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 Luc Boltanski Distant Suffering: Morality, Media and
 Politics. Cambridge University Press. 1999 (translated from the French

 original "La Souffrance a Distance", Editions Metailie, 1993). 275 pages.

,"תונדשח לש חיש" ותונכל ןתינש חיש לש הכורא תרוסמ שי תיתרבחה הבישחב 

ונתוא ריזחמ הז חיש .םירחא לש םלבס לע םדא־יגב לש םתבוגתב רבודמשכ רקיעב 

םירחא יפלכ תושגר םיהזמה ,(Mandeville) ליוודנמו (Hobbes) סבוה לש םיבתכל 

םייטסיאורטלא םיכרע לש םייוטיבב האורה ,(Nietzsche) השטינל םשמ ;העובצ תונשגרכ 

ןמ ריסהל הסנמש ,תיתרבחה הבישחב דואמ תלבוקמה ,השיגל ןבומכו ;הניטו המצועל ןוצר 

תונגרובה לש םיילמסו םיילכלכ םיסרטניא הריתסמה הכסמה תא תירטינמוהה הלועפה 

- (Foucault)וקופו (De Sade) דס־הד חסונב - רתוי תילקידר הרוצב וא ,תיפורתנליפה 
הלמח תספותו ,םיירצונה־םיידוהיה םישרושה לעב יברעמה רסומה םינכמש המ תא החוד 

.חוכ תלעפה לש הקיר הרוצכ 

וא ,םזירטיגמוהו הלמחכ תועפות ןיבהל תולגוסמ הלא תויתרבח תושיג םאה ?םנמואה 

אל םאה ?"לנוישנרטניא יטסנמא" וא "תולובג אלל םיאפור" ןוגכ תויתרבח תועונת ןיבהל 

תכרעמ לומ יטרואית םינוא־רסוחב דמועה ,שדח םזישיטפ לש גוסל תונדשחה חיש ךפהנ 

ןהיתועווז תא םינפהש שדח םזילסרווינוא ,ירשפא ןברוק םדא לכב האורה השדח תירסומ 

חוכ תא ןיבהל תלגוסמש תירסומ הפש רצייל תעה העיגה אל םאה ?םלועה־תומחלמ לש 

וא תלוכי־יאש הרכה ךותמ ,שדחה ורפסב השוע יקסנטלובש המ קוידב הז ?הלמחה 

.קותישל קרו ךא וליבוי הזה ךרוצה תא תוארל ןוצר־יא 

לש םלבסל רקיעב ,םירחא םדא־ינב לש םלבסל םיארחא םדא־ינבכ ונא הבש ךרדה 

?הלמח שורדל תוכז שי ימל :ןוגכ תויגולויצוסו תויפוסוליפ תולאש לש גוס הלעמ ,םירז 

שורדל שונא־תב וא שונא־ןב ותויה םצעב ידש וא "ונתיאמ דחא" תויהל ךירצ לבוסה םאה 

?ולבסל תוסחייתה 

יהוז .םירז לש םלבס תא תיחפהל תנגרואמה ךרדה הניה ,יגולויצוסה הנבומב ,הלמח 

,האלימ הלמחה דציכ הארמו ,וז הפש שדחמ הנוב יקסנטלוב .תוירסומ לש תינרדומ הרוצ 

.תוינרדומ תורבח לש ןתורצוויהב רתויב בושח ירוטסיה דיקפת ,אלמל ןיידע הכישממו 

הווהמ איה ובש ןפואה ןיבל הלמחה תפש ןיב רשקה תא ןיבהל ארוקה ןמ שרוד יקסנטלוב 

.יתרבחה הנבמהמ קלח 

תירוטסיה הניחבמ ךא ,ןשי ןויער הניה היישע םיבייחמ לבסה תוארמש הדבועהש הארנ 

־הנומשה האמב קר הפוריאב יזכרמ םוקמ הספת וז הבוח .רתויב רצק ןמז תמייק איה 

ויה "םישודק" קרש הבוח ןיב לודג קחרמ םייק .תונגרובה לש יתוברתה הנוחצנ םע ,הרשע 

היגוס חתפמ יקסנטלוב .הנובתה ילעב םדאה־ינב לכ לע הלחש הבוח ןיבל ,הל םיביוחמ 

ןיב םיחתמב םויה דע תודמוע תוירטינמוה תועונת יכ הארמ אוהש ךכ ידי־לע וז 

:הלאשב תוטבחתמ ןה ,תורחא םילימב וא ,"הרצ תויתליהק" ןיבל "טשפומ םזילסרווינוא" 

