
 ז"ל הרצוג יעקבד"ר

 למדינת-ישראל* שנהעשרים

 ישכון לברדעם
 וכמובן כללית, היסטורית באספקלריה נקודות-יסוד, בכמה לנקובאנסה

 בשיחה אפתח שנותיה. 20 במשך מדינת-ישראל שבהתפתחות - יהודיתגם
 ככלכלן, הידוע מפארים, ארוז ריימון - מפורסם היגה-דעות עם לישהיתה
 ההיס- של הפילוסופיה בתחום במאחד והוגה-דעות, מדיני פרשוסוציולוג,
 יהודים של אדיר מכלול מאותו מיהודי-הגבול, אחד הוא ארון ריימוןטוריה.

 הבדידות מן ביתר-דיוק או ממלחמת-ששת-הימים, שנזדעזעוברחבי-תבל
 יהודים מלחמת-ששת-הימים. של החוויה בעקבות אותם שאפפההפתאומית

 של ולהיסטוריה היהודית למסורת גט-פיטורין נתנו כבר שבהכרתםאלה,
 מחוץ הרגיל, ההיסטורי המסלול למרחב 'ציאחם בתהליך ונמצאוישראל,
 של חוויה אותה פתאום עליהם קפצה בית-ישראל, של הייחורלתחום

 מה את להגדיר שיוכלו בלי נשמותיהם את שזי.עזעהמלחמת-ששת-הימים,
 המאוחדת, ישראל בירת לירושלים גאגן-שואבת, נמשכו, הם להם.שארע

 עצמם. את לחפשעל-מנת
 במיוחד, נוקב מוח בעל בינלאומי, אינטלקטואל של סמל רק הוא ארוןריימון

 לתת יכולתי אבל עמים. ודרכי אנוש דרכי עמוקות ובודק המהרהר אדםשל
 השבט בבני - תבל ברחבי כמותו מאות ואולי עשרות של רשימהלכם

 ההת- לתהליך אחרון שריד אולי בית-ישראל, של והמתבולל והנשכחהנידח
 שבגלגלי דומני, ובמזרח-אירופה. בגרמניה שנה כ-150 לפני שהחלבוללות

 לפרשת-דרכים. זה תהליך עכשיו הגיעההיסטוריה

רישוי
 מדינת-ישראל, ברחני רבות שיחות לאחר למשרדי שנכנס ארת,

 4~1(, יינני תשכ.ח נאייר הקיבוץ-הדתי של עיזן ביום שנאמרודברים.
 ישכון". לבדד "עם בספרוושנתפרסמו

מתוך: "הציונות הדתית והמדינה", קובץ מאמרים, ערכו: יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשל"ח
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 הרצעיעקב

 למדיניותכם לא הנוגעת יסודית, אחת שאלה מעיקה עלי "אדוני, : ליאמה
 וכות של לבעיית-היסוד אלא שנה, 20 במשך למדעיותכם לא אףהשוטפת,
 כל של והמסורתית היהודית האמונה האם כלומר, מדינת-'שראל. שלהקיום
 ישראל, בתוךמת מתגלמת שלדעתכם אמונה אותה בשיבת-ציוו,הדורות
- ה-20 במאה וביטויה היאהאם  בסתירה עומדים אינם 'שהאל,- מדינת 

 העם דיוק ביתר או ערב, עמי מבחינת ה-20 המאה של למושגיםמשוועת
 ומלחמת- 1948-1946 תקופת את תפרש כאשר a7~Dfi שכן ?הפלשתינאי
 היתה אם - מאיץ-ישראל הערבים יציאת אח דבולחמות, שלים אתהש~ר~ר,

,א~
 ערבים כ-600,000 כאן היו שב-1913 היא, עובדה - גירוש או בריחה

 השלטון בתקופת בלפור, הצהרת לפני כלומר, יהודים. כ-60,000לעומת

 של הסורי השטח של הדרומי החלק - פלשתינה שנקרא בשטחהתורכי
 אחוזים 90 מול יהודים אחוזים 10 רק בו ישבו - התורכיתהאימפריה
 מעוררת זאת סתירה אין והאם ז משוועת סתירה כאן איו האםלא.יהודים.
 המסובכת מערכת-היחסים כל לתהום. היורדת נוקבת, מוסריהבעייה-'סוד

 להישגים הסיכויים אולי גדלים נמשכת, שהיא שככל לערב, ישראל ביזהזאת
 מגחינת הסכנות, גם ומתחןדות גדלות אחר, מצד אך, אדירות,ול,תפתחויות

 מן ובעצם היבשת, רחבי בכל אלא התיכון במורח רק לא - והרסשוגה
 ?" הטרמי הממרץ עד האללנטיהא,קיווס
. משום אולי בה שיש - מאד נוקבת שאלה שאלחני "אדוני, לו:גמרתי
 זכותך. זו אבל - ישראל בגירת בירושלים, אתה 'ושב שכן נתושעהעזה
 יקבל אם יתפלא אל זה מסוג  שאלות להציג זכות לעצמו הנוטל אדםאך

 איש-שיחו". מצד גם נוקבותשאלות
 באופן עצמך את הגדרת לו לד. להשיב כיצד יודע, איני "~עצם ;(הוספתו

 הדורות כל של הנצחית בקומוניקציה לך להשיב שמח הייתי כיהודי,~ר,ר
 הצגת לו מציג. שאתה מאד, ההגיונית התעלומה, פשר את לךולתסביר
 יהודי שאתה אתך, הקושי אבל תשובה. אולי לי יש אן גם כלא-יהודי,עצמך

 מקום בכל נערץ אתה ואמנם - לצרפתי עצמך את חושב אתהמתבולל.
 בך רואים האמת, ברגע דבר, של בסופו אכל - אליו מגעת צרפתשלהבות

 בשמות הפסוק )על במכילתא הנאמר מעין זה הרי יודע(. אינך )וזאת!הודי
 'הכרת : .',( . . מישראל ההיא הנפש ונכרתה חמץ האוכל "כל ט"ו;י"ב,
 תלמוד ? אחר לעם ותלך מישראל תיכרת יכול ; ה' מלפני ההיא הנפשתכרת
 בכל - מלפני ה'"ן אני מלפני ההיא "נפש "ונכתתה : ג' ב"ב ]ויקראעומר
 בקושי אד- עמו, "ת לענוב בהכרתו יכול יקמץ כלומר, רשותיי. שהואמקום
 אחר. עם בתוך ביותר, העמוק במובז להשתלב, יכול הוארב
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- בארצכם' לבטח 'וישבתם : נאמרכבר  לבטח יושבים אתם בארצכם 
 לשבת יכולים אינם שיהודים הכוונה' אין לה. חוצה לבטח יושבים אחםואין

 לארצם מהגץ יחצנים שהם היא, עובדה. שהרי ; לארצם מחוץ יחסיכבטהלז
 - האנושית בהיסטוריה תופעות-אימים שתי ולהוציא שנוק ל-2,000קרוב

