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מאת ד”ר גיא בכור
המלך המיתולוגי סיזופוס היה מלך קורינת ,הממלכה שעל גדות הים
שלנו ,הוא הים התיכון ,שהיונים כינו “פונטוס אאוקסֶנוס”“ ,הים
המזמין אורחים”.

יום אחד הרגיז סיזיפוס את מלך האלים זאוס ,שכן טען שהוא אחראי
לחטיפת נערה .זיאוס ,הידוע כמהיר חימה ,אכן רתח מזעם ,והטיל על
סיזיפוס קללה נוראה :הוא הטיל עליו לגלגל בהאדס )בשאול( לעולמי
עולמים סלע כבד במעלה הר ,וכאשר סיזיפוס היה כמעט מגיע אל הפסגה
היה הסלע שב ומתדרדר למטה .כך
לסיים את מלאכת הגלגול הקשה –
מגלגל סיזיפוס את הסלע למעלה ,בעצם עד היום.

החידה הזו של סיזיפוס העסיקה אותי במשך שנים רבות .שאלתי את
עצמי ,מדוע חוזר סיזיפוס לגלגל את הסלע למעלה? הרי הוא יודע שהוא
ישוב וידרדר למטה .מדוע אינו מפסיק את המעגל העקר הזה?

הגעתי למסקנה כי סיזיפוס מתחיל את מלאכת הגלגול למעלה כי ההתחלה
היא קלה וקורצת .ככל שהוא מתקדם למעלה ,כך היא נעשית כבר יותר
קשה ,אך ,אומר לעצמו סיזיפוס ,כבר עשיתי כברת דרך ,אולי הפעם
אצליח? מן המרחק שכבר עשה נולדת לו תקווה ,וכך הוא תקוע .ככל
שהוא מגלגל את הסלע עוד ועוד למעלה ,הוא מעיז לדמיין שמא ינצח
הפעם את הקללה ,שמא יראה לזיאוס מיהו המלך סיזיפוס! הוא נטען
תקווה ,וכך ,מאיץ את מהירות הגלגול כאשר הוא כבר רואה את הסוף.
אך אבוי ,הסלע שוב מדרדר למטה ,והכל מתחיל מחדש .עם השנים הגעתי
למסקנה כי מי שגורם לסיזיפוס לעלות שוב – זה הוא עצמו .סיזיפוס
היה מכור לגדולה הכוזבת שלו ,לרעיון הנקמה ולתסביכיו.

בחידת סיזיפוס יש היפוך מעניין :במצב הגרוע ביותר ,כאשר הוא
למטה ,בעצם מצבו הוא הטוב ביותר .הוא נח .וכאשר הוא נמצא למעלה
כמעט בפסגה ,במאמץ עצום ,בהתאמצות שרירים אדירה – לכאורה עוד רגע
וינצח ,בום – והוא במצב הגרוע ביותר .הרע הוא הטוב ,הטוב הוא
הרע.

ומדוע לא יעצור סיזיפוס באמצע ,ויסתפק נניח בשלושת רבעי הדרך?
למה הוא חייב להגיע עד לפסגה ,בבחינת הכל או לא כלום? כי סיזיפוס
רוצה את הכל ,ודווקא הרצון הזה הוא-הוא שמביא אותו אל האפס ,אל
הלא-כלום ,אל האבדון.

זיכרו את משל סיזיפוס ,הוא המפתח להבנת חידת הנשיא האיראני
הקנטרני אחמדינג’אד ,שרוצה את הכל ,אלא שבדיוק כמו סיזיפוס
האגדי ,גם הוא שכח שמי שרוצה באיזור שלנו את הכל – יקבל בסופו של
דבר אפס.

הפרוייקט הגרעיני של איראן החל בעצלתיים ,בתקופת שלטונו של השאה,
כפרוייקט חשמל .איש לא העלה בדעתו לפתח נשק גרעיני ,או לפחות כך
נתפסו הדברים .לאחר מותו של חומייני האיצה איראן את הפרוייקט,
ובתקופת אחמדינג’אד הוא הפך לדגל המשטר ,כסולם שיוביל לחידוש
העוצמה האיראנית והאסלאמית.

אחמדינג’אד והמשטר הח’ומייניסטי כבר עשו את כברת הדרך למעלה,
לפחות את חצי הדרך .מסתכל אחמדינג’אד למטה ואומר :בשביל מה עשינו
את כל הדרך ,חייבים להמשיך .הנה ,הפסגה כבר קרובה! הגדולה
האסלאמית-פרסית בהישג יד.

אלא שהמאמץ הולך ונהיה קשה יותר ,השרירים כואבים ,הגוף קודח מרוב
מאמץ .ההתגרות בעולם היא גדולה ,איראן היא כיום המדינה המבודדת
ביותר בעולם ,יותר מאשר צפון קוריאה ,והמחירים הכלכליים שהיא
משלמת עולים .המחירים הם כואבים ,שכן אם יתרחב הבידוד ,כל המהפכה
האסלאמית בסכנה .איראן עלולה להתרסק למרכיביה העדתיים והדתיים
הרבים .אלא שאחמדינג’אד כמו סיזיפוס ממשיך ודוחף למעלה ,ואת הסוף
אתם הרי כבר יודעים .אחמדינג’אד כמו סיזיפוס קורבנות של תסכולי
הנחיתות שלהם מול זאוס ומול ארצות הברית .זה היה קטן ומרושע ,זה
קטן ומכוער .עוד מטר ומגיעים! עוד חצי מטר… ו -טראח… .מתהפכת
האבן מטה במהירות ,וקוברת באבק ובזיעה את סיזיפוס המודרני
והמסכן.

האם יביא אחמדינג’אד המוכשר להרס המפעל הח’ומיניסטי כולו?

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :עוד חומרים של ד”ר גיא בכור ,תגובות
ופורומים בדף קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק .כולם מוזמנים להצטרף.