הלמחכ תושגר םאה :תויטנתואה תלאש איה ןוידב הלועש תפסונ הלאש ?יארחא ינא ימל 

.ינשגר ףויז םה אמש וא םייתימא םניה 

ןיב ,לשמל ,הרשע־הנומשה האמה לש ילאוטקלטניאה ןוידב תויזכרמ ויה הלא תולאש 

חתפמה ;תויתליהק תובוגת ןיבל תוינמוה תובוגת ןיב ןיחבמ יקסנטלוב .טנקו וסור 
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ונא םאה .רחאה לש ולבסב הרכהל המדקש תוביוחמ התיה םא הלאשה אוה ןהיניב הנחבהל 

ולבסש עבונ הזמו ,"ינומכ וטוה" ,"ינומכ ידוהי" אוהש ןוויכמ רחאה לש ולבס לע םיביגמ 

לע ביגהל םיבייח וא םיביגמ ונא םאה וא ,ונתוא בייחמ וניא וטוה־אלה וא ידוהי־אלה לש 

דחא תא םג הקיסעה ,םויכ םג תיזכרמ תויהל הכישממש ,וז הנחבה ?תישונא האירק לכ 
תיחרזאה תדה דסיימ ותויהל םאתהב .וסור - תינרדומה הלמחה לש םילודגה םירומה 

תא ךכ־לכ םיבהוא םיפוסוליפ :ולש וחוסינב .תיטילופומסוק הלמחב וסור לזלז ,תינרדומה 

םואלה־תנידמ לש לודגה גולואידיאה ,וסורל .ערה תבהא תא םמצעל ךוסחל ידכ םיראטטה 

.לדג קחרמהש לככ תשלחנ הלמחש רורב היה ,הלא תולובג ךותב יללכה ןוצרה לשו 

הנטק הליהק ןיב איה ונלש הריחבה םאה :םויה לש ירטינומוקה ןוידב דה ןיידע שי ולוקל 

ןויד ךרוע יקסנטלוב ?רתוי תיחטש םג ךא רתוי הבחר תישונא תרגסמ ןיבל תביוחמו 

.וז הלאשב קתרמ 

לודגה לוקה ,וז הלאשב .תושגרה לש תויטנתואה תלאש איה היינשה הלודגה הלאשה 

טנק .םויה דע עמשנ ,ףיוזמה שגרה תונגב טנק לש הז ,הרשע־הנומשה האמה לש רחאה 

,םיילסרווינוא תויהל םיבייח םיירסומ תונורקע .הבוחכ הבהא שרדו ,שגרכ הבהא החד 

ףסונ יוטיב לבקמ טנק לש ולוק .הלמחמ רתוי בושח קדצ .םיירלוקיטרפ םניח תושגרו 

.תוביס ןתואמו ,הלמח לע (Arendt)טדנרא הנח לש התרוקיבב יזכרמ 

?הזה חתמה תא רזפל ןתינ דציכ 

םויכ תלבוקמה העדה תורמל ,תוינרדומה לש האצות הניה הלמחש רורב יקסנטלובל 

ונהנש םדא־ינבמו תורבחמ רבעמה .םיירסומ תושגר יבגל תינסרה הניה תוינרדומהש 

ךכ ידכ דע ,םירחא לש םבאכב םישחש םדא־ינבו תורבחל ,םהב ואגתה ףאו ,יוניעמו חצרמ 

הדוקנ םיצימחמ םירקבמה בור .יתוהמ רבעמ וניה ,הז דגנ והשמ תושעל הבוח םישח םהש 

לע וקופ לש תומדקומה תודובעה) חוכהו הטילשה לש תויכשמהב םידקמתמ םהש ןוויכמ וז 

יוניע ןיידע שיש רורב ןכ־ומכ .<וז הסיפתל תויזכרמ תומגוד ןניה רהוס־יתבו םילוח־יתב 

םיסנמ םויכ :םיילושב םה םויכו ,זכרמב ויה םה םעפש אוה לדבהה .םלועב םיבר לבסו 

.םיפוצו םיננובתמ ידמ םיבר םישנא ,םויכ ;םייחהמ יולג קלח היה םעפש המ תא ריתסהל 

רבע םלועה בור .ומצע םלועב יוניש ןכו ,םלועה תא םיווח ונא ובש ןפואב יזכרמ יוניש והז 

