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ביקורת: ג'יימס קירצ'יק

לוי ברנאר־אנרי  התארח  2007 פינקלקראוט, בקיץ  של אלן הרדיו  בתכנית
האינטלקטואלי השמאל לשורות חברו
העם רצח היה  הדיון נושא צרפת.  של
היה לדיון מולו שהתייצב האיש בדרפור.
'רופאים הארגון ממייסדי בראומן, רוני
בחוגי מסתובב בראומן גם גבולות'. ללא
ללוי המוכרים הצרפתית, האינטליגנציה
הגיע שאליו המקום כי אם ולפינקלקראוט,

המעטה, בלשון מאוד, שונה דבר של בסופו
שלהם. מזה

בראומן את לוי כינה הדיון במהלך
דומה ואמנם לשעבר". "הומאניטר בציניות
מן המידה יתר על מוטרד אינו  שבראומן
כי סבור ואף בדרפור המתרחש הטבח
בהקשר "ג'נוסייד" במושג השימוש עצם
ההריגה שקצב מפני סנסציוני, הוא זה
הראשונות השנים  לעומת  פחת  במקום
את שמטריד מה  אולם הסכסוך.  של
כי בראומן  של אמירתו הוא באמת לוי 
מלחמה ממילא היא  הזאת  "המלחמה
שהרי זה בדיוק - פנימית של הסודאנים"
הטיהור על רבים אירופים שאמרו מה
התשעים. בשנות בבלקן שהתחולל האתני
שהיה לוי,  של ללבו קרוב היה זה עניין 
צבאית להתערבות שקראו הראשונים בין

הטבח. לעצור את בינלאומית כדי

הרוח כיוון נגד
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כאלה כשדברים במיוחד מוטרד לוי
שהשניים מפני בראומן, של מפיו יוצאים
בין שנים; עשרות במשך  פעולה שיתפו
ברעב, למאבק יחד ארגון הקימו הם היתר,
העם בקמבודיה רצח למען קרבנות פעלו
העולם של לבו תשומת את לעורר ועזרו
הדיקטטור בידי האדם זכויות להפרת
דווקא מריאם. היילה מנגיסטו האתיופי
בראומן של האישית ההיסטוריה לנוכח
שותפו החלטת על לשמוע לוי נדהם
דרפור, בעניין הצד" מן "לעמוד לשעבר
העשרים המאה של הראשון הג'נוסייד

ואחת.
מאחורי עמדתו המניעים לוי, מבחינת 
במיוחד, חמורים  בראומן של הפאסיבית 
יד בנקיטת כנראה תומך היה שהלה מפני
עוררה אלמלא סודאן ממשלת נגד קשה
רב ועניין עצומה  דאגה דרפור  שאלת
עוד שאמריקה החשש בארצות־הברית.
המשטר צבאית נגד לצאת לפעולה עלולה
המיליציות את וחימש  שצייד  בחרטום,
באזור, הפועלות הרצחניות המוסלמיות
הרואה בראומן, את  כנראה מרתיע
העצבים "מרכז את בארצות־הברית
של משטר האוכפת  כוחנית  מערכת  של
בהיותו בעולם". מאוזנים בלתי חליפין
מסרב הוא מובהק "אנטי־אימפריאליסט"
של הוולגארית" ב"מלכודת ליפול אפוא

ארצות־הברית. לצד התייצבות
מהומאניטר בראומן, שעשה הדרך
להמעיט המנסה לאדם נלהב שמאלני
בשל דרפור של הטרגדיה בחשיבות
ארצות־הברית, כלפי חש שהוא המרירות
כסימפטום לוי ברנאר־אנרי בעיני נתפסת
האחרון ספרו ואמנם, יותר. רחבה לתופעה
מוקדש אפלים, בזמנים  השמאל  מ־2008,
בראומן רוני כמו לאדם גורם "מה לשאלה
לטרגדיה אוזניו  ואת עיניו את  לאטום

