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עשרים שנה למדינת-ישראל*
עם לברדישכון
אנסה לנקוב בכמה נקודות-יסוד ,באספקלריה היסטורית כללית ,וכמובן
גםיהודית  -שבהתפתחות מדינת-ישראל במשך 20שנותיה .אפתח בשיחה
שהיתהלי עם היגה-דעות מפורסם -ריימון ארוז מפארים ,הידוע ככלכלן,
סוציולוג ,פרשומדיני והוגה-דעות ,במאחד בתחום הפילוסופיה של ההיס-
טוריה.ריימון ארון הוא אחד מיהודי-הגבול ,מאותו מכלול אדיר שליהודים
ברחבי-תבל שנזדעזעו ממלחמת-ששת-הימים ,או ביתר-דיוק מן הבדידות
הפתאומית שאפפה אותם בעקבות החוויה של מלחמת-ששת-הימים .יהודים
אלה ,שבהכרתם כבר נתנו גט-פיטורין למסורת היהודית ולהיסטוריה של
ישראל ,ונמצאו בתהליך 'ציאחם למרחב המסלול ההיסטורי הרגיל ,מחוץ
לתחום הייחור של בית-ישראל ,קפצה עליהם פתאום אותה חוויה של
מלחמת-ששת-הימים ,שזי.עזעה את נשמותיהם בלי שיוכלו להגדיר את מה
שארע להם .הם נמשכו ,גאגן-שואבת ,לירושלים בירת ישראל המאוחדת,
על-מנת לחפש את עצמם.
ריימוןארוןהוא רק סמל של אינטלקטואלבינלאומי ,בעל מוח נוקב במיוחד,
של אדם המהרהר ובודק עמוקות דרכי אנוש ודרכי עמים .אבליכולתי לתת
לכם רשימה של עשרות ואולי מאות כמותו ברחבי תבל בבני השבט
הנידח והנשכח והמתבולל של בית-ישראל ,אולי שריד אחרון לתהליך ההת-
,
י
נ
מ
בוללות שהחל לפני כ 150-שנה בגרמניה ובמזרח-אירופה .דו שבגלגלי
ההיסטוריה הגיע עכשיו תהליך זה לפרשת-דרכים.
ארת ,שנכנס למשרדי לאחר שיחות רבות ברחני מדינת-ישראל,

רישוי

 .דברים שנאמרו ביום עיזן
שלשכוהןק".יבוץ-הדתי נאייר תשכ.חיינני
"עם לבדד י
ושנתפרסמו בספרו

,)1~4

יעקב הרצע

אמהלי" :אדוני ,עלי מעיקה שאלה אחת יסודית ,הנוגעת לא למדיניותכם
השוטפת ,אף לא למדעיותכם במשך  20שנה ,אלא לבעיית-היסוד של וכות
הקיום של מדינת'-שראל .כלומר ,האם האמונה היהודית והמסורתית של כל
הדורות בשיבת-ציוו ,אותה אמונה שלדעתכם מתגלמת בתוךמת ישראל,
האם היא וביטויה במאה ה - 20-מדינת 'שהאל-,אינם עומדים בסתירה
משוועת למושגים של המאה ה 20-מבחינת עמי ערב ,או ביתר דיוק העם
הפלשתינאי? שכן  a7~Dfiכאשר תפרש את תקופת  1948-1946ומלחמת-
הש~ר~ר ,אתשלים דבולחמות ,אחיציאת הערביםמאיץ-ישראל  -אם היתה
בריחה או גירוש  -עובדה היא ,שב 1913-היו כאן כ 600,000-ערבים
לעומת כ 60,000-יהודים .כלומר ,לפני הצהרת בלפור ,בתקופת השלטון
,א
~רכי בשטח שנקרא פלשתינה  -החלק הדרומי של השטח הסורי של
התו
האימפריה התורכית  -ישבו בו רק  10אחוזים יהודים מול  90אחוזים
האםאיו כאן סתירה משוועתז והאם אין סתירה זאת מעוררת
ד מוסריה נוקבת ,היורדת לתהום.כל מערכת-היחסים המסובכת
בעייה'-סו
הזאתביז ישראל לערב ,שככל שהיא נמשכת,גדליםאוליהסיכויים להישגים
ול,תפתחויות אדירות ,אך ,מצד אחר ,גדלות ומתחןדות גם הסכנות ,מגחינת
שוגה והרס לא רק במורח התיכון אלא בכל רחבי היבשת ,ובעצם מן
הא,קיוו
ס האללנטי עד הממרץ הטרמי?"
בה
 .גמרתי לו" :אדוני ,שאלחני שאלה נוקבת מאד  -שיש אולי משום
ו
ז
העזה נתושע שכן 'ושב אתה בירושלים ,בגירת ישראל  -אבל זכותך.
אך אדם הנוטל לעצמו זכות להציג שאלות מסוג זה אל יתפלא אם יקבל
שאלות נוקבות גם מצד איש-שיחו".
 ,כיצד להשיבלד .לו הגדרת את עצמך באופן
)הוספתו "~עצםאינייודע
~ר,ר כיהודי,הייתי שמח להשיב לך בקומוניקציה הנצחית של כל הדורות
ולתסביר לך את פשר התעלומה ,ההגיונית מאד ,שאתה מציג .לו הצגת
עצמך כלא-יהודי ,גם אןישליאולי תשובה .אבל הקושי אתך ,שאתהיהודי
מתבולל .אתה חושב את עצמך לצרפתי  -ואמנם אתה נערץ בכל מקום
שלהבות צרפת מגעתאליו אכל בסופו של דבר ,ברגע האמת ,רואים בך
!הודי (וזאת אינךיודע) .הרי-זהמעין הנאמר במכילתא (על הפסוק בשמות
י"ב ,ט"ו; "כל האוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל' :),'...הכרת
תכרת הנפש ההיא מלפני ה';יכול תיכרת מישראל ותלך לעם אחר ? תלמוד
עומר [ויקרא ב"ב ג'" :ונכתתה"נפש ההיא מלפני אני ה'"ן מלפני  -בכל
מקום שהוארשותיי .כלומר ,יקמץ יכול בהכרתו לענוב"ת עמו ,אד-בקושי
רב הואיכול להשתלב ,במובז העמוק ביותר ,בתוך עם אחר.

