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˘Ï‚ÈÈ‰¨ ‰˘‚¯È¯

Â‰‡Ò˙ËÈ˜‰ ˘Ï ‰ÓÂÂ˙

„È‡Ï „ÂÒÂÔ

עידה בנושא רצח עם, שבה מוצג דיוקן זוהר של מחבלת מתאבדת,ו
מביאה שגריר ישראלי נזעם לנתק את הזרם מהמיצב. כתוצאה מכך נזרק

השגריר מן המוזיאון הלאומי של מדינה ידידותית. בעקבות התקרית פורצת
סערה דיפלומטית הכובשת את כותרות העיתונים ואת מהדורות החדשות

ברחבי אירופה והמזרח התיכון למשך ימים רבים.

ביצירה המדוברת הוצג תצלומה של מחבלת מתאבדת חברת ארגון

 הנאדי ג'רדאת, עורכת דין פלסטינית בת 29, שביום—יהאד האיסלאמי ’הג

4 באוקטובר 2003 פוצצה את עצמה ושלחה 21 ישראלים אל מותם במסעדת
'מקסים' בחיפה. התצלום, שעבר עיבוד דיגיטלי, שימש כמפרש לסירה קטנה

 שצפה מעדנות באגן— "שלגייה" בשבדית —שעליה נכתבה המילה "סנוויד" 

‰Ï‚ÈÈ˘מלבני גדול מלא מים צבועים בצבע דם. היצירה, שכותרתה הייתה 

Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˙ במוזיאון2004, הוצגה בתערוכה שנפתחה ביום 16 בינואר 

הלאומי לעתיקות בשטוקהולם. היא הוצגה במסגרת ועידה בנושא רצח עם

שנערכה בחסות ממשלת שבדיה, שנפתחה באופן רשמי בידי ראש הממשלה
השבדי, גוראן פרסון. לפני פתיחת הוועידה הבטיחו השבדים שישאירו מחוץ

פלסטיני. ובכל זאת, הנה הייתה שם הנאדי–לתחום את הסכסוך הישראלי

דיגיטלית, צפה בשלווה באגם של דם.–רדאת, משופרת’ג
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את היצירה ליווה טקסט שהביא לסירוגין שורות מסיפור שלגייה בנוסח
האחים גרים, ואת הרהורי האמנים עצמם:

שלגייה ושיגעון האמת

Û¯ÂÁ‰ ÚˆÓ‡· ‰È‰ ‰È‰

·‚ÈÔ ÓÂ˙Ì ˘Ï ‡ÁœÈ‰ Â„Â„‰¨ ·–≤± ·ÈÂÈ

ÂÏÙ Ì„ ˙ÂÙÈË ˘ÂÏ˘Â

‰È‡ ‰ÈÈ˙‰ ‚Ì ‡È˘‰

 ıÚÎ ¯ÂÁ˘ ‰¯Ú˘Â ¨Ì„Î ‰ÓÂ„‡ ¨‚Ï˘Î ‰·Ï‰‰À·ŸŒ‰

˙ÓÈÓ‰ ÏÎ‡Â¯‰ ·Ë·Ú‰ ‰‡ÂÈ·¯ÒÏÈ ‰Ï‡–‡ÏÈÌ¨ ÓÁ˘È„‰ ÙÁÂ˙ ·ÎÂÂÂ˙È‰

Ô·Ï‰ ÏÚ ‰ÙÈ ‰‡¯ ÌÂ„‡‰Â

‰¯ÂˆÁ˙ ÚÂ„ ˙˘ÏÌ ‡˙ ‰ÓÁÈ¯ Â‡ÁÂ Ï‡ ·Î‰ Ï·„Â

ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ ÁÂÓ ‰‡ˆÓ ‡Ï˘ „Ú ¨‰·Ï· ‰ËÂ˘ ·˘Ú ÂÓÎ

