שני פרקי
א .תבוסת ביאפרה
1
לא ,אֵ י הִ יא ר ֹוצָ ה לִ הְ י ֹות ֶלקַ ח,
א ֹו ִד עַ ל נ ֹו!ֵ א " ִמי אָ ?" ֵ$
ר ֹוצָ ה לִ הְ י ֹות ֶר ַגע' ָו ֶנצַ ח
 ֶ$ל ְק ָל ָלה ֲא ֶ$ר אֵ י ָל) . ֵ$
ר ֹוצָ ה לִ הְ י ֹות ֶר ַגע אֶ חָ ד'וְ ָי ִחיד
* ֹו הֵ י ַכל'הָ ,אֹ -ות הָ ַרב
*ְ ֵנפֶ  .אַ ִ/יר  ֶ$ל זְ ככִ ית
נ ֹופֵ לֹ 1 ,ורֵ עַ עַ ל *ִ ְר ָ1יו.
ִנסְ  ְ ַ2מָ ה ִמלְ חָ מָ ה  ְ1חֶ תֶ 3
לְ א ֹור ִמבְ ָר ִקי ֲ 4חר ֹו ִני
ִמי מֵ ִקיִ ?.מי ק ֹופֵ ִ .מ ִ1ָ $ְ -ב ֹו לְ פֶ תַ ע?
מַ צְ '5הַ ְ ַ-מ ָלכ ֹות
ע ֹומֵ דֹ * ,והֶ ה ְ* ,תַ ְחֹ 2ו ִני.
ְמ ַגְ ,$ ֵ6מחַ ִ ! ֵ5מכְ ָנסָ יו,
ְַ 7ר*ָ יו8ָ $ִ ,יו הַ ֹ 2ותָ ב ֹות.
ֵי $לְ מַ הֵ ר .לְ פָ ח ֹות עַ כְ  ָ$ו.
אֵ י ֵ7יהִ ֹ 8ו *ְ לי ַָ 1נ ֹות ט ֹוב ֹות.

ֵי $לְ מַ הֵ רֹ 2 .ו ָ$ :בעַ
לִ ְ;$חַ מָ ז ֹו .אִ  ָלאו –
ע ֹוד ְֵ $ני ִמילְ י ֹו ֶנפֶ  ,$לְ פִ י הַ ִ/חַ ,
ָימתָ .נח .חָ ָלב.
ְ$פי ֹות הַ ִ ִ=-י *ָ עִ ֹ 2ו
וְ ַרק *ִ הְ י ֹותָ  לְ בַ ָ/
הֵ  צ ֹופ ֹות ז ֹו *ָ ז ֹו  ִ5תְ אֹ 
וְ ר ֹוא ֹות ָ ֶ$צְ א ִמ ַ/עְ . ָ2
 ֶ$קֶ ט .הָ עֵ ת ִנ ֶֶ 7רת.
לְ ֶר ַגע ֵ* ,י ֶי ִרי לְ ֶי ִרי,
ִנגְ ֵלית מ ֹועֶ צֶ ת *ִ >ָ ח ֹו ִני ֶג ִרית,
ֹ $ומֶ ֶרת עַ ל ע ֹו ָל ִני ֶג ִרי.

2
זוועת ביאפרה אינה בכ@ שהיא משל ,או התראה ,או חומר למסקנות .לא זה עיקרה.
א@ פרט אחד ,מתו@ כל מה שהתרחש ש בימי אלה ,יכול להיות מועתק כמו שהוא
אל תו@ "האיזור שלנו".
שכ ,בשמענו בראדיו את השידור ההוא ,בו קרא מפקד צבא ביאפרה לחייליו להניח
את נשק ולהסגיר את עצמ לאויב ,ובשמענו לאחר מכ את צלילי ההימנו הביאפרי
המנוג בפע האחרונה ,ידענו כי אי מדינה בעול – פרט לישראל לבדה – אשר שליטי
המדינות השוכנות מסביבה מבקשי לשמוע ממנה רק זאת בלבד :את נאו' הפרידה של
המפקד מחייליו ואת ההימנו המנוג בפע האחרונה ולא עוד .א ה דוחי כל נאומי
אחרי שלנו ,נאומי רצו'טוב ושאיפות שלו ואחווה ונכונות לוויתורי ,הרי ה עושי
כ לא מפני שאי ה מאמיני לנו ,אלא מפני שאי זה תחלי 3ראוי לאותו שידור אחרו
ומיוחל של תבוסה ישראלית ע הוראות לצה"ל להפסיק את ההתנגדות.
כל חמת מקורה בכ@ שעוד אי ה רוצי להודות בכורח העליו הכופה עליה ויתור
על משאת'נפש זו ,על מנגינתה העריבה של "התקוה" הנפרדת מ המלי "אר .ציו
וירושלי".

