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מאת ד”ר גיא בכור
כאשר הגיע אלמיר דה הורי )) Elmyr de Horyהצעיר אל פאריז לאחר
מלחמת העולם השניה ,איש לא חיכה לו שם .בעצם שמו היה אלמר הופמן,
כנראה-יהודי-הונגרי )הביוגרפיה שלו היתה בחלקה מומצאת( ,שישב גם
בכלא הנאצי ,ובפאריז הוא החל לעסוק במקצוע אותו למד ,הציור .מהר

מאוד התברר לו שאינו מוכשר מידי כדי לצבור לעצמו שֵם ומוניטין,
אך בדבר אחד הוא דווקא הצטיין :הוא ידע להעתיק באופן מעורר
השתאות ציורים של פיקאסו .חבריו הנדהמים היו בטוחים שאלה יצירות
מקוריות לכל דבר של פיקאסו .לאחר שמכר ב 1946 -ציור מזוייף אחד
“של פיקסו” בכסף רב ,הבין שעלה על אוצר .הוא החל לזייף ציורים של
מטיס ,מודליאני ,ואן גוך וכמובן ,פיקסו .הוא לא העתיק ציור באופן
מדוייק ,אלא שינה אותו קצת ,וטען שהציור הוא עיזבון מאחוזת
הוריו.
הזיופים היו כה מוצלחים עד שדה הורי התפאר שמכר כאלף ציורים
מזוייפים לגלריות הטובות בעולם .לאחר פאריז הוא היגר לארצות
הברית )בוויזת תייר( ,שם התגורר במיאמי .לאחר שהזיופים שלו החלו
להתגלות ,ברח למקסיקו ,משם לספרד ,עד שהתאבד בחורף  ,1976לאחר
שחשש שיוסגר לצרפת .האיש התעשר מן הזיופים ,והקיף את עצמו בשומרי
ראש .המוזר הוא שלאחר מותו החלו המוני הזיופים שלו לעמוד בזכות
עצמם ,ועד היום הם נמכרים ,הפעם בשמו שלו .באופן פרדוקסלי ומעוות
לגמרי ,השפעתו על עולם האומנות הבינלאומי היתה בסופו של דבר
גדולה .הוא ידע לרכב היטב על ההצלחה של אחרים ,ובעצמו הצליח.

ישראל היא המנוע של המזרח התיכון .היא יוצרת ,היא גאונית בדרכיה,
היא הצלחה נוצצת במדמנה מצחינה ,כאשר תשומת הלב של כל תושבי
האיזור היא איך לרתום את ישראל לצרכיהם .הם שונאים אותה עד עמקי
נשמתם מרוב קנאה ,אך באופן פרדוקסאלי העימות איתה מחייה אותם .הם
יודעים שאם ישראל מעורבת ,העולם כולו מתערב .ישראל היא הפרה
החולבת של המזרח התיכון ,בעושר שלה ,כמו גם בתמימות מכמירת הלב
שלה .תושבי האיזור כולו עסוקים בלחשוב איך לנצל את ישראל
לתועלתם .דה הורי ניצל את האמנים המקוריים לתועלתו ,הוא רכב
עליהם .המזרח התיכון רוכב על ישראל.

יש העושים זאת בדרך של התגרות ,קללות ועויינות ,למשל אחמדינג’אד
או ארדואן ,ואפילו חלק מן המנהיגות הערבית בישראל ,היודעת שהיא
חייה באשליות ,אך זה בונה לה קריירה .לפניהם בנו קריירות כאלה
גמאל עבד אלנאצר ,סדאם חוסין ויאסר ערפאת .הם חיו מהעימות עם
ישראל ,הוא הגדיר אותם ,באין להם הגדרה עצמית טובה יותר .אפילו
עבדאללה הירדני הבין את זה עכשיו.

ויש העושים זאת בדרך של התקרבות ,חנופה וניסיון לכוון אותנו
לצרכיהם .הדבר המוזר הוא שלכאורה מדובר בשני מקרים הפוכים ,אך הם
זהים בתכלית :בשני המקרים זרים מנסים לעשות שימוש בישראל
לצרכיהם.

ויש שעשו זאת בדרך כפולה :גם עויינות וגם התקרבות ,בשאר אלאסד
היה ,למשל ,אחד מאלה .הוא היה עויין לישראל ,אך נזהר שלא להרגיז
אותה יותר מידי .הוא חי הן מהעוינות נגדה והן מן הקרבה אליה.

בשעה שאתם עמלים ,יוצרים והוגים ,יש רבים במזרח התיכון שדבר אחד
מעניין אותם :איך לנצל את פרי העמל שלכם לטובתם .את המקוריות
שלכם ,את הקשרים והעוצמה שלכם .זהו שעל עצמם הם חושבים ,כלל וכלל
לא עליכם .אך הישראלים ,בכמיהתם לחברים באיזור ,וברצון שלהם
להתחבב ,לא שמים לב למלכודת ,ונופלים בה פעם אחר פעם ,וזה לא
משנה האם זו ההתנגדות או ההתקרבות .בשני המקרים זו מלכודת.

בשנות השבעים המאוחרות החלו ללחשש על “ידידים” חדשים שיש לנו
בלבנון ,הנוצרים-המארונים .פגישות רומנטיות התקיימו בלב ים ,עד
שהחלנו לספק להם נשק .אחר כך אימונים ,ולבסוף מצאנו את צה”ל
כולו ,לבד ,בעומק לבנון .הידידים התנדפו ,לאחר שהוציאו מאיתנו את

כל מה שיכלו.דוגמה מעניינת היא הגנראל הנוצרי-מארוני מישל אעון,
פעם בעל ברית חשוב של ישראל בלבנון ,וכיום ,של חיזבאללה.

בתקופה הזו ,השקט שלפני סערה ערבית גדולה ,אסור לנו לגעת בשום
דבר במזרח התיכון .לא כורדים ,לא קופטים ,לא דרוזים ,לא עלווים,
לא נוצרים ,לא סונים ,לא שיעים ,ולא שום עדה מאויימת .זיכרו ,כל
אלה מעוניינים רק לרכב עלינו ,כמו הצייר הזייפן ,שאכן הצליח:
האומנים המקוריים מתו בחלקם חסרי כל ,אך הוא התעשר.

כבר כתבנו כאן על ממלכת אטלנטיס שנחשפה ,לאחר המרד הערבי,
והזהרנו מפני כל מיני ידידים ,חלקם אכן ידידים אמיתיים ,שיגיעו
לכאן עם הצעות מפתות .לא לגעת! לא עליכם הם חושבים ,אלא על עצמם.
הכלל שאמור להנחות אותנו במזרח התיכון הסוער הזה הוא פשוט :נגעת
– שילמת.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון

 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת.
ניתן להירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.

לחברים,

עושים

זאת

באמצעות

◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן.
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