‰‡„È ‚ß¯„‡˙ ‰ÈÈ˙‰ ÚÂ¯Î˙ „ÈÔ ·˙ π≤

ÌÏÂÚÏ ‰˙È·‰ ·Â˘‡ ‡ÏÂ ‡¯Ù‰ ¯ÚÈ Ï‡ Á¯·‡

ÏÙÈ ‰‡È¯ÂÒÈÔ¨ ‰¯‚ ·‰È˙˜ÏÂ˙ ÚÌ ÎÂÁÂ˙ ‰·ÈËÁÂÔ ‰È˘¯‡ÏÈÈÌ

ÌÈˆÂ˜ Í¯„Â ˙Â„Á ÌÈ·‡ ÏÚ ‰ˆ¯ ‡È‰Â

‰È‡ ‡Ó¯‰∫ Ï·Ï ˘ÙÍ „ÓÍ Ï˘ÂÂ‡

‰ÈÈ‚Ï˘ Ï˘ ÌÈÓ˙‰ ‰·Ï ˙‡ ¯Â˜„Ï „ÓÚÂ

‰È‡ ‡Â˘ÙÊ‰¨ ‰ÏÂÓ˙ È‚ÂÔ¨ Ï‡Á¯ ˘ÁÊ˙‰ ·È¯È

¯ÚÈ‰ ˙ÂÈÁ Í˙Â‡ ÂÙ¯ËÈ ‰¯‰Ó·

‡Á¯È ÓÂ˙Â Ú˘˙‰ ‰È‡ ‰ÓÙ¯Ò˙ Â‰˜„È˘‰ ‡˙ ÎÏ–ÎÂÏ‰ ÏÓË¯‰ ÊÂ

Æ¢È·Ï ÏÎ·¢ ¨‰ÈÈ‚Ï˘ ‰¯Ó‡ ¨¢ÔÎ¢

··ÎÈ Ó¯ ‰ÂÒÈÙ‰∫ ¢‡Ì ‡ÂÓ˙Â ‡È‰ ÈÎÂÏ‰ Ï‰‚˘ÈÌ ‡˙ ÁÏÂÓ‰ Â‡˙

Ó˘‡ Ï·Ì ˘Ï ‰˜¯·Â˙¨ ÂÏÁÈÂ˙ ·ÁÈ¯Â˙ Â·Î·Â„¨ ‡Ê ˘ÎÏ ‰ÚÂÏÌ ÈÈÓÁ˜¢

‰ÎÒÓ ‰„ÏÈ ¨ÔÎ Ì‡ ¨ÈÁ¯·

‰È‡ ‰Ò˙‰ ÏÈ˘¯‡Ï¨ ‰Ò˙Ú¯‰ ‡Ï ˙ÂÍ ÓÒÚ„‰ ÁÈÙ‡È˙¨ È¯˙‰

·Ó‡·ËÁ¨ ÙÂˆˆ‰ ‡˙ ÚˆÓ‰ Â¯ˆÁ‰ π± ‡Ê¯ÁÈÌ ÁÙÈÌ ÓÙ˘Ú

 ıÚÎ ¯ÂÁ˘ ‰¯Ú˘Â ¨Ì„Î ‰ÓÂ„‡ ¨‚Ï˘Î ‰·Ï‰‰À·ŸŒ‰

Â‡ÎÔ ¯·ÈÌ ‰Ì ‰·ÂÎÈÌ∫ Ó˘ÙÁ˙ Ê¯ ‡·È·¨ Ó˘ÙÁ˙ ‡ÏÓÂ‚¨ ÂÎÏ

˜¯Â·È‰Ì ÂÁ·¯È‰Ì ˘Ï ‰Ó˙ÈÌ Â‰ÙˆÂÚÈÌ

Ô·Ï‰ ÏÚ ‰ÙÈ ‰‡¯ ÌÂ„‡‰Â±
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נוסף על הבריכה האדומה כדם, פניה של ג'רדאת על הסירה הצפה, וטקסט
המזכיר את הקרבנות שרצחה בחיפה, לּווה המיצב במוסיקה מאת באך -

"לבי שוחה בדם".

על היצירה נאמר שנוצרה בידי "אמן ישראלי", אולם למעשה היא נוצרה
בידי שניים: דרור פיילר, ישראלי לשעבר שהתאזרח בשבדיה; ואשתו השבדית,

גונילה חולד פיילר. ליתר דיוק, תרומתו העיקרית של מר פיילר הייתה בחירת

המוסיקה. בין עיסוקיו האחרים עומד פיילר גם בראש ארגון שבדי המתקרא
פלסטיני', שבמניפסט שלו כונה ראש הממשלה–'יהודים למען שלום ישראלי

אריאל שרון "האיום הגדול ביותר על אזרחי ישראל ועל יהודי העולם".

מה קרה, אם כן, באותו יום, 17 בינואר 2004?
במופע מדהים שצולם בטלוויזיה במעגל סגור נראה השגריר הישראלי,

צבי מזאל, כשהוא תולש את חוטי החשמל המחוברים לזרקורים שהאירו את

התצוגה, ומפיל אחד מהם אל תוך הבריכה, תוך שהוא גורם לקצר חשמלי
 את האור. במילותיו שלו אמר השגריר:‰Ï‚ÈÈ˘במיצב. למעשה, הוא כיבה ל

"כשאני ואשתי ראינו את העבודה פשוט עמדנו והתחלנו לרעוד... ראיתי את

המחבלת, מאופרת היטב, ושטה בשלווה על נהרות הדם של אחיי, של בני
 מיד לאחר מכן החל פיילר הזועם לגדף את מזאל ואמר:≥ המשפחות שנרצחו".

"אתה עושה בדיוק את מה שאתם עושים בשכם. זאת מדינה חופשית ואני

≤יכול להגיד פה מה שאני רוצה. לא כמו במדינת האפרטהייד שלך".