ועוד פרט אחד אפשר להעתיק אל תו@ אזורנו זה מ המסכת הביאפרית הנוראה .אהדה
זו שהעול מביע כיו לשבט המובס באפריקה היא אותה אהדה עצמה שעמדה הכ על
ס 3מלחמת'ששת'הימי לשטו 3אותנו ולהתגלגל עלינו ברחמיה ובמשלוחי הסעד שלה,
אילו נסתיימו הדברי אחרת .רק הנצחו אשר הד 3והרחיק את צבאות האויב מגבולותינו
הוא שהד 3ג את גל'האהדה הזה.
האֶ מ*רגו והגינויי ותכניות' הלח .השונות באו במקומו.
א@ המקח שעשינו הוא מקח טוב.
וג הלקח.

ב .המפה והתרגיל
1
ד"ר שמעו שמיר ,מרצה להיסטוריה של המזרח'התיכו באוניברסיטת תל'אביב ,פירס
לפני שבוע ב"מעריב" מאמר נרחב בו הוא מערער על הנטיה הרווחת ,לדבריו ,בישראל
)ביחוד במחקריו של ד"ר י .הרכבי( ,להציג את האיבה הערבית כלפינו כשנאה מונוליטית
וקיצונית ,בלי להביא בחשבו שיש בה גווני שוני שאינ מצדיקי מדיניות של "אי
ברירה" מצדנו.
האמת ניתנה להיאמר כי יש ויש מקו לחלוק על עמדתו של הרכבי ועל הדר@ שבה הוא
תופס את "הסכסו@ באזורנו" .חשיבות החומר שהוא מביא במחקריו נעלה על כל ספק
ומידת הרצינות שבה הוא מטפל בבעיה זו מעוררת יראת'כבוד ,א@ דומה כי מרוב
הטעמה הוא רואה את המשטמה הערבית כחזיו כה טבעי וכה מושרש עד שהיא נראית
לו לפעמי לא רק מוסברת אלא ג סבירה ומוצדקת מדי ,בלי להביא בחשבו את היותה
במידה רבה פרי שיסוי וליבוי של שליטי ,שאילולא ה היו נתיניה העייפי נכוני
מכבר לשלו ע ישראל.
א@ זהו עני לעצמו ולא לכ@ אני מתכוו כא.
במהל@ דבריו ממשיל ד"ר שמעו שמיר משל העשוי ,לדעתו ,לשבר את האוז .משל זה
נראה חביב עליו וחשוב בעיניו עד כדי כ@ שהוא חוזר עליו כמעט מלה במלה ג
בסימפוזיו שנער@ ב"צוותא" .נביא אותו כא בקצרה.
2
ד"ר שמיר אומר כי כדי להדגי את "המבנה הנפשי המעות של הערבי" אנו מזכירי
את אמונת השלימה בכ@ שבכנסת תלויה מפה אשר לפיה משתרעת מדינת ישראל מ

