
ו עוד על צדק יעל לאיטסן  לא דיברנ

 קיא דיברנו עוד על צדק

 יעל לאוטמן

 איילת: יש משהו מאוד בעייתי בניסיון להגדיר צדק, מונח

. ימי שלו ר כי לכל צד יש את הצדק הפנ י ב ד ש ו א  מ

 צדק זה מלשון צודק?

 איילת: זה מלשון הוגן.

 אבי: אני תושב שלא צריך להגיע להגדרה, זה מאוד אמורפי.

 מאוד ריגשה אותי הסצנה בטרט ״בתורים טובים" בה המפקד

 היה בטוה שהוא צודק, אני נזכר בזה וזה עושה לי משהו.

 בואו נרד ל״שטת". אז איפה ה(תוטר) צדקי

 גלעד: זה לא משהו אוניברסלי, זה הדלק שלנו, מניע אותנו

 לקראת מיליארד הגדרות למיליארד אנשים.

ם שלו צודקים. י ש ע מ ה ב ש ש ו ן לאדן ח ב  אבי: כמו ש

 גלעד: אני ממש יכול להבין אח העולם המוסלמי, כי למה

 שהמערב יכפה אח עצמו על חרבוח אתרת?

 כפיר: אחה חמיד יכול להגיד שנקודח המבט שלנו זה נראה

 הגיוני.

 איילת: זה מאוד טוחר אח מה שקורה היום בארץ, כי כדי

 להצדיק אח הצדק שלנו אנו נוקטים בחיסולים. אז איפה

 הצדק?

 אבי: מצד שני, מחטלים לנו..

 גלעד: אני חושב שכן ירבו.

 סליחה?

 גלעד: כשהביטחון שלך עומד בסכנה, אתה רוצה לתקן את

 זה באופן נקודחי.

 סוף יום לימודים. יש ערמה של סטודנטים על הדשא, ואנחנו,

 שישה טטודנטים מהחוג למדעי ההחנהגוח, יושבים על כוס

 קפה ומדבהים על צדק.

 משתתפים: כפיר רוזן, גלעד גוטפלד, אבנר אזולאי, איילת

 דהאן ואבי גולנדר.

 אהלן לכם. לא דיבתו עוד על צדק . אז אסוציאטיבית, מהבטן,

 תנסו להגדיר מה זה צדק עבורכם?

 כפיר: מצב של הוגנות פנימית, באופן השוואתי למשהו

. ש נ ו ע  אתר.זה כש״הטוב" ניצת ו״הרע" קיבל את ה

 למרות שאני בא מזווית של יפה נפש, זה לא צודק שאני עושה

. ם לא. י ק י נ מ י א ו ל י מ ה ז מ ו ח ם א י נ ו מ ש ם ו י א ו ל י  מ

 גלעד: צדק בנוי על יחסיוח. זה פרדוקס ששואף לשוויון מוסת

 והוא בא בצורה אינטגרלית יחד עם חוסר צדק. זה יכול

 להתבטא בהמה מוסרית, והוא מטיף למוסדות השונים כיצד

 להתנהג נכון.

( . ש לי קרום בקפה. י ומוסיף: זה גם לא צודק ש ) 

 מה זה נכון?

 גלעד: באופן שווה.

 אבנר: אני ארד מההמה הפילוסופית. שמעתי היום בדדך לפה

 ברדיו את השיר"כולם מדברים על שלום ואף אתר לא מדבר

 על צדק, לאחד זה גן עדן, לאחר גיהינום".

ו יכול לבוא יחד עם צדק  השאלה היא אם הצדק שלנ

 אוניברסלי.



ו עוד על צדק יעל לאוטמן ברנ  לא די

 כפיר: אתה יכול להגיד שגם לטטודנטים באוניברסיטה זה
 לא תנאים.

 אבנר: קודם דיברתם על אלימות. מה שאתה אומר זה נכון,
 הדרך להשיג צדק לאורך ההיסטוריה, לדוגמה בבסטיליה,
 תמיד הייתה באלימות. אז בוא ניקח מקרה שונה, כמו הדלאי
 למה שמנסה להשיג צדק ללא אלימות, ובינתיים נראה שהוא
 לא מצליח.. לצערי אם מסתכלים על תוצאות, נראה שלרוב
( ״ . י ד  אין כאלה (למעט דוגמאות כמו מנדלה, מ
 אבי: בוא ננסה לראות את התוצאות לא בטווח הקצר, אלא

 עוד כמה מאות שנים.
 אולי קצת דוגמאות אישיות?..

