
הנודעהאמריקניסופר

מבטהיהטוויןמארק

היהודי.העםעלמעניין

פגשהואהראשונהבפעם

מעורריהנופיםדרךבו

ישראלארץשלהרחמים

רוויהשהייתהאדמהעשרה.התשעהמאהשל

עלאיומה.ובדלותבגדים,קרועיבקבצנים

ומכוערת...שוממה"ארץכתב:הואהגליל

דהויים.חרבותתילימאדם...ריקיםמדבריות

דקליוששתבצלהמתנמנםאוויליכפרטבריה,

נכים,"מצורעים,ירושלים:עלהאבלים".

עברמכלעליךמסתעריםומטורפיםסומים

ירושליםבקשיש...יודעיםהםאחתמילהורק

עירלאחיים,וחסרתשוממהקודרת,עירהיא

בה".לגורשאחפוץ

שלוהלא־מוצלחהמסעאחרישניםכמה

שםלווינה.טוויןמארקהגיעישראללארץ

'נוייההאוסטריהעיתוןשלככתבהתמנה

היהימיםבאותםהעיתוןעורךפרסה'.פרייה

הרצל.זאבבנימיןבשםלשםהעונהיהודיצעיר

עדוהיהגורליים,בימיםלצדושוההטווין

המתפתחת.הציוניתהתנועהשלהלידהלחבלי

העיתוןעבורמונומנטלימאמרפרסםאזאו

'בנוגענקראהמאמרבארה"ב.מגזין''הרפר'ס

הסטטיסטיקה"אםבו:כותבהואכךליהודים',

שלאחדאחוזרקהםשהיהודיםהרימדויקת

ועלוב,עכורמהבהב,קטןכוכבהאנושי.הגזע

שכמעטהגיוניהחלב.שבילבזוהרהאובד

אבלהיהודי,אודותלשמועצריךהיהולא

ככוכבזוהרהואעליו.שמעוותמידשומעים,

הגדולות.המעצמותמןפחותלאבשמייםלכת

כלבחוסרשחקיםמרקיעההמסחריתחשיבותו

תרומתוהכללית.באוכלוסייהלמספרויחס

מדע,בספרות,אישיםשלהכבודלרשימת

הרוחומדעירפואהכלכלה,מוסיקה,אומנות,

עללהילחםידעהואמידה.קנהמכלחורגת

כפותותידיוכאשרגםהדורות,בכלנפשו,

בכך.להתהדרלומותרלאחור.

בזמנם,קמווהפרסיםהבבלים"המצרים,

שזיווםעדשביטככוכביינ?מֵאתמילאו

היווניםבאובעקבותיהםלחלוטין.ונמוגדעך

שנשתתקועדכביריםברעמיםוהרומאים

בלפידוהחזיקוזינקואחריםעמיםונעלמו.

כהבחשיושביםהםוכיוםשכ?ה,עדהגדול

אתניצחכולם,אתראההיהודיהשמש.תחת

גםהתדרדרות,סימנימראהאיננוועודכולם

אובדןולאתשישותלאזיקנה,שלתופעותלא

הכלפגה.לאוחכמתוכהתהלאערנותותנופה.

רקכורעת,עוצמהכלליהודי,פרטחלוףבר

הנצח?"חייסודמהווקיימת.שרירהשלו

התרגש,אפילואולישהתרשם,מי

שלהנשגבהגדולתועלטוויןשלמההתפייטות

הבאותהשורותכירגע,שימתיןהיהודי,העם

נחשבטוויןמארקהתחושה.אתלשנותעלולות

שבטאתחוסךשלאכזהאירוני,עוקצני,לסופר

ההתפעמותלמרותמילותיו.ממושאילשונות

מתייחסכשהואהיהודי,מהעםשלוהתיאורטית

הואעצמאית,מדינהלהםשתהיהלאפשרות

שלכזהריכוזלהכניסאמרו"אילוכך:כותב

חופשית,לארץשבעולםהערמומייםהמוחות

טובלאזאת.לאסורהתבונהשמןחושבהייתי

ידעואילוכוחו.אתלגלותהזהלעםלהניח

עודעליהםרוכביםהיינולאכוחם,מההסוסים

לעולם".

מבאישההתקפה

ודקליםטבריה,שלבימהזרמורביםמים

שלהראשונההפגישהמאזבה,נטעורבים

רבבותהארצישראלים.היהודיםעםטווין

רשימותיואתרשםמאזהודפסועיתוןעמודי

"המוחותהיהודי.העםכלפיביחסיוהמבלבלות

חופשית"ל"ארץהתכנסוהערמומיים"

אתהוכיחהלאטוויןשלהנבואהאךבינתיים.

עדייןוהסוסיםכוחו,אתגילהלאהעםעצמה.

