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מתגלגלת ורותחת, נעשית לוהטת יותר וסמיכה יותר בכל שנה ושנה, 
להבה נוזלית דחוסה שאינה יודעת מנוח. גם היא תתפרץ יום אחד אל 
חלל האוויר, חורכת במהלכה את כל החי, הצומח והדומם. וישנה גם 
הרוח, כל הרעיונות שהעיר בנויה מהן: רעיונות מופשטים ורעיונות 
קונקרטיים, הגיוניים ורומנטיים, אידיאליסטיים ואופורטוניסטיים. כל 
כך הרבה מחשבה שוקעה בעיר, במבנים המסובכים המרכיבים אותה: 
גורדי  החל בסימטריה המורכבת של רשתות המתכת שבבסיסם של 
השחקים שלה, דרך הפרופורציה הממוקדת להפליא, המושלמת, של 
תשתית השתי וערב שעליה היא מושתתת, וכלה במבנים המדהימים 
אותה  ההופכות  והשלטוניות  הכלכליות  המערכות  של  במורכבותם 
לבירת העולם. מעולם לא נדחסה רוח האדם באופן אינטנסיבי כל כך 
אל תוך צילינדר המתכת של הטכנולוגיה, הארכיטקטורה, הכלכלה 
והמדינאות — וזה מעולם לא עמד בסכנה כה מוחשית של התפוצצות. 
גם האדמה תתמרד, יסוד הבראשית הפורה שהוזן בעצמות אינספור 
ודרום  מרכז  של  המסכנות  ערי  של  הבנייה  במהלך  שמתו  העבדים 
מנהטן. האדמה הסלעית הכהה שלא ראתה אור יום כבר יותר ממאה 
בטון  מתכת,  משמעות,  של  טונות  מיליארדי  תחת  הנחנקת  שנה, 
וזכוכית — גם היא תתנער פתאום, כמו בעל חיים אדיר המסיר מעליו 
את העול, תנער מעליה בזעם את כבלי הציוויליזציה ותשלח את רסן 
הכיבוש האנושי. אדמה ורוח, להבות ונוזלים. גם עוצמת החורבן תהיה 

אינסופית, כגודל תפארתה של העיר.
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על  אנדרו  נקש  הצהריים  אחר  בחמש  בדיוק  הצהריים.  אחר  חמש 
מערכת  אל  המובילה  מלא,  דובדבן  עץ  העשויה  החדשה,  הדלת 
המשרדים המפוארת של ברני ברנסטין, נשיא אוניברסיטת ניו יורק. 
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בניין  של  המנהלים  אגף  הנרחבים שעבר  השיפוצים  על  הוא שמע 
משפתחה  ולכן,  שופצו,  מאז  במשרדים  ביקר  טרם  אבל  טישמן, 
המלוטש,  המקצועי  חיוכה  את  אליו  מחייכת  הדלת,  את  המזכירה 
חריף לשגרה  כה  בניגוד  וטוב הטעם שעמדו  בו מראה הפאר  הלם 
אור  הדעת.  אחר  המצוד  זירת  המרושלת, של  הסגפנית,  האסתטית 
יום חמים שפע דרך חלונות הגג, מאיר כמו זרקור קולנועי רצועה 
פאה  הקבלה:  מחדר  שניבט  הנשיא  של  האישי  משרדו  של  צרה 
ועשירה,  חומה  עץ  רצפת  על  נחה  עתיק  אסיאתי  מרכז  שטיח  של 
ממורקת למשעי ואוסף מרשים של בקבוקי משקה משובח התנוצץ, 
בשלל גוונים של חום וזהוב, על שידה עשויה מהגוני אמיתי. אנדרו, 
לה  והניח  למזכירה  הודה  המקצועי,  מהסוג  חיוך  הוא  גם  מחייך 
ההוליוודי  הפאר  הנשיא.  של  האישי  משרדו  פתח  אל  אותו  ללוות 
הפתאומי, שהתאים יותר לעולמם הדקדנטי של תאגידי הענק מאשר 
לאוניברסיטה עירונית, ריתק ושיעשע אותו במידת־מה, אבל נסך בו 

גם איזו אי־נוחות שאותה התקשה להגדיר. 
הנשיא ישב מול שולחן העבודה שלו ועיין במסמך כלשהו, מלבדו 
לא היה איש בחדר. "הם עוד לא כאן?" חשב אנדרו לעצמו, מופתע. 