 אף- ספרד, גירוש גם )ואולי בימינו אירופה ושואת הצלבנים בימיהגזירות
 בשלוה חשב בריבי, ררהודי, העם - חורבן-עם( בבחינת היה ,שלאעל-פי
 היא, המאמר כוונת אלא בגיטאות. סגור היה רבים במקרים כי אםיחסית,
 להשיג יכול היהודי אין הרוחנית השלווה את המהותי, הפנטי, הבטחוןשאת
 דו-ברים הדורות. במשך הגולה ברחבי אליה שיגיע התבוללות של מדרגהבכל
 שלמות קהילות אם באשליות, היינו בעבר אם כה. עד 'רועים 117 לאהללו
 הוחרפו וחוסר--הבסיס האווילות שבהן, שהסרק - בסיסמות-סרקחיו

 לנשמת 11 תפיסה וחודרת הולכת דומנק היום, הרי -. השניםבמרוצת
 את כמייצג עצמך את רואה אתה רוחנית, 'סכיזופרניה' אותה בשלהיהודי.
 כמייצגה. אותך תקבל. לא ולעולם אותך, מקבלת אינה צרפת אבל ;צרפת
 העשרים במאה צרפת של נציג בך לראות לי קשהולגן

 1" העשרים במאה צרפת את .מייצג איפוא, "מק :שאלני
 הקולקטיבית שבמחשבה, אנשים, חמישה למנות יכול שאני , לו,אמרתי
 'של הקאידינאל ,העשרים: המאה במושגי צרפת את מייצגים הםשלהם
 צרפת את שמייצג מוריה, פרנסואה ; הקאת~ית צרפת את שמייצגפארים,

 צרפת מושגי כל את בתוכו ומגלם שמייצג דה-גול, ;הליבראלית-קאתולית
 גם בפשטותה גם צרפת תרגול את שמייצג מאלרי, אנדרה ;ההיסטורית
 האגנוסטית צרפת את שמייצג סארטר, פול 11'א1 ; האוניברסליתבתפיסתה

 נקודה לאיזו יגיעו שיגידו, יגידו_מה יחד, אלה כלוהאקסיסטנציאליסטית.
 איזו על דעתה את. צרפת מביעה לומר, אמשר שבה, שיתוף-מחשבה,',של
 בינלאומית. א'ו לאומיתבעיה
 חושבים. הללו החמישהומה

-  - הילדים שאומרים כמו באמת-באמת, 
 - די-חזק טיעון יש שלערבים גורסים כולם לדעתי, ו ישראל-ערב בעייתעל

 בית- של הגאולה תהליך שאילמלא עם, פה ארון.'יש שהציג טיעוןאותו
 גאנה כמו אדמתו, על פלשתינאי לעם נעשה שהיה ספק שום איןיו2ראל:
 שלמעשה חדשים, עמים התעוררות של שטח-ענק אותו כל וכמווגיניאה,
 עם מתקשרים היו אולי האחרונות. השנים 30-20 במשך תבל פנישינתה

 היו ואולי בעיראק, כמו בריטי, מנדט פה מתקיים היה אוליעבר-הירדן,
 אבל לצרפת, המנווט אתמוסרים

 אין.
 היה שהוא, כמו הוה, שהעם ספק

 הזאת. בארץ ועצמאות ביטוי לכלל ומגיעמתחבר



 ,הרצתיעקב

 שבארץ- המומלאים בדברים אהד תהו עם, זה היה לא מעולםאמנם,
 הופיע באו"ם, הערבים עם שהתווכחנו בשעה שנים, המש לפניישראל.
 (Palesrine הפלשתינאית" ה"אישיות בשם ונאם שוקיירי אחמד"ידידינו"

"(Yersona~ityושאלנו העמים, לעיני שלפוחית-הרהב את קצת לנקב רצינו 
 ספרי בכל מאד. מופלא דבר בעצם זה ? פלשתינאי עם פה היה מתי :אותו

 היגה- תייר, ביקר אם - שנה 100 לפני עד התיכון, המזרח עלההיסטוריה
 את ראיתי : לכתוב היה יכול התיכון, במורח איש-מדע או ארכיאולוגדעי~,

 נקראה לא ושעדיין בעיראק, הדתיות הכיתות את פרס, את כורדיסטן,עמי
 ראה לא הוא . . . תורכיה את ראיתי הסונים, השיעים את ראיתי עיראק(,או
 ; סודני מצרי, תימני, עם ראה דמשק, את ראה התורכי גט פלשתינאי.עם

 יכול לא גם פלשתינאי, עם ראה שלא רק ולא פלשתינאי. עם ראההוא,לא
 במובן קצער' שהוא להגיד שאפשר זו, בכברת-ארץ שבט איזה על וה'וידהיה

 יושב. הוא שבו לשטחגיאוגר1ופי-רוחני
 בקשר ארץ-ישראל התאפיינה לא אדמתה מעל ישראל גלה מאזכלומר,
 לאומי- גיוגראפי-מדיני, רוחני, מהותי, קשר במובן - אחר גורסלשום
 שלמה: אסכולה ועמו טוינבי, שטוען כמו לטעון, אפשר זאת כנגדשבטי.
 1 החליטו הן מה העשרים, המאה שנות אבל העבר, לגבי אולי. נכו, ,הכל

 קולוני- משטר מכל עצמאות מקבל כברת-ארץ על היושב שעם "חליטו,הן
 ל-20,000--30,000 ואף המאלזייס, האיים לכל היום ניתנת עצמאותאליסטי.

 ארץ- תושבי לערבים גם מגיעה היא אין מדוע מאוריציוס. שלהתעובים
 ארין. של שאלתו QA בעצם, היתה, וזאת ?ישהאל
 הללו לערבים שיש אומרים, הם ז מצרפת דילדולים חמשת אומריםומה
 ושקובלים ההיסטוריה חוקי עליו שחלים רגיל, עם היהודי העם היה ל.זכות.

 כל אבל יותר. רב משקל בעל הערב" הטיעון היה אז כי ומזוח,שלן,חי'ם
 שנה מלפני האפיפיור הודעת על-פי שאנוס הקארדינאל, רק לא -החמישה
 שהעם מקבלים נבחר", "עם בכל-ואת הוא היהודי שהעם להודות,וחצי,

 אמר מלחמת-ששת-הימים, לפגי' שפורסם בחיבור רגיל. עם אינוהיהודי
 דאבלים על-פי היועדי העם את לשפוט יכול "איני האלה: הדברים אתמאלטר

 לומן, מעבר משהו הוא היהודי העם האנושית. ההיסטוריה שלהמקובלים
 להביא בלי ישראל-ערב, יחדי של הדילמה על משפט לחרוץ 'כול איניוללן
 בחשבון". ואתנקודה

 מיוחדת- תופעה הוא היהודי שהעם החיצוני העולם מקבל עוד כלכלומר,
 המהל- יתר מכל ומוגדל מופרד דרכה שמסלול האנושית, בהיסטוריהבמונה
 לתרבות שייך שעה, באותה ותושב גר בבחינת שהוא ; ההיסטורייםכים
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 ותקוה, בתפילה ואם ביגון אם - שהתהלך שבכל ; נפרד ובכל-זאתהעולם
 ובדרך ; המשיח למלך וחיכה לפי-דרכו הלך תמיד - בבנין ואם בשואהאם

- בתובה נבלע הוא אין אבל דייסטוריה, דרכי עם משתלב הואהילוכו,  כל 
 בתביעה לכפור מסוגל הוא אין היהודי, היסוד אמנם שזה העולש מקנלעוד