מחאתו של מזאל, כך מתברר, הייתה כנה אך לא ספונטנית. בריאיון

סיפר מזאל שתכנן את המעשה לאחר שקרא על התערוכה ı¯‡‰לעיתון 

בעיתונים המקומיים. "חזרנו לשנות השלושים. זו התחושה של רבים מאיתנו
שיודעים היסטוריה", אמר. "הרבה אנשים, ואני ביניהם, חשים שעלולה

היא לא יותר מאשר ˙Ï‚ÈÈ‰ Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˘להתרחש טרגדיה". השגריר טען ש

תעמולה זולה. "מבחינתי זה היה בלתי נסבל ועלבון למשפחות הקרבנות. בתור
שגריר ישראל, לא יכולתי להישאר אדיש לעיוות מתועב כל כך של המציאות.

 בריאיון לערוץ 2 כינה4זאת לא הייתה יצירת אמנות. זאת הייתה זוועה".

מזאל את היצירה "לגיטימציה מוחלטת לרצח עם, רצח של חפים מפשע,
אזרחים תמימים, בכסות תרבותית". לכן, הוסיף, "אין לי שום נקיפות מצפון...

התנהגתי בהתאם לתחושותיי. ראית את המיצב ואת מה שקרה. לא יכולתי

5להתנהג אחרת".

דיפקהש ףא ,הידבש תלשממ שאר .יללכ יוניגל רירגשה ישעמ וכז הידבשב

היזיוולטה יצורעמ דחאל רמא ,הנממ לעפתהל וא הריציב הכימת עיבהל אלש
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רמא ,ןואיזומה להנמ ,גרב ןאיטסירכ םג ."תוריח שי םינמאל"ש תימוקמה
םלוא ,לאזמ לצא תוזע תוישגר תובוגת ררוע בצימהש ןיבמ םנמא אוהש

אל האור התאש המ םא" :השעיי אלש השעמ איה תונמא תריצי תסירה

ןה םלואו ."םוקמה תא בוזעל ןמזומ התא" ,םכיס אוה ,"ךיניעב ןח אצומ
המ לאשנשכ .הריציה לש תיתונמאה תוהמב קוסיעמ ורמשנ גרב ןהו ןוסרפ

ןגהל רמייתמה טשפומה ןורקיעה ןמ לידבהל ,המצע הריציה לע בשוח אוה

האצמ אל אלו ייניעב ןח האצמ אל איה" :יטנלוויבמא סחי ןוסרפ אטיב ,הילע
בושחתש המ בושחת" :רתוי דוע םירומח ויה גרב לש וירבד 6."ייניעב ןח

תומילאב שומישה לבא" ,עבק ,"תאזה תונמאה תריצי לש התועמשמ לע

תא קיתשהל תוסנל םעפ ףא רוסאו ,לבוקמ וניא — םלועל לבא — םלועל
7."ןמאה

כמו מין קריקטורה של השמאל האירופי של היום, העלה ברג את

האפשרות שאולי אם ישבו כל הצדדים סביב שולחן אחד, אזי מאבקי החיים
צדק יפנו את מקומם להבנה הדדית. לדידו של ברג,–והמוות, הצדק והאי

ההתנצחות בין השגריר ובין האמנים אינה אלא מחלוקת בין דעות מנוגדות,

ובמדינה חופשית יש לאפשר לכל אחד להביע את דעתו. "אנחנו מתכוונים
להציג את התערוכה כולה בהתאם ללוח הזמנים המקורי, כולל המיצב הזה…

אבל ביום שני גם נשלח הזמנה לשגריר ישראל להגיע לדיון פתוח על יצירת

8האמנות הזאת, על מעשיו, ועל אמנות וחופש הביטוי".

יכולתו לקרוא–והיו גם אלה שנזפו בשגריר על תגובתו הוולגרית, על אי

יצירת אמנות פשוטה. "כל הבעיה", טען רוברט רידברג, שגריר שבדיה בישראל,

הבנה, מפרשנות מוטעית של יצירת אמנות–"נובעת בעיקרו של דבר מאי
שאולי היא באמת סרת טעם... היצירה היא על אישה פלסטינית שרצחה

אזרחים חפים מפשע. היא נוקבת בשמותיהם של הקרבנות הישראליים בחיפה.

9"היא לא מצדיקה פיגועי התאבדות. לדעתי, זו דוגמה לטעם רע...

ללא ספק יש לתהות על הדבר: מצד אחד מצדדים האמנים בכוחה של

ה"אמנות הפוליטית", כלומר אמנות כמעשה פוליטי, כהתערבות מכוונת במרחב

הפוליטי והציבורי ולא רק כמוצג מוזיאלי; ומצד אחר הם מסתתרים מאחורי
הנימוסים וההליכות שדורש המוזיאון הבורגני.