הפרת ועד הנילוס .א@ דוגמא זו – כ@ טוע ד"ר שמיר – אינה בעלת תוק ,3שכ באותה
דר@ עצמה קלט הציבור הישראלי ללא פקפוק את הסיפור על ספרי'הלימוד בשטחי,
שבה נלמדת תורת החשבו באמצעות תרגיל כגו ש"פדאי גיבורי פגשו עשרה יהודי
והרגו ששה ,כמה נשארו?" ,א@ כי תרגיל זה אינו מצוי בספרי'הלימוד הערביי יותר
משמצויה מפת הפרת'הנילוס בכנסת.
אי צור@ להזכיר כי אותו סיפור ,על אודות תרגיל החשבו הצרחני ,לא נוצר יש מאי
והוא דווקא משתלב יפה בתרגילי פובליציסטיי של העתונות הערבית ואפילו בתרגילי
הצהרות רשמיות של שליטי ערב.
ד"ר שמיר יודע זאת ,אלא שהוא טוע כי "באותה דר@ נית ג לטעו שג מפת גבול
ההבטחה ,א אינה תלויה בכנסת ,מצויה היא בספרי התנ"@ שחולקו לחיילי צה"ל וכי
שאיפת ההתפשטות המומחשת על'ידי מפה כזאת אמנ מקננת בלב ישראלי רבי .א
כ מה יתרו לאחד על פני השני?"
לשאלה חשובה זו של ד"ר שמיר רצוני להעיר ,כי ראשית'כל הוא טועה לגבי החשיבות
שאנו מייחסי לאותו סיפור המפה שהערבי מאמיני בה ,כביכול.
שכ יודעי אנו כי מלחמת הרצופה להכחדה של ישראל נובעת לא מפני שה
מתנגדי למפת הפרת'והנילוס שאינה קיימת ,אלא מלחמת נגד ישראל התחילה מחמת
התנגדות למפה צנועה הרבה יותר ,מפה שלא רק הפרת והנילוס אלא אפילו נהריה
נמצאה מחו .לגבולותיה והנגב לא נכלל בה והגליל המערבי כולו ג הוא היה מחו.
לתחו שלה.
כל דיונו החטו 3והעמקני כל'כ@ למראית'עי של ד"ר שמיר אינו מספיק כדי לחפות על
עובדה זו.
ועוד נקודה אחת.
ד"ר שמיר כותב כי על האיבה הערבית ,שהיא כביכול נצחית ומונוליטית" ,מבססי
חסידי הסיפוח" את תביעותיה להתנחלות.
קביעה זו של ד"ר שמיר היא מ המגוחכות ביותר במאמרו .לא על האיבה הערבית
מבססי "חסידי הסיפוח" את דרישות ההתנחלות ,אלא על כ@ ששו חוק מוסרי או מדיני
ושו סיבה התלויה בתולדות האיזור עד העת החדשה ,אינ יכולי ואינ רשאי לאסור
על היהודי את ההתנחלות בשטחי ריקי של אר'.ישראל .לא שנאת הערבי מחזקת
טענתנו זו ,אלא דווקא התקווה כי שנאה זו אינה נצחית ואינה מונוליטית וכי אי היא
אלא פרי ניו ושחיתות של שליטי ערביי ,המוליכי את עמיה בנתיב מלחמה
הרסנית וחסרת סיכוי .עמדת של שליטי אלה רק מוסיפה לכורח ההיסטורי והמוסרי

של ההתנחלות את הנימוק הבטחוני ,הקובע כי התישבות יהודית בשטחי החדשי היא
חומת'מג אשר שו ערובות ושו הסדרי שבכתב לא ישו לה ויהיו נטולי'ער@
בלעדיה .אנו מאמיני כי ח ִי .זה הוא שיקיי אותנו עד ליו שבו יתפכחו עמי ערב מ
השכרו ששליטיה נוסכי בה ,ויבינו כי בי ארצות'ערב ,המשתרעות מ המפר.
הפרסי עד חרטו ומ הפרת ועד הנילוס ,יש מקו למדינת ישראל ,על אותה כברת'אר.
שהיא אחוז אחד מ הנחלאות הערביות העצומות בעול ,כברת'אר .שהיא שאלת חיי
ומוות לע היהודי .זהו היסוד שעליו "מבססי חסידי הסיפוח את תביעות ההתנחלות".
טענותיו הקלושות של המרצה הצעיר להיסטוריה ה טענות אשר שו תואר אקדאי אי
בכוחו למלא את חלל הריק.