 מפני היהודית הזכות את לדהות מסוגל הוא ואין לארץ-ישראלהיהודית
 לכל מאדמתו. לדבריו, שגורש, הערבי, העם של העשרים המאה שלהטיעון
 נחלקה. 11 כברת-ארץ על עצמאותו שזכות לטעון, הערבי העם יכולהיותר,
 היהודי הייחוד מוסיף עוד כל מאד. ויסודית עדינה לנקודה טה מגיעיםאנו

 המאה של השני המושג אי, העשרים, רפואה במשגי ומקובל נתפסלהיות
 על לגביר יכול - הערבים של ככיכול', העצמיה, ההגדרה וכות -הזאה

 היהודית.התביעה
 לא מדינת-ישראל, את שהקימה הפוליטית, היסויית, הקלאסית,הציונות
 שתי - אפיקורסות דגרי קצת ברשותכם פה ואימר - לי נדמהתפסה,

 אנשי הערבי. העם את ולא היהודי העם את לא הבינה לא היא :בעיות-יסוד
- גרסו הציוניתהמנהיגות  917ן-1918 משנות נאומיהם את וכשקוראים 
 של רגיל מסלול באיזה הנה נחזור שאנו - היטב זאת רואים ה-20,ששנות
 לקבל הראשונה מלחמת-העולם אחרי התחילו עמים עשרות העשרים.המאה

 ניהפך, אנחנו בה. יכיר' והעולם עצמאות, כאן נקבל אנו גם -עצמאות
 מעומס משוחרךים ונהנה people" nol~mal ,"1 שמכונה .למהלגירסתם
 ומשווע צחיח לאיזור יד שנושיט סברו הם תבל. ברחבי ומקובליםגלות

 באו התיכון. המזרח מרחב על-פני אנושית-יוצרת חברה גכינן ויחדלפיתוח,
 פני על כמדומני; טפחו, שלא כפי הזאת, התיאוריה פני ע.ל וטפחוהעובדות

 מדוע העובדות. את רואים ואנו - קצר כה במורווחיזמן תיאוריה,שום
 גרסה השוליטית שהציונות משום 1 מעיקרה מוטעית הזאת התיאוריההיתה

 היא, האמת אך ; אנורמלי מושג בעצם הוא ישכון", לבדד "עםשהמושג
 בית-ישראל. של הטבעי המושגשזהו
 את אחת. בפיסקה לתאר, איך ישראל, שנות 20 כעבור היום, תשאלוניאם
 ספריות, עליה לכתוב )אפשר תבל פני המזעזעת הזאת, האדירה ההוויהכל

 להעלות היה שקשה בקיבוץ-הגלויות, עיקרה האם - וייכתבו( נכתבווכבר
 וממארוקו, הרחוקה מתימן יהודים, מ-1,000,000 יותר לכאן שיגיעו הדעת,על

 ויחושג הביתה, שבאו קודם-5ל, ירגישו, יחד וכולם וממערב-אירופה,מהודו
 מדינת- עמדה כיצד תשאלו, אם או ז .לזמן שמעבר מנומנלית אחדותאיזו

 כספם במסתריהם, אדירים כשעמים יסודיים, מיבחני-ביטחון באותםישראל
 נשמרה כיצד או ; כלכלתה פרחה כיצד או לפלוחה; עליה קמוונשקם
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 להזור צריך דבר, על בסופו - התפוצות ברחב' היהודי העם עםהאהדות
 הבנת מבחינת רק לא ישכון" לבדד "עם זהו ישכון". לבדד "עם שזהולומר
 מבחינת יותר ועוד להתקיים, זכותו מבהינת מכד פדות לא אלאקיומו,
 היהודי, העם של טבעו מעצם שהיא הזאת, הבדידות דווקא להתקיים.יכולתו

 לשפת-המעשה, האמונה לתרגום גם אלא לאמונה, רק לא המפתחהיא,,אולי,
 העתיד. ולקראת בהיוה בעבר, העם של קיומוובה,יכולת

 הערבי העם עםהדו:עץח
 ולאחר למדינת-ישראל העשרים בשנת היום, מצבנו את סוקרים אנואם
 דו- של מישורים שנפתחו רואים אנו מלחמת-ששת-הימים, של הגדולהנס
 במאה בכלל אפשריים שהם הדעת על העלה לא איש העולם. ברחבישיח

 ראציו-טוטאלי, עולם של אחיד ביטוי להיות עמדה שלכאורההעשרים,
 מיבצר על הטוטאלית, הנועזת, ושהתקפתו שנה, 150-120 לפני בושהוחל
 היהודי. העם בקרב כל-כך רבים חללים הפילה אירופה, ברחביהאמונה
 דו-שיח, של מישורים ארבעה אמונה, מישורי ארבעה י רואים אנו(ה

 זה דו-שיח הערבי. העם עם רגוחודש הדו-שיח ראשית, יחד.המשתלבים

- הזכות בשאלות קשור הוא בעצם מאד.נוקל  הקובעת, הנקודה והיא 
 ערבי, הוא שהמצרי חשבתי לא מעולם ן מדיני מאבק זה איןהמלכוית.
 ערבי. אינו הוא אף עמנו,ומאבקו
 מעזם שנזך לפני ידענו מאשר יותר הרבה היום יודעים אנו הערבים.את
 שנאת-העולמים מחיצת-הברזל, העולם. וברחבי פה איחם, נפגשיםשאנחנו
 ויש עלינו. להסתכל מוכנים הם אבל נעלמה, לא בינינו ההוצצתהע1יירת

 לשלום". דברו יכלו "ולא : יוסף אחי על בחומש נאמר דרגות. .כמהבזה

 דברו יכלו "ולא לומר תלמוד ומה אותו", "וישנאו קודם כתוב כברוהרי
 אחת דיברו שלא האחים, של לשבחם נאמר שזה רש"י, מסביר ?לשלום"
 שלוש בזה לפרש העותי אני דיברו. לא ששנאו, וכיוון בלב, ואחתבפ4

- הקנאה היא הראשנה הדרגה : שונותדרגות  מדרגה ; ברעהו מקנא אדם 
 עם זה שמדברים שונאים OA רואים אנו אבל - אותו שונא שהואהשניה,
 ואכלו זה עם זה ודיברו זה עם זה שישבו השני, הבית על שנאמרזה,,'כמו

 השלישית, הדרגה ; שבלשונם" "בחרבות זה עם זה דיברו אבל זה, "עםזה
 "דברו יכול ואינו הזולת של הגופנית קירבתו את פשוט, סובל, האחדשאין

 בשיאה. השנאה זולקלום".
 בין - עמים בין רומאבקים השניה. בדרגה העולם כל את תמידראיתי



 ישראל למרינת_ שנהעשרים

 לשלום". דברו יכלו "לא בבחינת לא אבל שנאוק זו - סין אמריקה,רוסיה,
 .יכלו לא - ישראל .נציג לידם כבנעבר באו"ם, לראותם היה ודי -הערבים
 בכל ביותר המדאיגה שקיא שנאת-עולמים, זפתה. 11 נוכחותנו. אתלשאת

