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 הוא אך אהודה, דמות היה ׳לא הוא לעם־ישדאל. פעם
ה לטובת תום עד אותה וניצל המציאות, בתוך פעל

 כנפי תחת בימיו, ושיגשגה שפרחה היהודית, קהילייה
לפניו. מעולם פרחה שלא כפי רומא,

 :אינטרמצו רק היתה הורדום תקופת אולם
 הלך וכאשר דרכו, ואת אותו שנאו הקנאים
מו כשהם היישוב, על והשתלטו חזרו לעולמו

החורבן. ׳אל להובילו כנים

להחאנדות הכמיהה #
 קיימת הלאומי, הילא־מודע בני׳בכי שאי־שם, דמה *
פעם. מדי הפורצת אפלה, מגמה ^

להתאב שאיפה הרס־עצמי, של יצר זהו
 מתמיד פנימי במאבק הנמצאת לאומית, דות
העצמי. הלאומי הקיום יצר עם

 אף ואולי בזו, זו קשורות המגמות שתי כאילו נראה
הסמויים. הרוחניים הכוחות מאותם ניזונות
 תקופה מעמד שהחזיק בעולם עם כימעט אין אחד, מצד

 ,ד,תרבותית־ד,רוחנית רציפותו שמירת תוך ארוכה, כה
ה במיבנה ובצורה, במהות בלתי-פוסקים שינויים למרות
היהודי. העם שעשה כפי והתרבותי, חברתי

שההיס בעולם עם כימעט אין שני מצד אך
 טירוף של התפרצויות רצופה שלו טוריה

 כמו להתאבדות, המובילות מיסטי־דתי-לאומני,
היהודי. העם

 שנה 300 לפני בר-כוכבא. במרד נסתיים לא הדבר
 פחות לא היהודי העם את שהסעיר אדם נפטר בדיוק

 צבי, שבתאי — בר־גיורא ■שימעון או הכהן ממתתיהו
 מקצה היהודים המוני את ששילהב מאיזמיר, המשיח
 חסרת־שחר בהרפתקה לסבכו היה ועלול קצהו, עד העולם

ביותר. הגדול בריגעו נשבר לולא ודמויית־התאבדות,
 בלי־ שידר כתשל״ו שדווקא מיקרה זה אין

 תוכנית כישראל העיקרי הממלכתי התקשורת
 האלה.* השאלות מן כמה על רמזה שלפחות

 העמומים, החששות גברו השנה כמהלך בי
ב מחדש עצמו תהליך אותו מתחיל שהנה

להו עלול ושהוא — ישראל עם של היסטוריה
השלישי״. ״הבית לחורבן ביל

גשיח בלי ציון #
 מתנועה הגמור ההיפך היתה המודרנית ציונות ן*

 שביקשה רציונלית, תנועה היתה היאמשיחית. 1 יי
מציאותיים. יעדים להשיג

הציונות, של ראיית־המציא׳ות לגבי. טענה ביכלל יש אם
 דבר כאל המציאות אל התייחסה שהציונות היא הרי

האימ של המציאות את שראתה — ובלתי-משתנה נתון
 מבלי שעברה, המאה בסוף הכל-יכול האירופי פריאליזם

 הלאומית ההתעוררות של הראשונים בניצנים להבחין
ואפריקה. אסיה עמי של

 הצטיין הוא רציונלי. אדם היה עצמו הרצל תיאודור
 בנאיביות, פעם לא שגבלה רומנטיקה, של גדושה במידה

 זר היה הוא אד ובהזייות. באשליות פעם לא שגה והוא
המשי התנועות של הדתית־׳לאומנית למיסטיקה לחלוטין

 לא הבריטית, האימפריה בוני עמדו עוניו לנגד חיות.
צבי. ושבתאי בן־יאיר אלעזר

 במיזרח קודמיהם וייצמן, חיים נורדאו, מכס הרצל,
 הצרופה, התבונה אנשי היו ׳בארץ, אחריהם והבאים אירופה

כאלה. להיות רצו או אירופה, נוסח
 ועמיתיו לווינגר משה שהרב פלא זה אין

 את ומשייכים גמור, כזילזול הרצל על מדברים
קוק. הרב אל שלהם הציונות
 בהתנגדותם הרצל נתקל תנועתו, את הקים כאשר

 דברי- דורו. של החשובים הרבנים כל של המאסיבית
 כימעט התקופה של גדולי-התורה עליו שכתבו הגידופים

