מותו של קרוואג'יו ,והנוצרים
שנכחדים במרחב הערבי סביבנו
מאת ד”ר גיא בכור
מיכלאנג’לו מריזי דה קרוואג’יו ) (Caravaggioחי בסך הכל  38שנים,
אך הספיק לגעת בתקופה כה קצרה גם בנשגב ,וגם בעלוב והנקלה ביותר;
בהשפעה האדירה ,ובשכחה; בהערצת החברה ובנטישתה ,ברוממות הנפש,
ובעליבות הגוף ,עד לסיום המהיר.

הוא נולד במילאנו שבצפון בשנת  ,1571ולאחר ששימש כשוליית ציירים,
עבר בגיל  21לרומא .למרות שחי חסר כל ברחובות ,פתח בקריירה
מרשימה ,עד שהפך לצייר החשוב ביותר בתקופתו ,בבחינת גאון עד
לימינו.

אלא

שקרוואג’יו

היה

גם

אדם

אלים

ואלכוהוליסט,

המעורב

בקטטות

שיכורים ,ובשנת  1606אף הרג אדם בקטטת רחוב .הוא נמלט לנאפולי,
אחר כך למלטה ,ושוב לנאפולי ,שם היה מעורב בעוד קטטה ,ופניו
הושחתו כתוצאה מכך.

מסעו האחרון היה כנוסע סמוי באוניה לרומא ,לבקש כפרה מהאפיפיור
על האדם שהרג ,אלא שהוא לקה בדרך בחום גבוה ,התמוטט ,וסיים את
חייו כשהוא רץ לאורך החוף ,לתפוס את האוניה ,ולשלוף ממנה את
סמרטוטיו העלובים.

כמו קרוואג’יו ,שהצטיין בציורי הנצרות החדים והמדהימים שלו ,כך
גם הנוצרים של העולם הערבי עשו את אותו מסלול :מכוכבי לאומיות
הלבנט ,עד לעלובים ביותר שלו ,נמוגים חסרי שם בדרך המהירה אל קו
הסיום.

 1שנה אחר שנה מאז  2006בדצמבר חודש הסיכומים ,אך גם חודש החגים
הנוצריים ,מקפיד  Gplanetלבדוק את מצבם של הנוצרים הערבים ברחבי
המזרח התיכון ,גם משום שהם סוג של מדד ,לבחון את חום גופו של
האיזור שלנו ,ואת מידת מחלתו או שרידותו .לפעמים אנו עדים בחיינו
לתופעה היסטורית ,אך בשל השגרה ואקטואליה הזורמת ,אין אנו
מאפיינים אותה בשמה ,ולא ערים לקיומה ,וזה מה שקורה עם הנוצרים
הערבים.

שנכחדים.

כמו שגורשו היהודים-תחילה מן העולם הערבי ,כך מסולקים בשנים
האחרונות באכזריות הנוצרים הערבים ,אלה שראו עצמם בשר מבשרה של
“האומה הערבית” ,והתופעה הזו של היכחדות ,מתחילה להגיע עכשיו
לשיאה ,מאז האסון שנפל עליהם עם “האביב הערבי” הטראגי.

הם שגשגו עם הלאומיות הערבית ,שהם היו בין מבשריה )וראו שורה של
מאמרים קודמים בעניין(; הם נסבלו תחת שלטון “האחים המוסלמים” של

מוחמד מורסי ,למשל ,אך הם הפכו לאוייב בלתי נסבל אצל הסלפים,
נותני הטון החדשים של העולם הערבי .במצב כזה הברירה העיקרית
בפניהם היא לעזוב ,או למות ,והתשובה ברורה.

זה לא הם שהשתנו ,זה העולם הערבי שהשתנה ,והפך למקום מסוכן מאוד,
בין הסונים לשיעים ,וכיוון שהנוצרים נתפסים כבעלי ברית של השיעים
)כמיעוטים בעולם סוני( נגזר גורלם לשריפת הכנסיות ,לרצח ,לאסלום
כפוי ,להצקות ולבידוד ,כל מדינה והדרגה אליה היא מגיעה.

לסלק את הנוצרים זה ,בעצם ,לסלק את מאה שנות הלאומיות הערבית;
להחזיר את הגלגל אחורה ל .1903 -לתאר את הלאומיות כפגם מכוער
שאירע לעולם האסלאם הסוני ,ואשר יש צורך לטהר אותו מחדש.