הוא לא ידע בבירור מיהם אותם "הם", גם מטרת הפגישה היתה לא 
ברורה איכשהו — הניסוחים שיצאו ממשרד הנשיא הלכו והסתבכו 
לאחרונה, הפכו למין כתבי סתר סתומים, כאילו דיפלומטיים. הוא 
ראש  לתפקיד  שלו  הרשמית  ההכתרה  פגישת  שזוהי  כמובן,  הניח, 
אליהם  אמורים להצטרף  סגל שהיו  חברי  אותם  מיהם  ותהה  החוג 
ומה יהיה תפקידם בדיון. ברני לא נהג לנדב אינפורמציה, הוא היה 
רגיל להחזיק את הקלפים שלו קרוב מאוד לחזה, בין אם היה בכך 
המשרדי,  הטקס  גינוני  על  מקפידה  המזכירה,  לאו.  אם  ובין  צורך 
נעצרה לפני הדלת הפתוחה ונקשה עליה קלות: "פרופסור ברנסטין, 
פרופסור כהן נמצא כאן." הנשיא הרים את מבטו מעל למסמך אשר 
בקריאתו היה שקוע ועיניו הזדרחו לקראתו. הוא הניח מידו את דף 
ובא  ממקומו  קם  הריק,  השולחן  רקע  על  בלובנו  שהבהיק  הנייר, 
לקראת אנדרו, מחייך ומושיט כף יד רחבה ללחיצה. הוא היה לבוש, 
כרגיל, בחליפה אלגנטית מאוד ונראה, כרגיל, מרוצה מעצמו, שזוף 
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לך  להציע  יכול  אני  אותך!  לראות  טוב  כמה  אתה!  "הנה  ובריא. 
משקה? מה בדבר קצת ויסקי? יש לנו פה כמה בקבוקים מעניינים 
במיוחד..." השאלה הפתיעה את אנדרו, מה פתאום משקה בחמש 
אחר הצהריים? כנראה הנשיא אכן רואה בפגישה הזו אירוע חגיגי. 
האם גם הוא היה צריך להתהדר קצת, ללבוש את אחת מחליפותיו 
שידת  אל  אותו  והוליך  במרפקו  אנדרו  את  אחז  ברני  הטובות? 
המהגוני. הבר היה מאובזר היטב ומבחר המשקאות העיד על טעם 
מעודן ומבחין. אנדרו מצא את עצמו, כמעט בעל כורחו, תוהה מי 
בוחר עבורו את המשקאות. הנשיא, ילד מגודל שכמותו, השתעשע 
ובבקבוקים  בכוסות  משקשק   — המשקאות  בהכנת  ארוכה  שעה 
באותה חדוות חיים נשכנית שאפיינה את כל מה שעשה, ומשאיר 
לאורח עוד כמה שניות של התפעלות מהפאר וההדר שסביבו. אנדרו 
התבונן סביבו בהשתאות. משהו בסיטואציה היה סוריאליסטי, היתה 
שם איזו אי־הלימה, העדר של פרופורציות. אנדרו חשב על מעצב 
הפנים שביצע את המלאכה ותהה, שוב בעל כורחו, כמה עלה כל 
יצא התקציב לכך. הוא קיבל מידו של הנשיא  הפאר הזה ומאיפה 
כוס ויסקי כבדה, ידו המיומנת משדרת מיד אל מוחו את ההבחנה: 
"בדולח, לא זכוכית," והמשיך לבחון את סביבותיו תוך שהוא מנהל 
גם  הפעם  ושתובלה  אלה,  במקרים  המקובלת  הנימוסין  שיחת  את 
אנדרו.  עם  מגעיו  בכל  הנשיא  שנקט  חברית,  יותר,  אישית  בנימה 
והזגוגיות האטומות, הירקרקות  ניכרת,  החלונות הורחבו, בהוצאה 
שלהן שובצו במוטיבים גיאומטריים נוסח פרנק לויד רייט. שולחן 
הישיבות האליפטי היה עשוי אלון לבן, ותריסר כיסאות עטויי עור 
כנראה  הפכה  האקדמיה  מופתי.  בסדר  סביבו  מסודרים  היו  שחור 
לעסק משתלם בשנים האחרונות, משתלם מאוד אפילו. נקישה קלה 
נשמעה מכיוון הפתח והמזכירה הובילה פנימה, הפעם בלי לשאול 
את רשותו של ברני, את לארס כריסטופרסון הצעיר — מרצה זוטר 
שניהלה  המגעים  דרך  הכיר  שאנדרו  החברה  למדעי  בפקולטה 
קבוצת "מורים למען זכויות אדם" שבה היה חבר, עם החוג לתרבות 
השוואתית לגבי אירוע הסברה פרו־פלשתינאי שאותו קיוו חבריה 
את  שריכז  אנדרו,  את  בכך  מעמידים   — מחלקתי  כסמינר  למסגר 
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הסמינר, במצב לא נוח בעליל. כריסטופרסון, ניאו־מרקסיסט יליד 
שוודיה, היה לבוש בחליפה שחורה, עירונית־מתוחכמת, שערו היה 
משומן ומשוך לאחור, ושני עגילי מתכת גדולים הבהיקו על תנוכי 
ומלוכלך,  שמנוני  תמיד  נראה  שעורן  המחוטטות,  פניו  רק  אוזניו. 
