המחוברת לרגש ,ונתניהו בשפה לוגית ,הבאה
ממקו של אובייקטיביות ונעדרת התייחסות רגשית.
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ואז באה התבטאות שתפקידה להג מפני חוויית הפגיעה והעלבו" :ה
עשו הרבה טעויות בטיפול בנושא הזה ,וה נושאי באחריות".
זו התבטאות בסגנו סאדומזוכיסטי ,המטילה על הקורב את האשמה
לסבל שלו .הוא ג נפגע וג חש אחראי למה שקרה לו .קרי ,עזא עזא
לא ישוחרר וזה בגללכ ,וכעת תאכלו את עצמכ .ואכ ,המראיי נענה
להזמנה לדפוס זה של קשר ולתגובה רגשית כזאת ,והוא שואל את נתניהו
א הוא מצטער על מה שאמר .ומייד מתעוררת בנו האשמה כלפי עצמנו
וכלפי נתניהו ,שאולי באמת לא נהגנו כשורה ואנו אשמי במה שקרה לנו,
ואי לנו את מי להאשי .זהו סוג של יחסי שא לא ערי לו ,הוא עלול
לעורר רגשי אשמה ובושה רבי .עלולות להתעורר מחשבות חוזרות
ונשנות שאילו התנהגנו אחרת ,אילו דיברנו אחרת ,לא היה קורה מה
לרצות
שקרה .עלול להתעורר ניסיו לחפש את ההתבטאות הנכונה כדי ָ
את הצד השני .דפוס זה של קשר חוזר לעיתי קרובות ביחסנו ע
הערבי ,וכדאי היה להבינו לעומק .מדובר במנגנו ראשוני ביותר
בתהלי ההתפתחות ,הנקרא "הזדהות ע התוקפ".
הזדהות ע התוקפ ,כפי שכבר הוסבר ,היא צור קיומי לילדי מוכי.
ה מזדהי ע ההורה הטוע שה לא בסדר ושהאשמה בה ,ולא
מסוגלי לעמוד מולו ולומר שמגיע לה יחס אחר שאותו ה לא מכירי
כלל )זאת הבעיה( .ההורה בולע אות נפשית ,כלומר ,מאל 2אות
להסכי איתו ,ולא מאפשר לה נפרד-ת שיכולה להתבטא בכעס של
הילד על ההורה .ילדי אלו מזמיני התעללות לא אחת ,כי זוהי הדר
להצטר להורה ולקבל התייחסות .זוהי ג הדינמיקה שנוצרת לעיתי
קרובות במקרי של ניצול מיני שבה הילדה לא רק נפגעה ,היא ג חשה
שהיא אשמה ואחראית למה שקרה .ליחסי שלנו ע אלוהי יש ג
היבטי סאדומזוכיסטיי ,כמו שיש בכל יחסי יצריי ע כוח חזק,
שנחווה ,לא אחת ,כשרירותי .ההסבר הדתי לשואה ,למשלִ ,הנו שכנראה
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חטאנו ,עשינו מעשי לא טובי ,ומגיע לנו .אנחנו אומנ לא לגמרי
מביני מדוע הגיע לנו עונש נורא שכזה ,אבל אלוהי תמיד צודק ויודע
מה שהוא עושה ,כ שאי לנו שו טרוניות כלפיו .כ ג בנוגע לגָלות ע
ישראל מארצו ,הרדיפות שעברו היהודי וכיוצא בזה .בכל אלו קיבלנו
את העונש שהגיע לנו מאלוהי .זוהי בהחלט מערכת יחסי של הזדהות
ע התוקפ ויחסי סאדומזוכיסטיי ע דמות דמיונית .אילו בעלי
חיי הוא דוגמא נוספת .באילו אנו דורשי מהחיה לציית לאדונה ציות
מוחלט ולהזדהות איתו ,ולוותר ויתור מוחלט על רצונותיה העצמאיי
)הזדהות ע התוקפ וקשר סאדומזוכיסטי ִהנ מבני רגשיי דומי.
זאת משו שבהזדהות ע התוקפ המזדהה מסכי ומצדיק ,ובאופ זה
ג מפיק הנאה ממעשיו של התוקפ בו( .ואכ ,לא פע נשמעי מ הצד
הערבי קולות האומרי שתפקיד היהודי הוא לסבול ,להיות מוכי
ומושפלי .על היהודי לקבל ,על פי אות דוברי ,הבאי בדר כלל
מחוגי איסלאמיי דתיי ,את תפקיד הפסיבי בהכנעה ובהבנה ,כי
זהו רצונו של אללה.
הזדהות ע התוקפ היא ג סוג של קשר שבו התוקפ מסיר מעצמו את
האשמה ,והקורב חש שהעונש שקיבל מגיע לו .זוהי איכות של קשר שבו
החזק הוא ג הצודק ,והחלש הוא ג האש והנושא באחריות למה
שקורה לו .כשהימי אומר שהערבי מביני רק כוח ,הוא בעצ מתכוו
לכ שהכוח המופעל עליה יגרו לה להבי שה לא צודקי )ת לו
שתי סטירות ,ורק אז הוא יבי שאתה צודק( .התייחסות זו מזמינה קשר
מסוג זה ,אלא שהפע אנו נמצאי בו בעמדה הסדיסטית .הורה צודק
הרבה פעמי בחווייתו של הילד מפני שהוא חזק ויש לו כוח ,והילד מקבל
אפוא את מרותו .לא משו סיבה אחרת .בהיבט מסוי ,נית להבי שכ
מתחיל תהלי הגדילה ,והפחד מעונש הוא מניע ראשוני רבעוצמה
במיוחד בתהלי החינו .כמבוגרי ,כאשר המכה היא נוראה ,אנו
מכירי את ההרגשה המשתחזרת מ הילדות ,ואנו מזדהי ע התוקפ,
כי אי לנו יכולת לעמוד מולו .הזדהות זו מרגיעה אותנו .כשקורה לנו
אסו ,למשל ,אנו נוטי לקבל אותו בהכנעה לא אחת ,כי האלטרנטיבה
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האחרת היא מרירות וכעס כלפי אותו כוח עליו .אנו מביני שהזדהות
ע התוקפ היא מנגנו התפתחותי ראשוני שמצוי בכל אחד מאיתנו.
כשאנו אומרי שהפליטי אשמי בגורל כי הערבי היו אלו שפתחו
במלחמה נגדנו ,ג א הדבר נכו עובדתית ,זוהי עמדה סאדומזוכיסטית
שבה אנו מטילי על הקורב את האחריות למה שקרה לו ומסירי את
האשמה מעצמנו .או שאנו אומרי שהמזל שלנו הוא שהערבי כלכ
מטומטמי שה מביאי על עצמ את כל הצרות .בכל פע שה לא
הסכימו לתוכנית חלוקה או פתחו נגדנו במלחמה אנו הרווחנו וה
הפסידו .משפט זה נאמר ,לא אחת ,בהבעת שמחה ,כתוצאה מהקלה
בנטל האחריות והאשמה שאנו חשי.
הזדהות ע התוקפ נית למצוא אצל ערביי ישראל שמצביעי למפלגות
ציוניות ,בייחוד אצל אלו שמצביעי לליכוד .משתפי פעולה שמזדהי ע
המטרות של היהודי מזדהי ג ה ע התוקפ .כדאי שנקשיב
לצלילי הדקי הסמויי האלו המצויי בכל אחד מאיתנו .אותה
שמחה לרגע ,שמייד מודחקת כשקורה לנו אסו .כשנופל חייל שלנו
בלבנו ,למשל ,קיימת ג תחושה ,שקשה לזהותה ,מאחר שהיא מייד
נעלמת מ המודע ,שקיבלנו את העונש שמגיע לנו .תחושה שיש בה סיפוק
מסוי ,כמו לגרד פצע .כ אמר איוב "יהוה נת ויהוה לקח יהי ש יהוה
מבֹר" .לאחר רצח רבי היו שאמרו שרבי הביא על עצמו את העונש
שקיבל .מי שחושב כ באמת זוהי כמוב פתולוגיה .אבל חשוב שנלמד
להכיר את כל מגוו הרגשות הקיימי בתוכנו ,ולעיתי הקיצוניי
שבינינו יכולי לעזור לנו להקשיב לעצמנו נכו יותר .החשיבות של
ההקשבה לרגשות המודחקי האלה ִהנה כדי להכיר את הרגשות
המנווטי אותנו ואת הערבי ולהבי את הדיאלוג הרגשי שלנו אית.
מבנה המשפחה הערבית סמכותי בבסיסו .האב עומד בראש המשפחה,
והאשה והילדי כפופי לו .הייררכיה משפחתית זו מזמינה רגשות של
הזדהות ע התוקפ .אכ ,הקשר בי נשיות למזוכיסטיות מוכר לנו .הב
הגדל במשפחה זו ידמה בבגרותו לאביו בכ שידרוש שיזדהו איתו וע
תוקפנותו .ככל שהחברה יצרית ופרימיטיבית יותר ,לרגשות אלו השפעה

