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גדעון ארן

על מרחב וזיכרון בישראל ,

על ' גוש אמונים ' ועל ' שלום עכשיו '
ועל המחקר המשווה בימהם

מיכאל פייגה  ,שתי גדות למפה ( אשכולות)  ,ירושלים  :הוצאת ספרים ע " ש י" ל

מאננס  ,תשס " ג 276 ,

עמ '

באמצע שנות התשעים  ,בתגובה על תנופת אוסלו  ,הוצפה הארץ במדבקות ' יש " ע זה כאן '  .כעבור זמן
מה בא המענה בדמות מדבקת ' יש " ע זה שם '  .סיסמאות קרב או גימיקים תקשורתיים אלה היו אמצעים
במלחמת הסברה בין שתי תנועות יריבות  ' -גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו '  .אם בתעמולה עסקינן  ,כי
אז אפשר לרשום לזכות ' גוש אמונים ' הישג לא מבוטל  .לא רק שזכות היוצרים רשומה על שמו  ,מאחר

שיזם והכתיב את הנוסחה  ,בעוד ' שלום עכשיו ' אך הגיב והחרה החזיק אחריו בפרפרזה מתחכמת  .אלא
שהוא הצליח לטבוע ולהטמיע את המונחים יהודה  ,שומרון  ,יו " ש ואפילו יש " ע  ,שבראשיתו היה טעון
ומעורר מחלוקת  ,ובאחריתו  -עם קצת עזרה מן הממסד הצבאי והאזרחי  -הפך לרשמי  ,שגור  ,כמעט
מובן מאליו  ,וגם אם עדיין אינו ניטרלי לגמרי  ,הרי אפילו בקרב המתנגדים לו כבר משתמשים

האם ההצלחה בהנחלת מטבע הלשון פירושה ש ' גוש אמונים ' הצליח ' להתנחל

בו .

בלבבות ' ?

כרגע

נראית התשובה שלילית  .כך עולה ממשאלי דעת קהל הקובעים שיש רוב לנסיגה ( בתנאים כאלו או
אחרים )  .כך מעידים אפילו דוברים של התנועה  ,שלנוכח מכות השלום  /התקפלות שהם סופגים פעם

אחר פעם ( פינוי ימית

1982

או הסכם אוסלו  , 1993הצעות ברק

2000

או הצהרות שרון  , ) 2003הם

מייסרים את עצמם בהודאות בכישלונם להטות את לב העם אחריהם .
אין להקל ראש באימוץ מילים וביטויים  ,אך אין בכך הוכחה שהמסר המובע בהם אמנם התקבל כפשוטו
ובמלואו  ,על פי כוונתם המקורית של מבשריו ושל הלוחמים עבורו  .מן היחס המורכב שבין תפוצת
ן
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, 117

תשרי

תשסע ,

עמ '
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פעיי איי
' יש " ע ' בשפה לבין שינוי עמדות ביחס ליש " ע כישות גאופוליטית עולה אפשרות מעניינת  :האפשרות
להתיר את הקשר שבין המעמד הסמלי של כברת ארץ והיחס הרעיוני והערכי אליה לבין עצם הריבונות

עליה והישיבה בה  .זכות על מקום אינה עומדת רק על נוכחות ושררה  .אפשר לשמור טריטוריה קרוב
ללב  ,במרכז התודעה  ,גם לטפחה בלימוד ופולחן  ,אך בו בזמן להשעות את המימוש הפיזי של הטריטוריה
הזאת  .ההפרדה בין חזקה תרבותית וזיקה רגשית לבין שליטה צבאית ופוליטית היא במובן מסוים פטנט

יהודי מסורתי  .הציונות בזמנה היוותה אתגר להפרדה זו  ,שהרי מפעלה הגדול התרכז בטריטוריאליזציה
מלאה  .אך אולי משהגשימה את מטרתה  ,תוכל הציונות להרשות לעצמה שיבה חלקית  -כלומר בחלק

מסוים  ,בעייתי במיוחד  ,של הארץ  -לעמדה היהודית הקלסית של שניות ביחס למקומה ( אחרי הכול  ,יש

לכך כבר תקדימים ציוניים בהחלט בדמות פרגמטיזם בן  -גוריוני שהוכיח את עצמו ) .
לדבוק בארץ השלמה ולסגת ממנה בעת ובעונה אחת  -אין בכך ויתור על הארץ  ,כי אם הדגשת
העניין בה והעצמת היחס החיובי כלפיה  ,גם אם היא מעבר לגבול  ,מנוהלת ומאוכלסת על ירי אחרים .
יש בעלות שאינה פוליטית ופיזית  ,שאינה ממומשת  ,שאינה בלעדית  .לצאת בגופנו מן השטחים ,
כגרסה הרשמית של ' שלום עכשיו '  ,אבל לא לפטור עצמנו מן הארץ או להיפטר ממנה כגרסה הלא
רשמית של רבים ב ' שלום עכשיו '  ,שרואים בשטחים סרח עודף  ,מזוהם וממאיר  .לראות בשטחים לא
צרעת  ,אלא ערך לאומי וגם דתי  ,ועם זאת להביא בחשבון שיקולים מעשיים וטעמים מוסריים .
אם אמנם ' יש " ע ' ' תפס '  ,וגם אם ' לא תפס '  ,הנוכל לדבר על הצלחה או כישלון של כל אחת מן
התנועות ?

התשובה על שאלת הרווח וההפסד אינה במונחי ' משחק סכום אפס '  .אפשר לרשום הישג

ל ' גוש אמונים ' וגם ל ' שלום עכשיו '  ,שהרי המקום נתפס תמיד ביהדות כדחוי בזמן ובמרחב  .מאז ימי

המקרא המקום הוא תמיד ' שם '  ,מטבע מהותו הייחודית  .ארץ  -ישראל  ,ירושלים  ,המקדש  -הם מנגד ,
מעבר להשגה אפילו כשנוגעים בהם .
העימות בין ' יש " ע כאן ' ל ' יש " ע שם ' הוא אמצעי טוב להשוואה בין ' גוש אמונים ' ל ' שלום עכשיו '

לא רק מבחינת הקיטוב האידאולוגי  -הדתי והלאומי  -שביניהם והניגודים בין מסריהם בנושאי ראל -
פוליטיקה של שלום וביטחון  .יש כאן עניין בסיסי מזה  :הבדל של מנטליות  ,הוויית יסוד  ,עמדה מול
העולם  .לשם השוואה בין שתי התנועות אפשר להוציא את התיבה ' יש " ע ' משתי הסיסמאות המתחרות ,
ולבחון רק את ' כאן ' ו ' שם ' כמזוהים עם ' גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' בהתאמה  .אכן ' גוש אמונים '
מצטייר כתנועה של ' כאן '  ,כלומר נגיעה  ,מוחשיות  ,היעדר כל תיווך בין הגוף לבין הדבר  ' .שלום

עכשיו ' הוא לכאורה תנועה מובהקת של ' שם '  ,מפני שהוא מוותר  ,מסתייג ומתנכר  .אבל הבחנה זו
מסתבכת אם מסמיכים את ' כאן '  ,כמתבקש  ,ל ' עכשיו '  ,שני היבטים של מידיות  ,ואילו את '  ' DWמחברים
באופן טבעי לעתיד ולפרספקטיבה  ,לטווח ולעומק  ,לחתירה ולדחייה  .או אז מתבלבלת מעט הזהות
בין כל אחת מהתנועות לבין המיקום או המרחק המיוחסים לה לכאורה  .הן ב ' גוש אמונים ' והן ב ' שלום