אותו  והפכו  הופעתו  של  האלגנטי־עכשווי  הרושם  את   קילקלו 
לעצמו  אנדרו  חשב  פה?"  עושה  הוא  לעזאזל  "מה  מעט.  למגוחך 
מבקבוק  לארס  של  לכוסו  מוזג  וידידותי,  קולני  הנשיא,  בעוד 
ועשרה,  חמש  היתה  השעה  בשעונו:  הביט  הוא  שבחר.  המשקה 
למי עוד אנחנו מחכים? הכניסה הבאה הפתיעה את אנדרו וקטעה 
משהו  היה  עצמה  שבה  למרות   — שלו  החשדני  המחשבה  קו  את 
ללימודי  מהמחלקה  המניין  מן  מרצה  ארטמן,  ניקול  חשוד.  מאוד 
רזה  רדיקלית  פמיניסטית  חוקרת  דלקרואה,  ורנה  התיכון  המזרח 
ללימודי  בחוג  אורחת  מרצה  של  תקן  על  סבר, ששימשה  וחמוצת 
מגדר, הופיעו יחד, כאילו בתיאום — מבלבלות בנוכחותן את אנדרו 
וגורמות לו להרגיש בעמדת מיעוט. אנדרו הכיר גם אותן ממגעיו עם 
קבוצת המורים למען זכויות אדם ומשום־מה — למרות שלא היתה 
לכך שום סיבה הגיונית, שהלוא יוזמתם של חברי הקבוצה נדחתה 
משיקולים ענייניים ומקצועיים והטון שבו הסתיימה התקשורת היה 
חיובי וקולגיאלי — הותירה ההיכרות הזו איזה טעם לוואי מריר, לא 
נעים. היו אפילו רמיזות, דקות מאוד, כמובן, שדחיית היוזמה נבעה 
משקולים של סולידריות שבטית יותר מאשר משיקולים אקדמיים — 
דבר שהיה, כמובן, רחוק מן האמת ומופרך מיסודו. למרבה האירוניה 
היו אלה אותם מקורות עצמם שהפיצו את השמועה שניקול ארטמן, 
שהאנטי־ישראליות שלה גבלה כמעט באנטישמיות, היתה גם היא 
ממוצא יהודי, ושאביה, פלוני ז'ורז' ארטמן ממונטריאול שבקנדה, 
היה בעצם ניצול שואה מצרפת שנשא לאישה את בתם של מציליו 
הקתולים. איש לא העז עדיין להציג לניקול את השאלה הגורלית — 
ברני,  הנמרצת שלה.  כתוצאה מכך, את ההכחשה  לא שמע,  ואיש 
הבאות  של  כתפיהן  סביב  זרועותיו  את  כרך  כפייתי,  נשים  חובב 
היה משונה  מה  בפליאה.  בהן  הביט  אנדרו  הבר.  אל  אותן  והוליך 
הלא־צפויות  האורחות  כלפי  מפגין  שברני  הרבה  הידידות  יותר, 
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הללו, או הקלות שבה מתמסרות שתי הנשים הקשות, הביקורתיות 
והרדיקליות הללו לגינוני החיזור השובביים, הכל כך־לא־תקינים־

פוליטית, של ברני? 
המסובים,  של  כוסותיהם  את  מחדש  מילא  ברני  ועשרים.  חמש 
מכתיב בכך לפגישה המשונה טון מסיבתי־עליז והזמין בהינף זרוע 
את כולם אל שולחן הישיבות — נוקט, כדרכו, את העדר־הפורמליות 
המלכותי, האינטימי־לכאורה, של נגיד ומצווה מהסוג הליברלי. הוא 
ידוע  שהיה  מסוים  סדר  פי  על  השולחן  סביב  האורחים  את  הושיב 
רק לו, מורה לאנדרו בקריצה ידידותית את המקום ששמר לו סמוך 
השולחן  בראש  כמובן  שניצב  עצמו,  שלו  העצום  המנהלים  לכיסא 
האליפטי ומותיר את הכיסא שבקצהו השני של השולחן ריק — ריקות 
ידי ערמת המסמכים המסודרת היטב, כוס  יותר על  שהודגשה עוד 
שלפניו  השולחן  על  מוכנים  שהיו  המחודדים  והעפרונות  המים 
לעצמו  חייך  אנדרו  מיוחד.  אורח  של  להופעתו  מצפה  הוא  כאילו 
במבוכה, גינוניו הדרמטיים של ברני היו בדרך כלל חינניים מספיק 
מוגזמים  לו  נראו  הם  משום־מה,  היום,  אבל  נעימים,  להישאר  כדי 
וגרמו לו עצבנות לא מוסברת שהמסה בו את שאריותיה של התחושה 
החגיגית שאותה חשב שיחוש. ברני הציץ בשעונו, השעין את שני 
נראה   — ערמומי  בחיוך  המסובים  את  וסקר  השולחן  על  מרפקיו 
כאילו הוא מכין להם הפתעה מיוחדת, הופעה יוצאת דופן של איש 
מסתורין כלשהו. הנקישה המוכרת נשמעה, מלווה בקולה המוכר של 
המזכירה, שלבש שוב את הטון המקצועי־חגיגי: "פרופסור ברנסטין, 

דוקטור זמינדאר הגיעה." 
