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כותרת:

רון נשיאל : אדם פופולרי אבל חסר ניסיון פוליטי נבחר לנשיאות

ארצות הברית על אף דעותיו הקיצוניות והתבטאויותיו האנטישמיות

בניגוד לכל ההערכות הוא מנצח בבחירות ברוב גדול , דבר

שמעורר חרדה רבה ומוצדקת בקרב יהודי אמריקה . נשמע לכם

מוכר ? הסיטואציה הזאת אינה לקוחה מכותרות העיתונים אלא ,

מספר שנים  כבר לפני יותר  מעשור ויצא לאור בעברית

בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר זוהר שביט אוניברסיטת תל אביב

, שלום .

זהר שביט :  שלום שלום .

רון נשיאל :  אנחנו מדברים על  הקנוניה נגד אמריקה של

הסופר היהודי אמריקאי פיליפ  רוט, סיפור  של היסטוריה

חלופית שלא נשמע מופרך בכל אחרי מה שראינו בבחירות

הארונות בארצות הברית .
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זהר שביט :  בדיוק כך תראה הספר ראה אור בארצות הברית

ב- 2004 מ ותורגם לעברית ב- 2007 , קראתי אותו אז חשבתי

איזה מזל יש לנו שהאפוקליפסה הזאת לא התרחשה כי אחרת

רון אולי אנחנו לא היינו יכולים לקיים את השיחה שאנחנו

מקיימים עכשיו .

רון נשיאל :  אכן.

זהר שביט :  אבל  כשקראתי את הספר עכשיו חשבתי אלוהים

אדירים זה לא ספר על  העבר, כי אולי ספר על העתיד, אולי

הוא מתאר את התרחיש שמתרחש  לנגד עינינו שבו ארצות הברית

הופכת למדינה טוטליטרית ואנטישמית, אולי אבל כדאי לומר קודם

כמה  מלים על הספר עצמו, הוא מתאר תרחיש בדיוני שבו

הנשיא האמריקאי רוזוולט מפסיד בבחירות לטובתו של איש הימין..

רון נשיאל :  אנחנו עוברים ל- 1940.

זהר שביט :   שנות הארבעים  כן ,  וצ'רלס לינדנברג שהיה

גיבור  כל אמריקאי , טייס מהולל ובנוסף גם קורבן של טרגדיה

כי הבן שלו  נחטף ונצרח, ואנחנו נזכרנו בו כשדיברנו לפני כמה

שבועות על הספר לחצות אוקיינוס שמתאר את חציית  האוקיינוס

האטלנטי . אבל, למה שחשוב לעניין שלנו  שכתוצאה מעלייתו

לשלטון ארצות הברית ממש מחליקה ובמהירות במדרון של

האנטישמיות ובמרכז הספר עומדת משפחה יהודית אחת משפחת..

שהיא עצמה דור שני בני מהגרים מן המעמד הבינוני  הנמוך
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שממש מנסים בכל כוח להיאחז בחלום האמריקאי ומהר מהר

מאוד הסיפור שלהם הופך לסיפור של קורבנות מסומנים מפני

שהגזענות נגד היהודים ונגד משפחות יהודיות אמריקאיות יותר

מתגברת יותר ויותר וכל מיני גילויי לא בדיוק חקיקה , אבל כל

מיני תכניות של המשטר מכוונות לפגוע ביהודים  כמו למשל,

להעביר אותם למקומות אחרים כדי שהם  לא ישבו בייחד עם

האמריקאים הימניים האלה מרגישיםמאוד מאויימים  מהיהודים .

הריכוז שלהם גדול מדי ושולטים בתעשיות חדשות  והתקשורת

ואמריקה אין תכניות להקים עדיין מחנות ריכוז, אבל יש תכניות

לפזר אותם .

רון נשיאל :  כשברקע כל הזמן מלחמת העולם השנייה .

זהר שביט :  ברקע מלחמת העולם השניה  וברגע מדיניות

הבדלנות של ארצות  הברית ,

רון נשיאל :  שרץ סלימברג הנשיא הזה הוא במקום להלחם

בהיטלר הוא מתיידד איתו בעצם.