324

גדולה יותר .כ מזדהי אנשי ע משטרי טוטליטריי .במשטרי
אלו ,כמו במשפחה המסורתית ,הפחד והכוח מעצבי את דפוסי
התקשורת הרגשית .לא במקרה הפסיכולוגיה הקלינית ,כפי שהובהר,
קיימת בעיקר במדינות דמוקרטיות .אנו מדברי על יכולת שאינה מובנת
מאליה של הבנה של היצרי ,יכולת להביט עליה מהצד ,להתייחס
לחוויה הכי סובייקטיבית באובייקטיביות ,כל זה יכול להיות קיי רק
במשטר ובחברה דמוקרטיי ובמבנה משפחה שוויוני יותר ,היכ
שמכירי ג באחר .אצלנו הימי קרוב יותר ליצרי מאשר השמאל .על
כ מנגנוני הנפש המתוארי חשופי ,נגישי ומפעילי יותר התנהגויות
בימי מאשר בשמאל .במוב זה צודק הימי כשהוא אומר שהוא מיטיב
להבי את השפה של הערבי מ השמאל.
הזדהות ע התוקפ היא בעצ קצה הדר .המעשה הרגשי הקיצוני
ביותר שנית לעשות כשמאוימי מכוח הוא להצטר אליו ,כדי שלא
לחוש פחד וכעס .מצב ביניי בי הזדהות ע התוקפ להתמרדות נגד
התוקפ הוא מצב שבו אנו מפחדי מהתוקפ ,ועל כ ,איננו מורדי ,אבל
ג איננו מזדהי .אנו נפרדי ממנו ושומרי על הכעס כלפיו ,אבל לא
מרימי ראש .מערכת היחסי בינינו ובי ערביי ישראל ,הפלשתינאי
והערבי בכלל מאופיינת עלידי שלוש עמדות רגשיות אלו.
עלינו להבי את המשמעות הרגשית של העלבו שהערבי ספגו וסופגי
מאיתנו )עלבו שתואר בפרק הקוד( .כשהעלבו חזק דיו והערבי חש
שאי הוא יכול לעמוד מולנו ,הוא ייטה לומר שמגיע לו העונש הזה .זאת
מאחר שקשה לו לשאת נפרד-ת ולומר לעצמו שהוא רוצה למחות נגד
העונש הזה .על כ נדרשו לפלשתינאי כל כ הרבה שני כדי להתקומ.
זאת ג הסיבה שה לא שיקמו את עצמ כפליטי כל השני .בבחינת,
מה שקיבלתי זה מה שמגיע לי .מאותה סיבה ,כפי שכבר ציינתי ,ערביי
ישראל לא מתקוממי .ה חושבי באופ לא לגמרי מודע שמגיע לה
העונש שלה ,המתבטא בקיפוח ביחס למגזר היהודי .ייתכ שה חשי
שמגיע לה עונש מפני שה משתפי פעולה ע האויב הציוני ולא נמלטו
כאחיה ,הפליטי )ראה "ערביי ישראל"( .ייתכ שזוהי רק תוספת וה
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היו מזדהי איתנו ,התוקפ ,בכל מקרה ולא היו מורדי .תעיד על
הזדהות ע התוקפ הצבעת למפלגות ציוניות .ג בהצבעה חשאית,
מאחורי הפרגוד ,אחוז ניכר מה מצביע למפלגות ציוניות .הרי ערביי
ישראל יכלו לזכות על סמ מספר בהרבה יותר מנדטי בכנסת ולחזק
את כוח ,וה בוחרי שלא לעשות כ .בעמדת הביניי מצפה הערבי
לשעת הזדמנות שבה יוכל לזקו את ראשו ולמרוד ,הוא כבר מודע לכעס
שלו ולא מדחיק אותו כל כ כפי שקורה בהזדהות ע התוקפ .שוב,
הכעס האצור של ערביי ישראל ושל הפלשתינאי בשטחי בימי אלו
שעלול להתפוצ 2באינתיפאדה מדגי עמדה רגשית זו .ולבסו המרד
עצמו ,האינתיפאדה ,שבה כל הרגשות המודחקי יוצאי החוצה וגלויי
לעי כל .מבחינה התפתחותית זה כיוונו של התהלי הטבעי של הגדילה,
רגשות מודחקי מחכי לפרו ,2ועל כ כל כ חשוב שנהיה מודעי וערי
לתהליכי אלה.
הזדהות ע התוקפ הוא מנגנו פרימיטיבי ,שסוגר בתוכו כעסי רבי,
ואלה יפרצו ברגע שלאד המזדהה תהיה יותר יכולת לעצמאות ונפרד-ת,
כשיתעורר יו אחד ויאמר שלא מגיע לו לסבול .לחלופי ,האד המזדהה
יכול לחוש שהתוקפ נחלש ואילו הוא התחזק .ג אז תתרופ אותה
הזדהות ע התוקפ .אנו רואי אפוא ששתי סכנות אורבות לנו .האחת,
גדילה רגשית של הערבי ,ה הפלשתינאי וה ערביי ישראל ,שבסופה
ירצו באמת כבוד ומקו ,שמגיע לה .והשנייה ,תחושה שלה שנחלשנו
ומאז הכוחות השתנה ,אז תיחלש ההזדהות איתנו ,והפחד שלה
מאיתנו יל וידע .לא נית לבנות לאור שני קשרי על הזדהויות ע
התוקפ או פחד מפניו ,זה ברור לכל אחד .מכא נובעות האמירות שא
תפנה לערבי את הגב הוא ידקור אות ,ושעלינו תמיד להיות חזקי .א
נבח אמירות אלו מ ההיבט הרגשי ,נבי שמי שדוקר אות מאחור חושש
לדקור אות מלפני .כ חשי הערבי כלפינו .לומר שהערבי חשי
חלשי ומפוחדי מולנו זו אמירה אמפתית .לדבר על כ שידקרו אות
מאחור זה להדגיש את האופי הבוגדני שלה .אנו יודעי כמה הראייה
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האמפתית ,שכלכ חסרה לנו בנוגע לערבי ,מקדמת יותר מ הראייה
הביקורתית.
האמירה שעלינו להיות תמיד חזקי ,יש בה אמת מסוימת במיוחד בקשר
ע חברה פרימיטיבית ויצרית יותר .מדינות בכלל קמות לא אחת בזכות
מאבק )בחיי האישיי קשה למצוא דוגמאות כל כ קיצוניות לכ שא
לא נהיה חזקי לא נשרוד פיזית ,מה שרומז על הפרימיטיביות
והראשוניות של התהליכי בתו משפחת המדינות בהשוואה ליחסי בי
אישיי( .זאת א שיש לזכור שהערבי קיימו עד היו את ההסכמי
שחתמו איתנו .אבל אנו מוסיפי עוד שמ למדורה ,משפילי אות,
מלבי את אותו מאבק כוחני ,את אותה חוויה שמישהו חייב להיות
למעלה ומישהו אחר למטה ,שהיא בבסיס החוויה הרגשית המוכרת לה
היטב .בבחינת ילד מוכה שגדל ע פחד בעיניי ,ואנו מתייחסי אליו
בגסות ,פוגעי בו ומשחזרי איתו מערכת יחסי המוכרת לו מ העבר
ולא עוזרי לו לבנות מערכת יחסי חדשה .אנו משפילי אות בכיסוי
אינטלקטואלי ,מערבי ,דמוקרטי ,ולא ביצריות גלויה כפי שנהוג אצל,
כ שהפגיעה קשה יותר .ה ניצבי מולנו כילד ,בלי מילי .ה חשי
שההסברה שלנו משתקת אות לאור השני ,ולא מאפשרת לעול
להיות ער לכאב .לדיד ,אי הבדל בי מה שסאדא חוסיי עשה
לכווית ובי מה שאנו עשינו לה .וה לא מביני למה העול לא מגיב
נגד היהודי כפי שפעל נגד סאדא .הרגשת היא שליהודי יש כוחות
ָמגיי ,דבר שמזמי בדיקה חוזרת ונשנית של כוחות אלו בעימות .עלינו
להבי את מערכת הרגשות המתפתחת עקב השפלה של חברה
פרימיטיבית .מצב נוכחי זה דורש שינוי כמוב.
העובדה שהחברה הערבית היא חברה פרימיטיבית אינה פועלת רק נגדנו,
ויעידו על כ האינטלקטואלי בעול הערבי ,שה ברוב נגדנו באופ
קיצוני .משו שה פרימיטיביי יותר ה ג חמי יותר ונוטי יותר
לסלוח .לא צרי ללכת רחוק ,אנחנו מכירי את הדושיח הזה בי שמאל
לימי אצלנו .כשאומרי שהערבי נוטי להגזי ,שלא נית לסמו על
מלה שלה ,שה שקרני ,חנפני ובוגדניי ,אמירות הנובעות מעמדות
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גזעניות ,שוכחי שלכל אחת מ המילי הללו יש ג הפ החיובי שלה.
נכו שעמדת הרגשית של הערבי ִהנה ילדותית ויצרית יותר מעצ
היות מפותחי פחות .אבל א ה נוטי להגזי ולא לדבוק באמת,
ה ג נוטי לשכוח ולסלוח על מה שה חשי שעשינו לה .ה פחות
נוקמי ונוטרי ,וה מוכני לעשות סולחה ולפתוח ד חדש .כ ה
ילדי ,רבי ומתפייסי במהירות )זאת הבעיה שלנו ,שטר למדנו
להערי את הסלחנות הערבית( .א ה חנפני ,זה משו שה חשי
חלשי ,וכ ג לגבי בוגדנות .נאמנות ואי התחנפות דורשי כוחות ,וא
הערבי כחברה חשי חלשי מולנו ,דבר שהוא נכו ,הרי זו הזדמנות
בשבילנו לגלות יחס מיטיב ואוהב ,ולעזור לה לגדול .ברשימה גזענית זו
שמניתי נרשמות בס הכול נטיות ילדותיות המעידות על חולשת כוחות
אגו ,ומזמינות אותנו ליצור קשר ח וקרוב אית והזדמנות לתק
במשהו את טראומות העבר .אינני בטוח שגורלנו היה טוב יותר אילו
עמדו מולנו מדינות אירופאיות לא בוגדניות ולא חנפניות ,שמלה שלה זו
מלה ,ואז ג השנאה שלה היתה שנאה למש שני רבות .הגליית אנשי
מאדמת ולקיחתה לא היתה זוכה למחילה מהירה יותר באירופה .תעיד
על כ ההיסטוריה רצופת השנאה והמלחמות ש .השאלה האמיתית היא
א אנו מסוגלי לראות ג את החיובי והטוב שבבזוגנו לחיי במזרח
התיכו ואפילו לאהוב אותו ולרצות לעזור לו.
בואו נבח את הדינמיקה של היחסי הרגשיי בינינו ובי מצרי .אנו
זהירי מאוד ביחסינו ע מצרי ,חוששי ממנה מאוד ,מפחדי בעמקי
הלאמודע שלנו שהיא תחזור בה מהסכ השלו שחתמה איתנו .בגלל
היותה המדינה הערבית הראשונה ,ובמש שני היחידה ,שחתמה איתנו
על הסכ שלו ובגלל היותה מעצמה ערבית חזקה ,אנו הלכנו ועדיי
הולכי איתה על ביצי .בהגזמה קלה ,אבל לא רבה ,אימצנו עמדה של
ילד בייש או עמדה של כלה מבוישת וחוששת העומדת לפני חתנ ,9או של
מי שעושי לו טובה שלא מגיעה לו .שורי כא בערבוביה אלמנטי של
הזדהות ע התוקפ ,הפע מצידנו ,הלקאה עצמית ,תחושות אשמה
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ובושה וניסיו לרצות את הצד השני .קיימות עדויות רבות למחמאות
שחלקנו לצד המצרי בנוגע לתרומתו לתהלי השלו ,בזמ שהמצרי
התנהגו כלפינו בתוקפנות כל השני .רבי ,למשל ,חלק למובארק
מחמאות א שמובארק יצא נגדו שוב ושוב; בהסכ שאר של ברק
הענקנו למצרי את הכבוד לאכס את תהלי השלו ולהיות שותפי לו,
בזמ שה הפגינו כלפינו עוינות בכל הזדמנות; במש השני התבטאו
מנהיגי שלנו שוב ושוב בדבר תרומתה המתמשכת של מצרי לתהלי
השלו ,בזמ שמנהיגי מצרי מקיימי איתנו שלו קר .ה מסרבי
לבקר באר ,2ואילו אנו רצי אליה בכל הזדמנות .אנו מקיימי קשר
לרצות יותר מאשר
רגשי כזה ע המצרי מתו תחושה של חולשה ורצו ָ
מתו הכרת תודה כנה ואמיתית על תרומת לתהלי השלו .אכ,
המצרי מזמיני אותנו לעימות כוחני מתו העלבו שה חשי ביחס
אלינו ,שאותו הזכרתי בפרק הקוד .כא יש להיזהר ,אני טוע ששגינו
בעניי עזא עזא כשפגענו במצרי ,זה היה מיותר ,אבל עדיי אי זה
לרצות את מובארק בכל הזדמנות .בשונה מיחסינו ע
אומר שיש צור ָ
הפלשתינאי ,אנו לא משפילי את המצרי היו באופ אקטיבי
ומתמש ,וה ג לא זקוקי לנו כש שהפלשתינאי זקוקי לנו.
המצרי מזמיני אותנו למשחק שאל לנו להיכנס לתוכו .משחק של כוח,
תוקפנות ופגיעה .רק מי שמכיר משחקי רגש אלו לא נופל בפח שלה.
אנחנו לא צריכי לפגוע בה ,אבל ג לא להתחנ אליה .זוהי הזמנה
למשחק סאדומזוכיסטי שבו המצרי פוגעי ב ומזמיני אות לפגוע
בה ,ואז ייכנעו לרגע רק כדי להתעורר מ הפגיעה כועסי ופגועי יותר.
המצרי מזמיני אותנו למאבק כוח שבו יש לנו שתי אפשרויות :להיות
כנוע או מנצח .הדינמיקה הרגשית של מובארק נחשפה שוב כשהוא
החמיא לנתניהו בתחילת הקדנציה שלו ואמר שנתניהו הוא אמי ,ואיתו
נית לעשות שלו .קשה להבי מה הניע את מובארק לחלוק שבחי כאלו
לנתניהו ,שבחי שהיו ודאי מוקדמי מאוד ,ונראו לרבי מאיתנו
שהכירו את עמדות נתניהו מוזרי .אי זאת אלא שהיה משהו בעמדה של
נתניהו ,בכוחניות ובכריזמה שלו שסח את מובארק להזדהות איתו .דבר
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זה לא קרה ביחסיו של מובארק ע ברק ,רבי או פרס .ההתפקחות לא
איחרה לבוא .מובארק השתחרר מאותה אשליה ,ונוצר מאבק עז של כוח
ביניה .מובארק שוב מדבר בשפה מעליבה כשהוא קורא לערפאת ב
כלבה כשהלה לא רוצה לחתו על הסכ אוסלו .הוא צוחק ע פרס על
אסד כשאסד לא בא ללוויה של חס ,מל מרוקו ,מחשש שייפגש ש ע
אהוד ברק .הוא מזמי את נתניהו למצרי לאחר כשלונו בבחירות ,ולא
את ברק ,שניצח .לברק הוא משגר מסר שעמדותיו נשמעות לו מדאיגות.
בכל הדוגמאות הרבות האלו מדובר בהזמנה להעדר נפרד-ת ,להיסחפות
אל תו מערבולת רגשית של יחסי כוחניי של משפיל ומושפל,
תהליכי רגשיי המוכרי לנו היטב מיחסי מטפל ומטופל בקליניקה.
כמו בקליניקה ,המטרה היא להיות מודע למה שאנו מרגישי ולמה
שמעורר בנו הצד השני ,כי רק בכוחה של מודעות זו למנוע היסחפות אל
תו מערבולת הרגש .זוהי התגובה הרגשית של מובארק לעלבו הקדו
שהערבי חשי מאיתנו ,זוהי התגובה הרגשית של מבנה אישיות יצרי
וראשוני יותר לפגיעה ,אותה ניידות רגשית ,אותו משחק רגשות הקשור
לחשיבה הערבית שעלינו ללמוד ולהכיר .ביטויו הוא בעמדות רגשיות
הפכפכות ומבלבלות ,שלרגע מעניקות אשליה של שלו וקירבה ,וברגע
השני נוחתת המכה )עמדה רגשית שנמצא בהמש ג אצל ערפאת,
וגורמת למכה להיות חזקה יותר( .א נעניק לו מחמאות שלא מגיעות לו
ונשת אותו באופ פעיל בתהלי השלו ומנגד ג נעליב אותו ,נשרת את
המש אותה מערכת סאדומזוכיסטית שמובארק מזמי אותנו לתוכה.
רק ערנות מלאה למסר הרגשי שמובארק מעביר אלינו יכולה לעזור לנו
להגיב בהתא .אנו קוראי להישג התפתחותי זה של האד שיכול
להכיל את רגשותיו ושקשה להפעיל אותו ולגרור אותו למקומות שאינ
רצויי עבורו "נפרדות" .כ ג גרסנו בעניי הסורי שש המשחק הוא
"נפרדות" )ראה בפרק "לבנו" בהקשר לא שארע( .יש בהחלט למחות על
תגובות לא מתאימות של מובארק ,לא להעניק לו פרסי שלא מגיעי לו
וע זאת ג לשמור על כבודו ,אלה ואלה לוקי היו בחסר .מצרי היא
לא המודל הרצוי לנו ליחסי ע מדינות ערב .להניח למובארק לתוו
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בינינו ובי שכננו זהו מסר לא מודע שאינו טוב .חוסיי ,בזמנו ,היה
מתאי לכ יותר.
א נשוב כעת לדוגמא של ראשית הפרק ,נתניהו משיב למובארק באופ
הגיוני ורציונלי שהוא הרבה זמ לא שמע תירו 2כזה להחזקת אד בכלא.
כלומר ,יש היגיו ,חוקי וכללי ,ולא מחזיקי אד בכלא מפני
שאמרתי משפט כזה או אחר .אבל מובארק ,שבהתא לחשיבה הערבית
ש את הרגש במרכז ,עסוק בדבר אחר ,במערכת היחסי הרגשית בינו
ובי נתניהו .בתשובתו ,ש"אובייקטיבית" היא נכונה ,מחמי 2נתניהו את
ההקשבה הנכונה למובארק ,הקשבה למשחק הרגשות :פגיעה ,עלבו
והזמנה לקשר תלותי סאדומזוכיסטי .נתניהו מעליב את מובארק שוב
בהשתמשו במלה "תירוצי" .עכשיו הוא ממש בתו המשחק שמובארק
גרר אותו לתוכו.
החשיבות העצומה של ערנות לרגשות המניעי את התהליכי הנפשיי
נובעת מאותו היגיו של טיפול נפשי .אנו יודעי שא אנחנו ערי
לרגשות שלנו ,אנו פחות מ-נעי עליד באופ לא מודע ,וזוכי ליותר
שליטה במצב .א נקשיב טוב לעלבו שלנו ,לא נהיה מופעלי בעטיו .א
נקשיב טוב לעלבו הערבי ,נוכל שלא להעצי אותו ושלא להסלי את
הסכסו .ערנות למשחק הרגשות הסאדומזוכיסטי מאפשרת שלא ליפול
במלכודת הזאת ושלא לחוש קורב או תוקפ .היה אפוא מקו להתנצל
לפני מובארק ,שנפגע ,זאת מאחר שאי לנתניהו שו כוונה לפגוע בו או
במערכת המשפט המצרית או בע המצרי ,לאמירה זו נתניהו ודאי
יסכי .ע זאת ,הרי רק התנצלות תשרת את אותה הלקאה עצמית
שמובארק מזמי ביחסי הסאדומזוכיסטיי האלה .על כ ,יש מקו
ג לומר בבירור שנפלה כא טעות ,כפי שיכול לקרות ג אצלנו ,ויש לתק
אותה.
החשיבה הערבית שונה משלנו ,ויש להכיר אותה .זוהי חשיבה שבחדר
הטיפולי אנו מעודדי דווקא ,אסוציאטיבית יותר ,ציורית יותר ,רגשית
ויצרית יותר .בדר זו ה מקלי עלינו להבי מה ה מרגישי .לעיתי
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קרובות ,הצהרותיה קרובות יותר לרגש מאשר שלנו .ערפאת מדבר
מאוד מהרגש ומתעל מ הפרטי .חוסיי ביטא חו מופג .מובארק
מאמ 2שוב ושוב עמדה רגשית של פגיעה ועלבו .אסד מעביר נוקשות
חריפה וצמצו ,והפ הרגשי בולט בהעדרו ,ג זה סוג של הבעה רגשית,
מוגנת מאוד .לכל אחד מהמנהיגי הערבי ,כפי שכבר ציינו ,יש בדר
כלל דר וצורה לביטוי רגשי ברור .ה מחויבי פחות לחשיבה לוגית
מסודרת ויותר לחשיבה רגשית ,סימבולית ואסוציאטיבית .על כ יש
להקשיב לה כפי שהמטפל מקשיב בקליניקה .המטפל שואל את עצמו
מה הדברי של המטופל מעוררי בו .הוא מכוו לרגש ,ומנסה לעזור
למטופל לזהות את רגשותיו .המטפל יקשיב לעיתי קרובות פחות
לפרטי או לטענות ההגיוניות ,שה בהרבה מקרי משמשות כהגנות
בפני הרגש שמתחת .המטפל ישאל את המטופל מה זה מזכיר לו ,או מה
זה מעורר בו ,ולמה זה מתקשר לו ,ויעקוב אחר הזרימה האסוציאטיבית
שלו ,כלומר ,מה הזכיר לו מה ,כדי לעזור למטופל לזהות את רגשותיו.
לא אחת אנו ביקורתיי מאוד ולועגי לחוסר האמינות הערבית.
כשהרדיו המצרי שידר במלחמת ששת הימי שהערבי מנצחי בכל
החזיות זה הפ אצלנו לבדיחה .אנו מדינה דמוקרטית בעלת חופש ביטוי
וחופש בתקשורת .לא כ הוא הדבר במדינות ערב .אי ספק שיש כא
הבדל התפתחות משמעותי .דמוקרטיה בעול הנפש ,משמעותה לאפשר
לקולות השוני שבתוכנו להתבטא .אבל בסוריה ,כפי שאמרנו ,אי
אינטרנט ,אי כבלי ,אי טלפוני ניידי ויש איש ביטחו בכל פינת
רחוב .במדינות ערב ,לעיתי קרובות אי ההנהגה חשה שמוטלת עליה
החובה לומר לע שלה את האמת .זוהי באמת צורת מחשבה אחרת
שכדאי לנסות להבינה .אותה כוחניות של משטר ,יש בה יצריות רבה,
המנציחה עמדה רגשית רגרסיבית וחשיבה ילדותית המ-נעת עלידי
הפחד .עול הילדות והטיפול הפסיכולוגי הקליני ִהנ דר המל
לחשיבה הערבית .אנו קוראי לזה חשיבה ראשונית ,שהיא
אסוציאטיבית יותר ,לעומת חשיבה ְשניונית ,המושתת יותר על כוחות
אגו ,סדר ומבנה לוגי )החלו הוא כמוב הדוגמא המובהקת ביותר
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לחשיבה ראשונית( .ע זאת ,חשוב לציי שהפחד רב השני שלנו שלא
נית לחתו על הסכ ע הערבי כי ה לא יעמדו בו לא התממש .הזמ
הוכיח ,לשמחתנו ,שאי זה נכו .הערבי לא רגרסיביי עד כדי כ,
וההסכמי שנחתמו ע מדינות ערב  הסכמי שביתת נשק ע סוריה
והשלו ע ירד ,ע מצרי וע הפלשתינאי  הוכיחו את עצמ יפה
בדר כלל.
בואו ננסה להבי את הדינמיקה הנפשית של השקרי של הערבי .אות
שקרי ידועי במש שני בנושאי שוני בתקשורת) .על דוגמא אחת
עמדתי בפרק "סוריה" בהקשר להצהרתו של אשארע שהסורי לא
הפגיזו ישובי ישראלי לפני מלחמת ששת הימי מרמת הגול( .בעבר,
למשל ,ה לא נהגו לדווח על מפלות שלה בשדה הקרב .ילד בגיל הג
יכול לומר שהוא ראה כלב בגודל של חמור .הוא לא משקר ,הוא מספר
לנו את ההרגשה שלו ,שראה כלב גדול .בגיל החביו )גיל  126לער( אנו
בסְ >-ר ֵאג,".
ֶ
יודעי שילדי נוהגי לשקר .אנו קוראי לזה "חורי
ואומרי בזה שהמצפו שלה עדיי לא התפתח דיו .שקרי אלו
מופיעי ,למשל ,במשחקי שבה הילד רוצה מאוד לנצח או ברגעי
אחרי שבה האמת קשה לילד מנשוא והוא לא יכול להתאפק ומשנה
את המציאות בהתא לצרכיו הרגשיי .בקליניקה אנו מכירי את
המבוגר שהוא שקר פתולוגי ,לא מפני שהוא רוצה לשקר ,אלא מפני
שהוא מג על עצמו ממציאות שהוא לא יכול לשאת .אנו רואי אפוא
שאפשר להבי כל שקר ,ויותר משיש בו רצו לסל את האמת יש בו קושי
רגשי עמוק לקבל ולהפני מציאות שאינה נסבלת .השקר של הערבי
הוא לא שקר של גיל הג ,הוא שקר של גיל החביו .ה יודעי את
האמת ,אבל היא כואבת לה ואי לה די כוחות לשאת כאב זה ולומר
את האמת .אכ התקשורת הערבית מתמקדת כל השני באות היבטי
שנעי יותר לצופה הערבי לקבל ,נעי יותר להיות החזק וג הצודק
מאשר החלש והאש וכיוצא באלה.
ג אנו משקרי ,א כי באופ מתוחכ ומוסווה יותר ,כיאה למי שיש לו
מנגנוני הגנה מפותחי יותר .כ בעניי הפליטי ,כ בעניי עקורי
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וברע ,כ בעניי הקיפוח רב השני של האוכלוסייה הערבית
איקרית ִ
באר 2ובשטחי וכ בעניי השחיתויות שמתגלות אצלנו חדשי לבקרי.
כשאנו משקרי יש לנו סיבות ,נימוקי ובעיקר חוקי .אנו יכולי
להוכיח במספרי ,על הנייר ,שהערבי לא מקופחי ,שהפליטי ברחו
מרצונ ,ושבכל זאת יש בעיה כלשהי שמונעת מאיתנו להחזיר לעקורי
את מה שנגזל מה .מאחר שהחשיבה שלנו מפותחת יותר והשקרי שלנו
מנומקי טוב יותר ,ה ג נגישי לנו פחות .כלומר ,אנו כאותה אישיות
פרנואידית שמשוכנעת שהיא צודקת .נדמה לי שהערבי מודעי יותר
לשקרי שלה מאשר אנו מודעי לשקרי שלנו .ה לוקחי את עצמ
פחות ברצינות ,ויש לכ ג יתרונות.
בואו נתייחס לרגע לאות מקרי שבה אנו אומרי את האמת הצרופה
ואילו הערבי משקרי .דווקא בטיפול הנפשי אנו מכירי את המגבלות
של החשיבה האומרת ,לכאורה ,את כל האמת ,ונאמנה לה בדקדקנות,
אבל מפספסת לא אחת את העיקר ,את הרגש ואת הקשר הרגשי .אנו
יכולי להתעקש על האמת ועל הפרטי ,למשל ,ולהיות הכי צודקי,
ולהעביר בעת ובעונה אחת הרבה תוקפנות וחוסר אמו ,ואלה פוגעי בצד
השני .אנחנו יודעי היטב מהקליניקה כמה אותה אובייקטיביות,
השוללת כל סובייקטיביות ,אותו היגיו שלא מכיר ברגש ,ה עמדה
רגשית מוגנת שאינה בשלה לקשר אנושי .כמה אנו ,כמטפלי ,עמלי
בקליניקה לעזור לאד המוג ,הצודק הזה ,לגדול בכ שיכיר ברגשותיו,
ושעול של מסתתר מאחורי הגנותיו .אז אנו צדקנו בעניי זה ,אבל א
שארע נעלב .ואילו במקו לומר שהוא ,שר החו 2הסורי ,משקר ,אמרנו
כמה אנו מביני את הפגיעה הסורית על שאות שטחי שה חווי
כשטחי מולדת נמצאי בבעלות זרה ,ואנו מוכני לשקול להשיב לה
אות א יתמלאו ג הצרכי שלנו ,עמדה כזאת ,המכוונת למסר
הרגשי ולא עסוקה "בשקר" ,היא זו שתקד את השלו  .באותה מידה
היינו אנו שמחי אילו הבינו הערבי כמה קשה לנו להודות במה שקרה
ע הפליטי .לא היינו רוצי שה יתפסו אותנו בשקר שלנו וינפנפו
בשקר זה לפני כל העול .אנו יודעי כמה חשובה ההבנה הרגשית ,וכמה
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הכול תקוע א לא מתייחסי להיבט הרגשי ,ועסוקי רק במישור
הקוגניטיבי של שקר ואמת מוחלטת .אנו מצפי מ האד הבוגר שיוכל
לערו אינטגרציה בי חלקי אובייקטיביי לסובייקטיביי שלו ,שיוכל
להכיר בשני אופני חשיבה ,רגשי וקוגניטיבי ,המשלימי זה את זה ,ולא
שאחד יהיה מפותח על חשבו רעהו .הערבי נוטי לחשיבה
סובייקטיבית ,המדברת מתו הרגש והחוויה ,ואנו נוטי לחשיבה
שכלתנית אובייקטיבית .אנו חשי שעמדת נחותה ,אבל לא לביקורת
אנו זקוקי ,אלא להבנה של השוני.
התבוננות בתהלי העמידה על המיקח מאפשרת לנו ללמוד את השוני
הקיי בינינו .אצלנו ,למשל ,פחות עומדי על המיקח .יש אמת מוחלטת
שיכולה להיחוות כנוקשה ,קרה ,מתנשאת ומעליבה עלידי הצד השני.
אצל הערבי נהוג לעמוד על המיקח ,ויש יתר גמישות במחיר .הדבר עלול
להיתפש עלידנו כעמדה מניפולטיבית ,לא מכבדת ,מזמינה סחיטה
וויכוחי ,ומשאירה אות בהרגשה שנוצלת או ניצלת ,שניצחת או
הפסדת .נכו ,העמדה הערבית מזמינה אותנו למעורבות רגשית .אבל א
זהו מאבק כוח או משחק חמי ונעי ,זה כבר תלוי באיכות
האינטראקציה בי הצדדי .קשה לערבי ע ריחוק רגשי ונפרד-ת ,קשה
לה ע עצמי נפרד .זה מתחיל בתהליכי נפשיי בתו המשפחה ,ועל כ
קשה לה ע אובייקטיביות ודמוקרטיה .הסוחר פותח במחיר גבוה,
וא תסכי לו אתה עלול לצאת בהרגשה שאתה פראייר .הסוחר מצפה
ממ ומזמי אות לאינטראקציה של התמקחות על המחיר .זוהי תמצית
היחסי שלנו ע הערבי .ה מגרי אצלנו את אות חלקי שבדר
כלל מתפרשי עלידינו כמשפילי או מושפלי .אנו מתקשי לחוש
ולפרש את העמידה על המיקח כהזמנה להתחככות חמה וקרובה כי
ההתערבבות הרגשית הזאת מאיימת עלינו ברגרסיביות שלה .אנו יכולי
שלא להיכנס ע הסוחר הזה למשאומת ,מה שלא אפשרי באזורנו .אנו
יכולי לשל לו את המחיר שהוא דורש ,ושוב ,ג זה לא צעד נבו
במצבנו .אנו יכולי להתמקח איתו על המחיר ולנסות להשפיל אותו ,וג
מזה לא תצמח לנו טובה לעתיד לבוא .נשארה לנו רק דר אחת ,להתייחס
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אל השות שלנו לתהלי בחו ,על א השונות הקיימת בינינו ,ולצד זה
לברר מהו המחיר שאנו מוכני לשל .לעשות את שיעורי הבית היטב,
להיות מודעי לעצמנו ולנסח את הקווי האדומי שלנו באופ שלא
מנצלי אות וג שומרי עלינו .אז יש לבוא לסוחר הזה ולומר לו ,זה
המחיר שאנו מוכני לשל ,לא יותר ולא פחות .א אתה מעוניי ,עשינו
עסק ,א לא ,לא .אני מאמי שבמש הזמ יוכלו ג הערבי לכבד עמדה
ישרה זו .אנו לא חייבי להיכנס למשחק שמתאי לה ולא לנו ,אבל
חייב לעבור רגש ח ואוהד .הכלל הגדול הוא שלא חשוב מה עושי,
חשוב אי עושי .נית לעמוד אית על המיקח ,וג נית שלא להיכנס
למשחק זה ,בשני המקרי חשוב שהדבר ייעשה ע רגש ח וקרוב.
עלינו להבי את הלשו הכפולה של ערפאת ,שמדבר רגע אחד על ג'יהאד,
וברגע השני ,על שלו .כ ג מובארק ומנהיגי ערבי נוספי .אלו
יחסי רגשיי שמאוד מבלבלי אותנו .רגע אחד אנו שמחי שערפאת
מצהיר הצהרות שלו ,וברגע שלאחריו נוחתת המהלומה שלא היינו
מוכני לה .מדובר בעמדה רגשית ילדותית יותר ,המ-נעת עלידי מצבי
רוח ורגש של אותו הרגע ,שאי לה די כוחות אגו לרס ולעג את עצמה
במציאות .החשיבה הערבית בולטת בפלואידיות שלה ,אותו מאפיי שאנו
מכירי מ הקליניקה בהפרעות אישיות מסוימות ,שמשתמשות במנגנוני
הכחשה ולא הדחקה .מנגנו ההדחקה מפותח יותר ומאפשר שלא לפצל
את חוויה .פיצול בעזרת מנגנו הכחשה מאופיי בכ שברגע אחד החוויה
מורגשת רק כטובה ,וברגע שלאחריו רק כרעה ,ללא קשר וחיבור ביניה.
לאד המדחיק יש יותר כוחות אגו להתעל מ הכאב והמצוקה מאשר
לאד המכחיש שרגשותיו מוחצני ואי לו יכולת לארוז אות בצורה
מסודרת יותר .מדובר בגווני היסטריי ומאניי יותר של חשיבה
לעומת החשיבה שלנו ,שהיא אובססיבית יותר ומעוגנת בחוקי .במקרה
שלנו לא מדובר בהפרעת אישיות ,כמוב ,אלא בצורת חשיבה
פרימיטיבית יותר ,ילדותית יותר ,שמתקשה לערו סדר פנימי ולהתגבר
על הכאב .הדיבור ההפכפ הזה של ערפאת נובע משילוב בי צורת
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החשיבה הערבית הפרימיטיבית ובי העלבו וההשפלה שהערבי סופגי
מאיתנו .אינטראקציה בי אותה הפגיעה לכוחות האגו החלשי שלה
יוצרת את החשיבה הלבילית הזאת.
בואו נבח בקצרה כמה אלמנטי מרכזיי של החשיבה הערבית
שגורמי לה להיות פרימיטיבית.
חשיבה ָמגית :זוהי חשיבה שאופיינית לגיל הילדות .אותה אמונה
שבכוחה של מלה לשנות עולמות ,למשל .הילד המקלל את אמו שתמות
עלול לחשוש שזה יקרה לה בגללו .אמונות תפלות ,אמונה בקסמי,
נסי ,ברכות ,קללות ,קמיעות ,כל אלו הנ דוגמאות לחשיבה ָמגית .צרי
רק להיזכר אי בשעת ליקוי חמה היו רחובות הערי בגדה המערבית
ריקי .הפלשתינאי חששו לצאת לרחובות פ יאונה לה רע; הפחד של
הערבי להילח בלילה ,דבר שנוצל עלידי צה"ל במש שני רבות;
כיבוש יפו עלידי אצ"ל התבצע ג בעזרת רעש גדול שהוק אשר הבריח
המגי מ היהודי ומיכולת קיבל איכויות
את התושבי הערבי .הפחד ָ
לא מציאותיות במש השני .אנו נתפשנו עלידי הערבי לא אחת
כיצורי דמוניי ועוררנו אצל פחדי ארכאיי .ה ברחו מפנינו מתו
פחד ,למשל ,מבלי שנכנסו בכלל לקרב .ובמעבר חד להיו ,כששמעו פרס
מדבר על מזרח תיכו חדש הערבי נבהלי ופוחדי שנשתלט עליה
באותו מזרח תיכו חדש ,הפע תחת כיסוי מיטיב ,כפי שה חשי שאנו
המגית של
משתלטי עליה ,על אדמת ובתיה במש השני .לחשיבה ָ
הערבי ,המוזנת בפחדי ארכאיי של השתלטות ובליעה )החיילי
הסורי שיצאו למלחמת יו כיפור צוו לאכול את בשר האויב( ,במקרה
אחרו זה ,יש ג בסיס מציאותי.
יצרי  :שר ההגנה הסורי ִהשווה את ערפאת לחשפנית שנותנת ליהודי
בכל רגע עוד פריט מלבוש .9שר ההגנה הוסי שההבדל הוא שהחשפנית
יפה ואילו ערפאת מכוער .ההמחשה של העלבו הערבי  הכניעה הנשית,
הפסיבית ,של ערפאת ליהודי שאונס אותו  זאת החוויה שמדברת
מגרונ של הסורי ונגדה ה מתגונני .כמו בכל חשיבה ראשונית,
היצרי ה בחו 2ונית להתבונ בה )זאת הצצה נדירה ליצרי