מסגרת  את  שמילאה  והעגלגלה  הנמוכה  בדמות  בהה  אנדרו 
צעירה  מרצה   — זמינדאר  שירין  עיניו:  למראה  האמין  ולא  הדלת 
מהפורום ללימודים פוסט־קולוניאליים שהמוניטין שלה בחוג נקנה 
דרך טעמה המדויק )והיקר( בבגדי מעצבים ודרך השמועות על חיי 
הרדיקליות  דעותיה  דרך  מאשר  פחות  לא  שלה  הסוערים  האהבה 
הבלתי מתפשרות — הופיעה לבושה בסארי ארגמני־זהוב ובחליפת 
אחר,  מבהיק  מבד  או  ממשי  עשויה  מסורתית,  הודית  מכנסיים 
שנראה יקר בעליל. שערה של שירין היה מהודק לאחור בתסרוקת 
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השמאלי  הנחיר  מעל  התנוצץ  זעיר  יהלום  ועגיל  מסורתית  הודית 
של אפה, משלים בנוכחותו את התחפושת המוזרה. ההלם שהכה בו 
לבושה האתני הפתאומי של זמינדאר כמעט והשכיח ממנו את ההלם 
האמיתי, העמוק יותר, של הופעתה שם — הופעה בלתי צפויה, בלתי 
מוסברת, מבשרת רעות. שירין זמינדאר לא נחשבה, בלשון המעטה, 
לבעלת ברית שלו בחוג. תחילתו של הקרע ביניהם היתה אותה יוזמה 
מפורסמת של קבוצת המורים למען זכויות אדם שבה היתה חברה 
בולטת, אבל מאז הלכו וגברו החיכוכים ביניהם — חיכוכים שונים 
יצרו  יחד  אבל  ערך  חסר  כשלעצמו  היה  מהם  אחד  שכל  ומשונים 
תחושה לא נעימה של תחרות וקנטור. למרבה האירוניה היה זה דווקא 
הוא שפרש את חסותו על הדוקטורנטית הצעירה והשאפתנית — בת 
לאחת המשפחות העשירות והנכבדות ביותר בהודו, שילדותה עברה 
עליה בין לונדון, ז'נבה וניו יורק — ושהמליץ עליה לפוסט־דוקטורט 
שסלל את דרכה אל מסלול הקביעות. הוא עשה זאת למרות שתזת 
של  מעגלים  קולוניאליזם:  בתוך  "קולוניאליזם  שלה:  הדוקטורט 
הגמוניה וכפיפות ומקום האישה בקרב המעמדות הגבוהים בהודו" 
היתה, בסופו של דבר בנאלית למדי, ומיחזרה, פחות או יותר, את 
שלה,  המחקר  בתחום  האופנתית  החשיבה  של  היסוד  קלישאות 
ולמרות שהפרסומים השונים, בעיקר בכתבי עת של לימודי נשים, 
תמה  אותה  על  במיוחד,  מגוונות  לא  וריאציות,  ככולם  רובם  היו 
לא  כוח,  של  משקולים  עליה  המליץ  לא  הוא   — עצמה  בנאלית 
נכונות־ של  משיקולים  לא  ואפילו  מתקנת  אפליה  של  משיקולים 
פוליטית, של האופנתיות, האימפרטיבית כמעט באופייה, של רעיון 
הרבגוניות התרבותית שהפך בסוף שנות התשעים לאובססיה לכל 
דבר — הוא המליץ עליה בגלל אמונתו, אינטואיציית היסוד שלו, 
אלא  הקולות  בהאחדת  לא  נמצאת  שהאמת  והברורה,  העמוקה 

בריבוים. 