דרפור". של

כמוהו מאין מתאים לוי ברנאר־אנרי
ציבורי כאינטלקטואל זה. בנושא לעסוק
אך קטנה לקבוצה משתייך הוא מובהק,
צרפתים רוח אנשי של היטב מוכרת
כאנשי אחת ובעונה בעת הפועלים
וכאקטיביסטים. כעיתונאים אקדמיה,
ייחודי תוצר רבה במידה הוא מעמדם
על המרעיפה הצרפתית, התרבות של
הערצה אותות שלה האינטלקטואלים
על גם פופ. לכוכבי כלל בדרך השמורים
עשיר איש - בייחודו  לוי בולט  זה רקע
סרטים במאי עצום, משפחתי הון שירש
גבר לשחקנית צרפתייה מפורסמת, הנשוי
תמיד פתוחים חולצתו שכפתורי פוטוגני
אותו מכנים בצרפת החזה. אמצע עד

.BHL - שמו של בראשי התיבות
אינטלקטואלי. סלבריטי רק איננו לוי אך
של נחרץ מבקר גם משמש  הוא חייו כל
מימין. והן משמאל הן הטוטליטריות,
בעלת ברבריות הראשון, החשוב ספרו
עשרים בן כשהיה אור שראה אדם, פני
שאותו המרקסיזם, נגד יצא בלבד, ותשע
עם מתיישבת שאינה כדוקטרינה הגדיר
בחוגי סערה חולל הספר הדמוקרטיה.
קבוצה להשקת והביא האירופי, השמאל
בשם שנודעו צעירים דעות הוגי של
לא אלה הוגים החדשים". "הפילוסופים
על לחלוק הזרם, כנגד להתייצב היססו
האירופי השמאל של האורתודוקסיה
על ברית־המועצות ביקורת חריפה ולמתוח

שלה. היסוד עקרונות ועל
המשך הוא  אפלים בזמנים השמאל 
לוי. של האיקונוקלסטי לפועלו ישיר
מאוד, רע משהו  כי לוי טוען  בספר
השמאל על עובר מסוכן, אפילו אולי
הנאצלת המסורת  כי קובע הוא בימינו. 
בעבר שהייתה לפאשיזם, ההתנגדות של
הפכה השמאל, של המובהק ההיכר סימן
בינה, חסר "אנטי־אימפריאליזם" למעין
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נגד אוטומטי באופן להתייצב הממהר
הדגל תחת בריתה. ובעלות ארצות־הברית
סלחנות השמאל מגלה האנטי־אמריקני,
של והטרוריסטים הבריונים כלפי יתרה
רואה הוא  היותר, לכל השלישי. העולם 
מאמץ כשאינו וזאת - מטריד גורם בהם
כגיבורי אותם ומצייר חיקו אל אותם
הרדיקלי, האיסלאם אפנתיים. גרילה
אינו הריאקציונריות,  עמדותיו למרות 
שמרגיז אותו כפי השמאל את מרגיז כיום
שהמלחמה בעוד למשל. בוש, וו' ג'ורג'
לרחובות מפגינים מיליוני הוציאה בעיראק
הזוועה מעשי אינספור העולם, רחבי בכל
מן - הקיצוניים המוסלמים  שביצעו
של הקריקטורות על האלימה התגובה
- 2001 בספטמבר ה־11 פשע ועד מוחמד
בקרב חלושה  ענות בקול רק נתקלו 
לוי האדם. זכויות ופעילי האקטיביסטים
במאה השמאל של ההיסטוריה את בוחן
כיצד להסביר  בניסיון האחרונות השנים 
את המזהים  כך,  כל רבים שאנשים  קרה 
מדיניותן את תופסים מטרותיו, עם עצמם
כ"גורם ישראל ושל ארצות־הברית של
האיסלאם של הטרור את המזין המרכזי"

בעולמנו. הרע כשורש - ובכלל הקיצוני,
השמאל מעודדות. אינן מסקנותיו
בקסמי שוב נשבה לוי, חושש היום, של
יומרותיו את את זנח ובכך הטוטליטריות
את ש"איבד כיוון האנטי־פאשיסטיות. 
מנטיותיו כמה לחקות החל הוא אחיזתו"
הריאקציונרי, הימין  של ביותר  הגרועות
פי על אוקסימורוני", ל"שמאל והפך

לוי. של המוצלח ניסוחו

בזמנים השמאל של העטיפה כ"ביקורת דש הספר את מגדיר  אפלים
של הנוכחי מצבה על תקדים" חסרת
הפרזה בכך יש השמאלנית. הפוליטיקה
ה־11 של הטרור מתקפות מאז מסוימת.