עליהם.לרכבלרוכביםמאפשרים

מעטלגלותלהתגונן,מנסהמישהווכאשר

מתוכנוהסוסיםבאיםעליו,הקמיםנגדכוח

כמויהודיםוכפירומן.כמסיתאותוומוקיעים

זנדברגתמרוח"כרבידברק'וואלה'עיתונאי

מהנזקגדוליותרנזקישראללמדינתמעוללים

הרבבכוחמשתמשיםהםהחמאס.להשמעולל

מזמןשכברהחברתיותברשתותלהםשיש

הםודרכההממסדית,המדיהאתהחליפו

הזו,התחזיתאתשקרי.סיפורלעולםמספרים

לצפות.היהיכוללאהפסימיטוויןמארקגם

שבועבמהלךשקרונקודתייםאירועיםכמה

אצלהפכוישראל,מדינתעלשעברהאימה

בביתלינץ'כולו.לאירועשמאלקיצוניאותם

הגנהספקהתקפהספקאבניםיידוייוכמהים

ידיהםעלתורגמויהודים,ידיעלשבוצעו

שהםהיא,הצרהכולו.בעולםוהופצולאנגלית

מעשיהםאתלתרגםשניתןפוליטיקאיםאינם

האדםאתלהעבירשעשוימטורףפוליטיכשיח

לדבריורקלייחסניתןכזההסברדעתו.על

שפויהיהלאפעםשאףכסיףעופרח"כשל

חצהכברוהשבועשלו,הפוליטיבשיחבמיוחד

במדינתפסיכיאטרלכלוהוכיחבוהקאדוםקו

דחוף.באופןכפוילאשפוזזקוקשהואישראל

יהודיםברצחנתניהואתהאשיםכסיף

שבאופןוטעןפסיכופתלוקראהואוערבים.

הזמןאתלבזבזכדיהאזוראתמבעירהואציני

לטעוןמותרממשלה.להקיםללפידשנותר

אותם.לנסחדרךישאבלפוליטיים,טיעונים

שאתבטיעונים,לאהואכסיףשלהטירוף

גםאחרתאוכזובנימהלשמועאפשרתוכנם

שלוהטירוףשלו.במחנהאחריםמפוליטיקאים

עושהוכשהואוהבוטות.הסגנוןהשפה,הוא

בעולם,הגדולותהשידורמרשתותבאחתזאת

נפשיתעזרהזועקזהבינלאומית,בשפה

דחופה.

לאהואשונה.דיןרבידלברקאבל

הואפוליטיות,נקודותשמחפשפוליטיקאי

אולהיותאמורהואאחר.במקוםנמצא

שניםכברעצמואתמציגהואכךלפחות

ועללישראליםשמציגאובייקטיביעיתונאי

כפיהאמיתיתהמציאותאתהעולםלכלהדרך

בליבלבד.עובדותבעובדות.משתקפתשהיא

סובייקטיבית.פרשנות

כדיהכלעשההואהנוכחי,הסבבבמהלך

חמור,ויותרישראל,שלריחהאתלהבאיש

ושמוניםכמאההיהודיים.אזרחיהשלריחםאת

עוקביםהעולם,מרחבירובםאיש,אלף

אתהביאהלזרביד.אחרהחברתיותברשתות

תרגםהיהודי.הצדשלהאלימיםהאירועיםכל

אפשרית.זוויתמכלאותםוהדהדלאנגלית,

בחזרה,דבריואתשהדהדורביםאלפיעםיחד

בעולם.אנשיםלמיליוניהגיעהוא

ברקמכת

משתקפיםשהםכפיהאירועיםלו"זהנה

הזריםלעובדידואגתתאילנדרביד:ברקאצל

החמאסטילימולמספקתהגנהללאשנמצאים

האזרחיםבהרגגםאשמהישראלכן,(כן

ביפו.הנעשהעלמקיףתחקירהתאילנדים).

כלומר,עשן.ופצצותהלםרימוניצבאי,משטר

אשמים.היהודיםביפו,במהומותגם

מרעננהיהודיספרמנהלרביד:מברקעוד

מיבלוד.ערביםעלאבניםמיידהתועד

הסיפורשלהקטנותלשורותלהיכנסשיתעקש

פורעים.מולמהתגוננותכחלקהיהשזהיבין

לשורותייכנסמיזה?אתיעשהמיאבל

שוטףעדכוניםשלצונאמיכאשרהקטנות

מצליחותהבולטותהכותרותורקהארץ,את

מקום?לעצמןלעשות

שלקשהאלימותעלמספררבידהלאה.

שומרידמוקרטייםעיתונאיםכלפיימניים

לרובמסתכמתתהיתם,אםהאלימות,הסף.