עכשיו ' יש מאפיינים סותרים של התנועה המקבילה היריבה  .למשל אנשי ' גוש אמונים ' מטיחים בחברי
' שלום עכשיו ' שהם חסרי אופק  ,כלומר חסרי תבונה וחזון של הרואים למרחקים .
המחלוקת ' יש " ע זה כאן ' או ' יש " ע זה שם ' אינה רק משל על תחרות בין התנועות  ,אלא גם תמצית
של שסע עמוק שמטיל צל כבד על חיי החברה הישראלית זה שלושה עשורים  ,ושאפשר שיקבע את

מיתם העכשוויסטים האמתיים
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גורלה ואת גורל האזור כולו  ' .יש " ע זה כאן ' או ' יש " ע זה שם '  -זוהי בקליפת אגוז הסוגיה שמעסיקה
את מיכאל פייגה בספרו  ,והוא בוחן את הדרכים שבהן פעלו שתי התנועות לשכנע את עצמן  ,את

הציבור ואת הממשל בצדקת עמדותיהן .
פייגה הוא סוציולוג  -אנתרופולוג  ,מרצה באוניברסיטת בן  -גוריון בנגב וחוקר ב ' מרכז למורשת בן  -גוריון '
בשדה  -בוקר  .הספר הוא פיתוח של עבודת הדוקטור שעליה שקד בהיותו תלמיד מחקר באוניברסיטה
העברית בירושלים  .הוא מבוסס על עבודת שרה שכללה שעות תצפית

רבות וראיונות עומק .

על רקע האנרגיות הנפיצות שבהן טעון הנושא  ,בולטות מתינותו  ,שפיותו והגינותו של

המחבר .

לשם גילוי נאות הוא חושף את העדפותיו האזרחיות  ,וכך יכול הקורא ' לתקן ' הטיות אפשריות  .לטוב
או לרע  ,כתיבתו מודעת ומבוקרת מאוד  .עם זאת מבחנו אינו קל  .הוא חייב לגלות משנה זהירות אפילו
בלשונו  .באיזה מונח

יבחר  :שטחים ? יש " ע ?

והרי זה לב הוויכוח עצמו  .אף שהוא מעורב בעליל הוא

דבק בזהותו כמדען חברה  .יש בספר שילוב מוצלח של

, ,,

, , ,,

ן

ל

תאוריה  -אפנתית  ,יש לומר  -ושל תצפיות גדושות
ודקדקניות מתוך רגישות לסיטואציה האנושית  .הספר
רהוט וקולח  ,והוא עתיר בפרטים הנותנים תחושת טעם

וצבע וגם יוצרים אמינות  .הבחנותיו הדקות של פייגה
רוויות בהומור עדין ונטולות התנשאות וקנטרנות .
הספר שופע תובנות ' קטנות ' ומגרה למחשבה על
כמה שאלות ' גדולות '  .אמנם אין בספר הרבה הפתעות
לישראלי המצוי בסביבתו החברתית והמדינית  ,ובכל

זאת הוא מושך וחשוב  .פייגה אינו מתגרה בנחקרים

אמוניט '

ואינו מרגיז את הקוראים  .בין אם אנו נמנים עם אוהדי ' גוש אמונים ' ובין אם אנו מתומכי ' שלום עכשיו ' ,

אנשי ' גוש
במבנה תחנה

פייגה מוליכנו בספר הטוב הזה בדרכי נועם בין תצפיות וטענות ראויות ומעוררות על עצמנו .

הרכבת הישנה של

נושא הספר ניצב בצומת המפגיש פוליטיקה ותרבות  :שימוש בתרבות להשגת הגמוניה פוליטית

ושימוש בפוליטיקה להשגת הגמוניה תרבותית  .אפשר לקרוא את הספר בשתי רמות  .האחת  ,דיון
השוואתי ב ' גוש אמונים ' וב ' שלום עכשיו '  .לצורך זה פייגה פונה להמשגה ולדגמים מתחום הסוציולוגיה
של תנועות חברתיות  .ההשוואה בין שתי התנועות מתבקשת  ,בגלל חשיבותן המרכזית ובגלל הסימטריה

ההפוכה לכאורה שביניהן  .מדהים לחשוב שרק עתה  ,במלאות כרבע מאה להולדת התנועות  ,ליריבותן

ולתפקיד המפתח שהן ממלאות בקביעת סדר היום הלאומי שלנו  ,אנו זוכים למחקר המשווה הזה .
ברמת הדיון האחרת  ,שהיא יומרנית ומתוחכמת מעט יותר  ,יש שני צירים תאורטיים  :חקר הזיכרון
הקולקטיבי  ,היחס לזמן והתודעה ההיסטורית  ,וחקר עיצובו של המרחב הגאוגרפי  ,תוכנו החברתי

והשלכותיו  .פייגה

מתמקד בזיקה שבין השניים  :בשימוש בזיכרון לצורך עיצוב המרחב .

הספר ערוך על פי היגיון תמטי  .לאחר מבוא ובו הערות דידקטיות ומתודולוגיות  ,בא פרק רקע
הסוקר את היחסים בין זיכרון למרחב בתולדות הציונות מראשיתה  ,ומודגשת בו הבעייתיות של הקשר
בין טריטוריה למולדת  ,בעיקר מאז מלחמת ששת הימים  .השאלה המארגנת את הצגת החומרים היא

מבסטיה  -תחילת
ההתיישבות
היהודית בשומרון ,
דצמבר 1975
(

בלוסי

משה מילנר

,
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-

כיצד מייהדים שטחים והופכים מרחב לבית  ,וכיצד שוללים אפשרויות אלה  .גוף הספר נחלק לחטיבת
פרקים המוקדשים ל ' גוש אמונים ' ולחטיבה העוסקת ב ' שלום עכשיו '  .בפרק הסיום פייגה מנסה להעריך
את ההצלחה היחסית של שתי התנועות .

בצדק החליט פייגה שלא לדון כמעט בעיקרי האידאולוגיה של התנועות  ,שכן אלו כבר נדושים  .הוא
מעדיף להתרכז בעשייתן  ,בשיח שלהן ובסגנון הפעולה הייחודי לכל אחת מהן  .הוא דן באסטרטגיות
של ' גוש אמונים ' לנכס את השטחים ולהפכם לחלק בלתי נפרד מישראל  ,וכן הוא עוסק באסטרטגיות
של ' שלום עכשיו ' להדרה או הזרה של השטחים במגמה להביא להסתלקות ישראל מהם ולצמצומה
לגבולותיה הישנים  .בשני המקרים המאמץ להשפיע על גורל השטחים נעשה באמצעות מניפולציה של
הזיכרון הקולקטיבי  ,היהודי והציוני .
בפרקי הספר מתוארים ומנותחים מגוון שיטות ואמצעים רטוריים ואחרים שנוקטות שתי התנועות
על מנת לשכנע את עצמן ולאשש את אמונתן לנוכח

ספקות וערעורים ועל מנת להשפיע על דעת הקהל .