רבה ביקורת נמתחה 2001 בספטמבר
קולנית אך קטנה קבוצה  השמאל. על
המגמה את מובילה  בריטים  סופרים  של
למען האפולוגטיקה את ומוקיעה הזאת
ההשתלחות ואת הרדיקלי האיסלאם
ובישראל, באמריקה פוסקת הבלתי
השמאל מן כך  כך גדול לחלק האופיינית 
בעל כהן, ניק פרסם 2007 בשנת בימינו.
מה הזועם  החיבור את באובזרוור, טור 
אליו הצטרף מהר חיש מהשמאל. נותר
שספרו בגארדיאן, עיתונאי אנתוני, אנדרו
את אשם ליברל איבד "איך מתעד הנפולת
2001 בספטמבר ה־12  מאז  תמימותו".
כריסטופר והסופר העיתונאי גם מקדיש
על נוסף - פעילותו עיקר את היצ'נס
- באל האמונה  נגד  הנמרצת  מתקפתו 
לשעבר. חבריו של האחריות חוסר לגינוי
מתמשכת למחלוקת לוי של תרומתו
כתביו ולאור  מבורכת,  תוספת  היא  זו

נמנעת. בלתי גם - הקודמים
מדוע להסביר בניסיון ספרו את פותח לוי
בהקדמה שמאל. כאיש עצמו את רואה הוא
עם כבר לא זה שקיים שיחה מתוארת
לנשיאות מועמד אז סרקוזי, ניקולא ידידו
סרקוזי הודיע מוסתרת בלתי בגאווה צרפת.
לדרך, מחבריו של לוי הספר כי כמה למחבר
תמכו גלוקסמן,  אנדרה  הפילוסוף  לרבות 
הסוציאליסטית במועמדת ולא בו דווקא
הוא גם לשנות מיאן  לוי רּויאל.  סגולן
תמיכתו כי ואמר הישנות נאמנויותיו את
סרקוזי משפחתית". "מחויבות היא ברויאל
באנשים לראות יכול שלוי לשמוע נדהם
המסוכסכים יחסיו לנוכח "משפחה", כאלה
נגד האוטומטית ההתייצבות בסוגיית עמם
ובהתחשב הציונות, ונגד ארצות־הברית
גילה עניין לא האירופי בעובדה שהשמאל
הווייטנאמים, הסירות אנשי במצוקת
שהתחולל בקמבודיה, לרצח העם התכחש
ומפלרטט ברית־המועצות של בזכותה דיבר
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שבמשך האלה, "האנשים האנטישמיות. עם
להזדיין?" ללכת  לך  אמרו  שנה  שלושים

כלא־מאמין. סרקוזי שואל
אין שמאל איש שלהיות סבור לוי אך
משותפות עמדות  לנקוט  רק  משמעו
מעין בעצם זהו מסוימות. בשאלות
שגרם רפלקס אותו - מותנה" "רפלקס
הנדכאים, לצד להתייצב  ומתמיד  מאז לו
בעולם שבה נידחת פינה לכל ששלח אותו
אותו להקים שדחף ברעב, גוועים אנשים
'אס־או־אס האזרח לזכויות הקבוצה את
לסוציאל־דמוקרט. אותו ושעושה גזענות'
דחף אותו כי להבין מיטיב לוי זאת, עם
לצד ולא  הקרבנות לצד  להתייצב נאצל 
העשירים, לצד ולא העניים לצד הפושעים,
עוות החזקים, לצד ולא החלשים לצד
שמאלנים. אינטלקטואלים בידי פעם לא
MITמרצה ב־ חומסקי, נעם כשאנשים כמו
עמדה איזו  מתלבטים השמאל, של וגורו 
בודקים קודם הם כלשהי, לנקוט בשאלה
אנטי־ בהשקפה מחזיק צד איזה כל
"אנטי־אימפריאליסטית" או אמריקנית
זה אין בו.  לתמוך ממהרים כך  ואחר
לא לחומסקי גורם דחף שאותו משנה
בצד ולא הפושעים בצד "לבחור פעם
אינספור כך עשה אמנם הוא הקרבנות";
של המטבחיים בית כי מאמירתו - פעמים
של "המצאה הוא בקמבודיה רוז' החמר
האפולוגטיים הסבריו ועד טיימס" יורק הניו
אירועי בעקבות אל־קאעידה של לטרור
כל כמעט הצער, למרבה בספטמבר. ה־11
מסכימים השמאל של האינטלקטואלים
היא האמריקנית  ה"אימפריה" כי כיום 
המזינים הנקם לרגשי באחריות שנושאת

