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קירצ'יק ג'יימס ביקורת:

מסוימת, בתמימות בנעוריי לקיתי אם לימודיי גם בשנת לי כבר אבדה שהיא  הרי
לבני בדומה ייל. באוניברסיטת הראשונה
אני אופטימי גם הייתי תשע־עשרה רבים
ויותר מכל אחרים, של באשר לכוונותיהם
מקננת זה מסוג שאופטימיות בטוח הייתי
הם שכן הסטודנטים, חבריי אצל גם
האמריקני יותר מן להיות נאורים אמורים
נידונים נראה, כך שכולנו, אלא הממוצע.

בשלב מסוים. להתפכח מאשליותינו
התרבות מרכז  הזמין   2003 בפברואר 
את ייל באוניברסיטת האפרו־אמריקני
מניו נודע  שחור משורר  בא�ּכַה,  אמירי
לכן קודם שנה בקמפוס. לנאום ג'רסי,
שכותרתו שערורייתי שיר בארכה פרסם
כי טען ובו אמריקה",  את פוצץ  ״מישהו
החיים אזרחיה את מראש הזהירה ישראל
בספטמבר. ה־11  מתקפת  מפני  יורק  בניו

אותה נוכח דאגה  יהודים הביעו  כאשר
השחורים מנהיגי התבצרו הזמנה,
כמתוכנן, התקיימה ההרצאה בעמדתם.
פרנואידי. בוסר שיר אותו הוקרא ובמהלכה
כי השקפתו על בארכה הגן דבריו בהמשך
על מוקדם מידע היה ישראל למדינת
לכך וכסימוכין הטרור, מתקפת אודות
ודיווחים מהאינטרנט ידיעות הביא הוא
השייכת הטלוויזיה רשת מ'אל־מנאר',
מידת על נשאל כאשר החיזבאללה. לארגון
ציטט בארכה, מקורות, אותם אמינותם של
אשר דזה־דונג מאו את  צעקות, כדי תוך
דיבור", זכות אין חקירות "בלי פעם אמר
הזאת המנטרה על וחזר המשיך כך ואחר
הקהל, עמד ההרצאה בסוף דיקלום. במעין

לו. והריע על רגליו ברובו, השחור
בייל היהודית הקהילה הגיבה כיצד
לאחר שנה מחצי יותר ובכן, לאירוע?
באוניברסיטה נערך בארכה של ביקורו
מאפייני בכל שהתהדר  - פומבי  דיאלוג
אישים בין - כמובן הפוליטית, התקינות
'הלל'. ארגון של בחסותו לשחורים, יהודים
למכתב שמו  את צירף אף 'הלל' של  הרב
בין להבנה וקרא הקמפוס בעיתון שפורסם
האפרו־ התרבות מרכז ראש הקהילות. שתי
על חרטה שום אמנם הביע לא אמריקני
נוסף (שהנו, אנטישמי לקנאי במה שהעניק
אך נשים), ושונא גזען הומופוב, גם כך, על
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לנכון ראתה  הקהילה היהודית ממילא לא
היה נדמה כזאת. התנצלות ממנו לדרוש
ייל באוניברסיטת היהודים שהמנהיגים
תתקבל שבה הדרך מן יותר מוטרדים היו
בקמפוס. הלא־יהודים בקרב תגובתם
טובים" "יחסים על לשמור העדיפו הם
כלפיהם גילתה  אשר  קהילה  אותה  עם
שלא ובלבד חד־משמעי, זלזול של יחס
מן נרגנים, האחרים כיהודים בעיני ייתפסו
העלבון מיתרי על הרף ללא הפורט הסוג

האנטישמי.
רושם בי הותיר כולו הסיפור
על מוות מכת שהנחית מה אך כבד,
לסטודנטים בנוגע  שטיפחתי האופטימיות 
האינטליגנטיים־לכאורהשלהאוניברסיטאות
דווקא הייתה לא בארצות־הברית הנבחרות
אלא השחורים, קהילת של התנהגותה
שהבחין כפי היהודים.  של הרפה  תגובתם
ניצחונו לשם שנחוץ כל ברק, אדמנד כבר
יעשו לא טובים  שאנשים הוא הרוע,  של

אותו. לבלום כדי מאומה

וההתבטלות המבישה מפתיעות ההתנהגות אינן היהודים של  העצמית
דייוויד והסופר התסריטאי המחזאי, את
מאוד. זועם ויהודי פוליצר פרס חתן מאמט,
שכותרתה הבן מסות אסופת ספרו החדש,
והיהודים, עצמית שנאה  אנטישמיות,  הרשע:
דבר, של הנחת יסוד: "בסופו בהצגת פותח
בפנינו: לקבל העומדות ברירות רק שתי יש
היהודים שלפיה הדעה את להכחיש או
שעיניו מי ילכו. באשר בשנאה ייתקלו
באפשרות לתמוך כידוע, חייב, בראשו
המדגישה זו, מוצא מנקודת הראשונה".
של - הנצחי ושמא - המתמיד קיומה את
ויוצא ממשיך הוא בעולם, האנטישמיות
הנגועים המתבוללים,  היהודים נגד  חוצץ
על להגן טורחים שאינם עצמית, בשנאה
מאמט, עם מסכימים אתם אם עצמם.