רקוויאם באביב :הטיהור של הנוצרים מן העולם הערבי מתנהל במלוא
הקצב

מה שאפיין את קרוואג’יו היה הבלבול בין הטוב לרע ,עד כי לא ידעת
מיהו טוב בציוריו ,ומיהו רע ,ובין היפה למכוער .אז מי הרע ומי
זכה ביופי? והאם היופי הוא הטוב ,או שהכיעור דווקא הוא מסמל את
הטוב? ומי הטוב ומי הרע בעולם הערבי כיום? האם יש עוד טובים
ורעים? ומי המכוער ומי היפה?

האם יש שכר ,האם יש עונש ,האם יש חסד ,והאם יש כפרה?

 2אפשר לומר שאיזור הלבנט ,כלומר החלק הצפוני של העולם הערבי,
מתקרב להיות “נקי” )מילה איומה ,שבדיוק מתאימה כאן( מן הנוצרים
שלו .בעיראק ,מתוך  1.5מליון רק לפני עשר שנים ,נשארו ב – 2013
רק  ,250,000ובקצב ההגירה הנוכחי ,עד לסוף העשור לא יישארו
נוצרים בעיראק בכלל ,רק כנסיות ,עדות אילמת לקהילה שהיתה ,ואיננה
עוד .בדיוק מה שקרה ליהודים בעיראק ,קורה לנוצרים ,ואגב ,זה מה

שקורה עכשיו ליהודים בטורקיה ,הם בורחים .מתוך  25,000היהודים
בטורקיה רק לפני ארבע שנים ,חצי כבר נטשו )הרוב לצפון אמריקה
ואירופה ,אך אחוז לא מבוטל לישראל(.

הנוצרי האחרון

 3סדאם חוסין ,כמו ייתר המנהיגים הלאומיים ,היה מגינם של
הנוצרים ,והם שגשגו תחת כהונתו .עכשיו הסונים שורפים את הכנסיות
שלהם ,אפילו באיזורים הכורדיים של צפון המדינה .בהעדר משטרה
יעילה ,דמם הפקר ,ובספטמבר השנה אירע פיצוץ גדול בכנסיה נוצרית
בכרכוכ ,מה שסימן גם לנוצרים של הצפון להתחיל לארוז .עיראק צפויה
להיות המדינה העיקרית ,שבה נעלמים הנוצרים ,בוודאי לאחר
שהאמריקנים נטשו וברחו )רמז ,למי שסומך על הכוח הצבאי של
האמריקנים(.

 4בסוריה מתרחש רצח עם וגירוש נוצרי יזום ,ולפי עדות המנהיג
הקתולי שנשאר בסוריה ,גרגוריוס השלישי לחאם ,מתוך  1.75מליון
הנוצרים ,היגרו כבר  ,450,000וכל זה קרה בפחות משלוש שנים.
הסלפים לקבוצותיהם כבר הקימו שתי “מדינות” סלפיות-סוניות בצפון
ובדרום ,ובמדינות האלה אין מקום לנוצרים .בשאר נשאר התקווה שלהם,
אך הוא לא ייצא להגן עליהם ,הוא עסוק בשמירה על חייו ,וראינו את
הקרבות במעלולא במאמר קודם.

על עץ הזית הבוכה

 5ברשות הפלסטינית עוד מעט ולא יישארו נוצרים .ברצועת עזה מתוך
 3,200נוצרים עד לעליית חמאס ,נותרו היום כמה מאות ,כפופים
לדיכוי קשה ,אסלום כפוי ורצח .ביהודה ושומרון נשארו כמה עשרות
אלפי פלסטינים ,עם קצב הגירה של  1,000איש מבית לחם בלבד כל שנה

)רובם לדרום אמריקה ,שם יש קהילה ערבית נוצרית עצומה( .מ90% -
נוצרים בבית לחם בשנות השבעים ,היום יש שם  65%מוסלמים .על פי
הנוהג ,ראש העיר בבית לחם הוא תמיד נוצרי ,למרות שהנוצרים שם
מיעוט ,אך ראשת העיר שנבחרה השנה ,ורה באבון ,האישה הראשונה אי
פעם בתפקיד ,נתקלת ברדיפות ,פגיעה ברכושה ובדיכוי נמשך ,כדי
להביא לסילוקה ,גם מצד פתח ,לא רק חמאס .במזרח ירושלים נשארו
כעשרת אלפים נוצרים בלבד ,למזלם ,בחסות ישראל.