ודומותיה. אל־קאעידה את
אימפריה היא שאמריקה הטענה
שנולד כצרפתי  לוי.  את במיוחד  מרגיזה 
אלג'יריה, לשעבר הצרפתית במושבה
זו האשמה  כמה עד בדיוק יודע הוא 

ככל  - ארצות־הברית מבוססת. אינה 
מעולם - ביקורת עליה למתוח שנרצה
המסורתי במובן  "אימפריה" הייתה  לא
"הדחף לוי, כותב למעשה,  המילה. של
מאז אמריקה] היה [של ההיסטורי העיקרי
השוואת הבדלנות". לכיוון דווקא ומתמיד
עושה ש"סין למה האמריקנית ההתנהגות
ברית־המועצות שנהגה למה בטיבט, כיום
פוטין של לגרורותיה, למה שרוסיה לעולל
יכולה, שהיא אימת כל לעשות מנסה עדיין
העתיקות הקיסרויות של להתנהגותן או
האצטקים, הערבים, התורכים, של יותר
פסולה הקבלה היא האינקה",  הפרסים,
של צורה זו כן, על יתר מבחינה היסטורית.
של בסבלם מוסרית מקלה ראש שקילות
אימפריאליסטי לשלטון המשועבדים עמים
את לתקן עצמו על נוטל  לוי ממש. של
מבקר רק לעשות שיכול כפי המעוות,
האירופי האימפריאליזם של חריף
על לדווח שהרבה ניסיון למוד ועיתונאי
פוסט־קולוניאליות. בחברות הנעשה
האנטי־אמריקניזם על ביקורתו ואמנם,
ימינו של האפנתי ה"אנטי־אימפריאליסטי"

מדויקת. שהיא כשם מבריקה
נעוצה לכך שהסיבה  להניח  סביר
לאינטלקטואלים בניגוד שלוי, בעובדה
אמיתי ניסיון עשה  רבים,  אירופים
החיים את ולחוות אמריקה את להבין
2006 בשנת ראשון.  מכלי האמריקניים 
אמריקני, ורטיגו הספר  את פרסם הוא
לאורכה שנה כמעט שארך מסע של תיעוד
מעין - ארצות־הברית  של ולרוחבה 
אחר, צרפתי  שערך ביקור של שחזור 
אפשר ארץ. באותה דה־טוקוויל, אלקסיס
על לוי של מסקנותיו עם להתווכח אמנם
אין אך אמריקה, של תכונותיה אודות
מאפיינים אי־אפשר אילו שהוא יודע ספק
איננה בהחלט היא פנים: בשום לה לייחס
בדמיון המצטיירת השטנית  הקריקטורה
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זדונית ישות אותה האנטי־אמריקני,
ואחראית העולם את בנכלוליה המכוונת

המתרחש בו. לכל עוול
אינה ארצות־הברית כי סבור לוי
הנפש". של "מחוז  אלא מדינה,  סתם
אנשים של שאיפותיהם את מייצגת היא
בחברה לחיות הכמהים העולם רחבי מכל
האדם של האתני מוצאו שבה חופשית,
מחסום לפחות) (להלכה, מהווה אינו
טוען בדיוק, זו  תכונה ההצלחה;  בפני
כלפי הטינה את שמולידה היא לוי,
את ושוב שוב ההיסטוריה חשפה אמריקה.
האירופים האינטלקטואלים של כסילותם
של הטוטליטריות באידיאולוגיות שתמכו
של שהצלחתה השמאל, בעוד ושל הימין
השוררת (היחסית) ההרמוניה - אמריקה
הכלכלה שבתוכה, הבין־גזעיים ביחסים
בכל תרבותה של הפופולאריות המשגשגת,
הטענה את מאשרת לכאורה - תבל קצות
סלידתם כך. כל גרועה איננה אולי שדרכה
מאמריקה הללו האינטלקטואלים של
שארצות־ העובדה לנוכח מחריפה רק
המוצלח המימוש גם כנראה היא הברית
הנאורות שהביאה  העקרונות של  ביותר
"אותו לוי, שמציין כפי לעולם. האירופית
שברירי יצור אותו לגדולה,  שעלה עולל
שלא עד  מלידה פגום כה בעינינו שהיה 
- קביים" ללכת ללא להאמין שיוכל יכולנו
להגשים דבר של בסופו הצליח הוא דווקא
יותר טוב האירופיים האידיאלים את
לגלות מאוד קשה  עצמם. האירופים  מן

סלחנות לנוכח הצלחה שכזאת.