אם האמנות היא פוליטית היא קוראת לתגובה פוליטית. ומה עשה

השגריר אם לא לשבור את מסיכת הטעם הטוב כדי להגיב באופן פוליטי
למסר של היצירה? אפילו באיחוד האירופי המתעלה מעל לפוליטיקה

אפשר לאכול את התפוח ולהשאיר אותו שלם.–ולתיאולוגיה, אי
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לת הדם פוגשת סמל נוצרי. מרכיב מרכזי ביצירה הוא הסימבוליותכ
 סימבוליות שאיש בשבדיה לא החמיץ.—הלותרנית של שלגייה 

שלגייה, שדמותה מופיעה לעתים קרובות על עץ חג המולד, היא סמל של

שינה תמימה; היא ממתינה כמו ישו לשיבתה, לישועתה, מחכה לנשיקה
המיסטית שתעיר אותה. היצירה, אם כן, היא בעצם תרגום השאהידיּות

 תרגום האיסלאם—למונחים השמורים בדרך כלל לגאולה הנוצרית 

דבר נעשה לשלג במעשה של ביות אמנותי.ִלסימבוליות נוצרית. המ
 הוא שימוש אסתטי, כלומר˙Ï‚ÈÈ‰ Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˘מה שאנחנו עדים לו ב

סנטימנטלי, בסמל תיאולוגי. הסמל הוא גילומו של המיסתורין האלוהי במישור

המוחשי.
 אמנות—בדברו על התדרדרות הסמלים בסוג מסוים של אמנות חילונית 

 קבע ולטר בנימין:—השואפת להכיל באסתטי את המקודש 

לש ותטילש תונמאה תייפוסוליפ לע הקיעמ םינש האממ רתוי הז

.הקיטנמורה לש והובו והותה ימיב ןוטלשה תא ספת רשא ,רוטאפְרּוזּוא

תבייחמ יתלב ,הקירבמ הרכה רחא הקיטנמורה ינקיטתסא לש םרוזיח

תרותב רתויב םיינטשפה םינוידב ףא — חרזא ,טלחומ ךרעב ,השעמל

גשומה ןיבל וניב ןיא יוניכה ןמ דבל רשא ,למס לש םיוסמ גשומ — תונמאה

וחוכב היה אל ,היגולואיתה םוחתב ומוקמש ,הז גשומ .םולכ אלו יתימאה

םימודמד םתוא ֶההיפ לש היפוסוליפה לע תוטעהל ,םינפ םושבו ,םלועמ

לש ותודחא ...תמדקומה הקיטנמורה ףוס זאמ םיבעתמו םיכלוהה םיינשגר

ללכל םיתוּועמ ,יגולואיתה למסבש סקודרפה ,ישוח–לעהו ישוחה טקייבואה

הקיטתסאל הזה ףלוסמה למסה גשומ תרדחה .תוהמו העפות ןיב סחי

.השדחה תונמאה תרוקיבבש הממשל ,םייחל ןיועו יטנמור זובזב ןימכ ,המדק

יתלבה תויטננמיאה .יהולאב תורישי בלתשהל הפיה רומא תילמס הרוצתכ

הקיטתסאה ידי לע החתּופ הפיה לש ומלועב ירסומה םלועה לש תלבגומ

דיחי לש ובוליש קר אוה יסופיט יטנמור ...םיאקיטנמורה לש תיפוסואיתה

רופיסמ קלח אוה תאז םע ךא ,יפוס–ןיא םנמא אוהש ךלהמב הז םלשומ

01.שדוקמ ףאו עשיה
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הסמל הסנטימנטלי של פניהם היפים של המתים, של דמותה של שלגייה,
רדאת, הואדר באופן גורף. דמותה’דיגיטלית של הנאדי ג–של פניה המעובדות

מציאותית, בלתי אנושית. היא אינה–עברה אסתטיזציה, כלומר נעשתה לא

 סמל הטרור היפה.—מוצגת כאן כאדם אלא כסמל 
והרי ידוע לנו על המוות, לפחות מאז סמליו השובבים של אדגר אלן

ּפֹו שאמר כי: "כאשר הוא [המוות] קושר את עצמו הדוקות אל היופי:

—מותה של אישה יפה, הוא ללא ספק הנושא הפואטי ביותר בעולם 
פחות, שהשפתיים הראויות ביותר לנושא כזה הן שפתי האוהב–וגלוי לא

11השכול".