שקרהמהמגונים),מגונים,(מגונים,באיומים

עלימיןמצדלעיתונאיםפעמייםולאפעםלא

תשמעולאזהעלאבלמשמאל.קיצוניםידי

אותנוהופךשלאמהרביד.ברקאצלבאנגלית

מעניין.לאמסוכניםליהודונים

עלחוזררבידברקעדכוניםלכמהאחת

ומספרחוזררבידמארה"ב.דרמטיעדכון

נתניהואתלוחץאוטוטושביידןהעולםלכל

ושובשובזהעלחוזרהואהמבצע.אתלהפסיק

טופחתשהמציאותלמרותהסבב,מתחילתכבר

עםגםמתבלהואזמןלכמהאחתפניו.על

מדינהאוצרפתשלמצדהאשהפסקתיוזמות

לכךרמזיםרבידברקאצלתמצאוהאםאחרת.

באופןישראלאתמחבקותהעולםשמדינות

סמלימעלישראלדגליהנפתכדיעדיחריג

אחרים?ובמקומותובאוסטריהבצ'כיהשלטון

אתם.תענוהתשובהאת

הקוראיםבפנימתנצלואניממשיכים,אנחנו

הזו.החולניתלשנאהלהיחשףצריכיםשהם

לידשהתאספויהודיםפורעיםעלמדווחרביד

עליודעתלאהמשטרהבחיפה.ערביבניין

ערוץבשוםכזהדברעלדווחולאהאירוע,

מקומי,ערביבשםמדווחרבידברקאבלרשמי.

העובדות.הרוחותולכל

שםהברית,לארצותעובריםאנחנוושוב

דורשתשאמריקהמדווחתהלבןהביתדוברת

לישראל,שביםאנחנוומידהאש,אתלהפסיק

בקבוקשזרקוהאלימיםהיהודייםלפורעים

.21בןילדאנושותופצעוערבילביתתבערה

ערביםשבכללמעדכנתהמשטרהרגע,אה

אופןובשוםהדיווח,אתלמחוקמהרזרקו,

חלילהיחשודלאשהעולםאותו.לתקןלא

כזו.זוועהלעשותמסוגליםשהערבים

ומארגנטינה,מסיציליהתמימיםקוראים

מורכבות.מדיליותרלהיכנסמסוגליםלא

מהם.זאתלדרושאפשראיוגםזמן,להםאין

מזעזעיםדיווחיםמביאישראליעיתונאיאם

עלבערבים,עורכיםשיהודיםלינצ'יםעל

המסכן,הערביהמיעוטכלפיגואהאלימות

ובןסמוטריץ'שלמצדםנוראהגזענותועל

אחראליהםלבואאפשרטענותבאילוגביר,

כמדינתישראלעלמסתכליםכשהםכך

חשוכה?אפרטהייד

תגיתמאחורימסתתריםושכמותורבידברק

מאחוריהםהשורותאתומצופפיםהשמאל,

הואעושיםשהםגדולהכיהנזקלהגנה.

באנגלית?בוגדאומריםאיך

פלדמןיצחק

הערה




מעטלאבושישמחנהאותולשמאל.

וטובתהמדינהשטובתראוייםאנשים

סבוריםשהםאלאלהם,חשובהאחיהם

זואחרת.בצורההשיחאתלנהלשיש

להתווכח,אפשרהלגיטימית.זכותם

לעצמושקורארבידברקלדון.אפשר

כולוהמחנהשםאתהופךשמאל

מבגידהמילימטרלכמהלביזיון.לגנאי.

כמובן,טכניתמבחינהלאלאויב.וסיוע

מוראלית.מבחינהכןאבל

שלמילהכלעלחותםהיהרבידברק

לנוהיהשאסורחושבהואטווין.מארק

היהאףהואאחת.בארץיחד,להתכנס

הסוסיםאתומאשיםלעשות,מגדיל

שעליהם.המכיםלרוכביםבהתנגדות

במקוםגיאוגרפיה
סימטריה

סימטריה,עלישראליהפניםהוויכוח

גיאוגרפי.להיותצריךהדיוןמטופש.הוא

יכוליהודישטחיםבכמהכלומר,

בזמניםנכון,ערבי.ובכמהלהסתובב,

קיצונייםמקומותיהיוכאלה,מתוחים

באלימות.יסתכןאליהםשיגיעשערבי

לרחביצאובודדים.מקומותאלואבל

ובתלברקבבניאותםותראוהארץ

ובלוד.בירושליםאביב,

אחר.סיפורכברזההיהודי,ואילו

גדוליםבחלקיםלהסתובביכוללאהוא

ומירמלה,ממש,לאגםבלודמירושלים,

טייבהפאחם,אלאוםעלבכללמדבר

קאסם.וכפר

להחליףחייבתהגיאוגרפיה

היאסימטריהכיהסימטריה.את

היאגיאוגרפיהסובייקטיבי,עניין

הערביםכמוומילחלוטין.אובייקטיבית

ולהתחילמפהלקחתצריךבה.מבינים

המקומותאתבכחולנניחלצבוע.

