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אותושישתיקומוכןולא

מולדובןלירוןצילום//סג"לאיתמר

גבלס ליקראוהטוקבקיסטים

נגדיכותבים בעברשליושותפיםמורים

הקשר.אתמנתקיםחברים

שווההזההמחיראבל

91.70.2153"טתשעבתמוזט'גיליוןשביעי

הערה




;tl

בזכותרק"רוצים

ובהשמדתהשיבה

מאזןאבוישראל".
נתניהורה"מעם

ב-0ו02

m^׳tולאמפחדלאטאובגדי

עברארוכהדרךמתבייש.

ממרקעיהלשוןחדהסופר
הראשוןהערוץשלהטלוויזיה

עושהלאהואשבההטוויטר,זירתאל

לשעברלחבריובעיקרלאיש,הנחות
שוט־שמאלניתמדבר"אניבשמאל.

פת",

$TS1$,"שוטפת$TS1$

$DN2$,"שוטפת$DN2$לתקוףהחליטמדועמסבירהוא
לדעתו.מסכיםשאינומיכלכמעט

מחירממנוגבתהלימיןה׳עריקה׳

לדברמתחילשהואוברגעכבד,אישי

לעצורקשהבחייו,שעברהשינויעל
הטוקבקים"מלבדדיבורו.שטףאת
כמובשמותאותילכנותשהחלו

בעברשליושותפיםמוריםגבלס,

אתמנתקיםוחבריםנגדיכותבים

נשארים.טוביםחבריםרקהקשר,

שסותםמיכישווה,הזההמחיראבל

שרוציםמהאתרקואומרהפהאת

עצמואתלראותלוקשהלשמוע

שיניים.מצחצחכשהואבמראה

האנטיואתציוניםהפוסט"את

הגיעשליאבאשנאתי.תמידציונים

לפלמ"חהתגייסיתום,כפליטלארץ

הואהשחרור.במלחמתידחציואיבד

ונשארערך,לניירותהרשותיו"רהיה

שואפיםשהפלסטיניםהאמנתיכיאוסלו,בעדהייתי

אדםזכויותמיו"ש,נצאשאםלמרות

כשאתהעכשיו,שם.יהיולאודאי

גיליתינבזי.נהיהזההשמאל,אתעוזב

עיניינפקחודבר,בכלעליישעובדים

הםעליהםשגדלתישדבריםוהבנתי

שקרים".גביעלשקריםנכונים.לא
לדוגמה?
קלאסית.דוגמהזו"המסתננים

שנר־כדיפליטיםשהםלנואמרו

גיש

$TS1$שנרגיש$TS1$

$DN2$שנרגיש$DN2$,עבו־מהגריהםאבלגזענים

דה.

$TS1$.עבודה$TS1$

$DN2$.עבודה$DN2$למותם,אותםשמגרשיםאמרו
העולםבכלהשמאלוכזב.שקרוזה

החדשההקרןוסניפיאנטישמי,הופך

ארגוניהזה,הסרטןשלהגרורותהם

שלבדמוניזציהעוסקיםהחדשההקרן

הריבונותעלובהתקפהישראלמדינת

ניסיונותכדיתוךהדמוקרטיה,ועל

לאלי־מהעםהריבונותאתלהעביר

טה.

$TS1$.לאליטה$TS1$

$DN2$.לאליטה$DN2$שמתנ־אליטותשלתנועהיש

ערת

$TS1$שמתנערת$TS1$

$DN2$שמתנערת$DN2$מיושןזהכיהלאומית,מהזהות
אנושותעלומדברתאופקים,וצר

כללאדםזכויותשלקוסמופוליטית

׳הניידיםאותםמכנהאניעולמיות.

בנייחים׳.שנאבקים

הואומאזב-7791הפסיד"השמאל

בפרקלי־השופטת,ברשותמתבצר
טות,

$TS1$,בפרקליטות$TS1$
$DN2$,בפרקליטות$DN2$בעיתונות,היועמ"ש,במשרדי

מה־באאניאבלובאמנות.באקדמיה

שמאל,
$TS1$,מהשמאל$TS1$

$DN2$,מהשמאל$DN2$הטיעוניםאתלתקוףיודעאני

שלהם".בשפהשלהם

נא1"עד"נוילוני
עדחילונילגמרי,חילוני"אני

"לצעריעצמו.עלטאובמעידכאב",
אומרואניעליון,בכוחמאמיןלאאני

לעמודקשהכיכאב,עדקשהשזה
לקיום.משמעותשאיןהתחושהמול

כשהליכודגםהציבורילשירותנאמן

שווה
בעדהייתיאנימהמשרה.אותוהעיפו

שהתנועההאמנתיכיאוסלו,הסכם

בתקופתלמדינה.שואפתהפלסטינית
שו־שלהשהכוונותהתבררהפיגועים

נות.