 המושרש- בפחד להסבירם שניתן יתכן כיום. ייאמנו לא
השונים. משיחי-השקר מפני הרבנים בתודעת עמוק

 שלאחר־החורבן התורה גדולי את שהביאו הסיבות אותן
 בר־ את לחרף הקנאים, את לבטל המכבים, את להעלים
 יהיה שמא לחשש גרמו צבי, שבתאי את ולהחרים כ׳וכבא
 לעשות וינסה הקץ את שידחוק חדש, משיח־שקר הרצל

בואו. דחיית תוך המשיח, מלאכת את
 עם היו והניצחון .הצדק זו, שבהתמודדות נדמה היה

 תנועה של 'באפיקים התגבשה הציונות ויורשיו. הרצל
 סמליה את הדת מן נטלה היא מובהקת. חילונית לאומתי

 — המנורה הטלית, — הדגל מגן־דויד, ציון, השם —
 לאומי- תוכן להם והעניקה הדתי מתוכנם אותם רוקנה אך

 מפוכחים, זהירים, מנהיגים של דורות גידלה היא חילוני.
 ב־ אף ולעיתים בזהירות, התנועה מעשי את שכילכלו

 ז׳בוטינסקי, זאב כמו מבריק איש אפילו זהירות־יתר.
 קיצוני לה נראה חי׳לו׳ני-רומנטי, אירופי לאומן שהיה
המנהיגות. את לידיו לקבל לו הניחה לא והיא מדי,

 בי ההיסטוריון יקבע בדיעבד כי ייתכן אך
 רבדי את להכיר שהיטיבו יתכן צדקו. הרבגים

 מהרצל. טוב יותר הלאומית בנפש הלא־מודע
 שמא העמוק, לחששם הצדקה היתה כי יתכן

 ה־ המיסטיקה את מריבצה הציונות תעורר
ומשיחי-השקר, הקנאים של דתית־לאומנית

 וחצי, שנה לפני אלה שאלות העלה אבנוי אורי *
).1953 הזה (העולם עס״ משתגע ״איד במאמר

העתיק. אבדות

 ובין החילונית הציונות בין לפשר שניסה איש ך*
 זאת היתר, לא אך קוק. הרב היה הדתית המיסטיקה 1 יי

 הדתית והמיסטיקה החילוני הרציונליזם אמיתית. פשרה
 מוכן האחד ביניהם. לפשר אי-אפשר — וכמים כאש הם

השני. על ׳לגבור
 הי־ החדשה הקנאית המיסטיקה התעוררות

והדרגתית. איטית תה
 בדם נפלה, יהודה ואש ״בדם הרומנטיקה. באה תחילה

 צעירי־ שבנו, ״קמנו, כהן, יעקב שר נ״ תקום יהודה ואש
 ז׳בד זאב ואילו הבריונים.״ אנחנו שבנו, קמנו, אונים;
 מצדה, יודפת, — ההר את לכבוש או ״׳למות נשבע טינסקי

!״ביתר
ה התנועות תמימה. רומנטיקה עדייו זו היתד, אולם
ה העבר. גיבורי של פולחן פיתחו האירופיות לאומיות
 הקנאים את הפקיעה אלה, תנועות שחיקתה ציונות,

 הטילה זה, לצורך היהודי העבר של ד,דתיים־׳ד,מיסטיים
 ד׳ארק ז׳אן הגרמני, חרמן של מקומם את למלא עליהם

האנגלי. ארתור והמלך הצרפתיה
 העולם, ברחבי שקמה הדתית־הציונית המיפלגה גם

 מתונה תנועה היתד, בארץ, קוק הרב של במעמדו ושתמכה
 היו שפירא משה כמו אנשים לאומית. מבחינה ביותר

 ■מאמציהם מיטב את הקדישו לאומנית, קנאות מכל רחוקים
כשרות. על ■והקפדה שמירת־שבת במו לנושאים
הציו הדתיות של הקרקע לפני מתחת אך

 העתיקים השרשים חדשים לחיים קמו נית,
 להם דרושים היו הקנאית. המיסטיקה של

העולם. לאור לצאת בדי דורות שלושה
ד,ת־ בתנועות־הנוער, בישיבות, הדתיים, בבתי-הספר

ח המצדה: ר ס ז ה ר,3לע תי ד ה ד אז תי ע ל

 ב־ ד,מידרדרת עגלה כמו הנושנה,־חדשה. הרוח גבשה
 להבחין יכלה לא שהעין כך באיטיות, תחילה זזה מידרון,

