
 קול השלום
 כברירת מחדל

 ה/1ולו{ו כברירת נותדל בלתי נמנעת הנובעת
 אדם) להיות הבוראים של עצמנו ומהמענליות

 או לא במודע אנו בעצם יוצרים או בוחרים למגנט אל חיינו, וכך
 הופך הוא להיות מציאות עבורנו. במילים אחרות, יש בנו כוח
 בונה, כוח להיות הבוראים טל עצמנו. אחזק זאת על ידי תובנתו
 של עמנואל קאנט שטען כי את הדבר כשלעצמו (המציאות
 האובייקטיבית) איננו יכולים לראות ולכן המציאות שאותה אנו
 כן רואים, היא דבר די סובייקטיבי. כלומר, היא תלויה בםה

 שאגו רוצים לראוח או לחילופין - להשיג.

 במערב אירופה, כבר הגיעו למסקנה שהשלום הוא בלתי נמנע.
 אמנם זה לא קרה בנקל: אימפריות קמו וגפלו. פלישות ש17
 רומאים, אעלים, סקסונים, קלטים, ויקיננים ונורמנים היו דבר
 שבשנרה. אפילו מהלך הדומה לזה שקורה עתה בארצנו השתתף
 בהצנה - הקמתה של חומח אדריאנוס לרוחב צפון אנגליה בשנת
 43 לספירה, בנלל הקושי של הרומאים להכניע את השבטים
 הסקוטיים והוולשיים. השובע מנלי המלחמות(השונות) שנמשכו
 מאות שנים לא הניע, ומלחמת העולם הראשונה פרצה בגאון,
 מלתמה שבה השתתפו אומות מתצי הנלובום, והייתה אמורה
 להיות המלחמה שתסיים את כל המלחמות עד שהחלה מלחמת

 !העולם השנייה.
 ההתנסות בזוועות המלחמה הובילה למעין טראומה לאומית
 קולקטיבית אצל כל המדינות המשתתפות. בועת האופטימיות
 של 1900 התנפצה ופינתה מקומה ל״דור האבוד״, דור התיילים
 ששבו לביחם ומעולם לא החלימו מהזוועות שעברו. דבר זה
 גכון במיותד לגבי צרפת, שבה נהרנו או נפצעו צעירים רבים
 מאוד בזמן הסכסוך. המלחמה הביאה לאימון עקרון ההגדרה
 העצמית במערכת הבין־לאומית ולייסודן של "מדינות לאום״
 חדשות במרכז אירופה ומזרחה. היסטוריונים רבים רואים
 במלחמת העולם הראשוגה את הגורם המרכזי בעליית המפלנה
 הנאצית לשלטון בגרמגיה וביצירת גורמות התנהגות ברבריות
 במאה ה־20. כל אלה הובילו למלחמה הגדולה שידעה האנושות
 אי פעם - מלחחת העולם השנייה. הייתה זו מלחמה שפגעה
 באזרחים יותר מכל אחת אחרת שקדמה לה, כמו כן היא היחידה
 שבה השתמשו בפצצות אטום. למעלה מ־50 מיליון איש נהרגו

]vw תומר 

 המאמר דןבאופצייח ו•
 מעצם יכולתנו(בני ה

 שבטבע ובתיים עצמם.

 וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו
 ונער קטן נוהג בם, ופרה ודב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה
 כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני
 גמול ידו הדה, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי...״(ישעיהו

 א, ו-ט - חזון אחרית הימים).
 הוגה הדעוח קרל מרקס, כפילוסוף גיאורג פרידריך הגל בשעתו.
 יצא מהגחה שההיסטוריה מתגהלת על פי חוקיות אובייקטיביח

 וכל התפתחות היסטורית הנה תוצאה של ניגודים.
 בכל זמן נתון קיים מצב נתון שהוא התזה. מהות נתונה וו מכילה
 בקרבה את שלילתה של האנטי־תזה. משילוב שני מנודים אלו
 צומת משהו תדש, המתעלה לרמה נבוהה יותר - הסינתזה. אין
 מלחמה ללא שלום ואין שלום ללא מלתמה, שכן הסינתזה ביניהם
 היא זו שיוצרת את השלם המהווה רמה עליונה יותר. בדיוק כמו

 שכוחות היין והיגג יוצרים את השלם.

 הניסיון של הרציונל האנושי להגיע לפתרון פועל בדיוק באותה
 צורה. כלומר, יש בעיות בלתי פתורות היוצרות גיגודים, עצם
 ההתגברות על חלקן מעלה את האנושות לרמה גבוהה יותר.
 בכל זאת שלב זה טומן בקרבו בעיות בלתי פתורות גוספות,
 שגם עליהן םגסים להתגבר ולעלות בכך לשלב גבוה יותר וכך
 הלאה. םוקרטס בשעתו הניע לשלב מתקדם בניסיונו להגיע
 לפתרון, שממנו יצא וטען כי הוא מבין שהוא אינו מבין. אולי ע7
 אותו משקל, גם אנחנו נבין שהשלום הוא בלתי נמנע ודרך
 המלחמה אולי תפתור בעיות אחדות, אך תגרור אחריה אחרות

 וגדולות עד לאין שיעור.