$TS1$.שונות$TS1$

$DN2$.שונות$DN2$רוצהלאערפאתשיאסרהבנתי

אחתמדינהאלאמשלו,מדינה

יחד

$TS1$יחד$TS1$

$DN2$יחד$DN2$."איתנו

בהת־תמכתעודכךאחראבל

נתקות.

$TS1$.בהתנתקות$TS1$

$DN2$.בהתנתקות$DN2$

מדבר"אני

שמאלנית

טאובשוטפת".

שתמך,הישראליהציבוררוב"כמו
יצאנושרון.אריקעדמצנעמעמרם

חש־ועדייןהטילים,הגיעומעזה

בתי

$TS1$חשבתי$TS1$

$DN2$חשבתי$DN2$מאשרטיליםירילספוגשעדיף

מלח־באהואזבתוכנו.אותםלבלוע

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$אפשרשאיוהבנתיהשנייה,לבנון

אביב.לתלמהשומרוןטיליםלסבול

"הכלטאוב,מעידהזה,בשלב
הפל־שהרשותהבנתיאצלי.השתנה

סטינית

$TS1$הפלסטינית$TS1$

$DN2$הפלסטינית$DN2$רוצהובעצםצה"לאתצריכה

להיותגםרע?מההכיבוש.את

עושיםצה"לחייליוגםקורבן,

המלוכל־העבודהאתעבורה

כת

$TS1$המלוכלכת$TS1$

$DN2$המלוכלכת$DN2$שכלהתבררחמאס.נגד

זכותאתזהרוצהשהיאמה

ישראל.והשמדתהשיבה
לאחרהזה,"בשלב

׳שלוםבהפגנותשהייתי

ממחנהיצאתיעכשיו׳,

לכתובהתחלתיהשלום.

עי־עלחריפיםדברים

תון

$TS1$עיתון$TS1$

$DN2$עיתון$DN2$,זאתובכל׳הארץ׳

שם.לכתובאותיהזמינו

להחליףמצליחיםלאהם
שלהםהעולםכלדיסקט,

גד־שלהחארטהעלעומד

עון

$TS1$גדעון$TS1$

$DN2$גדעון$DN2$אדם,זכויותשיחועללוי

רוצהבעצםשהרשותהבנתיאצלי.השתנההכללמדינה.

צהיילחייליוגםקורבן,להיותגםלה?רעמההכיבוש.את

חמאסנגדהמלוכלכתהעבודהאתעבורהעושים

צילום:
לע"ם

הערה
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לעודדלאכדימדוע?המסתננים.
המציאות,אתנסתירקדומות.דעות

אותה.נתקןוככה

אבלבמציאות,פעולהיש"למילים

נותניםהםהמציאות.אתלתארחובתן

בנויהכלמלהתאמץ.פטורלעצמם

מציאותמשניםלאכךנרטיבים.על

פשוטה:דוגמהעיניים.עוצמיםאלא

מתמטיקה.לומדתילדיםשלכיתה
לחל־שונותהקבצותנעשהלאהאם

שים

$TS1$לחלשים$TS1$

$DN2$לחלשים$DN2$העצמי?בדימוילהםיפגעזהכי

להםנגידאומר:ואחראירציניאדם

טובלאאתהנעימה;הלאהאמתאת

לך.ונעזור
שלשלמהיבשתכעתהיא"אירופה

בטיפולעסוקיםהםהבעיה.הכחשת

במציאות.במקוםהדוברשלבמצפונו

מוסלמים,מסתנניםעםבעיהלהםיש
כמובןשלום.שלדתשזואומריםוהם
בפרצוף".מתפוצץשהכל

מחאתבסיקורשעבר,בשבוע

שישחשתלאהאתיופית,העדה

הפולי־כלליעללשמוריתרמאמץ

טיקלי
$TS1$הפוליטיקלי$TS1$

$DN2$הפוליטיקלי$DN2$?קורקט
השוטר.עםקרהמהיודעלא"אני

שמרגי־אנשיםשללליבםמביןאני

שים

$TS1$שמרגישים$TS1$

$DN2$שמרגישים$DN2$רואהאניאבלאותם.שהפלו

בעקבותללכתניסיוןכאןשקורה

ללבהאפליהאתולהפוךאמריקה

מסבירפיטרסוןמלכודת.זאתהזהות.