רק הוא האנטי־אמריקניזם בשמאל. אולם שפשה הקלקול מן  חלק
המופגנת משיכתו גם משלימה התמונה את
הקשר אובססיית קנוניה. לתיאוריות
הימין, של הבלעדית נחלתו פעם הייתה
לנראטיב ויותר יותר עתה הופכת היא אך

אינטלקטואלים הפוליטי. השמאל של
בארצות־ הן  המרכזי,  הזרם מן  שמאלנים 
ברצינות מאמינים באירופה, והן הברית
- הידועים יהודים קושרים קבוצה של כי
השתלטה על - "ניאו־שמרנים" בשם הקוד
באמריקה הביטחוני הממסד ועל הממשל
לאסור כדי  בספטמבר ה־11 בעקבות 
תמיד לא  המוסלמי.  העולם על  מלחמה 
כאלה, פרנואידיות נטיות השמאל טיפח
היה פגמיו,  כל על המרקסיזם, לוי. טוען 
ניתוח של קפדנית אמפירית מתודה לפחות
של השמאלנים ופוליטי. כלכלי היסטורי,
עוד אין  "היום תלמודם. את שכחו היום 
לוי כותב כשפים", מעשי  אלא ניתוחים,
לתיאוריות השמאל של החדשה חיבתו על
עוד מדברים "איננו פתלתלות. קנוניה
חכמת על אלא רעיונות ועל מושגים על
של האנטי־אמריקניזם דווקא הנסתר".
במידה כיום  מושפע  לוי, גורס  השמאל, 
הימין על מקובלים שהיו  מרעיונות רבה
השנייה העולם למלחמת שקדמה בתקופה
הסרטים במאי של יצירותיו לאחריה. וגם
הן לדוגמה, מור,  מייקל הפרובוקטיבי 
של הישנים "הרעיונות על חזרה במהותן
מחזיקים אנשים שבהם בדלנות ופופוליזם,
הקיצוני בימין ודומיו ביוקנן פט כמו

האמריקני".
תיאוריית של בעולמה מרכזי מרכיב
בצדק היהודי. הכוח כמובן הוא הקשר
ש"החשיבה פינקלקראוט אלן פעם העיר
מחדש וכובשת הולכת הקונספירטיבית
והקונספירציה הפשטניים, המוחות את
ציון". במוקדם או במאוחר אל זקני תוליך
שהוא לומר ואפשר אתו, מסכים לוי
האידיאולוגיה בספרו בנושא. בר־סמכא
,1981 בשנת אור שראה הצרפתית,
ההיסטורית ההתפתחות אחר לוי התחקה
למסקנה האנטישמיות בצרפת והגיע של
של הבלעדית נחלתו איננה שהתופעה
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אלא השמאל, של לחלופין או הימין,
דעות להוגי משותפת  אידיאולוגיה 
פינקלקראוט חבריו כמו הצדדים. משני
פי על ואף יהודי, הוא לוי גם וגלוקסמן,
על לדבר מרבה הוא גמור חילוני שהוא
לו קרובים ואינטלקטואלים שהוא החוב
הוא היהודית. למחשבה חבים ברוחם
היהודית זהותו  כי בפומבי הכריז  אף
לפעול בקריאתו מכריע גורם הייתה
בבוסניה בין - העם רצח נגד בנחישות

