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דניאל מונטרסקו*

"הם לא השאירו לי דבר מלבד אחים וחברים" )יורם טהרלב(
“גם אם חברך עשוי דבש, אל תלקק את כולו” )פתגם ערבי(

שתי האמירות התרבותיות שלעיל חושפות את פניה של החברּות כמושג חברתי: מחד גיסא, 
רעות אל–זמנית, נאמנות ללא גבול, אידיאל של אהבה אבסולוטית, ומאידך גיסא, חברות 
אפלטונית– כאידיאה  החברות  על  מצביע  האחד  הפן  וחברותא.  חבר‘ה  ־  חברתי  כמשאב 

מיתית, מוחלטת ובלתי נתונה למשא ומתן. ככזו היא גם היחידה ששורדת את המוות: “פה 
תישאר אחרי לכתי, החברות אשר הייתה”, משורר טהרלב. הפן האחר מצביע על החברות 
כהון חברתי מוגבל שאותו יש לתחזק פן יאזל. הממד הפרגמטי של החברות הוא זה שקושר בין 
 .)Shoked, 1993( ישראלים, שגם בפזורה מבקשים להתרועע עם החבר‘ה, ולו לזמן מוגבל
בעוד שהרעות מכוננת מיתוס, החברות מקיימת עולם חברתי. אלה גם שני פניה של הגבריות 
כפי שעולה מן המחקר: מצד אחד, קוד מוסרי טהרני, מטאפורה בשירות הלאום, אידיאל 
ומצד שני, פרקטיקה מגדרית שמוצגת  וגבורה,  בלתי מתפשר של הקרבה עצמית, חיילות 
החברות  קוטבי  שני  בין  נע  זה  ספר  וכוחניות.  יצרים  רהבתנות,  של  לעתים(  )שווא  כמצג 
והגבריות ומנתח את ההמרה של החברות לאידיאל הרעות בתיווך הלאומיות. הרעות היא 
 cultural( מכנה אינטימיות תרבותית )Herzfeld, 1993( אפוא ביטוי למה שמייקל הרצפלד
intimacy(, כלומר מסגרת של זהות ואחווה שמשמשת חיפוי אידיאולוגי על הצד האפל של 

אתוס ההקרבה, פולחן המוות ותרבות המלחמה.
בגבריות,  העוסקים  מחקרים  של  ארוכה  לרשימה  מצטרף  קפלן  דני  של  החדש  ספרו 
צבאיות ורגשות בחברה הישראלית )שיאון, בן–ארי, ששון–לוי, לומסקי–פדר ואחרים(. ביד 
אמן מגולל קפלן את הסיפור האישי והקולקטיבי של החברות ועומד בביקורתיות על החיבור 
המטונימי בין סיפורים של אחווה והקרבה חברית ובין הציונות כפרויקט מגדרי. הספר מיישם 
האוניברסלית של  הגבריות שמבקש לחשוף את התפיסה  היסודית של מחקר  התובנה  את 
“האדם באשר הוא אדם” ככינון סובייקט מגדרי ופוליטי: קטגוריות מופשטות נוצרו בצלם 
האומה  ואת  האידיאלית  האזרחות  את  מייצגות  גברים  בין  והחברות  הגבריות  ולכן  הגבר, 
כולה. סיפורי “אחוות לוחמים” מכוננים עולם מיתולוגי של רעות שקוראת תיגר על המוות 

של הגוף הפרטי, מתוך שהיא מפיחה חיים חדשים בגוף הקולקטיבי.
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היומיום  בחיי  חברות  של  פרקטיקות  כיצד  מתארים  הספר  של  והשני  הראשון  השער 
ידי האידיאולוגיה הלאומית בשירות המדינה  בין גברים מנוכסים על  וערכים של נאמנות 
של  הקודים  מכוח  חסומה  גברים  בין  ארוטית  אהבה  הצבאית  שבתרבות  בעוד  והצבא. 
הגבריות ההגמונית ההטרוסקסואלית, קפלן מראה כיצד התשוקה הגברית לובשת צורה של 
“אינטימיות ציבורית” המוצגת כפעילות סתמית ולא מאיימת. גם אם ברוב המקרים החברות 
זוהי חברות מצבית,  הצבאית אינה שורדת את “היציאה לאזרחות” בתום השירות הצבאי, 

