על עשרה שדים ,תיקוות פנדורה,
והמזרח התיכון שהשתנה לתמיד
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מאת ד”ר גיא בכור
אפרודיטה טיפחה את יופיה ,עדינותה וכוח הרצון שלה .הרמס ,שליח
האלים ,נתן לה אומץ .דמֶטֶר לימדה אותה איך לעבד את הגינה .אתֵנה
הדגימה לה את מלאכת היד ,ואפולו לימד אותה לשיר בקול רך ולנגן
בלירָה .הֵרה ,אשתו של זאוס ,העניקה לה את הסקרנות ,ופוסידון,
שליט האוקינוסים ,כרך סביב צוארה ענק של פנינים ,והבטיח לה
שלעולם לא תטבע .כך נוצרה במיתולוגיה היוונית האישה הראשונה.

ל
פני ששלחו אותה האלים למטה אל האדמה הם ערכו משתה גדול
באולימפוס ,כאשר הרמס העניק לה במתנה קופסת זהב מרהיבה ,מקושטת
ומגולפת“ .לעולם אסור לך לפתוח את התיבה הזו” ,ציווה עליה,
“לעולם”.

אסור

לפתוח?

הרי

זו

מתנת

הכלולות

שלה,

והרה

העניקה

לה

את

הסקרנות..

פנדורה התחתנה וירדה אל הארץ .בתחילה היתה מגניבה מבטים אל
הקופסה המהודרת .אחר כך היתה מבריקה ומצחצחת אותה ,והיא רק נצצה
כך יותר .אחר כך הניחה אותה בארון ,ולבסוף קברה באדמה .אך
הסקרנות היתה כמו קללה אכזרית .פנדורה קראה ב”ניו יורק טיימס”
אצל אחד ,תומס פרידמן ,שבקופסה כזו יכולה להיות מתנה נפלאה
לאנושות ,דמוקרטיה ,אבל הרמס הרי ציווה עליה שלא לפתוח לעולם..

ומה אם אפתח את התיבה לשניה ,ורק אציץ מה יש בפנים ,ומייד אסגור?
רק לשניה ..מי ירגיש ומי יראה? ואולי הרמס
לילה שלם לא ישנה.
רוצה שתפתח את התיבה ,ואפרודיטה בוחנת את כוח הרצון שלה?

עם שחר ניגשה אל התיבה ..ופתחה את המיכסה בזהירות ,ולשבריר של
שניה.

ריח נורא מילא את חלל האוויר ..והיא שמעה רעשים וקרקושים בתוך
התיבה ,של דברים חיים ,הזזים במהירות .בבהלה סגרה את המכסה ,אך,
אבוי ,זה היה כבר מאוחר מידי.

כל הדמונים של העולם יצאו החוצה והתפשטו בחלל האוויר :הרוע,
והמלחמות ,המוות והזיקנה ,המחלות ,התאווה ,רדיפת הבצע והכבוד,

הפשע ,הגניבה ,האכזריות ,השקרים ,הקנאה הרעב… אבל ב”ניו יורק
טיימס” הבטיחו שיש שם דברים אחרים ..מלמלה פנדורה המבועתת על
המעשה הנורא שעשתה.
כאשר כל השדים כבר עזבו ,היא סגרה את התיבה ,אלא שבפינת הקופסה
ראתה מעשה טוב אחד רובץ .זו היתה התקווה ,שנותרה עדיין בפנים.
התקווה של בני האדם לימים טובים ,שעוד יגיעו.
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בזעזועים האדירים סביב ,קרסה ברעש גדול גם התפיסה

הקלאסית הישראלית של “שטחים תמורת שלום” .היתה לנו אמונה תמימה
ועיוורת של עשרות שנים שאם רק ניתן ונוותר ,יקבלו אותנו .שאם רק
נסמוך על רודן זה או אחר “נסיים את הסכסוך” .איזו מהתלה .לא
רודנים נשארו ,לא הסכמים ,ולא ניירות .רק אינטרסים ,שהיו מחזיקים
מעמד גם בלי לוותר ולהתפשט מנכסים .אנחנו את סיני העברנו ,אך
“הסכם השלום” עם מצרים נראה אומלל מאי פעם ,לקראת מכירת חיסול
שלו .ואם זה יקרה ,האם המצרים יחזירו לנו את סיני? אולי חלק
ממנו? “העברת השטחים” היא בלתי הפיכה ,אך “השלום” הפיך .אימרו
מעכשיו :שטחים תמורת שטחים ,שלום תמורת שלום.

ואיך אפשר להמשיך ולדבר על “הסכם” עם הפלסטינים ,כאשר כבר היום
הם שייכים לשני עמים ,שתי מנהיגויות ,שמראש מאותתות מה הן חושבות
על הסכם כזה? אני יודע שיהיו בינינו כאלה שיהיה להם קשה לקבל את

התרסקות “התהליך המדיני” עם הפלסטינים ,שכן כל עולמם היה מושתת
על “הסכם” שכזה עם הפלסטינים ,ועוד אחרי התובנה הנוראה שלימד
אותם עכשיו אסד .אך האם בעידן החשדנות של היום ,הקונספירציות
המוטרפות ,האשליות המסוכנות וההפגנות לשם התרסה ,נותרה בכלל
תרבות של הסכמים במזרח התיכון? האם יש ערך לאיזשהו הסכם?

התהליכים האלה מחייבים חשיבה אסטרטגית חדשה לגמרי בישראל ,ואולי
היא נעשית כאן ועכשיו .באוקיינוס הדעה השבלונית האחת לא תמצאו את
זה במקום אחר.

אך למרות הכל,
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התיבה .ההיפך ,בישראל
כוחות מערביים חזקים
ואת הנעשה אין להשיב.

פנדורה אינה אנחנו,
הזהירו מפני הפתיחה
ותמימים מאיתנו פערו
התיבה הזו לא תיסגר

ולא אנחנו פתחנו את
חסרת האחריות הזו .אך
את פי התיבה לרווחה…
עוד.

למזלנו ,נכנסנו אל הסופה הזו חזקים ,צבאית וכלכלית .ההרתעה
שיצרנו מול חיזבאללה ,חמאס ,סוריה ואיראן שרירה ופועלת ,והעולם
הערבי שקוע בלחימה מטורפת בתוך עצמו .אין לו עכשיו זמן לישראל,
לעומת העבר ,שבו התעסק כמעט רק עם ישראל .הוא מתיש את עצמו .וזה
הפרדוקס :השיעים והסונים ,הלאומיים והאסלאמיים ,שונאים זה את זה
יותר משהם שונאים את ישראל .זו נחמתנו ,בעלת העוצמה.

לכלכלה הישראלית החזקה )שתופיע כאן במאמר הבא של האתר( יש משקל
עצום :היא מאפשרת התחמשות באופן ששום צד ערבי אינו יכול להרשות
לעצמו עוד ,והיא ערובה כמעט יחידה ליציבות שטווינו סביבנו .היא
גם התקווה ) (elpisשלנו ושל האיזור כולו ,בהמתנה לימים טובים,
ביוונית עתיקה משמעה “תקווה” ,זו
שעוד יגיעו .אחרי הכלelpis ,
תיקוותה של פנדורה ,אך משמעה גם “המתנה”.

◄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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