 היא השנה מהירותה. את בהדרגה הגבירה בתנועתה,
גוברת. במהירות מתגלגלת החלה

 ולא יש־מאין, קמו לא לווינגר משה כמו אנשים
 הקוקים, שני תורת את ינקו הם חדשות. תורות ■המציאו

 ושל בישיבות המורים של לאומנותם את והבן, האב
 על רוחם את כופים החלו הם בתנועומ-ה׳נוער. המדריכים
 ובכלי- המדיני במימסד אחיזה לקנות הדתית, המיפלגה

רחבים. המונים על להשפיע התיקשורת,
 לעץ. גלוייה הסכנה היתה תשל״ו במהלך

 בממשלה, בגלוי התגרו גוש־׳אמונים גרעיני
 גלוייה התגרות אך למשול. זכותה את שללו

 הרוחני האתגר מאשר פחות מסובנת היתה זו
 למימסד הגוש שהציג — לכאורה המופשט —

החילוני. הציוני
 להבחין מסוגלים היו לא הציוני המימסד אנשי אולם

 הם הרציונלית, המעשית, הציונות כבני הגוברת. בסכנה
 יכלו ולא הבינו, לא הם רוחניות. לתופעות לבוז למדו

 כשם — רוחני טירוף של הקטלנית עוצמתו את להבין,
 הטמונה הסכנה את להעריך מסוגל אינו שעכבר־יבשד,

המים. לפני שמתחת במערבולת
 יצחק ממשלת־ישראל, שראש לקרות היה יבול כך
 מנאומיו באחד הגדיר המעשית, הרציונליות סמל רבין,

 — שקר״ ״משיחי של כתנועה גוש־אמונים את בתשל״ו
 בהגדרה הכלולה הנוראה האזהרה את כלל לתפוס מבלי

זו.
 דקה שהחולה רופא קבע כאילו זה היה

 סבנה בי להכין מכלי הכיתה, והלך — כדבר
 ושיש בודה, העיר על עתה מרחפת נוראה
התפש את למנוע בדי נמרצים צעדים לנקוט

המגיפה. טות
 כתבי את שוב לקרוא רבין ליצחק כדאי היה אולי
ירמיהו. בספר מחדש ׳לעיין ואף יוספוס, פלאוויום

החמורה הסכנה את סימל תשל״ו השנה יש
— השלישי הבית של קיומו על המאיימת ביותר

 לאומית, להתאבדות הכמיהה של מחודשת התפרצות סכנת
מיסטית. ■בשורת-גאולד, של באיצט׳לה מופיעה כשהיא

קרו לעיתים מופיע הדיבוק, אחוז הקנאי,
 לו יש וראוייה־להערצה. אהודה כדמות בות

 אנשים שד מזו יותר הרכה חזקה מוטיבציה
להת מוכן הוא כיום־קטנות. השקועים קטנים,

בראש. לצעוד להקריב, מסר,
 המצטיין. החייל לא-פעם יד,יד, הוא קרבית, ביחידה

 יותר מעמד ולהחזיק לסבול מוכן יהיה חלוצי, במיבצע
 מכלי בילבד, אלה כתכונות מביטים אםמאחרים.
להי קד ההירואית, הדרך מובילה לאן לשאול

הקנאי. להערצת תפס
 רבה. בהערצה זכו ועמיתיו תשל״ו איש־השנה ואכן,

 כמו שמאלנים ביניהם בארץ,- החלוצית התנועה אבות
 הביטו סטאלין, יוסף את אתמול עוד שהעריצו חזן, יעקוב

 דרכם. כממשיכי להם שנראו ג׳וש-אמונים, בחלוצי באהבה
 ■הציגוהו גוש־אמונים שאנשי פרס, שימעון שר־הביטחון
 ומחוסן מעוז־רוחם התפעלות בפומבי הביע כשבר־כלי,

אמונתם.
 צנועה, בדירה ■המתגורר העני, לווינגר את שד,ישוו היו

 בו כי למסקנה והגיעו המימסד, של השחיתות לאלופי
 ■הלאומיים. האידיאלים של ההתחדשות סוד טמון ובאנשיו

 המואס גיפור־המילחמה הצנוע, פורת את הישוו אחרים
 חסרי- המיפלגות, של המאוסים לעסקנים ובכבוד, בכסא

 ואמני־הפירסום־העצמי, שוחרי־ד,אינטריגות העקרונות,
יותר. אהוד שפורת למסקנה והגיעו

 צ׳ה״׳ל, בחיילי להילחם מוכנים שהיו סבסטיה, אנשי
 כיפת־ד,שמיים תחת ללינת־לילה וילדים נשים להביא

 לזכות יכלו וייסורים, תלאות עצמם את לקבל חורף, בליל
 התמסרות לשווא שחיפשו וטובים, רבים ■של באהדתם

 ״ארץ־ישר־ של ומבקשי־ד,קידמה שוחרי-השלום אצל דומה
השפוייה״. אל

ה שד בדרכם הטמונה הנוראה, הסכנה
ממעשי שההתפעלות בכך דווקא היא קנאים,

 הם שאליו הבלתי-נמנע הייעד את משביחה הם
מובילים.