לא.יהודים.
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כבר נאמר' :וישבתם לבטח בארצכם'  -בארצכם אתם יושבים לבטח
ואין אחםיושבים לבטח חוצהלה.אין הכוונה'שיהודים אינםיכולים לשבת
כבטהלזיחסי מחוץ לארצם; שהרי עובדה.היא ,שהם יחצנים מהגץ לארצם
קרוב ל 2,000-שנוק ולהוציא שתי תופעות-אימים בהיסטוריה האנושית -
הגזירותבימי הצלבנים ושואת אירופהבימינו (ואולי גם גירוש ספרד ,אף-
על-פי ,שלא היה בבחינת חורבן-עם)  -העם ררהודי,בריבי
 ,חשב בשלוה
יחסית ,אםכי במקרים רבים היה סגור בגיטאות .אלא כוונת המאמר היא,
שאת הבטחון הפנטי ,המהותי ,את השלווה הרוחניתאיןהיהודייכול להשיג
בכל מדרגה של התבוללותשיגיעאליהברחבי הגולה במשך הדורות.דו-ברים
הללו לא ' 117רועים עד כה .אם בעברהיינו באשליות ,אם קהילות שלמות
חיו בסיסמות-סרק  -שהסרק שבהן ,האווילות וחוסר--הבסיס הוחרפו
במרוצת השנים  .-הרי היום ,דומנק הולכת וחודרת תפיסה  11לנשמת
היהודי .בשל אותה 'סכיזופרניה' רוחנית ,אתה רואה את עצמך כמייצג את
צרפת; אבל צרפת אינה מקבלת אותך ,ולעולם לא תקבל .אותך כמייצגה.
ולגן קשהלי לראות בך נציג של צרפת במאה העשרים
שאלני" :מק איפוא.,מייצג את צרפת במאה העשרים "1
,שאני יכול למנות חמישה אנשים ,שבמחשבה ,הקולקטיבית
אמרתי לו,
שלהם הם מייצגים את צרפת במושגי המאה ,העשרים :הקאידינאל 'של
פארים ,שמייצג את צרפת הקאת~ית; פרנסואה מוריה ,שמייצג את צרפת
הליבראלית-קאתולית; דה-גול ,שמייצג ומגלם בתוכו את כל מושגי צרפת
ההיסטורית; אנדרה מאלרי ,שמייצג את תרגול צרפת גם בפשטותה גם
בתפיסתה האוניברסלית; '11א 1פול סארטר ,שמייצג את צרפת האגנוסטית
והאקסיסטנציאליסטית .כל אלה יחד ,יגידו_מה שיגידו ,יגיעו לאיזו נקודה
של שיתוף-מחשבה ,',שבה ,אמשר לומר ,מביעה צרפת את.דעתה על איזו
בעיה לאומית א'ובינלאומית.
ומה החמישה הללו חושבים - .באמת-באמת ,כמו שאומרים הילדים -
עלבעיית ישראל-ערבו לדעתי ,כולם גורסים שלערביםישטיעוןדי-חזק
אותו טיעון שהציג ארון'.יש פה עם ,שאילמלא תהליך הגאולה של בית-
יו2ראל :אין שום ספק שהיה נעשה לעם פלשתינאי על אדמתו ,כמו גאנה
וגיניאה ,וכמו כל אותו שטח-ענק של התעוררות עמים חדשים ,שלמעשה
שינתה פני תבל במשך  30-20השנים האחרונות .אולי היו מתקשרים עם
מןנ
.דט בריטי ,כמו בעיראק ,ואולי היו
עבר-הירדן ,אולי היה מתקיים פהאי
ספק שהעם הוה ,כמו שהוא ,היה
מוסרים את המנווט לצרפת ,אבל
מתחברומגיע לכללביטוי ועצמאות בארץ הזאת.

יעקב,הרצת
אמנם ,מעולם לא היה זה עם ,תהו אהד בדברים המומלאים שבארץ-
ישראל .לפני המש שנים ,בשעה שהתווכחנו עם הערבים באו"ם ,הופיע
ונאם בשם ה"אישיות הפלשתינאית" )Palesrine
"ידידינו" אחמד שוקיירי
 "(Yersona~ityרצינו לנקב קצת את שלפוחית-הרהב לעיני העמים ,ושאלנו
אותו :מתי היה פה עם פלשתינאי? זה בעצם דבר מופלא מאד .בכל ספרי
ההיסטוריה על המזרח התיכון ,עדלפני  100שנה  -אם ביקרתייר,היגה-
דעי~ ,ארכיאולוג או איש-מדע במורח התיכון,יכול היה לכתוב :ראיתי את
כורדיסטן ,את פרס ,את הכיתות הדתיות בעיראק ,ושעדיין לא נקראה
עמי
או עיראק) ,ראיתי את השיעים הסונים,ראיתי את תורכיה...הוא לא ראה
עם פלשתינאי .גט התורכי ראה את דמשק ,ראה עם תימני ,מצרי ,סודני;
הוא,לא ראה עם פלשתינאי .ולא רק שלא ראה עם פלשתינאי ,גם לאיכול
היהוה'ויד עלאיזה שבט בכברת-ארץזו ,שאפשרלהגיד שהוא קצער' במובן
גיאוגר1ופי-רוחני לשטח שבו הוא יושב.
כלומר ,מאז גלה ישראל מעל אדמתה לא התאפיינה ארץ-ישראל בקשר
לשום גורס אחר  -במובן קשר מהותי ,רוחני ,גיוגראפי-מדיני ,לאומי-
אפשר לטעון ,כמו שטוען טוינבי ,ועמו אסכולה שלמה:
שבטי .כנגד זאת
העבר ,אבל שנות המאה העשרים ,מה הן החליטו 1
כל נכו ,אולי.לגבי
הן"חליטו ,שעם היושב על כברת-ארץ מקבל עצמאות מכל משטר קולוני-
אליסטי .עצמאות ניתנת היום לכל האיים המאלזייס ,ואף ל30,000--20,000-
התעובים של מאוריציוס .מדוע אין היא מגיעה גם לערבים תושבי ארץ-
ישהאל ? וזאת היתה ,בעצם QA ,שאלתו שלארין.
ומה אומרים חמשת דילדולים מצרפתז הם אומרים ,שיש לערבים הללו
זכות .היה העםהיהודי עםרגיל ,שחליםעליוחוקי ההיסטוריה ושקובלים
שלן,חי'ם ומזוח ,כי אז היה הטיעון הערב" בעל משקל רב יותר .אבל כל
החמישה  -לא רק הקארדינאל ,שאנוס על-פי הודעת האפיפיור מלפני שנה
וחצי ,להודות ,שהעם היהודי הוא בכל-ואת "עם נבחר" ,מקבלים שהעם
היהודי אינו עם רגיל .בחיבור שפורסם לפגי' מלחמת-ששת-הימים ,אמר
מאלטר אתהדברים האלה":אינייכול לשפוט את העםהיועדיעל-פידאבלים
המקובלים של ההיסטוריה האנושית .העם היהודי הוא משהו מעבר לומן,
וללןאיני 'כול לחרוץ משפט על הדילמה שליחדי ישראל-ערב,בלי להביא
נקודה ואת בחשבון".
כלומר ,כל עוד מקבל העולםהחיצוני שהעם היהודי הוא תופעה מיוחדת-
במונהבהיסטוריה האנושית ,שמסלול דרכה מופרד ומוגדל מכל יתר המהל-
כים ההיסטוריים; שהוא בבחינת גר ותושב באותה שעה ,שייך לתרבות

,ה
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העולם ובכל-זאת נפרד; שבכל שהתהלך  -אם ביגון ואם בתפילה ותקוה,
אם בשואה ואםבבנין  -תמיד הלך לפי-דרכו וחיכה למלך המשיח; ובדרך
הילוכו ,הוא משתלב עםדרכידייסטוריה ,אבלאין הוא נבלע בתובה -כל
עוד מקנל העולש שזה אמנם היסוד היהודי,אין הוא מסוגל לכפור בתביעה
היהודית לארץ-ישראל ואין הוא מסוגל לדהות את הזכות היהודית מפני
הטיעון של המאה העשרים של העם הערבי ,שגורש ,לדבריו ,מאדמתו .לכל
היותר,יכול העם הערבי לטעון ,שזכות עצמאותו על כברת-ארץ  11נחלקה.
אנו מגיעים טה לנקודה עדינה ויסודית מאד .כל עוד מוסיף הייחוד היהודי
להיות נתפס ומקובל במשגי רפואה העשרים,אי
 ,המושג השני של המאה
הזאה  -וכות ההגדרה העצמיה ,ככיכול' ,של הערבים  -יכוללגביר על

התביעההיהודית.