 זה גבולות. על מאבק ולא פליטים, של מאבק רק היה לא זה, הזאת.המערכה
 בעצם כאילו - ל. .לא מרחב לתוך לדידם, זר, גורם כניסת על מאבקהיה

 שבא רק לא זוף כוח כאילו ; לדורות שלוותם של הבסיס את הרסנוכניסתנו
 הקיום זכות את מהם ליטול רוצה הוא .אי-זכותו שבוצם אלא זכות,ללא
 ממתחחים אנו הערבים. עם מדברית אנו היום ביותר. העמוק במובןשלהם
 עוד קיים הערבים שאצל דומני אך מחשבותיהם. את בודקים אנואיתם,

 להם להסביר קל לא' ? הזאת לארץ וההודים של יקשר מה -מכשול-יסוד
 תבל, ברחבי עצמם, שהיהודים מועטות, שנים רק זה הרי - ובינינו ;זאת

 , הזה. הקשר מהזח את לתפוסמתחילים

 )ופירשו יחדיו" לה. שחוברה "כעיר 'רושלים וכל המערבי הכותלכששוחרר
 דברים - חברים" 'שלאל כל עושה שהיא "עיר : ג' דגיגהבירושלמי,,
 - במו-עינינו( מתקיימים וראינו,אותם שנוע ל-2.000 קרוב לפנישנאמרו
 ארץ; נדחי אלינו באו חדש. קשר איד בעולם היהודים כל ביןנוצר

 קיר-אבנים אותו אל באו נישואי-תערובת ובני מתבוללים עשיריםבאריגים,
 שהתווכחתי מיויענו, טוינבי אפילו ותפיסה. היגיון כל ללא דמעות,ושפכו
 בעת בלונדון, חדשים שלושה לפני אותו שאלתו - במונטריאל פעםאיתו
 את בראדיו "כמישמעתי : לי השיב והוא ז" עכשיו אומר אתה "מה :ביקור

 .שלכם הקשר מהות את לתפוס התחלתי המערבי, .הכותל ליד שלכםהחיילים
 ה.לא הבינית, "איך שאלתי: הזאת". הארץ ועם ירושלים, הזאת, העירעם

 אמר אותם..ז" שהקליטו .כשם בעברית, הדבריך נמסרו .הלונדונ'ביבהב,.סי.
 ותפסתי". הקולות, את שמעתי ; היסטורית אנטנה יש "לזה :לי

 מה לבחון, מנסים הם ,עצומה. התלבטות יש הערבים שאצל חושב,אני
 ופליטים. גבולות של בעיה רק אינה אצלם הבעיה מדינת-ישראל. שלטיבה
 שלא כפי לנקודת-מוקד, ירושלים בעיניהם נהפכה האחרונה שבשנהמעניין
 ; האיסלאם נקודת ירושלים בשבילם היתה הדורות כל במשך מעולם.היתה
 לו ואין הערבי, העולם ההספל כאילו ובאובדנה ערבית נקודה היאהיום
 מו"לא כדבר זאת רואה הערבים, עם שמדבר מי לו. תבזר אם אלאתקנה

 ערבים, ~נהיגים של כנס שבאינה יודע, אני ירושלים. על מדברים הםמאד'-
 עכשיו : לזה זה אמרו הם בידיהם. שאיננה הזאת העיר על דמעותהזילו
 שזעקו היהודים, את מבינים אנו העיר, מן מנותקים שאנו הראשונהבפעם
 כמה ובו קטן שטח מאי. מלפלא הדבר לירושלים. הגישה חופש על שנה20



 הרציעקב

 האיסלאם עולם הזדעזע זה על - בניינים כמה ועוד ובתי-מהסהמסגדים
 ! אינדדנזיה ועדממארוקו

 המאבק יהיה ירושלים שעל למר, אפשר הפוליטיה התדויתמבחינת

 הראשונה בפעם כללית, מבהינה אבל להתפתח. מתחיל רק והואהמרכזי,
 פליט עם איזה לגמרי זה אין שאולי לתפוס, הערבים התחילו שנה, 20לאחר
 המערבית שהתרבות שבט-נוודים, איזה יתד, כאן שתקע ויסר-ביתונרדף
 הם ארץ-ישראל. של לחוף-המבטחים הגיע ובלית-ברירה אותוהקיאה

 שסיכויי דומני, יותר. עמוק משהו זה בכל-זאת אולי להרהר,מתחילים
 ההירהור דבר, של בסופו אבל זה. ערבי בהירהור תלוייםהשלום-או-ריולחמה

 הזכות. של לבעייה-היסוד ~יודד :וקבעוב
 לא שנה 900 שבמשך במאמר פירושו את רש"י פותח בראשית~חומש

 'ליסטים : לישראל העולם אומות יאמרו שאם . . ". : טעמו את היהודיםהבונו
 הקב"ה של הארץ 'כל : להם אומרים הם גויים', שבעה ארצות שכבשתםאלם,

 נטלה וברצונ. להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הואהיא,

 שאומות לך מנין אבל ליהודים, מאד יפה טענה זו בעצם, לנו"'. ונתנהמלם
 - היסטורית בתפיסה קשורה שהבעיה היא, התשובה ? אותה יקבלוד,עולם
 היא התמיסה אם מאטריאליסטית. היא אם או האמונה, ברוח היאאם

 התפיסה אט אך ; תופסת אתם" "ליסטים של הטענה אז כימאטריאליסטית,
 מושג באו שמבית-ישראל לקבל, מוכרח העולם יהיה האמונה ברוחהיא

 ארץ- בלי קיום לו אין זה ומושג ההשגחה, במוסד האדם ויסודההשגחה
 בפניו. נעמוד שוב שנה 920 שלאחר חזה כאילו ורש"י הוויכוח, זהישיאל.

 או אתם", "ליסטים בוויכוח, ממשיכים האם איפוא, היא,בעיית-היסוד
 שיקבלו סיכוי יש ואן הנפרד, המסלול את היהודי, הייחוד אתשתופסים
 ובלתי-ראציונלי, בלתי-מדיני מאד נראה זה התיכון. המורח מן כחלקאותנו
 nrw מתמיד יותר היום משוכנע שנה, 20 כבר במדיניות העוסק אני,אבל

המפתח.

 ייהטל,ם-רומאהקו-שיח

 עוד 'ש ישראל-ערב. מישור - דו-שיח של אחד מישור עלדיברתי
 'שנו ושעל. צעד כל על כגפי-ההיסטוריה משק מורגש בהם וגםמ,ורים
 לוואתיקן. נסעתי מלחמת-ששת-הימים לאחר ירומא. ירושלים ביןה4,-שיח

 הוואתיקן, לתגובת מאד דאגתי 1948, מאז ירושלים בבעייה שטיפלכלי
 נגדנו. הקאתולי העולם את הוואתיקן הסעיר למדינה, הראשונות בשניםשכן



 .שהאל למדינת. שנהעשרים

 שממקלתה בהאבדת להכיר. רצו ולא לחיינו .ירדו באו"ם, החלטותנתקבלו
 היה זה לכל הראשי דג;קור בכך(. מכירים אינס הזה היום )ועדלירושלים
 של שר-הפנים אל ונכנסנו 1948, בספטמבר. לשם שבאתי זכורנירומא.