המדובר בדרכים שונות של עבודת זיכרון לשם עיצוב המרחב  ,החל בטיולים ובצעדות  ,דרך הפגנות

והנצחת חללים וכלה במחקר ובהומור  .פייגה ממחיש את הדברים בדוגמאות עשירות בפרטים

ותובנות :

העיסוק של ' גוש אמונים ' במאורעות תרפ " ט והעיסוק של ' שלום עכשיו ' ב ' שיר השלום '  ,ארכאולוגיה
מקראית מכאן וכלכלה מדינית מכאן  ,עברות שמות במפה מול מכתב הקצינים וכיוצא באלה .
הנחת העבודה שביסור מחקר ' גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' צריכה להיאמר במפורש  :אלו שתי
התנועות החשובות ביותר בחיים הציבוריים והמדיניים של ישראל ברבע האחרון של המאה העשרים .
חשיבותן ניכרת ביצירת עובדות מוגמרות בשטח  ,בהפעלת קשרים עם גורמים פרלמנטריים ובהשפעה על

קבלת החלטות במנגנון השלטון וכן בהטיית דעת קהל באמצעות הפגנות  ,כנסים ופרסומים  .קשה לקבוע
עד כמה התנועות מעצבות עמדות  ,או שמא הן נותנות ביטוי לעמדות קיימות  ,אם כי אין בכך לגרוע
מחיוניותן  .אי אפשר להתעלם מהעובדה שבשלבים שונים חברו שתי התנועות לגורמים ציבוריים אחרים ,

ואף יצרו קואליציות עם הממסד  ,עד שהן התגלמו חלקית במדיניות רשמית  .שתיהן גם התמזגו במגמות

חברתיות וכלכליות רחבות שהדינמיקה שלהן נראית בלתי תלויה במטרות המקוריות של התנועות  .אבל
' גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' הם הכוח הראשוני  ,היצירתי והעקבי  ,המסור והנלהב שבגרעין ההתפתחויות
הכלליות  .פייגה יקבל מן הסתם את הטענה ש ' גוש אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' הם הכרחיים  -גם אם אין
בהם די  -להסבר של מדינת ישראל בשלושת העשורים האחרונים  .שתי התנועות מרכזיות עד כדי
כך שאפשר לבטא את האופציות הקיומיות העומדות לפנינו בשעת המבחן הנוכחית באמצעות המתח
שביניהן  .זאת משום שהישראלים כולם הם חדורי ' גוש אמונים ' או ' שלום עכשיו '  ,ובעצם רובם נגועים
בשניהם גם

יחד .

יש הרבה דמיון בשתי התנועות ומשותף להן  ,מעבר לעצם השפעתן המכרעת  .פייגה מעיר על כך
ומותח כמה קווים אנלוגיים  :אלו תנועות של המעמד הבינוני המשכיל והאשכנזי ; שתיהן מתעלמות

מסוגיות חברתיות פנימיות בכלל ומן השסע האתני  -המעמדי בפרט ; שתיהן מוציאות את הערבים מן
השיח שלהן ומן השיח על השטחים שבמחלוקת ; אלו שתי תנועות יהודיות בלעדיות וציוניות במובהק .
אפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה קווי דמיון  ,ובהם אפיונים דוריים ומבניים  .נוסף על הדמיון יש הדדיות ,

מלהם העכשוויסטים האמתיים ,

בדרה
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ומעניין היה אילו הוסיף פייגה דברים על היחסים שבין שתי התנועות  ,מעבר לניסיונות הידברות
פוליטיים ומעקבים מודיעיניים  .התנועות לומדות זו את זו ומאמצות זו מזו דפוסי ארגון  ,מבצעים ויחסי

ציבור  .הן מרותקות זו לזו באופן כפייתי  .ההדדיות ניזונה מסקרנות אותנטית שמעבר ל ' דע את האויב ' ,
ויש בה מן הכבוד אם לא הערצה כמוסה  .ביחס של ' שלום עכשיו' ל ' גוש אמונים ' אפשר להבחין לאורך

השנים בסימני התבטלות וקנאה  ,וגילויים כאלו  ,פומביים פחות ומתונים יותר  ,היו גם בכיוון ההפוך .
בכל אחת משתי התנועות קיימת הכרה עמומה שמשהו מהותי ממנה או סמה שהייתה רוצה להיות מצוי
בתנועה היריבה  ,וממילא היא ערה לכך שהיא עצמה מקפלת בתוכה יסודות סותרים .

עם זאת התנועות אינן רק תאומות ראי ( נצית  -יונית  ,אורתודוקסית  -ליברלית

וכו ' ) ;

הן שונות

במאפייניהן הבסיסיים  ,שאינם נגזרים בהכרח ישירות ממטרותיהן  .בעוד ' שלום עכשיו ' הוא תנועה
חברתית פוליטית ובמידת מה תנועת מחאה אזרחית  ,הרי ' גוש אמונים ' הוא קודם כול תנועה דתית ובמידה

רבה תנועה משיחית  .טבעי  ,לפיכך  ,שגם עקרונות המבנה והדינמיקה של התנועות שונים  .נוסף על כך

יש הבדל מאלף במידה ובאופי של הקיצוניות של כל אחת מהן  .עניין זה מובלע פה ושם בספר אך אינו
נבחן באופן שיטתי  .משתנה הטוטליות והרדיקליות מכריע בהבדלים בין ' גוש אמונים ' ל ' שלום עכשיו ' ,

ואפשר למצות בו את מה שביניהן  .פייגה מספק לנו הזדמנות יפה לקדם בעזרת ההשוואה את הבנת מהות
הקיצוניות  .במה נבחנת הקיצוניות  ,ומה עושה את ' שלום עכשיו ' למתון ומבוקר מ ' גוש אמונים '  ,ואת
' גוש אמונים ' לקיצוני ומהפכני מ ' שלום עכשיו ' ? האם גודל היומרה והתוכן של היעד התנועתי  -גאולה

שלמה והשלטת דת לאומית אורגנית מול פירוק רוב היישובים ותיקוני גבול ? האם מידת הגיוס ואופי
המחויבות הנדרשים מנאמני התנועות  -התקת מקום מגורים לאזור שהחיים בו כרוכים בקושי לוגיסטי ,

במאבק יומיומי ובסיכון  ,מול השתתפות בהפגנות עונתיות והחתמה על עצומות ? האם הנכונות להפר
חוק וסדר  ,להתעמת עם ממסד שלטוני  ,עם תנועות מתחרות ועם אוכלוסייה עוינת  ,עד כדי קריאה לסרב

לפקודה צבאית והתנגדות פיזית לכוחות שיטור ? האם הנטייה ליצור עובדות מוגמרות ולכפות מציאות

תוך שימוש בכוח ובהונאה  -ייזום ירי כענישה נגד אזרחים  ,עקיפת מחסומים והקמת יישובים לא חוקיים
באישון לילה ? האם מידת השאפתנות והיקף הבשורה  ,למול צמצום ומידור של חלותה  -מיזוג תפיסה
מדינית ותרבותית ופנייה לערכים ולנורמות הנוגעים לספרה הפרטית  -משפחה  ,פרנסה  ,פנאי  -מול
עניין פוליטי פרטיקולרי המוגבל למישור הציבורי ? בהכללה אפשר לשאול  :האם הקיצוניות היא עניין
של מטרות  ,או אמצעי להשגתן ? האם הקיצוניות היא ' אותו דבר אך יותר '  ,או שהיא שונה באופן מהותי

ומהווה קטגוריה בפני עצמה ? והאם יש רעיונות או ערכים שמטבעם הם קיצוניים מאחרים ? האם דתי
הוא תמיד ' יותר ' מחילוני  ,ומשא ומתן  ,פיוס ונסיגה הם לעולם ' פחות ' מהתיישבות

וסיפוח ?