 רוב בני האדם רוצים שלום. השאלה המתבקשת היא למה
 אנו חייחסים חשיבות או משקל רבים יותר, לא במילים
 ובמאוויים, אלא בהלכה למעשה - למלחמה או לשלום? הדבר
 תלוי בבני האדם, שהרי מצויים אנו בעולם של עשייה ובשל כך
 נתונה לנו האפשרות לבחור. זכות הבחירה, היא זו הוורעת בנו
 כל יום מתדש את הכוח להעמיס על נבנו את הילקוט הכבד ש7
 החיים ולצאת ליום הלימוד הבא. המילה ״מציאות״ והמילה
 ״המצאה״ עזרות מאותו שורש, וכל מה שאנו מאמינים בו במודע



 לחיות על חרב המלחמה לעד איגה הגיונית שכן, אם רוצים
 לעשות צעד משמעותי לקראת השלום, חייבים להיות מוכנים
 גם לכישלון. אפשר לדמות את מצבנו לתינוק בחיתוליו המנסה
 ללמוד ללכת; הוא גופל, אך מגסה לקום שוב תוך גטילת סיכון
 מחושב, עד שהוא מצליח ללכת היטב. ההליכה, כמו כל

 איגסטיגקט, היא בלתי גמגעת בדיוק כמו השלום.

 הדבר דומה למודל הפסיכרדינמי של אבי הפםיכואגליוה,
 וינמונד פרויד. מצד אחד ישנו הארוס (האינסטינקטים לפיתוח
 ושימור החיים), ומצד שני - התנטוס (האינסטינקטים של
 המוות), ההרסני אמנם, אך דווקא לו יש תפקיד חשוב בשימור
 החיים. למשל שרפת יער היא דבר שלילי, אך יש לה נם צז
 חיובי, שכן אפר העצים משמש להורדת גשם ולהתחדשות.
 במילים אחרות, גם ההרס הוא חלק מהמעגל התורם לחיים. כך
 הדבר לגבי מלחמה ושלום. המלחמה הורסת ומחריבה, אך אולי
 דווקא מתוך סבלות המלחמה יפרוץ החיובי בדמותו של השלום.
 למעשה, התוקפגות המשמשת כחומת ברזל יוצרת את התוצאה
 שממנה אנו כה פוחדים. היא זו הזורעת סבל וכאב כנחיל ארבה
 המתפשט וטורף את אושרנו. המכנה המשותף כבר קיים, לכן
 זה רק עניין של זמן עד שמתוך ההרס והדם יבקע קול השלום
 כברירת המחדל הטבעית. והוא יתפוס את מקום החורבן והניכור.

 במלחמה, כשני אחתים מאוכלוסיית העולם.
 עם סיום המלחמה, כשהתחילו להבין את גודל הזוועות שקרו,
 החלו האומות להעמיד לדין את פושעי המלחמה, לשקם את
 הצדדים ולגםות להביא לשלום עולמי למשך שגים רבות. גדרש
 מחיר של מיליוני הרעים במשך םאות שנים כדי להבין זאת, אך
 בסופו של דבר וה אכן קרה. הניסיון המר שלימד את אומות
 אירופה מהו סבל המלחמה חלחל דור אחרי דור בתודעתן ויצר

 קרקע פורייה לשלום בין העמים.

 לא בכדי ישנו פתגם אגגלי שגורם כי ״ידע הוא נונדן לפחד״,
 אך בד בבד אין לשכוח את דבריו של הסופר הנודע מארק טוויין
 שאמר כי"סבון וחינוך אינם מידיים כמו רצח אבל לטווח הארוך
 הם הרבה יותר מסוכנים״ ומי שלא מבין את האמרה הזו שיסיק
 את המסקגות המתבקשות מהסיפור הבא: גנרל פנש פעם ראש
 שבט קניבלים וסיפר לו שבמלחמת העולם הראשוגה נהרגו כמה
 מיליוני בני אדם. ״איך הספקתם לאכול את כולם?" התפלא
 הקניבל. "אצלנו באירופה," הסביר הגנרל"לא אוכלים את
 האויב.״"להרוג ככה סתם? לא בשביל לאכול?״ תהה הקניבל
 "איזה ברבריות.״ לכן חשוב מאוד שנבחן את אופן השימוש

 בידע.

 איני אופטימיסט חסר תקנה, אך ברור לי כי הכישלון הוא רק
 מנגנון למידה, ובכל כישלון ניתן לומר כי התקדמנו עוד צעד
 לעבר הפתרון. משום כך האמירה כי השלום נכשל ונורלנו נחרן


