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ר זה ת פעם קרה בב לדו תו א - עמנו ב הבי רבן ו שגה 2000 של לחו

 דיברנו דיומא. ענייני על המדינה מראשי אחד עם שוחחתי ימים במה לפני
 לחורבן ויביא במדינה, לשילשון יגיע לאומני״דתי שמערך־כוחות האפשרות על

 לקיצי הגיע השני הבית שהרי מעולם, דברים היו בבר כי הערתי שלישי. בית
דרך. באותה

אתה ״האם מעולם. כך על חשב לא באילו בתדהמה, עיניו את פקח האיש

 מיקריים מנהיגים במה של טירופם ״שביגלל בהתרגשות, קרא לומר,״ רוצה
ז״ ורדיפות גלות של שנים אלפיים סבלנו

 בעיקר אלא העבר, את להבין כדי רק לא תשובה. המחייבת שאלה זוהי
בחווה. מטויימות בהתפתחויות הטמונות הנוראות הסכנות על לעמוד בדי

אבנרי אורי

*  ירד חומות בין סערו מילחמות־ד,יהודים שינאת־זזינם. ביגלל חרב והשני בית ■י
 ולהחריב העיר את לכבוש האדיב הצליח כן ועל אחיו, על קם אח הנצורה, שלים ן ן

בית־המיקדש. את
 היסטורית כאמת פעמים, מאות זאת לנו סיפרו בבית־הספר. כולנו למדנו כך

אחריה. להרהר שאין
שמת ברגע מתמוטטת היא היסטוריות,״ ״אמיתות הרבה ובמו

ברצינות. בה להרהר חילים
 הקיצוניים המורדים בוודאי. היהודים? בין מילחמת־אחים אז נטושה היתד, האם

פחות. כקיצוניים לחמו יותר הקיצוניים המתונים. במורדים לחמו
הרומאים, ידיד אגריפם, היהודי והמלך מגוש־חלב, ביוחנן לחם .בן־מתתיהו יוסף

בהנהגת האוכלוסייה, קמה ירושלים בתוך בירושלמים. לחמו האדומים בשניהם. לחם

סיסוס שו שסרהניצחון סר המנורה הבית: הוונו
 לחם בר־גיורא שימעון בבית־המיקדש. מצור עליהם והטילה הקנאים, על הגדול, הכהן

 עד ושרפו, חמסו רעהו, את איש שחטו אלה כל בן־שימעון. באלעזר ויוחנן ביוחנן,
ממש. העיר בחומת הולמים הרומאים של אילי־המצור החלו שבו לרגע

 מטובי ורבים מצור, לשעת שנצבר המזון מן הלק השמידו השונות הסיעות
 אחיהם. בידי אלא הרומאים, בחרב לא נפלו הלוחמים

-----------ואולם נכון. זה כל
מאוחדים? בארץ היהודים כל היו אילו משתנה המי׳לחמה גורל היה האם ואולם,

למרותם? סר היה העם וכל הקנאים, כל התאחדו אילו ניצלת ירושלים היתה האם
כלשהו, סיכוי דאז בארץ־ישראל היהודי ליישוב היה האם :בקיצור

ז רומא את לנצח לאומית, אחדות של אידיאלי. במצב גם
ספק: של צילו צל ללא מאליה, מובנת התשובה

א. ל
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 | הרומאים. ניצחון על הקלו בוודאי הן היהודי. המרד את הכתימו מילחמות־האחים
 להיות יכלה לא שהתחילה, אחרי זו, מערכה של תוצאתה אולם

 יכלה שלא מראש, אבודה מערבה זו היתה קט. לרגע אף כספק מוטלת
 חיסול ירושלים, לכידת הארץ, כיבוש המרד, בדיכוי אלא להסתיים
כית־המיקדש. וחורבן היהודית הקהיליה

נבדה״ ■הוזה ואש .,נדם
 להעריץ אותנו לימדו הקנאים. מרד של הגדול המיתום בצל כארץ נהלנו נהנו

כבני־• לחיות הנחושה החלטתם את רבים,״ מול ״מעטים העזתם את גבורתם, את
למות. או — חורין

 ארצנו את לכבוש / ביריודס, אנחנו שבנו, קמנו / אונים, צעירי שבנו, ״קמנו
 בדם / לה,3נ יהודח / ואש, בדם / רמה. ביד אדמתנו את לגאול / מילחמה, בסער
 ונעלינו גאווה שובע כשלבנו נערים, כשהיינו שרנו כך תקום...״ תקום יהודה / ואש

(א״י). פלשתינה כבישי על בסך רוקעות
 בתנועת בבית־הספר, הלאה. וכך והמכבים...״ בר־כוכבא / הגיבורים לנו ״היו

 אלעזר של הססגוניות הדמויות את הצעירות עינינו לנגד העבירו במחתרת, הנוער,
 להידמות הרצון את בליבנו ונטעו וחבריהם, מגוש־חלב יוחנן בר־גיורא, שימעון בן־יאיר,

להם.