337

העמוקי ,הפע מיניי ,שמניעי את היחסי בי העמי( .ההבטחה
שניתנה לחיילי המצריי ע פרו 2מלחמת ששת הימי שה יוכלו
לאנוס את היהודיות ועינוי שבויי שלנו באופ יצריסדיסטי על ידי
הערבי אלה דוגמאות נוספות.
העדר כוחות אגו :ערביי ישראל ,רבי מה )ביחס לאוכלוסייה היהודית(
לא משלמי ארנונה .קשה לה להפני סדר וארגו מעבר לצרכי
הראשוניי ,האגוצנטריי ,שלה .ריבוי תאונות הדרכי בגליל ,הנובע
מאי ציות של הערבי לחוקי ולתמרורי ,ידוע .מעשי השחיתות הרבי
ברשות הפלשתינאית נוגעי שוב באותו הקושי ,קרי ,העדר כוחות אגו
העוזרי לרס את היצרי ולהכניס סדר ברפיו האסוציאטיבי.
ילד שצוחק ובוכה חליפות מבקש התייחסות למה שכואב לו ולמה
שמצחיק אותו ,ולא התעלמות משניה .כשערפאת קורא לג'יהאד או
כשאשתו ,סוהא ,מאשימה אותנו בהרעלת האוויר בשטחי הרשות ,זה
חייב לחזור אית לבירור .לא נית להתעל מזה .הבירור לא יהיה קל
לנו .באותה חשיבה ָמגית ,אסוציאטיבית ,יש ג גרעי של אמת .אולי לא
זיהמנו את האוויר ש במתכוו ,אבל ייתכ שמפעלי שלנו השליכו
אצל פסולת ,כפי שקורה באר ,2והרעילו ש מקורות מי ,כפי שה
עושי ג באר ,2והחדירו לקרקע כימיקלי רעילי ,שוב ,כמו אצלנו ,רק
הפע ,מתו הפקרות גדולה יותר ,כי אלו שטחי פלשתינאיי .לא תמיד
יכולי הפלשתינאי להסביר את עצמ טוב כמונו .קשה ג לעמוד מול
נימוקיו של בעל הנטיות הפרנואידיות ,המתמחה כל חייו בהוכחה לכול
שהוא צודק .זה נכו ,בייחוד א אתה בעל חשיבה ילדותית ,ראשונית
יותר .אבל הרי אנו יודעי שהילד תמיד צודק ,ומה שהוא מרגיש בנוגע
להוריו תמיד נכו ,וצרי להקשיב לו באופ אמפתי ,ולהבי על מה הוא
מדבר ,כי הוא תמיד אומר דברי אמיתיי ,שכואבי לו ,מ הלב .אבל
יש הורי שאומרי לילד "זה לא נכו מה שאתה מרגיש" .אנו,
בקליניקה ,מנסי ללמד אות להיות אמפתיי לעצמ כמו לילד,
ופשוט להקשיב טוב יותר למה שהוא אומר .ג בקליניקה לא נתעל
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משו מלה של המטופל ,כי היא משקפת את הרגשתו ואת עולמו הפנימי,
ואינה מקרית .ג בבית לא נקבל שהילד שלנו יקלל ויגיד ככל העולה על
רוחו ,ג א הוא צודק .זהו בדיוק תהלי השלו ,תהלי של בירור
רגשי .הצור להבי שוב ושוב מה כואב לה וא בתהלי הדדי של שלו
נית למת את כאב .המחויבות שלנו למילי של ערפאת ,ההתייחסות
הרצינית שלנו לכל מלה שלו ,רק היא תכניס ,במש הזמ ,סדר באותה
שפה דרמטית ,אסוציאטיבית ,לא עקבית שלו ,שמשאירה אותנו
מבולבלי בעטיה.
איאפשר לעבור לסדר היו כשמנהיג ערבי קורא לג'יהאד או תומ
בחר הערבי או משדל מדינות אחרות שלא לפתח איתנו קשרי מדיניי
בעיד של תהלי שלו .זהו סוג של טרור שיש להגיב אליו .כל מה
שאמרנו בנוגע לטרור נכו ג בנוגע לתוקפנות מילולית .תוקפנות זו אסור
לה להישאר מפוצלת ,בחו ,2לא באינטגרציה ולא באחריות של הערבי.
אני מדבר על אותה חשיבה ערבית שצריכה גבולות ברורי א חמי
ומטיבי שלנו .כ שגה רבי בשעתו ,כשאמר ,נטפל בטרור כמו בטרור,
ונמשי בתהלי השלו באופ נפרד .הוא עשה טעות ששו הורה טוב לא
היה עושה ,להתעל מתוקפנות ילדו ולהסיר ממנו את האחריות למה
שיוצא ממנו .שוב ,התגובות חייבות להיות חינוכיות .לא נמנע מה אוכל,
שירותי בריאות או ספרי לימוד ,על שו שדיברו לא יפה .אבל כ נפגע
בסמלי של עצמאות ,ריבונות וכבוד שחשובי לה מאוד ,מאחר שה
לא שולטי בדחפי שלה .יש צור ,כפי שהודגש כבר ,להצהיר באופ
ח ואוהב" ,תקבלו מדינה ועצמאות כי מגיע לכ ,אבל רק א תעמדו
בהתחייבויותיכ ותוכיחו עצמאות ובגרות .החיבור בי קבלת עצמאות
לשליטה על הדחפי הוא טבעי בתהלי הגדילה .להתעל מתוקפנות
מילולית זה פשוט לא להבי שהיא באה מאותו מקו בנפש שממנו תבוא
בקרוב התוקפנות הפיזית .סוגיית האהבה שלנו לפלשתינאי עלולה
לעור גיחו אצל מי שמתקשה להבי סוג זה של פתרו התפתחותי
בעול הנפש )ראה בפרק "אי נפתר הקונפליקט הגברי הראשו של
הילד( .רק א נאהב אות ונעזור לה באמת ,נוכל לדרוש להפסיק את
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כפל הלשו .כילד והורה ,תהיה לה סיבה להזדהות ע דרישותינו ,כי
הזדהות באה באמצעות אהבה .אני מכוו לאותה אהבה שנעניק לה,
כמו לילד שלנו ,שגדל .אנו יכולי לעזור לה לפתח את הדמוקרטיה
שלה ,כלומר לעזור לה לעבור מחשיבה ראשונית ויצרית יותר לחשיבה
בעלת חוקי וכללי .אנו ילדנו ויצרנו את בעיית הפליטי  ,ויש לנו
אחריות מוסרית לגביה  .א נוכל איפע להביט לה בעיניי ,זה יהיה
רק משו שג דאגנו לה ,ולא רק נישלנו אות .אבל אנו כאות הורי
האומרי" :הילד הזה )לעיתי ב שלוש( עושה מה שהוא רוצה ,אי לנו
שליטה עליו ,איבדנו תקווה בקשר אליו .בקליניקה אנו מנסי להראות
להורה שיש לו הרבה השפעה וכוח על ילדו הקט ,א שהוא לא מאמי
בכ ,וחש חסר אוני לידו .בסו ההורה אפילו מבי שהילד זקוק
לאהבתו.
בואו נבח את ההבדל בינינו ובינ .השליטה שלה בדחפי נפגמת בגלל
חשיבה פלואידית ,אסוציאטיבית ,והעדר כוחות אגו ברמה מספקת.
הדחפי התוקפניי שלנו מקבלי ארגו ,סדר ו"הנמקה" .ה ,כילדי,
עומדי פחות על שלה )זה בלט בעיקר ,אבל לא רק ,בשני הרבות שלא
התקוממו( ,וקשה לה להיות עקביי .אנו עקביי ועקשני יותר ,כיאה
למי שהגנותיו מגובשות יותר וחשיבתו מסודרת יותר .יש לזכור שההבדל
בינינו ובינ אינו באיכות הדחפי ,אלא בהגנות בלבד ,אצלנו ה
מפותחות יותר .היצרי שלנו עטופי במעטפת דמוקרטית ,מערבית.
כשאנו לא עומדי על המלה שלנו זה "מנומק" .אצל יש פחות דרישה
לנימוק .כשאנחנו משקרי זה קוד כול לעצמנו ,כי יש לנו מנגנוני
הדחקה משוכללי ,ומה שלא רוצי לראות לא רואי .כשה משקרי,
ה ערי לכ יותר ,משו שאצל הכול בחו ,2חשו ונגיש יותר .ה
פחות מבקרי את עצמ ,יש לכ היבט חיובי ושלילי ג יחד .ביקורת
עצמית חשובה מאוד להתפתחות ,אבל ביקורת עצמית מוגזמת קשורה
לסופראגו )אני עליו ,מצפו( נוקשה ,ומעוררת רגשי אשמה מוגזמי.
אכ ,אנו מאופייני ברגשי אשמה ,והערבי ,בתחושות בושה .האשמה
קשורה למנגנוני רגשיי מפותחי יותר של הדחקה )מהשלב האדיפלי,
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למשל( ,ואילו הבושה קשורה לחלקי נרציסטיי ,ראשוניי יותר.
הערבי ערי לכ ,ולוקחי את עצמ פחות ברצינות מאיתנו .א נחפור
מתחת למעטפת האינטלקטואלית המערבית שלנו ,נמצא את כל הרגשות
המודחקי ואת אות פיצולי חריפי שקיימי אצל .אנו וה רוצי
בעמקי הלאמודע אותו סוג של שלו ,שלו ילדותי ,שלו דתי ,שבו רק
אלוהי שלנו קיי ,ולנו מגיע הכול .הדמוקרטיה שלנו ,אלו ה כוחות
האגו המנסי לארוז את י היצרי הרוחש וגועש מתחת .כ היא
ה7נֶסת על כל פלגיה ופיצוליה ,מעטפת ההולכת להתפוקק מ הלח2
ְ
הפנימי שהיא מצויה בו .כולנו יצאנו מתו אותו עול יצרי ,וכולנו
מ-נעי עלידו בכוחות איתני .כפי שעוזרי לילד לגדול ,צרי לעזור
לפלשתינאי ,בסופו של דבר ,לדבר בקול אחד ,של .אבל לש כ ,כבר
אמרנו ,עלינו להיות הורה טוב ולשמש דוגמא .ביחסי רגשיי אלו עלינו
להיות אמיני וחדמשמעיי ככל האפשר ,מודעי לעצמנו ,שולטי
ביצרי שלנו ולא מעבירי מסרי כפולי .בקיצור ,כל התכונות של
הורה טוב .זאת כדי שלא לבלבל אות עוד בזמ שה כלכ מבולבלי.
עתה נוכל להשיב בנקל על השאלה ,הא צרי לנסות לשחרר את עזא
עזא באמצעות דיפלומטיה שקטה או דווקא בעזרת חשיפה תקשורתית
מסיבית?
מאחר שהמחשבה לנהל דיפלומטיה שקטה מבוססת על הרצו לא להרגיז
את המצרי ,ושיתו פעולה באותה מערכת יחסי שבה אנו חוששי
מפניה ומרגישי מבויישי ואשמי שה מזמיני אותנו לתוכה ,אי
ספק שדיפלומטיה גלויה הפותחת סוגייה זו בפני כל העול ושבה אי אנו
משתפי פעולה ע רגשות אלה ,עדיפה .אחרת אנו משתפי פעולה
בקשר סדומזוכיסטי את )ה כאילו אומרי לנו" ,תהיו בשקט ,אז
אנחנו נסדר לכ את הענייני" ומכניסי אותנו לעמדה רגשית של קט
המבקש עזרה וחסות ולא של גדול העומד על צדקתו וזכויותיו( .השני
הרבות של ניסיו להעלות את יהודי ברית המועצות ארצה בדיפלומטיה
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שקטה לא צלחו והוכיחו לנו שג במקרה ההוא שיתפנו פעולה במערכת
יחסי שהוזמנו לתוכה ושהעיקר בה היה העדר נפרדות.
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לדבר ע ערבי
אי מדברי ע ערבי? יש כאלו שאומרי שה יודעי לדבר ע ערבי.
יש כאלו שטועני שה מכירי את המנטליות הערבית וזה עוזר לה
כשהשווה
ִ
בתקשורת אית )איציק מרדכי ,למשל ,לקראת בחירות ,1999
את כישוריו להיות ראש ממשלה לאלו של ברק( .יש כא עניי עמוק
לבירור.
כמו תמיד ,נקודת התחלה טובה היא אנו עצמנו ,רגשותינו ,הבט שלנו,
מה קורה לנו כשאנו מדברי ע ערבי ברחוב ,בחנות המכולת ,ע פועל
הבניי ,לחייל הפונה אל הפלשתינאי במחסו ,למעביד היהודי הפונה אל
העובד הערבי ,לבעלת הבית היהודייה הפונה אל עוזרת הבית הערבייה
ועוד .א נבדוק את עצמנו היטב ,ניווכח לדעת שאנו לא פוני אל ערבי
כמו אל יהודי ,אפילו לא פוני אליו כאל אמריקאי או אנגלי .אנו ערי
באופ סמוי להזמנה למעורבות רגשית שקיימת כא .הרבה פעמי הרגש
הוא פחד ,אבל לא תמיד .באותו מידה יכולה להתפתח מערכת יחסי
חמה ,שג בה יש מעורבות רגשית והעדר נפרד-ת.
בואו נתחיל מ הפחד .כשאנו חולפי בסמו לאתר בנייה שעל פיגומיו
עובדי פועלי ערבי שנועצי בנו מבטי אנו חשי פחד .ייתכ
שקלוש ,לעיתי כמעט בלתי מורגש ,אבל קיי .הא נסב את ראשינו
הצידה כדי להימנע מלהביט היישר אל תו עיניה ,או שנשיב לה
במבטי מכווני ונוקבי? אנו כבר בתו המלחמה ,מלחמת המבטי.
כל חייל העור סיור ברחובות עיר ערבית או ניצב במחסו יודע את הכוח
של מבטי ואת הציפייה שהערבי ישפיל את מבטו.
אכ ,במפגש שלנו ע הערבי נדמה לנו לעיתי שיש שתי אפשרויות בלבד:
להיות שולט או נשלט ,מנצח או נכנע ,מפחיד או מפחד .אלו באמת שתי
האפשרויות היחידות בי כובש לנכבש .זאת משו שבעצ השליטה על
מישהו אחר טמו אי השוויו ,המחכה להזדמנות לצאת החוצה ולפרו 2
בדמות מרד אלי של שחרור .כל שולט הוא ג מפחד ,שחייב להדחיק
פחד זה ולהעלימו ,בעיקר מפני עצמו ,פ ייבהל ויאבד שליטה ,ואז האחר
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יהפו לשולט .ההזמנה הזאת להיות תוקפ או קורב בכל מפגש יומיומי
שלנו ע ערבי הוא השורש הבעייתי של תהלי השלו ,ברמה האישית
וברמה הלאומית ג יחד.
מה שנשכח מאיתנו הוא שבאותה חברה יצרית ,פרימיטיבית ,המזמינה
מעורבות רגשית שאיתה אנו באי במגע ,יש רפרטואר התנהגויות נוס.
אלו ה הקשרי החמי והקרובי .הדרישה של הערבי היא בדר כלל
להזדהות מוחלטת או לאי הזדהות  או שאתה איתי או שאתה נגדי.
הרבה אשכנזי מכירי את זה ממפגש ע מזרחיי ,את הפתרו
הרגשי שבמקרי רבי ב תרבות המזרח עשוי להזמי את האחר לתוכו.
חברות חמה ואמיצה ,סחבקי ,טפיחות על השכ ,ומוכנ-ת לעשות
בשביל החבר כמעט הכול ,מתו הזדהות מלאה והעדר ביקורת כלפיו.
מדובר בנאמנות משפחתית ,שבטית ,בחו מזרחי ששכחנו בתו כל
המלחמה שאנו מצויי בתוכה.
בואו נבח את תחושותינו במפגש ע התרבות המערבית ,האמריקאית או
האירופאית .מתו רגשות אלו נוכל להסיק מה חשי הערבי כלפינו .אני
מכוו לאות תחושות המתעוררות בב התרבות הפרימיטיבית במפגשו
ע ב תרבות מפותחת ומתקדמת יותר .בשביל הרבה ישראלי
האמריקאי והאירופאי נחווי כקרי ,מנוכרי ומרוחקי .ישראלי
החיי בחו"ל מתגעגעי לא אחת לחו הישראלי ,וחשי את
האמריקאי ,למשל ,כקרי ולא אישיי ,וכמי שקשה לפתח אית
חברויות אמת .מה שנראה לאירופאי או לאמריקאי כיחסי
קורקטיי ,מסודרי והוגני ,יכול להיחוות עלידנו כמערכת יחסי
קרה ולא נסבלת ,שיש צור לצבוע אותה ביותר רגש כדי לחוש איתה
בנוח .הצדק המוחלט ,האובייקטיביות ,הסדר ,נית להבי אי כל אלו
יכולי להיחוות כמשהו מאוד לא אישי ,מרוחק ומתנשא .כ חש ילד,
ולא רק ילד ,שעומד בתור המסודר ולא מאמי שיגיע איפע למחוז
חפצו .כ עלול לחוש הסוחר הערבי שסירבנו לעמוד איתו על המיקח או
הערבי שביקש מאיתנו מחווה ולא נענינו לו .כ חש ילד ,פעמי רבות,
בנוגע לצדקתו של ההורה ,שנחווית כלא מבינה ולא מתחשבת בו
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וברגשותיו .א נחשוב על הנחיתות שאנו חשי ביחס לסדר ולצדק
האירופאי ,נוכל להבי משהו מהרגשת העול הערבי ביחס אלינו.
אובייקטיביות יכולה להיחוות כקור ,ריחוק והתנשאות ,ויש לזכור זאת
היטב ביחסנו ע הערבי ולהיות מודעי לכ .נכו ,אי דר אחרת
לגדול ,זולת היכולת לארוז את י היצרי במעטפת של כוחות אגו .ג
אנו ,בשאיפתנו להידמות לעול המערב ולא למדינה מ העול השלישי,
חייבי להתגבר על העלבו הזה ,שכל ילד מכיר בתהלי גדילתו.
דמוקרטיה ,שוויו ,היכולת להכיר באחר ,אובייקטיבית זאת שעדיי
חסרה לנו בהרבה תחומי בחיינו ,היא לעיתי מעליבה מאוד בתהלי
הגדילה .יש להיות ערי לקושי הנוצר אצל שכנינו עקב דרישות שלנו
לקיי הסכמי ,לא לדבר בלשו כפולה וכדומה .ג לילד לא נוותר על
דרישות אלו ,אבל נדרג אות ונרכ אות באהבה .זאת משו שאנו
יודעי שילד זקוק לאהבה ,ללא תנאי .כל מי שיש לו קשרי קרובי ע
ערבי או ע בני עדות המזרח או ע ילדי יודע כמה חשוב הבסיס הח
והמקבל בקשרי האלה.
ברור לנו ,אי הכל התחיל .משטרי לא דמוקרטיי צומחי ,לעיתי
קרובות ,בחברה שבה אי שוויו זכויות לאישה .חברה דתית ,במקורה.
הרי מדובר על דורות של ילדי הגדלי בחוויה ,שאי שוויו בי אנשי.
הבעל שולט באישתו ,הנחותה ,המשמשת אובייקט לסיפוק צרכיו .זוהי
דמות הא בחברה הערבית .באופ דומה ,אנו מוצאי הורי סמכותיי,
וכוחניי ,אצל הערבי ,ויחס פחות שוויוני בי הורה וילד בתרבות.
שוב ,הכוח הפיזי הוא הקובע .אנו רואי שאופי השלטו אצל הערבי
הוא ,שיקו של אופי המשפחה .לא במקרה ,אני מביא בספר זה דוגמאות
רבות מהקבוצה הראשונה ,והחשובה ,שנולדנו לתוכה ,המשפחה .כא
התנסינו ,לראשונה ,ביחסי בי אישיי .המעבר ליחסי בי עמי אינו
אלא הרחבה ישירה מהמשפחה ,למשפחת העמי.