ללא ספק, שלגייה של קישוטי חג המולד המודרני שוב אינה סמל הנושא
עימו מטען תיאולוגי. תרגומו של השאהיד לסמל תיאולוגי נעשה בהקשר

אירופי נטול אלוהים. מבחינה מסוימת נועד התרגום להפיח חיים בסמל

התיאולוגי המקורי שהידרדר בינתיים לכדי קליפה סנטימנטלית ריקה הנתלית
 כאילו בכלל אפשר לעורר את הסמל הנוצרי לחיים—על עצי אשוח 

 כלומר,—תיאולוגיים באמצעות קשירתו המיסטית, האסתטית, לשאהיד 

להקימו לתחייה באמצעות קרבן "אמיתי". סמל ארץ השלג חסרת החיים, סמל
", מתעורר לחיים באמצעות זיווגו עם השאהיד ה"שחור". התיאולוגיהניםָלבה"

המקורית מרוקנת ונותרת כקליפה ריקה של תיאולוגיית "כאילו". איזו

משמעות תיתכן לסמל של ישו באירופה נטולת אלוהים? כיצד הוא יחזור
עוצמה? מה יוכל לשחזר את כוחו המקורי,–להיות משהו קדוש, מרגש, רב

את הזעזוע, האימה וההבטחה המקוריים שלו? כיצד יוקמו המתים לתחייה,

כיצד יושב האלוהים, הקרבן הקדוש? התשובה: בחזרתה הדרמטית לתחייה
של שלגייה המפוצצת.

תיאולוגיה שלמה אורבת לה בצללי התרגום הזה.

יהאד, לסמל נוצרי, נועד’תרגום השאהיד, שמת מות קדושים על ברכי הג
לשמש באופן אסתטי במסגרת דת האמנות. דמותה חסרת החיים של שלגייה

מוקמת לתחייה באמצעות תיאולוגיית הרצח והקרבן. שתי תמונות הלידה

מחדש, ההתעוררות לחיים ונשיקת הגאולה, מּונעות בידי פנטזיה של סמל
נוצרי בלא נצרות.

רדאת משמשת לפיכך כסמל של טרור יפה. השאלה האמיתית’הנאדי ג

 את— לנוכח אסתטיזציה כזו —היא מהי משמעותו של הסירוב לשחק 
המשחק האסתטי? זו משמעות המחווה שעשה השגריר, מחווה של התרסה

כנגד הסנטימנטליזם ושל לקיחת הפוליטיקה ברצינות.
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יום 19 בינואר 2004, יומיים לאחר התקרית בשטוקהולם, פרסם המשוררב
— את אחד המאמרים המעניינים ı¯‡‰והמבקר יצחק לאור בעיתון 

 ביותר בקשר לתקרית הדיפלומטית. במאמר, שהופיע תחת—והמבולבלים 

הכותרת "כאן לא שבדיה", טען לאור:

ןואיזומב בצימב ,לאזמ יבצ ,הידבשב לארשי רירגש לביח הבש תירקתה

,"בצמה" אל - ונחנא םיקוחר המכ םידבשל ריבסהל החילצה םלוהקוטש לש

.יתונמאה יוטיבה שפוח יגשוממ - ונחנא אלא ,"ךוסכסה" אל ,"רוזאה" אל

םילארשי םינמאל השק םימעפלש המ תא םידבשל ריבסהל חילצה רירגשה

איה תוניחב המכמו ,תיטרקומד הנידמ ןכא איה לארשי :ברעמב ריבסהל

תרזעב ,ילוא ,ןגומ הב יתונמאה יוטיבה שפוח םגו ,דואמ תיטרקומד וליפא

,תמייקה תירוביצה הריוואב ילוש םרוג אוה קוחה לבא ,ץ"גב לש הקיספ

.ברעמב רכומש הממ דואמ םיקוחר לארשיב יתונמאה יוטיבה שפוח יגשומו

ועוד: זאת

,ונב טיבהל םידבשל תונמדזה הנניא הידבשב לארשי רירגש לש תומילאה

הריזה וז ,תיפוריאה הריזב שחרתה ןיינעהש םושמ אקווד - ונל אלא

ונלש וניגשומב עגרל טיבהל - הנממ קלח תויהל םיקקותשמ ךכ לכ ונחנאש

21...תונלבוסה לע

ובכן, אפשר להבין מכך שלאור שמע על הדמוקרטיה, על חופש הביטוי

האמנותי, על הסובלנות, ושהוא תומך בהם. אך מה בדיוק הוא אומר? האם
הוא אומר שלהלכה יש בישראל חופש ביטוי אבל למעשה הוא אינו בא לידי

 דומה שרבים יופתעו?ביטוי כתוצאה מן ההפחדות שהוא וחבריו סובלים מהן

מכך. הרי ידוע שהבעיה בסצנה האמנותית בישראל איננה שאסור להביע דעות
מסוימות, אלא שלמרות שאפשר לבטא כל דבר, לאיש לא אכפת.

ואולי אפשר להציע, שלאור בסך הכל מדקלם סוג של קטכיזם, הצהרת

אמונה אופיינית של הבורגנים המאוחרים: החופש האמנותי כשריד אחרון



˜Èı ‰˙˘Ò¢„ Ø ¥∞∞≤  97   •

לקדושה של חיי פולחן, קודש הקודשים היחיד שנותר לאחר מותו של
האלוהים. במילים אחרות, משהו שממשיכים לשנן אותו בלי קשר למידת

החופש האמנותי שנהנים ממנה בפועל.