בתפקיד  לגמרי  הנשיא, שהתאהב  שירין..."  זמינדאר,  "דוקטור 
הג'נטלמן מהסוג הישן, קם על רגליו לכבוד האורחת, מאלץ בכך 
גם את שאר הגברים שבחדר לקום יחד איתו: "כמה טוב שהצטרפת 
לקראתו  חייכה  זמינדאר  להתחיל."  באמת  נוכל  עכשיו  אלינו, 
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לבוא  לו  והרשתה  בחדר,  היושבים  מלכותי, מתעלמת משאר  חיוך 
לקראתה כדי להוליך אותה אל כיסאה. "מה תשתי, שירין?" שאל 
ברני, המארח המושלם: "מה אנחנו יכולים להציע לך?" זמינדאר, 
את  בכך  משחררת  לה,  שהמתין  הכיסא  על  בינתיים  שהתיישבה 
כולם לחזור ולהתיישב בכיסאותיהם, פנתה אל המזכירה, שגם היא 
ליוותה אותה אל מקומה ונשארה עומדת לידה: "או, ספל תה יהיה 
נחמד, תודה יקירתי, תודה רבה לך." היא שיגרה לעבר המזכירה את 
החיוך האינטימי שהיה שמור אצלה לנשים שנתפסו אצלה כחלשות 
ולכן טעונות הגנה וחסות, חיוך חם ומצפין סוד של אחות גדולה, 
סמויים  דקים,  מסרים  הצעירה  לאחותה  המשדרת  וחזקה,  חכמה 
כמעט, של אחוות נשים, של תמיכה והעצמה. המזכירה, מוחמאת 
"כמובן,  במהירותה:  פלטה  עליה,  שהורעף  האישי  מהיחס  בעליל 
כמובן," ומיהרה אל האגף האחורי של מבוך המשרדים להכין את 
התה המבוקש. זמינדאר סידרה מחדש את הניירות שלפניה, הרימה 
את אחד העפרונות, כאילו כדי לבדוק אם הוא מחודד די צורכו ורק 
אז, כשחדותו של זה השביעה כנראה את רצונה, נפנתה לברך את 
שאר הנוכחים לשלום — מחליפה את החום שבו בירכה את חבריה 
לקבוצת המורים למען זכויות האדם בקרירות רשמית מנומסת שבה 
הללו  המגוחכים  גינוני הטקס השקופים,  כל  את  אנדרו.  אל  פנתה 
ניכר   — במקומו  ושלא  מגוחך  הוא  גם  דרמטי,  נופך  במין  ליוותה 
היה בה שהיא משחקת איזה תפקיד פנימי מופרך, מתוח מחשיבות 
קתרין  בובואר,  דה  סימון  של  אפשרי  בלתי  שילוב  מין  עצמית: 

הפבורן, אינדירה גנדי והמלכה אליזבת השנייה.
"ובכן," פתח הנשיא — לאחר שזמינדאר קיבלה את ספל התה 
תודה  נפלא,  "אה,  מלכותית,  בנימה  והפטירה  ממנו  טעמה  שלה, 
יקירתי," לעבר המזכירה הנרגשת — "התכנסנו כאן, באווירה  לך, 
וכדי למצוא  וקונסטרוקטיבית, כדי לסיים את הוויכוח  קולגיאלית 
זמינדאר, שירין,  דוקטור  לפנינו!  פתרון לבעיה החשובה שעומדת 
את מוכנה להציג ראשונה את עמדתך?" ויכוח? חשב אנדרו, דרוך 
מאוד פתאום, בעיה? על מה הוא מדבר? איזו בעיה? מה קורה פה? 
חרדה פתאומית גאתה בו: הוא לא ממש קרא את הניירות שנשלחו 
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כולם.  את  לקרוא  הספיק  לא  איכשהו  לאחרונה,  מהמזכירות  אליו 
אבל מה פתאום ויכוח? ומה החבורה הזו עושה פה? חשדות עמומים, 
נואשות  ניסה  והוא  אנדרו,  של  לעורו  מתחת  פיעפעו  מטורפים, 
ממוקד  ולהישאר  מגוחכת  כפרנויה  אותם  לפטור  אותם,  לשכך 
במיטבו  היה  תמיד  הוא  הכול  אחרי  הלוא   — עצמה  בסיטואציה 
בזמן אלתור דווקא. שירין זמינדאר קמה ממקומה, ולאחר שהודתה 
בחגיגיות לנשיא על רשות הדיבור ולניקול ארטמן על שהגישה לה 
את תיק המסמכים, פתחה את דבריה באותה נימה פטרונית־חברית 
שהיתה שמורה עמה לשיחות עם הסטודנטיות שלה, נימה שהלכה 
ככל  עצור  צדקני  בזעם  הדוברת  של  קולה  את  מעבה  והשתנתה, 
שהלכו דבריה והפכו לתקיפה אישית ישירה, חסרת רחמים — עד 
כמה שניתן היה לעשות זאת בלא להזכיר שום שם, בלא להתחייב 
כלל של האטיקט המקצועי:  לחרוג משום  ובלא  מזהה  פרט  לשום 
שלו  המינויים  נתון,  מועמד  האדמיניסטרטיבי של  תפקודו  רק  לא 
והאופן שבו הוא מנהל ישיבות, אלא גם אופן עיצוב הקוריקולום, 
מתן השמות לקורסים ולהרצאות, תוכנן של אותן הרצאות, עבודתו 
המחקרית ופרסומיו השונים — כל אלה היו תוצרים ישירים וברורים 
של החשיבה ההגמונית, במובנו הקונפליקטואלי ביותר של המושג! 
