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למדינה ולעתידה, ואני מאמין כי מדינה יהודית אשר מכירה במתן זכויות מלאות
למיעוטים היא הנוסחה הנכונה הניתנת להשגה, שישראל צריכה לחתור אליה

ביובל הבא.
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רב אברהם מרדכי אלתר (1948-1866), רבה השלישי של שושלת חסידיה

גור הידוע בכינויו "אמרי אמת", גילה, שלא כרוב הפוסקים האורתודוקסים
של מזרח אירופה, אהדה לציונות. הוא היה ביחסים הדוקים עם ר' אברהם יצחק

הכהן קוק, הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, ואחרי שניצל מגטו ורשה בשנת

1940, קבע את מושבו בארץ ישראל.
חצר חסידי גור הייתה אחד הזרמים המרכזיים ביהדות הדתית לפני השואה,

והמנהיגים הציונים שיחרו לפתחו של ה"אמרי אמת". בסוף שנות העשרים נשלח

לוורשה שליח ציוני כדי להיפגש איתו. ה"אמרי אמת" קיבל אותו במאור פנים,
אבל לא הכריז על עצמו כציוני.

"האם לא ידוע ברבים", תהה השליח, "שמצוות יישוב ארץ ישראל שקולה

כנגד כל שאר המצוות גם יחד?"
ה"אמרי אמת" הסכים עימו: "אין לי ספק שהמצוות הן מה שמניע את

דתיים. שאם לא כן, לשם מה הם–הציונים, גם אם הם מחשיבים את עצמם כלא

נאבקים ונלחמים על ארץ ענייה, מפגרת, מוכת קדחת כמו ארץ ישראל? הרי
ההיגיון נותן שהיהודים החילונים ישימו לעצמם למטרה לפנות למקומות כמו

הברית, או קנדה, או ארגנטינה. כשהם בוחרים בארץ ישראל, הם סוטים–ארצות

 געגועים—רציונלית של נשמתם –מהאידיאולוגיה החילונית ודבקים בתביעה לא
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לארץ שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. ומאחר שהם ממלאים את החובה כלפי ארץ
ישראל בנסיבות קשות, חובה יחידה זו שקולה כנגד כל שאר תרי"ג המצוות".

אולם הוא הוסיף את הדברים הבאים: "אף על פי כן, הציונות החילונית לוקה

בפגם אחד. אין ספק שאת הדור הנוכחי מניעות המצוות, והוא יהודי בגישתו.
אבל התרחקותו מן המצוות שהאדם מחויב בהן תמעיט באורח קריטי מכשרונותיו

ומכוחו: היא תפגע ביכולתו להעביר את אותה הרוח אל הדור הבא. זוהי הסיבה

שיהודים הדבקים בתורה חייבים להקפיד על נתיב ברור: לקיים את היהדות, לא
רק למען עצמם, אלא גם למען ילדי הציונים".

תחזיתו של ה"אמרי אמת" כי הציונות החילונית תיחלש כאשר תתנתק

משורשיה היהודיים התגשמה בישראל (ובמידה פחותה יותר בתפוצות), ובדייקנות
ציונות".–מדהימה, בדמותה של ה"פוסט

קווי ההפרדה הישנים בישראל עברו לרוב בין דתיים לחילונים, בין מורשת

התפוצות ללאומיות, בין ימין לשמאל. אבל, למרות הבקיעים האלה, כל מחנה
טען שהוא מציע את התשובה היהודית ההירואית ביותר לאתגר שמציב בפנינו

 ואתתיתרוסמה תודהיה תא החוד איה .הלא תונעט החנז תונויצ–טסופה .םלועה

היהדות החילונית, את הדתיות האורתודוקסית שהתורה ניצבת במרכז הווייתה,
ואת הפטריוטיזם של מדינת הלאום, ותוהה אם יש בכלל טעם לדבר על

גורל יהודי.

הפרכת מה שמכונה "המיתולוגיה של השואה" היא אולי עיקר האמונה הנועז
—ציונות. במשך חמישים השנים האחרונות ראו הציונים –ביותר של הפוסט

 את השואה כהוכחה לתפישת עולמם. הימין הדתי—בימין ובשמאל כאחד 

והפוליטי רואה בשואה את החורבן בהתגלמותו, תולדה של מאות שנות שנאת
הגויים כלפי כל דבר יהודי; התשובה היהודית לשואה יכולה להיות, לפיכך, אך

ורק תקיפות יהודית מחודשת. הציונים החילונים והשמאל הציוני, לעומתם,

עשו רציונליזציה של השואה וראו בה הוכחה לכך שהיהדות המסורתית לכודה
ב"סתירה" שאינה ניתנת ליישוב; כדי לשרוד, הם טוענים, על היהודים להשתנות,