חן ימצא מהספר  גדול שחלק להניח  יש
שתתקוממו להניח סביר לאו, אם בעיניכם.

עלבון. תחושו אפילו ואולי דבריו, נגד
כגרסה מאמט נשמע מסוימים במקומות
מנכ"ל פוקסמן, אברהם של יותר רהוטה
לעתים נוטה הוא גם השמצה. נגד הליגה
מתקומם הוא מוסרי. זעם של להתפרצויות
שכפה הדיון הכפול הסטנדרט במיוחד נגד
ועל המדינה היהודים על הציבורי במערב
את מציין הוא זו, להטיה כדוגמה היהודית.
לתאר מסוימים  תקשורת כלי של מנהגם 
ישראל שנוקטת הצבאיות הפעולות את
ביטויים באמצעות  אזרחיה על להגן  כדי
"פעולות כמו שלילית קונוטציה בעלי
הבחירה להציג נקמה". "מעשי תגמול" או
ישראל, של התנהלותה את כך דווקא
לטיפול זוכות אינן אחרות שמדינות שעה
עיניים", לדברי "מאירת היא תדמיתי דומה,
של ביחסה סמויות פנים וחושפת מאמט,
לפי ממשיך: והוא לישראל. התקשורת
חלק לדעת  המנחות, המוסכמות "אחת 
חל האנושית, ההתנהגות את מהאמריקנים,
לבצע פיגועים מוסלמים על קיצונים איסור
- רציונליים אנוש בני ישנם ברם, יורק; בניו
- יהודים כמה גם הבושה, למרבה ובהם,
הג'יהאדיסטים בירושלים כי הסבורים
התפיסה לפגע". רשאים  כן דווקא
את ישראל המסווגת - והשגויה השכיחה -
שונה, אינה מאמט,  כותב כ"תוקפנית", 
שלפיה הגזענית הפנטזיה מן עקרונית,
רצונם וכל בעה… ש�ָ יודעים אינם ה"שחורים
שהאמינו לא כפי לבנות… נשים הוא לאנוס
שעדיין בתקופה לבנים אמריקנים מעט
מולידה מסכם, הוא זו, גישה לי". זכורה
טרור - הוא "טרור המקוממת: את המסקנה

לישראל". פרט מקום, בכל
ביותר החריפים הגינויים את ברם,
שומר אינו מאמט באמתחתו  המצויים
לאותם אלא דווקא, לאנטישמים
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"כוחניות" מתגובות המסתייגים יהודים
פוקסמן של הנזעמות האמירות (דוגמת
השנאה לגילויי עצמו) מאמט של או
יהודים לאותם - להם  ואכן, האלה.
ובראשונה בראש היא היהדות שלדידם
אליה והמתייחסים למבוכה, מקור
- אירונית  בצורה רק  אותה חווים או 

את ספרו: מקדיש מאמט

התקנאו השישים  שבשנות  היהודים 
התשעים שבשנות השחור'; 'הכוח בתנועת
שמזילים הפלסטינים; בשאיפות תמכו
אך אקסודוס בסרט  בצפותם  דמעה
שמהנהנים לצה"ל; 'בוז' לקרוא מקפידים
את מהלל החולב כשטוביה  בהסכמה
סביב מנוחה מתפתלים בחוסר אך המסורת
הסקרנות, בשם שמוכנים, הסדר; שולחן
זונות לבית להיכנס  כלבים,  בק�ב  לצפות 
למשמע מגחכים אופיום, אבל למאורת או
פרנק שאנה כנסת; בבית  לבקר הרעיון
- והיחיד - הראשון המקום את תופסת
עליהם; החביבים היהודים ברשימת
הקוואנזה חג על בענווה ללמוד שמוכנים
בכך מתגאים בעת  בה אך הכל־אפריקני 
שנישואים בשבט; ט"ו מהו יודעים שאינם
יותר מאיימים להם נראים בני־עמם עם
ראש שמרכינים עריות; גילוי ממעשה
מעולם אולם הטבלה, בטקס כבוד ביראת

בברית. נכחו לא

במוצאו, הבוש היהודי של הזה, התיאור
על והמקפיד ולפייס להתנצל הממהר
יהודי לכל  היטב מוכר  פוליטית,  תקינות 
הדברים כי  שחשו מהם ואלה אמריקה. 
על להסתער מיהרו  אליהם  כוונו  הללו
כמה שעשו  כפי   - זעם  בחמת  הספר 
בארצות־ הבולטים הספרות ממבקרי

הברית.
בספרו מעניק שמאמט אף האמת, למען
אנטישמיות, נדמה לדמויות רבה תשומת לב
האויבים את ביהודים דווקא רואה שהוא
אינו אמנם הוא עצמם. של ביותר הגדולים