אנו ,כוחנו ,ועוצמתנו מהווי בעבור הערבי דמות סמכות .כעי הורה
גדול היכול לקרב או להרחיק ,להעניק הרבה או לפגוע קשה בקלות רבה.
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יחסינו ע ארצותהברית ,למשל ,הזדקקותנו לה בכל התחומי ,יש בה
הזמנה לקשר הורי שלמזלנו הוא ח ותומ .כ חש ילד כלפי המורה,
שכל מלה שלו חשובה ויכולה לרומ או להשפיל .הפועל הערבי ,המשתכר
כ 500שקל בחודש ,שרוצה לקבל אישור עבודה אצלנו ,רואה בנו ,ובצדק,
מי שיכול לשנות את חייו מ הקצה אל הקצה ,לספק את צרכיו או למנוע
ממנו את קיומו ,והכול בניד עפע .א נוסי לכ את ההשפלה שחוו
הערבי מאיתנו ואת העובדה שה חברה פרימיטיבית ,שבה עוצמת
היצרי ,ההשלכות ,העדר האובייקטיביות והעדר הנפרד-ת גבוהות ביחס
לכל דמות ,אזי קשה לצפות מה שיראו אותנו בראייה מאוזנת,
אובייקטיבית יותר .מאחר שהאב בחברה הערבית הוא דמות סמכותית
וכול יכולה ,אנו ,כדמות סמכות ,משמשי מושא להשלכות של רגשות
רבי  כמיהות ,פחדי ,צרכי ועוד .הברירה בידנו ,א נירש
בתודעת רק כהורה המעליב ,הפוגע והמתסכל או ג כהורה הח
והמעניק לימי הבאי .כולנו יודעי באיזו עוצמה חוויות ילדות מלוות
אותנו כל חיינו .היו ,בשחר עצמאות הפלשתינאי ,מתעצבת חוויית
בנוגע אלינו .ה יזכרו תמיד אי התייחסנו אליה אז ,בשחר ימיה
הלאומיי.
אותה ציפייה ליחס ח ,כמיהה למישהו שיראה אותו ויעזור לו ,זה מה
שמבקש הערבי מהחייל במחסו או עוזרת הבית הערבייה מבעלת הבית
היהודייה או הפועל הערבי ממעבידו היהודי .כ חש העני מול העשיר,
החלש מול החזק .כ חש לא אחת ג הימי שלנו כלפי השמאל כל
השני .אותה הזמנה למעורבות רגשית ,ילדותית ,שא היא לא נענית,
מתעוררות תחושות של עלבו ופגיעה .כ חש כל אחד במפגש ע דמות
סמכות ,ובעיקר ,מי שנמצא בעמדה רגשית ,יצרית וילדותית יותר .אות
רגשי כמיהה והזדקקות של ילד כלפי ההורה ,של כל ב תרבות
פרימיטיבית כלפי ב תרבות מפותחת ,עלינו להפני ולזכור בקשר אית.
עד כה הסתיימו מפגשי אלו בדר כלל בעלבו ובפגיעה מבחינת .אול
מאחר שמדובר בחוויות ילדות ובצרכי ראשוניי ,ואנו עדיי מצויי
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בתחילת חייה והתפתחותה של המדינה הפלשתינאית ,המסר האופטימי
הוא שעדיי יש אפשרות לתיקו.
המפגש ע ב התרבות הפרימיטיבית מבטא חוסר יציבות אינהרנטית,
האופיינית לכל ילד .אות כוחות אגו רופפי עדיי לא בשלו ליצירת
קביעות מעבר לזמ ולמצבי הנפשיי השוני .מערכת יחסי הפכפכה
זו ,כתהלי גדילתו של ילד ,דורשת הזנה קבועה ,התייחסות שוטפת
ורציפה לתחושותיה ולמכאוביה .בהורות אי חופשות ואי חגי .כ
ג יחסנו ע הערבי בהיבט מסויי .עלינו להסתגל לעובדה שהרבה
עליות ומורדות מחכי לנו בדר .דרוש עוד זמ רב עד שהילד הזה יוכל
להיות יציב ומגובש יותר ושנית יהיה לסמו עליו .בהלה מ התוקפנות
שלו משולה להורה שנעלב ונפגע מילדו .אנו לא מצפי מהורה שייעלב מ
הילד כאילו הוא חבר שלו .אנו מצפי מההורה שיוכל לראות את הפגיעה
שמאחורי התוקפנות של ילדו .נכו ,הילד הזה מלא בתוקפנות כלפינו,
אנחנו ג מביני למה .זה לא אומר שנזרוק אותו מהבית או שנשיב לו
במכות .זה כ אומר שלצד יחס ח ואוהד ,שיעזור לו לגדול ,נציב לו ג
גבולות תקיפי וברורי .זו העמדה ההורית הנכונה ביחס לתוקפנות ילד.
לא דחייה של הילד ,לא ירידה לרמתו ולגילו של הילד ,אלא אהבה ללא
תנאי ,לצד אמירה ברורה שאת זה לא נסבול .אבל אנו לא אחת כהורה
האומר שהילד עושה מה שהוא רוצה ,ואי לנו השפעה עליו .בקליניקה
אנו מנסי להראות להורה כמה הילד באמת זקוק לו וצמא לאהבתו.
בואו נשוב לשאלה הראשונה :הא יש בינינו כאלה שיודעי באמת לדבר
טוב יותר ע ערבי? הא בגי הסתדר ע סאדאת טוב מגולדה? אולי
כ ,על שו המנטליות הדומה והשפה הדרמטית המשותפת לשניה ,ועל
כ הביא הוא את השלו ע מצרי.
מהקליניקה יש לנו תשובה ,מה פירוש לדבר נכו ע כל באד .לדבר
נכו ע כל באד ,פירושו להיות מודע לרגשות המתעוררי בנו ולא
להדחיק או להכחיש .כ יש לדבר ג ע הערבי .סביר להניח
שבשמאל הישראלי ,המדחיק תוקפנות ,יהיו הדחקה והכחשה של המסר
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הכוחני שמעביר לנו הצד השני .סביר ג להניח שהימי ער ומודע יותר
ליחסי כוחניי אלו .ע זאת ,הימי עלול ,כדרכו ,להשיב לצד השני
מעמדה כוחנית ולהנציח את המאבק .בגי קיבל את סאדאת בטקס
מפואר ונת לו לנאו לפני הכנסת ,אבל אנו יודעי שבהמש היתה
הצטננות ביחסי ביניה ,ובסופו של דבר לא שרתה אהבה גדולה בי
השניי.
חשוב לנו ,כציבור ,להיות ערי לטווח הרגשות שמעורר המפגש הפשוט
ע ערבי ברחוב ,כי הוא ביסודו של תהלי השלו .לא כל שיחה ע ערבי
היא מלחמת קיו ,ג א מזמיני אותנו לסרט אימי זה .לעומת זאת,
כדאי להיות ערי ג להזמנה לקשר ח ורגשי יותר ,כדי שסימני
יקרי אלו לא ילכו לאיבוד .הקושי האוניברסלי הגדול הוא בעמדה של
איו ,להיות מסוגלי לראות ג משהו אחר .לעמוד על המיקח אפשר,
למשל ,בקשר ח ואוהד .שוב ,לא חשוב מה עושי ,חשוב אי עושי.
ביטויי כמו "ערבי מביני רק כוח" טעוני בירור רגשי .יש מצבי
שבה זו אכ הברירה היחידה .אבל למה כשאני פונה אל ערבי בשוק ,אני
חייב לדבר אליו באופ זה? מדוע כל הדיאלוג שלנו אית בחיי היויו
חייב להיות באמצעות מלחמה? הא אנו לא מזמיני בדיוק את מה
שאנו מפחדי ממנו ולא רוצי אותו ,מלחמה? האמירה שהערבי מבי רק
כוח ,לא רק שהיא לא מאפשרת שלו ,אלא היא נובעת מ הפחדי הכי
עמוקי שלנו ,שלא תמיד מוצדקי .הערבי מבי רק כוח ,פירושו ,אני
מפחד .וא הפחד מפעיל אותי וגור לי לדבר מעמדה כוחנית ,כדאי
שאבדוק את עצמי היטב .האי כא נבואה שמגשימה את עצמה? בבחינת,
אי יגדל ילד שנחשוב עליו שהוא מבי רק כוח? הא יגדל ויבי ג משהו
אחר? אני כבר לא מדבר על מה שאומרת תפישה זו על ההורה עצמו.
במילי אחרות" ,ערבי מביני רק כוח" הוא משפט השלכתי .לא נעי
להודות ,אבל לא חסרות דוגמאות בעברנו שבה הבנו רק כוח .כבר ציינו
בהקשר זה את האינתיפאדה ,הצור לצאת מלבנו ,ובעיקר ,כל הצור
לחתור לשלו ,כי הרי אנו לא הכי חזקי בעול.
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הציפייה הלא מודעת של הערבי היא שנעזור לה לגדול .אי ציפייה
טבעית מזו של האד המפותח פחות מ האד המפותח יותר .כ חשה
עוזרת הבית הערבייה אל בעלת הבית היהודייה ,כ חש הפועל הערבי אל
מעסיקו היהודי .על כ ה יעריכו כל אד שלא ייגרר אחר פחדיה
ואיומיה ,ויעניק לה תחת זאת קשר ח ואוהב .כ פועל הורה טוב.
הורה טוב מבי את רגשות הילד ,אבל ג יודע לסמ לעצמו מטרות
שאליה שניה צריכי להגיע .הורה טוב מתוו בי הילד ובי המציאות,
בי המקו שהילד נמצא בו כעת למקו שעליו להגיע אליו .הוא צרי
להאכיל את הילד במנות קטנות ומותאמות .אסור לו להיות קרוב מדי
ומזדהה ,וג לא רחוק מדי ,בדמות הורה קר ונוטש .זו צריכה להיות
עמדתנו בנוגע ליצריות הערבית .חייבי להבי אותה ולהיות אמפתיי
אליה ,אבל ג לראות שהיא נקודה בדר ארוכה שעדיי יש לעבור .הילד
יערי את זה בסופו של דבר.
מלחמת המפר 2היא אחת הדוגמאות היחידות מעברנו )בשני האחרונות,
האיפוק בלבנו הוא דוגמא נוספת( לחופש המתקיי בהעדר תגובה,
לחירות המתפתחת ע האיפוק ולאופ שבו אי היגררות אחר כללי
שמכתיב מישהו אחר ,לא רק שלא מחלישה אות ,אלא מחזקת אות
ואת כוח ההרתעה של .אבל את זה כל הורה יודע.
כשמישהו אומר "ת לי ,אני יודע לדבר ע ערבי" ,הוא אומר בעצ
שהוא מכיר את הטריקי של הערבי ויודע אי לסדר אותו .זו עמדה
שחצנית ,מתנשאת ותוקפנית המנציחה דווקא את הפחד שלנו מהערבי.
אי היינו אנו חשי אילו אמר מישהו שהוא יודע "אי לדבר ע
יהודי"? זה היה מעליב אותנו מאוד .אנו רוצי שידברו איתנו כבני
אד ,וכ נכבד את הדוברי ,ולא רוצי שינסו לסדר אותנו.
חייל שבודק ערבי במחסו ,זו עמדה כוחנית מעצ הגדרתה .ג כשניגש
אלינו שוטר יהודי ומבקש רשיונות אנו חשי את הכוח שיש לו עלינו ,כמו
ג את הפחד והעימות הקיימי בבסיס הסמכות שלו .השוטר הטוב,
שמוטלת עליו החובה לעצור אותנו א עברנו עבירת תנועה או לש
בדיקת רשיונות מדי פע בפע ,יוכל להקל קצת את הטע המר א
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יהיה נחמד ואדיב ,יחיי ,ועדיי יעשה את עבודתו .זהו הרע במיעוטו.
ודאי ,א יבוא אלינו במבט מאיי ובעמדה כוחנית ,אנו נחוש את מלוא
כובד ההשפלה ונשמור לו טינה .אבל א יתבקש הפלשתינאי למלא
שאלו המבטא התעניינות ביחס החייל אליו ובהרגשתו במחסו ,ודאי
יתרחש כא שינוי שקשה לשערו.
אי ספק שבכל מפגש בינינו ,הבאי ממדינה דמוקרטית מפותחת ,ובי
הערבי ,הבאי ממדינות נחשלות ופרימיטיביות יותר ,טמו אישוויו
בסיסי ,שכדאי שנהיה מודעי לו .פער זה מזמי עמדה מתנשאת מצידנו,
שג היא סוג של כוחנות ותוקפנות ,הפע של זה שחש את עצמו עליו.
אנחנו יודעי מ הקליניקה כמה תחושות התנשאות ועליונות יכולות
להיות מודחקות ונעלמות מעיני האיש המתנשא .הוא ייאחז בעובדות
אובייקטיביות ויגיד שאינו מתנשא ,הוא פשוט טוב יותר ,ויש לו הוכחות
אובייקטיביות לכ .אבל אנחנו יודעי שלא מדובר בשאלה מי טוב יותר.
מדובר כא במסר רגשי ובנקודה כמה קשה לאיש המתנשא להבי בכלל
מה הוא מעורר בעמדתו הרגשית בצד השני .עמדתו של פרס ,שאנו יכולי
לעזור לערבי להתפתח ,על א הכוונה הטובה שבה ,נחוותה עליד
כפטרוניות פוגעת ומעליבה .לדיד ,כפי שכבר ציינו ,זה היה המש גירויו
של פצע רגשי עמוק ,הנוגע בחוויית ההשתלטות שלנו על אדמותיה
ובתיה ועל המזרח התיכו בכלל .על כ ה לא ששו ליוזמות אלו .א
כ ,הא עלינו להסתיר את התפתחותנו ויכולתנו ,או להעמיד פני שאי
הבדל בינינו ובי הערבי רק כדי שה לא ייעלבו מאיתנו? התשובה היא
לא ,כמוב .לא צרי לטשטש את האמת ,שאנו מתקדמי מה בתחומי
רבי ,אבל מכא ועד לגלישה לעמדה רגשית מתנשאת ,המרחק קצר
מאוד .זאת משו שה באמת מקנאי בנו ובמדינה שבנינו .בהקשר זה
כבר דנו ברגישות שצרי לגלות כל הורה כשהוא נכנס לעולמו של הילד.
חשוב לזכור שדוגמא זו ביחסי עמי מתחילה במפגש האישי בי הפועל
הערבי למעבידו היהודי .בקשרי אישיי כמו בקשרי בי עמי ברגע
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שנוצר קשר רגשי ח אנו על קרקע בטוחה והסיכוי שנחווה כמתנשאי
הוא קט.
יחסינו ע האמריקאי ה דוגמא מצוינת לאופ שבו חולשה של צד אחד
לא בהכרח גוררת התנשאות של הצד השני .א אנו רוצי ללמוד אי
לתת בלי להתנשא ,כדאי שנלמד מארצותהברית .היא מעניקה לנו במש
שני סיוע כלכלי ָמסיבי שקשה ומפחיד לחשוב מה היה גורלנו לולי
קיבלנו אותו ממנה .היא עושה זאת בשקט ,במש שני ,כאילו נותנת לנו
בלי שנרגיש .על כ אנו באמת לא מודעי לסיוע הזה די הצור .ארצות
הברית לא מאיימת עלינו פתאו שהיא לא תית לנו את הסיוע השוט
שהיא נותנת לנו כל שנה .היא לא מנפנפת בזה כשוט .זאת נתינה לא
מתנשאת המלווה בהצהרות חמות של קרבה ודאגה לנו ,ועל כ ,אנו לא
ערי לה מספיק ,וזה חבל .כי מכא צומחות אשליות של כוחנו ועוצמתנו,
שאי לה שחר ובסיס .כגו אמירות שארצותהברית זקוקה לנו באותה
מידה שאנו זקוקי לה .זו כמוב אמירה שחצנית ,שאינה נכונה .ארצות
הברית לא זקוקה לנו לקיומה המיידי כפי שאנו זקוקי לה .זו אמירה
של ילד שהוריו נותני לו הכול ,והוא יכול לצעוק שהוא חזק וגדול
כמוה וג לא צרי אות .כדאי שהורי אלו יזכירו לילד מדי פע
בפע שהוא עדיי לא עומד על רגליו ,ושהוא זקוק לה ,כדי שלא יתנפח
יותר מדי ,כי זה יזיק לו .השאלה החינוכית שכולנו מכירי" ,באיזו מידה
צרי הורה לומר לילד מה לעשות בכס שהוא נות לו" ,מתעוררת ג
כא .בכס הקט ,שנקרא דמי כיס ,מקובל שהילד יחליט ,אבל לא מעבר
לכ .אי ספק שיכולתנו לשגות בגרנדיוזיות ולהיסח אל תו המכשלות
האומניפוטנטיות מוזנת בכס האמריקאי .במקרה שלנו על ההורה
האמריקאי להיות מכוו יותר ומציב גבולות ,כי עדיי קשה לנו לבד .אנו
זקוקי לכס ,אבל האמריקאי צריכי לומר לאילו מטרות ה מוכני
לתת כס ולאילו לא .לסיוע צבאי וכלכלי כ ,אבל לבניית התנחלויות
נוספות לא .הפרדה זו קשה לביצוע ,מאחר שמדובר באותה קופה .אנו
יכולי להשקיע בהתנחלויות כי יש לנו גב כלכלי בנושאי אחרי .על כ,
האמריקאי בהחלט יכולי לומר לנו שיש דברי שה לא מוכני
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שנעשה .אנו זקוקי לכס האמריקאי ולעמדה האירופאית .עמדה של
הורה ששומר על הילד יותר ומציב לו גבולות מסדרי ומרגיעי .עמדה
של הורה שעוזר לילד לראות מה באמת חשוב לילד .פיתוח כלכלי כ,
התנפחות בשטח ובהרגשה לא .כ ג נוהג הבנק העולמי ,המתנה את
הלוואותיו במדיניות כלכלית נאותה .הוא עוזר כ למדינות השונות שלא
להיגרר אחר לחצי פנימיי ,ולגדול באופ נכו .כל ילד זקוק להורה
כזה ,שיעזור לו לרס את יצריו .אילו התנתה ארצותהברית את הסיוע
לנו בחשיבה כלכלית נכונה ובאי היגררות אחר לחצי קואליציוניי,
הגורמי בזבוז כספי ,היינו מרוויחי מזה הרבה ,כי עדיי קשה לנו
לבד.
השאלה היא אי אפשר לתת לפלשתינאי במטרה לעזור לה לגדול,
אבל מתו שמירה עמוקה על כבוד ומתו צניעות שלנו .נדמה לי שברור
הקשר בי ההתנפחות שלנו ,שהאמריקאי מזיני ,ובי הקושי שלנו לתת
מעמדה צנועה .מוב שהעדר הצניעות שלנו פוגע בנו בכל
לפלשתינאי ֶ
השטחי .הפגיעה הראשונה ,הקשה ביותר ,היא ביכולת להקשיב לרגש,
כי זה "קט עלינו" .הקשר בי צניעות לגבולות ברורי שמציבי לאד
וליכולת להקשיב לרגש מוכר וידוע לנו מ הקליניקה .האיש בעל הנטיות
הגרנדיוזיות לא ישמע את המנגינות העדינות הפורטות על מיתרי הנפש,
ודאי לא של השכ.
מה שחסר ברצו שלנו לעזור לפלשתינאי הוא שינוי העמדה הרגשית,
הבסיסית ,בנוגע אליה .המעבר מתחושות האיו והשנאה שאנו חשי
לנתינה מתו רוחב לב ואהבה הוא מעבר רגשי לא קל .ארצותהברית
נותנת לנו מתו אהבה ,ואילו אנו רוצי לתת לפלשתינאי כדי לחוש
חזקי ויכולי ,ועל כ ,אנו מנפנפי בנתינה זו ופוגעי בערבי .זוהי
תמצית ההבדל בי נתינת של האמריקאי לנו ובי רצוננו לתת
לפלשתינאי .רק שינוי עמוק בעמדתנו הרגשית כלפיה יהפו את
הנתינה שלנו לה לנתינה מיטיבה ,ולא פוגעת ומעליבה .על כ אני כל כ
עמל להשוות את יחסנו ע הפלשתינאי ליחסי הורה וילדו ,כדי לעורר
את החו והדאגה שלנו כלפיה הנחוצה ביותר לאותה מערכת יחסי
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כוחנית וקשה .יתרו של צד אחד ,זאת יודע כל הורה ,יכול להיות
מתורג לפגיעה בצד השני או שיתורג לקשר ח וקרוב ע הצד השני.
השאלה היא במה בוחרי.
אבל אי יתבצע השינוי הרגשי ,הכלכ חשוב הזה ,ביחסינו
לפלשתינאי ,ואי נוכל לגייס אמפתיה כלפיה כשה מתנהגי כלפינו
לא אחת באלימות קיצונית? כשמטופל בא לקליניקה וקשה לנו איתו כי
הוא תוקפ ולא מערי את מה שאנו עושי בשבילו ,מזלזל ועוד ,אנו
יודעי שאחת הדרכי הטובות להתחבר אליו ולחוש אותו ואת סבלו
היא לשמוע על עברו .כי ש ואז ,כשהיה ילד ועוד לא פגע באיש ,היה לו
רע וקשה .ש נוכל להתחבר למקור הסבל שלו ,להיות אמפתיי
לתוקפנות שלו ולהבי אי היא צמחה .אל הורה מכה ,למשל ,נוכל
להתייחס ביתר אהדה א נתחבר לסבל הרב שעבר בהיותו ילד מוכה .אנו
נבי שהוא נושא איתו את טראומת ילדותו יויו ושעהשעה .במקרה
של הפלשתינאי ,כפי שכבר נוכחנו ,עלינו לשוב לסוגיית הפליטי .הדר
היחידה ואי ִבלת 9להתייחס אל הפלשתינאי ביתר חו והערכה היא
להבי טוב מה עבר עליה "בילדות" ומאיזה כאב גדול ה באו .רק
בדר זו ,דר ההכרה ע עבר ,דר לימוד פרטי חייה ,תלאותיה
וגורל ,שאנו מתאמצי לטשטש ולטייח כלכ ,תתעורר אליה
אמפתיה ,ותשתנה עמדנו הבסיסית בנוגע אליה .הרי אנו יודעי את
הקשר הכלכ עמוק בי היכרות יסודית ע אד או תרבות ובי
אמפתיה לאותו אד או תרבות .היכרות עמוקה מביאה להבנה וג
לאהבה ,ואילו הרחקה משרתת את הניכור ,העוינות והשנאה )כבר ציינתי
את החשיבות שהשמאל יכיר את פרטי חייה ,עבר ומורשת של בני
עדות המזרח כדי להתקרב אליה( .אז נרצה לפצות אות ולהעניק לה
את המעט שאפשר ,והפע ,ממקו אמיתי ומרגשות אמיתיי ,ובוודאי
לא מרגשות מתנשאי .תמצית השינוי היא אפוא מעבר שלנו מעמדה
רגשית ילדית לעמדה רגשית הורית ,מעבר מעמדה מפוחדת ומאוימת
לעמדה חמה ,אוהבת ,ובוגרת שנוטלת אחריות ומבינה את הסיטואציה
הרגשית הקיימת.
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הקושי שלנו ע הפלשתינאי מזכיר ,להבדיל אל אלפי הבדלות ,את
הקושי של הגרמני איתנו .מערכת היחסי שלנו ע הפלשתינאי לא
יכולה להיות רגילה ,זאת משו שאנו גרמנו לה טראומה איומה ,שעדיי
מוכחשת עלידנו ,בגלל רגשות האשמה שלנו ,שאינ בצדק .הגרמני,
כפי שכבר ציינו ,מביני היו שאל לה לצפות שהקשר איתנו ,ע מדינת
ישראל ,יהיה קשר רגיל .תמיד יעמוד בינינו העבר הנורא .אנחנו מצפי
מה לחיות ע העבר הזה ולא לעשות לעצמ הנחות .ההבדל גדול
כמוב .הגרמני באמת צריכי לחוש אשמי ,אנו לא .אנו נלחמנו על
הזכות שלנו לחיות ,הגרמני ,לא .אבל עלינו להבי שעוד שני רבות
יראו אותנו הפלשתינאי כמי שהרסו את חייה האישיי והלאומיי
ג יחד .א אנו רוצי שאיפע יצמח משהו טוב בינינו ובינ ,אסור לנו
להדחיק את העבר .כי הקשבה נכונה לפלשתינאי לא יכולה להתעל מ
העבר ומהרגשות הכרוכי בו .כש שאנו לוקחי ל"יד וש" כל אישיות
מכובדת שמגיעה לאר 2כדי להסביר לה באופ המוחשי ביותר את מה
שעבר על הע היהודי ואי כל חיינו מוכתבי ומעוצבי ,באופ מודע
ובעיקר באופ לא מודע ,עלידי חוויה טראומטית זו ,כ צריכי
הפלשתינאי שיהיה לה "יד וש" שלה .אותו מקו שאליו יוכלו
להזמי אורחי ולספר לה את סיפור .אי חיו בארצ שלה ,גרו
בבתיה ,ועיבדו את אדמת עד שגורשו מש ,וכעת ה פליטי חסרי
כול .ג ה לא חטאו ולא פשעו ,ה בס הכול לא רצו שהיהודי
ישתלטו על האר 2שלה .ההכרה האמיתית שלנו ב"יד וש " שלה לצד
ההבנה שאנו לא אשמי דורשת יכולת לבגרות ואינטגרציה רגשית לא
פשוטה כלל וכלל .הדרישה היא שלא להישאב אל תו תחושות האשמה
שיכולות להתעורר בנו וג לא למחוק את הפלשתינאי ואת עבר
כתגובת היפו לאשמה זו .אבל אנו עדיי במקו שבו אנו עסוקי
בשאלה מי צודק ומי אש .ועל כ אנו מתגונני .ברגע שנפני שאנו
באמת לא אשמי  ,נוכל ג להתייחס אל הפלשתינאי ביתר אהבה.
התייחסותו של הקבל אל הפועלי הערבי שלו או התייחסותו של
חקלאי אל כוח העבודה הערבי הזול שלו או התייחסותה של בעלת הבית
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היהודייה אל עוזרת הערבייה שלה ,כל אלו ראויי לתשומתלב .בעצ
ההזדקקות שלה לבוא ולעבוד אצלנו מקופלת ,באי ברירה ,חוויה של
השפלה ונחיתות .עלבו נוכחי מצטר לעלבו קדמו ,וה חשי כלפינו
פחד ושנאה .מפגש ע סמכות וכוח ,כבר אמרנו ,תמיד מחזיר את החלש
אל ילדותו ,שבה נפגשנו לראשונה במערכת יחסי לא שוויונית .על כ,
באופ טבעי ,מתעוררות כמיהות לקירבה ולקשר ח .וכא טמונה
האפשרות שלנו לתיקו אמיתי .אנו מספקי לה עבודה ,וא הדבר
נעשה באופ מכבד ובתנאי אנושיי ,הרי זו נתינה אמיתית .הרי ה
בוחרי לעבוד אצלנו ,איש לא מכריח אות .מה עלינו לעשות אפוא כדי
שנתינה מיטיבה זו שלנו לה לא תל לאיבוד בתו י השנאה שה
חשי אלינו וכדי שה יוכלו להערי את מה שאנו נותני לה? המצב
הרגשי מבלבל ביותר .מצד אחד ,אנו שולטי עליה ,שולטי על ע זר,
ואי שליטה הומנית על ע זר .שליטה על אחרי זה מצב לא שוויוני,
כוחני ומתנשא בעצ ההגדרה .הנתינה שלנו מתערבבת אפוא בהשפלה
שה חווי מאיתנו והולכת לאיבוד.
לכ ההפרדה בינינו ובי הערבי )שתוארה בהרחבה בפרק "עקרו
הנפרדות"( כלכ חשובה ,כדי לעשות סדר בבלבול הרגשי הזה .תחת
מעטה ההשפלה של הכיבוש קשה מאוד לעשות סדר רגשי ולברר מה
מתאי ומה לא מתאי ביחסי אלו .יחס אנושי עוד עלול להתפרש
כחולשה .הא יש אפשרות לילד מוכה או לאשה מוכה לערו בירור רגשי
שיעזור לה לגדול בחסות האלימות? הא זה שפוי לדרוש מ הילד
המוכה ,למשל ,להערי משהו טוב שהוא קיבל מאביו המכה ,או שהוא
יחווה נתינה זאת כהנצחת תלותו ביחסי סאדומזוכיסטיי ,שבה לא
ברור לו מתי תבוא הלטיפה ומתי המכה? אכ ,הפלשתינאי חווי אותנו
כמאוד בלתי צפויי )ג הסורי ,שמבקשי תחנות התראה ברמת
הגול( ,כפי שה מתבטאי לא אחת באופ שלא ברור לה מה
כוונותינו ומהיכ ה יחטפו את המכה .ואנו משתוממי ולא מביני על
מה ה מדברי ,כי אנו חווי את עצמנו מובני וצפויי .זה גורלו של
כל מי שמדחיק את תוקפנותו ולא מוכ להכיר בה .בשביל האב המכה
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זוהי רק סטירה קלה ,בשביל הילד המוכה כל עולמו חרב .בשבילנו זה
להזיז כמה בסיסי צבאיי ,בשביל אלו חיי ועצמאות .כ ג ביחסי
מעביד יהודי ועובד ערבי .רק לאחר שאלימות הכיבוש שלנו על מי שלא
רוצה אותנו תיפסק ,יוכל הילד המוכה ללמוד לאטלאט ולא מייד את
ההבדל בי טוב לרע .אנחנו יודעי מ הקליניקה כמה זה מסוב ,וכמה
עוד שני לאחר שפסקו המכות עדיי יזמי הילד המוכה אלימות כלפיו,
או שינהג באלימות כלפי אחרי ויתקשה לצאת מ המלכודת הרגשית
הזאת .אכ ,ההפרדה ההכרחית בינינו ובינ ,באופ שה יזכו בעצמאות,
ִהנה רק השלב הראשו בתהלי הארו ,האמיתי ,שה חייבי לעבור .מי
כמונו כע יודע שהכרזת עצמאות היא רק תחילתו של מסע ארו ,קשה
ומורכב לעצמאות אמיתית .רק אז יוכלו הפלשתינאי לעשות את הסדר
הכלכ חשוב בנפש ,ולומר "שליטה על ע זר היא לא הומנית ,נתינת
עבודה בכלל וע תנאי סוציאליי בפרט היא כ הומנית ,ולא הכול
אותו דבר" .רק לאחר שיתבצע הסדר הרגשי הזה ,כשאנו נפסיק להיות
הדמות המכה והמלטפת ג יחד ,יוכלו הכמיהה העמוקה שלה מאיתנו
ליחס הורי ח והנתינה שלנו להיות מוערכות ולעזור בביסוס קשר ח
וקרוב .אבל תנאי הכרחי לכל זה הוא שאנו נוכל להבחי מתי אנו נותני
ומתי אנו מדכאי .אז ,ורק אז ,נוכל לומר לעצמנו משפט חשוב "אנו לא
אשמי  ,א* שלפלשתינאי קשה מאוד".

356

סו* דבר
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האיו הלא קונוונציונלי
נושא הנשק הגרעיני ,הביולוגי או הכימי )שאנו נקרא לו נשק לא
קונוונציונלי ,ולעיתי לש קיצור פשוט נשק גרעיני( נוגע במקרה של
מדינת ישראל בחרדות העמוקות ביותר שלנו ,שאנו מדחיקי .נשק לא
קונוונציונלי באזורנו מספק אפשרות מעשית לממש את רצונות ההשמדה
הקיימי זה מכבר ומ-בעי באופ גלוי וחופשי .בכל מקו בעול שבו
קיי נשק לא קונוונציונלי ,כלומר ,קיימת יכולת מעשית להשמיד את
האחר ,יש בנשק זה איו כבד .אבל ארצותהברית ובריתהמועצות,
שהיו שרויות במש שני במלחמה קרה ובמאז אימה גרעיני ביניה,
מעול לא ניסו להשמיד זו את זו בפועל .אזורנו מתייחד בכ שכבר נעשו
בו נסיונות השמדה ,וכעת נכנס לתמונה ג כלי נשק שמקל להגשי רצו
זה .זוהי ודאי אחת הסיבות ,המודעות יותר או פחות ,להשקעתו הרגשית
הרבה של העול בניסיו ליישב את הסכסו המסוכ כלכ במזרח
התיכו .נושא הנשק הלא קונוונציונלי הוא דוגמא מובהקת ,כפי שיתברר,
לדיאלוג הרגשי הקיי בבסיס תהלי השלו שכלכ חשוב להבינו .לא
במקרה הגעתי ג אני לנושא הנשק הלא קונוונציונלי לקראת סו הספר
ולא קוד לכ .כנראה הדחקתי נושא זה ,כמו כול ,מתו רצו לדמיי
סכסו מזרח תיכוני ללא נשק לא קונוונציונלי .הסיבה שיש להעלות
חומר מודחק זה לתודעה היא שאיבוד אינפורמציה יקרה זו הוא בעוכרנו.
רגשות חזקי של חוסר אוני ,שה מציאותיי ומייצגי תפישת
מציאות תקינה למצב הנדו ,הולכי לאיבוד .רגשות אלו ה הדר
היחידה שבעזרתה נוכל להיחל 2מ העמדה הפרנואידית שאנו מצויי
בתוכה .לא במקרה מודחק חומר זה במש כל השני ,לא במקרה כל דיו
בו נעשה בקולות עצובי ולא מתלהמי .לצערנו זאת המציאות ,קיי
איו בנשק לא קונוונציונלי על מדינת ישראל ,ובכוחו של איו זה בלבד,
א לא נדחיק אותו ,למת את התחושות האומניפוטנטיות המפעמות
בתוכנו ולתת לרגש המתו יותר ,של הכרה באחר ,את הבמה .על כ כלכ
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חשוב לנו כע לדבר באופ פתוח וחופשי על איו ההשמדה שמרח מעל
ראשנו.
פרק זה לוקח אותנו למסע .הוא פותח בניסיו להבי את מצבנו הנוכחי,
שבו אנו זקוקי לצבא קונוונציונלי חזק לצד נשק לא קונוונציונלי,
ומברר את התהליכי הנפשיי שבעטיי בחרנו במדיניות של "עמימות".
בהמש מועלה החומר המודחק לתודעה ,ומתאפשר דיו בעמדה רגשית
דפרסיבית יותר במצבנו .לסיו אנו חוזרי לשפה הדרמטית ,שהיא
כאמור ,שפת המזרח התיכו ,ומתרגמי את הבנותינו לשפה זו באופ
שיקד את תהלי השלו.
יכולת קונוונציונלית נותנת בידנו דרגות חופש רבות יותר או אפשרות
לתהליכי הדרגתיי ורציפי להתרחש .יש אפשרות לנצח במלחמה או
להפסיד ,ע כל דרגות הביניי המצויות .על כ ,משאומת הדרגתי בי
הצדדי בכל רגע בתהלי הזה ִהנו אפשרי .במקרה זה ,אנו חשי יותר
ביטחו המאפשר לנו לערו שיקולי נינוחי יותר ,לוותר או לא לוותר,
לחזור בנו א אנו חשי שטעינו ולתק .האיו בנשק לא קונוונציונלי לא
מאפשר תחושת תיקו .החוויה היא טוטלית ,מפחידה ביותר ,ושואבת
אותנו באופ טבעי לאחד משני המצבי :מצב של פאניקה ,שבו אנו
נסוגי אל תו עצמנו וחשי חוסר אוני ,או מעבר לתגובה קאונטר
פובית ,שבה אנו תוקפי .מכא נית להבי את אמירתו הנכונה של הנרי
קיסינג'ר ,שג בעיד גרעיני צרי צבא המצויד בנשק קונוונציונלי ,כדי
לאפשר את החופש הדרוש להשתת במלחמה מוגבלת .העבר שלנו אכ
מאמת את הנחתו של קיסינג'ר .מלחמת יו כיפור ,מלחמת לבנו,
מלחמת המפר 2והאינתיפאדה ,כול פרצו למרות יכולתנו הגרעינית,
שהיתה ידועה לערבי .כלומר ,יכולתנו הגרעינית לא הרתיעה את
הערבי מלהשתת במלחמה נגדנו .ייתכ שיכולתנו הגרעינית גרמה
לכוונותיה במלחמה להיות מוגבלות ,כלומר ,ה ויתרו על הרצו
להשמיד אותנו במלחמה ,אבל קשה לדמיי אי היינו חשי במצבי
מלחמה אלו ללא נשק קונוונציונלי.
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החוויה של האיו הלא קונוונציונלי מוכרת לנו מקשרי ביאישיי.
אנו מוצאי אנשי שאי לה דרגות חופש ,ה נעדרי גמישות ,ומצבי
יומיומיי מאיימי עליה באופ טוטלי .אנשי אלו מיטלטלי בי
תחושות אומניפוטנטיות לאימפוטנטיות .אלו אנשי שלא חשו ביטחו
בסיסי בעבר ,וה עלולי להזמי וליצור מצבי תוקפנות .לעיתי ה
מתנהגי בתוקפנות ,ולעיתי נהפו הוא ,באמצעות שחזור והחייאה של
מצבי מוכרי מ העבר ,שבה היו קורב של אלימות ,ה מזמיני בלי
מ0י את הצד השני לתקו אות בגלל התנהגות ותגובותיה הלא
מודעות .המטופל הזה מנסה לגרור את המטפל להתנהג כמוהו .אבל הוא
זקוק למטפל יציב ,נפרד וברור .לא למטפל מפוחד ,כי זה מזמי את
תוקפנותו ,ולא למטפל תוקפ ,כי ג זה מזמי את תוקפנותו .רק בעזרת
מטפל יציב יוכל להירגע .ובשו אופ אי להעביר לו מסרי כפולי ,כי
זה משגע אותו .הפרעתהאישיות האיראנית או העיראקית ,ככל הפרעת
אישיות ,מנסה לגרור אותנו לעול הפנימי שהיא חווה ,עול דתי של
שחור ולב ,הכול או כלו ,אנחנו נשמיד אות או שה ישמידו אותנו.
אנו מצ-וי שלא לאפשר לזה לקרות .זוהי תמצית ההזמנה הרגשית שאנו
מקבלי מ האיסלא הקיצוני ,שרוצה למחוק אותנו ואינו מאפשר
פשרות .עלינו להימנע מ הפתולוגיה הרגשית של "חיי מיטלטלי בי
שני קצוות" ,מצב נפשי שקשה מאוד לשאת .לש כ דרוש לנו מלבד
עמדה רגשית מתאימה ג צבא קונוונציונלי חזק.
אנו נמצאי במצב התפתחותי שיש להודות בו ולהכיר אותו .מבחינה
נפשית אנו כילד שגדל .הוא עדיי אינו מודע לצדדי רבי באישיותו
ולדחפי המניעי אותו .במבט לאחור ,נית לומר שה-בלנו עלידי כוחות
גדילה יותר מאשר ה.בלנו תהלי נפשי מודע של שלו .שוב ושוב
הופתענו ,שוב ושוב הקדימו אותנו הערבי ,שוב ושוב הסכמנו לדברי
שנכפו עלינו ולא נבחרו עלידנו .אכ הכוחות שפעלו בתוכנו וסביבנו היו
גדולי וחזקי מאיתנו .למע האמת ,עדיי קשה לנו לסמו על עצמנו,
ובצדק .אנו ע שעבר שואה וג אסונות נוספי במש שנות חייו ,וחווה
בהווה איו קיומי אמיתי מסביבתו הערבית .העדר ביטחו בסיסי מזמי,
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כמו אצל ילד ,את הכוחות המפצלי אותנו בתוכנו ואותנו מ הסביבה
והעדר גוני ביניי ואינטגרציה .מול איו לא קונוונציונלי הקושי להישאר
בעמדה של אינטגרציה גדול יותר .מדובר בעמדה מאוזנת ,הנמצאת
במרחק שווה מרגשות סותרי ,תוקפנות וקורבנות ,פחד ואומ ,2הרגשה
של אסו נורא שעלול לקרות לנו במלחמה לא קונוונציונלית מול רצו
לנקו בה ולמחוק אות מעל פני האדמה .להרבה שני של טיפול
זקוקה הפרעת האישיות כדי להיות מסוגלת להחזיק בכפיפה אחת רגשות
סותרי אלו ולא להיגרר אחריה .זוהי משימה התפתחותית המוכרת
לכולנו .המעבר מעול בעל ראייה שחורה ולבנה של ילד-ת לעול שיש בו
ג גווני אפורי .צרי רק להיזכר בעוצמת הפאניקה שאחזה בנו בזמ
מלחמת המפר ,2שכבר הספקנו להדחיק .הפחד שנושמד מול הרצו
להשמיד .צרי רק לנסות ולדמיי מה היה גורלנו לולי התאפקנו במלחמת
המפר ,2אילו השבנו לעיראקי מנה אחת אפיי .ייתכ שהיתה פורצת
מלחמה לא קונוונציונלית ,וה היו מפעילי נגדנו נשק ביולוגי או כימי
)כבר הספקנו לשכוח את חיידקי ה<נטרקס שברשות( .עיראק כבר
הפעילה בעבר נשק כימי נגד אירא .כששתי מדינות מתלהמות ,כששני
אנשי עומדי לפתח תיגרה ,רצוי שיהיה צד אחד שיוכל למחול על כבודו
ולהצהיר הצהרות מתונות ,אינטגרטיביות יותר ,כדי למנוע היגררות
למלחמה .אנו היינו הצד הזה בזמ מלחמת המפר ,2וזאת בזכות ארצות
הברית ,ההורה הטוב ,שעזרה לנו לשאת את הפגיעה ולהתאפק.
יכולת קונוונציונלית שלנו עוזרת לנו לגדול באופ מאוז יותר ומאוי
פחות .הסתמכות בעיקר על נשק לא קונוונציונלי לש הגנה על עצמנו
תעורר את חרדות ההשמדה העמוקות ביותר שלנו ולא תאפשר לנו
לטעות ,דבר שהוא בלתי נסבל מבחינה נפשית והתפתחותית .ג א נניח
שמלחמה כמו מלחמת יו כיפור פרצה בגלל טעויות שלנו שנית היה
למנוע ,הרי מותר לנו לטעות .כאמור ,טוב שלא נזקקנו לשירותיו של
הנשק הלא קונוונציונלי ,אפילו לש איו ,כי ע חרדות כאלו לא נית
לחיות.
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אבל ג נשק לא קונוונציונלי ,בתוספת ליכולת קונוונציונלית ,היה חשוב
לנו כל השני .ראשית בגלל האיו הקיומי שרב 2עלינו ,ונוס לכ ,בגלל
מאז האימה הקיי באזורנו זה מכבר .לעיראק ,כאמור ,יש נשק כימי
וביולוגי .לסוריה יש נשק כימי .עיראק ואירא קרובות לייצור נשק
גרעיני .נשק לא קונוונציונלי ,כשהוא בא כתוספת ליכולת קונוונציונלית,
מרגיע אותנו במידה מסוימת .אנו מביני שאנו יכולי לפגוע בערבי ,כ
שנקמה ,א ישמידו אותנו ,ודאי תהיה לנו .אבל הנשק הלא קונוונציונלי
מעניק לנו ג כוח הרתעה ,וזה עשוי לגרו לה שלא לרצות לעבור את
הקווי האדומי שאנו יכולי לסבול .מדובר כא בהיבט ההרתעה
ובהיבט הנקמה ,שניה היבטי מרגיעי בחיי הנפש .ללא נשק לא
קונוונציונלי ,המרגיע אותנו באופ לא מודע ,היינו חרדי הרבה יותר.
מצב שבו רק לערבי היה נשק לא קונוונציונלי ולנו לא ,היה בהחלט
הזמנה להשמדתנו .לנשק לא קונוונציונלי יש את אותו אפקט מבחינתנו
שיש לביטחו עצמי של ילד בתהלי גדילתו .עלינו להיות אמפתיי
לעצמנו ולהבי כמה חשוב לנו ,כמו לילד ,הביטחו הקיומי הזה.
מדיניות "העמימות" שנקטה ישראל כל השני היא דוגמא לעמדה
הרגשית הפרנואידית ,הגורמת לחשיבה להיות מוגבלת ל"חשיבה של
מלחמה" .זוהי מלכודת שממנה קשה מאוד לצאת ל"חשיבה של שלו"
או לתהליכי גדילה בריאי ורגילי .אבל ראשית ,בואו ננסה להבי את
ההיגיו שנובע מעמדה רגשית פרנואידית.
על פי עמדה זו ,עשתה ישראל בתבונה כשהסתירה את יכולתה הגרעינית
במש שני במסגרת מדיניות של "עמימות" .לא אמרנו שיש לנו נשק
גרעיני ולא אמרנו שאי לנו ,פשוט שתקנו .הבנו שה חולשה שלנו א
נצהיר שאי לנו נשק גרעיני וה כוח עצו שלנו א נצהיר שיש לנו נשק
גרעיני יכולי שניה לעודד תוקפנות .האיפוק שלנו היה בו כוח שקט ולא
מגרה למלחמה .כאותו ילד בכיתה שיודעי שהוא חזק ,אבל הוא לא
מנפנ בזה ,וברור לנו שהוא יזמי פחות מריבות.
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במצב של עימות מתמש בינינו ובי הערבי ,כשהערבי חשי שה
פגועי ומושפלי מאיתנו ,צרי להיזהר מאוד שלא לעורר כעסי
מיותרי עלידי הצהרות כוחניות שלנו .אנו ,כמדינה ,קלטנו משהו נכו
בלאמודע שלנו .הבנו שכשמישהו כועס עלי ,בצדק מבחינתו ,כדאי
להרכי ראש ,לשתוק ולא להרגיז אותו עוד יותר .הצניעות השקטה ולא
ההתלהמות ירגיעו אותו יותר מהרבה הסברי .כולנו מכירי את
הרגעי שבה אנו מצווי לשתוק ולא להוסי עוד שמ למדורה .מעניי
שאת האופ שבו הערבי חווי את הסכסו לא הצלחנו להפני.
כמדינה ,עדיי לא השכלנו לראות את צדקת בעיניה ,אבל בנושא
הסתרת היכולת הלא קונוונציונלית שלנו פעלנו באופ אמפתי כלפי
הערבי .הבנו כמה ה פגועי ,ובחרנו להרכי ראש ולשתוק ,ולא
להגביר את הפגיעה בנפנו בעוצמתנו .אי ספק שהערבי ספגו מאיתנו
עלבו עמוק מאוד ,וכשהאחר מאשי אותנו בתוקפנות והוא צודק בעיניו,
הרכנת הראש היא הדבר הדרוש ולא קריאת תיגר .זאת משו שהסלמה
של העימות מחכה בפתח .בדר זו לא גררנו ,עד כמה שנית ,את האזור
למירו2חימוש לא קונוונציונלי.
מעניי לבחו את כוח של מסרי לא מודעי .הרי הערבי יודעי ,כמו
כל העול ,שיש לנו נשק לא קונוונציונלי ,אבל השתיקה שלנו ,האיפוק
שלנו ,מעבירי מסר של איפוק ג לערבי .היכולת לקחת מרחק
מהגירוי ולבחו אותו ולא להיסח לתגובה מיידית היא עמדה רגשית של
חופש ,המשדרת ג כוח .זוהי העמדה הרגשית שמנעה ג הידרדרות
חמורה במלחמת המפר.2
בטיפול נפשי ,כשהמטופל מאוי מאוד מסביבתו ,המטרה היא לאפשר לו
לראות עוד אפשרויות .הפחד חוס חשיבה יצירתית ויכולת לראות
אפשרויות נוספות .לא אחת אנו פוגשי ,למשל ,בקליניקה אמירות כגו
"אי ע מי לדבר" ,או "א הוא עשה לי כ וכ ,או אמר כ וכ ,אז מה
יש לדבר?" בבירור הקליני עולה שאנשי אלו לעיתי לא העלו על דעת
בכלל שאפשר לגשת ולדבר ,לשאול ,להסביר או לברר .אנו יודעי שברגע