גם חדשנות איפיינה את קרוואג’יו ,שהשפיעה על דורות של ציירים
אחריו ,בעיקר רמברנדט ,רובנס ,ורמר ורבים אחרים .השפעתו היתה
הרבה מעבר לציורים שלו ,שכן הוא יצר אסכולה .כך היה מעמדם של
הנוצרים בעולם הערבי ,הרבה מעבר למעמדתם .הם יצרו אסכולה ,של
ה”פן-ערביות” ,של הלבנט ,של מזרח-מערב .סוציאליזם ,קומוניזם,
והלבנטיניזם.

האם היה דתי ,בשל ציוריו הדתיים? לא נראה .הנצרות שימשה עבורו
כלי לגיטימי לרגשות אמנותיים ,ולכן הדגיש אותה .אצל הנוצרים ,זה
דווקא היה הפוך ,והם השתדלו להסתיר את הנצרות שלהם ,ככל האפשר,
בלאומיות ערבית ,בעת’ ,סוציאליזם ערבי ,קומוניזם ,לאומנות-סורית,
ומה לא .הוא הדגיש אותה ,כדי לקבל לגיטימציה; הם הסתירו אותה,
כדי לקבל לגיטימציה .אך בשני המקרים היה מדובר בסוג של הכחשה
ומצוקה.

“ ,Kyrie, eleisonאלוהים ,תן חסד”.

 6במצרים יש את מספר הנוצרים )הקופטים( הגבוה באיזור ,כתשעה
מליון )מתוך  90מליון( .הם אמנם לא נכחדים כנוצרים שבלבנט ,אבל
הם מסכנים ,עם דיכוי ממשלי וחברתי כבד .בשלוש השנים האחרונות
הופקר דמם ,שכן בתקופת מורסי היו חשופים לפגיעות ,ועכשיו מכלים
בהם הסלפים וה”אחים” את זעמם ,עם שריפת כנסיות ,פיצוץ מוסדות
קהילתיים ,רצח ברחובות ,אונס וגזל רכוש .במדינה ששקועה כבר בתוהו

ובוהו ,זה הנושא האחרון שלמשטרה יש זמן לעסוק בו .אייקונים
קופטיים כמו בוטרוס ראלי )שהזדקן מאוד( או המליארדר נגיב
סאוויריס עוד שם ,אך ההערכה שכרבע מליון קופטים כבר עזבו מאז תום
כהונת מובארק .לא כולם מקבלים דרכונים שיאפשרו להם לעזוב ,משום
שרשמית מצרים מכחישה שיש בכלל בעיה .מצרים בכלל לא רואה בהם
מיעוט נבדל ,ולכן אין בעיה.

החורף חזר :הזהו רצון האל?

 7לבנון שונה מעט ,משום שזו עדיין מדינה שבה הסונים מיעוט,
ולחיזבאללה השיעי קשרים טובים עם הנוצרים ,בעיקר הנוצרים-מארונים
מישל עאון ,אך גם בדרום לבנון .בחסות “מדינת חיזבאללה” ,הנוצרים
נשמרים .אלא שגם הם מוצאים את עצמם תקועים באמצע ,בין העדות
המוסלמיות ,למשל ,בין הסונים לעלווים בעיר טריפולי שבצפון ,או
באיזורי ביירות .כמו תמיד ,הנוצרים מלבנון מהגרים ,והמגמה הזו
נמשכת גם כיום.
איך שולחים את המאמר הזה לחברים? יש כפתור “המלץ לחבר” ,בתחתית
המאמר .הדרך הטובה ,האישית והמהירה ביותר לדעת מתי עולים מאמרים
באתר היא להירשם כאן ,ולקבל התראה למייל האישי .הנרשמים קוראים
ראשונים.
עכשיו אנחנו מבינים עד כמה חשוב גם לנוצרים בלבנון שאסד ינצח
בסוריה ,ואנחנו השלינו את עצמנו פעם ,שהם יכולים להיות בעלי
הברית שלנו נגד משפחת אלאסד; אשליות של “שומרי הסף” לדורותיהם.
בנוסף לכל ,הנוצרים בלבנון מסוכסכים כרגיל בין הכנסיות השונות
שלהם.