בדרפור. ובין
המסתמנת שהגאות אפוא פלא אין
העולם רחבי בכל באנטישמיות לאחרונה
זהו בספר. הדיון מן ניכר חלק תופסת
על לוי המדכדך של חשוב בסיפורו מרכיב
של והאינטלקטואלית המוסרית הקריסה
טוענים רבים מבקרים בימינו. השמאל
אלא אינה החדשה" "האנטישמיות כי
שקיננה האידיאולוגיה של מעודכנת גרסה
ישראל, לשואה.  שקדמו בשנים באירופה 
המאה בתחילת קיימת הייתה לא שעדיין
לשמש הייתה יכולה לא ולפיכך העשרים
אולי האנטישמים, של החבטות כשק
חדשה, מטרה  היהודים לשנאת העניקה 
המיתוסים אך מבקרים,  אותם  מסבירים
מאלה שונים אינם כיום זו שנאה המזינים

שתדלקו אותה אתמול.
מדגיש הוא כך. על חולק לוי
הקודמים בגלגוליה שהאנטישמיות
האל, ברצח היהודים את האשימה
ובהכשלת הפיננסיים במוסדות בשליטה
הוקיעה היא הקודמת במאה הלאומיות;
ובוגדני נחות נבדל, כגזע היהודים את
לעומת היום, של האנטישמיות במובהק.
פחות ומורכבת מפורשת היא תופעה זאת,
מן אמנם לא עברו צורותיה הישנות יותר.
בעולם רחבה מתמיכה נהנות והן העולם
של בכוחה אין באירופה אך המוסלמי,
המון "להסית זו אנכרוניסטית רטוריקה

האפשרות את מבטל אינו לוי לפוגרום".
לאירופה, תחזור הקלאסית שהאנטישמיות
שהיא העובדה מן  יותר מודאג  הוא אך
האידיאולוגיה בעזרת זאת לעשות עלולה
שאמורה והקוסמופוליטית הפרוגרסיבית

הייתה להתייצב נגדה.
ביותר המטריד  ההיבט ואמנם, 
הוא לוי, טוען החדשה, באנטישמיות
הרטוריקה את אימצה שהיא העובדה
של המסורתית האנטי־פאשיסטית
הישן הדור מן האנטישמים על השמאל.
שיבטאו כלל בדרך לסמוך היה אפשר
להלבישן בלי החשוכות דעותיהם את
הזרם לאוזני שינעמו מילים במחלצות
שהיהודים לטעון היססו לא הם המרכזי.
המושיע את הרגו שהם נחות, גזע הם
ילדים ברצח קבוע  באופן עוסקים  ושהם
האנטישמיות פולחן. לצורכי נוצרים
בקלות נקשרת זאת, לעומת ימינו, של
על המדבר הצדקני, לאנטי־אמריקניזם
ועל עולמית על שליטה נסתרות, מזימות

"מלחמות למען ישראל".
בשמות. לנקוב מהסס  אינו לוי
גיבורת שיהאן, סינדי את מזכיר הוא
המלחמה מתנגדי האקטיביסטים
במלחמה נפל שבנה הטוענת באמריקה,
יהודים. ממשלה פקידי בידי שנרקחה
הנשיא את מלכנות בקושי אך נמנע הוא
בגלל "אנטישמי"  קרטר ג'ימי לשעבר 
בדיקה ללא שהעניק המוסרית "התמיכה
ספרם כי טוען והוא החמאס"; להנהגת
וג'ון וולט סטיבן הפרופסורים של
כתב הוא הישראלי הלובי מירשהיימר
לאסור שיש כזאת  במידה נגוע  פלסתר
נגד החוקים פי על בצרפת פרסומו את

השואה. הכחשת
של הכפייתי שהעיסוק בלבד זו לא
הוא לוי, גורס יאה, איננו בישראל השמאל
אנשי אינטלקטואלי. כשל על מעיד גם
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- בעולם הרע כל כי סבורים רבים שמאל
הטפות האלימות העדתית בעיראק ועד מן
הוא המשטמה במדרסות של פקיסטאן -
ישראל בין המתמשך הסכסוך של תולדה
לוי, אומר היא,  האמת אך לפלסטינים. 
"מסֵמן, של סוג היא פלסטין שאותה
מקומות אותם בכל ביקר הוא יותר". לא
להיות אמורים המוסלמים שתושביהם
אין כי וגילה הישראלי,  בדיבוק  עסוקים
לדבריו, בעניין. המקובלת לתפיסה שחר
הפלסטינית את הסוגיה "לפתור" הקריאה
הנחת המקרים מן גדול בחלק מסגירה
בעיותיו כל את לצמצם ניתן כי יסוד
אחד. פשוט להסבר התיכון המזרח של
רווח, כה  נעשה לוי, מדגיש הזה, הסילוף 
שהוטל הפכה בעצם ל"כישוף שישראל עד