 להשיל מעליהם את יהדותם.—להיות נורמליים, בקיצור 

ציונות מעלה טענה שונה לחלוטין: השואה אינה תופעה–אלא שהפוסט
ייחודית; גם עמים אחרים ידעו סבל דומה; המדינה הזאת במזרח התיכון אינה

יכולה להשתית את הלגיטימיות שלה על טבח של שישה מיליון יהודים בחלקו

האחר של העולם; במשך כל מלחמת העולם השנייה גילו מנהיגי הציונות אדישות
ציונים"–כלפי גורלה של יהדות אירופה; ולבסוף, מה שלא פחות חשוב, ה"ניאו

הלאומנים בישראל נוהגים בערבים בצורה לא פחות נפשעת משנהגו הנאצים
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ÓÈÏÈÂÔ‰ביהודים. אלה הם, בקווים כלליים, הטיעונים שתום שגב מעלה בספרו 

‰˘·ÈÚÈזו הייתה גם טענתה של שולמית אלוני כאשר, בהיותה שרת החינוך .

בממשלת רבין, היא הורידה מחשיבותו של זכר השואה בתכניות הלימודים,

וקיצצה במימון נסיעותיהם של תלמידי תיכון לאושוויץ ולאתרי זיכרון אחרים.
רתוי ינויח דימת היה האושה רכזש הדבועה חכונ דחוימב ההימתמ וז השיג

עודמ הלאשה לע הלק הבושת ןיא ,תינמי–תיתדה תוארה תדוקנמ :לאמשה רובע

רתויב תישממה תמאל םיאטוח ויה אל םינויצ–טסופה .ץיוושואב חכנ אל םיהולא
— היתורוצ לכ לע תודהיה יפלכ םהלש רוכינה רבג אלוליא ילארשיה לאמשה לש

תוינוליחל םתוביוחמ לע — תילאמש–תינוליחה ,תשדוחמה התנוכתמב וליפא

ךמצע תא דבאל בטומו ,םתוא תקנוח המצעלשכ תודהיה .לארשיב תילאמשה
.תוומל קנחיהל רשאמ תעדל

–שורשיה של נטייה אבדנית זו עמוקים הרבה יותר מן הנראה לעין. הפוסט

ציונים מתקוממים נגד התרבות של ארצם ונגד קיומה של ארצם. אין כוונתי
–ציונית המובהקת, היא תנועה אנטי–לומר ש"שלום עכשיו", התנועה הפוסט

ציונים, שיש–פטריוטית מעצם טבעה, או שהטיעון החביב ביותר על הפוסט

המידה למדינת ישראל ולמדינת פלשתין,–על–יתר–לחלק את הארץ המובטחת
–הוא טיעון חסר היגיון מכל וכל. במקום זאת, אני מבקש לומר כי דומה שפוסט

ציונים רבים משתעשעים בהזיות על חורבנה הפיזי של ארצם.

פוליטיקאים הצרפתים בימינו,–איב לקֹוסט, איש השמאל החילוני, בכיר הגיאו
פוליטיקה, כולל הזיות של התאבדות לאומית.–חקר את תפקידן של הזיות בגיאו

הזיות אלה היו באפנה בימי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והן חזרו והופיעו

בעת המשבר הפציפיסטי המהפכני שידע המערב בשנות השישים ובתחילת שנות
, כתב העת שבעריכתו שלÂ„ÂË¯‰השבעים. לפני שנים אחדות פורסם מעל דפי 

לקוסט, ניתוח מקיף של החיבור המרתק ביותר העוסק בהתאבדות לאומית:

.Â˙ ‰ÒÈ¯ËÒ„‚רומן מאת ז'וליין גראק ושמו 
יש לסייג ולומר שזהו רומן בדיוני. הוא מתרחש בדוכסות אורסנה הדמיונית,

בתקופה לא מוגדרת. אבל הספר, שראה אור בשנת 1951, הוא תיאור מושאל של

המלחמה הקרה: נסיכות אורסנה שרויה במלחמה עם פרגסטאן, השוכנת על
הגדה האחרת של ימת סירטס, ומכאן שם הספר. אבל מלחמה זו בת שלוש

מאות השנה, שאיש כבר אינו זוכר מדוע פרצה, אינה כרוכה עוד בלחימה ישירה.

אלא שמתברר כי אורסנה שקועה במאמצים שתכליתם לחדש מלחמה "חמה"
עם פרגסטאן, גם אם מלחמה זו תוביל לחורבנה של אורסנה. לא הלאומנות

אשמה בכך, וגם לא מעשה בגידה; המושל בכיפה הוא התיעוב כלפי הסטטוס
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קוו. המזימות מצליחות לבסוף, ואורסנה עולה על דרך אשר סופה גורל שכל
היגיון מתקומם נגדו.

