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אורי רם* 

את וכותב  חוזר אליו  ואני  פרסומו  לאחר  סמוך  הזה  הספר  את  לקרוא   התחלתי 
צהוב  זו מצאתי בספר פתק הדבקה  בבואי להתחיל רשימה  כך.  הסקירה כמעט שנה אחר 
זו:  לסקירה  אפשרית  כהתחלה  הבאים  הדברים  את  שרבטתי  עליו  ואשר  שהצמדתי אליו, 
“כאשר תקראו את הסקירה הזאת המצב יהיה מדכא, אני בטוח, מתי שזה לא יהיה; הכיבוש 
יהיה אותו כיבוש והצבא אותו צבא והממשלה אותה ממשלה. אבל כאשר תקראו את הספר 
הנסקר תתקוף אתכם התחושה כי המצב הפוליטי הוא רק בבואה של מצב קיומי כמעט של 

דיכוי ושל השתקה”. 
לא, אנחנו לא חיים תחת משטר טוטליטרי האוסר על חופש הביטוי, אולי אפילו להפך 
־ אנחנו, לפחות אלה המוגדרים על–ידי המדינה כיהודים, חיים במשטר פסאודו–דמוקרטי 
המעודד את חופש הביטוי. כאשר חברה שלמה כמעט מפנימה אמיתות כגון: “כיבוש נאור”, 
“מלחמת שלום”, “צבא ההגנה”, “אין פרטנר”, קיומו של חופש הביטוי )הפורמלי( אינו סותר 
את דיכוי ההבעה )המהותי(. כל “אמת” יכולה להיאמר, אך היא מתויגת מידית כ“שוליים 
סהרוריים” או כ“שוליים אנטי–ציוניים” אם לא כ“בגידה”. מציאות זו עולה בקנה אחד עם 
המושג “סובלנות דכאנית”, שנטבע על–ידי הרברט מרקוזה לציון מצב שבו הסובלנות הפכה 
אדישה לסבל וכך התרוקנה ממשמעותה הפוליטית והפכה לכלי ריק. דוגמה מובהקת לרעיון 
לקיים  הרעיון  המקורית:  הישראלית  ההמצאה  של  בדמותה  למצוא  ניתן  מרקוזה  של  הזה 
“משאל עם דמוקרטי”, שבו נשאל עם אחד אם רצונו להמשיך ולשלוט על עם אחר. “סובלות 
דכאנית” ניצבת במרכז הספר הזה, והיא אינה מתייחסת רק למישור הפוליטי הצר, אלא לכל 

אתר שבו מתנהל מפגש כוחני.
הכותרת “יודעים ושותקים” משמשת כהד לביטוי המוכר “יורים ובוכים”. ההיגיון מקביל. 
התנהלות נורמלית לכאורה. תנועת “שוברים שתיקה”, העוקבת אחר פעולות צבא הכיבוש 
מהיורים  החל  ־  הישראלי  ההתנהגות  מנעד  את  מתעדת  בשטחים הפלסטינים,  הישראלי 
הרצוג  העורכות,  לדברי  מעשה(.  לאחר  תמיד  )אבל  שותקים  והלא  עד הבוכים  והיודעים 
ולהד, אין לראות את השתיקה כחוסר או כהיעדר דיבור, אלא כפעולה אקטיווית הנתמכת 
באמצעות מנגנוניים חברתיים מסועפים. טענה זו מתיישבת עם קביעתו הנודעת של סטיבן 
לוקס )Steven Lukes(, לפיה הפעלת כוח אינה רק מצב בו אדם א‘ מאלץ אדם ב‘ כלשהו 
לבצע משהו בניגוד לרצונו, אלא גם מצב בו א‘ מצליח להכתיב את סדר היום הפוליטי ־ על 
ולא מדברים על מיהו  יהודי  )בישראל, למשל, מדברים על מיהו  ועל מה לא  מה מדברים 
אזרח; מדברים על מדינה דמוקרטית ולא מדברים על מדינת אפרטהייד(. אבל גם האבחנה 
בין א‘ לב‘ אינה תופסת, כאשר השתקה אינה פעולה שא‘ כופה על ב‘ אלא משהו שב‘ כופה 
מן  חלק  היא  אונים,  חוסר  תחושת  מתוך  ואם  פחד  מתוך  השתיקה, אם  הפנמת  עצמו.  על 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב  *
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היפוכה של  לכאורה  על השתיקה?  לגבור  כן, עשוי  אם  מה,  עליו.  המחסום שיש להתגבר 
השתיקה הוא הדיבור, דיבור שמיידע. אבל כפי שעולה מן הספר, במצבים מסוימים הדיבור 