בעיניו הנתפסים  מאלה שבטו את  חוסך
ארס נוטפת ביקורתו אך ישראל, כאויבי
כלפי אותה מפנה  שהוא  שעה  ממש של
ישראל, מדינת  נגד המתייצבים  היהודים 
בפתרון התקין הדוגלים מהם ובעיקר אלה
מאמט "דו־לאומית". מדינה של פוליטית
בשמו: הזה לפתרון לקרוא  שעלינו סבור
לחיסולה של דרך מהוגנת־לכאורה להביא

ישראל. מדינת

מאמט של בספרו ההשכל כי מוסר גורס הוא במקצת:  מפתיע
לפחות היהודים, של לגאולתם המפתח
בחיזוק טמון אינו הראשונים, בשלביה
בהקפדה אלא לאנטישמיות, ההתנגדות
הוא היהדות,  הדת. מצוות על יתרה 
יותר טוב  ומה - מתת־אל "היא כותב, 
נפשנו לה בכל להתמסר לתמוך בה, מאשר
אינו מאמט ממנה". וליהנות ומאודנו,
האנטישמים על  במתקפה אפוא  מסתפק
הוא יהדותם; על המתנצלים היהודים ועל
מבני־עמו אלה על גם חמתו את שופך
דתית אדיקות רמת מגלים אינם אשר
הבן את בוחר לסיים בעיניו. הוא מספקת
החילוני, היהודי  נגד אישום בכתב  הרשע
היה "אילו המצוות. של מעולן המתנער
לתענוג - אף ואולי - לתועלת רק מודע
שלו לגזע ההשתייכות מעצם הנובעים
יכולים אלה "היו מאמט, כותב ולמורשתו",
ההתבוללות לדחף  שכנגד משקל  להוות

מפגין". שהוא המבוהל
המעטה, בלשון בעייתי, ניתוח זהו
נקודות עם  המזדהים קוראים מעט  ולא
לחוש עשויים מאמט של בטיעוניו רבות
גבוהה מחויבות רמת בגינו. מתוסכלים
אכן עשויה לטעת לאורח החיים המסורתי
ולחזק למורשתו עמוקה הערכה היהודי בלב
כי ברי אך היהודית, במדינה תמיכתו את
יהודים לכך. הכרחי  תנאי בה  לראות אין
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שמביע לדאגות שותפים  רבים  חילוניים
אחיהם, של לנאמנותם בנוגע המחבר
נראה גורף. כה באורח לגנותם טעם ואין
סביר היוצרות: את  מבלבל  שמאמט גם
השמאליות הפוליטיות שהתפיסות להניח
רבים אמריקנים יהודים מתבצרים שבהן
גבם את להפנות להם  שגורמות הן
יתר להפך. ולא היהודי, לפרטיקולריזם
דרגה איזו לתהות: שלא אי־אפשר כן, על
לעמוד מנת על נחוצה מצוות שמירת של
על בשמירה די האם מאמט? של בציפיותיו
מדי תפילין להניח צורך  שיש או השבת,
מידת להסביר. טורח הוא אין זאת את יום?
מידה אמת משמשת אינה הדתית האדיקות
מדוע ישראל;  במדינה  אזרחות  לקבלת 
שתקבע היא שדווקא מאמט סבור אפוא
היהודי? לעם להשתייך זכאי אדם אם
של ביותר  הנלהבים מתומכיה רבים הרי 
לא־דתיים. יהודים הם בתפוצות ישראל
הם הישראלים שרוב להזכיר ראוי לבסוף,
זקוקים אינם זאת ובכל חילוניים, אנשים
מאמט כדי להגן של כנראה לתו הכשרות

חיים. המדינה שבה הם על

היא העבר. נחלת  אינה  האנטישמיות 
בדמותם בעתיד, גם אותנו  ללוות תוסיף
המריעים ייל באוניברסיטת סטודנטים של
בדמותם או אפלות, קנוניה לתיאוריות
אינה שישראל המשוכנעים אנשים של
נכון, אחד  דבר ולו לעשות מסוגלת 
יכולים אינם מצדם, שהפלסטינים, בעוד
מלמד הרשע  בבן ואולם, רע. לעולל 
החשובה כי השאלה דייוויד מאמט אותנו
בריתם ובעלי היהודים  האם  היא באמת
מעין עלילות מול בגלוי להתייצב נכונים
מבקשים כותב, הוא מדיי, רבים אלה.
הפכה כבר זו ותכונה ול�צות, לפייס  רק
הליברלים בקבוצת לחברות היכר "סימן
כמו הנכונה". החשיבה אבירי האורבניים
מאמט של הכתיבה ובמחזותיו, בסרטיו
ונגועה מדיי דברנית נמלצת, להיות יכולה
מכיל הזה הספר אך  עצמית,  בחשיבות
שיהודי מקווה אני כואבות;  אמיתות גם

מבט. אליהן להיישיר ישכילו אמריקה

של הראשי לעורך עוזר הוא קירצ'יק ג'יימס
.New Republicה־