' גוש אמונים ' מצטיין באותה איכות של ' יותר '  ,וב ' שלום עכשיו ' יש משהו מן ה ' פחות '  .כך גם עולה

מן הספר  .קשה להשתחרר מן הרושם שפייגה  ,כמו חוקרים לא מעטים  ,וכנראה אף אני בתוכם  ,נשבה
בקסמי אותו רושם של קיצוניות המייחד את ' גוש אמונים '  .בקרב על לבם של החוקרים ניצח ' גוש
אמונים '  ,אף שרבים מהם מתוודים כמו פייגה על נטייתם מלכתחילה לטובת ' שלום עכשיו '  .אין ביטוי
טוב לכך מן העובדה שבספר הזה ' גוש אמונים ' זוכה למספר עמודים כפול כמעט מזה של ' שלום עכשיו ' .
פייגה עצמו מעיר שפרופורציה זו אינה מקרית  ,ומאמרי  ,יש להודות  ,לוקה גם הוא באותה התסמונת .

דיה
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יש כמה סיבות טובות להתמקדות של המחקר ב ' גוש אמונים '  .תנועה זו מתאפיינת ביתר מיסוד ויתר

קהילתיות  ,והיא מרבה יחסית ל ' שלום עכשיו ' לכתוב על עצמה ואת עצמה  ,לעצמה ולעולם  .מסיבות
אלה ואחרות נכתב על ' גוש אמונים ' בתקשורת ובאקדמיה הרבה יותר מאשר על ' שלום עכשיו '  .מלבד
זאת מחקר על זיכרון ועל מרחב נמשך מטבעו לתנועה שהתייחסותה לזיכרון מודגשת ומשוכללת ,
ושיש לה התגלמות מרחבית טיפוסית ובולטת  .מעבר לכל אלה  ,ל ' גוש אמונים ' יש כנראה ' פוטנציאל
אטרקטיוויות אנתרופולוגית ' גבוה  ,הנובע בחלקו מן המאפיינים האקזוטיים והדרמטיימ של

התנועה .

לדברי פייגה ' גוש אמונים ' מגלם עבורו את האחר  ,בעוד ' שלום עכשיו ' מעורר בו הזדהות ומזכיר לו את
מה שהוא כבר מכיר היטב  .במובן זה חלקי הספר המוקדשים ל ' שלום עכשיו ' מאפשרים לפייגה לעסוק
בעצמו ובסביבתו  ,אך אתגר מבטיח זה לא ממוצה בגלל התקת עיקר המאמץ לעבר האחרים  .לעומת זאת
צריך להישמר מן הנטייה הטבעית להגזים באחרותם של האחרים  .וכאמור ראוי היה להעמיק בחשיפת
אותם ממדים של ' גוש אמונים ' שקרובים ויקרים גם למתנגדיהם .
' גוש אמונים ' נתפס כאינטגרלי  ,טוטלי ורדיקלי יותר מ ' שלום עכשיו '  .איכויות אלו מושכות את

החוקר  ,שבדרך כלל מקשר אותן לתכונות נוספות של ' גוש אמונים '  :עקביות וטהרנות  ,התלהבות
וספונטניות  .זאת ועוד  ,נאמני ' גוש אמונים ' אינם מסתפקים בדיבור  .הם גם צועקים  ,מייבבים ובעיקר

פועלים  ,ולעתים נדמה שהם אף נתפסים למצבים אקסטטים  .הוסיפו על זה לילות חשוכים ארוכים ,
שבילים בהרים רחוקים  ,מחנות פליטים וקרוונים רעועים  .מה אומרת המשיכה לחומרים אלה עלינו  ,על
הסוציולוגים  -האנתרופולוגים ? משום מה תמיד נעדיף את מה שחוקרי ההתנהגות הקולקטיבית כינו פעם

' תנועות חמות '  ' .שלום עכשיו ' הוא תנועה ' קרה '  .הוא אינו בוכה ואינו רוקד  ,אינו מזיע ואינו

מיוחם .

לעומתו ' גוש אמונים ' מתחמם במיוחד כשהוא מתחבר לדם  -אדמה ודם  .דם ערבי ודם יהודי  .קרבנות

והקרבה  .ציניקן מקברי היה אולי אומר שמבחינתו של האזרח או החוקר ' שלום עכשיו ' נחלץ מזהותו
כנטול בשר ומיץ וזכה למרות הכול למידת אותנטיות  -אולי גם הרואיקה  ,טרגיקה ולגיטימיות  -עם
הירצחו של

בעיני

אמיל גרינצווייג  .החומרים שמקרה נורא זה זימן לתנועה נוצלו על ידה עד תום .

רבים האקזוטיקה והרדיקליזם של ' גוש אמונים ' מעניקים לתנועה זו יתרון אמינות על פני

המתחרה  .מי

שהתפנה מעבודתו וממשפחתו לפעילות תנועתית אחת לשבועיים לצורך ישיבה בערב

על כוס קפה נחשב משום מה רציני פחות ואמתי וכן פחות מחברו המטפס על בריקדות מול סילוני

מים או גורר עגלת תינוק במשעול טרשי בין כפרים זרים ושונאים  .מדוע אלה האחרונים זוכים על כך
לאשראי גבוה  ,ואילו להתכוונות ל ' שלום עכשיו ' מתגנב לעתים יותר משמץ של ציניות אם לא

לעג ?

דוגמה לכך היא התייחסותו הרצינית יתר על המידה של פייגה לרטוריקה של ' גוש אמונים '  .יש משהו
ליטרליסטי בפרשנות שהספר נותן לתנועה זו  .אין לזלזל ברטוריקה  ,אך הנחקרים עצמם מזכירים
לנו שוב ושוב שאין להגזים ביחס אליה  .העיר על כך אחד מבדחני ' גוש אמונים '  :כשקובעים אתנו

פגישה ומבקשים שנתחייב לזמן ולמקום מדויקים  ,אנו עונים ' אם ירצה השם '  .מיד קופצים החוקרים
( התמימים ? )

וקובעים שאנו פוטרים עצמנו מאחריות ומשליכים את יהבנו על גורם עליון  -האינם

מבינים שבסך הכול ביקשנו לומר

' אולי ' ?

הן ' גוש אמונים ' והן ' שלום עכשיו ' מזוהים בראש ובראשונה עם הסוגיה הגאופוליטית  .במחקרו של

מיהם העכשוויסטים האמתיים ,

ררה
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פייגה נעשה הניסיון המקורי ביותר עד כה להבין את הקשר שבין שתי התנועות לבין השטחים או יש " ע .
השאלה הטריטוריאלית כבר נדונה במחקר מפרספקטיבה פוליטית  ,אסטרטגית  ,כלכלית

והיסטורית .

פייגה דן בנושא מפרספקטיבה של תנועות חברתיות ושל תרבות פוליטית  .לשיטתו מדובר בניכוס
סמלי וערכי של יש " ע או בהדרה של השטחים על ידי מניפולציה של זיכרון קולקטיבי  .ניתוח של ' גוש

אמונים ' ו ' שלום עכשיו ' במונחי פעילות תרבותית לעיצוב המרחב כרוך בצמצום מה של תפיסת שתי
התנועות  .זוהי רדוקצייה לצורך מתודי לגיטימי  ,אלא ששכרה יוצא בהפסדה  .הפן הטריטוריאלי הוא
מרכזי בשתי התנועות  ,אבל עניינן אינו מתמצה

בו .