.תאז ןיבמ (Elias) סאילא טרברונש יפכ ,"תוברת לש ךילהת" 

הרשע־הנומשה האמה לש ףסונ יזכרמ תועד־הגוה לע יקסנטלוב ןעשנ הרקמב אל 

תא תימסל תתל תעה העיגה טלחהב .(Smith) תימס םדא :הז ךילהת תנבהל חתפמכ 

קושה לש הגוהכ רתוי רכומ תימס .תוינרדומה תא ורידגהש םיגוהה ןיב יוארה םוקמה 

תיתרבח היגולוכיספ לש הלחתה ,רתיהש תירסומ הירואית םג חתיפ אוה ךא ,ישפוחה 

ינוש לע תססובמהו םדא־ינב ןיב םיינומרה םיסחי לש תורשפאל תנווכמה תיריפמא 

רוהט ימצע־סרטניא לע תססובמה הרבחש בשח אל אוה ,דחא דצמ .תוילאודיווידניאו 

דגונמ ירסומ וא יטילופ ,ילכלכ ימצע־סרטניאש בשח אל אוה ,רחא דצמ ;ללכ תירשפא 

־סרטניא לע תוססובמה תושדחה תוכרעמה תא ךריב תימס .ןוכנה אוה ךפיהה .רסומל 

:"רתוי בוט" והשמל תולבוקמ תומרונ תונשל תולגוסמ ויהי ןהש רבס אוהש ןוויכמ ,ימצע 

תולובגל רבעמ הלמחב תוריכמ ןניאש ,דובכ לש (hierarchic) תויגרדמ תוסיפתמ קחרתהל 

הניה תימס לש ותסיפת .ירסומ םזילסרווינואו ןויווש לש םיירסומ םילאידיאל ,הצובקה 

םילאידיא ןיב רוזישכ תינרדומה הרבחב הלמחה שגר תנבהל רתויב הבוטה ךרדה 

.ףותישב םילעופ אלא ,הזל הז םידגונמ םניאש םיסרטניאו 
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ןכומ וניא ,םויכ םיגוהה בורל דוגינב ,יקסנטלוב :תובר ןגיה וז הסיפת לש היתוכלשה 

הגיגחל ןכומ וניא םגו ,םירחא לש םלבסב ןנובתמל סחיב תקתשמה תויניצל לופיל 

ןנובתמה לע תוירסומה תושירדה תא ליטמ אלא ,"תודמחנל הרזחה" לש תיתרוקיב־אל 

לא תונווכמה תויטילופ תורוצ וניא רבד לש ופוסב ותוא ןיינעמש המ .תיניצר הרוצב 

לבוקמש יפכ ,תוהדזה םישרודה רבעה תונברוק לעו לבסה ןורכז לע תוססובמהו רבעה 

דיתעה לא תונווכמה תויטילופ תורוצ םג :תונידמ לש וא תוצובק לש תוהזה תקיטילופב 

םוקמ תונפל אוה תשרוד יקסנטלוב לש תירסומה היגולויצוסהש המ .ותוא תוניינעמ ןניא 

יחכונה לבסלו ןברוקל תוסחייתה .דיתע וא רבע לש הקדצה אלל הווה לש הקיטילופל 

.תוילאודיווידניא לש הנבה לעו שגר לע ססובמ הז ןוימד .ישונא ןוימד תשרוד 

םע רסומה לש היגולויצוס לש בולישב קתרמ ליגרת ,דניה יקסנטלוב לש היגולויצוסה 

שדח ףד תחתופ ףא איה ,יתעדלו ,םיארוקה תא תקתשמ הניא איה .תירסומ היגולויצוס 
.תיתרבח הבישחב 

רדיינש ןתנ 

ופי־ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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