הציונות הקלאסית,היסויית ,הפוליטית ,שהקימה את מדינת-ישראל ,לא
תפסה ,נדמהלי -ואימר פה ברשותכם קצת דגרי אפיקורסות  -שתי
בעיות-יסוד :היא לא הבינה לא את העםהיהודי ולא את העם הערבי .אנשי
המנהיגות הציונית גרסו  -וכשקוראים את נאומיהם משנות 917ן1918-
ששנות ה ,20-רואים זאתהיטב  -שאנו נחזור הנה באיזה מסלול רגיל של
המאה העשרים .עשרות עמים התחילו אחרי מלחמת-העולם הראשונה לקבל
עצמאות  -גם אנו נקבל כאן עצמאות ,והעולם יכיר'בה .אנחנו ניהפך,
לגירסתם .למה שמכונה " ,"1 nol~mal peopleונהנה משוחרךים מעומס
גלות ומקובלים ברחבי תבל .הם סברו שנושיט יד לאיזור צחיח ומשווע
ן חברה אנושית-יוצרתעל-פני מרחב המזרח התיכון .באו
לפיתוח,ויחדגכינ
העובדות וטפחו ע.לפני התיאוריה הזאת ,כפי שלא טפחו ,כמדומני; עלפני
שום תיאוריה ,במורווחיזמן כה קצר  -ואנו רואים את העובדות .מדוע
היתה התיאוריה הזאת מוטעית מעיקרה 1משום שהציונות השוליטית גרסה
שהמושג "עם לבדד ישכון" ,הוא בעצם מושג אנורמלי; אך האמת היא,
שזהו המושג הטבעי של בית-ישראל.
אם תשאלוני היום ,כעבור  20שנות ישראל ,איך לתאר ,בפיסקה אחת .את
כל ההוויה האדירה הזאת ,המזעזעת פני תבל (אפשר לכתוב עליה ספריות,
וכבר נכתבו וייכתבו)  -האם עיקרה בקיבוץ-הגלויות ,שקשה היה להעלות
על הדעת,שיגיעו לכאןיותר מ 1,000,000-יהודים ,מתימן הרחוקה וממארוקו,
מהודו וממערב-אירופה ,וכולםיחדירגישו ,קודם5-ל ,שבאו הביתה ,ויחושג
איזו אחדות מנומנלית שמעבר.לזמןז או אם תשאלו ,כיצד עמדה מדינת-
ישראל באותם מיבחני-ביטחון יסודיים ,כשעמים אדירים במסתריהם ,כספם
ונשקם קמו עליה לפלוחה; או כיצד פרחה כלכלתה; או כיצד נשמרה

יעקב1יהיצונ
1
1
להזור
על דבר ,צריך
האהדות עם העם היהודי ברחב' התפוצות  -בסופו
ולומר שזה "עם לבדדישכון" .זהו "עם לבדד ישכון" לא רק מבחינת הבנת
קיומו ,אלא לא פדות מכד מבהינת זכותו להתקיים ,ועוד יותר מבחינת
יכולתולהתקיים .דווקא הבדידות הזאת ,שהיא מעצם טבעו של העם היהודי,
היא,,אולי ,המפתח לא רק לאמונה ,אלא גם לתרגום האמונה לשפת-המעשה,
ובה,יכולת קיומו של העם בעבר,בהיוה ולקראת העתיד.

הדו:עץח עם העםהערבי
אם אנו סוקרים את מצבנו היום ,בשנת העשרים למדינת-ישראל ולאחר
הנס הגדול של מלחמת-ששת-הימים ,אנו רואים שנפתחו מישורים של דו-
שיח ברחבי העולם .איש לא העלה על הדעת שהם אפשריים בכלל במאה
העשרים ,שלכאורה עמדה להיות ביטוי אחיד של עולם ראציו-טוטאלי,
שהוחל בו לפני  150-120שנה ,ושהתקפתו הנועזת ,הטוטאלית ,על מיבצר
האמונה ברחבי אירופה ,הפילה חללים רבים כל-כך בקרב העם היהודי.
)ה אנו רואים ארבעה מישורי אמונה ,ארבעה מישורים של דו-שיח,
המשתלבים יחד .ראשית ,הדו-שיח רגוחודש עם העם הערבי .דו-שיח זה
נוקל מאד .בעצם הוא קשור בשאלות הזכות  -והיא הנקודה הקובעת,
המלכוית .אין זה מאבק מדינין מעולם לא חשבתי שהמצרי הוא ערבי,
ומאבקו עמנו ,אף הוא אינו ערבי.
את הערבים.אנו יודעים היום הרבה יותר מאשר ידענולפני שנזך מעזם
שאנחנו נפגשים איחם ,פה וברחבי העולם .מחיצת-הברזל ,שנאת-העולמים
הע1יירת ההוצצת בינינו לא נעלמה ,אבל הם מוכנים להסתכל עלינו .ויש
בזה .כמה דרגות .נאמר בחומש על אחי יוסף" :ולא יכלו דברו לשלום".
והרי כבר כתוב קודם "וישנאו אותו" ,ומה תלמוד לומר "ולא יכלו דברו
לשלום" ? מסביר רש"י ,שזה נאמר לשבחם של האחים ,שלא דיברו אחת
בפ 4ואחת בלב ,וכיוון ששנאו ,לא דיברו .אני העותי לפרש בזה שלוש
דרגות שונות :הדרגה הראשנה היא הקנאה אדם מקנא ברעהו; מדרגה
השניה ,שהוא שונא אותו אבל אנו רואים  OAשונאים שמדברים זה עם
ני ,שישבו זה עם זהודיברו זה עם זה ואכלוזה',,כמו שנאמר על הבית הש
זה"עם זה ,אבל דיברו זה עם זה "בחרבות שבלשונם"; הדרגה השלישית,
שאין האחד סובל ,פשוט ,את קירבתו הגופנית של הזולת ואינויכול "דברו
לקלום" .זו השנאה בשיאה.
ראיתי תמיד את כל העולם בדרגה השניה .רומאבקים בין עמים  -בין