 המטורפת ההסתערות למראה בשעתו, קרא צרפתי גנרל
 :במילחמת־קרים הבריטית הקלה״ ״החטיבה פרשי של
 ההתמסרות למראה מילחמה!״ זאת אין אבל נהדר, ״זה

 נהדר, ״זה :לומר ניתן גוש־אמונים אנשי של והאידיאליזם
!״לחורבן הדרך זוהי אבל

בהע מתחילה הלאומנית לקנאות הכניעה
 להבין בדי ביקורתית רוה דרושה נושאיה. רצת

 כשהיא פסולה, להיות יכולה עילאית גבורה בי
 אידיאליזם ובי ההתאבדות: כנפי על נישאת

 לאידיאל מוקדש כשהוא מחלה, להיות יכול
מטורף.

 אפופודהיוד במיחווה חייו את סיים בן־יאיר אלעזר
 הרוח ■לפיסגת בנאומו שהגיע אחרי המצדה, במרומי

 ומוכה אכזרי הרפתקן היה אלעזר ■אולם האנושית״.
 לקדם כדי אמצעי בשום בחל שלא רוצח שיגעון־גדלות,

 בחלק שנשא חסר־תבונה מנהיג רעיונותיו, ואת עצמו את
 מאז היהודי העם את שפקדה לשואה האחריות מן נכבד
היום. ועד

 בוודאי המרד, בראשית תקופתו, בן צעיר בעיני אך
 הכהנים מאשר יותר שיעור לאין ׳ומושך מקסים אלעזר היה

 בבית־ המתפלפלים הפרושים בבית־המיקדש, המנוונים
הירושלמי. המימסד של המושחתים האצילים או המידרש

 הבחינו כוודאי אז שד והפרושים הצדוקים
 עסקני־המיפ- כיום בכך שמרגישים בשם בכך,
 הס בך משום הרוחניים. ופושטי־הרגל לגות

 לפני שנים, 1900 לפני כמו השנה התבטלו,
 נכנעו הם כך משום הקנאים. שד הגואה הגד

 באשר ההכרעה את דחו להיכנע, היה כשאסור
 ההתמודדות מן השתמטו לדחותה, היה אסור

שתמטות הפכה כאשר  היסטורי מהרד זו ה
טראגי.

סאמת ע וג #
 אך הכרעה. ללא המאבק נשאר תשט״ז, פרוס ^
במהירות. התקרב האמת רגע ^

 ,פרשת-ד,דרכים אותה אל היהודי העם מגיע שוב
 לבחור עליו שבו המקום :בעבר פעמים במה הגיע שאליה

 המיחווה ובין לפשרה והסכמה במציאות השתלבות בין
 לרדת!״ רוצה אני העולם, את ״עצרו של ההירואית
 הבטחת של הרציונלי היעד נמצא האחת הדרך בסוף

 אויביה, עם והתפייסות התפשרות תוך המדינה, קיום
 של הטכנולוגיה לקראת מהירה והתפתחות הארץ חלוקת
 עטור־גבורד, פרק ממתין השניה הדרך בסוף .21ה־ המאה
השלישי. הבית חורבן היהודית: בהיסטוריה נוסף

 דרך־המלך את מייצג תשל״ו איש־השנה
 חדש, לאומי לגיהינום הדרך — השני היעד אל

עי בגבורה נעלים, באידיאלים בולו הרצוף
צרוף. משיחי ובלהט לאית

 אשה מילבד מצדה, מטגיני איש שרד שלא מאחר *
 אין נמלץ, נאום בננל־פה למדה לא שבוודאי אחת, זקנה
 פיקטיבי. הוא יוספוס בכתבי המופיע הנאום כי ספק

 שם פשוט ביותר, מפותח ספרותי בחוש שהצטיין יוספוס,
 ציפו והיווניים הרומאיים שהקוראים הנאום את אלעזר בפי
כאלה. בנסיבות לו