בןהזהות,לבהיאהקורבנותשכאשר
לאאחדאףלהתקדם.מנסהלאאדם

שלו,טובהכימהנכסלהיפרדרוצה

עללוותרמוכניםלאאנשיםולכן

טאובימים.היו

הילדיםבתוכניות

ו,בערוץוהנוער

ה-09׳בשנותאזאי

האתיופים,מחאת

שעברבשבוע

מס־לאעליוןכוחשלמציאותואבל

תדרת

$TS1$מסתדרת$TS1$

$DN2$מסתדרת$DN2$עליון,כוחישאםהשואה.עם
תוכניתזואםהשואה?קרתהאיך

עליה".חותםלאאניהבריאה,
אביב,תלתושבגרוש,,54בןהוא

להיסטוריהדוקטורבתוארמצויד

ספרבביתבכירמרצהארה"ב,של

וממשלציבוריותלמדיניותפדרמן

מהספ־שנייםהעברית.באוניברסיטה

רים

$TS1$מהספרים$TS1$

$DN2$מהספרים$DN2$,ו׳אלנבי׳,השפוף׳׳המרדשכתב
התסריטאיוהואמכר,לרביהפכו

׳הרמון׳.הסדרהשלהראשי
ולתנועתהציונילשמאלקרהמה

המדינה?קוםשלההתיישבות

אליצוראוריאתשאלתי"פעם

אתהעפרה,אתמפניםאםז"ל:

והואזהות?תעודתאוביתמעדיף

הציונותלבזאת,לעומתבית.ענה:

עצ־משמעוהעבודהתנועתשל

מאות

$TS1$עצמאות$TS1$

$DN2$עצמאות$DN2$עצמית.להגדרהוזכותמדינית

קורה.זהשבוהמקוםזהישראלארץ
חו־הערביםשהשכניםחשבנותמיד

שבים

$TS1$חושבים$TS1$

$DN2$חושבים$DN2$,שלהםהמטרהאבלכמונו

לאהםפוליטית.ולאהתיישבותית

זכותרוציםהםשבות,חוקרוצים

המסקנהבאהואזגיאוגרפית.שיבה

וזהעליהם,לשלוטאלאברירהאין

העבודהתנועתשללערכיםמנוגד

יהר־אחרת,אבלשלי.לערכיםוגם

גו

$TS1$יהרגו$TS1$

$DN2$יהרגו$DN2$!שבחייםמביןמבוגראדםאותנו

אתמגמישאתהשבהםמקריםיש

אנשיאתשברוזהשלך,הערכים

השמאלעלמדברלאאניהשמאל.

אלאמבחינתי,האויבשזההקיצוני,

קשהכיהאמבטאתששפכואלועל
אומ־הםהדיסוננס.עםלחיותלהם

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$הכלאחרעלשולטאניאם

מושלמתלאהציונותאםנהרס.

עליה".נדרוך
אבלהימין,בחוגיחדשאמנםטאוב

כלליאתארוכותשניםכברתוקף

עלשהשתלטוקורקטהפוליטיקלי
קורקט"פוליטיקליהעולמי.השיח
מחשבהאלאטובים׳,׳נימוסיםלאזה

המציאותגםהשפהאתנתקןשאם

הפר־המראה,אתנתקןאםתשתנה.

צוף

$TS1$הפרצוף$TS1$

$DN2$הפרצוף$DN2$.ישראלמשטרתלדוגמה,יסתדר

פשיעתעלנתוניםלפרסםמוכנהלא

אתיזנחולאהאתיופיתהעדהשבנימקווהבאמתאני

שלהםהמאבקאתמצרפתהחדשההקרןההיתוך.כור

משותפתיהודיתתרבותעללדברובמקוםלמסתננים,

ציוניזציהלדהקרןזולאאוטסיידרים.אותםהופכים

שווה
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הכיהיינוכציוניםשלהם.המסכנות

אנחנואמרנו:אבלבעולם,מסכנים

במסכ־מתבצריםולאקורבנותלא

נות,

$TS1$,במסכנות$TS1$

$DN2$,במסכנות$DN2$לנוישלגורלנו.אדוניםאלא

שלנוהשכניםהעמים.כלכמוזכות

אנ־איפהותראובמסכנות,מאוהבים

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הם.ואיפה

מסוימתמעדהתלמידהלי"הייתה

נתנהולאהזההפטנטאתשלמדה

פירשההיאדברכללדבר.למרצים

לותרמרטיןלהיותלבחור,"אפשר

השחורים.מהפנתריםחלקאוקינג

הצבע,ולאמשנהשהאופיחינךקינג

אתלאהובהאמריקאיםלרובוגרם

לאהפנתריםלעומתוהאינטגרציה.

אסוןגרםזהרע.וזהלהיטמע,רצו
אמרובעצםבאמריקה.לשחורים

ולאשלכםהשכונותאתקחולהם:

למי־אסוריותר.מכםלשמוערוצים

עוט

$TS1$למיעוט$TS1$

$DN2$למיעוט$DN2$התקפהלגורםעצמואתלהפוך

מחשבהאלאטובים',׳נימוסיםלאזהקורקטפוליטיקלי

אירופהתשתנה.המציאותגםהשפהאתנתקןשאם

רקשעוסקתהבעיה,הכחשתשלשלמהיבשתהיא
בפרצוףמתפוצץהכלהדובר.שלבמצפונובטיפול

\/

ציוניםהפוסט"את

ציוניםהאנטיואת

שנאתי".תמיד

טאובד"ר

לימדהבעצםהיאנגדה.באפליה

אנשיםלעבודהתיקחואלכולם:את

לקחתכדאילאממששלי,מהעדה
עצמם,אתמקדמיםאנשיםכךאותם.

שאחריהם.מיכלאתודופקים

עקבאדירותמהומותהיו"בארה"ב
ובעקבותהמשטרהבידישחוריםמות

שו־כיהרצח,בעקומתעלייהכך

טרים

$TS1$שוטרים$TS1$

$DN2$שוטרים$DN2$הזירהאתומשאיריםבורחים

כלהבדלה.יוצריםככהלפושעים.

אתלילמהלעצמו:יגידנורמליאדם

לעבו־אותםשאקחלמההזו,הצרה
דה?

$TS1$?לעבודה$TS1$
$DN2$?לעבודה$DN2$אזאסתבך.שאעשהמהכלהרי

ועובריפה,שלוםאומרנחמד,אני

הכביש".שלהשנילצד

לעשות?להםמציעאתהמה

מק־באמתאניהרוב.עלושנאה
ווה

$TS1$מקווה$TS1$
$DN2$מקווה$DN2$אתתזנחלאהאתיופיתשהעדה

הישראלי".ההיתוךכורפרויקט
אתלהאשיםמיהרוהימניבצד

ההפגנות.במימוןהחדשההקרן

מאבקאתמצרפתהחדשה"הקרן
במקוםכך,למסתננים.האתיופים
משותפתיהודיתתרבותעללדבר

זולאאוטסיידרים.אותםהופכים

ישראל".שלציוניזציהלדהקרןממש

הדת"אתושלוו"וא
הש־אתנטשוהחילונים"מרבית

מאל",
$TS1$,"השמאל$TS1$

$DN2$,"השמאל$DN2$אדםלבן"איןטאוב.טוען

הלאומיות,אתלהצדיקבעיהכמוני
אוהדמוקרטיהואתהמדינהאת

שווה

לאאניהמשפט.בבתיהמאבקאת

זה.אתלהצדיקכדילאלוקיםנזקק

מאמיןשעדייןהחילוני,הציבוררוב
לימיןעברובדמוקרטיה,בציונות
ולמרכז".

כיום?הדתיתהציונותתפקידמה

ההיסטורית.הבריתשלחסיד"אני

חי־דת,היאשהיהדותאומרחרדי

לוני

$TS1$חילוני$TS1$

$DN2$חילוני$DN2$ודתי-לאומילאום,שהיאאומרי

מכנהישכךוגם,גםשהיאאומר

חלקיתהסכמהעלשנשעןמשותף,
צריךהזההבסיסואתמלאה,ולא
הד־להתנחלותספרהקדשתילשמר.

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$שזההבהרתיאבלפולמוס,מתוך

אניקריטי.וזההמשפחה,בתוךויכוח

בליאבללמסורת,החיבוראתרוצה

באמונה.רקתלוישיהיה

הביןכירבניםאחריחיזר"הרצל
לאהיהדותשללאומיתשתפיסה

בןאמנםהדת.אתלשלוליכולה

מיןזותעבור,׳הדתאמרגוריון
לצטטהפסיקלאאבלילדות׳,מחלת

הזהותנוצרהשבוככורהתנ"ךאת

לדברבלילתנ"ךוהתייחסהיהודית,

מזכירההעצמאותמגילתגםהאל.על

האלוקיתההבטחהללאהתנ"ך,את
הארץ".על

צילום:
לירון

כזולדובן

הערה



