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פרופסור ארנה בן-נפתלי היא מופקדת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, ורקטור בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל.  *
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המורה לדקדוק: "היום אנחנו לא לומדים/ היום עושים רק תרגילי סדר"1 

השפה המופקרת היא הגרגור סמסא של Kind of, המחזה שכתבה וביימה אופירה הניג. 

בשפה מופקרת, כשהמורה להיסטוריה שואל "למה צרפת ובריטניה צריכות קולוניות?" 

יפתח, "אנחנו עם סגולה", היא לגמרי מתקבלת על הדעת.2  התשובה של התלמיד 

כשהמורה להיסטוריה, אותו "יהודון של גטו" מציע לתלמידיו שגם השחורים הם בני 
אדם, המורה לדקדוק קובעת שהוא אומר דברים ש"לגמרי לא מתקבלים על הדעת".3

סיפור הגלגול הזה הוא סיפור אובדנה לדעת של העברית ברגע תחייתה. עם הספר מת. 
יחי עם הארץ. "משה עבדי מת", ויש לחנוך את יהושע.4

 ְיהֹוֻׁשַע ַהָּקָטן ָהַלְך ַלָּגן
ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה לֹו: מֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת
ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה לֹו מֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת.

 ְיהֹוֻׁשַע ַהָּקָטן ָהָיה נֹוָרא ָעצּוב
 הּוא ֹלא ָיַדע ַמה ַּלֲעׂשֹות

 מֶׁשה ַעְבֵדי ֵמת ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה לֹו
ְיהֹוֻׁשַע ַהָּקָטן ָהַלְך ַלָּגן

 ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה לֹו: ֶאֱהֶיה ִעָּמְך
 ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ֶאֱהֶיה ִעָּמְך

 ַיַחד נֹוִריׁש ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת
ְטַרח ְטַרח ְטַרח

ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה לֹו ֶאֱהֶיה ִעָּמְך.
 ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר: ֲאִני ֹלא ְמַפֵחד

 ֲאִני ָאטּוס ָּבֲאִוירֹון ַוֲאִני ֶאְנַהג ַטְנק
 ֲאִפיּלּו ֶׁשֲאִני עֹוד ֶיֶלד ָקָטן

ֲאִני יֹוֵתר ִּגּבֹור אּוַלי ֲאִפּלּו ֵמַהַּגֶּנֶנת.5

אופירה הניג "KIND OF", להלן בעמ' 16.  1
שם, בעמ' 23.  2

שם, בעמ' 35. יתרה מכך, היא מזהה שאמירה בלתי מתקבלת על הדעת זו מצטרפת לאותן "דרכים חשאיות", אותה   3
"ערמומית בוגדנית – הרעל של ההומניזם יפה הנפש שלך" באמצעותן הוא "מערער את הנשמות התמימות שלנו", שם.
ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה ֵלאמֹר:  מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה- קּום ֲעבֹר ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה   4
ַאָּתה ְוָכל-ָהָעם ַהֶּזה ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל-ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדרְֹך ַּכף-ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל-

ֶמׁש ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם: ֹלא-ִיְתַיֵּצב  מֶֹׁשה:  ֵמַהִּמְדָּבר- ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד-ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר-ְּפָרת ּכֹל ֶאֶרץ ַהִחִּתים ְוַעד-ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהּׁשָ
ִאיׁש ְלָפֶניָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם-מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ִעָּמְך ֹלא ַאְרְּפָך ְוֹלא ֶאֶעְזֶבּךָ: ֲחַזק ֶוֱאַמץ ִּכי ַאָּתה ַּתְנִחיל ֶאת-ָהָעם ַהֶּזה ֶאת-

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם )יהושע א, 1–6(.
מאיר ויזלטיר "יהושע הקטן הלך לגן" מכלול שירים 1959    –1969 כרך א 182 )2016(.  5

KIND OF שפה: ְטַרח ְטַרח ְטַרח

ארנה בן־נפתלי
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"המשפט" ברשת: זכויות אדם ה | 2018

כשדברי אלהים חיים מתגלגלים בפי הגננת בתהליך חניכתו של יהושע הקטן, הכובד 

והעצב של משא הדורות אינם ממין החומרים מהם מייצרים גיבור. יש לצמצם אותם 

להיקף של 'טוויט' ולהתאימם לקצב התפתחותו של הילד. יחד נוריש את הארץ לצלילי 

ה"ְטַרח ְטַרח ְטַרח". 

בבית הספר, שיבוש הדקדוק הפנימי של שפת הקודש בפיה של המורה לדקדוק, מייצר 

את המקצב הבא:

"אני שואלת

אתם עונים

אני מדברת

אתם מקשיבים

אני מצווה

אתם עושים

אני מלכלכת

אתם מנקים

אני יורה

אתם מתים

אתם יורים
הם מתים"6

וטוב', מלאה  'הישן  נוצרה ככה סתם, אלא נלקחה מן האוצר  "כל מילה שלא  אכן, 

יגיעו לצבא, תתגלגל על לשונם כשפת-אב  עד גדותיה בחומר נפץ".7 כשהתלמידים 

שנולדה לאור השמש בגבעון דום8 ש"צמיג זה בוער./ גז זה מדמיע./ שמ"פ זה שירות 

מלואים/ וקלגס זה קלגס".9 

דברי אלהים חיים בגלגולה העכשווי של העברית ירעימו "יללה רוחו מן הון/ או שנזיין 
אתכם".10 מאוחר יותר הם גם יהרגו את המורה להיסטוריה במכות.11

יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו  אבל "אלוהים", כמו שכתב גרשם שלום, "לא 

אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו".12 

ֲעָמֵלק, ְלָך/ ַּכּמּוָבן,  ָעָׂשה/  ּׁשֶ ַלֲעָמֵלק/ ַמה  ֲעָמֵלק/ ְלָך ַּכּמּוָבן/ ֲעבֹר/ /ָעָׂשה  "ָזכֹור/ ֶאת ֲאֶׁשר/ ָעָׂשה 

ָעָׂשה ֲעָמֵלק,/ ְלָך  ֲעבֹר/. ִאם ֹלא ִּתְמָצא ְלָך/ ֲעָמֵלק, ָקָרא/ ֲעָמֵלק ְלִמי/ ֶׁשִּתְרֶצה ַלֲעׂשֹות/ לֹו ַמה/ ּׁשֶ

ַּכּמּוָבן,/ ֲעבֹר./ ַאל ַּתְׁשֶוה/ ׁשּום ָּדָבר/ ַלֲאֶׁשר ָעָׂשה/ֲעָמֵלק, ְלָך/ ַּכּמּוָבן, ֲעבֹר".13 

אופירה הניג "KIND OF", להלן בעמ' 16.  6
גרשום שלום "הצהרת אמונים לשפה שלנו, מכתב לפרנץ רוזנצוויג" עוד דבר 11, 25 )1989(.  7

יהושע י, 12.  8
צבי עצמון "אותיות, התקוממות המילים" בעט ברזל: שירת מחאה עברית 1984–2004 68 )טל ניצן עורכת, חרגול   9

הוצאה לאור, 2005( )הספר להלן: "בעט ברזל"(.
מאיר ויזלטיר "זוזו קצת" בעט ברזל, 13.  10
אופירה הניג "KIND OF", להלן בעמ' 26.  11

שלום, לעיל ה"ש 7, שם.  12
יצחק לאור "פקודת יום" בעט ברזל, 153.  13
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* * *

ובין במשתמע  בין במפורש  עוסקות,  הניג מארח ארבע מסות שכולן  המחזה של 

בשיבוש דעתה של השפה. 

המסה של דנה אמיר - ה"Kind of" של שפת המעוול – מאירה את המחיר של אופני 

שימוש בשפה כדרך מילוט מן המציאות ולא כנתיב אליה. המחיר הוא פסאודו – שפה, 

פסיאודו- מציאות ומחיקת הסובייקט, הן הקרבן והן המעוול, כסובייקט חושב. המחיר 

הוא וויתור גם על האמת וגם וממילא על יכולת ההתנגדות.

אובדן החופש להרהר על המציאות במערכת החינוך – האתר בו מתרחש המחזה של 

הניג - ולדובב אותה מנקודות מבט שונות עומד במרכז מסתו של אור קשתי - פיגוע 

יעודיים, פסילת ספרים, חוק "שוברים  כגון תקציבים  סקרנות. סוגי משטור שונים, 

שתיקה", ספר הלימוד החדש בנושא האזרחות וחלחול נורמות של הפרדה דתית הן 

רשימת מצאי בלתי ממצה של הדרכים בהן אומה מגייסת את דור העתיד שלה לבניין 

 .Shut-down minds-כשהם מצויידים ב Start-Up Nation-ה

בתודעה הקולקטיבית הישראלית השאלה "מי נתן את ההוראה?" מקושרת לעסק הביש 

הפוליטי של חשיפת חולית ריגול ישראלית שפעלה במצריים וגרמה לשרשרת מעשי 

הצתה בקהיר.14 את השאלה הזו ניתן לקשר גם להוראה במובנה הפדגוגי, לרווח האמור 

להתקיים בין הוראה במובן ציווי להוראה במובן פדגוגי ולעסק הביש שנוצר שעה שרווח 

זה אינו קיים. הוראת לימוד השפה הערבית בכתות בישראל היא נקודת המוצא של 

מסתה של רותי גיזנבורג - ההוראה לחשיבה על מובניה השונים של ההוראה, מטרותיה, 

ומנעדי הביצועיות שלה, הן במחזה של הניג והן בכתות הלימוד. 

הסדר הוא שפת-גוף. הסדר בנוי  חותמת את הגליון במסה תרגילי סדר.  יופי תירוש 

הן על משטור השפה והן על משטור הגוף. הסדר מייצר את הגוף הצייתן, את אילוף 

וסירוב. פעולת האילוף מייצרת נאמנות. הסירוב הוא  הסוררת, הסדר מעניש שיבוש 

בגידה. המדריך למאלף הכלבים )שתורגם מעברית לערבית( ממסגר את המחזה. אם 

עוקבים אחר ההוראות, התהליך מסתיים בהצלחה. הכלב ידע להגיב לכל איום. כלב כזה, 

שלמד את אמנות הציות כהלכתה, זכאי לציווי 'חופשי!' – זה הוא האוקסימורון, מציינת 

תירוש, בו מסתיים המחזה. 

"הנשיכה הופכת להיות אחד המשחקים המועדפים עליו ומושא תשוקתו העיקרי.
כלב תקיפה שהוא בעל רמת אילוף ונהיגות גבוהות, חייב קודם כל ליהנות מהנשיכה".15

חגי אשד מי נתן את ההוראה: "העסק הביש" – פרשת לבון והתפטרות בן-גוריון )1979(.  14
אופירה הניג "KIND OF", להלן בעמ' 40.  15