---------- מאח ־ ־׳ ־ י־...

אבנר■ אור■
 מציג — בסיפרי־ההיסטוריה בתנועה, בבית־הספר, — מישהו שמעתי לא מעולם אך

הקנאים: מרד לגבי המתבקשת הראשונה השאלה את
ע ו ד ז מ י ר כ ב ה ו ש י י י ה ד ו ה י ל ה ל כ ה כ מ ח ל י  מ

ל מ ע ו ץ א ד
 כאילו אולם, להישאל. החייבת הראשונה השאלה בעצם, שזוהי, אומר ההיגיון

לעולם. מועלית היא אין אילמת, בהסכמה
עליה. משיבים אין גם וממילא

 מוקדשים התיאורים לקרות. צריך והיה שקרה מאליו, מובן כדבר מתואר המרד
 ושאפשר בפליאה, בה הודו הרומאים שגם גבורה — היהודים של העילאית לגבורתם

כיום. גם השראה ממנה לינוק
 התכונה חיתה מה לתכונה. הוכחה אינה עילאית גכורה אולם
ז הגדול המרד שבהכרזת

פיל נגד נסב
 היהודית״. ״המילחמה של ההיסטוריות הנסיבות את לרגע זכור ף
הארץ. כל ולא היהודי, העם כל לא בארץ. היהודי היישוב האחד: בצד ■1

י המעצמה אלא בילבד, עולמית מעצמה לא הרומאית. האימפריה :השני בצד ח י ה
דאז. התרבותי בעולם דה

 חיה ארצותי־הברית, על מילחמה היום מדינת־ישדאל הכריזה אילו
 וברית■ ארצות־הכרית על מילחמה הבריזה אילו מעשה-טירוף. זה

 כץ פער־הכוחות אולם ומכופל. בפול טירוף זה היה יחד, גם המועצות
 הפער לעומת באין־יובאפם הוא אלו מעצמות לבין הריבונית ישראל
 האימפריה י לבין הצבא, חסר הקטן, היהודי היישוב בין קיים שהיה

הרומאית.
 אליהם הצטרפו ובגליל. ביהודה בעיקר הארץ, מן בחלק רק אז ישבו היהודים

 לעצמם שאימצו שונים עמים בני — ״יוונים״ בידי ברובן היו ערי־החוף האדומים.
 ימי מאז מסוכסכים היהודים היו שעימו העם־האח, בידי היה השומרון תרבות־יוון. את

 צבאו את שהעמיד אגריפם, המלך למרות סרו מעבר־לירדן היהודים ונחמיה. עזרא
במרד. תמכו שם מעטים יישובים רק הרומאים. לרשות

 בארם־נהריים, — הארץ לגבולות מחוץ אז חיו כבר היהודי העם של שלישים שני
 מהם רבים התרבותי. העולם רחבי ובכל עצמה ברומא במצריים, באלכסנדריה, בפרס,

 ונטבחים טובחים כשהם המעורבות, בערים שכניהם, עם בסיכסוכי־דמים שקועים היו
 היהודי המושל אלכסנדר, טיבריום הקנאים. במרד השתתפו לא הם אך חדשים־לבקרים.

אספסיינוס. הרומאי, המצביא של הראשיים מעוזריו אחד היה אלכסנדריה, של
 יחד והגליל, יהודה של והכפרים הערים תושבי היהודי: המחנה על־כן, היה, זה

 ללא יעיל, נשק ללא מאומנים, גייסות ללא ממש, של צבאי אירגון ללא האדומים, עם
 המרד, של בימי־הזוהר גם מהארץ גדולים שטחים על שליטה ללא יציב, לאומי שילטון

לגיונותיו. בראש אספסיינוס של בואו קודם
והדאנובה, הריין לגדות ועד טהרה מידבר משולי שהשתרעה האימפריה ומולו:


