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הקצה חומר למחשבה

בציפייה. ו נשימתה  את  עוצרת  כולה  הארץ  שוב, 
5 בדצמבר, משפחות הולנדיות מתא�ס –כל שנה, ב

כשנשמע  בדלת.  לצלצול  ומחכות  האח  �ביב  פות 
פורצים החוצה  רצים אל הדלת,  הילדים  הפעמון, 

סאל הרחוב, מביטים מצד לצד, אבל הם תמיד מגי
סעים מאוחר מדי. אין כל זכר לפיט השחור ול�ינטר

לביקורם: שקית מלאה  היחידה  ה"הוכחה"  קלא�. 
מתנות. בשנים האחרונות �פג החג המ�ורתי שלנו 
הבינלאומית.  הקהילה  ושל  האו"ם  של  ביקורת 
למה? בגלל פיט השחור, או ְזָווְרֶטה ּפיט, כמו שהוא 
נקרא בהולנדית: גברים לבנים )בדרך כלל אבות או 
צבועות  צבועות בשחור, שפתיהם  דודים( שפניהם 

סבאדום עז ולראשם פאת אפרו משתטים יותר מכר
גיל ומצייתים להוראות אדונם. כיצד ייתכן, תוהה 
הקהילה הבינלאומית, שמדינה �ובלנית כל כך כמו 

הולנד ממשיכה להעלים עין מהמנהג המוזר הזה?
כל אחד מאיתנו ה�תכל בתורו על צנצנת משחת 
האיפור, ומיהר להעביר אותה לשכנו במעגל. הייתי 
בן 18, זאת היתה עבודה זמנית מטעם חברת כוח אדם. 
משימתי לאותו יום היתה לה�תובב בעיר בתחפושת 

סשל זוורטה פיט או של �ינֶטרְקלא�, הוא ניקול� הק
סדוש. כ�ף קל, חשבתי. אבל מהר מאוד התברר שת

פקידו של ניק הקדוש היה תפו� כבר, למורת רוחם 
סהמופגנת של ששת הפיטים לעתיד. כשנודע לי שמ
סצפים מאיתנו גם ללמוד )ולבצע( ריקוד מביך, של לי

צן חצר, קמתי בכע� ויצאתי מהחדר. היום אני מבין 
סשלא היתה זו משחת האיפור שחשפה את אופיו המ

טריד של החג החשוב ביותר בהולנד, אלא העובדה 
בלי  הזה  השחור  הפרצוף  את  קיבלו  שכולם 

להתקומם.

שחור עם כוונות טובות
יש הרואים ב�ינטרקלא� את המקור לדמותו של 

ס�נטה קלאו�; זקן לבן, עשיר וחכם, לבוש חליפה אדו
מה, שבא בכל דצמבר לחלק מתנות לילדים טובים. 
בעוד שאר העולם בחר להתחכם והמציא לקדוש האהוב 
�יפור רקע דמיוני )גר בקוטב הצפוני, יש לו עוזרים 
שדונים וכו'(, ה�יפור ההולנדי נטוע בעיקרו בעובדות 

סהי�טוריות. �ינטרקלא� שלנו מבו�� על קדוש רש
מי, ניקול� ממירה )הקדוש המגן על הילדים( שכפי 

סהנראה חי ב�פרד, וכל שנה נעזר בגדוד קטן של פי
טים שחורים. דמותו של �ינטרקלא�, שמילא תפקיד 
קטן בימי הביניים, זכתה למלוא תהילתה במאה ה-18, 
כשנראה שיש צורך בשד מפחיד כלשהו שיחנך את 
הילדים למשמעת. במאה ה-19 המציא מורה ומשורר 
בשם יאן שנקמן את השם זוורטה פיט לעוזר שכבר 

סהיה אז חלק מהפולקלור. דמותו של �ינטרקלא� מו
פיעה בשינויים כאלה ואחרים בכל רחבי אירופה, 

אוקראינה,  איטליה,  בולגריה,  בצרפת,  למשל 
סקרואטיה, כשכל מדינה מו�יפה פרטים משלה לאג
סדה. אבל מה שמוזר הוא שרק להולנדים יש את זוור

טה פיט.
בפעם הראשונה שעמדתי עם ההמונים שמילאו 
את הרחובות בשעת התהלוכה שחגגה את הגעתם של 
�ינטרקלא� והפיטים השחורים שלו, הייתי בן שלוש 
או ארבע, "לבי נרגש, מלא ציפייה", כמו בשירו של 
�ינטרקלא�. מה עבר לי בראש באותה עת, ובשנים 
שלאחר מכן, כשעמדתי באותו מקום, באותו רחוב? 

רנוֶֹטן )עוגיות זנגביל קט ּפֶ סכנראה פינטזתי על חופן ּפֶ
סנטנות שנוהגים לאכול בתקופה זו של השנה( שיש

ליך אלי אחד ה"משרתים", או שאולי אצליח ליצור 
קשר עין עם המא�טר הזקן בכבודו ובעצמו. דבר אחד 

סשבטוח לא חשבתי היה, "זה חג גזעני. האדון לבן והמ
שרתים שלו שחורים, זה לא ב�דר".

סלמה לא חשבתי על זה אז, למה זה מעולם לא הט
סריד אותי? שאלתי את עצמי את השאלה הזאת אינ

�פור פעמים. למה אף פעם לא הקדשתי מחשבה 
נו�פת למילותיו של אחד השירים המפור�מים ביותר 
ברפרטואר החג, "אל תדאג, ילדי, אני חברך הטוב, 
ואף שאני שחור כמו פיח, כוונותי טובות"? אף פעם 
לא באמת תהיתי מה המשמעות של זה. אין לי �פק 
שיש לזה קשר ל"ה�בר" המשכנע שהומצא עם הזמן 
לצבעו של פיט, ה�בר ש�יפקו לי גם הורי: הוא שחור 
כי הוא צריך לזחול במורד כל הארובות האלה כדי 

סלהביא לילדים את המתנות שלהם. המוטיבציה שמ
ניעה הורים שמרנים להפיץ את התירוץ הזה מובנת 
מאליה: הם לא רוצים לשלול מילדיהם את החג שהם 

עצמם אהבו כל כך בילדותם.
ההקשר של החג אף פעם לא היה גזעני. אני יכול 

לומר בכנות שכשהולנדים חושבים על זוורטה פיט, 
הם לא חושבים על שחורים. אבל האמת היא שההקשר 
השתנה; כשמהגרים מהמושבות ההולנדיות הישנות 

סוממקומות נו�פים באו לארצנו, הארץ עצמה השת
נתה. פשוט היינו צריכים עיניים אחרות כדי לראות 

את זה.

לא צודקים, אבל נחושים
זה לא היה מקרי שקבוצת הולנדים צעירים ממוצא 
�ורינאמי שהחליטה למחות נגד החג היא שהפכה 
את פיט השחור לבעיה לאומית של גזענות פושה. אך 
כלל הציבור לא התרשם: הרוב ראו זאת כהעמדת 
פנים, כרגישות יתר של קבוצה קטנה שתלתה את כל 

סקשייה בגזענות. וכן, ככה גם אני ראיתי את זה. �ינ
טרקלא� הוא חג לילדים, טענתי, ומכיוון שלא ראיתי 
שום גזענות כילד, מה כל ה�יפור? במבט לאחור אני 
מודה שחששתי להודות שאכן חטאתי בגזענות, גם 
אם לא במודע – לא בדיוק איך שאדם רוצה לזכור את 

הילדות שלו.
סה�למה של ממש, עם זאת, חלה רק כשהפוליטי

90 נאלצנו להתס -קאים השתלטו על הדיון. בשנות ה
מודד עם הגירה מ�יבית וכלכלה שהתחילה לדשדש, 
מה שהביא להתעוררות מגמה שתשלוט בפוליטיקה 
הלאומית מאז ועד היום — פופוליזם. תמה מרכזית 

סבז'אנר זה היא האדרת הזהות ההולנדית על הפולק
סלור והמנהגים המתלווים אליה. ואכן, בשנים האח

רונות תופ� הוויכוח על פיט השחור את כותרות 
העיתונים בכל דצמבר.

המצב הידרדר עוד יותר כשב–2013 קבעה פרופ' 
ורין שפרד, חוקרת זכויות אדם מטעם האו"ם וראש 
קבוצת עבודה של הארגון שחקרה את נושא זוורטה 

ספיט, שזהו חג גזעני, בטענה שהוא מייצג "חזרה לע
בדות". ההתערבות הבינלאומית הזאת לא הקלה את 
המצב. לאמיתו של דבר, ככל שגבר הלחץ לשנות את 
חלק  אותו  של  התעקשותו  גם  גברה  כך  החג, 

סבאוכלו�ייה שביקש לשמור על ה�טטו�סקוו. התו
צאה היתה תהלוכות �ינטרקלא� רשמיות עם ליווי 

סמשטרתי, ני�ויים מצערים לצבוע את פיט בכל צב
סעי הקשת, הורים זועמים שמוחים בפנים צבועות וזא

טוטים שמצביעים על כהי עור וצועקים, "זוורטה פיט!"
החג שתמיד היה עבורי נקודת השיא של השנה 
בימי התום של נעורי הפך לאירוע מתיש שחוזר על 
עצמו כל שנה. מבוכה שאני נאלץ לה�ביר ולהצדיק 

סבפני חברי הזרים. בושה. ההולנדים מוצאים את עצ
מם במצב �כיזופרני בדומה לזה של האמריקאים 
הנאורים יותר שחיו בדרום בשנות ה-50: אף על פי 
שמבחינה הגיונית אנחנו יודעים שהמנהגים שלנו 
מפוקפקים מבחינה מו�רית ולמעשה גזעניים, בכל 

פיט שחור הפנים דן הרמה ואן ווס, אמסטרדם

חג מולד גזעני שמח! 
בכל דצמבר מככב ברבות ממדינות אירופה פטרון הילדים סינטרקלאס — גרסה מקומית לסנטה קלאוס 

אדום הבגדים וארוך הזקן. בהולנד הוא מגיע לבקר יחד וזוורטה פיט — עוזרו הצייתן מושחר הפנים, 
מסולסל השיער וחובב מעשי שובבות. האם מדובר בגזענות מובנית או בסמל ילדות תמים? בינתיים 

ממשיך כדור השלג הזה להתגלגל 

מה עבר לי בראש כשהייתי ילד 
וצפיתי בסינטרקלאס והפיטים 

השחורים שלו? כנראה פינטזתי על 
חופן ֶּפֶּפרנֹוֶטן שישליך אלי אחד 
ה"משרתים", או שאולי אצליח 

ליצור קשר עין עם המאסטר הזקן 
בכבודו ובעצמו. דבר אחד שבטוח 

לא חשבתי היה, "זה חג גזעני. 
האדון לבן והמשרתים שלו 

שחורים, זה לא בסדר"
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מה  לנו  יגיד  מבחוץ  שמישהו  נ�כים  לא  זאת 
לעשות.

סבקיצור, אזהרות האו"ם רק יפעלו כבומרנג. מדי
נות זרות חייבות להבין את גודל הפגיעות הטמונה 
בפחד הקולקטיבי לאבד את זהותנו. הפתרון חייב לבוא 

סמהולנד עצמה. על ההולנדים לחלץ את עצמם מא
סחיזת החנק ש�גרה עליהם במשך שנים. הבושה שא

נו חשים על כך שלא ראינו זאת בבירור כל אותן שנים 
סגרמה, באופן פרדוק�לי למדי, לכך שנעדיף לא לד

בר על זה בכלל, שנטמון את הראש בחול עד שינואר 

סיגיע שוב. עלינו לכבוש את הבושה הזאת בהקדם האפ
שרי. וכשנעשה זאת, עלינו לקבל את העובדה שהוקעת 
פיט השחור אינה שקולה להפניית עורף למורשתנו 
התרבותית. הזיכרונות של ילדותנו לא ייעלמו ברגע 

שנפ�יק לצבוע את פנינו בשחור.
אני לא רואה בהולנד מדינה גזענית )לא יותר 

סממדינות אירופיות אחרות(, אני רואה אותה כמדי
סנה שפוחדת לשנות את מנהגיה. אך בורותם של יל

דים, אחת ה�יבות להמשך קיומה של הבעיה, יכולה 
גם לגאול אותנו: לילדים לא אכפת מצבע עורו של 

סאדם שנותן להם ממתקים, ואחרי שנה אחת של ה�
סתגלות, הם יריעו לפיט לבן לא פחות משהריעו לא

חיו השחור. ההורים צריכים להראות להם את הדרך, 
ואני בטוח שהם יעשו זאת.

הערב, הרחובות יהיו ריקים, מדינה שלמה תתכנ� 
�ביב האח. אנחנו נשיר ונחכה לבואו של �ינטרקלא�. 
פיט השחור ישוב וידלג ברחובות, עליז כתמיד, אינו 
 יודע כי בעוד שנים �פורות בלבד, צבעו ידהה.  

שמבן מרב  תרגום: 

סינטרקלאס ההולנדי ועוזריו, ה"פיטים השחורים". ככל שגבר הלחץ לשנות את החג, כך גברה גם התעקשותו של הציבור צילום: אי־פי


