
 על שיר של רועי חסן

 

 אני מת על רועי חסן 
 אשר מפרסם שירי שטנה כנגד אשכנזים 

 בעיתון שרועי חסן היה מכנה
 "עיתון של אשכנזים". 

 

אבל האם זה לעניין להיגרר לפרובוקציה השירית של רועי חסן )"כל הערסים יבואו", תרבות וספרות, 
להתייחס לשיר כאילו היה מסה קצרה? כנראה  (? כנראה שלא7 האם זה נכון)רצ"ב( 57.7.3הארץ, 

ות שאני קורא בשיר הנ"ל, תוך יחוס שגם לא7 אבל בכל זאת, אני רוצה להתייחס לכמה אמיר
 האמירות למשורר דמיוני למרות שיתכן שזאת לא כוונת המשורר הממשי רועי חסן7

את הסתייגותם  ומפגינים לעשירים אשר מבקרים את תרבות השפע ון המשורר לועגבבית הראש
לו הייתה בטנם הוא רומז שמטקסיה7 הביקורת וההסתייגות הזאת נראית לו צבועה, אבל מדוע? 

האם ראיית אי הצדק כעניין פרטי של אבל, מקרקרת מרעב, הוא היה מוכן לקבל את תוכחתם7 
הקורבן היא עמדה פוליטית סוציאליסטית )או שהיא דווקא קבלה מלאה של האידאולוגיה 

ואולי התנאי הוא אחר, ישועי ו/או נזירי: השלת כל הקניין הפרטי )למשל, ע"י תרומת  (?טליסטיתהקפי
כולו למטרות ראויות(? ועד אז, האם הם מצווים להפגין את עושרם ברבים ולתמוך בתנועות פוליטיות 

 אשר פועלות על מנת להגדילו?

כת כהתענגות( של חילוניים כלפי דת מנגיד את הסובלנות )אשר מוגחבבתים השני והשלישי המשורר 
של לאום אחר עם המאבק שלהם בניסיונות כפיה דתית המכוונים כלפיהם, תוך התעלמות מן השוני 

מעבר להבדל בין כפיה להסכמה, עניין פעוט של כיבוד רצונו ביחסי הכוחות בדוגמאות שהוא מביא7 
תייג ממנה משתנה בהתאם לשאלה היחס הרגשי והאינטלקטואלי לאידאולוגיה שאדם מסשל אדם, 

 האם הוא מרגיש מופצץ על ידי מסריה או שהמסרים הללו בכלל לא מכוונים ו/או מגיעים אליו7

, ואני מתעלם .19.עוולות היחס ללבין  184/1.עוולות היחס לבשני הבתים הבאים הניגוד הוא בין 
שהכאב הפלסטיני נובע מהפרה של הבטחה אלוהית )ולא זכור לי שום כאן מהקביעה השקרית 

עומדת  184/1.כפי שכבר הסבירו רבים וטובים, לעוולות פלסטיני שהשמיע אי פעם טענה כזאת(7 
"הגנת הכורח" )ראו למשל את ספריו האחרונים של חיים גנז(, שאפילו אם שוללים אותה הרי שקשה 

 אין שום הצדקה סבירה7  .19.ואילו לעוולות לטעון שהיא מצוצה מן האצבע, 

על הפנטזיה להחרים מופעי תרבות בקיבוצים אין מה לומר: כל אדם זכאי לפנטזיות שלו7 אישית אני 
ודחופים כגון סיום הכיבוש, צדק ושוויון חברתי, וגם על  יםתי מפנטז על הרבה דברים יותר חשובהיי

 ל7 לכ הנגישות פורחת והשכלה איכותיתתרבות 

אחרון שוב לעג שלא במקום כנגד קריאה לצדק של בעלי פריווילגיות7 ושוב, האם מוטב -בבית הלפני
צדק? או, ששוב, התנאי לכיבוד של תמיכה בצדק הוא ויתור אישי על -שבעלי פריווילגיות יתמכו באי

 פריווילגיות?

שלום, כי ]777[ כל  "אלה בחיים לא יעשו ריש אגדה אורבנית על חבר ערבי שאמ ובבית האחרון
  זונה )מישהו אמר, לא אני("7  ה בן"מישהו בחוץ אמר שאת הערסים יבואו", וזה מזכיר לי ילד שאמר

ר רועי חסן היא לבקר אבל יתכן שאין לפרש את שירו של רועי חסן באופן מילולי7 יתכן שכוונת המשור
יהיו מוכנים לוותר על אך למעשה לא אשר מעמידים פנים כתומכים בשחרור ושוויון  בעלי פריווילגיות

משטר הפריווילגיות אשר משרת אותם7 זאת אומרת, העניין הוא לא מצבם הטוב בהווה ואי ויתור על 
פריווילגיות ברמה האישית, אלא תמיכה במשטר הפריווילגיות ברמה המערכתית7 )גם אז, ראוי 

היה שיכריזו והאם מוטב כך או מוטב לשאול מדוע האם מעמידים פנים כתומכים בשחרור ובשוויון,  
?( ואולי כוונת המשורר רועי חסן היא לבקר אנשים אשר תומכים ויתמכו בגלוי במשטר הפריווילגיות

לא בשחרור ושוויון של ציבור אחר7 )וגם כאן, ראוי לשאול האם אחד, אך  של ציבורבשחרור ושוויון 
 מוטב שיתמכו בשעבוד של שני הציבורים?(

 