ללאבהםלהסתובביכוליםשהיהודים

שהערביםהמקומותאתובירוקחשש,

ישלוטהירוקשהצבעבטוחאנייכולים.

באזרחישולטשחמאסכמוהזובמפה

ואשדוד.אשקלון

המאשימההאצבעהאירועים,בתחילת

לעברהופנתהכאחדוהשמאלהימיןשל

הייתהלאפשוטהיאישראל.משטרת

האירועיםשלסיומםלקראתבשטח.

המשטרהבסיומם)שאנולקוות(ויש

הפוליטיתהמפהשלמסויםבצדהופכת

היום.לגיבורת

איתנהבעמידהלאקרה?זהאיך

אסטרטגיה,בשינוילאהפורעים,מול

שלקוחיםמושגיםאלוברזל.בידולא

הדרךישראל.למשטרתשזריםמעולמות

יחסיתקשורת.היאמכירהשהיאהיחידה

הקודםהמפכ"לזולה.ותעמולהציבור

שלהקלוקלתהשיטהאתהטמיעאלשיך

קוביבשטח.פעילותבמקוםתקשורת

ממשלתשלכושלמינויעודשבתאי,

לאומנות.הזוהשיטהאתשכללהימין,

בתולדותגדולהכיהמשבראת

האחרונים,בעשוריםישראלמשטרת

במסיבתיד,בהינףשבתאיפתר

להסבירלהתנצל,במקוםאחת.עיתונאים

לקחתחלש,היההמודיעינישהמידע

הואעתידית,אסטרטגיהלגבשאחריות,

לתזההחניףפשוט:יותרהרבהדברעשה

ובבתבתקשורת,השלטתהשמאלנית

היום.לגיבורהפךאחת

שלוהשערורייתיתהאמירה

השקיטההצדדים,משניהיאשהאלימות

שיוםהתקשורתבאחת.נגדוהטענותאת

בחריפות,המשטרהאתתקפהלכןקודם

כמעטשעצמותיועדבעוז,אותוחיבקה

כמהעדהעריךלאהואאפילוהתפוקקו.

יצליח.התרגיל

בחוגיםשפשתההיהודיתהמסכנות

לגיטימילשיחהפכהבשמאל,מסוימים

הפערהשלטת.התקשורתשלבחסותה

האחרוןבשבועבתקשורתשנאמרמהבין

עצום.הואהאזרחיםשחושביםמהלבין

חדשותעיתונאיהעזשכאשרפלאלא
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ואהדהלחיבוקיםזכההואבתקשורת,

שלאאנשיםנדירה.ישראליתכלל

זריהביתהלושלחואותו,מכירים

מישהוסוףשסוףהרגישוהםפרחים.

עמדתם.אתמביע

לאשהואלאדם,קשההכיהתחושה

אחדכלמהפה.מיליםלהוציאמצליח

כשאתהבחלום.הזוהתופעהאתמכיר

הלילה,בחלוםמשהולהגידמנסה

מצליח.לאואתההרגליים,אתלהזיז

שאתהכךכדיעדמדעתך,יוצאאתה

ישראללאזרחישקרהמהזהמתעורר.

התקשורת,בנציגיהביטוהםהשבוע.

לאהםאבלמכעס.התפקעוליבם

היהלאכיכלום,להגידלזוז,הצליחו

קרה,וכשזההתעוררו,שהםעדפה.להם

כילאהראש.עלחטפהסלקוםחברתגם

בטרור,תומךבאמתשלההעובדיםועד

להתנחמדשלוהמאולץהניסיוןכיאלא

קורקטהפוליטיקליבפסטיבלולהשתתף

הזעםלחיצינאהמטרההיההמתועב,

להתפרץמקוםחיפשושרקהישראליים

אליו.

רבידברק
לעצמושקורא
הופךשמאל
המחנהשםאת
לגנאי.כולו
לכמהלביזיון.
מילימטר
וסיועמבגידה
לאלאויב.
טכניתמבחינה
אבלכמובן,
מבחינהכן
מוראלית

במקום
להתנצל,
להסביר
שהמידע
היההמודיעיני
לקחתחלש,
לגבשאחריות,
אסטרטגיה
עתידית
עשההוא
הרבהדבר
פשוט:יותר
לתזההחניף
השמאלנית
השלטת
בתקשורת,
אחתובבת
לגיבורהפך
היום

רבידברקזרות.בשפותרעלהפצת

)09פלאש)צילומים:שבתאיקוביהשקרי.בשיחנסחףסגלעמיתהצופים.אתריגש

הערה