כדי להעשיר את הדיון אפשר להכניס לתבנית הזיכרון הקולקטיבי  ,נוסף על עיצוב המרחב  ,עוד
גורמים  ,אולי מוכרים פחות אבל לא שוליים בחשיבותם  .למשל ניתן להעשיר את הדיון ב ' שלום עכשיו '
על ידי נגיעה בתכנית החברתית  -התרבותית הסמויה שלו  :מלחמת מאסף להגנת ערכים ונורמות של איזו
ישראליות בנוסח שנות השישים המוקדמות שחשה מאוימת  .ואפשר לשכלל את העיסוק ב ' גוש אמונים '
על ידי התייחסות לפרשת יחסיו עם קבוצות אוכלוסייה חילונית בישראל המקבילות לו בגיל

ובמעמד .

בתשתית של ' גוש אמונים ' מונחים תסכולי הבדידות והנחיתות של המגזר הדתי הלאומי הצעיר בתווך
בין המחנות  :בין החרדים מכאן לציונים החילונים מכאן  .ברקע של ' גוש אמונים ' מצוי העלבון הצורב
המתמצה בכינוי הלעגני ' אדוק  -פיסטוק '  -תחושת ההשפלה של הציונים הדתיים בשנות הארבעים ,
החמישים והשישים הישראליות  ,כשכל כך רצו להתחבר אל הצברים המובילים ולחדור למרכז  ,אך פיגרו
מאחור ונדחו לשוליים  .בתקופה מוקדמת בתולדות התנועה נדמה היה שמה שנקרא בעגה התנועתית
דאז ה ' רומן ' עם ההתיישבות העובדת  ,עם הקצונה הקרבית וכיוצא באלה  ,היה נחשק ומסעיר לא פחות

מן ההתנחלות והריבונות ביש " ע  .השטחים שימשו במידה רבה אמצעי לסגור את הפער ביו דתי לחילוני ,
בין ימין לשמאל  ,בין ציוני ליהודי  ,בין משכיל לעממי וכדומה  .למוטיב נשכח זה השלכות מרתקות על

הזיכרון בתנועה ועל עיצוב המרחב .
מפתח אחר להבנת ' גוש אמונים ' נוגע לעובדת היותו בראש ובראשונה תנועה אמונית  .בתור שכזה
שינה באופן יסודי את פני היהדות האורתודוקסית  ,את מעמד הדתיים ואת מעמד הרת במדינה  .מעבר

לכך ' גוש אמונים ' הוא תנועת גאולה ; הוא שואף להביא למהפך לא רק בנוגע לארץ אלא גם בנוגע
לעם ולתורה  -שינוי עמוק בישראל  ,בעולם ובקוסמוס כולו  ,לא פחות מזה  .שלב מסוים  -בהחלט
לא טריוויאלי  -במהלך המשיחי הגדול הזה הוא החזרת כל הישראלים בתשובה  .בעקבות הצלחות
מוקדמות שלה נסחפה התנועה באשליה המשכרת שחזון הבאת הציונות למשיח  ,לתורה ולמצוות

מתגשם ממש לנגד עיני מאמיניה  .בתנועה עצמה  ,כמו במחקר  ,נוטים בינתיים להתעלם מפרט זה  .הנה

דוגמה לתעתועי זיכרון ושכחה קולקטיביים  .למוטיב החזרה בתשובה משמעות רבה במאזן ההצלחות

והכישלונות של ' גוש אמונים ' ובניסיון להעריך את מפעלה של התנועה בדיעבד  .העובדה ש ' גוש
אמונים ' יכול להתברך ביותר

מ 200 , 000 -

מתכחש  -בהתנחלויות חיים פחות

מ 200 -

מתנחלים אולי אינה שקולה כנגד עובדה אחרת  ,שלה הוא

' חילוניים לשעבר ' .

בספר מקופלת תזה מרתקת ופורייה  .לבה הוא איתור

סלע המחלוקת בשאלת היחס אל הזמן לא

פחות מאשר בשאלת היחס אל המרחב  ,וזיהוי ' גוש אמונים ' עם זיכרון ו ' שלום עכשיו ' עם שכחה .
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הפרובוקטיוויות שבטענה מתעצמת בשל ההתנסחות הבוטה  -הלא אופיינית לפייגה  -בסגנון ' " גוש

אמונים " הוא מכונת זיכרון '  ,או ' ב " גוש אמונים " מתחולל המפץ הגדול של הזיכרון '  .מנגד מוצגת
תנועת ' שלום עכשיו ' ככוהנת השכחה  .ככל טענה ' חזקה '  ,גם את זו ניתן לבקר ולראות בה גוזמה ,
רדוקצייה וחד  -ממדיות  .במקרה שלפנינו אין הדבר גורע כהוא זה מהצלחתה של הטענה לעורר מחשבה
ועניין  .במקום שבו מרוכז כוחו וייחודו של הספר טמונה נקודת

תורפה .

עבודת הזיכרון של ' גוש אמונים '  ,לצורך יישוב השטחים וסיפוחם  ,מופיעה כעיקר וחזות הכול  .לרגעים

נדמה שפייגה מתלהב כל כך מחיבור ' גוש אמונים ' לזיכרון ומרחיק לכת בעניין זה  ,עד שהוא מוצא עצמו
נאלץ להדביק את ' שלום עכשיו ' לשכחה בדיעבד ובאופן שרירותי משהו  ,ובלבד שתישמר אותה סימטריית
הפכים  ' .שלום עכשיו '

ושכחה ?

מה על העבודה המאומצת והיעילה שהשקיעה התנועה בהנצחת ראש

הממשלה יצחק רבין ? אפשר גם לומר אחרת  :בזיהוי ' שלום עכשיו ' עם שכחה יש משום אימוץ מבלי דעת
של עמדת ' גוש אמונים '  .בעוד ' גוש אמונים '  ,שעושה הכול  ,במישרין ובעקיפין  ,כדי לקנות מונופול על
הזיכרון  ,בוודאי יקבל עליו את דין החוקר  ,סביר לשער ש ' שלום עכשיו ' ידחה את תווית השכחה שהודבקה
לו  .תנועה זו תערער מן הסתם על תביעת הבלעדיות של התנועה האחרת  ,ותייחס לעצמה ' זיכרון

אחר ' .

הרטוריקה של ' גוש אמונים ' משתלטת משהו על טענותיו של פייגה גם בנושא מרכזי אחר  :ההשלכה
הפרדוקסלית של זיכרון ושכחה על שאלת מהותו של בית וזהותו של מקומי  .לדבריו את ההכשר

המוסמך לחזקת ישראל על הארץ השלמה מבסס ' גוש אמונים ' על זיכרון מיתי  -היסטורי  -מההבטחה
המקראית לאברהם וכיבושי יהושע ועד עליות החלוצים ורכישת הקרקעות  .לאישוש תביעת הבעלות
מטפחת התנועה את הזיכרון  ,ואת מאבקה כנגד דורשי הנסיגה היא מנהלת כ ' קרב על הזיכרון '  .לעומת
זאת מגמת ' שלום עכשיו ' להתנשל מן הארץ השלמה נבנית מן ההתכחשות לזיכרון  ,ליתר דיוק מפרויקט