עמוקה וכנה המאפשרת להביע רגשות “אסורים”.
המוות.  בצל  בחברות  דן  בספר,  ביותר  המרתק  החלק  לדעתי  שהוא  השלישי,  השער 
הרעות, לא זו בלבד שהיא מתעלה מעל הכליה של הגוף הפרטי, אלא שהיא מוצאת במוות 
דווקא את ביטויה הטהור ביותר. קפלן פורש את הניתוח השיטתי ביותר עד כה בסוציולוגיה 
הישראלית של מה שהוא מכנה “נקרופיליה קולקטיבית”, קרי פולחן המוות הלאומי )עמ‘ 
136(. טקסי זיכרון מנציחים את התשוקה למת ופועלים כמופעים ארוטיים )ולא רק מגדריים( 
התשוקה  והתואר“(.  הבלורית  )“יפי  תשוקה  של  אסתטי  למושא  הופך  האזרח–האח  שבהם 
האולטימטיבית )והאסורה ברגיל( אפשרית רק בזכות המוות. באשר המוות על מזבח האומה 
הוא מסמן ללא מסומן חברתי, הוא מאפשר לקיים את המיתוס הלאומי ומוצג כאיחוד מיני 
וכשיא הרעות )עמ‘ 125(. החברות מתוארת כמרחב האידיאולוגי והרגשי המתווך בין אימת 

המלחמה למאבק הלאומי ההרואי. מעל לכל, הרעות מבטיחה שהקורבן יתקבל כעוָלה.
הספר הוא בבחינת מעט המחזיק את המרובה, אולם לצד תרומתו החשובה עולות שלוש 
הסתייגויות: האחת מתודולוגית ועניינה שיטת המחקר ומגבלותיה, השנייה השוואתית ועניינה 
ההטיה האירופוצנטרית של הניתוח, והשלישית אנליטית ועניינה הדגש על התשוקה. השער 
העוסק בחברות בחיי היומיום פותח בהצהרה שקיים קושי מתודולוגי מהותי לעסוק בנושא 
27(. סיבות אלה  )עמ‘  יחסי חברות  והבנאלי של  בגישה אתנוגרפית בשל האופי החמקמק 
ובניתוח  מונחים  בראיונות  המתודולוגית  הבחירה  להצדקת  המחבר  את  משמשות  ואחרות 
ביוגרפי מתוך גישה תרבותית–נרטיבית )עמ‘ 156(. טענת המחבר שחברות אינה נושא ראוי 
לחקירה אתנוגרפית היא בעייתית, שהרי די לנקוב בשמות שתיים מן האתנוגרפיות שהיו 
לנכסי צאן ברזל בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה כדי ללמוד על היתרונות הגלומים בתצפית 
 Liebow,( Tally’s Corner–ו )Duneier, 1991( Slim’s Table :משתתפת על קבוצות חברים
1967( אינם רק מופת למחקרים אתנוגרפיים שעוסקים בגבריות וחברות אלא דוגמה לאופן 
הניתוח שבו לוקה ספר זה. הגישה הנרטיבית לניתוח חברות נשענת ברובה על הצהרות זהות 
רפלקסיביות ועל סיפורי חיים משוחזרים ולא על ניתוח ממקור ראשון של פרקטיקות נצפות, 
ולכן הטקסט נטול אחדות נרטיבית. דגש אתנוגרפי על מעגלים של חברות גברית יכול היה 
ללמדנו למשל מתי מתפרקת החברות, מתי עולות האשמות בדבר בגידה, ובאילו תנאים 
יכולה החברות האישית לחתור תחת ערכי הלאומיות )חזן, 1993(. בראייה היסטורית, בחינה 
סוציולוגית של רשתות חברתיות ויחסי תן וקח בין חיילים )כגון היחסים שעמנואל סיון מתאר 
בין ה“צברים” ל“ניצולים” בדור תש“ח(, יכולה הייתה לשחרר את הניתוח מכלוב הברזל 
האנליטי של האידיאולוגיה הציונית ואתוס ה“דם ואדמה” שהופכים למושגים מסבירי–כל. 
יש להצטער על כך שהמחבר לא ראה לנכון להתמקד בדינמיות מצבית, שהיא חשובה לפחות 