 5102דרייך, יולי עודד גול



לֹום ִיְהֶיה ִאם||  שיר ל שָׁ ַעְרִסים כָׁ  יָׁבֹואּו הָׁ

 חסן רועי

 5161.65102 הארץ,

     

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
ּׂשֹוְנִאים ָקִפיָטִליְזם  סֹוְצָיאִליְסִטים שֶּ

ש רֶּ נֶּת, נֹוֲעִלים ַסְנְדֵלי שֹׁ  ְבצּוָרה ֻמְחצֶּ
 ֻחְלָצה ְקרּוָעה, עֹוִטים ַעל ַעְצָמםְולֹוְבִשים 

ָחד ִסים, ְבִלי ְלַסֵפר ְלַאף אֶּ ל הֹוְמלֶּ ה שֶּ  ַמְראֶּ
ל ָהַאָבא ל ַהַסְבָתא ְוַהְנָכִסים שֶּ  ַעל ַהְיֻרָשה שֶּ

ִסים) ַגם ִנְרִאים ְכמֹו הֹוְמלֶּ  )שֶּ
ַפע ת ַתְרבּות ַהשֶּ  ּוְמַבְקִרים ְבבֹוטּות אֶּ

תְכִאלּו  רֶּ ן ְמַקְרקֶּ טֶּ  .ָהיּו ְנִביֵאי תֹוֵכָחה ִעם בֶּ

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
ם ָהֲעָרִבים  ַהְמַאֲחִלים ַלֲאֵחיהֶּ

 ַרַמָדאן ַכִרים
 ְוחֹוְתִמים ַעל ֲעצּוָמה ִלְמִכיַרת ָחֵמץ

ַסח  .ְבפֶּ

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
ִמְתַעְנִגים ַעל ְקִריַאת ַהמּוַאִזין  שֶּ

ת הַ  ל ַהְבַרְסָלִביםְורֹוִאים אֶּ  ְטַרְנִזיט שֶּ
 אֹו ַהַחַבְדִניִקים ַבְשכּונֹות

 .ְכמֹו ְשִליֵחי ַהָּׂשָטן ַעל ַגְלַגִלים

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
קֹוְרִאים ַלִמְתַנֲחִלים ְמִשיִחִיים  שֶּ

ֹׁאת ץ ַהז ֵהם ַמֲאִמיִנים ָבָארֶּ  ֲהזּוִיים ַעל שֶּ
ף ַצו ֱאֹלִהי קֶּ  ִמתֹׁ

ת ַהְכֵאב ַהָפַלְסִטיִניְוזֹו  ֲעִקים אֶּ
ֹׁאת ץ ַהז נְֻשלּו ֵמָהָארֶּ  ַעל שֶּ

ם ָלהֶּ ִהיא שֶּ ֵהם ַמֲאִמיִנים שֶּ  שֶּ
ף ַצו ֱאֹלִהי קֶּ  ִמתֹׁ

ל אֹותֹו ֱאֹלִהים(  7)ַאַגב, ְבִדיּוק אֹותֹו ַצו שֶּ

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
 יםדֹור ְשִליִשי ְלשֹוְדֵדי ָהֲאָדמֹות ַבִקבּוצִ 

ת ַהִהְתַנֲחֻליֹות ַמְחִריִמים אֶּ  שֶּ
ד ֲאָדמֹות ְוִכבּוש  ִכי שֹׁ

 

 

 

 

 

 

 

ָחד(  ֲאִני חֹוֵלם יֹום אֶּ
ְגָיה ִתְהיֶּה ִלי ַהְפִריִבילֶּ  שֶּ

 ְלַהְחִרים ֵארּוֵעי ַתְרבּות ְבִקבּוִצים
 ְכַאְקט פֹוִליִטי, ֵביְנַתִים

ם ַתֲעִרי  ףִמְסַתֵפק ְבִלְגבֹות ֵמהֶּ
ל  ( ַשָבת ְפלּוס ַחג ִביֵמי חֹׁ

ה  ֲאִני ֵמת ַעל ֵאלֶּ
ד ַהִכבּוש גֶּ ַמְפִגיִנים נֶּ  ְיהּוִדים ְרִגיִשים שֶּ

 ְוחֹוְזִרים ַלַבִית
ם ְבָיפֹו ָלהֶּ  ָהֲעָרִבי שֶּ

ֵהם קֹוְרִאים ָלּה ָיאַפא  שֶּ
ל ֻשָתפּות  ְבֵעיַנִים נּוגֹות שֶּ

 חּומּוסגֹוָרל, ַעל ַצַלַחת 
הּו ל ַאבּו ַמשֶּ  ֵאצֶּ

 ְמַלְקִקים ְשָפַתִים ִעם ָכל ִנגּוב
 ְמַמְלְמִלים ַדי ַלִכבּוש ְוחֹוְלִמים

 ְשֵתי ְמִדינֹות ִלְשֵני ַעִמים
 ִכי ַואְלָלה

 (ֵהם ְמַלַהְטִטים ַבֲעָרִבית)
 ִכבּוש ִכבּוש

 )אֹו ַנְכָבה ַנְכָבה)
 ֹׁ  ,א ִאָתםְלִצָדם ֲאָבל ל

ֹׁאת, ֲעָרִבים  .ְבָכל ז

ם ַפַעם  ה ַבַחִיים —ָחֵבר ֲעָרִבי ָאַמר ִלי ֲעֵליהֶּ  ֵאלֶּ
ֹׁא ַיֲעשּו ָשלֹום  ,ל

 ִכי ִאם ִיְהיֶּה ָשלֹום
 .ָכל ָהַעְרִסים ָיבֹואּו

 