י
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רוסיה ,אמריקה,סין -זו שנאוק אבל לא בבחינת "לא יכלו דברו לשלום".
הערבים -ודי היה לראותם באו"ם ,כבנעבר לידם.נציג ישראל  -לא.יכלו
לשאת את נוכחותנו 11 .זפתה .שנאת-עולמים ,שקיא המדאיגה ביותר בכל
המערכה הזאת .זה ,לאהיה רק מאבק של פליטים ,ולא מאבק על גבולות .זה
היה מאבק על כניסת גורם זר ,לדידם ,לתוך מרחב .לא
כאילו בעצם
כניסתנו הרסנו את הבסיס של שלוותם לדורות; כאילו כוח זוף לא רק שבא
ללא זכות ,אלא שבוצם.אי-זכותו הוא רוצה ליטול מהם את זכות הקיום
שלהם במובן העמוק ביותר .היום אנו מדברית עם הערבים .אנו ממתחחים
איתם ,אנו בודקים את מחשבותיהם .אך דומני שאצל הערבים קיים עוד
מכשול-יסוד  -מה יקשר של וההודים לארץ הזאת? לא'קל להסביר להם
זאת; ובינינו  -הרי זה רק שנים מועטות ,שהיהודים עצמם ,ברחבי תבל,
,
מתחילים לתפוס את מהזח הקשר הזה.
כששוחרר הכותל המערבי וכל 'רושלים "כעיר שחוברה לה.יחדיו" (ופירשו
בירושלמי ,,דגיגה ג'" :עיר שהיא עושה כל 'שלאל חברים"  -דברים
שנאמרולפני קרוב ל 2.000-שנוע וראינו,אותם מתקיימים במו-עינינו) -
נוצר בין כל היהודים בעולם איד קשר חדש .באו אלינו נדחי ארץ;
באריגים ,עשירים מתבולליםובני נישואי-תערובת באו אל אותו קיר-אבנים
ושפכו דמעות ,ללא כל היגיון ותפיסה .אפילו טוינבי מיויענו ,שהתווכחתי
איתו פעם במונטריאל  -שאלתו אותו לפני שלושה חדשים בלונדון ,בעת
ביקור" :מה אתה אומר עכשיו ז" והוא השיבלי" :כמישמעתי בראדיו את
החיילים שלכםליד.הכותל המערבי ,התחלתי לתפוס את מהות הקשר .שלכם
 ,ה.לא
עם העיר הזאת ,ירושלים ,ועם הארץ הזאת" .שאלתי" :איך הבינית
ביבהב.,סי..הלונדונ' נמסרו הדבריך בעברית. ,כשם שהקליטו אותם..ז" אמר
לי" :לזהיש אנטנה היסטורית; שמעתי את הקולות ,ותפסתי".
אני חושב ,שאצל הערבים יש התלבטות ,עצומה .הם מנסים לבחון ,מה
טיבה של מדינת-ישראל .הבעיה אצלם אינה רק בעיה של גבולות ופליטים.
מעניין שבשנה האחרונה נהפכה בעיניהם ירושלים לנקודת-מוקד ,כפי שלא
היתה מעולם .במשך כל הדורות היתה בשבילם ירושלים נקודת האיסלאם;
היום היא נקודה ערבית ובאובדנה כאילו ההספל העולם הערבי ,ואין לו
תקנה אלאאם תבזרלו.מי שמדבר עם הערבים ,רואה זאת כדברמו"לא
מאד' -הם מדברים עלירושלים.אנייודע ,שבאינה כנס של~נהיגים ערבים,
הזילו דמעות על העיר הזאת שאיננה בידיהם .הם אמרו זה לזה :עכשיו
בפעם הראשונה שאנו מנותקים מן העיר ,אנו מבינים את היהודים ,שזעקו
 20שנה על חופש הגישהלירושלים .הדבר מלפלאמאי
 .שטח קטן ובו כמה

ל-.

יעקב הרצ

מסגדים ובתי-מהסה ועו!ד כמהבניינים -

על זה הזדעזע עולם האיסלאם

ממארוקו ועד אינדדנזיה
מבחינת התדוית הפוליטיה אפשר למר ,שעל ירושלים יהיה המאבק
המרכזי ,והוא רק מתחיל להתפתח .אבל מבהינה כללית ,בפעם הראשונה
לאחר  20שנה ,התחילו הערבים לתפוס ,שאוליאין זהלגמרי איזה עם פליט
ונרדף ויסר-בית שתקע כאן יתד ,איזה שבט-נוודים ,שהתרבות המערבית
הקיאה אותו ובלית-ברירה הגיע לחוף-המבטחים של ארץ-ישראל .הם
מתחילים להרהר ,אולי בכל-זאת זה משהו עמוק יותר .דומני ,שסיכויי
השלום-או-ריולחמהתלויים בהירהור ערביזה .אבל בסופו של דבר ,ההירהור
עוב :וקב~יודד לבעייה-היסוד של הזכות.
~חומש בראשית פותח רש"י את פירושו במאמר שבמשך  900שנה לא
הבונוהיהודים את טעמו ...":שאם יאמרו אומות העולם לישראל' :ליסטים
אלם ,שכבשתם ארצות שבעהגויים' ,הם אומרים להם' :כל הארץ של הקב"ה
נטלה
היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישרבעיניו ,ברצונו נתנה להם
מלם ונתנהלנו"' .בעצם,זו טענהיפה מאדליהודים ,אבלמנין לך שאומות
ד,עולם יקבלו אותה? התשובה היא ,שהבעיה קשורה בתפיסה היסטורית -
אם היא ברוח האמונה ,או אם היא מאטריאליסטית .אם התמיסה היא
מאטריאליסטית,כי אז הטענה של "ליסטים אתם" תופסת; אך אט התפיסה
היא ברוח האמונה יהיה העולם מוכרח לקבל ,שמבית-ישראל באו מושג
ההשגחה ויסוד האדם במוסד ההשגחה ,ומושג זה אין לו קיום בלי ארץ-
ישיאל .זה הוויכוח ,ורש"י כאילו חזה שלאחר  920שנה שוב נעמוד בפניו.
בעיית-היסוד היא ,איפוא ,האם ממשיכים בוויכוח" ,ליסטים אתם" ,או
שתופסים את הייחוד היהודי ,את המסלול הנפרד ,ואן יש סיכוי שיקבלו
אותנו כחלק מן המורח התיכון .זה נראה מאד בלתי-מדיני ובלתי-ראציונלי,
אבל אני ,העוסק במדיניות כבר  20שנה ,משוכנע היום יותר מתמיד nrw
המפתח.

וברצונ.

הקו-שיח ייהטל,ם-רומא
מישור ישראל-ערב' .ש עוד
דיברתי על מישור אחד של דו-שיח -
טוריה על כל צעד ושעל' .שנו
מ,ורים וגם בהם מורגש משק כגפי-ההיס
ה-,4שיח בין ירושליםירומא .לאחר מלחמת-ששת-הימים נסעתי לוואתיקן.
שטיפל בבעייה ירושלים מאז  ,1948דאגתי מאד לתגובת הוואתיקן,
כל
כין בשנים הראשונות למדינה ,הסעיר הוואתיקן את העולם הקאתולי נגדנו.
ש