זהר שביט :  הוא לא סתם מתיידד עם היטלר  אלא הוא

למעשה נאצי, הוא פרו נאצי וצריך לזכור שב- 1938 הדמות

האמיתית לינדברג האמיתי באמת קיבל מהרמן גרינג את צלב

השרות של הנשר הגרמני , כלומר , אני חושבת שחלק גדול

מהכוח של  הספר הזה הוא בכך שהוא   שוזר דמויות אמיתיות

הוא מאוד מוכרות לנו מפני  שזה מקרוב  התרחש , הדור שלנו
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הוא דור שגדל קצת  אחרי האירועים האלה. ולכן  החרדה

הנוראה שבה חיים היהודים והפחד שלהם מהעתיד  והחוסר

היכולת להחליט מה דרך הפעולה הנכונה  להתגייס לצבא על ידי

הגירה לקנדה או אולי לתמוך בשלטון החדש ולהנות ממנעמיו כמו

שאחר מהרבנים הראשיים  עושה, או אולי לצטט להוראות

החדשות ולעבור למדינה חדשה שבה אין להם חברים למעשה גם

אין להם מקום עבודה וכל מה שהם בנו , הולך לאיבוד.

עכשיו המשפחה של הילד  פליפ שמנקודת המבט שלו הכל

מסופר  מייצג למעשה את מגוון התגובות ואני חושבת שרואים

איך המצב החדש הזה מוביל לקרע נורא במשפחה , וגם לניכור

כי אחיו הבכור והאהוב סנדי נשלח במסגרת ההסדר החדש הזה

או הסדר החדש

רון נשיאל :  לחינוך מחדש .

 לחינוך מחדש אצל משפחה נוצרית , והוא חוזר משם אדם אחר

, והדבר הנורא הוא שלא רק שהוא לא  מזדהה יותר עם

המשפחה  שלו הוא מתחיל לבוז  לה.

רון נשיאל :  וכשקראת את הספר  הזה  עכשיו זהר מה הרגשת

אנחנו שומעים כאילו בתקופה האחרונה כאילו על  גילויי

אנטישמיות חדשים  בארצות הברית .

זהר שביט :  הרגשתי תראה  זה שיש אנטישמיות גם באירופה

וגם בארצות הברית אני מכירה וגם חוויתי את זה  באופן אישי ,
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זה שהאנטישמיות הזו  יכולה יום אחד עלולה יום אחד להתפרץ

, ואני לא יודעת לאיזה תוצאות להוביל גם בארצות הברית וגם

באירופה , זאת היום מציאות שאי אפשר להתכחש לה , ואני

חושבת  שככה ברגע נדיר של  לא הייתי אומרת פטריוטיות כי

אני תמיד פטריוטית, אבל אפילו לתחושה של  ביטחון שכמה טוב

לנו שיש לנו מדינה יהודית ואנחנו   בטוחים בה , שאף אחד לא

יכול לגרש אותנו  מכאן , אף אחד לא יכול לאיים על הזהות

שלנו ומה שהכי חשוב שאנחנו לא חיים בחרדה קיומית שמא יום

אחד יקום איזה   משטר חדש ויחליט שאנחנו לא מוצאים חן

בעיניו ויגרש אותנו.

ואני חושבת שהדבר הכי נכון להגיד על הספר הזה זה מתמצה

בעטיפה שלו על העטיפה מצוייר בול אמריקאי מאוד ידוע בול

נדיר  שעליו מצוייר צלב הקרס , לסיוט הזה אני מקווה שאף

פעם לא נגיע , מה שבטוח מדינת  ישראל בוודאי לא נגיע אליו

.

 רון נשיאל :  כן, הקנוניה  נגד אמריקה  של פיליפ רוט מומלץ

גם למי שכבר קרא את הספר הזה בעבר . זהר שביט תודה רבה

.

זהר שביט :  תודה , שבת שלום .

רון נשיאל :  שבת שלום .

7450148
מתוך 5 עמוד 5