הנחלת השכחה  .לפי פייגה  ,הזיכרון מקרב את יש " ע ל ' כאן '  ,והשכחה מרחיקה את יש " ע ל ' שם '  .פיתוח
רעיון זה מוליך לקביעה שבאמצעות העיסוק בזיכרון ' גוש אמונים ' מבקש לעשות את השטחים ל ' בית '
ול ' מולדת '  .אלא שכך נקלעת התנועה למלכוד .
אפשר לגרוס שבית ומולדת הם במהותם יסוד טבעי  ,נתון  ,ברור מאליו  ,שאינו מצריך הסבר והוכחה .
אין הכוונה לוויכוח עם עמי האזור ואומות העולם  ,אלא לוויכוח של הישראלים עם עצמם  .המאבק על
הזיכרון חותר תחת יסודות הבית ; הוויית מולדת חפה מהתחבטויות ומצידוקים  .בניגוד לתפיסת פייגה ,
הלוא היא תפיסת ' גוש אמונים '  ,אפשר לומר שבית הוא הוא השכחה  ,ומה שתלוי בזיכרון אינו מולדת .
הזיכרון דווקא יוצר זרות  .זרותם של הזוכרים  ,נאמני ' גוש אמונים '  ,מסומנת על ידי ארכיטקטורת
הגגות האדומים של מרחב ההתנחלויות  .מקום נהפך למולדת  ,כלומר למקומם של ילידים  ,מרגע שהוא
חדל להיות עניין לענות בו  ,רק כשהוא מושלך מקדמת התודעה אל מאחורי הגב  .מיהו יליד אם לא זה

הרואה עצמו פטור מכל צורך באפולוגטיקה ובאינדוקטרינציה באשר לשייכותו למקום ? בדיון המתנצל
והמשתדל על שורשיו הוא רואה דווקא טריז הנתקע בינו לבין מקומו .

אכן גישה כזאת עלולה להביס את עצמה  .יוצא ממנה שניתן לנטוש את הבית בנקל  ,ושהיליד חופשי
להגר למקום אחר  .על פרדוקס זה כבר עמד המבקר ברוך קורצוייל בזמנו  ,בוויכוח נוקב שניהל עם
מגמה שלטת בישראל שראתה את תכלית הציונות ביצירת יליריות יהודית  .הוא איתר במציאות סימנים

מיהם העכשוויסטים

האמתיים !
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להתממשות אותה ילידיות נכספת  ,שפתאום היא מתבררת כסתמיות  ,שעשויה להמיר את חוף תל  -אביב

בחופי קליפורניה  .על כן  ,כתב  ,כבר עתה ' נבהלת הציונות מפני התגשמות חלומה ' .
אפשר שהתרצנות הנואשת של נאמני ' גוש אמונים ' מרמזת דווקא על סדקים בבסיס היאחזותם

ואילו חברי ' שלום עכשיו ' מייצגים מין מקומיות שרואה את עצמה כמובנת מאליה  .אנשי ' גוש

בארץ ;

אמונים '

נדונו להיות נכרים לשטחים  ,בעוד אנשי ' שלום עכשיו ' יכולים להרשות לעצמם נסיגה  ' .גוש אמונים '
מגלה

רגישות

לאירוניה

מסוימת
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שבשאיפתו הילידית המותנית באמצעי
זיכרון .

ביטויים

לדוגמה

עקיפים ,

בבירורים תנועתיים תכופים וגועשים
של שאלת הילידיות  ,מעידים על הבנה
עמומה

של

המתנחלים

הבעייתיות
סיגלו

שבטענתו .

לעצמם

באופן

כמעט בלתי נמנע את העגה הצה " לית
המכנה את התושבים הפלסטינים של
השטחים ' מקומיים '  ,כדי להבדילם
מן הישראלים שהתיישבו

בסביבתם .

בשנים עברו נרשמו אין ספור ביטויים
לאי נחת ולמבוכה לנוכח תיוג זה של האויב  .תואר המקומיות הוענק לאחרים וכך הודרו ממנו אנשי
גילויי קנאה באותם מקומיים .
1
התנועה  .קשה היה להסתיר אפילו

מודעות למלוא מורכבותו של מלכוד הזיקה שבין זיכרון למרחב משתקפת בדיונים הארכניים
אל תוך הלילה של הנהגת ' גוש אמונים ' על זהותו של האויב האמתי של המתנחלים ביש " ע  .את
המתחרה המובהק  ,הארכי  -דמון של ' גוש אמונים '  ,מקובל לשרטט כפלסטיני צעיר  ,משכיל רהוט ומריר ,
בוגר אוניברסיטה  ,בקיא בהיסטוריה של האזור ובתולדות הציונות  ,שאימץ השקפה קנאית לאומנית ,

מרקסיסטית או פונדמנטליסטית  .בדרך כלל הוא מפגין ומסביר יעיל  ,לעתים גם מעורב בטרור  .אבל חוג
מצומצם של אנשי תורה והגות בתוך התנועה קם כנגד גרסה נפוצה זו והציע דגם חלופי  .הפעם מופיע
השטן בדמות של פלאה זקן  ,אדיש לרעשי הפוליטיקה  ,משועמם על ידי נואמים ומלא בוז

לעסקנים .

הוא כבר יודע הכול  ,הוא בילה את התורכים והאנגלים  ,וגם הציונים לא ירתיעו אותו מלעבד מרי יום
ביומו  ,מבוקר עד ערב  ,את מטע הזיתים שלו  .רמות זו היא מקור האיום  ,אך גם מושא להערצה ומופת
לחיקוי  .את הפלאה הזה  ,טוענים  ,אי אפשר לעקור מן האדמה  ,דווקא  -משום שאין בינו לבינה שום תיווך

של אידאולוגיה  .לא כן הסטודנט מביר  -זית  ,שבהזדמנות ראשונה ייטול עמו את הרעיונות והמילים
וינטוש  .אפשר שהתמכרות לזיכרון  ,אצל יהודים כמו אצל פלסטינים  ,מחבלת

ב ' צומוד ' .

טענתו החזקה של פייגה שבכל הנוגע ל ' גוש אמונים ' ' אי אפשר להפריז בחשיבות הזיכרון ' מספקת
עילה לבירור כמה סוגיות חיוניות להבנת התנועה  ,בעיקר במה שנוגע לעיצוב המרחב  ,ואולי אפשר

ללמוד אגב כך עוד דבר או שניים על טבע הזיכרון הקולקטיבי  .ההדגשה היתרה של ההתמסרות לזיכרון

עכשיו '

הפגנת ' שלום
נגד התיישבות ' גוש

"

מונים ' בהר ברכה

1983
11לדשטיין )
בשכם 'גילאפתי
( צילום :
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מסיחה את הדעת מאופיו המהפכני של ' גוש אמונים '  .אין זה חריג כמובן שלתנועות מהפכניות יש יחס
כפייתי להיסטוריה  ,לחשיפתה ולהנחלתה וגם לשכתובה  .שליטה בזיכרון העבר יכולה להיות מנוף

יעיל לשינוי  .המהפכנות של ' גוש אמונים ' מתבטאת לא רק באקטיוויזם המשיחי  -הפוליטי של התנועה
ובעובדה שהיא מהווה אתגר לסטטוס  -קוו הישראלי והאזורי  .מהפכנותה ניכרת קודם כול בדיוק באותו
מקום שבו מאתר פייגה את מקורות הדבקות שלה בעבר  ,דהיינו בהשקפתה הדתית והלאומית  ' .גוש
אמונים ' מציע יהדות דתית חדשה ולאומיות ישראלית חדשה  ,ליתר דיוק דת לאומית  ,תחליף ללאומיות