 לפני מ,פלשתינה' שבאתם שומע אני ורבותי, : לנו אמר הואהוואתיקן.
 הזה הדיבור ימים". שלושה לפני מישראל "באנו : אמרנו ימים".,שלושה
 שלאחר אמרנו, מה. כשהבנו מפינו, הלשון ניטלה DIWD ; בגרוננו נתקעממש
 חל רבותי, : ולומר עולמי, מיבצר לאותו ראשונים להיכנס זכינו שנה2,000
 שינוי! יש בהיסטוריה,משהו
 והתיישבו 1967, יוני בסוף שנה, 20 כעבור לוואתיקן כשבאתיוהנה

 ארע שמשהו ראיתי - ירושלים עתיד על גדול ויכוה והוההקארדינאלים
 הצילו בכל-זאת השניה מלחמ.ת-העולם שבעת אותי, לשכנע ניסו הםאצלם.
 של רושם לעשות ביקשו הם הקהילה. את הצילו אמרו, רומא, בעיריהודים.
 : והנפלאות הנסים על ותהיתי ישבתי ללבנו. מסילה חיפשו הםמתינות.
 יבשות חוצה שלו והצי קאתולים כ-1,000,000(60 על השולט זה, אדירמיבצר
 אם יודע איני ן מתקומם אינו והוא בידינו, העתיקה ירושלים והנהועמים,

 השש זה אם או למוסדותיהם, יבולע שלא דאגה, 11 אם פראגמאטיזם,זה
 עובדה, זו "בל - הוואתיקן על-פני המזרחיות הכנסיות את נעדירשמא

 מפליאה.ועובדה

 לנו שעזר ידיד, פה לי יש לירושלים.חזרתי
 הרב"

- 1948 מאז  בנדיקטוס, 
 בא רומא, על-ידי לקיר כשנלחצנו ב-1950-1949, היווני.הפאטריאך
 שנית, ; ואז החדשה מירושלים שישי חלק אולי לנו מכר ראשית,לעזרתנו.
 בהיותי הקובע". הוא "הסטאטוס-קו. - שבירושלים לאו"ם, והודיעהתייצב
 קל, רמז זה היה אפיפיור". "בדרגת הוא שגם שדר, לי שלח ב-1967,ברומא.
 לא אתה ואלי ירושלים, את לקחתם הנה ! לידידך עושה אתה כך :לאמור
-בא  , לרומא נסעת 

 הוא הר-הזיתים. על היווני, הפאטריי;רך בארמון שוכן הוא אליו.נסעתי
- מבכחותהזכיר  לך "זכרהי כבחינה תבע, ובערך - לצידנו עמד כיצד 
 שלו כסא-המלכות על התיישב לבני-לוויה. עושים כך לא : נעוריך"חסד

 היקר, "אדוני : מתוכו וקרא מסמך פתח הוא פרחי-הכמורה. בעיגול,וסביבו,
 הכתובת. את לדעת עליך ירושלים, על הנוצרי העולם עם לדון רצונךאם

- שבוע לפני שה.יית במקום אינההכתובת  כאן". היא הכתובת 
 של ה-96 הפאטריארך אני המסמכים. את לך מדאה "אני : ל' אמרהוא

 בשנת קאלצידוז של. המיעצה על-ידי מונה הראשון הפאטריארךירושלים.



 הרצון,עקב,

 הארמנים ; פאטריארך להם שיש שנים מאוה כמה דק זה - הוואתיקז451!
 אני". זה - עולמי ותק מאוחר. ,יותרעוד

 כבר הירושלמי התלמוד 451. בשנת היהודי העם היה מה בלני,השנתי

 שבט יסור "לא נאמר שעליהם ורבינא, אשי רב שגה. 50 זה אזגחתם

 )חוץ בית-ישראל של מלכות-הרוח עברה שמה בבבל. נמצאיםמיחידה",

 ישיבות בה פועלות שנה 300 וכבר בישראל(, שנשארה הסמיכה,מזכות
 את לערוך לגמור עומדים אשי ורב. רבינא ונהרדעא. פומבדיתאמורא,

 ירושלים באוץ-ייטראל, הסבוואים. תקופת להתחיל ועומדת הבבלי,התלמוד
 לדר-הצומים, באים הם 'הודים. בפני וסגורה קפיטולינה" "איליהעדיין
 בארץ-'שראל, הנידחות היהודיות )הקהיל'ות העיר על משקיפיםומשם

- שנה, כ-100 עוד 'מיםהאריכו  שגורשו עד - כאחד והנפש הגוף בפיזור 
 מהאבן חוץ מעשי, מרכז להוות חדלה וארץ-ישראל הפרסים, על-ידיסופית

 והכותל היהודית האמונה של ממשית, כמציאות מאשר יותר כמושגהשואבת,

 בירושלים(.המערבי
 הכג- עם הפוליטית הרומאית האימפריה מתאחדות בביזאנטיון, זמן,אותו
 תולדות כל במשך כדוגמתו היה שלא כוח של שילוב היה זה הנוצרית.סיה.

 וושינגטון מוסקבה, שבו למצב ? היום דומה הדבר למה )משלההיסטוריה

 ואותו מרכזי(. אחד' לגורם נהפכים היווהוואתיקז
~SV-מיבצר 

 לא : מחליט

 ברחבי שולטים שאנו די לא ; העולם לכל הנצרות. את גוחנים שאנו לנודי
 וצפון-אפריקה מצרים גבולות ועד פרס גבולות עד הרחוקה מגאליהתבל,

- הזה( המרחת מכל אותם לדחוק האיסלאם יעלה בטרם)זה'היה  עכשיו 
 עמדו היהודי. העם מן היסטורי, דפוס בבחינת רוחנית, ירושלים אתננתק

 ירושלים. של הפאטייארר אתומיקו
 או בכרתים אך ברומא לבית-כנסת, נכנס יהודי אז היה ל.הרהרתי:
 גורל את לתתוב מבקשים "ד~ימעת, : לחברו ואומר מצרים, שלבאלכסנדריה
 פאטרי- לה מינו וכבר הנאת, העיר מז 'מים לאורך אותנו לנתקירושלים,

 לפגי יומיע יהודי ופקיד יום ינוא שנה 1,550 "בענד : אומר היה וזה :"ארך
- שלכם 'העיר : לו יגיד ודיבש 96, מס' הזה, הפאסריארך שלהיורש  כולה 
 את תעדיף אל הנוצריים, דבוקומות בתוך אחד: דבר רק ממך אבקששלנם.
- פה אני בה. תבטח ואל עליה תסמוך אלרומא.  .". . !'. הקובע אני 

 ואף שנה 900 מלפני הטענה חוזרת הערבי, העולם עם שלנובדו-שיח
 נמשך והנצרות, רומא עם שלנו הדו-שיח אתם". "ליסטים - שגה3,000
 ההיסטוריה גלגלי הואטו כאילו - דום" בגבעון "שמש שנה. ל-2,000קרוב

 מחדש. מתחיל המהל'ך וכלונבלמו,



 ישראל למדינת שנדעשרים

 הענקם מדינאי עםהוויכוח

 למשל, ארוכות. אותם לנתח ויכולנו דו-שיח, של מישורים עודיש
 שנה. כ-50 כבר שנמשך כאהד, והמזרחי המערבי העולם, מדינאי עםהוויכוח

 "מציאות לביז "שאר-רוה" בין כמאבק הזה, המדיני המאבק את מגדירהייתי
 מכיר אני פה". הולך "מה משרד-חוץ בכל תופסים אין 1917, מאזמדינית".
 ומה באנטישמיות. אותם מאשים אני אין שנים. במשך איתם עבדתיאותם,
 למד לא נידחת, עיירה באיזו שגדל אמריקאני מפקיד לדרוש כבראכשר
 בא הוא ו היהודית ההיסטוריה את יודע ואינו בחז"ל בקיא ואינותנ"ך

 ברחבי- האמרייאני האינטרס על להגן ותפקידו בוושינגטון, המדיגהלמחלקת
 הבסיס על לשמור תפקידו - התיכון המזרח למחלקת אותו שולחיםתבל.