עצמו הופך לאליבי המאפשר את המשך הדיכוי, כפי שמובהר במושג “סובלנות דכאנית”.
פרקי הספר מחולקים בין חמישה חלקים. בחלק הראשון, “שתיקות רועמות”, יאיר אורון 
מנתח את האופן שבו לימודי השואה בישראל משתיקים את לימודי הג‘נוסייד, כלומר את 
הדיבור על השמדת עמים אחרים או על “טיהור אתני”, במטרה שלא להאפיל על השואה 
ישראל  כן, על החלטות מסוימות של  אין להתפלא, אם  או להמעיט בחשיבותה.  היהודית 
במישור הבין–לאומי, למשל אי הצטרפותה למדינות המכירות בבית הדין הבין–לאומי בהאג 
בדרום  האפרטהייד  במשטר  תמכה  גם  בעבר  הארמנית.  השואה  להשתקת  שותפה  והיותה 
אפריקה, תמכה בכוחות הסרביים וכן באספקת נשק לרואנדה, כאשר התבצעה בה השמדת 
אוכלוסייה. כל אלה, קובע אורון, הם חלק מכישלונה של ישראל בהגשמת המורשת המוסרית 

של לקחי השואה ־ וכל טקסי השואה ומוזאוני השואה לא יטהרו את השרץ. 
כנגד  ־  וטוען  אירופה  יהודי  השמדת  נוכח  בשתיקת העולם  עוסק  באואר  יהודה 
ה“היסטוריונים החדשים” ־ כי היישוב היהודי בארץ ישראל לא שתק. מיכל גבעוני דנה 
בשתיקתה של ישראל נוכח אסון ביאפרה, שתיקה שתורגמה לאי הצטרפות לסיוע ההומניטרי 
הבין–לאומי שהוגש למדינה זו. נדים רוחאנא ואריז‘ סבאע‘–ח‘ורי אינם מנתחים את השתיקה 
אלא דווקא את הדיבור. השניים תוהים על מרחב הסובלנות שנוצר באקדמיה הישראלית, 
המאפשר הבעת ביקורת חריפה על המדינה, הרבה יותר למשל ממה שהאקדמיה האמריקנית 
מאפשרת. הם מסבירים את קיומו של המרחב הזה בכך שהוא אינו מזיק ואולי אף מועיל 
לקיומו של הסטטוס קוו הדכאני. מרחב זה, לדבריהם, מאפשר לבטא ולמרק את המצפון ללא 
השלכות מעשיות כלשהן. ישראל יכולה להמשיך להתקיים כדמוקרטיה פורמלית, ולהמשיך 
ולהבטיח באמצעים לא דמוקרטיים את קיומו של רוב יהודי בטריטוריה הריבונית. רוב זה 
מקיים עריצות אתנית תוך שימוש בכלים הפורמליים של הדמוקרטיה, ולכן קיומו של מרחב 
הארץ  מעיתון  לוי  גדעון  הרוב.  של  הדמוקרטיות  תחושת  מחזק את  רק  ביקורתי  סובלנות 
כותב על הדחקה, העלמה ובנאליזציה של עוולות שנעשות במרחק עשר דקות נסיעה ממרכז 

הארץ. 
 אך כאמור הספר אינו עוסק רק במישור הפוליטי המובחן. החלק השני של הספר עוסק 
בקשר השתיקה בתחומי המשפחה והקהילה. החלק השלישי עוסק בתחום הסביבתי והחלק 
הרביעי עוסק במה שמכונה “כלבי השמירה” של הדמוקרטיה, התקשורת והאינטלקטואלים, 
אשר כהגדרת הספר נרדמו על משמרתם. קוצר היריעה אינו מאפשר לסקור את כל הפרקים 