עשרים שנה למדינת..שהאל
נתקבלו החלטות באו"ם. ,ירדו לחיינו ולא רצו להכיר .בהאבדת שממקלתה
לירושלים (ועד היום הזה אינס מכירים בכך) .דג;קור הראשי לכל זה היה
רומא .זכורני שבאתי לשם בספטמבר ,1948 .ונכנסנו אל שר-הפנים של
הוואתיקן .הוא אמר לנו :ורבותי ,אני שומע שבאתם מ,פלשתינה' לפני
שלושהימים" ,.אמרנו" :באנו מישראל לפני שלושה ימים" .הדיבור הזה
ממש נתקע בגרוננו;  DIWDניטלה הלשוןמפינו ,כשהבנו מה .אמרנו ,שלאחר
 2,000שנהזכינו להיכנס ראשונים לאותו מיבצר עולמי ,ולומר :רבותי ,חל
משהו בהיסטוריה,יש שינוי!
והנה כשבאתי לוואתיקן כעבור  20שנה ,בסוף יוני  ,1967והתיישבו
הקארדינאלים והוה ויכוה גדול על עתיד ירושלים  -ראיתי שמשהו ארע
אצלם .הם ניסו לשכנע אותי ,שבעת מלחמ.ת-העולם השניה בכל-זאת הצילו
יהודים .בעיר רומא ,אמרו ,הצילו אתהקהילה .הם ביקשו לעשות רושם של
מתינות .הם חיפשו מסילה ללבנו .ישבתי ותהיתי על הנסים והנפלאות:
מיבצר אדיר זה ,השולט על כ 60)1,000,000-קאתוליםוהצי שלו חוצה יבשות
ועמים ,והנה ירושלים העתיקה בידינו ,והוא אינו מתקומםן איני יודע אם
זה פראגמאטיזם ,אם  11דאגה ,שלא יבולע למוסדותיהם ,או אם זה השש
ל זו עובדה,
שמא נעדיר את הכנסיות המזרחיות על-פני הוואתיקן "-ב
ועובדה מפליאה.
י פהידיד ,שעזר לנו
חזרתילירושלים.יש
מאז  - 1948בנדיקטוס,
ל
הפאטריאך היווני .ב ,1950-1949-כשנלחצנהורבל
"קיר על-ידי רומא ,בא
לעזרתנו .ראשית ,מכר לנו אולי חלק שישי מירושלים החדשה ואז; שנית,
התייצב והודיע לאו"ם ,שבירושלים "-הסטאטוס-קו .הוא הקובע" .בהיותי
י שדר ,שגם הוא "בדרגתאפיפיור" .היה זה רמז קל,
ברומא .ב ,1967-שלחל
לאמור :כך אתה עושה לידידך! הנה לקחתם את ירושלים ,ואלי אתה לא
בא  -נסעת לרומא
נסעתי אליו .הוא שוכן בארמון הפאטריי;רך היווני ,על הר-הזיתים .הוא
הזכיר מבכחות  -כיצד עמד לצידנו  -ובערך תבע ,כבחינה "זכרהי לך
חסד נעוריך" :לא כך עושים לבני-לוויה .התיישב על כסא-המלכות שלו
וסביבו ,בעיגול ,פרחי-הכמורה .הוא פתח מסמך וקרא מתוכו" :אדוני היקר,
אם רצונך לדון עם העולם הנוצרי על ירושלים ,עליך לדעת את הכתובת.
הכתובת אינה במקום שה.יית לפני שבוע  -הכתובת היא כאן".
הוא אמר ל'" :אני מדאה לך את המסמכים .אני הפאטריארך ה 96-של
ירושלים .הפאטריארך הראשון מונה על-ידי המיעצה של .קאלצידוז בשנת

,

,עקב ,הרצון

זה דק כמה מאוה שנים שיש להם פאטריארך; הארמנים

!451הוואתיקז -
עוד,יותר מאוחר .ותק עולמי זהאני".
בלני ,מה היה העם-היהודי בשנת  .451התלמוד הירושלמי כבר
השנת
י זה  50שגה .רב אשי ורבינא ,שעליהם נאמר "לא יסור שבט
גחתם אז
מיחידה" ,נמצאים בבבל .שמה עברה מלכות-הרוח של בית-ישראל (חוץ
מזכות הסמיכה ,שנשארה בישראל) ,וכבר  300שנה פועלות בה ישיבות
מורא ,פומבדיתא ונהרדעא .רבינא ורב .אשי עומדים לגמור לערוך את
התלמוד הבבלי ,ועומדת להתחיל תקופת הסבוואים .באוץ-ייטראל ,ירושלים
עדיין "איליה קפיטולינה" וסגורה בפני 'הודים .הם באים לדר-הצומים,
ומשם משקיפים על העיר (הקהיל'ות היהודיות הנידחות בארץ'-שראל,
האריכו'מים עוד כ 100-שנה ,בפיזור הגוף והנפש כאחד  -עד שגורשו
הפרסים ,וארץ-יש-ראל חדלה להוות מרכז מעשי ,חוץ מהאבן
סופיתעל-ידי
ושגיותר מאשר כמציאות ממשית ,של האמונה היהודית והכותל
השואבת ,כמ

המערבי בירושלים).

אותו זמן ,בביזאנטיון ,מתאחדות האימפריה הרומאית הפוליטית עם הכג-
סיה.הנוצרית .זההיהשילוב של כוח שלא היה כדוגמתו במשך כל תולדות
ההיסטוריה (משל למה הדבר דומה היום? למצב שבו מוסקבה ,וושינגטון
מחליט :לא
והוואתיקז היו נהפכים לגורם אחד' מרכזי) .ואותו
די לנו שאנו גוחנים את הנצרות.לכל העולם; לאדמייבשצארנ-וSVש~ולטים ברחבי
תבל ,מגאליה הרחוקה עד גבולות פרס ועד גבולות מצרים וצפון-אפריקה
(זה'היה בטרם יעלה האיסלאם לדחוק אותם מכל המרחת הזה)  -עכשיו
ננתק את ירושלים רוחנית ,בבחינת דפוס היסטורי ,מן העם היהודי .עמדו
ומיקו אתהפאטייארר שלירושלים.
הרהרתי :היה אז יהודי נכנס לבית-כנסת ,ברומא אך בכרתים או
באלכסנדריה של מצרים ,ואומר לחברו" :ד~ימעת ,מבקשים לתתוב את גורל
ירושלים ,לנתק אותנו לאורך 'מים מז העיר הנאת ,וכבר מינו לה פאטרי-
ארך ":וזה היה אומר" :בענד  1,550שנה ינואיום ופקידיהודייומיע לפגי
היורש של הפאסריארך הזה ,מס'  ,96ודיבשיגיד לו' :העיר שלכם  -כולה
שלנם .אבקש ממך רק דבר אחד :בתוך דבוקומות הנוצריים ,אל תעדיף את
רומא .אל תסמוך עליה ואל תבטח בה .אני פה  -אני הקובע!'."...
בדו-שיח שלנו עם העולם הערבי ,חוזרת הטענה מלפני  900שנה ואף
 3,000שגה "ליסטים אתם" .הדו-שיח שלנו עם רומא והנצרות ,נמשך
קרוב ל-2,000-שנה" .שמש בגבעון דום" כאילו הואטו גלגליההיסטוריה
ונבלמו,וכל המהל'ך מתחיל מחדש.

ל.