הדתית הישנה  .מאחורי הזיכרון יש חדשנות  .הזוכרים הם לאו דווקא דבקים במסורת  ,ובדרך כלל אין
הם חוזרים על דפוסי העבר  .גם בעבודת הזיכרון המעצבת את המרחב יכול להיות יסוד דינמי

ויצירתי .
לפי פייגה ' הזיכרון מביא להתנחלות וההתנחלות מביאה לזיכרון '  .אבל בזיכרון היהודי הדתי הממד
הטריטוריאלי שנוי במחלוקת  .ובאופן ספציפי יותר  ,בזיכרון של האורתודוקסייה  ,שממנה בא ' גוש

אמונים '  ,מעמד השטחים דחוי ושולי למדי  .אין לקבל את ההיסטוריה בגרסה של התנועה כנתון  ,אלא
יש להעמידה בצד ההיסטוריה אם לא כפי שהייתה לפחות כפי שנהוותה עד לעידן ' גוש אמונים ' ,
במיוחד בקרב דורות אבותיהם וסביהם של נאמני ה ' גוש '  .אם כן  ,עבודת הזיכרון אינה מהלך כה פשוט
וישיר  .ודאי אין כאן יצירה של יש מאין  ,אבל פניית מאמיני ' גוש אמונים ' אל הזיכרון כרוכה בשליפה
סלקטיווית של מוטיב הארץ השלמה מן המחסנים העצומים של אוצרות הדת המגוונים  ,הסרת אבק ,
שיפוץ  ,הבאה למרכז וניפוח  .הפן המרחבי  -כמו הפן המשיחי  -אינם מרכיבים עיקריים  ,מוסכמים

ומובנים מאליהם במורשת היהודית  .מעידה על כך ההתנגדות החרדית לציונות בכלל ולדת הציונית
בנוסח ' גוש אמונים ' בפרט  ' .גוש אמונים ' פועל בתוככי מסורת א  -משיחית וא  -טריטוריאליסטית ,
ובמהלך דיאלקטי מרתק הוא מסיט אותה לכיוון של דגש גאולתי מרחבי  .אכן לפנינו ' מכונת זיכרון ' ,

רוצה לומר לא סתם משעתקת וממרקת  ,אלא מערבבת והופכת .
מבלי משים מקבל עליו פייגה ללא עוררין את הדימוי העצמי של התנועה כמייצגת עקבית ונאמנה
של ההיסטוריה הדתית והלאומית  .לא רק שבעבודת הזיכרון של ' גוש אמונים ' יש חידוש ויצירתיות ,

אלא שהיא איננה אקט מידי  ,קצר  ,חד  -פעמי  .זוהי התפתחות ארוכה  ,פתלתולה ומתעתעת  .גם לזיכרון
יש היסטוריה  .בספר מוצג הזיכרון במבט שבדיעבד ובאופן סטטי  ,כאילו היה שם מן ההתחלה ולא
השתנה במהלך שלושים שנות קיומה של התנועה  .הכנסת פרספקטיבת הזמן לדיון על היחס בין הזיכרון
למרחב הייתה מגלה עד כמה נזילה וגחמנית היא עבודת הזיכרון  .בתור מי שעקב מקרוב אחר מפעל
ההתנחלות של ' גוש אמונים ' החל משלביו המוקדמים ולאורך תקופה ממושכת  ,אני מתקשה להשתחרר
מן הרושם החזק שקיים פער בין התצפיות ב ' זמן אמת ' כפי שתועדו ביומן השדה שלי  ,לבין המציאות
הניבטת בהסתכלות לאחור  ,קל וחומר כפי שהמשתתפים בה מעידים עליה כיום במבט לאחור  .בחינה

א  -היסטורית של הזיכרון מלמדת על מצבו ברגע מסוים  ,אך מחמיצה את בנייתו ההדרגתית ואת ההיגיון
או חוסר ההיגיון בתמורותיו  .לשם המחשה  ,יום ירושלים  ,שבו חוגגים את כיבוש העיר ואיחודה  ,הוא
אחד הטקסים המרכזיים של ' גוש אמונים '  .אך פולחן זיכרון זה קרם עור וגידים רק כשבע שנים לאחר
האירוע המוזכר  ,שנתפס כבעל משמעות משיחית  ,ומאז הוא לובש ופושט צורה .

מהם העכשוויסטים

האמתיים !

אובססיית הזיכרון עצמה לא הייתה ב ' גוש אמונים ' מבראשית  .היא התעצבה בימי הביניים של תולדות
התנועה  ,והיא חושפת רציונליזציה שבדיעבד לא פחות מאשר כוונות וצרכים שמלכתחילה  .הזיכרון
ויעילותו כאסטרטגיה תנועתית הם בבחינת ' גילוי ' של ' גוש אמונים '  .קדמו לו ' גילוי השטחים ' והגילוי
העצמי של נאמני ' גוש אמונים '  ,שהתוודעו לפתע לכוחם ובהמשך לכך התוודעו לבשורתם ולשליחותם .
' גוש אמונים ' הוא כאמור תנועה משיחית  .לעובדה זו משמעות רבה בהקשר של זמן וזיכרון  .בדרך

כלל מזוהה משיחיות עם מבט לעבר האופק ועם ריכוז כל המעיינים במטרה שמנגד  .לעתים  ,כמו
במקרה היהודי  ,המבט הוא גם לאחור  ,שכן האופק המשיחי משורטט כשחזור אידאלי של פרק מזהיר
במיתולוגיה  -היסטוריה של הקולקטיב  .בין הכיסופים אל הייעוד  ,המוזנים בגעגועים למקורות  ,לא נותר
מקום למציאות החיים הנוכחיים  .במילים אחרות  ,מקובל לראות את המשיחיות הקלסית בישראל כאילו
כל עניינה הוא בעתיד המחובר לעבר  ,והיא ממעיטה בממשות ההווה  ,עד כדי ביטול ערכו  .לפי תפיסה
זו יש לזיכרון תפקיד מפתח במשיחיות  .אולם משיחיות והגשמתה אינם אותו דבר  ,ואפשר שתהיה
ביניהם סתירה  .בין השאר  ,ההגשמה המשיחית פירושה התקת מרכז הכובד להווה  ,בלעדית  ,והפיכת
העבר והעתיד לעניין משני בהחלט  .במצב זה יש טריוויאליזציה של הזיכרון .