הלוא לא רק גבריותו של המועמד הנתון, אלא גם היותו לבן, מערבי 
אינטראקציה,  בכל  הטון  את  מכתיבים  אלה  כל   — העמידה  ובגיל 
באופן סמוי ולעתים באופן גלוי, מכתיבים את אופן השיח המשמר 
הווייתו  אי־שוויון עצמו המנכס לעצמו בעצם  אותו  והמשחזר את 
את כל העוצמה הסימבולית, כמו גם את זו הכלכלית והפוליטית. 
בצורות  כולך  כל  חדור  זמנית  בו  להיות  שואלת,  היא  אפשר,  איך 
זמנית מהלך  בו  ולבצע  הגברית המערבית  ההגמוניה  החשיבה של 
ביקורתי או דה־קונסטרוקטיבי כלשהו האמור לשחרר את הקבוצות 
סתירה  כאן  יש  הלוא  הגמוניה?  אותה  של  מהשפעתה  הכפיפות 
פנימית של ממש, סתירה במושגים! איושו של צומת חשוב ורגיש 
חייב  עכשוויים  תרבות  ללימודי  הבינתחומית  התוכנית  מנהל  כמו 
להתבצע על ידי חוקרים שהרקע השיוכי שלהם משמש גורם מקדם, 
הצבתם  ושבעצם  התוכנית  של  הפרוגרסיבי  לאופייה  מעכב,  ולא 
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עבור סטודנטים מקבוצות  ולא מדכא,  גורם מעצים,  ישנו  בראשה 
כפיפות: נשים, קווירים ולא־לבנים. לה ולחברותיה למאבק ישנה רק 
המתודה המדעית להישען עליה, זו המעניקה את הקול לחסרי הקול, 
לאלה שהושתקו במהלך מאות ואלפי שנות הדיכוי הפטריארכלי! 
הינהנו  האדם,  זכויות  למען  המורים  זמינדאר,  של  חבריה  שלושת 
משפט  כל  של  סופו  את  מדגישים  הנאום,  כל  במהלך  אחד  כאיש 
בכחכוחי הסכמה מהוסים. דלקרואה הגדילה לעשות ונעצה באנדרו 

מבט מאשים, מלא שאט נפש אנינה, אירופית.
זמינדאר כמו  נדהם לשמע הקלישאות שנשרו מפיה של  אנדרו 
פירות בשלים מדי, פירות שהרקיבו בעודם על הענפים, קלישאות 
שהשמנוניות הרהוטה שלהן רק העצימה את צורמניותו של המסר 
הכוחני, מחרחר המדנים, שהיה גלום בהן. הוא היה המום גם מהתזמור 
המושלם של ההצגה כולה, של הקרקס האכזרי שנערך סביבו. ברור 
היה לו לגמרי שהכול היה מכור מראש, שהכול אבוד — שום דבר 
שיעשה או יאמר לא ישנה עכשיו את המצב העגום, המשפיל, שאליו 
זמינדאר מעולם לא היתה מעיזה להשמיע כך את טענותיה  נקלע. 
לעולם  יגיע  לא  התקפתה  שמושא  לה  הובטח  אלמלא  הנבזיות 
לעמדת הכוח שאותה היא נקראה לשלול ממנו, אלמלא ידעה גם היא 
שהמשחק מכור מראש, אלמלא ידעה שהיא, היא ולא אחר, תאייש 
בשנה הבאה את אותו צומת חשוב ורגיש, חשוב ורגיש מכדי שיופקר 
היה  הכול  אונים.  חסרי  מזדקנים,  לבנים  גברים  של  בידיהם  שוב 
אבוד, אבל ההצגה חייבת להימשך — הם יובילו אותו אל אובדנו כמו 
פר בזירה. פר! זהו, הפר הלבן! זה מה שברני ניסה לומר לו באותו 
בוקר חורפי, בטיול הקצר שלהם — מתעתע בו בסגנונו הפתלתול, 
המקיאלויאני — להסביר, ברני הזהיר אותו שהוא עומד להיות מודח 
ממועמדותו לראשות החוג, ועכשיו הוא אפילו לא יוכל לטעון שלא 
הזהירו אותו, שלא רמזו לו על מה שהולך לקרות — אפילו את הכעס 
עליהם הם גוזלים ממך, את הכעס המוצדק, הלגיטימי. מה אומרים 
עכשיו, מה יש לומר? הלוא אי־אפשר לשתוק! צריך להגיד משהו. 