עשרים שנד למדינת ישראל

הוויכוח עםמדינאי הענקם

יש עוד מישורים של דו-שיח ,ויכולנו לנתח אותם ארוכות .למשל,
הוויכוח עםמדינאי העולם ,המערבי והמזרחי כאהד ,שנמשך כבר כ 50-שנה.
הייתימגדיר את המאבקהמדיני הזה ,כמאבקבין "שאר-רוה"לביז "מציאות
מדינית" .מאז ,1917אין תופסים בכל משרד-חוץ "מה הולך פה".אני מכיר
אותם ,עבדתי איתם במשך שנים.אין אני מאשים אותם באנטישמיות .ומה
אכשר כבר לדרוש מפקיד אמריקאני שגדל באיזו עיירה נידחת ,לא למד
תנ"ך ואינו בקיא בחז"ל ואינו יודע את ההיסטוריה היהודיתו הוא בא

למחלקתהמדיגהבוושינגטון,ותפקידולהגן עלהאינטרסהאמרייאניברחבי-
תבל .שולחים אותו למחלקת המזרח התיכון  -תפקידו לשמור על הבסיס
האמריקאגי ועל השפעת האמריקאנים במזרח התיכון .בבוקרו הראשון הוא
רואה את דוחפה ,ורואה את העולם הערבי ,רומשתרע ממארוקו ועד פרס ,מז
האוקינוס האטלנטי ועד רוהפרץ הפרסי,ורינונה כ 160,000,000-נפש .אחר-
כך ,הוא רואה את עולם האיסלאם ,דנדונה מאות-מליונים ,ער אינדונזיה
ופאקיסטאן .וכל' אותו עולם  -צווחה אחת ,צווחהיסודית חובקת עולמים:
למה באו 2,000,000יהודים לתוך הארץ הזאת ,לזעזע את שלוותנו ולקרוע
אתיציבותנו ?
הוא שומע גם את הצד השני .אנו אומרים לו ,שאנו מיבצר דמוקרט';
שבכל אסיה ,מהודו ועדטוקיו ועד ארץ-ישראל,אין דמוקרטיה; אנו אומרים
לו  -תנ"ך .והוא לא למד תנ"ך .הוא שרוי במצוקה ,ומטבע הדברים הוא
נגדנו .כך זה נמשך ~ - 1917 Twממשרד-החוץ הבריטי ,שהתנגד בתוקף
להצהרת בלפור ,ועד היום הזה ,עד לנוכחות האמריקאנית ,כשמחלקת-
המדינה ,בכל-אופן חלק .מפקידיה ,מתנגדת לעמדה החיובית שנק.ט הנשיא
ג'ונסון כלפי ישראל .זה מאבק בין שאר-רוח של מדינאים לבין המציאות

המדינית.

לויך ג'ורג' הבהיר זאת יפה מאד ,בספר שכתב על' הצהרת בלפור .הוא.
אמר" :אני מודלק שנתתי את הצהרת ,בלפור מפני שלא היה לי.מנוס..
חשדתי שבריטניה כרעה למות במלחמת-העולם .תקווה אחת וידידה היתה
לי ,שארה"ב תיכנס למלחמה .אמרולי ,שהעם היהודי  -גם באמריקה וגם
ברוסיה מסוגל להיות מפתח .אבל ,כשם שבכל נוהג האדם ישנו הצד
האגואיסטי-
' ,צר-הרע  -הקנאה ,התאוה והדחף  -שבלעדיו אין פעילות,
כךקיים גם הרעיון הנאצלהעליון .זה גם משדאותי.אניידעתי את התנ"ך
כפי שלאידעתי שום ספר אחר .את כפרי היישוב של ארץ-ישראל ב1917-

,ע"נ

הרצע

ואת בל המקומותדייסטזריים התנ"כיים ,היטבתי לדעת משידעתי את כל
כפר'הפרובינציה שלויילס ,שם נולדתי" .בלפורדיבר על זה ,שכאן 'ש כפרה
לעולם הנוצרי על כל זוועות 'חסיו לעם היהודי.
כה זה נמשך-והולך עד היום ,מלויך ג'ורג' ובלפור ועד ג'ונסון :מאבק
ביןאיזו אחריות מיסטית ,שלא להתנגש בעם המיוחד הזור להירתע ,באיזו
נקודה מהתנגשות ,לבין ההבחנה המקצועית המובנת ,שככל שנתמוך בעם
הזה ,אנו מקוממים נגדנו ורם אדיר ,שבידיו אולי ד,מפתח  -בכל אופן
הקרובות ביז מזרה למערב,בין חופשלדיכוי,בין הקומוניזםלבין
העולם החפשי .אבל בסופו של דבר .בשעה שהעם היהודי הגיע לנקודת-
הגוגר דסוסאלית ,שאר-הדוח ניצח לא רק אצלנו ,אלאגליוהדיו לנשמות
 nTdlsהעולם .וכך נמשך הדו-שיח עםגדולי העולם המערבי.
בדו-שיח שלנו עם הנרבים 11 ,דורעם הראשונה  -לפי מיטב האנטנה
שלי ,אולפי מיטב האזניים שלי ,ואני מדבר עם הרבה אנשים ,ערבים ולא-
ערבים שהערבים התחילו לבדוק :אולי העניו עמוק יותר מאשר אותה
פשטנות-,שלפיה נכנסנו כפי שנכנסנו לזוועות שבאו עלינו; אולי הקשר
עמוק יותר משקראנו בתעמולה של מנהיגינו; אולי התיאור של עם פליט
ונרדף ,שבט שהגיע לכאן בלית-ברירה  -אולי הוא מקצת האמת אבל לא
כולה.
בדו-שיחביז רומא לירושלים ,חל ללא ספק הלם בנמש הנוצרית ,ברחבי
העולם הנוצרי .הם מנסים לתפוס ,מה קורה פה :האם עיקרים ומושגים
שהבזיקו בהם קרוב ל 2,000-שנה נהרסו ,או האם מדינת ישראל היא משהו
שיצטחק (חלילה) בגלגלי ההיסטוריה .בפעם הראשונה התחילו להשום ,שכן
עדהיום היתה ההגחה שהעניו הזה  -ישראל -ארעי כולו .עצם הקביעות
היתה מוטלת בספק ,אפילו כאשר ניצחנו .הפעם התחברו עניינים מדיניים,
בטחוניים ורוחניים במיקשה כה מופלאי ,עד שהתחילו להאהד  -מדמשק
ועד קאהיה ומפאקיסטאן ועד מארוקו ,ובאותה שעה ברומא וגם בעולם המע-
רני -אולי טעו בהערכה.
לפני כשישה חדשים ביקר אצלי דיפלומט ,ואמרתי לו" :אדוני ,להווי
ידוע לך ,שמלחמת-ששת-הימים עשויה להיות מאורע עולמי ,וסימניה יורגשו
בלל בירה ובירה" .שאלני לפירוט ,ואמרתי לו" :ראה את מוסקבה ובוקא-
רשט ,מוסקבהופולין ,ועכשיו מוסקבה ופראג ,אח בלגרד ומוסקבה; ראה את
דהיגול בתאריו ,שמעמדו כ'נב,א מודרני' של המאה העשרים תלוי בקו שלו
המורח התיכון; ראה את בריטניה ,שנשמטה ממעמד של מעצמה
לגלי

בינים

עשר.ם שנה למדינת ישראל

עולמית תוך כדי;המאורעות הללו; ראה את וושינגטון נבוכה; ראה רעידה
קטנה של כל המדינות חבלתי-שדהות; .ראה את דוסר-האונים של האו"ם,
את כשלונות אז-תאנכ; ראה את החרדה שלבירות ערב ,אתעתידו הבלהי-
ברור של נאצר ,את  a1P1IDlnשפקדו את ממלכת ירדן ,את ההפלגה של
דמשק מכל מציאות; ראה .את אפריקה ואסיה ,שנושאות עיניהן לעתיד -

בכל אלה אתה מוצא אח רישומה של מלחמת-ששת-הימים .הלא זהוחזיון
נדירי.