 הוא הראשון בבוקרו התיכון. במזרח האמריקאנים השפעת ועלהאמריקאגי
 מז פרס, ועד ממארוקו רומשתרע הערבי, העולם את ורואה דוחפה, אתרואה

 אחר- נפש. כ-160,000,000 ורינונה הפרסי, רוהפרץ ועד האטלנטיהאוקינוס
 אינדונזיה ער מאות-מליונים, דנדונה האיסלאם, עולם את רואה הואכך,

 : עולמים חובקת יסודית צווחה אחת, צווחה - עולם אותו וכל'ופאקיסטאן.
 ולקרוע שלוותנו את לזעזע הזאת, הארץ לתוך יהודים 2,000,000 באולמה
 ? יציבותנואת

 ; דמוקרט' מיבצר שאנו לו, אומרים אנו השני. הצד את גם שומעהוא
 אומרים אנו דמוקרטיה; אין ארץ-ישראל, ועד טוקיו ועד מהודו אסיה,שבכל
 הוא הדברים ומטבע במצוקה, שרוי הוא תנ"ך. למד לא והוא תנ"ך. -לו

- Tw~ 1917 נמשך זה כךנגדנו.  בתוקף שהתנגד הבריטי, ממשרד-החוץ 
 כשמחלקת- האמריקאנית, לנוכחות עד הזה, היום ועד בלפור,להצהרת
 הנשיא שנק.ט החיובית לעמדה מתנגדת מפקידיה, חלק. בכל-אופןהמדינה,
 המציאות לבין מדינאים של שאר-רוח בין מאבק זה ישראל. כלפיג'ונסון

המדינית.
 הוא. בלפור. הצהרת על' שכתב בספר מאד, יפה זאת הבהיר ג'ורג'לויך
 מנוס.. לי. היה שלא מפני בלפור הצהרת, את שנתתי מודלק "אניאמר:
 היתה וידידה אחת תקווה במלחמת-העולם. למות כרעה שבריטניהחשדתי
 וגם באמריקה גם - היהודי שהעם לי, אמרו למלחמה. תיכנס שארה"בלי,

 הצד ישנו האדם נוהג שבכל כשם אבל, מפתח. להיות מסוגל -ברוסיה
- והדחף התאוה הקנאה, - 'צר-הרעהאגואיסטי,  פעילות, אין שבלעדיו 

 התנ"ך את ידעתי אני אותי. משד גם זה העליון. הנאצל הרעיון גם קייםכך

 ב-1917 ארץ-ישראל של היישוב כפרי את אחר. ספר שום ידעתי שלאכפי



 הרצע,ע"נ

 כל את משידעתי לדעת היטבתי התנ"כיים, דייסטזריים המקומות בלואת

 כפרה 'ש שכאן זה, על דיבר בלפור נולדתי". שם ויילס, של הפרובינציהכפר'
 היהודי. לעם 'חסיו זוועות כל על הנוצרילעולם
 מאבק : ג'ונסון ועד ובלפור ג'ורג' מלויך היום, עד נמשך-והולך זהכה

 באיזו להירתע, הזור המיוחד בעם להתנגש שלא מיסטית, אחריות איזובין
 בעם שנתמוך שככל המובנת, המקצועית ההבחנה לבין מהתנגשות,נקודה
 אופן בכל - ד,מפתח אולי שבידיו אדיר, ורם נגדנו מקוממים אנוהזה,
 לבין הקומוניזם בין לדיכוי, חופש בין למערב, מזרה ביז - הקרובותבינים
 לנקודת- הגיע היהודי שהעם בשעה דבר. של בסופו אבל החפשי.העולם
 לנשמות הדיו גליו אלא אצלנו, רק לא ניצח שאר-הדוח דסוסאלית,הגוגר
nTdls.המערבי. העולם גדולי עם הדו-שיח נמשך וכך העולם 

 האנטנה מיטב לפי - הראשונה דורעם 11 הנרבים, עם שלנובדו-שיח
 ולא- ערבים אנשים, הרבה עם מדבר ואני שלי, האזניים מיטב לפי אושלי,
 אותה מאשר יותר עמוק העניו אולי : לבדוק התחילו שהערבים -ערבים

 הקשר אולי ; עלינו שבאו לזוועות שנכנסנו כפי נכנסנו שלפיהפשטנות,
 פליט עם של התיאור אולי ; מנהיגינו של בתעמולה משקראנו יותרעמוק
 לא אבל האמת מקצת הוא אולי - בלית-ברירה לכאן שהגיע שבטונרדף,
כולה.

 ברחבי הנוצרית, בנמש הלם ספק ללא חל לירושלים, רומא ביזבדו-שיח
 ומושגים עיקרים האם פה: קורה מה לתפוס, מנסים הם הנוצרי.העולם

 משהו היא ישראל מדינת האם או נהרסו, שנה ל-2,000 קרוב בהםשהבזיקו
 שכן להשום, התחילו הראשונה בפעם ההיסטוריה. בגלגלי )חלילה(שיצטחק

 הקביעות עצם כולו. ארעי - ישראל - הזה שהעניו ההגחה היתה היוםעד
 מדיניים, עניינים התחברו הפעם ניצחנו. כאשר אפילו בספק, מוטלתהיתה

 מדמשק - להאהד שהתחילו עד מופלאי, כה במיקשה ורוחנייםבטחוניים

 המע- בעולם וגם ברומא שעה ובאותה מארוקו, ועד ומפאקיסטאן קאהיהועד

 בהערכה. טעו אולי -רני

 להווי "אדוני, : לו ואמרתי דיפלומט, אצלי ביקר חדשים כשישהלפני
 יורגשו וסימניה עולמי, מאורע להיות עשויה שמלחמת-ששת-הימים לך,ידוע
 ובוקא- מוסקבה את "ראה : לו ואמרתי לפירוט, שאלני ובירה". בירהבלל
 את ראה ; ומוסקבה בלגרד אח ופראג, מוסקבה ועכשיו ופולין, מוסקבהרשט,
 שלו בקו תלוי העשרים המאה של מודרני' כ'נב,א שמעמדו בתאריו,דהיגול