הפרוגרסיבית". החשיבה על

הוא האם נלחם באנשי קש? לוי על האם בביקורת זמננו את  מבזבז
השדופים? טיעוניהם ועל שוליים אנשים
באנשים מלאה שהאקדמיה לומר נכון האם
בין אמריקה יודע להבחין הסוג שאינו מן
דוגמת עת ושכתבי אל־קאעידה, ובין
בעל של בניסוחו ממשיכים, e Nation
ותיבת "לשמש קול לשעבר היצ'נס, הטור
ובתמים באמת המאמינים לאלה תהודה
הכללי התובע [לשעבר אשקרופט ג'ון כי
יותר חמורה סכנה מהווה האמריקני]
הגורמים הכל, אחרי בן־לאדן"? מאוסאמה
את בקרוב לכבוש  עומדים אינם  הללו
האמריקני הליברליזם של המרכזי הזרם
הנשיא הדמוקרטית. המפלגה שורות ואת
מרבה אובאמה ברק הנבחר האמריקני
ארצות־ של  ייחודה את בנאומיו להזכיר 
מוסלמים של חמתם את עורר וגם הברית,
בסיס זעמו של על לדבר שלא רדיקליים -
כשהבטיח - שלו השמאלני  התמיכה
ממשלת אם בפקיסטאן טרור יעדי לתקוף

יכולת או נכונות  תפגין לא איסלאמבאד 
של בחירתם כן,  על  יתר  זאת.  לעשות
אנגלה כמו פרו־אמריקנים  פוליטיקאים 
סרקוזי וניקולא ברלוסקוני סילביו מרקל,
צריכה באירופה  ביותר הרמות לעמדות 
של בחשיבותה שמאמין מי את לעודד
להגנת המחויבת טרנס־אטלנטית, ברית
של האיומים נגד המערביות החירויות
בן־ אוסאמה הטרור של פוטין או ולדימיר
שמותח הביקורת אלה, האם כל לאור לאדן.
דבר, של בסיכומו אינה, השמאל על לוי
ערמומי, עצמי וקידום פנים העמדת אלא
חייבים שהאינטלקטואלים למה ציני ביטוי

במשחק? להישאר כדי לעשות
גם פיקוח,  בהעדר לוי. טוען לא, 
על להשפיע עלול קיצוניים של קומץ
כדוגמה מביא הוא האנושית. ההיסטוריה
הבולשביקים הגולים של החוג הזעיר את
הראשונות בשנים עולמית מהפכה שתכננו
נראתה בשעתה העשרים. המאה של
שעלה עד מטורללת, כמזימה תכניתם
יותר בה ולמשול רוסיה על להשתלט בידם
קבוצה ב"אותה הדין הוא שנים. מיובל
להיפגש בחדרים שנהגו של אנשים קטנה
ובהם במינכן", הבירה בתי של האחוריים
היטלר. אדולף ומתוסכל בשם צעיר צייר
מהחלפת עברו הם לא־רבות שנים בתוך
לפתיחה בירה  כוס שתיית אגב קיטורים 
בהיקפה תקדים חסרת עולם במלחמת
הקבוצות מן אחת אף וברצחנותה.
נחשבה לא הללו השוליות האידיאולוגיות
לא ואיש במיוחד, חמורה לסכנה תחילה
להשתלט אפילו בכוחן שיש ברצינות סבר
לתכנן שכן כל לא - מקומית מועצה על
בדומה אדם. בני מיליוני של מותם את
להפוך גאלווי ג'ורג' של סיכוייו לכך,
עד אמנם זעומים ממשלת בריטניה לראש
שרעיונותיו הדבר פירוש אין אך אפסיים,
הזמן. עם רבים אוהדים  לצבור  יוכלו לא
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של להקל ראש בפופולאריות מאוד מסוכן
בשנת 2005, מסוימות. השקפות קיצוניות
הקיצוני והאקטיביסט הבלשן נבחר למשל,
הציבורי" ל"אינטלקטואל חומסקי נעם
מקוון במשאל  בעולם,  במעלה  הראשון 
Prospect המגזינים ידי על במשותף שנערך
לוי מנסה לרעיונות,  .Foreign Policyו־