י
האיש שתק .כעבור חודש חור אלי ,ואמר" :אומר לך את האמת ,כאש
דיברת על מלרמת-ששת-הימים כמאורע עולמי ,השבתי שלפני עוד ישראלי
אגוצנטרי a~lan ,שכל העולם מסתובב סביבו ..עכשיו ,כשאני קורא את

המברקים מוורשה ומפראג ,אינני מבין  -מה ליהודים בפוליז היוםז יש
30,0~0יהודים בפולין ,מהם  15,000במושבי-זקנים ,ואינם משתתפיםבחיים
המעשיים .על מה יצא חרי-האף האנטישמי הזה ,על מה הוויכוח מה זה
פוגם בחברה הפולנית ,מה לוה ולפוליןז כד אפשר לשאול היום גם על

י

פארים באיזו נקודה. ,משהו נע חע ברחבי תבל".
אין~ה פשוט .על כך לא חלםאיש .כשתיארו אתהחוויההציוניה ,בראשית
ימיה ,דיברו על "הנורמאליות" של העם היהודי ועל כך שארץ-ישראל
תפתור את בעיית האנטישמיות בעולם .ודנה אנחנו רואים ,שמדינת-ישראל
קמוץ ואילו דאנטישמיות לא חלפים היא משחוללת בפולין ,מרימה ראש
בגרמניה ומתגלים סימניה גם בצרטת ,שמאן  1789היא סמל החופשוהשיויון
ליהודים (הידידים-הצרפתים התבוללו כפי שלא התבוללו יהודים בשום
מקום אחר בעולם).

הדו-שיח בפית-ישראל
וכאן אני מגיע למישור האחרון ,שהוא בעצם מישור-היסוד  -מישור
בית-ישראל .גם במישור ~ה נפתח דו-שיח .מי שמכיר את יהודי הגולה,
במשך  20השנים שחלפו.,יודע שהיו מעלות ומורדות .היו סכנות של זרמי
גלות ,היתה ,נשירה .ארץ-ישראל התחילה להיות בעיניהם דבר נורמאלי,
ובאותו רגע התחילה ,לאבד כוח-המשיכה .הם היפשו כל מיני תירוצי
מצפון ,וחלק רציני נשמט מא
"כנו ,אם גם באיטיות .התעמולה הציוניח,
תו
הסוכנות היהודית ,עם כל כוחה והשפעת]; .ממשלת 'שראל על כל.שגריליה,
וכל הארגונים יהד ,לאיכלו להציל  -במאמץ לאומי עליון ,שיקיף את כל
בית-ישראל ואת כל משאבי הכלכל.ה  -עשרה אחתים ממה שעשו לנשמה

,
ן

יעקב הרצ~ג

היהודיתהתפיליתליד הכותל המערבי ,במשך שעה אחת,לפנישנה .ללמדך,
שאצל העם היהוד' קובעת בסופו-של-דבר הרוח ,לא החומר.
אני משוננע ,שבתבליני מגאולה של ביה-ישראל נפתה עתוד ,שאין אנו
יכולים להוותו מראש :זהו עתידביל סכנות רבות ,אבל גם בעל סיכויים,
שלא שערו אבותינו .איך מקשרים את העם היהודי לארץ-ישראל; איד
מביאים אותו הנה; איד מבטיתים שזרם זה יתבטא במערכת-חינוך אדירה
ברחבי תבל כל זהאינו נושאשיחתנו .הנושאהיא,דומני ,להוכיח ,שבשנת
ינת-ישראל ,נשברו כלי-הערכות נשתברו קולמוסים שכתבו
העקרים למד
י מאמרים ,חוברות וספרים ונהרסו עולמות של מחשבה על העם
מליונ
הילודי ,על דעו,רח התיכוו ,על ערב וישראל ,על רומא וירושלים.
ואם הדברים אמוריםלנבי אותם מעגליםשדיברתיעליהם ,על-אחת-כמה-
וכחה שהם אמורים לגבי העם היהודי ,שהזעזועים בו עמוקים עד היסוד.
הלח היהודי מחפש את דרכו .אם תשאלו באיזה כיוון ,הייתי אומר שהוא
תמס תמיסה אחת מהותית :שהוא בכל-זאת "עם לבדדישכון".
"הודי-האמריקנ' ,שהוא ואבותיו יושבים באמריקה זה  300שנה ,הבין
לעמקו ,בעקבות מלחמת-ששת-השים ,את המדרש על "אברהם העברי מעבר
מ1ה וכל העולם מעבר מזה" .פתאום הרגיש מחנק ורווחה ,יגוז ורגיעה
כאותה שעה .הוא הרגיש התרחקות מן העולם והתקרבות אל עצמו .הוא
עבר תחומים ,והתחבר להיסטוריה היהודית .הוא בא לירושלים לחפש את
עצמו.
לך לאיטליה  -רגוקוםהיחיד בעולם שאתה מוצא בויהודים שגלו לפני
החורבן וישבו שם ,כאורחי רומא ,בשעהש"אסירי ציון" ,השבויים היהודיים
של טיטוס ,הגיעו לרומא .ראינו אותם כאן לפני חדשיים ,בעת הוועידה
הכלכלית יהודים שמעולם לא היו פה .שאלתי אותם" :איפה נולדתם ז"
אמרולי" :באיטליה (ומתייחסים עליה זה כ 2,00שנוק מלפני החורבן)"- .
"אם כה מה אתה עושים פה ו" אמרולי" :באנו לירושלים"" - .מה הביא
םז" השיבו לי" :הלוואי וידענו" .הם כולם שרויים בתוך אינה זעזוע,
אילכ
שאינםיודעים פשרו .הם אומרים" :קח מאתנו משהו ,ובלבד שנהיהשותפים.
ללויות כאן קשה לנו מאד ,אבל אנו שייכים" .הם קרועים ,הם אינם יכולים
להשתלב בנקל אבל גם להינתק אינםיכולים ,כאילו כל החוטים שניתקו,
-פני מרחבי ההיסטוריה.ה 141והתחברו על
~פני שנתיים היו כאן  15תיאולוגים נוצריים ,מפאקולטות לתיאולוגיה
ב 15-אוניברסיטאות אמריקאניות ,שנשלחו מטעם הממשלה האמריקאניח
למזרה התיכון ,לדווח על הצדהרוהטי של עמיםשונים.על-פי דרכנו ,הראינו