כעס נורא חמר פתאום בקרביו של אנדרו, כעס שהיה מהול, למרבה 

המבוכה, גם במין יפחת עלבון ילדותית, תמימה. 
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אנדרו הבחין בטעותו ברגע שהתחיל לדבר, קולו מרוסק מחרון 
אין אונים ומילותיו נפלטות מפיו כמו כדורי סרק. הוא הבין היטב את 
משמעות דבריו ואת האפקט המנמיך שהיה לכעסו על כוח השכנוע 
שלו. הוא הבין הכול היטב, בבהירות מעליבה, במין צלילות היפר־
ריאליסטית המלווה בצפצופים באוזניים וברעד קל, אבל לא יכול 
היה להפסיק. הוא הסיע את מבטו על פני השולחן, סוקר בשנאה את 
המסובים אליו: שירין זמינדאר ישבה לה, הבעה של עלבון־מרוצה־
מעצמו על פניה, עטופה כולה בבדים הצבעוניים המגוחכים שלה, 
שפתאום היה ברור שהם עומדים להפוך למדי הייצוג הרשמיים שלה 
בתפקידה החדש. החטטים בפניו של כריסטופרסון בערו באש זרה 
ופרצופה של דלקרואה כאילו התחדד עוד יותר. מבטו של אנדרו 
נעצר, הוא לא היה מסוגל להמשיך ולהסיע אותו הלאה ולפגוש את 
מבטו של ברני, הבובנאי המנוול שהרקיד אותו כך על החבל לפני 
של  הגדול  במשחק  חשיבות  חסר  רגלי  כמו  אותו  שהקריב  כולם, 
באמצע,  שלו  המתלהם  הנאום  את  קטע  הוא  והעוצמה.  ההשפעה 
מביט סביבו במבט אבוד, פרוע והתיישב בשתיקה במקומו, עיניו 
לפניו  שנחה  הלא־נגועה,  הסימטרית,  המסמכים  בערמת  כבושות 
על השולחן. הלוואי שהאדמה היתה פוצה את פיה ובולעת אותו! 
הכול היה אבוד. העניין כבר סוכם ונחתם מאחורי גבו. ברני מכר 
אותו ואת התפקיד בעסקה פוליטית מסוג זה או אחר. הפגישה הזו 
ייאלץ  היתה מתחילתה ועד סופה רק משחק אכזרי, פארסה שבה 
עכשיו להשתתף, בעל כורחו, עד סופה — לבצע את שלל המחוות, 
מריונטה  כמו  כבול  ממנה.  המתבקשות  והאמירות,  ההתנהגויות 
מאין  חזקים  אך  כמעט  נראים  לא  שקופים,  דקיקים,  בחוטים 
הפרוגרסיבי,  השיח  עצמו,  שיח  אותו  זה  היה  השיח.  של  כמותם, 
הרדיקליזם  חניכי  דורו,  ובני  שאנדרו  השיח   — הפתוח  הפוליטי, 
של  לשאלות  ברגישותם  השישים,  שנות  של  והתיאורטי  הפוליטי 
וזכויות אדם, עזרו לבסס כשיח השליט בעולמה הבועתי  הומניזם 
של האקדמיה — אותו שיח עצמו הפך עכשיו למלכודת, והוא, ענק 
תמים, היה עכשיו שרוע על גבו, מהודק אל הקרקע, לכוד וקשור 

כולו בקוריו. 
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"אנדרו ידידי, תישאר איתי לרגע? עוד משקה קטן, אולי?" ברני 
סירב להיפרד מתפקיד המארח המקסים אפילו עכשיו, כשההצגה 
כבר  זמינדאר  שירין  בבקשה."  היקר,  מזמנך  "דקה  נגמרה.  כבר 
מלכות  הדרת  באותה  הדלת  אל  עצמה  את  נושאת  מהחדר,  יצאה 
נפרד  בלתי  לחלק  להפוך  עמדה  לשער,  יש  היא,  שגם  מגוחכת 
מהדמות החדשה שתאייש את הצומת החשוב והרגיש שאותו היה 
אנדרו אמור לאייש. גם המורים לזכויות אדם עמדו לעזוב, נפרדים 
בתחושת חשיבות מן הנשיא ומתעלמים במופגן מאנדרו — נוהגים 
זכויות  ואילו הם, המורים למען  כאילו היה הוא, כרגיל, התוקפן, 
האדם, כרגיל, הקורבנות. אנדרו קיבל מידו של ברני את הכוס. הוא 
ידע שזו טעות, אבל הוא קיבל אותה בכל זאת ושתה אותה כמעט 
עד תומה בלגימה אחת. אפשר היה להשוות אותה לכוס התרעלה 
של סוקרטס, בהחלט אפשר היה — אבל כאן לא היתה שום הילה 
הרואית, לא קבלת דין נאצלת, שום דבר. אפילו הכעס נמוג פתאום, 
נעלם כלעומת שבא. כזה היה ברני, המפתה המושלם — אי־אפשר 
היה לכעוס עליו, לא לאורך זמן. אין לו את מי להאשים, חוץ מאת 

עצמו.