 מעצמה של ממעמד שנשמטה בריטניה, את ראה ; התיכון המורחלגלי



 ישראל למדינת שנהעשר.ם

 רעידה ראה ; נבוכה וושינגטון את ראה הללו; כדי;המאורעות תוךעולמית
 האו"ם, של דוסר-האונים את ראה ;. חבלתי-שדהות המדינות כל שלקטנה
 הבלהי- עתידו את ערב, בירות של החרדה את ראה ; אז-תאנכ כשלונותאת
 של ההפלגה את ירדן, ממלכת את שפקדו a1P1IDln את נאצר, שלברור
 - לעתיד עיניהן שנושאות ואסיה, אפריקה את ראה. ; מציאות מכלדמשק
 חזיון זהו הלא מלחמת-ששת-הימים. של רישומה אח מוצא אתה אלהבכל

נדירי.
 ישראלי עוד שלפני השבתי עולמי, כמאורע מלרמת-ששת-הימים עלדיברת כאשי האמת, את לך "אומר : ואמר אלי, חור חודש כעבור שתק.האיש

 את קורא כשאני עכשיו, סביבו.. מסתובב העולם שכל a~lanאגוצנטרי,
 יש ז היום בפוליז ליהודים מה - מבין אינני ומפראג, מוורשההמברקים
 בחיים משתתפים ואינם במושבי-זקנים, 15,000 מהם בפולין, יהודים0~30,0

 זה מה י הוויכוח מה על הזה, האנטישמי חרי-האף יצא מה עלהמעשיים.
 על גם היום לשאול אפשר כד ז ולפולין לוה מה הפולנית, בחברהפוגם
 תבל". ברחבי חע נע .משהו נקודה, באיזופארים
 בראשית הציוניה, החוויה את כשתיארו איש. חלם לא כך על פשוט. ~האין
 שארץ-ישראל כך ועל היהודי העם של "הנורמאליות" על דיברוימיה,
 שמדינת-ישראל רואים, אנחנו ודנה בעולם. האנטישמיות בעיית אתתפתור
 ראש מרימה בפולין, משחוללת היא חלפים לא דאנטישמיות ואילוקמוץ

 והשיויון החופש סמל היא 1789 שמאן בצרטת, גם סימניה ומתגליםבגרמניה
 בשום יהודים התבוללו שלא כפי התבוללו )הידידים-הצרפתיםליהודים
 בעולם(. אחרמקום

 בפית-ישראלהדו-שיח
 מישור - מישור-היסוד בעצם שהוא האחרון, למישור מגיע אניוכאן

 הגולה, יהודי את שמכיר מי דו-שיח. נפתח ~ה במישור גםבית-ישראל.
 זרמי של סכנות היו ומורדות. מעלות שהיו .יודע שחלפו, השנים 20במשך
 נורמאלי, דבר בעיניהם להיות התחילה ארץ-ישראל נשירה. היתה,גלות,
 תירוצי מיני כל היפשו הם כוח-המשיכה. א" לאבד התחילה, רגעובאותו
 הציוניח, התעמולה באיטיות. גם אם מתוכנו, נשמט רציני וחלקמצפון,
 .שגריליה, כל על 'שראל ממשלת והשפעת[;. כוחה כל עם היהודית,הסוכנות

 כל את שיקיף עליון, לאומי במאמץ - להציל יכלו לא יהד, הארגוניםוכל
- הכלכל.ה משאבי כל ואתבית-ישראל  לנשמה שעשו ממה אחתים עשרה 



ן,

 הרצ~גיעקב

 ללמדך, שנה. לפני אחת, שעה במשך המערבי, הכותל ליד התפיליתהיהודית
 החומר. לא הרוח, בסופו-של-דבר קובעת היהוד' העםשאצל

 אנו שאין עתוד, נפתה ביה-ישראל של מגאולה שבתבליני משוננע,אני
 סיכויים, בעל גם אבל רבות, סכנות ביל עתיד זהו : מראש להוותויכולים
 איד ; לארץ-ישראל היהודי העם את מקשרים איך אבותינו. שערושלא

 אדירה במערכת-חינוך יתבטא זה שזרם מבטיתים איד הנה; אותומביאים

 שבשנת להוכיח, דומני, היא, הנושא שיחתנו. נושא אינו זה כל - תבלברחבי
 שכתבו קולמוסים נשתברו כלי-הערכות נשברו למדינת-ישראל,העקרים

 העם על מחשבה של עולמות ונהרסו וספרים חוברות מאמרים,מליוני
 וירושלים. רומא על וישראל, ערב על התיכוו, דעו,רח עלהילודי,
 על-אחת-כמה- עליהם, שדיברתי מעגלים אותם לנבי אמורים הדבריםואם
 היסוד. עד עמוקים בו שהזעזועים היהודי, העם לגבי אמורים שהםוכחה
 שהוא אומר הייתי כיוון, באיזה תשאלו אם דרכו. את מחפש היהודיהלח
 ישכון". לבדד "עם בכל-זאת שהוא מהותית: אחת תמיסהתמס

 הבין שנה, 300 זה באמריקה יושבים ואבותיו שהוא"הודי-האמריקנ',
 מעבר העברי "אברהם על המדרש את מלחמת-ששת-השים, בעקבותלעמקו,
 ורגיעה יגוז ורווחה, מחנק הרגיש פתאום מזה". מעבר העולם וכלמ1ה

 הוא עצמו. אל והתקרבות העולם מן התרחקות הרגיש הוא שעה.כאותה
 את לחפש לירושלים בא הוא היהודית. להיסטוריה והתחבר תחומים,עבר
עצמו.
 לפני שגלו יהודים בו מוצא שאתה בעולם היחיד רגוקום - לאיטליהלך

 היהודיים השבויים ציון", ש"אסירי בשעה רומא, כאורחי שם, וישבוהחורבן
 הוועידה בעת חדשיים, לפני כאן אותם ראינו לרומא. הגיעו טיטוס,של

 ז" נולדתם "איפה : אותם שאלתי פה. היו לא שמעולם יהודים -הכלכלית
- החורבן(". מלפני שנוק כ2,00 זה עליה )ומתייחסים "באיטליה : ליאמרו  
 הביא "מה - לירושלים". "באנו : לי אמרו ו" פה עושים אתה מה כה"אם
 זעזוע, אינה בתוך שרויים כולם הם וידענו". "הלוואי לי: השיבו ז"אילכם
 שותפים. שנהיה ובלבד משהו, מאתנו "קח : אומרים הם פשרו. יודעיםשאינם
 יכולים אינם הם קרועים, הם שייכים". אנו אבל מאד, לנו קשה כאןללויות

- בנקללהשתלב  שניתקו, החוטים כל כאילו יכולים, אינם להינתק גם אבל 
 ההיסטוריה. מרחבי על-פני והתחברוה141

 לתיאולוגיה מפאקולטות נוצריים, תיאולוגים 15 כאן היו שנתיים~פני
 האמריקאניח הממשלה מטעם שנשלחו אמריקאניות, אוניברסיטאותב-15
 הראינו דרכנו, על-פי שונים. עמים של הרוהטי הצד על לדווח התיכון,למזרה



 ישראל למדינת שנהעשד.ם

 הללו. כדברים ראו לא מעולם כאילו קיבוץ, וכל חדש בית-חרושת כללהם
 וזה ולתעשיות לחקלאות מומחים אנו איו אבל רפה, טוב "הכל : אמרוהם
 באנו אנחנו .. תעשיות. פה-ושק יש באמריקה גם אותנו. מענייןאינו