363

שהמטופל יעבור מעמדה רגשית פרנואידית לעמדה בעלת נטייה
דפרסיבית יותר תגדל יכולת האינטגרציה שלו ,ופתאו ייפתחו לפניו עוד
אפשרויות .אנו יודעי שהגדלת גמישות החשיבה אינה רק תהלי
קוגניטיבי ,אלא מושפעת ג מהיבטי רגשיי.
עד כא אפוא חשיבה של מלחמה .חשיבה שלא מאפשרת לראות מעבר
למה שתואר כא .בהמש ,כשאתאר חשיבה אחרת" ,חשיבה של שלו",
הנובעת מעמדה רגשית לא פרנואידית ,כי א דפרסיבית ,תעלה ביקורת
בנוגע למדיניות "העמימות" .יתברר שלא חשוב מה אומרי ,חשוב אי
אומרי .במילי אחרות ,השאלה היא איזה מסר רגשי מעבירי לצד
השני .המסר הרגשי המועבר חשוב יותר מהתוכ ,ראינו את זה שוב ושוב
לאור הספר .מטופלי שואלי מטפלי שוב ושוב" ,אז מה להגיד?" אנו
יודעי שנית להגיד כמעט הכול .השאלה היא אי אומרי .חשוב פחות
א כ נודה או לא נודה שיש לנו פצצה גרעינית .חשוב יותר איזה מסר
רגשי יתלווה להודעה זו .הא נאמר ,למשל" ,א תתקיפו אותנו ,זה יהיה
הסו שלכ כי יש לנו נשק גרעיני"? או שנאמר "יש לנו נשק גרעיני ,אבל
אנו מעונייני בפירוקחימוש הדדי ,כדי שכולנו נוכל לחיות כא בשלו.
על כ אנו מוכני לפיקוח בילאומי ,בתנאי שהוא יכלול את כל מדינות
המזרח התיכו" .מסר כזה ,שבו אתה מוכ לוותר על כוח ,הוא חוויה
מתקנת ביחסנו ע הערבי ,ואינו פוגע ומעליב כאותו מסר של
"עמימות" .מסר של "עמימות" ודאי טוב יותר ממסר של תוקפנות גלויה
ואיו על הערבי בנשק גרעיני ,אבל הוא הרבה פחות טוב ממסר של
שלו .זאת משו שמסר "העמימות" הוא מסר כוחני ,שבעצ אומר,
תיזהר ממני ,אתה לא יודע למה אני מסוגל! זהו מסר שלא מסוגל לעשות
עוד צעד חשוב קדימה ולשאול אי משתמשי בכוח לא קונוונציונלי זה
כמנו לשלו .לקראת סו הפרק אציג את האלטרנטיבה למדיניות
ה"עמימות".
בדר כלל אנו מדחיקי את קיומו של האיו הלא קונוונציונלי .בזמני
שעולה האיו הזה הוא מכניס אותנו ,כפי שראינו ,לעמדה רגשית
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פרנואידית ,עד שמודחק האיו שנית ונעל מתודעתנו .כ ,למשל ,אנו
מתעוררי בבעתה כל אימת שמספרי לנו שאירא קרובה לייצור נשק
גרעיני ,שלסוריה יש טילי כימיי ,שלעיראק יש יכולת להפי 2אצלנו
חיידקי אנטרקס ,ומי בכלל זוכר את מלחמת המפר 2הראשונה ואת
הכמעט שנייה ואולי ג היה עוד איו שלישי מציד ועוד .אני אנסה
להעלות את ההדחקות שלנו בנושא זה למודע ולעסוק בה מתו 0ימת
דגש בעמדה הדפרסיבית .העמדה הרגשית הדפרסיבית מאפשרת
להתמודד ע האיו הלא קונוונציונלי מתו שמירה על אינטגרציה וג
ליצור קשר רגשי נכו ע הערבי ,כפי שקורה בתהלי התפתחותו של
הפרט .ברמה הרגשית מדובר במעבר מעמדה רגשית פרנואידית לעמדה
רגשית דפרסיבית .ברמה הקוגניטיבית מדובר במעבר מ"חשיבה של
מלחמה" ל"חשיבה של שלו".
ההדחקה של האיו הטוטלי הזה היא בבסיס הטבע האנושי .מנגנוני
אלו גורמי לאנשי שלא לחשוב על החור בשכבת האוזו ,לא ללכת
לבדיקות שגרתיות של סרט ,לא לחשוב על המוות המצפה לנו ועוד .יש
הרבה אינפורמציה שאנו מעדיפי להדחיק כדי שלא לחוש את הכאב
והחרדה שנושאי אלו מעוררי.
ג חולי סופניי נוטי להכחיש לעיתי קרובות את מה שידוע לה על
מצב הבריאותי ולהמשי לחיות את חייה עד הרגע האחרו כאילו
כלו לא קרה .אבל קורה שהאד מתעורר ,מבי שהוא הול למות,
שוקל מה יעשה בזמ הקצר שנותר לו ומשנה לעיתי את סדר
עדיפויותיו .על ערש דווי הוא ישקול מה באמת היה חשוב לו מכל מה
שעשה ומה היה חשוב פחות.
אנו נמצאי בשלב שבו עלינו להעלות את החומר המודחק לתודעה ,לשי
אותו על השולח ולחשוב אי היינו מנהלי את יחסינו ע הערבי
בהתחשב בעובדה שייתכ שנותק בנשק לא קונוונציונלי ביו מ הימי.
ייתכ שנושמד ולא נהיה .אי אנחנו משקללי אפוא אינפורמציה חשובה
זו בסדר העדיפויות הלאומי שלנו? אי אנו מפרידי עיקר מטפל? ומה

365

באמת חשוב לנו ומה לא? אני חושב שהנחת עבודה זו ,שאנו חיי באיו
השמדה שהול ומתקרב ,היא הנחת עבודה חשובה מאוד ,והיא מודחקת.
כשתיפול הפצצה ,מי שיישאר ישאל את עצמו היכ שגה .קרוב לוודאי
שיאמר אז לעצמו שהחמי 2את העיקר .הוא היה עסוק בשעל אדמה יותר
או שעל אדמה פחות ,בעוד התבצרות כזאת או אחרת שלנו בעמדותינו.
נכו ,מתו התגוננות שלנו ,נכו ,מתו חרדות שלנו ,אבל כשהמכה כלכ
כואבת ,ואת זה כל ילד יודע ,אנו נכנסי לעמדה דכאונית ומוכני
להשלי ע דברי שבמצב אחר לא היינו מוכני להשלי אית ,הפע
מתו הבנה עמוקה שבאמת לא כל מה שאנחנו רוצי אפשרי .כשתיפול
הפצצה מי שיישאר ישאל את עצמו" ,מה יכולתי לעשות אחרת?" אבל
השאלה תישאל מתו עמדה רגשית אחרת ,לא פרנואידית כמו היו ,קרי,
אני אעמוד חזק על שלי ולא את לה ,כי אני צרי להיות חזק ,כי אני לא
פראייר .אז כבר לא יהיה חזק .השאלה "מה יכולתי לעשות?" תישאל
מתו עמדה רגשית דכאונית האומרת שאי ברירה וחייבי להתפשר .ג
לאחר הטלת הפצצה נחשוב שהיינו צריכי לעמוד על הקווי האדומי
שלנו ,על המינימו שלנו .כמו במלחמה הקרה בי בריתהמועצות
לארצותהברית ,למשל ,הפירוק הגרעיני חייב להיות הדדי .ויתור מוגז
וחולשה מזמיני תוקפנות ,אבל לא זאת היתה הבעיה שלנו שבעטיה
נפלה הפצצה .הפצצה לא נפלה בגלל חולשתנו ,הפצצה נפלה על א*
כוחנו .הפצצה נפלה מתו הסיבה הטרגית ביותר שנית לעלות על הדעת.
הפצצה נפלה כי פגענו בצד השני והעלבנו אותו .רק בכוחו של עלבו
להפעיל את הפצצה ,כי אנחנו לא מאיימי עליה איו ממשי בתקיפה,
והפעלת הפצצה היא אקט רגשי .אבל אנו פגענו בה רגשית ,כי אנו
פגועי ומאוימי ,זאת תמצית הטרגדיה .אבל להבנות אלו מגיעי רק
אחרי מכה נוראה באמת ,כמו המכה שספגו היפני לאחר שהוטלה
עליה הפצצה האטומית במלחמת העול השנייה .אז לא רק שעולות
הכמיהה האדירה לשלו וההחלטה לעשות הכול כדי שלא להילח עוד,
אלא שכל צורת המחשבה משתנה )החוקה היפנית קובעת שאחזקת צבא