"עוד טיפת ויסקי?" 
"לא תודה! בעצם, כן. רק טיפה." 

שוב טעות! מה זה משנה עכשיו? ברני התיישב מולו על הכורסה, 
רוכן לפנים בתנוחה השמורה בסרטים לרגעים של גילוי לב מיוחד. 
הוא רואה הרבה סרטים, ברני, הרבה הוליווד — מן הסתם גם הרבה 
סדרות טלוויזיה. מאיפה יש לו זמן לזה? שטויות, אנשים כמו ברני 
זוללים את החיים כמו פרוסת עוגה. עכשיו  מספיקים הכול — הם 
תבואנה המילים היפות, הנה הן מגיעות: "ידי כבולות כאן, אנדרו, 
בשני  בחבל  לאחוז  כרגיל,  רוצה,  הוא  זה..."  את  לי שתבין  וחשוב 
קצותיו — להשיג את מה שהוא רוצה אבל מבלי שיכעסו עליו. חייב, 
כמו תמיד, לדעת שהוא עדיין נאהב: "הכוחות שפועלים פה מאחורי 
הקלעים הם כוחות חזקים מאוד, חזקים יותר ממך וממני!" אז זהו, 
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הגברים  באחוות  המאוחדים  ברית  בעלי   — הצד  באותו  הם  עכשיו 
באופורטוניזם  ולא  לשמו  במדע  המאמינים  התבוניים,  הלבנים, 
שכן,  נראה  עכשיו?  לעצמו  מאמין  הוא  למדע.  המתחפש  פוליטי 
שהוא.  למי  אותו  שהופך  מה  זה   — לעצמו  מאמין  תמיד  הוא 
הריקות,  המילים  אחרי  לעקוב  הפסיק  אנדרו  לדבר,  המשיך   ברני 
שלהן,  החברית  הנימה  פני  על  להתערסל  לעצמו  והרשה  הנבובות 
המרגיעה והאוהדת. טעות, טעות חמורה — אבל הוא היה זקוק לכל 
הניחומים האפשריים עכשיו, כולל המזויפים ביותר. הוויסקי התהפך 
החומציים  האדים  את  מתוכה  מעלה  אנדרו,  של  הריקה  בקיבתו 
המבשרים על בואה של צרבת איומה. הביתה, להקיא ולישון! הוא 
קם ממקומו מבלי להתנצל, שיכור פתאום לגמרי, ופנה אל הדלת. 
ברני קטע את שטף דיבורו והתבונן בו בצער. אנדרו ניגש אל הדלת, 
בדעתו  נמלך  אבל  אותה  לפתוח  כדי  הידית  על  ידו  כף  את  הניח 
והסתובב אל ברני — מישיר, בפעם הראשונה מאז התגלתה התרמית, 
להישאל  המסרבת  השאלה  את  ומניח  הנשיא  של  זה  אל  מבטו  את 
לפני  הוותיק עד  ידידו  מי שהיה  או של  הוותיק,  ידידו  לפתחו של 
הוא  אפילו  צפוי,  לא  שינוי  בנשיא  חולל  אנדרו  של  מבטו  כשעה. 
נעלם  שבעיניו  הלצון  עכשיו.  בתוכו  שהתרחש  ממה  מופתע  נראה 
ואיתו נעלמה גם הנימה האדנותית הצוהלת, מפנה את מקומה לנימה 
שברני  היה  נדמה  לרגע   — אירונית  ויותר  רדיופונית  פחות  אחרת, 
חליפת  של  הזהרוריים  קפליה  מבין  ומופיע  מבצבץ  והטוב  הישן 
אלפיים וחמש מאות הדולרים של הנשיא: "אתה לא מבין, ידידי, זה 
לא אני. אפילו לא שאלו אותי. הפעם אני רגלי קטן ומושתן, בדיוק 
כמוך. זה נחתך גבוה מאוד מעל שנינו, בחבר המנהלים. אתה מבין, 
שתים־ פינת  בשישית  החדש  פולדאר  מבניין  זה  פולדאר,  קושאל 

עשרה? קושאל פולדאר הוא הדוד של שירין זמינדאר, אח של אמא 
שלה, סנדק, אבא שני שלה, משהו כזה... אני לא צריך להסביר לך, 
נכון? אתה יודע הרבה יותר ממני על המבנים המסורתיים של החברה 

הפטריארכלית."