איזה מין קורא הוא לאור? כיצד הוא הבין את מה שהתרחש באותו יום
פגם בו יש יפה.  הוא "טקסט˙Ï‚ÈÈ‰ Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˘בשבדיה? בניסוחו של לאור, 

של בפרצופם להתבונן אין שלפיו הישראלי, לטאבו חוטא הוא אחד: רציני

31הפיוזים". את ישראל לשגריר הוציאה הזה הטאבו שבירת המתאבדים.

העובדה מן נבעה בישראל ‰Ï‚ÈÈ˘ שעוררה הרוחות לאור, סערת פי על

המחבלת של הומניזציה באמצעות שלנו השבטי הטאבו את ניפצה שהיצירה

שגויה הזאת הפרשנות בפרצופה". אך אותנו "להתבונן שהכריחה המתאבדת בכך
להומניזציה, להתבוננות מתקרב אפילו אינו הזאת ביצירה דבר לחלוטין. שום

אסתטית–והמשופרת הזוהרת, המעובדת אחר. דמותה אדם של בפנים אמיתית

בלתי היא הגמור; ההפך היא ,‰Ï‚ÈÈ˘ תוך אל דרכה את שמצאה ג'רדאת, של
היא היצירה, כאילו מאחורי מסומן איזה שיש הרעיון עצם לחלוטין. אנושית

אלא אינה דמותה של ג'רדאת מעיקרו. ממשי, מעּוות לאדם מתייחסת

הטרור. של לב לבו הוא יפה מוות של זה היפה. ורעיון המוות של התגלמותו
אירופה, כמו היצירה עצמה, לוקחת את הסמל התיאולוגי ומתרגמת אותו

לסמל חילוני של אהבה, ובכך ממאנת להידרש למשמעות התיאולוגית של

ולהשלכות הפוליטיות האמיתיות שלה. שכן, האמונה הבסיסית בקרב האחר
 "פניה—אותה אינטליגנציה אירופית היא ההתנערות ה"הומניטרית" מכל שוני 

 הטענה שהיא בעלת אותם מניעים ונדחפת מאותן תשוקות—הם כשלנו" 

כמונו, האירופים. כל האנושות חפצה באותם הדברים, כולם רוצים להיות
כמונו האירופים. מאחר שלהיות כמו האירופים היא זכות אנושית בסיסית,

הפוליטיקה אינה אלא דרך להבטיח את צורת החיים האירופית. על פי אופן

המחשבה הזה אין מקום לפוליטיקה אמיתית ואין מקום להכרה באפשרות
שילוב. אין הכרה בזכות לא להיות אירופי.–שתשוקותיו של האחר אינן בנות

זהו אופייה הסימפטומטי של היצירה. עבודות מן הסוג הזה מסגירות פחד

,‰Ï‚ÈÈ˘מדהים מפני האחר הנובע מתוך הבנה פשטנית של המניעים האנושיים. 
כמו ביקורתו של לאור, היא סימפטום. לא זו ולא זו מחייבות את האדם

לחוש בזרותו של האחר; זהו ביות מוחלט ההופך את "האחר" למוכר, למוכר

מדיי. נקודה זו קשורה לאסתטיזציה של התיאולוגיה, לאופיו ה"כאילו"
תיאולוגי של הסמל. יצירה זו היא דוגמה יוצאת מן הכלל ל"חברת הראווה",
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41לאנשים חסרי תיאולוגיה או לחיים פוליטיים ש"כאילו" מתחברים לאחר.

בינתיים הם נותרים סבילים לגמרי ואינם זוכים אלא להציץ בחיים האמיתיים:

חיים גדושי טרגדיה, סבל, מוות וכדומה. "חברת הראווה" יוצרת קהל אשר

מזדהה עם החיים במלואם ונשאר סביל, קהל אשר ממשיך לחיות חיים
"כאילו" פוליטיים, ללא קשר אמיתי עם האחר, עם הזרות של החיים.

זאת ועוד; באופן משונה ניזון הניהיליזם האירופי מן הניהיליזם הישן,

כאילו תחושת מקורו התיאולוגי של הסמל עדיין נוכחת. זוהי דיאלקטיקה
עדינה מאוד. הניהיליזם האיסלאמי הוא זן של הניהיליזם הישן, של הרעיון

שלפיו ייעודם של החיים הוא המוות, והטעם היחידי לחיים הוא אותו מעשה

אחרון וסופי ואותם חיים שלאחר המוות. אלא שבצורתו האירופית, נעדרת
מן הניהיליזם הזה האמונה בחיים שלאחר המוות, ולפיכך כל שהוא מבקש

הם ביטחון ונוחות, ואת האפשרות "לבטא את עצמו". במילותיו של אותו

מומחה אנין לניהיליזם, פרידריך ניטשה:

לעבש המב תיביטקניטסניא הריחב לש ,ומצע דוביא לש הרוצ שבול ןודבאה

היצקסיוויווה :םיחפוקמה לש הז ימצע סרה לש ויתותוא .סרוה אוה וחרוכ

ץוליאה הנושארו שארבו ,הקיטנמורה ,תוממתסהה ,הלערהה ,תימצעה

שפנב םיביואל המצועה ילעב תא םיכפוה ןתרזעבש ,תולועפל יביטקניטסניאה

קומע טקניטסניא לש ונוצרכ ,סרהה ןוצר ,)וניילת תא םדאה ול לדיג וליאכ(

51.םולכ–אלה ךותל ןוצרה ,ימצעה סרהה טקניטסניא ,רתוי דוע

במילים אחרות, שלילת החיים הניכרת בניהיליזם של השאהיד מתורגמת
 לאיקונוגרפיה של ניהיליזם אירופי, שמבטא את עצמו˙Ï‚ÈÈ‰ Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˘ב

בדת האמנות.

סוגיה זו עולה במסגרת השאלה לגבי הדרך שבה יש לקרוא תצלומים.
לאור, כמו אירופים טובים רבים, סובל מחולשה לדימויים שעברו אסתטיזציה,

 משחקת באופן אסתטי‰Ï‚ÈÈ˘הם מחפשים את הפנים היפות. והיצירה 

בנישואין הקרבים, בכלולות השאהיד, בחתונת הדמים.
אך חשובה יותר מקריאה מדוקדקת היא ההבנה כיצד הסמל התיאולוגי

ממשיך לתפקד, בדת האמנות, גם אחרי מות האלוהים.

 אינו אלא רומנטיציזם, הרעיון˙Ï‚ÈÈ‰ Â˘È‚ÚÂÔ ‰‡Ó˘מה שמצוי לפנינו ב
— ולא חכמה או מדע או ידע דתי —שיצירת האמנות או חוויית האמנות 

הן המקום הראוי של חוויית ה"מוחלט" או של הכמיהה אליו. בתורת הסמל

הרומנטית ניכרת אותה אסתטיזציה של התיאולוגיה באופן המובהק ביותר.
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שכן הסמל נתפס כתחליף לנשגב בתיאולוגיה. הסמלים הופכים לשיירים
האחרונים של קדושה בעולם חסר אלוהים.

התובנה העמוקה של ולטר בנימין היא שאמנות פוליטית אמיתית, אמנות

שהיא חלק מן החיים, תיתכן רק לאחר התפוגגותה של הילת הקדושה ולא
במסגרת השימור הסנטימנטלי של אותה הילה או בכמיהה אליה:

ויוטיב לע אב תרוסמה רשקהב תונמאה תריצי לש ירוקמה העוקיש חרוא

ידכ ,םיעדוי ונאש יפכ ,ורצונ רתויב תומודקה תונמאה תוריצי .ןחלופב

.םייתד םיסקט ךשמהבו םייגמ םיסקט הליחתב ,ןחלופ יסקטב שמשל

תונמאה תריצי לש הז יתליה םויק חרואש הדבועל תעדונ תערכמ תובישח

ידוחייה הכרע :תרחא ןושל .ינחלופה הדוקפתמ ירמגל קתנתמ וניא םלועל

התנק וב ,ןחלופה לע תתשומ "תיטנתואה" תונמאה תריצי לש ימעפ–דחהו

לככ ,ינחלופה הדוקפת .הלש ןושארהו ירוקמה ישומישה ךרעה תא הל

הדיגסה לש רתויב תוינוליחה תורוצב םג ןיידע רכינ ,ךוּותמ היהיש

תאש תעב קהבומב רכינ הלא תודוסי לש םמושיר .ןלּוחמ ןחלופכ - יפויל

שולש ךשמ רורשל הפיסוהו סנסנרב החתפתהש — יפויל תינוליחה הדיגסה

לע ,ןכש .הפוקת התוא םותב ןושארה השקה עוזעזה דקפ — הנש תואמ

םע דבב דב( םוליצה ,תמאב ינכפהמה ןושארה קותעשה יעצמא תעפוה

שמשממה רבשמה תא השח רשא ,תונמאה הביגה ,)םזילאיצוסה תישאר

תונמאה לש הרותב - תופסונ הנש האמ ץקמ לכ יניעל יולג היהש ,אבו

החתפתה וז הרות ךותמ .תונמאה לש היגולואית אלא הניאש ,תונמאה םשל

אל החודה ,"הרוהטה" תונמאה ןויער תומדב תילילש היגולואית ןירשימב

םוחתב( תיאשומ תינבת ידי לע תועבקיה לכ םג אלא יתרבח דוקפת לכ קר

.)וז הדמעל עיגהש ןושארה אוה המראלאמ הרישה

ןויע םשל רובעי לב יאנת תניחבב אוה ןוכנה רואב הלא םירשקה גיצהל

תא םירישכמ וללה רשאב תאזו .ינכטה קותעשה ןדיעב תונמאה תריציב

תררחתשמ ינכט קותעשל תנתינ התויהמ :הז ןיינעב תערכמה הרכהל עקרקה

.ןחלופב תיליפטה התומייקתהמ ,םלועה תודלותב הנושארל ,תונמאה תריצי

תונמא תריצי ,רתויו רתוי ,תויהל תכפוה תקתעושמה תונמאה תריצי

ןיכהל ןתינ ,המגודל ,םולצתה ןמ .התיירב תליחתמ ךכל תדעונש תיקותעש

הלאשמ אלא וניא ,יתימאה קתעהה והזיא תעדל שקבל ;בורל םיקתעה

לש הדימה תמאב דוע שמתשהל רשפא–יאש העשמ ,םלואו .רחש תרסח

.ורקיעמ הנתשמ תונמאה לש הדוקפת לכ ,תונמאה רצומ יבגל תויטנתואה

לע הסוסיב :הנוש היישע לש סוסיב אב ןחלופה לע הסוסיב ֶףלֵח

61.הקיטילופה
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אלא ש"הערך הפולחני" הזה אינו נעלם בקלות:

ךרואל םיילושל ינחלופה הז תא קוחדל יתגוצתה ךרעה לחה םוליצה םוחתב

בצומב רפחתה אוה .תודגנתה אלל גוסנ אל ינחלופה ךרעהש אלא .תיזחה לכ

םוקמ ספת ןקוידהש הרקמ הז ןיא .ישונאה םינפה רתסלק אוה אלה ,ןורחא

ןורחא טלפמ אצמ הנומתה לש ינחלופה הכרע .םדקומה םוליצב יזכרמ

תשראה ןמ .םמלועל ורטפנש הלא וא םיקוחר םיריקי םע תודחייתה יסקטב

םעפב ,תפקשנ םימדקומה םימוליצב םדא לש וינפ לע הכוסנה עגרה–תב

םימוליצ לש ,ינש–לַָאה ,הגונה יפויה תא הווהמש איהו ,הליהה ,הנורחאה

71.הלא

, הפוטנציאל הייחודי של אמנות‰Ï‚ÈÈ˘כאן, עם דמותה מלאת הזוהר של 
הצילום הולך לאיבוד. לאור, יחד עם רבים מעמיתיו, מחמיץ לחלוטין את

מהות העניין. מתוך עיוורון לכוחו הייחודי של הצילום, הוא מידרדר לשמרנות

פשטנית, מרצונו או בניגוד לרצונו, ושוב אינו מחפש את הפשע, אלא רק
את הפנים היפות.

יצירה זו היא ההפך הגמור משבירת טאבו. בסופו של דבר, כל שלאור

 התרבות—וחבר מרעיו יכולים להצביע עליו הוא האסתטיזציה של המוות 
הרומנטית של המוות היפה.

האסתטיקה, כפי שהיא מובאית לפנינו, משתמשת בתיאולוגיה: מה שמוצג

הוא מעין תיאולוגיה אסתטית, המשתמשת בשיירי איקונים, בשרידי סמלים,
כדי לרמז לסוג כלשהו של נשגבּות, כהגנה מפני מות האלוהים. כאן נוקטים

האמנים במחווה האלימה המוחלטת, מייפים אותה, מזדהים עימה, מייצרים

רושם או תחושה של ייעוד, של משהו נשגב יותר מן האדם עצמו, וכתוצאה
מכך מייצרים אשליה של התגברות על המוות. אך אין כאן כל התגברות. יש

רק מוות.

רק על רקע זה אפשר לאמוד כראוי את ערכו של השגריר בתור
קורא, כמו גם את ערכה של מחוותו. מחוותו של השגריר הייתה פעולה

נגד הניהיליזם. כראוי למעמדו, הוא התעקש על כך שלא ניתן לצמצם את

 בשונה מהניהיליזם התיאולוגי של האיסלאם הקיצוני והניהיליזם—הפוליטי 
התרבותי של המוזיאון השבדי. מחוותו של השגריר, לפיכך, היא מחווה של

בגרות, של סירוב לקבל אווילויות כאלה.

לנוכח ניהיליזם כזה, המשחית צלם אנוש, הייתה במעשהו של השגריר
קריאה לאותם ילדים שוטים לחדול ממשחקיהם המטופשים והסנטימנטליים
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ולהתבגר. אך יותר מכך הייתה זו גם קריאה לערנות, ניסיון להעיר אירופה
ישנונית החולמת חלומות אסתטיים נעימים, ולאלץ אותה להתבונן בתהום

 היא ניצבת.פהִסשעל 

מחוותו, אפשר לומר, באה במקום הנשיקה.
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