 כמרים ללמד צריכים אנו היסטורית-רוחנית. מבחינה אומר זה מהלבקוק,
 הקשת גווני מכל בהם היו איתם. לשיחה אותי הומינו ארה"ב".ברחבי
 איפוא, אותם, שאלתי שוגות. מכיתות ופרוטסטאנטימ ק.אתולים -הנוצרית

 שאכן השיבו, הם היסטורית-רוחני,. מבחינה ישראל את רואים הםאיך
 משהו או ניסית, תופעה שוו אפשר רואים. שהם מה להגדיר יודעיםאינם
 טהורה. דתית תיאוליגית מבחינה להגדירו יודעים הם שאיןאחר,

 מאמינים אנו, ישכח'. לנדד 'עם במושג מאמינים "אנו : להםאמרתי
 'גדול גלעם, מפי שנזק 3,300 לפני נאמרו שהדברים מקבלים מאמינים,בני

- העולם' אומותנביאי  כמשה, קם לא 'בישראל : חו"ל אמרו עליו שהרי 
 העולם", אומות ש"נניא להגיד אדירה, העזה אגב )וזו, קם' התולםבאומות
 ממשא(. חוץ ישראל', נביאי מכל יותר גבוהה בדרגה עומדבלעם,
 מתי שלך, התאריכים "לפי : מהם אדד שאל'תי מבקרי-מקרא. ביניהםהיו
 : אמרתי שנה". 2,700 לפני רגואוחר "לכל : אמר הוא ?" הללו הדבריםנאמרו

 לפני הפחות לכל נאמרו שהדברים מקבל הנוצרי העולם כל דבייך,זלפי
 "כולכם : שאלתי ואת. אישר הוא למנייננו". שנה 3,300 - שנה700ן

 מבחינת לא מדעית-שבמדעית, מבחינה מקובל זה "בז, : .אמרו ?"מאוחדים
 המקרא". ניתוחי את שעברו המסמכים במיטב הוכח זה שכןהאמונה,
 נאמרה בהיסטוריה אחר עם איזה על לי, והגידו "בואו : להםאמרתי
 עמו על ואמר מישהו קם העתיקה ביוון בפרס, בהודה האם ? כוונבואה
 החליפו בדקו, ו" טתר מועט לומן או לדורות, לאחרית-הימים, נבואהאיזו

 בנמצא. כזה דבר שאין והחליטו, דעותביניהם
 כמה עד לכם, אראה ז התקיעה הזאת הנבואה האם אמרתי,"שנית,
 מבודדים. אנו - שנפנה מקום לכל משפחה. לנו אין ישכון'. לבדד 'עםאנחנו,
 אפריקה-אסיה, בארגזן לא בברית-וארשה, ולא בנאט"ו חברים אנואין
 מקום בכל המתפתחות. המדינות באיגוד ולא המורח-התיכון בארגוןלא

 דומים אנו כמדינה המשפחה. לתוך לא אבל בכבוד-מלכים, אותנומקבלים
 אותו מקבלים . אין לו, שרוחשים ורוזערצה כסמו כל שעם 'בגול".ליהודי
 אחר ראשון ביום ל'הזמינו אבל ארגון, כל נשיא אותו יעשולגמרי,
 הבינ- בזירה. אנו כך לא. - משפחה לתוך לקבלו ; לא - הביתההצהריים
לאומית.
 שהיה היהודי מהעם חוץ עם אין חלילה, נופלת, מדינת-ישראל היתה"לו



 הרצעיעקב,

 שיש בעולב עם לך אין היהוד', מהעם חוץ משפחתית. אבידה בכדמרגיש
 אשר עם, לך אין אחד. עם לה שיש בעולם אחת דת לך ואין אחת, דתלו

 פחות לא אלא במלהקת עליו יהיה מה רק לא להרהר צריך קיומןלשם
- בשל'ום עליו יהיה מהמזה  עשרות-המליו- מול טמיעה; בפני יעמוד האם 
 למשל, אם בו. תלוי וקיומו ובתפוצות, בגולה תלוי שקיומו עם לד ,איונים.

 מה אבל תישאר, שאירלנד ברור העולם, מן מחר תחלוף האירית הגולהכל
 הזאת האחדות ? בעולם היהודים חלילה, יהיו, לא אם בית-ישראל עליהיה
 כורח-חיים,. 17א - שיהויי בעם אמונתי יסוד רק ולא מיסטי, ענין רקאינה

 ועריה עירום עומדים אנו בל'עדיה מאתנו. אחד כל של עיניו לנגדהניצב

 אם -בשלום, הרי במלחמה, לא אם אותנו, לבולע שמאייס אדיר מרחבבפני

 ז היהודי העם של היסוד בלי באים אנו אנה הדורות. במרוצת הרי וכשיו,לא

 פה שיש להם, אמרתי הנאת. המעיקה הבדידות את להםהסברתי
 הבטחון, מבחינת ביותר, הארעית החברה אנו לכאורה : עצוםפאיאדוכס
 ביותר, אגנוסטית חברה אנו לכאורה ביותר. הקבועה החברה אנוולמעשה
 עם מכל ,ותר בניסים מאמינים אנו ולמעשה ידי", ועוצם "כוחי הכלכביכול
 לעתיד צועדים אנו ולמעשה בבלתי-נודע, אל תמיד צועדים אנו לכאורהאחר.

 לעתיד. אגוש חנות מבחינת היחיד, הנודע הדבר שהוא נביאים,שחזורו
 לא לבדד" "עם אנחנו דבר של בסומו אבל פאראדוכסים. מלאיםאנון'

 שהצליח האנושית, בהיסטוריה האמיתי היחיד אולי כטבע, אלאכפאראדוכס
 של המקובלים לכללים מעבר מקומו את הפס ולכן לשן, מעברלהתקיים

ההיסטוריה,.
 כל עם דוסר-הבטחון, כל עם חוסר-האמונה, כל עם הארעיות, כלעם

 שואלים - הזכות על ההשגות כל עם והאיומים, והפיקפוקיםהספקות
 ז האמונה מבחינת. היהודי, לעם קורה מה : האמריקאיתבמחלקת-המדינה

 וכל לנון" להפריע באו הם "מה הטוען: הערבי, העולם בכלוכן.,שואלים
 דנאה במחשבת מקום להם ויש להתבסס, מה על להם יש והחששותהספקות
 בהתנגחה השרויה בית-ישראל, של הנצחיות אל מתנפצים כולם אבלהעשרים,
ובאמונה,
 הוכרה ה"נורמאליות" פאראדוכס. בגדר היא מדינת-ישראל"סיכום,

 האמונה - שיביעו כפי' זאת יביעו באמונה. השרויה מדינה 11כחסרת-שחר.
 בהווה, וכותה וכל חיותה כל אבל בהווה, החיה מדינה זו ביסודותיה.שרויה
 שאני, גאולה, בתהליך 'חד ומשולם וכבול כרוך והכל העבר מןנובעות

 ההיסטוריה של החדשה בתקופה לפנינו נפרשת שהיא מאמין,בכל-אופן,
 בה. לחיות שזכינוהיהודית