יש השפעה. להזכיר לנו,
כאיש שמאל מובהק כל חייו, נמצא לוי
תחלואי את לאבחן כדי  מצוינת בעמדה
את "לשרטט בניסוחו, או, - המחנה
מפני בין היתר - זו" אפלה הקרטוגרפיה של
השמאל ואמנם, בעבר. זאת עשה שכבר
בעלת מברבריות שונה כה אינו אפלים בזמנים
להציל לוי מבקש הספרים בשני אדם. פני
ההרס זרעי חשיפת ידי על השמאל את
מייצגים ושניהם שלו, הפוטנציאלי העצמי
שהשמאל במה אמון אמון: משבר לוי בעיני
עצמו שהוא במקום ואמון לייצג, אמור
המשבר דומה כי בקשת הפוליטית. תופס
זמן רב. עוד כבר לוי את החדש הזה מעסיק
"ייתכן כי הלונדוני לטיימס אמר 1995 בשנת
כפי ההיסטוריה של בקצה  חוזים שאיננו
של בשובה אלא פוקויאמה, שמציע
לאינטלקטואלים לגרום העלולה היסטוריה
למעמדם אותם שתשיב מטמורפוזה לעבור
בספטמבר ה־11 לפני שנים שש הקודם".
בעולמנו שפיר כי לא הכל לוי הזהיר 2001
עצמם הרואים האינטלקטואלים וכי
תגובתם פי על  שוב ייבחנו  כ"ליברלים" 

אנטי־ליברליות. לאידיאולוגיות

אינו לוי  הגרנדיוזי של הכתיבה  אינו סגנון  לאנגלית והתרגום לעיכול  קל
מתארכים רבים משפטים אתו. מיטיב
לו נחוצות  ולפעמים המידה, על יתר 
שהיה רעיון להציג כדי פסקאות כמה
יותר. תמציתי מהסבר נשכר לצאת עשוי

לענייני הזאת הקטנונית ההתייחסות אך
מן הדעת את להסיח צריכה אינה סגנון
כי מדכא. אם מרשים, ספר העובדה שזהו
לפעמים תוהים  אנו  קריאה  כדי  תוך
ומכריז ידיים מרים אינו הכותב מדוע
בדור שנהגו כפי מהשמאל, ניתוק על
- שנקלעו לאותו מצב שלפניו הוגים רבים
הסיבה אולי ניאו־שמרנים. גם ובהם
קיומו באפשרות מאמין  עדיין  שלוי היא
פעם זאת שכינה  כפי הגון", "שמאל  של
הזאת האמונה וולצר. מייקל הפילוסוף
השאלות את לשאול  אותו שמניעה  היא
כמיטב עושים מחבריו שרבים החשובות
המגדיר אדם האם מהן: להתעלם יכולתם
להתייחס יכול אינו "שמאלן" עצמו את
בעולם, אמריקה של למנהיגותה בכבוד
מדינת של  וקיומה הקמתה לעובדת 
דמוקרטיזציה של ולאפשרות  ישראל,
אפשרי זה אין האם המוסלמי? בעולם
של אוניברסלית מערכת בהנהגת לצדד
בזכות חד־מיניים, בנישואים רפואי, טיפול
ובמדינת פרוגרסיבי במיסוי להפלות,
האיסלאם לתעב את גם ובד בבד - רווחה

בו? ולהיאבק הרדיקלי
קיימת. שהאפשרות נקווה הבה
האנטי־ המסורת  של האמיתיים יורשיה 
של נפשו על  רב זמן  נאבקו  פאשיסטית 
שמייחס מי לכל חשוב וניצחונם השמאל,
ולחירות לדמוקרטיה לחילוניות, ערך
ופחות למרבה הצער יש כיום פחות הפרט.
אלה. בעקרונות הדבקים לשמאלנים מקום
ובטוחים סמוכים להיות נוכל בינתיים
על איתן לעמוד ימשיך לוי שברנאר־אנרי

הולך ומצטמצם. הזה, ששטחו האי

ריפבליק. משנה בניו עורך קירצ'יק הוא ג'יימס