בשנות הגלות האין  -סופיות  ,ובמיוחד בצל הטראומה השבתאית  ,היה ליהדות הדתית המסורתית
אינטרס בנטרול כל נימה משיחית שמעבר למינימום של מתח ריטואלי מסוים  .האולטרא  -אורתודוקסייה

וממשיכיה החרדים המשיכו במדיניות דתית זו  .הנאו  -אורתודוקסייה וממשיכיה הציונים בנוסח ריינס
השתיתו את הצטרפותם למחנה הלאומי על ניתוק העניין בארץ מן היסוד המשיחי  .רק הרב קוק קשר

שוב את המפעל הלאומי המדיני בארץ  -ישראל לגאולה  .אך משנתו הנועזת והעמוקה לא הכתה שורשים

בזמנה  .עברו למעלה משלושים שנה מאז מות הרב ועד שהתגלה הפוטנציאל ( התנועתי ) הטמון במשנתו .
עם השגת המטרה הציונית התחילה המגמה להשתנות  .להקמת המדינה התלוותה משיחיזציה  ,אך זו

עדיין הייתה מעודנת ומסויגת  .הציונות הדתית ראתה במדינת ישראל ' ראשית צמיחת גאולתנו '  .היו
שנבהלו וקבעו בזהירות  ' :רק אתחלתא דאתחלתא דגאולה '  .והנה ביום השביעי של מלחמת ששת
הימים  ,או ליתר דיוק בטווח ההיסטורי שבין אחרית מלחמת

1967

למלחמת  , 1973עם התחייה בישיבת

מרכז הרב והופעת ' גוש אמונים '  ,אנו עדים לקפיצת מדרגה  :מכריזים על מדינת ישראל  -כמות שהיא
 -כהתקיימות חזון הנביאים  ,וכיבוש  -שחרור הארץ השלמה נחשב למימוש שלב מתקדם ביותר במהלך

הגאולה השלם  .ממלכתיות  ,עצמה צבאית ובעיקר הוויה מרחבית נהיו למדד למשיחיות  .הניצחון הכביר

והרחבת הגבולות מציינים מעתה מיקום גבוה ביותר בסולם הגאולה .
כשהמציאות היא גאולה  ,בלומר כשההווה רווי בסימני משיח  ,אזי העבר והעתיד כמעט

בטלים .

נאמני ' גוש אמונים ' משתקעים ב ' עכשיו ' ללא סיוג וללא שיור  .הדבר ניכר בדתיותם ולא פחות מכך

באקטיוויזם הפוליטי שלהם  .אלו טעונים במתח של מידיות  .ברטוריקה עדיין מבצבצים שרידי פניות
לזיכרון העבר ושיירי תקווה לעתיד  ,מעין שגרת לשון מתחייבת  ,אך ברמת החוויה יש בעיקר דחיפות ,
ממשות  ,תזזית של הווה אינטנסיווי

ועצבני .

כשהטיח ראש הממשלה מנחם בגין בנאמני ' גוש אמונים ' שהם ' משיחיסטים '  ,הם ענו לו  ' :מודים
באשמה וגאים בה '  .ברוח דומה ' גוש אמונים ' מגנה את ' שלום עכשיו ' על ה ' עכשוויזם ' שלו  .כשהתנועה
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גדעון ארן

האחת מבקרת את האחרת היא נתפסת לשמה ומציינת שהבעיה אינה במוטיב השלום אלא בפרספקטיבת
הזמן או בהיעדרה  ,כלומר באי ראייה למרחוק ובחוסר תקווה וחזון  .בתגובה אמר עמוס עוז בעת ביקור
בהתנחלות עופרה במסגרת דיאלוג עם ' גוש אמונים '  ' :אתם העכשוויסטים האמיתיים '  .כפי שמעיד

ספרו ' קופסה שחורה '  ,הסופר למד תקדימים היסטוריים של משיחיות והבין את תופעת הגאולה ; כפי
שניסחו קרל מנהיים ואחרים  -אצל המשיחיסטים יש הווה גמור ומוחלט  .לתפיסת זמן ייחודית כזאת ,
שבה ההווה הוא הנצח  ,יש השפעה אירונית על עבודת הזיכרון .

' גוש אמונים '  ,כמו כולנו  ,עתיר מתחים פנימיים וקרוע בסתירות עצמיות  .מצד אחד על פי היגיון
קונוונציונלי  ,התנועה מסמיכה זיכרון לעבר  .ואם כן סביר להסמיך את השכחה להווה  .אכן יש היגיון
בראיית ההווה כזמן השכחה  ,ובהמשך לכך בייחוס התואר הכפול של עכשוויסטים ושוכחים לאנשי

' שלום עכשיו '  .לפי ' גוש אמונים '  ,מתחריהם זנחו את הזיכרון ואת החזון  ,ונקל עליהם לפיכך לזנוח את
הארץ הגדולה  .מצד אחר ' גוש אמונים ' מגנה בהזדמנויות שונות את ' שלום עכשיו ' כמשיחיסטי דווקא .

בכך רוצים נאמני ה ' גוש ' לומר על מצדדי הנסיגה שהם אינם מציאותיים ואינם אחראים  ,שהם נתלים
באשליות של עתיד ורוד בעודם מתעלמים מהנסיבות האכזריות של ההווה  .התחלפו היוצרות .

נותרת פתוחה השאלה מיהם העכשוויסטים האמתיים  .שאלה זו מחזירה אותנו לשאלה איזו מהשתיים
היא התנועה האותנטית יותר  .האם ההתרפקות על זיכרון העבר וההתהדרות בו הן המעניקות אותנטיות ,
או שמא דווקא שכחה הנגזרת מהיטמעות גמורה בנסיבות ההווה היא המעניקה אותנטיות ? כפי שכבר
הוזכר  ,יש נטייה לייחס אותנטיות לאפיונים ' חמים ' של תנועה  ,כמו התרגשות  ,הסתכנות ואלימות ,
המציינים את ' גוש אמונים ' ומבדילים אותו מ ' שלום עכשיו ' המאופק והמהוגן  .הספר מסכם עבודת

שדה שבה נהג החוקר כ ' צופה  -משתתף '  .כאלו הם גם אנשי ' שלום עכשיו '  -לא רק משתתפים אלא גם
צופים  .בעודם מעורבים ופעילים הם צופים ממרחק מסוים בשיטתיות ובביקורתיות בזירה  ,ביריביהם
ואף בעצמם  ' .גוש אמונים ' האורגני והאקזוטי ו ' שלום עכשיו ' האקרניי מציינים לכאורה שני קטבים של

ציר האותנטיות  .בתנועות עצמן יש מודעות מסוימת לעניין זה  ' .שלום עכשיו ' בנטייתו הרפלקסיווית
הטיפוסית חש נחיתות מול ' גוש אמונים '  .אבל ' גוש אמונים ' מצדו  ,עם כל נטייתו להיסחף  ,בכל זאת
מוטרד באשר לאותנטיות של עצמו  ,והדבר בא לידי ביטוי בעיסוקו הכפייתי בשאלה ' מיהו מקומי ' .

מעגל האירוניה נסגר כש ' גוש אמונים ' מתעמת עם ילדיו  -נכדיו שלו  ,הלוא הם ' נערי הגבעות '  .אלו
הם מין ילידים שכאלו  .סוף סוף ' מקומיים ' אותנטיים ביש " ע  .פראי אדם  .ונאמני ' גוש אמונים ' משתאים
ושואלים ' האם לנער הזה התפללנו ? '  .עם גיטרות ורובי סער  ,בפאות מסתלסלות על גבי סוסים  -מה
להם ולאורתודוקסייה ולאידאולוגיה  ,ומה להם ולזיכרון ? הם אלופי השכחה  .האם יקרבם הדבר לצאצאי
' שלום עכשיו ' עגולי המשקפיים  -סוג אחר של ילידים יהודים  -או ירחיקם

בסיכום אפשר להציע  :שתי התנועות הן גם

' כאן '

מהם ?

וגם ' שם '  ,גם 'עכשיו ' וגם אחר כך  ,גם זוכרות

וגם שוכחות  .זאת ועוד  ,החוקר בוחן את המתנחלים  ,מטופלים בטף ושרוטים באדמה  ,נוגעים בחיים
ובמוות  ,והוא מתקשה לעמוד בפיתוי לראותם אמתיים יותר  .הבעיה מסתבכת יותר בגלל נטייתנו לקשר
אותנטיות

ללגיטימיות .