כמו הדיבור על החברות. 
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הספר עשיר  הקושי השני עולה כאמור מתוך ההטיה האירופוצנטרית של הספר. 
בציטוטים מהתנ“ך )אהבת דוד ליהונתן כאב–טיפוס(, מהמיתולוגיה היוונית, מהפילוסופיה 
הקונטיננטלית, מהספרות הסוציולוגית ומהתורה הפסיכואנליטית באנגלית. ההשוואות 
החוזרות ונשנות עם מחקרי צבאיות וגבריות באירופה, בארצות הברית ובמערב בכלל 
מעלות את השאלה מדוע בוחר המחבר להתעלם מההיסטוריה והמחקר אודות חברות 
וגבריות בתרבויות המקיפות את ישראל. שני מאפיינים סוציולוגיים דומים ־ פטריארכליות 
ומיליטריזם ־ אשר מתקיימים בצורות שונות במדינות רבות במזרח התיכון ובישראל, 
מזמנים השוואה פורה יותר מפרוסיה או גרמניה. לדוגמה, היחסים המגדריים שבין צבאיות 
לאזרחות בתורכיה זכו לניתוח אנתרופולוגי מקיף )Altinay, 2004(,שמפרק את המיתוס של 
”עם הצבא” בתורכיה הכמאליסטית. באופן דומה נפקד מקומו של שיח ההקרבה, ההנצחה 
והמאבק בחברה הפלסטינית. התעלמות זו היא סימפטומטית למחקר הישראלי המבקש 
לחבור למערב מתוך שהוא מדמיין את עצמו כשדולה תרבותית מערבית השתולה במזרח 
התיכון. בחירה מובלעת של מסגרת ייחוס גיאוגרפית ומושגית אירופית ואמריקאית גרידא 
מבודדת את הניתוח מתהליכים היסטוריים מקבילים ומחזקת את תפיסת הציונות כתופעה 
ייחודית. כך למשל, בדיון על ההיסטוריה של החברות בציונות אפשר לשאול אם היחסים בין 
ארגונים כגון “השומר” לקהילות הערביות שהקיפו אותם לא השפיעו על מושג ה“ג‘מאעה” 
או ה“חבר‘ה” )עמ‘ 61(. לאור ריבוי המושגים בערבית בתרבות הרעות הישראלית, יש לבחון 
43(. הדיון העשיר על הקרבה  מה מקום האוריינטליזם בהבניית החבורה הצברית )עמ‘ 
ונקרופיליה קולקטיבית יכול היה לצאת נשכר מההשוואה המתבקשת למקרה הפלסטיני, 
המצביע על אידיאליזציה של החלל ופוליטיזציה של המוות. התפקיד המכונן של טקסים 
ציבוריים במתן לגיטימציה לקורבן האישי פועל בעוצמה גם בלוויות של חללים פלסטיניים, 
 Allen,( עדן  לגן  מעבר  כטקס  הנמשלות לחתונות, ובשיח על הנפילה חלל )אסתשהאד( 

.)2006
 )desire( הקושי השלישי מתייחס למושג התשוקה בספר. הדגש האנליטי על התשוקה 
מרענן כשם שהוא מגביל. הוא חיוני משום שהוא מייצר כתיבה ביקורתית שמנסה לפרק את 
הנרטיב ההטרוסקסואלי ההגמוני, והוא מגביל משום שהוא מציע קריאה שמבקשת לגאול ־ 
לעתים באופן מאולץ ־ את ההומו–ארוטיות המודחקת בחוויה הגברית. באשר אינטימיות בין 
גברים נעה על המרחב בין הומו–סוציאליות להומו–ארוטיות, המחבר טוען כי בעוד היחסים 
של  הקדוש  ובזמן  טקסיים  ברגעים  מתאפשרים  הם  ברגיל,  חסומים  גברים  בין  הארוטיים 
הנצחת המת. כדי להמשיג את פעולת התשוקה נשען המחבר על הוגים פסיכואנליטיקאים 
)בעיקר פרויד ובאטלר( בלי לעגן את ההחלה של מושגים פסיכולוגיים על הניתוח הסוציולוגי 
ועל הסֵפרה הקולקטיבית )עמ‘ 147(. בעיה נוספת עולה בשל הפער בין השימוש השגור במונח 
יוחסו לתשוקה  והעממי  הציבורי, הספרותי  ובין ההמשגה התיאורטית שלו. בשיח  תשוקה 
עמימות  פיזית.  בתאווה  וכלה  רומנטית  אינטימיות  דרך  לאחר,  בכמיהה  החל  רבות:  פנים 
המושג בעל החשיבות המרכזית לספר עולה ביתר שאת נוכח השימוש המתודולוגי שהמחבר 
עושה בו. כשהמראיין שואל לדעתם של הנחקרים על מקום התשוקה )בעברית( בין גברים 
נראה שהקטגוריות מתערבבות בלי שהן עוברות את העידון  )נספח מתודולוגי, עמ‘ 160(, 
האנליטי הדרוש למושג כה דומיננטי בשיח הפסיכולוגי. התוצאה היא קריאה מעט מאולצת 



ביקורות ספרים  דניאל מונטרסקו    202

והשלכה של המושג התיאורטי על סיפורי הנחקרים, המבקשת לקרוא דרור לתשוקה הגברית 
החבויה ביחסים ההטרוסקסואליים. 

למרות בעיות אלה, שאי אפשר להימנע מהן בכל מחקר חשוב, ספרו של דני קפלן פותח 
דיון ביקורתי ונחוץ מאין כמוהו על הַחְברּוָתא בצל ִמיתּוָתא. זהו ציון דרך במחקר הגבריות 
והתרבות הישראלית אשר מחזיר את לפיתת המוות שבין הנצחה וארוטיקה למוקד השיח 

הציבורי והאקדמי. 
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