השנה התפרסם מחקר דמוגרפי מעניין )אך חשוד ,בלבנון כל המספרים
חשודים( ,שנתן אינדיקציה עדכנית למספר הנוצרים-מוסלמים במדינה,
עם כמליון נוצרים בלבד ) (34.35%לעומת שני מליון מוסלמים
) .(65.47%אך בלבנון יש כ –  4.5מליון תושבים ,אז מי הייתר? בכל
מקרה ,מספר הנוצרים הולך ויורד ,ובסקר שנערך השנה בקרב הנוצרים
בלבנון שני שליש ענו שקיום הקהילות שלהם בלבנון נמצא בסכנה

קיומית בטווח הרחוק .הם אמרו שיותר מידי מחבריהם הנוצרים היגרו,
שהאחוז שלהם באוכלוסיה צונח ,וכי המנהיגים שלהם לא רלבנטיים
לחיים שלהם.

אם יום אחד מלחמת האזרחים תאחוז גם בלבנון ,מצבם של הנוצרים צפוי
להיות קריטי ,ומי שכונתה פעם “מדינת הנוצרים” ,ראש
לקהילות הנוצריות של הלבנט ,תפלוט אותם החוצה גם היא.

וראשונה

לאחר שפניו של קרוואג’יו הושחתו בקטטה ,הוא הנציח זאת ,בעקיפין
בציורים שלו ,ששניים מהם עוסקים בראש כרות :שלומית )סלומה( וראשו
של יוחנן המטביל בידה ,ודוד ,האוחז בראשו של גוליית .האלימות
אצלו התגלגלה למוטיב של יצירה .החידלון שחיפש נואשות את החיים,
עם דו-קיום שברירי בין שניהם.

 8הנתונים האלה לגבי הנוצרים הערבים הם סיוט עבור שונאי ישראל,
שהתרגלו להאשים אותנו ,וזכורה לרעה הכתבה המומצאת של הכתב
האמריקאי )היהודי כמובן ,מסוג היהודים הנמוגים( בוב סיימון ,על
ההתנכלות לנוצרים דווקא בידי ישראל .כבר ברור בתקשורת העולמית
שמצב הנוצרים בכל האיזור אינו קשור כלל לישראל ,במסגרת “אפקט פרח
מאוד לפרגן לישראל ,שדווקא שומרת היטב על
הצבעוני” ,אך מתקשים
האזרחים הנוצרים שלה ,עד שהמעורבות שלהם בחיי המדינה גוברת .של
רוע מסורתי ,מטשטשים את זה ,כך שהקורא התמים יחשוב שגם אצלנו
מתנכלים לנוצרים ,מגרשים ורוצחים אותם.

 10ללא הגנה אזרחית ,ללא הגנה מדינתית ,תוך שבנו רק על פטרון
אחד ,זה גורלם של מי שהפסידו ,ואשר הברירה שלהם היא לברוח או

למות .אך הגרוע מכל הוא שהם נותרו גם ללא עניין של העולם ,למשל
של משטר אובמה .זה שמדבר ומגנה במילים גדולות ,אך בפועל לא עושה
דבר למנוע את רצח העם הזה ,או של האפיפיור החדש ,איש השנה של
 ,2013שצאן מרעיתו נכחדים ממש לנגד עיניו ,והרבה אין הוא יכול או
אין הוא רוצה לעשות .זיכרון נמוג ,שמשאיר בתי כנסת וכנסיות
נטושים.

ואפילו להאשים ,כרגיל ,את ישראל ,התרופה הקלאסית ,כבר קשה.

ואיפה

קיברו

של

קרוואג’יו?

האיש

שכבש

את

פסגת

הציור

ברומא

ובוותיקאן נעלם כאשר חלה ,ואיש לא טרח לקבור אותו ,או לזהות את
קברו .מפסגת עולם אמנות ,עד לרמה הירודה ביותר של עליבות ,עד
שנעלם ללא שם וקבר .רק ציוריו נותרו ,כאידיאולוגיות הפורחות
באוויר של הנוצרים ,עדות לחיוניות מתנצלת שהיתה פעם ,ונקטעה.

“ ,Kyrie, eleisonאלוהים ,תן חסד”?
כמוהו כמוהם :חסד לא היה.

חומות המבצר נבקעו :על בחירתם של הנוצרים בישראל

◄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 לקרוא את תנאי הרישום ולהירשם – 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