–גראק, כסופר וכמשורר, מיטיב מכל סוציולוג לתאר את המנגנונים התת

 עתידÂ˙ ‰ÒÈ¯ËÒ„‚הכרתיים של ההתנהגות האנושית. ואכן, התרחיש של הספר 
היה לקרום עור וגידים קצת למעלה מעשור לאחר פרסום הספר. השיממון

והשעמום שהשרתה המלחמה הקרה על המערב הפכו לשנאה עצמית, דבר שלא

המועצות או להיכנס לסכסוכים–הוליד פיתוי לפתוח במתקפה גרעינית נגד ברית
–צדדית במסווה של "אנטי–מזוינים איתה, אלא דווקא פיתוי לכניעה חד

אימפריאליזם" ו"דטנט".

חודשים מעטים אחרי הניצחון הצבאי במלחמת ששת הימים זכה הספר
‚„Â˙ ‰ÒÈ¯ËÒ :לבן דמותו הישראלי ÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈ,הרומן פרי עטו של עמוס עוז ,

הנחשב עד היום לקלאסיקה ישראלית. זהו סיפורו של זוג צעיר בירושלים של

שנות החמישים, סיפורה של אישה האוהבת את בעלה מיכאל אבל מאבדת את
 הוא סיפורה של ירושליםÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈהקסם שבאהבה. ברובד העמוק יותר, 

המחולקת לעיר ירדנית ולעיר ישראלית, מחולקת בתוך עצמה. וברובד הנוסף,

השלישי, הרומן מקבל תפנית הגובלת כמעט בחילול השם, מאחר שסודה של
גיבורת הספר, המושא האמיתי של עגמימותה ושל תשוקותיה, הוא שני ידידי

ילדות, תאומים ערבים, חליל ועזיז, המתגוררים בירושלים המזרחית, מצדה

השני של גדר התיל. כל כך קרובים אליה בקו האווירי, אבל לכל דבר ועניין
הריהם כאילו היו על כוכב לכת אחר. בפרק האחרון, שנכתב כחלום, היא מדמיינת

שהתאומים חוזרים אליה בבואם לבצע פעולת טרור בישראל.

ÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈכמו , ‚„Â˙ ‰ÒÈ¯ËÒמכר. דומה שהרצון לחזור ולמצוא את–, היה רב
ה"אחר" האסור בכל מחיר, כולל הרס עצמי ואומללות, היה דיבוק שאחז בחלק

מישראל בשנים הארוכות שבהן "לא הייתה ברירה", במושגים רציונליים, אלא

לאסור מלחמה. אבל אפשר לתהות אם הצלחתו ההולכת ונמשכת של הרומן
קשורה רק בעייפות ממלחמות, או שמא בדחייה קיצונית של החברה הישראלית.

 מופיעות דמויות שמאליות וימניות כאחת. לא אנשים רעים;ÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈבספר 

סתם אנשים משעממים, כמו בעלה של האישה. אנשים מזויפים, וכך גם המדינה.
הגיבורה הראשית מתארת את ירושלים ואת ישראל כהונאה, המחביאה בחובה

"ירושלים אחרת" ו"מדינה אחרת, מדינה זרה".

עמוס עוז עשה לו שם וזכה להכרה מאז 1968, ולרוב מסיבות מוצדקות
(הוא סופר יוצא מן הכלל), אבל הוא ידוע גם כאחד מראשי המדברים בשמה של

ציונות (אם כי הוא מכחיש זאת). האם ייתכן שהנו–"שלום עכשיו" ושל הפוסט
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 חלחל לבסוףÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈציונות, ושתרחיש משאלת המוות המתואר ב–נביא הפוסט
לתוך המציאות הפוליטית של המדינה, כשם שהתרחיש של גראק חלחל לתוך

המציאות הפוליטית של המערב, לפני שלושים שנה בערך? חוששני שכן.

–הזיות הרסניות, של קבוצות או של יחידים, אינן אלא תסמינים. הפוסט
יהודית, או לכך שלא תהיה ישראל–ציונית, לא–ציונים, אשר כמהים לישראל לא

ציונית לא תישמר, היא–כלל, רק ממחישים את הרעיון שאם הגחלת היהודית

תדעך בהדרגה, יהיו אשר יהיו הברק והזוהר שהיו לה בתחילה. החילונים ואנשי
השמאל הציוני היו יהודים טובים בכל המובנים, כדבריו של "אמרי אמת", אבל

לא היה לאל ידם להוריש לילדיהם ולנכדיהם את יהדותם בשלמותה. שומה

אפוא על היהודים המאמינים ביהדות ובציונות לגאול את אחיהם וקרוביהם
הנידחים בדרכי נועם ושלום.
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