המצוינים שבספר, וניאלץ כעת לחזור אל הנושא הפוליטי החותם אותו. 
החלק החמישי והאחרון של הספר חוזר לפוליטיקה ומתמקד בכיבוש. סעד א–דין חלואני, 
שהופכת  היום–יומית,  נסיעתו  את  מתאר  ירושלים,  בצפון  סמירמיס  בכפר  החי  פלסטיני 
למסע ביעותים, מביתו למקום לימודיו באוניברסיטת ביר–זית ולמקום עבודתו בירושלים. 
יונתן בוינפלד מתנועת “שוברים שתיקה” מספק עדויות מן העבר השני של המחסום בנוגע 

להתנהלות החיילים הישראלים:

 ... זה דברים שהיו לגיטימיים ... היו אנשים שידעו שכל יום הולכים להכניס למישהו. 
מספרים על זה חופשי ואפילו מצלמים ... היו שצילמו את זה כשכפתו פלסטיני אחד 



ביקורות ספרים 474  אורי רם 

כאילו הוא נערת גומי ... דברים מזעזעים. יש איזה חוק שאסור לתת מכות לפלסטיני 
כשהוא קשור. כשהשב“כניק היה מוציא את האנשים מהבתים באמצע הלילה, היו 
ואז הוא   ... והיו מכניסים להם מכות בבטן כשהם קשורים  קושרים להם ת‘עיניים 
]החייל ישראלי[ הקריא שם–שם והוציא אותם החוצה מחוץ לבור. עכשיו אתה רואה 
יום עבודה, אנשים מבוגרים שהוא פוקד  אנשים בני חמישים, בני ארבעים, אחרי 
שכיבות  לעשרים  יורד  היה  הבנאדם  ואז  שמיכה’,  שכיבות  עשרים  לי  ‘תן  עליהם: 

שמיכה ומקבל את תעודת הזהות ... )עמ‘ 188-187(. 

איזה מזל שמוזאון יד ושם נמצא בירושלים, קרוב לשטח ההתרחשות, והוא יכול לתעד את 
מה שקורה בזמן אמת, מעין “מוזאון חי”. 

משהגיעו הקוראים לסיום הספר הם כבר “יודעים”. אבל אנחנו גם יודעים מיהם הקוראים 
שיודעים. הקוראים הם הכותבים. כפי שעולה מן הספר בעצמה מכאיבה גם הדיבור של ספר 
זה הוא מושתק. אם יום אחד המשרד המתקרא “משרד החינוך” אכן יעסוק בחינוך, יילמדו 
פרקי הספר הזה שבוע אחר שבוע בשעורי חברה או אזרחות, ובכל כיתה תתנוסס ־ ליד דגל 

ישראל ־ כרזה עם הטקסט הבא על “הדגל השחור“: 

מפעולותיה  חלק  מעל  כי  לדעת  ניווכח  תקופתנו  על  היסטורי  אני מאמין שבמבט 
עדינה(,  לשון  נוקט  )ואני  שחור  דגל  מתנוסס  דהיום  ישראל  ממשלת  של  ומעשיה 
ושאזרחי ישראל הפכו להיות בני ערובה של מדיניות חסרת אחריות ובלתי דמוקרטית. 
... האחריות למציאות זו אינה מוטלת רק על כתפי ממשלת הימין הנוכחית, אלא גם 
על כתפי כל ממשלות ישראל, אשר טיפחו את פרויקט ההתנחלות בחסותו של כיבוש 

קולוניאלי... )מתוך הפרק של יהודה שנהב, עמ‘ 169-168(. 

בין הפתק הצהוב לדגל השחור כבר הפכו המילים המיידעות לשחוקות והדגלים המתריעים 
אולי המנגנונים האחרונים  הם  הישראלית  וההכחשה בחברה  מנגנוני ההשתקה  לחבוטים. 

הפועלים היטב. 