366

ומלחמה אסורות לש יישוב קונפליקטי( .לנושא זה אני מכוו  שינוי
צורת החשיבה.
מתו העמדה הרגשית המכונה דפרסיבית ,העול נראה אחרת .זוהי
עמדה המכירה במגבלות שלנו ויודעת שלא הכול אנחנו יכולי .זהו כל
ההבדל .אז ,לאחר הטלת הפצצה ,הדגש לא יהיה על עוד שעל ,אלא על
קשר ,על רגש .ותעלה השאלה מדוע לא הצלחנו להבי היכ באמת נמצא
הצד השני רגשית .דיברנו על הסכמי ותנאי שה כ או לא עומדי
בה .אנחנו צדקנו ,ה לא עמדו בהסכמי ,אבל הצדק שלנו לא עזר לנו.
לא היינו חכמי ,היינו צודקי ,ולכ קרה מה שקרה .כי החיי ,כמו
יחסי בי אנשי ,כמו יחסי בי עמי ,זה לא ביתמשפט ,שש
מחפשי את הצדק ,זה ניסיו להבי את הצד השני באמת .אחרי שתיפול
הפצצה לא יעניינו אותנו ה"אוריינט האוס" במזרחירושלי או עוד
התנחלות כזאת או אחרת .אז ,כשנהיה עצובי ,נבי ,למשל ,שהיינו
צריכי להצהיר שילד ערבי שווה לילד יהודי ,ושאנו אחראי לכל ילד
פלשתינאי שנפצע מכדורינו ,ולא משנה מה הוא עשה ומי צודק .פשוט,
אנו אחראי ,כי אנו השולטי בשטח ,הגדולי החזקי ,ולכ אנו
אחראי .ואילו הצהרנו שלילד כזה ולמשפחתו מגיע טיפול ופיצוי ,זה
היה מקד את השלו ומרחיק את הפצצה האטומית אפילו יותר מכל
ויתור כזה או אחר .או אילו ניסינו לעזור לפלשתינאי בכל דר אפשרית
מבחינה כלכלית או סת כיבדנו אות במחסומי ודאגנו שלא יעמדו
בתור שעות לפני יו עבודה של עוד שעות ,הרי זה היה עוצר את הפצצה.
כי מה שיפעיל את מנגנו הפצצה אצל יריבינו הוא הרגש ולא השכל,
העלבו והכעס ולא התבונה וההיגיו )כידוע ,החלטות גדולות בחיי
מתקבלות על פי הרגש ,ואילו הקטנות על פי השכל ,כי הרגש נובע מ
המקומות העמוקי יותר בנפש ומחובר אליה( .רק העמדה הרגשית
הנכונה ,בכוחה לעצור את הפצצה .אבל אלו מחשבות של אחרי הפצצה,
נכו לעכשיו ,ולא של לפניה .במלחמת מאה השני כרתו בסו הסכמי
שלו כי כבר לא היה במי להילח .ג אחרי הפצצה יהיה שלו ,אבל
עצובעצוב ,כמו בהירושימה של אחרי המלחמה .מכה נוראה הופכת
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גרנדיוזיות ושמחת ניצחו לעצב עמוק ומעלה את מה שהוסתר קוד .אני
מקווה שאנו לא מזמיני בדיוק את מה שאנו הכי פוחדי ממנו .אותו
סו עצוב שצרי ילד לעיתי כדי שיוכל לשוב ולהתבונ אל תו עצמו.
במצב של איו טוטלי הדבר שהכי קשה לעשותו הוא מעבר מעמדה
רגשית פרנואידית לעמדה רגשית דפרסיבית יותר ,המאפשרת חשיבה
אחרת ,מחוות של אמו ,למשל .כשמישהו מכריז עלי מלחמה לא קל
שלא להיגרר ולהמשי לחשוב ג במונחי של שלו .אבל זה מה שעושה
כל הורה טוב כשהוא נמצא בעימות ע ילדו .במצב זה ,אמירות ועשיות,
המקרבות ויוצרות אמו ,יכולות להיתפש עלידי הצדדי כהתרפסות
וחולשה .אבל א ה לא באות מתו חולשה ,אלא מתו עמדה של כוח,
ומחויבות לשינוי האקלי הרגשי ,יש לה ער עצו .אנו לא מודעי
מספיק להיבט הפסיכולוגי של התהליכי האלו ,שיוצרי אמו בי
הצדדי .באיו בנשק לא קונוונציונלי הפחד הוא עצו  ,ולרגשות תפקיד
מרכזי ביותר .למחווה של רצו טוב יש אפוא ער אדיר .זאת משו
שמחווה זו מרככת וממתנת את הפחד של שני הצדדי הנוגעי בסכסו.
הצעד של המל חוסיי כשבא לבקר את המשפחות של הבנות שנרצחו,
למשל ,או הופעתו של ביבי נתניהו בטלוויזיה שבה פנה בצער אל משפחות
ההרוגי של המכונית שנורתה בשוגג במחסו צה"ל .צר לי שאני חוזר על
דוגמאות אלו שוב ושוב .פשוט אי הרבה דוגמאות לצעדי כאלו באזורנו.
זה רק מוכיח כמה הצהרות חמות אלו חסרות .כבר אמרנו ,א יהיה
משהו שימנע את הטלת הפצצה הגרעינית עלינו ,זו תהיה מלה טובה
וחמה .חייבי להיות יצירתיי ג במחוות ,ולא רק במלחמות .כשבעל
מביא פרחי לאשתו ,ג א הוא לא עושה כ מתו הכרה מלאה ,וג
א זה נחווה עלידו ברגע מסוי כאקט מלאכותי ,הרי הוא בכל זאת
הל ,קנה ושלח ,ואשתו מעריכה צעד זה שלו ,שיכול ליצור דיאלוג חדש
וקירבה .כ ג מחפש הורה טוב לומר מלה טובה ,אבל אמיתית ,לילדו
כשהוא ער לכ שמזה זמ רק ביקורת שורה ביניה .עצ ההצהרה
החוזרת ונשנית שאנו מוכני לקשר ע אירא ,למשל ,ומעונייני בו ,ג
א אי לה תוצאות מיידיות ,הרי שהיא תישא פירות בעתיד .בבחינת נער
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או נערה בגיל ההתבגרות הכועסי מאוד על ההורי .היכולת של ההורה
להשאיר לה דלת פתוחה על א הכעסי העצומי המופני כלפיו,
היכולת של ההורה שלא "לשבור את הכלי" כפי שעושה המתבגר ,תניב
פירות ביו מ הימי .הטיפות היקרות האלו של הזמנה לקשר מחלחלות
לאטלאט ומלוות את הנער או הנערה בהמש הדר ומזכירות לו שיש לו
לא לחזור .ביו מ הימי ,וזה קורה לא אחת ,הוא ישוב אלינו ע
המתנה שנתנו לו בעבר הרחוק .הוא הל איתה כל השני ,והנה הגיע
לבשלות ולבגרות שמאפשרת לו להשתמש בהצעה שלנו .פתאו יבקש מ
ההורה ,שעליו כעס כל השני ,שיהיה בייביסיטר לילדיו שלו .לכ חשוב
מאוד להיות יצירתי ולחפש מחוות של רצו טוב ,כדי לשנות את האקלי
הפסיכולוגי של המצב.
במצבנו הנוכחי ,אי ספק שאנו נוטי לעמדה הפרנואידית על חשבו
העמדה הדפרסיבית ,ומזמיני בכ את מה שכל מי שחוטא בחטא
היוהרה מזמי ,את הפגיעה ,ההשפלה והעלבו שיחזיר אותו בדיוק
למקו הרגשי שכלכ רצה לברוח ממנו.
אחרי הפצצה נבי שמה שהיה חשוב לנו זה לחיות ,וזה הכול .אחרי
הפצצה נבי שלא הבינו אותנו כראוי ,וג אנו לא הבנו את עצמנו .קשה
היה לנו לוותר על רמתהגול ולתת לפלשתינאי מקו במזרחירושלי,
באמת ,קשה היה לנו ,אבל עכשיו אנו מוכני לוותר על זה בלי בעיה
בכלל .ואילו הצד השני היה סבלני יותר ,הוא היה ממתי ע הפצצה
ומבי שבסו נירגע ,נקבל ביטחו ולא נהיה מאוימי ומתגונני כלכ.
מעמדה בטוחה יותר נוכל לוותר יותר .כי כזאת היא האישיות
הפרנואידית ,א היא מקבלת הרבה אמפתיה ,היא נרגעת לאטלאט מ
האיו .או לחלופי ,כשהאישיות הפרנואידית מקבלת מכה איומה
מהסביבה ,רק אז היא מסוגלת לפנות אל עצמה ,להתבונ פנימה ולחוות
את העמדה הרגשית הדכאונית שלא היתה מושגת קוד לכ .נכו ,ג
הצד השני יספוג אבדות ,אולי אדירות משלנו ,אבל זה לא ינח .ג היריב
יאמר לעצמו ,קרוב לוודאי ,דברי דומי למה שאנו נאמר לעצמנו ,וזה
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יקרב אז את השלו .הוא יגיד לעצמו שבמקו לדאוג לפלשתינאי
ולשק אות ,היינו עסוקי בשנאה ונקמה על מה שנגזל מאיתנו בצדק
או שלא בצדק ,אבל החמצנו את העיקר ,חיפשנו את הצדק ולא את
החיי .ואז הערבי יגידו ,מה איכפת לנו ירושלי או עוד התנחלות ,למה
לא דאגנו לילדינו? ה יבינו כמה היה קשה לנו לוותר לה וכמה ה לא
השכילו להבי אפילו את עצמ.
האד שמבי שהוא הול למות וג האד שקיבל מכה נוראה ,כל ראיית
עולמ משתנה .הקשר והרגש מקבלי מקו מרכזי יותר מאשר
שיקולי לוגיי כלשה .מי שהול למות רוצה את יקיריו לידו .הוא
רוצה את הקשר והמגע .קרוב לוודאי שהוא לא ימשי לריב ע אשתו
ולהתמקח איתה על פרט טפל כזה או אחר ומי צודק .הוא יהיה עצוב על
השני הרבות שרבו ולא הצליחו להתפייס ולאהוב .הוא לא יחשוב שהוא
צודק ,הוא יצטער על מה שלא השיג .ג כשמת לנו מישהו קרוב ,אנו
מצטערי לא אחת על שלא הספקנו לומר לו דברי חמי ,והיינו
עסוקי יותר בביקורת .ג כא עולה הרגש ולא הצדק.
א נאמ 2את העמדה הדפרסיבית ביתר שאת עכשיו ,יש סיכוי שנוכל
למנוע את נפילת הפצצה בעתיד .אנו לא חייבי לספוג מכה נוראה כדי
לשנות את ראייתהעול שלנו .יש אנשי שלצערנו ,זקוקי לאסו כזה.
עלינו לפנות אל הרגש ,ולא אל ויכוחי שכלתניי על צדק .כל יהודי שחי
באר(ישראל צרי להבי שהוא הוציא ערבי מהבית שהוא גר בו,
ושעליו לדאוג לו )אמירה חזקה זו דורשת פרק נפרד( .עלינו להכיר בסבל
שגרמנו לפלשתינאי ולהפני את החובה המוסרית הכבדה המוטלת
עלינו ,לנסות לעזור לה בכוחותינו הדלי בכל דר אפשרית .כל עוד
לערבי הזה לא יהיה טוב ,לא יהיה שלו .כל עוד המדינה הפלשתינאית
לא תשגשג כמונו ,לא יהיה כא שלו אמת .היינו אומרי לה שבקשר
המשפחתי הזה שלא נית להפרידו ,הטוב שלה הוא ג הטוב שלנו .לא
היינו מוותרי על הקווי האדומי שלנו כי זה לא מקד כלו ,זוהי
אכ התאבדות .לא היינו מחזירי את הפליטי לשטחי ישראל ,כי ג לנו
מגיעה מדינה בטוחה ואפילו משגשגת .ובעיקר ,מגיע לנו לא לחוש אשמי
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וליהנות מהחיי .גורלנו הוא לחיות ע הידיעה שפגענו קשות באחר
מבלי שהתכוונו לכ .שבעצ לידתנו כמדינה ,מישהו אחר נפגע קשה .ילד
כזה אינו אש ,אבל הוא צרי לעזור לאחיו שנפגע ממנו )ראה בפרק
"הפליטי הפלשתינאי"( .מוטלת על הילד הזה משימה התפתחותית
רגשית קשה ביותר ,לגדול בלי רגשי אשמה אבל בהכרה והבנה עמוקה
שחובתו לעזור לאחיו הפלשתינאי הסובל .רק א נאמ 2עמדה דפרסיבית
יותר ,נדע פתאו ,באורח פלא ,לעשות סדר במורכבות הרגשית הקשה
הזאת .הילד הזה יכול וצרי לרו( קדימה ולפרוח ,אבל נגזר עליו גורלו
להיות מומחה להבנת עצב ,כי רק כשאתה שומר ל פינה של עצבות בלב
אתה מבי טוב יותר את העצב של האחר.
זוהי הדינמיקה הנפשית של כל משבר קשה בחיי ,של כל אבל ואובד.
אז האד פונה אל הרגש; אז הקול שלו נעשה עצוב ור יותר; אז הוא
מסתפק במועט ,כמו בסיפור על אשת הדייג .בואו ננסה להבי שוב את
הראייה השונה ,את המשקפיי השוני ,את שני מצבי התודעה השוני
כלכ והלא נגישי איש לרעהו .כשאתה במצב אחד אתה לא מבי אי
יכולת לחשוב או לחוש פע אחרת .מצד אחד ,העמדה המנצחת,
המתלהמת ,היודעת ,הצודקת ,העמדה הכול יכולה ,היא אותה עמדה
כוחנית המוכרת לכל אחד מאפיזודה זו או אחרת בחייו .לא זו העמדה
שתמנע את הפצצה מליפול .מצד אחר ,העמדה המעניקה לקשר ולרגש את
הבמה ,ולא לשמחת הניצחו ,ואת העמדה הזאת עלינו לאמ .2זו ראיית
עול אחרת .ראייה שפירושה היו לשי דגש על קשר ע הערבי יותר
מכל דבר .פחות חשוב מה נית או לא נית ,יותר חשוב אי נית או לא
נית .האי חשוב ,האי זוהי הצורה ,והיא אחראית לקשר שנרק
ולהרגשה שנשארת .בעמדה רגשית דפרסיבית זו לא תהיה כניסה מיותרת
לפרטי ולא בדיקה מי ניצח ומי הרוויח יותר .הצורה תקבע יותר
מהתוכ .לא מה הפלשתינאי קיבלו או לא קיבלו בירושלי ,אלא אי
נעשה ההסכ וא הוא נעשה ברוח טובה או לא ואי חיי יחד .פתאו
נבי שמה שחשוב בעיקר הוא אי נעשה התהלי כא ועכשיו ,כי זהו
תהלי שלו ,ובאילו הרגשות נשארו הצדדי בזמ הדיוני וע תומ.
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הדגש יהיה בתהלי ולא בנקודת סיו ע מאז של ניצחו או הפסד.
נכו ,קשה לנו לפרק התנחלויות ,אז אולי כהסכ זמני ,עד שנוכל להגיע
להסכמה ארוכת טווח יותר ,יוכלו ההתנחלויות להקי מפעלי ולספק
עבודה מכובדת לפלשתינאי .ואולי מת זכויות סוציאליות לפלשתינאי
וחוקי שכר מינימו לבאי לעבוד אצלנו ג זו התחלה טובה יותר מכל
היתקעות על עוד שעל .העמדה הרגשית הפרנואידית היא שחוסמת את
החשיבה ,זה ברור .כשבאי בעמדה אוהדת יותר ורוצי באמת לעזור
לה ,לא נתקעי בפרטי ,הרי יש כלכ הרבה מה לעשות בינינו ובינ,
ולא חשוב ממה מתחילי ,העיקר להתחיל.
מדובר בצורת מחשבה אחרת ,בוגרת יותר .אנו מכירי אותה היטב
בתוכ שמספר
ֶ
מחדר הטיפולי ,שש אנו מתבונני היטב לא רק
המטופל ,צרותיו ע אחרי ,למשל ,אלא איזה קשר הוא יוצר איתנו כא
ועכשיו .הצורה הופכת למהות ,ואנו מלמדי אותו מתו מה שמתרחש
בחדר הטיפולי ,מתו הקשר בי המטפל למטופל ,להתבונ ,ללמוד
ולהבי את קשייו ביצירת קשר .א המטופל מדבר באופ מעליב או
תוקפני ,למשל ,או שהוא מסתגר בתו עצמו מתו הפגיעה שהוא חש ,כל
אלו קשורי לאופ שבו הוא יוצר קשר וה חשובי מכול .את כל זה
ודאי הבינו הקנאי בחורב בית שני ,בדר לגלות .כ ג הגרמני,
שהתפקחו מהגרנדיוזיות שלה אחרי מלחמת העול השנייה .את זה
מבי כל אחד מאיתנו שחוטא בחטא היהירות כשהוא מקבל את מכת
ההפתעה ,הוא מצטער על מה שלא ראה.
חקיקת חוקי סוציאליי להגנה על העובדי הפלשתינאי ,למשל,
ושמירה על זכויותיה וכבוד או צמצו בשימוש בסגרי ובעוצר כדי
שהילד הפלשתינאי יוכל ללכת לביתהספר ימנעו את הפצצה מליפול יותר
מהרבה אוגדות צבא שלנו .יחס אוהד שלנו לפלשתינאי חשוב לא פחות
מיכולתנו הגרעינית כמכשיר למניעת מלחמה כזאת .כבר אמרנו ,הפצצה
תיפול על א כוחנו ,בגלל העלבו .כ ג אמרנו בנוגע לטרור .יחס אוהד
לפלשתינאי יעיל לא פחות מהרבה אנשי שב"כ .עינויי ,הגיע הזמ
לקבוע בוודאות ע כל הכבוד לאפקט קצר הטווח שלה ,שבו אולי נית
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להוציא מ האיש יותר אינפורמציה ,לאור זמ מלבי את השנאה
והנקמה .צלקות כאלו בנפש אינ מאפשרות הידברות לשני ארוכות.
בדומה להורה מכה או הורה המתעלל בילדתו מינית ,פיוס כבר כמעט
אינו אפשרי .האיש שע-נה ,סביבתו ועמו לא ישכחו ולא יסלחו במש
שני רבות על מה שקרה כא .על כ ,מעבר להיבט ההומני ,החשוב לנו
כע ,לא כדאי ְלענות .הדינמיקה הנפשית של הטלת פצצה גרעינית היא
אותה דינמיקה נפשית של מתאבד המחסל את עצמו ע האחרי ,אבל
ברמה הלאומית .אות חוקי נפש של זע ועלבו נורא מניעי ג את
המתאבד וג את המנהיג שיחליט להשתמש בנשק לא קונוונציונלי.
על כ ,במקו להצהיר "ירושלי בריבונות ישראל לנצח נצחי" ,עלינו
להצהיר "יש מקו לכול בירושלי" או "ירושלי היא סמל הפיוס בי
הדתות" .ועדיי לא אמרנו מלה על מה שנעשה או לא נעשה בפועל ,כי זה
הרבה פחות חשוב מהרוח שבה מועבר המסר .ג ילד יכול לקבל "לא" של
הורה ולהכיר במגבלות ההורה ,בתנאי שמגבלות אלו יועברו אליו באופ
אמפתי .עמדה רגשית זו ,השמה את הרגש ואת הקשר במרכז ולא את
הבעלות והניצחו ,היא זו שתאפשר בעתיד הרחוק יותר פיוס עמוק בינינו
ובי העול הערבי ותמנע מ האסו להתרחש.
כבר ציינו את הצור לקרוא לפיוס היסטורי בי היהדות לאיסלא .נכו
שזה נראה חלו יותר ממציאות ,אבל עצ הקריאה לפיוס כזה וההבנה
כמה הוא חשוב לשלו באזורנו יקדמו את הרגיעה .זאת משו שלהגיד
דברי במילי ,לקרוא לילד בשמו ,הרי אנו יודעי שזו כבר מחצית
הפתרו .זאת מאחר שברגע זה של קריאה לפיוס לא שיתפנו בשתיקתנו
פעולה ע ההנחה הסמויה שאי ע מי לדבר .אנו יודעי מהקליניקה
שהפחדי הכי עמוקי ,כשמתרגמי אות למילי ה נראי אחרת.
זהו חלק חשוב בהתפתחות הנפשית של כל ילד ,זהו חלק המעורר רגיעה:
היכולת לתרג למילי את החרדות הכי עמוקות והיכולת לגעת בה.
מלחמת המפר ,2על כל חרדותיה ,סיפרה לנו מה גדול כוחה של שנאה,
ואי הרגש מניע אותה .אילו רק היתה אווירה אחרת בינינו ובי
הפלשתינאי ,ייתכ שעיראק לא היתה משגרת לעברנו טילי.
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אנו חיי באיו גרעיני ,ביולוגי וכימי חמור ,ואנו מדחיקי אותו .העלאת
החומר המודחק לתודעה והכרה בכ שאנו חיי בצל הסו מביאות
אותנו לחשיבה שונה .חשיבה שבה לרגש מקו מרכזי .החשיבה היא
ששנינו נמצאי באותה סירה וצריכי לחתור אל החו .ג א בהזוג
שלנו בסירה מכה אותנו ,אנחנו צריכי ,לטובת שנינו ,להמשי ולחתור
אל החו ולקוות שהוא יירגע .או ששנינו נינצל ,או ששנינו נטבע.
לטובתנו ,כדאי לנו שהאחר יינצל ,כי זה מה שיקרה ג לנו .גורל משות
זה מזמי אותנו לחשוב על הקשר הרגשי שלנו ושלה ואותו לשי
במרכז ,ולא פרט כזה או אחר .לכ אנחנו צריכי לחשוב תמיד בשניי.
לחשוב מה מתאי לנו ,להקשיב טוב ולהבי מה זה מעורר בצד השני.
הפצצה תיפול ,כפי שאמרנו ,לא בגלל חולשתנו ,אלא על א כוחנו,
והעלבו והפגיעה יפעילו אותה .א נתייחס לתהלי השלו כאל תהלי
של בירור רגשי ,כפי שעושי בטיפול ,ונשי את הקשר הרגשי שלנו ושל
הערבי במרכז ,נוכל למנוע מהפצצה ליפול ולהגיע לשלו אמיתי.
המצב הקרוב ביותר למלחמה לא קונוונציונלית שהיינו מצויי בו היה
בזמ מלחמת המפר .2סאדא תיר 2את מלחמת המפר 2בדאגה
לפלשתינאי .אבל רק כוחות ההדחקה שלנו ,שלא רוצי לראות כלו,
יכולי שלא לקשר בי הפצצת הכור הגרעיני בעיראק בהוראתו של בגי
והעלבו שספגו העיראקי בעטיו ובי מלחמת המפר 2וירי של טילי
עלינו .לסאדא היה נוח ונעי יותר להסביר את ירי הטילי בדאגתו
לפלשתינאי מאשר בעלבו העמוק שספג )האחד ,כמוב ,אינו מוציא את
האחר( .ואילו אנו ,מתו עמדה רגשית פרנואידית ,מתקשי לערו
קישורי ולהבי את האחר .אנחנו מכירי את זה כלכ טוב ,אי האיו
פוגע בחשיבה ולא מאפשר לראות אפשרויות נוספות .אנו בחרנו לחוש
כקורבנות ,והעול חיזק עמדה זו שלנו ,ולא כמי שיש לו אחריות מסוימת
למתרחש וא יכול היה לשנות את המצב .ייתכ מאוד שבמסגרת שיחות
שלו ע הפלשתינאי ואווירה של תהלי שלו שלא היתה בזמנו של
שמיר ,לא היה סאדא חוסיי יורה עלינו טילי .הוא ג הצהיר שיקבל
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כל הסכ שנחתו ע הפלשתינאי .הוא לא משוגע ,כפי שכבר ציינו,
והעובדה שאנו הפכנו אותו לכזה כדי להרחיק אותו מהבנתנו היא
בעוכרנו ,ודורשת בירור.
מלחמה גרעינית יכולה לפרו( בגלל איהבנה כזאת .הצד השני ייתפש
כמשוגע או מניפולטיבי ולא כמי שיש להקשיב לדברי שלו ,שנאמרי
מהלב .עלינו להבי טוב מה אמר סאדא חוסיי .זאת משו שהמצב,
בזמנו ,היה קרוב למלחמה לא קונוונציונלית ,ולצערי ,סאדא נשאר
בתודעתנו משוגע .כ ג הפלשתינאי שרקדו על הגגות )כל מטפל יודע
שלא קשה להבי אפילו משוגעי( .הבנת הדינמיקה של מלחמה זו חשובה
ביותר ,כי היא ההקדמה למלחמה גרעינית א וכאשר תתרחש .מנהיג
מוסלמי יזדהה ע סבל ,נניח פלשתינאי ,שלא יהיה ברור ונגיש לנו ,ולא
נוכל לומר אפילו מילי מרגיעות ,שלא לדבר על מעשי .סאדא חוסיי
מזדהה באופ עמוק ע הקיפוח שחשי הפלשתינאי ,ורוצה לעזור
לה.
במלחמת המפר 2הראשונה וכשנשקפה סכנה של מלחמת מפר 2שנייה,
נקטה ישראל עמדת המתנה שאינה קלה ברגעי אלו .עמדה מאופקת
שיכלה להכיל את החרדה ,ועל כ ,לא להשתמש בכוח שלנו ללא צור
באופ שהיה מסלי את המצב .עמדה זו שלנו הוכיחה את עצמה על א
המחאות מבפני שאיאפשר להבליג עוד ויש צור להגיב .אנו לא נגררנו
לפיצול שסאדא הזמי אותנו ליפול לתוכו ,אנו לא עברנו מעמדה רגשית
של קורב לעמדה רגשית של תוקפ .יכולנו להכיל את רגשותינו הודות
להורה הטוב והמרגיע ,ארצותהברית ,שעזר לנו לעשות כ .ע זאת,
החשיבה שלנו עדיי התאפיינה ,כרגיל ,בחשיבת מלחמה ולא בחשיבה
שיכולה לקד את השלו .התאפקנו ,כ ,אבל לא השכלנו להבי על מה
מדבר סאדא חוסיי .לא הצלחנו להיות אמפתיי אליו ולראות את
העול בעיניו .בהחלט ייתכ שבתהלי של שלו כפי שאנו מצויי בו
היו ,לא היה סאדא משגר לעברנו טילי .ייתכ ג שהזמנה חגיגית
לסאדא לבוא ולהידבר איתנו בנושאי שוני ,ובה עניי הפלשתינאי
וירושלי ,היתה משנה את כל התמונה מעצ ההצהרה והפתיחות .אבל
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אנחנו יודעי כמה קשה כשנמצאי במצב של איו לראות מעבר לאיו
ולשגר מסר מרגיע של שלו.
לולי השמדנו לה את הכור הגרעיני ,סביר להניח שדבר לא היה משתנה.
ה לא היו משתמשי נגדנו בנשק הגרעיני ,כפי שלא הפעילו נגדנו נשק
כימי או ביולוגי ,בעבר וג היו ,א שיש ביכולת כל השני לעשות כ.
כ שהפצצת הכור הגרעיני היתה מיותרת .מלבד הפגיעה הרגשית שפגענו
בה לא השגנו דבר .אומנ ההפצצה השהתה את תוכניותיה לפיתוח
נשק גרעיני לכמה שני ,אבל לא יותר מזה .במקביל ,ה פיתחו ג נשק
ביולוגי וכימי .אי באפשרותנו לעצור את תהלי התחמשות בכוח אלא
בחשיבה אחרת ,חשיבה של שלו.
בתודעתנו זה ברור .העול המערבי ,שסאדא כלכ שונא ,הוא הטוב
והצודק ,ואילו העול הערבי בכלל וסאדא חוסיי בפרט ה הרעי .אני
אפילו לא בא לומר שזה לא כ ושארצותהברית לא היתה צריכה לתקו
את עיראק .אני רק חושב כמי שחי במזרח התיכו שחשוב מאוד שלא
להפו איש למשוגע ,ולנסות להבי את העלבו העמוק של אירא ועיראק,
למשל ,מ העול המערבי בכלל ומאיתנו ומארצותהברית בפרט .אי
ספק שהעול היצרי והנכשל חש מושפל מול העול המפותח ,שאותו הוא
חווה כמתנשא ,קר ומרוחק .מדינה דתית כמו אירא חשה שלאמריקאי
"אי אלוהי" .אנו אומרי על אד "אי לו אלוהי" כשאנו רוצי
לומר שהוא מרשה לעצמו הכול .כ חווי באירא את החופש שמרשי
האמריקאי לעצמ .הבחירה לשאת בעול הדת היא של אנשי
שחוששי מ החופש ומחפשי סדר בעולמ היצרי ,הראשוני והסוער.
על כ ,אנו יכולי להבי את הפחד והשנאה למי שאי לו אלוהי ,והוא
להרגשת נטול עכבות מוסריות .א אותה מדינה היא ג חזקה כמו
ארצותהברית או מדינה מ העול המערבי ,אזי הפחד ממה שהיא
מייצגת מצטר ג לפחד מכוחה ,ובחשיבה מגית מקבל איכויות דמוניות.
כבר דנו באיכויות אלו כשניסינו להבי אי חש הימי שלנו כלפי השמאל,
אי חשי הדתיי כלפי החילוניי ,ואי חשי הערבי כלפינו .כדי
להיות אמפתיי לעול דתי מוסלמי זה ,עלינו להבי שהערבי קוד
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מפחדי מתרבות המערב ורק אחרכ ,כתגובה לפחד ,ה ג שונאי
אותה .בקליניקה אנו מוצאי תמיד עלבו ופגיעה אצל האד לפני
שמתפתחות אצלו תוקפנות ושנאה .הבנה זו מאפשרת לנו להיות
אמפתיי כלפי התוקפ .נית ג להבי שלא במקרה יצרה ברית
המועצות קשרי קרובי יותר מאשר ארצותהברית ע מדינות דתיות,
לא דמוקרטיות ,במש השני .שלטו דתי ושלטו טוטליטרי דומי
מטבע .בשניה מופעל הרבה כוח כדי לכבוש הרבה יצרי.
הקונדנסציה בחוויה האיראנית והעיראקית היא בי השנאה לעול
המערב ובי הפגיעה שפגעו ,להרגשת ,היהודי בערבי בכלל
ובפלשתינאי בפרט .לדיד ,התנהגותנו כלפי הפלשתינאי זו עוד
הוכחה לאותו חוסר צדק משווע שהעול המערבי מפגי כלפי העול
הערבי .אנו והאמריקאי נחווי כישות אחת .לטובתנו כדאי לנו להבי
על מה מדבר הילד הזה כשהוא צועק כל הזמ שמקפחי אותו .אנו לא
יכולי להרשות לעצמנו את המותרות של האמריקאי שלא להיות
אמפתיי ולא להבי רגשית את החוויה העיראקית והאיראנית .מישראל,
אומרי העיראקי ,לא דורשי פיקוח גרעיני ומאיתנו כ .ארצות
הברית ניצבת ,להרגשת ,אוטומטית לימי ישראל .הפלשתינאי
מקופחי ,ואיש בעול המערבי לא מושיט לה יד ועוד .הא אנו באמת
לא יכולי להבי על מה ה מדברי?! א איננו מסוגלי להבי על מה
ה מדברי ואיננו מסוגלי לעשות תרגיל פשוט באמפתיה ,לעצור לרגע
כדי להצי 2בעול דר עיניה ,מצבנו חמור .זאת נכות הרת אסו יותר
מחולשה צבאית .במלחמת המפר 2אפילו העול הערבי התאחד כנגד
סאדא חוסיי והשתלטותו על כווית ,אבל הפלשתינאי רקדו על הגגות
ורצו שסאדא ינצח .עד כדי כ עמוק עלבונ של הפלשתינאי מאיתנו.
אי ספק שארצותהברית היא יותר לצידנו מאשר לצד הפלשתינאי .אל
כאבנו היא קרובה יותר מאשר אל כאב; סיוע נדיב היא מעניקה לנו ולא
לה .באופ דומה ,ארצותהברית קרובה אלינו ומזדהה איתנו יותר
מאשר ע שאר מדינות ערב .אבל אנחנו נצטר בסופו של דבר לחיות ע
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הערבי ולהבי אות יותר מאשר האמריקאי .משול הדבר להורה
המקפח ילד אחד ומפנק את האחר .הילד המפונק ישל בסו את מחיר
הפינוק .העמדה האמריקאית ,שהיא אוטומטית לצידנו ,ייתכ שחוסמת
אותנו כהורה המגונ על ילדו יתר על המידה ,ומקשה עלינו להבי את
העול בכלל ואת הערבי בפרט .לא לנצח נוכל להתחבא תחת הסינר
האמריקאי מבלי להיפגש ע העול המזרחתיכוני שאנו חיי בו.
הערבי שואלי למה העול המערבי לא מתקי אותנו ואת עיראק כ.
ג אנו כבשנו שטחי .נכו ,יש הבדל גדול ,אבל ע הרגשה כל ילד יודע
שלא נית להתווכח .ברגשות אי צודק ולא צודק .על כ ,מוטלת עלינו
החובה להבי את עיראק ,את אירא ומדינות הדומות לה .על ההרגשה
ש"אי ש ע מי לדבר" אני ש סימ שאלה גדול .זאת משו שאית
אנו חיי ,ואנו נהיה הראשוני שנשל את מחיר הפצצה הגרעינית
שתוטל .אז לא נוכל להגיד שהיינו צודקי ,זה כבר לא ישנה .וא ישאל
מישהו מה עלינו לעשות אפוא ,כפי ששואל לא אחת מטופל את המטפל,
אומר לו שמעמדה רגשית שונה ,מהבנה של האחר ,מעמדה רגשית
דפרסיבית ולא פרנואידית ,מחשיבה של שלו ולא של מלחמה ,הכול
שונה .כששני רבי ,זה יכול לומר לזה ,אתה לא צודק ,או שהוא יכול
לומר לו ,אני מבי את הכאב של .מי שיבחר בתגובה השנייה ,יהיה פחות
חשוב על מה הוא מוותר ועל מה לא .מי שיבחר בתגובה הראשונה ,יהיה
יותר מדי חשוב על מה הוא מוותר ועל מה לא.
אנו חייבי להוביל תהלי של פיוס ושלו ג ע מדינות איסלאמיות
קיצוניות .גורלנו מכתיב לנו להיות המומחי העולמיי לעשיית שלו.
אנו צריכי להיות אלו שמייצאי שלו לעול .אנו צריכי להתמחות
באי להיות אמפתיי לאחר .אנו ,השסועי כלכ מבפני ומבחו ,2א
חפצי חיי אנו ,עלינו להיות מתורגלי ביכולת להניח בצד לרגע את
השאלה הכלכ מכשילה בכל קשר אנושי  מי צודק.
כל האמור כא יכול להיעשות בעזרת קריאה דרמטית לפיוס דתי בי
היהדות לאיסלא ,כפי שכבר ציינתי :בהזמנה מכובדת למדינות כמו
עיראק ואירא להשתת באחריות על הסדרי במקומות הקדושי
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לאיסלא ובדיו על ירושלי; בהצהרות אמפתיות שנוכל לעמוד
מאחוריה ג א לא ימצאו ח בעיני ארצותהברית; בהזמנה ,שוב
דרמטית ,לפירוק הדדי של נשק לא קונוונציונלי; בהזמנה להשתת
בתהלי השלו; בהכרה בחשיבות תמיכת הרגשית בפלשתינאי כל
השני ועוד .אנו חייבי ,למשל ,להתנגד לרבי ממעשיו של סאדא .אנו
ג חייבי להיות שותפי בסנקציות העולמיות על עיראק ,ובצדק .כ ג
אמרנו בנוגע לפלשתינאי  ,רק מי שמציע אלטרנטיבה למלחמה בדמות
מסר ח

ודרמטי של שלו

מתו הבנה אמיתית של האחר ושל מה

שנחו( לו לגדול ,מתו יכולת להזדהות איתו ,רק הוא יכול לדרוש ממנו
דרישות שעליה הוא לא יתפשר .אנו חייבי לפנות אל עיראק בקריאה
דרמטית לעשות איתנו שלו .בתודעתנו ,נכו להיו ,זו התחנפות.
בהרגשתנו הנוכחית ,זהו ויתור על כל מה שאנו מאמיני בו .לא כ הוא
הדבר .בעצ ,נהפו הוא .צרי הרבה כוח נפשי ובגרות רגשית לקריאה
כזאת .אלו יכולות שבהחלט חסרות לנו היו .זאת החוכמה הגדולה,
מתו העמדה הכלכ פרנואידית להיות מסוגלי להרי את הראש מעל
המי ולראות שש ,בעיראק ,אי מפלצת ,יש אד ,ג א קוראי לו
סאדא חוסיי .וא הוא בעל נטיות פרנואידיות ,כמו רבי וטובי
בינינו ,על אחת כמה וכמה ,עמדה רגשית אמפתית תשנה את כל התמונה.
כ צרי להגיב כל הורה הבוטח בעצמו מול ילד שיש לו קשיי .במשפחת
העמי ,עיראק ואירא ג ה ילדי שיש לה קשיי.
ייתכ שמגיעה לעיראק התנצלות על הפצצת הכור הגרעיני שלה עלידינו
)זה לא סותר את העובדה שג לנו מגיעות התנצלויות מה( .בכלל ,כדאי
שנלמד להתנצל יותר )כפי שנהג ברק ,למשל ,כלפי בני עדות המזרח(.
כדאי שנבי שבקשת סליחה אי בה פחיתות כבוד ,אלא הזמנה לקשר.
כשאנו מתנצלי ,אנו מכבדי את הכאב של האחר ג א הוא לא צודק
במאה אחוז .התנצלות אינה נמדדת באמותמידה של צדק וביתמשפט,
היא בס הכול ביטוי רגשי המכיר בכאב של האחר ,שאנו היינו שותפי
בגרימתו .היו לנו סיבות טובות להפצי 2את הכור של עיראק לנוכח
איומיה הלא קונוונציונליי עלינו .אבל ע זאת ,ה מעול לא השתמשו
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נגדנו בנשק לא קונבנציונלי ,א שהיה ברשות נשק כזה .ה השתמשו
רק במילי ,ואילו אנו הרמנו ידיי ראשוני .אבל למה בעצ חשוב מי
צודק? ילדי רבי ,כבר אמרנו ,לא שמעו בכל שנות ילדות אפילו פע
אחת את ההורה אומר לה שהוא מצטער ,שהוא טעה .וא אמר זאת
ההורה פע אחת בכל ילדותו של הילד ,הרי הילד לא ישכח אמירה זו כל
חייו .כלכ חשובה לעיתי בקשת הסליחה ,הרכנת הראש ,ההבנה
שפגענו באחר .א יבואו הצהרות מפייסות אלה היו ממי שנחווה
כמפלצת גדולה וחזקה ששמה ישראל ,יהיה לזה אפקט ָמגי שלא יישכח
לעול )כבר דנתי בצור שלנו להתנצל בפני הפלשתינאי( .ודאי מגיעה
לסאדא מלה טובה על אמירתו שהעיראקי יכבדו כל הסכ שייחת
בינינו ובי הפלשתינאי .ודאי מגיעה לו מלה טובה על הזדהותו העמוקה
ע הסבל של הפלשתינאי )אני ער לקושי הרגשי שלי לכתוב מילי אלו,
הרי ג אני מצוי באותה מלכודת( .א רק נצבע מדינות אלה בשחור
נזמי מלחמה .ייתכ שמלחמה לא קונוונציונלית.
נשק לא קונוונציונלי מכניס מימד חדש לאבולוציה האנושית הנוגעת
במלחמת הקיו .עד לפיתוחו של נשק זה תמיד ניסה כל צד להתחזק
באופ מסורתי ,והישרדותו היתה תלויה בכוחו .במלחמה לא
קונוונציונלית ניטלת ממ היכולת לנצח ,כלומר ,להשמיד את האויב
ולהישאר בחיי .על כ ,זו הזמנה לרגשות דפרסיביי יותר ,לעלות.
העמדה הרגשית הפרנואידית או חשיבת המלחמה יכולה להתקיי במצב
ענייני זה רק א מדחיקי את האיו הלא קונוונציונלי הקיי ,כפי
שאנו נוהגי .ארצותהברית ובריתהמועצות עברו תהלי זה של שינוי,
מעמדה רגשית פרנואידית לעמדה דפרסיבית יותר .ה עברו ממצב של
מלחמה קרה ואיו הדדי בהשמדה בעזרת נשק גרעיני לפירוק חימוש
הדדי .המעבר לעמדה רגשית דפרסיבית יותר ,המכירה בקיומו של האחר
ומוכנה לפירוק הדדי של נשק לא קונוונציונלי ,חייבת להיות בהסכמה
הדדית ,שא לא כ ,זו התאבדות .במילי פשוטות ,החיי של האחד
תלויי באחר .ת הפרק האבולוציוני בהתפתחות האנושות שבו "א
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נהיה חזקי  ,נשרוד" .נפתח פרק חדש "א

נהיה קומוניקטיביי ,

נשרוד" .עוד כמה פצצות גרעיניות כבר לא ישנו הרבה ,אבל קשר רגשי
ע האויב יעזור .עמדה זו ,שקשר חשוב מכוח כדי לשרוד ,היא חדשה
בהיסטוריה של עימותי ומלחמות .האד הוא היצור החי היחיד שיכול
להשמיד את עצמו ,אבל האד הוא ג היצור החי היחיד שמוכ להחליש
את כוחו מתו בחירה .הכניעה ההדדית זה לכוחו של זה ,הוויתור הפנימי
על הרצו לנצח ,הוא שמעלה מנגינות עצובות יותר .באופ פרדוקסי,
העיד של נשק לא קונוונציונלי והעמדה הדפרסיבית המתלווה אליו
מוליכי אותנו היישר לחשיבה על זכויות האד ,על שוויו ודמוקרטיה,
על הצור לעזור לחלשי ,לעניי ולמתוסכלי ,לא רק משו שכל אחד
מה הוא פוטנציאל עתידי לפיצו 2גרעיני ,אלא בעיקר משו שרק מבעד
למשקפיי דפרסיביות נית להכיר באחר .אבל עמדה רגשית זו ,השמה
את היכולת לקומוניקציה במרכז ,לא חדשה כלל באבולוציה האנושית של
התפתחות הפרט .בתו המשפחה באופ מסורתי מי שיצר קשר 0רד .כ
מכ-ו התינוק מלידתו לחיי אל העול וליצור איתו קשר כדי להזמי את
הטיפול בו .כ ,אמרנו ,פותר ילד את המלחמה האדיפלית הראשונה שלו.
במקו להילח באב הוא מזדהה איתו מתו אהבה .כ עובר ילד משלב
פרנואידי לשלב דפרסיבי בתהלי התפתחותו ,ומכיר בהורה כאד בעל
צרכי ורצונות נפרדי משלו .התלות ההדדית מחייבת הזדהות ואהבה.
א נוכל להתאי את עצמנו לאחר ,להבי אותו ,לעזור לו ,ובעיקר ,וזה
האבסורד ,לאהוב אותו ,נשרוד .זה ,כמוב ,יכול להעלות אסוציאציות לא
נעימות .אשה נאנסת שחייבת לאהוב את האנס ,למשל .אי נוכל אנו
להזדהות ע האויב ולאהוב אותו? סביר להניח שכ חש ג הילד
בשלבי שוני בתהלי התפתחותו ,שבו לעיתי עליו להזדהות ע
ההורה שאותו הוא חווה כעוי ,להצדיק אותו ולבסו א לאהוב אותו
)בכוונה לא בחרתי כאנלוגיה קשר זוגי ,שבו אפשר להיפרד .קשר הורי
הוא לכל החיי .וג אנו והערבי לא נוכל להתגרש( .אבל אי זה חדש
שמדינות בעול עברו ממצב של מלחמה למצב של שלו ח .ארצות
הברית עזרה לכלכלתה של רוסיה ע תו המלחמה הקרה עזרה מסיבית.
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זאת הסיבה שמדינות עוזרות היו זו לזו .ארצותהברית עוזרת לנו
ולעול .העול עוזר לנו בתהלי השלו וכלכ מושקע בו רגשית.
ההבנה היא שמדינות העול תלויות זו בזו .גורלנו יהיה תלוי ביכולתנו
להידבר ע עיראק ואירא .אנו צריכי להיות המומחי העולמיי
לשלו .מומחי ביכולת לראות שניי יחד ,המביני על מה איאפשר
לוותר ועל מה חייבי לוותר .אנו צריכי להיות המומחי לקשר אנושי
בי מדינות ,ואותו לייצא לעול .העיד הגרעיני הופ את כל העול לכפר
גלובלי ,למשפחה אחת :מי שיוצר קשר 0ורד .מי שמרגיע את עצמו ואת
האחר 0ורד.
חמור הוא שאנו לא דני כמעט בכלל ברמה הלאומית באיו הלא
קונוונציונלי .להדחקה מסיבית זו השלכות מרחיקות לכת על כל תפישת
עולמנו .ראשית ,אנו לא קוראי נכו את המציאות ,דבר שהוא חמור
מבחינה צבאית .אנו נכנסי לפאניקה בכל פע שמוזכר האיו הלא
קונוונציונלי .אז ,למשל ,אנו מגלי פתאו שאי לנו די מסיכות גז.
מתברר שהרצו להג על הציבור מפני פאניקה ואי שיתופ של האזרחי
באיו הקיי בזמ המתאי גור פאניקה רבה יותר .הרצו להדחיק את
החרדה לא יצלח לאור זמ ,והיא תשוב ותפרו 2בכל פע שיזכירו לנו
את המציאות בדר כלשהי .אבל זה לא העיקר .המשמעות החינוכית של
דיו פתוח באיו לא קונוונציונלי היא עצומה .כבר אמרנו שנשק לא
קונוונציונלי יכול לשמש בל חזק ביותר כנגד חשיבה אומניפוטנטית
ופרנואידית .זאת משו שהוא מעלה את הצור בקשר רגשי .נשק לא
קונוונציונלי מזמי בלית ברירה את ההכרה באחר ,ברצונותיו ובצרכיו,
ומעודד באופ זה חשיבה דפרסיבית יותר .זו עמדה אנטידתית ביסודה.
אלוהי שלנו שוב אינו כול יכול ,ולאחר יש יכולת להשמיד אותנו .הדיו
הגרעיני בנימה שקטה ,עצובה ומאופקת זה בדיוק מה שחסר לנו ב0יח
הפוליטי באר .2עמדה דפרסיבית המכירה במגבלות כוחנו ומתאימה
למציאות הרוחשת סביבנו .נשק גרעיני מחזיר אותנו לשאלה אי חיי
יחד ,ולא אי מתי .הוא גור לנו להיות מודעי לפרטי החיי ולא
לפרטי הניצחו .פתאו חשוב הילד הפלשתינאי הרעב וג הילד
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מאופקי שרעב .העדר היכולת להכריע במלחמה ולנצח וקיו היכולת
להיות מושמד מעלי שאלות של קשר רגשי ,וגורמי למבט להיות מכוו
פנימה .דיו פתוח באיו הלא קונוונציונלי יקד הל רוח התוא את
המציאות שאנו חיי בה .אז נבי שאנו דומי לאותו חולה סופני שרוצה
להיות ע משפחתו בשקט עד שימות .ההבדל היחיד הוא שא נפעל נכו,
לא יהיה גורלנו כע וכעול כשל חולה סופני .אבל שוב לא נית להכחיש
שאנו חיי בעול שצל השמדה קבוע מרח מעליו .מדינות נוספות
יתעצמו מבחינה גרעינית ע השני ,והפתרו חייב להיות באמצעות קשר
רגשי והידברות ,ולא באמצעות כוח .השינוי בתודעה ובחוויה הרגשית
שעלינו לעבור הוא מעמדה רגשית פרנואידית לעמדה דפרסיבית יותר.
היכולת לכבד את פרטי החיי ,שחסרה לנו היו ,מזכירה אמא טובה
שמכוונת לפרטי הקטני של תחושות ורגישויות של ילד .9נכו להיו,
אנו כאותו אד המביט מבחו 2ולא יכול לזהות רגישויות אלו .אני מדבר
על כבוד לאחר והכרה ברגשותיו .התייחסות מכבדת ושוויונית לערביי
ישראל ,למשל .אז יהיה צור להפריד דת ממדינה ,ולא תהיה אפשרות
שקבוצה מסוימת ִתכפה את אורחות חייה על קבוצה אחרת .כניעה דווקא
תגביר את העימות ואת הסכנה ,כפי שקורה בכל מצב של כניעה ליצרי
שצרי לעמוד בפניה .הפרדת דת ממדינה תהיה חשובה למדינות רבות
כדי לעצור את הגרנדיוזיות הדתית ,כדי לתת מקו לחשיבה דפרסיבית
יותר על חשבו חשיבה אומניפוטנטית .מדינות רבות ,ואנו בכלל,
משולות לילד מגודל בעל כוח רב שטר רכש את הכישורי והמיומנות
לרס את כוחו ולהשתמש בו באופ בונה .ההבנה העמוקה של הכאב של
הפליטי הפלשתינאי וחובתנו המוסרית לדאוג לה יצטרכו לדור
בכפיפה אחת ע ההרגשה שלנו שאנו לא אשמי וג לנו מגיעה מדינה
ושגשוג וכיוצא באלה .אז תהיה הכרה אמיתית ושקטה בשונויות הרבות
הקיימות בתוכנו .דיו פתוח באיו הלא קונוונציונלי ושחרור ההדחקות
יאל 2אותנו ,כפי שאכ קורה בכל העול ,להיות כוחניי פחות .הול
ות עיד הכוח .א זה לא דיו חינוכי ממדרגה ראשונה ,אז מה כ?
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מהו פרופיל האישיות של המנהיג שישתמש ראשו בנשק לא
קונוונציונלי?
שימוש בנשק לא קונוונציונלי הוא בפועל רצח והתאבדות ג יחד .אנו
יודעי הרבה על רצח ועל השנאה והנקמה המניעות אותו .משות לכל
רצח הוא יצר התוקפנות וההרס .ג על התאבדות אנו יודעי הרבה .זוהי
אותה תוקפנות המכוונת כלפי העצמי ומתבטאת ,בצורתה הקלה,
בדיכאו )האד המדוכא מתקי את עצמו וחש שהוא לא שווה ,למשל(.
כשהדיכאו עמוק ויש ג כוחות ורצו לממש אותו ,מתרחשת התאבדות.
אנו יודעי אילו געגועי עמוקי יש למתאבד להתמזגות ע "אמא
שלו ומוג .אלו תחושות של חו וקירבה שהיו
אדמה" ,לרגרסיה למקו ֵ
חסרות למתאבד בילדותו בגלל קשרי פתולוגיי ע הוריו .המתאבד ג
נוטה לדמיי אי בני משפחתו יתאבלו עליו ,ואז יראו שהוא צדק ,ואז
יבינו כמה הוא סבל ,ואז יצטערו על מה שה עשו לו ,וכיוצא באלה.
במקרי רבי המתאבד ג מדמיי באופ כלשהו את המש חייו ,במקו
ובזמ אחר )לטרוריסטי הפלשתינאי המתאבדי מבטיחי חיי
בעול הבא(.
על כ ,נטיות חריפות של תוקפנות ודיכאו חייבות להיות באישיותו של
המנהיג שיטיל את הפצצה .סביר להניח שיהיו למנהיג זה מחשבות על מה
שיהיה לאחר הטלת הפצצה .הוא יראה את מי שנשאר מתאבל ,וייהנה
מזה .ייתכ שיחשוב שאז ,סו סו ,יראו כול כמה שהוא סבל ,ויצטערו
על מה שעשו לו )או לעמו( .ייתכ שידמיי את כול עסוקי בו ובכמה
הוא חשוב ,מה שלא היה כ קוד לכ )כמו שאהיד( .ייתכ שסיפוקו יבוא
מעצ הידיעה שלאיש לא יהיה יותר טוב מאשר לו ,גורל משות לכול.
וייתכ ג שיהיו לו דמיונות על התחלת חיי חדשי במקו ובזמ אחר.
שימוש בנשק לא קונוונציונלי הוא ,כאמור ,רצח והתאבדות ג יחד .למי
שיטיל את הפצצה ראשו ברור שהוא מחסל את האחר ואת עצמו ג יחד.
זאת משו שהאחר ישיב לו כגמולו .בואו נבח מקרי של רצח
והתאבדות ,וננסה להבי את הדינמיקה הנפשית המנחה אות.
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הפלשתי "תמות נפשי
שמשו התאבד ,לפי המסורת היהודית ,והרג את ִ
ע פלשתי" ,הוא אמר .זה קרה אחרי שעינו אותו וניקרו את עיניו,
והנקמה בערה בו .הוא חש שאי לו מה להפסיד .הטרוריסטי
הפלשתינאי שמתאבדי ג ה באי מסביבה בעלת חסכי ניכרי,
לעיתי בהרגשה שאי לה מה להפסיד .אנו נשתמש בפצצה גרעינית
לש נקמה ,כשנהיה בטוחי שמשמידי אותנו .תפקיד הצד השני הוא
לדאוג שאנו לא נחוש שחיינו לא שווי ,כי אז נית לעשות הכול .על כ,
מנהיג שיילח 2אל הקיר ,שיחוש שכבר אי לו מה להפסיד ,עלול להפעיל
נשק לא קונוונציונלי .תפקידנו לדאוג שלאותו מנהיג וג לעמו יהיה מה
להפסיד .כלומר ,שלא ירח איו קיומי על ראשו של מנהיג כזה )סאדא
חוסיי ,למשל( .באופ דומה ,א יהיה מצב עמו של המנהיג המסוכ הזה
ירוד ביותר ,באופ שאי לאנשי ש מה להפסיד ,זו תהיה הזמנה לטרור
קונוונציונלי ולטרור לא קונוונציונלי .לכ החר על עיראק צרי
להיעשות בזהירות רבה ,מתו מחשבה הומנית שמכבדת את האוכלוסייה
ש.
עתה ,לקו האישיות המאפיי ביותר של המנהיג שישתמש בנשק לא
קונוונציונלי .הטרוריסטי הפלשתינאי המתאבדי חווי עלבו עמוק,
המצית זע ושנאה .עלבו על מצב הירוד ועל מה שנלקח מה .ה
מתפוצצי מבפני ,הפע לא רק כדימוי ,אלא הלכה למעשה .תוקפנות
מופנית ה כלפי האחר ברצו לפגוע בו וה כלפי העצמי בבחירת
להתאבד .ה לא בוחרי לטמו פצצה ולהימלט וג לא לפתוח באש על
עוברי ושבי במקו הומה אד .ה בוחרי ,וזאת הנקודה המעניינת,
למות ע האנשי שה שונאי ובה ה רוצי לפגוע .ברצו למוות ע
האויב יש געגועי להתמזגות ע האויב וחוסר יכולת ורצו להיפרד
ממנו .כעת ה שווי לאויב ,אחי לגורל .זה קורה ג באהבות נכזבות,
כשאחד מבניהזוג רוצח את האחר ומתאבד .באות אהבות יש אמירה
סמויה ,נמות יחד ,ובעצ נמשי להיות יחד .במקרי אלו לא מתרחשת
הפרידה שממנה רצה הרוצח להימנע .בזיכרו הקולקטיבי של האחרי
ה היו יחד ונשארו יחד .כ ג הורה שרוצח את ילדיו ומתאבד כדי שלא
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יישארו לבד ,כדי שלא להיפרד מה .מדובר בהבדל אישיות משמעותי בי
מי שרק רוצח את האחר או בי מי שבוחר להתאבד ובי מי שג רוצח
וג מתאבד .בשני מקרי הראשוני מתקיימת הנפרד-ת ,וגורל שונה יש
לכל אחד .לא כ הוא הדבר כשמדובר ברצח והתאבדות יחד .פתיחה
במלחמה לא קונוונציונלית אפשרית רק למי שהוא בעל מבנה אישיות
שאינו מאפשר לו להיפרד מ האחר השנוא עליו .שנאה מייצגת בדר
כלל נפרד-ת חריפה ,ומתורגמת לניסיו לפגוע באויב בכל דר ,לצד
שמירה על העצמי .אבל למנהיג הנדו תהיה שנאה רבה ע קושי גדול
להיפרד מ האובייקט השנוא .מדובר בפתולוגיה מסוימת מאוד .במקרה
של טרוריסט מתאבד או מנהיג שמטיל את הפצצה ,הוא גור לכ
שבזיכרו הקולקטיבי יישאר קבר אחד לכול .המחבל יכול לדמיי את
גופו מתערבב בגופות האנשי שהוא שונא ללא נפרד-ת והבדל .אולי ג
בביתהחולי ישכבו יחד ,מיטה לצד מיטה .ובכל פע שהישראלי
ייזכרו בקורבנותיה ,תעלה ג זהותו של המחבל המתאבד ,שוודאי
תהיה ידועה .לעיתי רואי ילד קט כלכ מתוסכל עד שהוא יכול לרו2
לאביו הגדול או לילד גדול ולנסות להכות אות כנגד כל הסיכויי.
העיקר לפגוע בה .ההורה שבנו יודע כמה הילד הזה זקוק לחיבוק .חייל
שנמצא במצוקה ומסתער על האויב מתו ייאוש ,ג הוא רוצה להרוג את
האויב ואת עצמו יחד .בשתי דוגמאות אחרונות אלו ,הילד והחייל שמי
את עצמ באותה דרגה ע אלו שחזקי מה .לא איכפת לה לפגוע
בעצמ ,העיקר שלא יהיה הבדל בינ ובי האחר .במלי אחרות ,יש
לה כמיהה עמוקה להיות יחד ע האחר.
בקליניקה אנו מכירי את המטופל שלא יגיד לנו מלה טובה על הטיפול.
הוא אפילו יכשיל את עצמו כדי שאנו ,המטפלי ,ניכשל איתו .הוא יודע
שהצלחה שלו היא ג הצלחה שלנו ,ובכל זאת יעדי ששנינו ניכשל מאשר
ששנינו נצליח .הוא ינסה לשאוב אותנו לתו הפתולוגיה שלו ויוכיח לנו
בכל דר אפשרית ששנינו מסכני .הוא יחבק אותנו "חיבוק מוות" ולא
יעזוב .המטופל הזה בעצ אומר ,אני מוכ לסבול ,ולו רק כדי שנהיה יחד.
זאת משו ש"א אני אתקד בטיפול ,אנו בעצ נהיה פחות יחד ולכל
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אחד מאתנו יהיה גורל שונה" )הטיפול יסתיי או שהמטפל יצליח כמטפל
והמטופל יצליח במה שהוא יעשה( .הטרוריסט המתאבד והמנהיג שיטיל
את הפצצה בוחרי בדר היחידה שגורמת שהגורל שלה ושל האחר
יהיה זהה .בכל דר אחרת ,א במלחמה קונוונציונלית נגד האחר וא
אפילו בשלו  ,לכל אחד גורל נפרד משלו .אנו מכירי את הילדי שיעשו
הכול כדי לפגוע בעצמ ובהוריה ג יחד .ה יכשילו את עצמ כדי
להוכיח להורה שהוא הורה לא טוב ,כדי ששניה יצטערו יחד .כדי לחוש
קירבה בסופו של דבר .הפרדוקס הוא שהמנהיג שישתמש בנשק לא
קונוונציונלי מחפש קירבה וקשר .אלא שיהיה קשה מאוד להבחי בכ,
כי הוא יזמי וייצור מצבי הפוכי של עימות.
בעול הנפש של הפסיכולוגיה הקלינית קשה לנבא .זאת משו שבי
השאר ,מעורבי כא משתני רבי ,מה סמויי .ייתכ שהקושי
בגיבוש זהות נפרדת של אותו מנהיג יתבטא בחיכוכי בלתי פוסקי
והתגרויות רבות שלו במדינה שכנה או במדינות שכנות .הוא יזמי באופ
לא מודע מעורבות רגשית בינו ובי שכנותיו ויגרור אות להתעסק איתו.
הוא לא יגלה רצו ברור לנצח במלחמה ,משו שלעיתי ינקוט מהלכי
שיהיו כישלו ודאי מראש .הוא לא רוצה לנצח ,כי הוא לא רוצה נפרד-ת.
מאותה סיבה הוא ג לא רוצה להפסיד .הוא עושה הכול כדי למרר את
החיי לאחר ולעצמו יחד .אבל ייתכ ג ,כפי שאנו מכירי מעול הנפש,
שכל החומרי הרגשיי המתוארי כא יהיו מודחקי ,ולצערנו ,יעלו על
פני השטח באופ שנית יהיה להבי אות ברגע האחרו .מעניי לבדוק
את פרופיל האישיות של הטרוריסטי הפלשתינאי המתאבדי,
ולהיווכח א ה עוני על מאפיי אישיות זה.
לסיכו ,אישיותו של המנהיג שעלול להשתמש בנשק לא קונוונציונלי
מאופיינת בנטיות של תוקפנות ודיכאו ג יחד .בחווייתו הרגשית נית
יהיה למצוא הרבה עלבו וזע .בעברו של מנהיג זה צריכות להימצא
עדויות לקווי אישיות אלו .בהיבט הקוגניטיבי יותר נית יהיה להתרש
אצלו מחשיבה ָמגית או דתית המתייחסת למה שיקרה לאחר הטלת
הפצצה .בהיבט הרגשי ,וזה המאפיי החשוב ביותר ,הייחודי לאותו
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מנהיג ,בנוס לכל מה שצוי נמצא ג געגוע עמוק לקשר .אחת
האינדיקציות הבולטות למנהיג כזה תהיה תחושה חריפה של "דביקות"
שהוא יעורר אצלנו .מישהו שסוח אות להתעמת איתו ולהתערבב איתו,
ולא עוזב אות לרגע.
*
לסיו  ,בואו נבח שוב את מדיניות ה"עמימות" ואת האלטרנטיבות
שיש לה .בפועל לא מנעה מדיניות ה"עמימות" את הערבי מלדעת שיש
לנו נשק גרעיני ולהתייחס אלינו כאל מעצמה גרעינית .מדיניות העמימות
לא מנעה את תהלי התחמשותו של האזור בנשק לא קונוונציונלי
)לעיראק ולסוריה יש נשק לא קונוונציונלי ,ואירא קרובה לכ מאוד(.
מדיניות העמימות ג לא הניאה את מדינות ערב מלתקו אותנו באופני
שוני ,על א הנשק הגרעיני שברשותנו .כ היה במלחמת יו כיפור,
במלחמת לבנו ,באינתיפאדה ובמלחמת המפר .2עלינו להבי שמדיניות
העמימות ,האיפוק השותק הזה ,ההתרסה הכוחנית הזאת ,מעליבה מאוד
את הערבי .כענק שמטיל את צילו על כל האזור .מצרי מתעמתת איתנו
בעניי זה ודורשת מאיתנו שנסכי לפירוק הדדי של נשק לא קונוונציונלי,
זאת משו שהכוח שלנו מעליב אותה .עלבו עמוק זה ,שאנו חזקי מ
הערבי ויש לנו נשק לא קונוונציונלי ,בתוספת לפגיעה הרגשית העמוקה
שספגו מאיתנו במש השני ,הניעו את הערבי לתקו אותנו על א
שידעו שיש בידנו נשק גרעיני .זה כוחו של עלבו ,שהוא נטול היגיו ויכול
ללכת על הס או עד הסו .מדיניות העמימות עודדה למעשה מירו2
חימוש לא קונוונציונלי ולא מנעה אותו ,כפי שסברנו שיקרה .אבל כל מי
שמבי קצת את עול הנפש יכול היה ִלצפות זאת מראש .זאת משו
שעמימות היא מסר כוחני מאוד ,המגרה לתקו .מסר של מלחמה ולא
מסר של שלו .מסר האומר" :תיזהר ממני ,אתה לא יודע למה אני
מסוגל".
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נכו להיו ,קיימי מאז אימה ומלחמה קרה בינינו ובי סוריה ועיראק.
לא כ מתוארי הדברי בתקשורת ,וחבל .כי זה שוב ,בשירות ההדחקה.
היו אומנ מאוחר מדי ,אבל טוב במאוחר מלֹא כל עיקר .עלינו לצאת
בקריאה דרמטית שאנו מוכני לפירוק הדדי של נשק לא קונוונציונלי
במזרח התיכו .מסר דרמטי כזה בשפה דרמטית ,שהיא שפת המזרח
התיכו ,יקד את תהלי השלו ברמות המודע.ת שלו ובעיקר ברמות
הלא מודעות שלו באופ משמעותי ביותר .זאת משו שאיו זה נוגע
בחרדות הקיומיות העמוקות ביותר של כל עמי האזור .הצהרה שלנו על
נכונותנו לוותר על כוחנו ,זהו המבח הרגשי העמוק ביותר למוכנות
לשלו .הסכ כזה ,כדאי שיכלול בתוכו ג הגבלת חימוש קונוונציונלי,
כדי שעמי האזור יוכלו להשקיע את משאביה הדלי בפיתוח כלכלי
וחברתי ,ולא במלחמה ,וייפסק האיו ההדדי .עלינו להבי שמדיניות
העמימות מגרה יותר מאשר מרגיעה .מדיניות זו הפכה כבר ממזמ עלבו
לאינטליגנציה הערבית .ג המצרי לא מדברי על פירוק חדצדדי שלנו
מנשק לא קונוונציונלי ,אבל ה מבקשי ,ובצדק ,שנשתמש בכוחנו
הגרעיני כמנו לשלו .זאת נית לעשות עלידי הצהרה ברורה שיש לנו
נשק כזה והבעת רצו שלנו לפרז את המזרח התיכו מנשק לא
קונוונציונלי .א נצהיר היו שיש לנו נשק גרעיני ,יהיה זה סימ לכנות,
פתיחות ,הזמנה לפירוק הדדי של נשק גרעיני וזירוז תהלי השלו יותר
מכל עמדה .באופ זה אנו הראשוני שמובילי תהלי של פיוס ולא
מ-בלי עלידו ,כמו בעבר.
ָ
הצהרה כזאת בדבר נכונות שלנו לפירוק הדדי של נשק לא קונוונציונלי
יכולה להתלוות לקריאה דרמטית לפיוס דתי .שני מרכיבי אלו ,הגרעיני
והדתי ,מתאי לה שילכו יחד לקראת פיוס במזרח התיכו .הרגשות
שמעורר הנשק הגרעיני דומי ביסוד לרגשות הדתיי .מאפייני רבי
טוטלית ,התנדנדות בי
ָ
משותפי לשניה :חרדות קיומיות ,שליטה
תחושות אימפוטנטיות לאומניפוטנטיות ,נרציסטיות קיצונית ,ועוד .זאת
משו שהרגשות שמעורר נשק גרעיני ,כמו הרגשות שמעוררת הדת,
יוצאי מאות מקומות לא מודעי ,ארכאיי ,בנפש .על כ האיחוד
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שלה לקריאה דרמטית אחת מתבקש .האופציה האחרת היא להמשי
להתייחס אל הערבי כאל מטומטמי וג לעשות שרירי בעמימות.
השאלה האמיתית ,בינינו ובי עצמנו ,היא א אנו באמת מוכני נפשית
ללכת לתהלי של שלו שבו יש פיקוח ,ואי לנו עוד יכולת להרוס את
הערבי .נכו להיו ,מפחיד אותנו מאוד לוותר על יכולתנו להשמיד
אות .השאלה היא א אנו רוצי רק ביטחו או ג יכולת להרוס אות.
אי ספק שאילו במקו מדיניות של עמימות הצהרנו שיש לנו נשק לא
קונוונציונלי ואנו מוכני לפרק אותו במסגרת שלו כולל ,זה היה מקד
את השלו הרבה יותר ממדיניות העמימות .בזמ שפקחי האו" בדקו
את קיומו של נשק לא קונוונציונלי בעיראק ,עלתה דרישה של העיראקי
להדדיות .ה תבעו שג אותנו יבדקו .זו היתה בהחלט הזדמנות להסכי
לכ ,בתנאי שכל מדינות האזור יצטרפו .ייתכ שזאת היתה הזדמנות
לקד את הבדיקה בעיראק ,שכידוע הופסקה עליד ,וג לעורר תהליכי
פיוס רחבי יותר בינינו ובי העול הערבי בכללותו .אז אנו היינו
מ-בלי עלידו .ג אי ספק שהצהרה כזו
מובילי תהלי של שלו ולא ָ
מאטה
בדבר נכונות שלנו לפירוק הדדי של נשק גרעיני באזור היתה ִ
תהליכי מסוכני של התחמשות גרעינית ולא מאיצה אות ,כפי
שהזמינה מדיניות העמימות .עלינו להבי כשצד אחד לא אומר מה יש לו
הוא בעצ מאיי .הרי הפחד מ הלא נודע הוא הגדול ביותר .אבל
כשהוא אומר שיש לו כוח רב והוא מוכ להתפרק מכוח זה ,היש מסר של
שלו חזק מזה?!
אנו יודעי כמה קשה לכל אד לוותר על כוחו ,בייחוד לאישיות בעלת
קווי פרנואידיי .אנחנו מביני שהנשק הגרעיני שהיה ברשותנו הרגיע
אותנו באופ עמוק ולא תמיד מודע .ייתכ ג שהוא היה נחו 2כדי לעזור
לערבי להשלי ע קיומנו .אבל מכא לא נגזרת דווקא מדיניות של
עמימות ,שבראייה היסטורית ודאי נכשלה ולא מנעה מירו 2חימוש גרעיני
באזור ,אלא דווקא שימוש בעובדה שה לא יכולי להשמיד אותנו
כמנו לשלו .לעניות דעתי ,מדיניות העמימות לא היתה נחוצה ,וא
היתה מזיקה מ הרגע הראשו לקיומה .טוב שיש לנו נשק גרעיני ולא נית
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להשמיד אותנו ,אבל השאלה הפשוטה היא למה לעשות בכוחנו שימוש
מעליב ומאיי ולא שימוש שמקד את השלו .אי שגינו כ במש
השני? התשובה פשוטה מאוד ,אנו יודעי כמה עמדה רגשית משפיעה
על כל צורת המחשבה וההיגיו .אנו היינו ועדיי הננו בעמדה רגשית
פרנואידית שלא מסוגלת לחשוב במונחי של שלו .היו ,כששוב אי לנו
יתרו בנשק לא קונוונציונלי זה על פני הערבי וג ה יכולי להשמיד
אותנו ,ונוס לכ אנו נמצאי בעיצומו של תהלי שלו ,הא לא הגיעה
השעה שהאיו הגדול הזה על האזור יהפו לסמל השלו? מסר כזה,
שהיה צור להעביר כבר מזמ ,היה משנה את המצב במזרח התיכו מ
הקצה אל הקצה .כי זהו מסר של אמו וגדילה ולא של איו ,המתבטא
בעמימות .רבי הסביר באחד מטקסי חתימת הסכמי השלו למה
לוחצי יד .זאת כדי להוכיח לאחר שאי ל נשק ביד .במדיניות של
עמימות אנו מסרבי ללחו 2יד ,כדי שלא יראו מה יש לנו ביד .זו אותה
טעות בחשיבה שלנו ,אותה תפישתמציאות שלנו שאינה תקינה ,שבגללה
נגרמו האינתיפאדה ,מלחמת יו כיפור ,רצח רבי ,האמונה שנוכל לחסל
את הטרור בכוח ,מלחמת לבנו ועוד .אותו קושי לצאת ממצב האיו,
ממצב המלחמה ,ולעבור לחשיבה של שלו .אותה מחשבה שהאיו הוא
מבחו 2ולא מבפני .בקיצור ,אותה עמדה רגשית מסורתית שלנו
המתאפיינת בנטייה פרנואידית .ברור לכל ברדעת שמסר של איו ידרב
יותר פיתוח כוח בצד השני ממסר של שלו .ג א מישהו רוצה להשמיד
אות ,הרי מסר האומר" ,אני חזק ולא תוכל להשמיד אותי ,אבל אני ג
מוכ לשלו אמיתי ולמצב שבו לא נאיי זה על זה" הוא מסר בוגר ונבו
יותר מאיפוק מאיי ומפחיד המתבטא בעמימות .השילוב של הכוח שלנו
ושל מוכנותנו לשלו אמיתי הוא הדר הנכונה .אז מה יש להסתיר כא
במש השני? אבל אנו בכלל לא יכולנו לחשוב על עמדה רגשית שמוכנה
שנתפרק מנשקנו .זאת היתה בעבורנו מחשבה שאינה אפשרית .אנו נחליש
את עצמנו בזמ שאנו מנסי להתעצ ככל האפשר כל הזמ? נכו ,אמרנו
כל השני שאנו לא נהיה הראשוני לתקו בנשק גרעיני ,אבל לא הובלנו
מסר רגשי של שלו ,אלא מסר מגרה של מלחמה .ילד שגדל כל השני
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באווירה של איו יתקשה לוותר על כוחו בזמ שצבר אותו לראשונה
כמתבגר .אירא לא מפתחת נשק גרעיני כדי להתפרק ממנו מייד .עכשיו
יהיה קשה יותר לבוא אליה ולבקש פירוק הדדי של נשק זה .איפה היינו
קוד? ה ישאלו .למה לא העברנו מסר זה כל השני? אבל טוב במאוחר
מלֹא כל עיקר .הצהרה כזאת שלנו ,הרי אנו יודעי ,תקד את תהלי
השלו.
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המנהיג האולטימטיבי
המנהיג האולטימטיבי צרי להבי אי גדל ילד ,כי כ ג גדל ע .הוא
צרי להבי את הרגשות המניעי אותנו ולחשוב על הסכסו במזרח
התיכו במונחי רגשיי של גדילה והתפתחות .הוא צרי להיות הורה
טוב ,מטפל טוב באותו ילד שכלכ קשה לו לגדול ,ולידתו ,כמו ג
התפתחותו ,מל-וה בקשיי עצומי.
הדבר הראשו שעל המנהיג האולטימטיבי להכריז הוא שמותר לו לטעות.
הוא יצהיר שאי הורה שלא טועה ,ודווקא מהטעויות ,א מודי בה
ומתקני אות ,גדלי .אנו חיי בעול ובייחוד במדינה שבה כל
פוליטיקאי נאחז בדעתו כתקליט יש שחוק שמנג כל הזמ את אותה
מנגינה .א יש דבר שמאפיי את הפוליטיקאי הישראלי ,הרי זה שהוא
תמיד יודע הכול ותמיד צודק .אוי ואבוי לאבא כזה שמעול לא התנצל
בפני ילדו ,שמעול לא הודה בטעותו .מסכ הילד שלו .מי היה מעלה על
הדעת קשר בי בניזוג שבו האחד תמיד צודק? וכשיש מקרי כאלו ,זה
פשוט עצוב .על כ ,ראשית ,המנהיג האולטימטיבי יהיה באד שיכול
להתלבט ,לא לדעת ,לטעות ולחזור בו ,וזה רק יוסי לתדמיתו ולא יגרע
ממנה .הציבור בשל למנהיג כזה ,הפוליטיקאי עדיי לא .אי דבר שפוגע
יותר בשיקול הדעת שלנו מאותו פוליטיקאי שתמיד צודק .אי דבר הרסני
יותר מאותה התבצרות ילדותית המתגוננת בעמדות קבועות מבלי שו
יכולת להבי את האחר .הרי על זה אנו מדברי ,על הבנת האחר .הא
אד שמעול לא טעה יכול בכלל להבי מישהו?
המנהיג האולטימטיבי יצטר לגדל את הילד הזה ,אותנו ,באופ
שהפיצולי הפנימיי והשסעי ילכו ויתאחו .כ גדל ילד ,מעול מפוצל
של שחור ולב ,פיות ומכשפות ,לעבר עול מאוז ואינטגרטיבי יותר .אבל
הוא יהיה חייב לתרג לילד הזה מסרי רומנטיי לשפה דרמטית ,כי זו
השפה של הילד הזה ,זו ג השפה של המזרח התיכו.
המנהיג האולטימטיבי יאמר לערביי ישראל בדרמטיות שה אחינו,
שותפי מלאי לזכויות ולחובות ,ושיש לה חלק מכריע ביותר בתהלי
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השלו .הוא ימנה סג ראש ממשלה ערבי וידאג לשוויו זכויות מלא
לערביי ישראל .הוא יאמר לה שה סיירת מטכ"ל החדשה שלנו בקרב
על השלו .א ה לא יכולי לשרת בצבא ,מסיבות מובנות ,שיהיו ה
צבא השלו ,ילכו לפלשתינאי ויעזרו לה לגדול בכל התחומי .הרי
ה אחיה .כ נתפוס שתי ציפורי במכה אחת .ראשית ,נקד את
הפלשתינאי ,וזהו אינטרס ראשו במעלה שלנו ,ובכ ג ניתפש עליד
סו סו ג כמיטיבי .שנית ,ערביי ישראל יעניקו מתנה חשובה ביותר
למדינה ויהיו זכאי לזכויות שוות לאחר שירות לאומי של כשלוש שני
בשטחי ,למשל .זהו הצבא של היו ,צבא השלו ,שלערביי ישראל צרי
שיהיה בו תפקיד מרכזי.
המנהיג האולטימטיבי יבי ששמאל וימי אלו שני היבטי משלימי
בעול הנפש .לשניה אנו זקוקי בתהלי של גדילה לשלו .הקואליציה
האמיתית שצריכה לקו ִהנה בי שמאל לימי .המסע האמיתי ,הקשה,
לע שלנו ִהנו מעבר היסטורי מדת למדינה .אי מנוס מלהגיע להפרדה
בי דת למדינה ,אי מנוס ממדינה חופשית שוות זכויות ,שבה כול
משתתפי בחובות וזכאי לאות זכויות .לא ייתכ שיהיו אנשי שלא
ישרתו בצבא או במסגרת אחרת מקבילה )שירות לאומי ,למשל( .לא
ייתכ שיהיו אנשי שלא עובדי ולא מתפרנסי מסיבות דתיות .רק
קואליציה בי שמאל לימי יכולה לעזור לע הזה לעבור את המסע הכל
כ קשה מדת למדינה .זה הכיוו של תהלי הגדילה של הילד הזה,
מעול יצרי לעול מרוס ומסודר יותר ,מנרצסטיות להכרה באחר ,אי
דר אחרת ,וכדאי שתהלי גדילה זה לא יתעכב .חייבי להיות אמפתיי
לדתיי ,אבל חייבי ג להבי שהדת ,כשהיא באה במקו חוקי המדינה
היא יצרית ופרימיטיבית .כ הדבר בכל העול ובכל הדתות .לציבור
הדתי קשה מאוד מעבר זה ,והוא זקוק לכל האמפתיה שרק נית להעלות
על הדעת לצד עמידה איתנה שבה אסור לוותר לו .ג לילד שלנו לא נוותר
על הצור לגדול .הורה טוב לא נבהל מהתנגדות ילדו למה שנראה לו נכו.
הורה טוב יציב לילדו גבולות תקיפי באהבה.