 איילת: בשבוע הפתיחה של השנה היה פה מבצע למדפסת
 שלא היה לי כסף לקנות אותה, לעומת זאת יש
 לי ידיד באוניברסיטה שממש לא חסר לו כסף ודווקא הוא

 קיבל מדפסח חינם..
 כפיר: חלק מהדברים הקשים שקרו לי אפשרו לי להסתכל

 עליהם מהיבט יותר אופטימי.
 יש לך דוגמה שמראה איך צמתת מאי צדק?

 (חושב על זה..) כל אכזבה שעברתי, כל בחורה שהפילה אותי
 על הקרשים ..

 וזה צודק שזה קרה?
 כפיר: כן כי המציאוח הזו פקחה לי את העיניים ופיתחה בי

 כישורים תדשים להתמודדות טובה יותר.
. .  טוב, לסיכום, כמה מילים על צדק אולטימטיבי
 גלעד: שלכל אחד תהיה האפשרות להיות אחראי לגורלו

 ולחייו בעולם של אי שוויון.
 כפיר: לבחור להיות כל מה שאתה רוצה, עצוב ומאושר בלי

 שזה ישפיע על אף אחד אחר.
 אבנר: כמו כפיר, רק שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ושגורם
 לו הכי הרבה אושר מבלי לפגוע באחרים, ולדעתי אנחנו כן

 מושפעים מאחרים.
 אבי: ניגודים שמשלימים זה את זה.

 איילת: שאנשים יהיו שלמים עם עצמם ועם העולם שהם
 חיים בו. שנהיה שלמים עם מה שיש לנו.

 (רומנטיקנים חסרי תקנה..).

 כפיר: תשים לב למצב עכשיו, לא המדינה מתפוררת, אלו
 האנשים.אם אין לבן אדם כטף להביא הביתה אז פשוט לא

 מעניין אותו כלום!
 הגענו למבוי סתום..

 אבנר: השאלה שמטרידה אותי היא אם תמיד תייב להיות
 הניגוד בין צדק אוניברסלי לאישי, אם יש משהו שהוא יותר
 גבוה, כמו ב emagine (דמיין) של ג׳ון לנון ־ האם תמיד
 יישאר בגדר אידיליה ולא ניתן יהיה ליישם את זה?..

 איילת: זה נשאר רתוק.
 גלעד: אני אנסה לענות על זה.

 אבי: אם תצליח , תשלח את זה לראש הממשלה (מעט ציניות
 לא הרגה אף אחד..)

 גלעד: זה מתבטא בתהליכים שחלים עלינו, כי אם אני מדבר
 על אלימות והמלתמה בה, אנו פותרים את זה באלימות.

 וזה צודק בעיניך לפתור אלימות באלימות?
 גלעד: לא רוצה להתייתם לזה עכשיו.

 כפיר: אני דווקא כן רוצה שתתייחס לזה. אם יפוצצו את אח
 שלך במכות, לא תיתן להם בחזרה?

 גלעד: אני אגיב. יש פה מיליוני אנשים, ולא יכול להיות מצב
 שכולם יהיו עשירים, ואם אתה עשיר, מישהו תייב להיות
 עני. יש סנוב מגעיל שנוסע במכונית פתותה שעולה שבע

 מאות אלף שקל, הכול מקובל והכול נכון.
 אבנר: אז אתה בעצם תומך באיזו אנרכיה מסוימת.
 אבי: נראה שאתה תותר לנקודה שהטבע יצר אי צדק במתכוון.

 אנתנו רוצים להאמין שיש איזה שהוא פטרון על הצדק.
 גלעד: יש הרבה חוקים שלא עומדים במבחן המציאות.יש
ים שמנסים להביא צדק.  הרבה חקדימים משפטי
 אדם עני שאין לו שקל על הישבן,שלא עזב כל החיים את

 בית שאן, מול הבוס הגדול.
 אבי: זה חוסר צדק מבחינתך כי אחה בוחן את זה מהיבט

 כספי.
 גלעד: אני חושב שיותר קל לעסוק בכסף-אלה החיים שלנו.
 זה לא צודק שאנחנו סובלים כאזרחים חפים מפשע, אנחנו
ו אף אחד. ו לא הרגנ בנ רו ו ו נ מ ח ל  למעשה לא נ

 (שתיקה..)
 גם עצם הנוכתות שלנו פה היא תוסר צדק. זה שאנתנו נמצאים
 במכללה שבמסגרת שלה יש קורסים מוגבלים וצרים לעומת

 האוניברסיטה.