עשד.ם שנה למדינת ישראל

להם כל בית-חרושת חדש וכל קיבוץ ,כאילו מעולם לא ראו כדברים הללו.
הם אמרו" :הכל טוב רפה ,אבלאיו אנו מומחים לחקלאות ולתעשיות וזה
אינו מעניין אותנו .גם באמריקה יש פה-ושק תעשיות ...אנחנו באנו
לבקוק ,מה זה אומר מבחינה היסטורית-רוחנית .אנוצריכים ללמד כמרים
ברחבי ארה"ב" .הומינו אותי לשיחה איתם .היו בהם מכל גווני הקשת
הנוצרית  -ק.אתולים ופרוטסטאנטימ מכיתות שוגות .שאלתי אותם ,איפוא,
איך הם רואים את ישראל מבחינה היסטורית-רוחני .,הם השיבו ,שאכן
אינם יודעים להגדיר מה שהם רואים .אפשר שוו תופעה ניסית ,או משהו
אחר ,שאין הם יודעים להגדירו מבחינה תיאוליגית דתית טהורה.
אמרתי להם" :אנו מאמינים במושג 'עם לנדד ישכח' .אנו ,מאמינים
בני מאמינים ,מקבלים שהדברים נאמרו לפני  3,300שנזק מפי גלעם' ,גדול
נביאי אומות העולם'  -שהרי עליו אמרו חו"ל' :בישראל לא קם כמשה,
באומות התולם קם' (וזו ,אגב העזה אדירה ,להגיד ש"נניא אומות העולם",
בלעם ,עומד בדרגה גבוההיותר מכל נביאי ישראל' ,חוץ ממשא).
היוביניהם מבקרי-מקרא .שאל'תי אדד מהם" :לפי התאריכים שלך ,מתי
נאמרו הדברים הללו ?" הוא אמר" :לכל רגואוחרלפני  2,700שנה" .אמרתי:
זלפי דבייך ,כל העולם הנוצרי מקבל שהדברים נאמרו לכל הפחות לפני
 3,300שנה למנייננו" .הוא אישר ואת .שאלתי" :כולכם
700ן שנה
מאוחדים ?" .א-מרו" :בז ,זה מקובל מבחינה מדעית-שבמדעית ,לא מבחינת
האמונה ,שכן זה הוכח במיטב המסמכים שעברו את ניתוחי המקרא".
אמרתי להם" :בואו והגידו לי ,על איזה עם אחר בהיסטוריה נאמרה
נבואה כוו? האם בהודה בפרס ,ביוון העתיקה קם מישהו ואמר על עמו
איזו נבואה לאחרית-הימים ,לדורות ,או לומן מועט טתר ו" בדקו ,החליפו
ביניהם דעות והחליטו ,שאין דבר כזה בנמצא.
"שנית ,אמרתי ,האם הנבואה הזאת התקיעהז אראה לכם ,עד כמה
אנחנו' ,עם לבדדישכון'.איןלנו משפחה .לכל מקום שנפנה  -אנומבודדים.
אין אנו חברים בנאט"ו ולא בברית-וארשה ,לא בארגזן אפריקה-אסיה,
לא בארגון המורח-התיכון ולא באיגוד המדינות המתפתחות .בכל מקום
מקבלים אותנו בכבוד-מלכים ,אבל לא לתוך המשפחה .כמדינה אנו דומים
ליהודי'בגול" .שעם כל כסמו ורוזערצה שרוחשים לו ,אין.מקבלים אותו
לגמרי ,יעשו אותו נשיא כל ארגון ,אבל ל'הזמינו ביום ראשון אחר
הצהריים הביתה  -לא; לקבלו לתוך משפחה -לא .כך אנו בזירה.הבינ-
לאומית.
"לו היתה מדינת-ישראל נופלת ,חלילה ,אין עם חוץ מהעםהיהודי שהיה

יעקב ,הרצע

מרגיש בכד אבידה משפחתית .חוץ מהעם היהוד' ,אין לך עם בעולב שיש
לו דת אחת ,ואין לך דת אחת בעולם שיש לה עם אחד.אין לך עם ,אשר
לשם קיומן צריך להרהר לא רק מהיהיה עליו במלהקת אלא לא פחות
מזה מהיהיהעליו בשל'ום  -האם יעמודבפני טמיעה; מול עשרות-המליו-
בגולה ובתפוצות ,וקיומו תלוי בו .אם למשל,
ו לד עם שקיומותלוי
נים,.אי
כל הגולה האירית תחלוף מחר מן העולם ,ברור שאירלנד תישאר ,אבל מה
יהיה על בית-ישראל אם לאיהיו ,חלילה ,היהודים בעולם ? האחדות הזאת
אינה רקעניןמיסטי ,ולא רק יסוד אמונתי בעםשיהויי 17א כורח-חיים.,
אחד מאתנו .בל'עדיה אנו עומ-
דים עירום ועריה
הניצב לנגדעיניו של כל
מרחב אדיר שמאייס לבולע אותנו ,אם לא במלחמה ,הרי-בשלום ,אם
בפני
לא וכשיו,הרי במרוצתהדורות .אנה אנו באיםבליהיסוד של העםהיהודיז
הסברתי להם את הבדידות המעיקה הנאת .אמרתי להם ,שיש פה
פאיאדוכס עצום :לכאורה אנו החברה הארעית ביותר ,מבחינת הבטחון,
ולמעשה אנו החברה הקבועה ביותר .לכאורה אנו חברה אגנוסטית ביותר,
כביכול הכל "כו ועוצםידי" ,ולמעשה אנו מאמינים בניסים,ותר מכל עם
חיצועדים תמידאל בבלתי-נודע ,ולמעשהאנוצועדים לעתיד
אחר .לכאורה אנו
שחזורו נביאים ,שהוא הדבר הנודע היחיד ,מבחינת חנות אגוש לעתיד.
אנון' מלאים פאראדוכסים .אבל בסומו של דבר אנחנו "עם לבדד" לא
כפאראדוכס אלא כטבע,אוליהיחיד האמיתי בהיסטוריה האנושית ,שהצליח
להתקיים מעבר לשן ,ולכן הפס את מקומו מעבר לכללים המקובלים של

ההיסטוריה.,
עם כל הארעיות ,עם כל חוסר-האמונה ,עם כל דוסר-הבטחון ,עם כל
הספקות והפיקפוקים והאיומים ,עם כל ההשגות על הזכות  -שואלים

במחלקת-המדינה האמריקאית :מה קורה לעם היהודי ,מבחינת .האמונהז
וכן,.שואלים בכל העולם הערבי ,הטוען" :מה הם באו להפריע לנון" וכל
הספקות והחששותיש להם על מה להתבסס ,ויש להם מקום במחשבת דנאה
העשרים ,אבל כולם מתנפצים אל הנצחיות של בית-ישראל ,השרויה בהתנגחה

ובאמונה,
"סיכום ,מדינת-ישראל היא בגדר פאראדוכס .ה"נורמאליות" הוכרה
כחסרת-שחר 11 .מדינה השרויה באמונה.יביעו זאת כפי'שיביעו  -האמונה
שרויהביסודותיה .זו מדינה החיה בהווה ,אבל כל חיותה וכל וכותה בהווה,
נובעות מן העבר והכל כרוך וכבול ומשולם 'חד בתהליך גאולה ,שאני,
בכל-אופן ,מאמין ,שהיא נפרשת לפנינו בתקופה החדשה של ההיסטוריה

היהודית שזכינו לחיות בה.