394

אי ספק שככל שיתקד תהלי השלו כ יחלשו הכוחות הדתיי
בתוכנו .זאת משו שכנגד איו מבחו 2יש צור להתבצר ברגשות
לאומיי ודתיי מבפני )ג להפ ,דת מעצ טבעה לא מכירה באחר
ומזמינה עימות( .יחד ע זאת דת מייצגת את תמצית החוויה ש"מגיע לי"
החשובה כל כ לגדילה בכלל ,וליכולת לעמוד על שלנו במצב של עימות
בפרט .כל חייל ביחידה קרבית יודע כמה חשובה הלכידות הזאת שהדת
מייצגת במצב של מלחמה ,ומה קורה כשהיא נפגמת .לכ השמאל החילוני
נותר לעיתי קרובות תלוש ומבולבל .אי לו עניי בזהות היהודית
האורתודוקסית ועל כ הוא מתקשה לינוק ממנה את תחושת השייכות
הקבוצתית לע היהודי ,את הער העצמי הגבוה ואת ההרגשה שמגיע לי.
זהותו של השמאל ,הזהות היהודית החילונית שהתפתחה באר 2הכוללת
שפה ,תרבות ,סמלי ישראליי ועוד ,קשה לה להיות דבק מאחד העומד
מול הקשיי הרבי הקיימי .אז מתעוררי באופ טבעי רגשי אשמה
)אני לא שווה ,לא מגיע לי ,בכיינות ועוד( .כלומר הפניית התוקפנות כלפי
העצמי ,יחד ע קושי להכיר בתוקפנות המופנית כלפינו ורצו להדחיק
אותה .בכל מדינה יש ער להיבטי נפשיי של שמאל וימי שעמדנו
עליה ,במקרה שלנו ,של מדינת ישראל הנמצאת בעימות ,על המנהיג
האולטימטיבי להיות מודע לער המוס של הדת .כאותו חייל המצטיי
בזמ מלחמה ומוכ להקריב למע החברי אבל בעת רגיעה תרומתו,
מטבע הדברי ,צנועה יותר.
המנהיג האולטימטיבי יבי את התהליכי הרגשיי המניעי אותנו ואת
חוקיה לעומק .הוא יוכל להזדהות ג ע הערבי ,ע פחדיה מאיתנו
ושנאת אלינו .הוא לא יהסס להתנצל התנצלות היסטורית בפני
הפלשתינאי על הסבל שנגר לה בגללנו ,אבל יעשה זאת מבלי להרגיש
אש ,מבלי לחפש מי צודק ,ומבלי להצטער על מה שעשינו לה ,כי
בדיעבד ,לא היינו עושי משהו אחר .פשוט יהיה לו לב רחב מספיק
להרגיש את הכאב של הפלשתינאי וג את שלנו .הוא יבי באמת
שמותר לנו לחיות כא ,להתפתח ולשגשג ,אבל שיש לנו גורל שונה מלשאר
אומות העול .הגורל הוא שמוטלת עלינו חובה מוסרית לעזור
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לפלשתינאי לגדול בכל דר אפשרית .זאת משו שיש לנו אח שנפגע
בגלל לידתנו .הפלשתינאי ירגישו שליבו של המנהיג האולטימטיבי ג
אית .כשמנהיג זה ידרוש מה לפרק את החמאס מנשקו ולא יוותר,
הוא לא יחווה כעוי כל כ אולי אפילו יחווה כסמכות מיטיבה.
המנהיג האולטימטיבי יבי שבתהלי של שלו חשוב יותר האי מאשר
המה .כלומר ,שעל יותר או שעל פחות זה לאו דווקא הדבר החשוב ביותר.
חשובי יותר הקשר ,האווירה שמתפתחת ,האמו ההדדי .הרי את זה כל
בעל ואשה יודעי ,שחשוב פחות מי נות מה ומי מוותר על מה ,חשובי
יותר הרגש המועבר ,הפרטי הקטני ,הצורה ,האמפתיה וההתייחסות.
כ ג בי הורה לילד .הורה יכול להיות תקי בשעת הצור ולא לוותר.
אבל א התייחסותו באה ע אהבה ,זה נתפש אחרת לגמרי מאשר
כשהתייחסותו באה ע כעס ושנאה .למנהיג האולטימטיבי יהיה ברור
שמדובר כא בקשר רגשי לנצח בינינו ובי הערבי .אז למה לא ללמוד
מאות קשרי במשפחה שג מה לא נית להיפרד ,כמו הורה וילד ,אח
ואח ,לעיתי בעל ואשה?
המנהיג האולטימטיבי יקרא לפיוס דתי היסטורי בי האיסלא ליהדות,
ולא יהסס לפנות אל מדינות כמו עיראק ואירא .כשייענה בשלילה יבי
שזרע עוד זרע קט ,וזה ינבוט בעתיד הרחוק .הרי דר אחרת אי .הוא
יבי שהכוחות הדתיי גדולי מאיתנו ,שיש לעיתי להרכי ראש
בפניה ולגייס לתהלי השלו .הוא ישתמש בירושלי להניע פיוס דתי
במקו להנציח את המחלוקת והשנאה .הוא יידע ליצור סמלי חדשי
שלא קיימי היו ,סמלי שלו .מקדש כל הדתות בירושלי ,למשל .כי
לא רק מלחמה צריכה סמלי ,ג שלו זקוק לסמלי ,דגלי והמנוני
שידברו אל הלאמודע של כולנו .הוא יטבע מטבעות לשו ,ואלה יחלחלו
אטאט בלאמודע הקולקטיבי של הציבור ויצרו שפה של שלו" .שלו
של אמיצי" זו התחלה טובה .זאת משו שבתהליכי רגשיי עמוקי
כלכ כמו תהלי השלו הלאמודע הוא הכוח המניע .כשהוא ידבר,
כול יבינו שאי בכלל בעיה בירושלי ,כי זה דווקא יכול להיות נעי,
יפה ,סמל השלו ,שני פרלמנטי באותה העיר .מכל העול יבואו
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תיירי לירושלי ,שתיקרא "בירת השלו" ,כדי להתפעל מדוקיו זה.
אז ,כמו תמיד במקרי כאלו ,לא יהיה ברור לאנשי על מה רבו .זה
כוחה של עמדה רגשית ,כשהיא משתנה ,כבר לא ברור מה קרה ש.
בהקשר זה ,ודאי שהוא יפסיק את מדיניות העמימות ויקרא לפירוק כל
המדינות מנשק לא קונוונציונלי .הוא יבי שהרגשות המניעי שימוש
בנשק לא קונוונציונלי ה ביסוד רגשות דתיי ,ונובעי מאות
מקומות יצריי ולא מודעי בנפש ,רגשות של פגיעה נרציסטית ,זע
ואומניפוטנטיות .הוא יבי שבמזרח התיכו יש שני סוגי של נשק
גרעיני :האחד צבאי והשני דתי .פצצה במסגד אלאקצה יכולה לעורר את
כל העול המוסלמי נגדנו .על כ ,הקריאה הדרמטית שלו לפיוס תכיל
בתוכה פירוק של נשק לא קונוונציונלי ופיוס בי הדתות השונות ג יחד.
אנו התנהגנו עד היו כהורה מתגונ ולא כהורה שיודע לא מובילי
בבטחה כאמא מנוסה .המנהיג
ִ
תהליכי הגדילה ומוביל אות
האולטימטיבי צרי להיות ,בי השאר ,ג אמא טובה .מה שחסר בנו זה
הורה שיודע ג לאהוב .הקושי הגדול ביותר בתהלי השלו הוא לעבור
מעמדה מתגוננת לעמדה מפרגנת ואוהבת .המנהיג האולטימטיבי יצטר,
ככל הורה ,לשאול את עצמו אי הוא מגדל את הילד הזה ,שנקרא יחסינו
ע הערבי .הא הוא ש לו גבולות נוקשי מדי ,או דווקא מרשה לו
יותר מדי? הוא יתלבט ,ככל הורה ,בשאלה היכ לשי את הגבול .לעיתי
יטעה לצד זה ולעיתי לצד אחר ,ואז יוכל לתק ,ככל הורה .לעיתי כל
עוד לא טועי לשני הצדדי לא יודעי היכ האמצע .תהלי השלו,
כתהלי גדילה ,הוא תהלי של שגיאות ותיקוני .עד עתה אהבה היתה
מלה גסה ,אבל המנהיג האולטימטיבי יידע שילד גדל קוד כול באהבה.
הגיע הזמ שנשגה ג לצד של יותר מדי פרגו ואהבה .זה לא יהיה סו
העול ,אלא רק יראה שאנו מאוימי פחות .זאת משו שעד היו ,מתו
פחד שנעשה שגיאות גורליות הפסדנו את העיקר ,את הרגש ,את האהבה
שצריכה להיות בתהלי כזה.
המנהיג האולטימטיבי יוכל להכיר באמת ,שאנו נולדנו ע לא מעט
קשיי .זה קורה לעיתי ,שילד נולד ע פגמי .עצמאותנו המדינית
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נולדה מתו הע היהודי ,ששמר על דתו כל השני .אי עוד מדינה בעול
שנולדה מתו דת .כעת ,בתחילת המאה עשרי ואחת ,קשה לנו מאוד
להשתחרר מכבלי הדת ולהתנהג כשאר המדינות הנאורות .בתוכנו יש
פערי ושסעי עמוקי ,כ נולדנו ,ערבי ויהודי ,דתיי וחילוניי,
אשכנזי וספרדי ועוד .ילד שנולד בעל מו צרי ללמוד לחיות איתו
ולפצות עליו .המנהיג האולטימטיבי יבי שהמומחיות שלנו צריכה להיות
סובלנות לאחר .היכולת האמפתית להכיר באחר ולחוש את כאבו צריכה
להיות מפותחת אצלנו מאוד .ככה זה כשאתה נולד בעל מו ועוד
למשפחה שיש לה קשיי רבי כמו משפחת העמי במזרח התיכו .לא
רק שאנו קרועי ושסועי מבפני ,יש לנו ג אח שנולד איתנו ,הפליטי
הפלשתינאי ,שה בעלי נכות קשה משלנו .אנו צריכי להיות אלו
שמסמלי את האינטגרציה הרגשית ואת היכולת להכיל יצרי סותרי
בכפיפה אחת .זה מה שהנכות שלנו כופה עלינו ,להיות המומחי
העולמיי באי עושי שלו ואי חיי יחד ,ואת זה לייצא לעול.
הקשיי שלנו יכולי להפו ג לכוח שלנו ,זה גורלו של כל קושי
שמתגברי עליו ,הוא הופ לנכס.

