
Ò˙ÈÂ ‰˙˘Ò¢· Ø ±∞∞≤  11   •

הקירפא םורדב ןברד ריעב רבמטפסב הכרענש תונעזג דגנ ם"ואה תדיעו
הדדומתהש ,לארשי .דבכ עקשמ תילארשיה תירוביצה העדותב הריתוה

ןוסיר תטיקנ ךות תינחצר תיאניתשלפ רורט תפקתמ םע הנורחאה הנשב

תונידמ לש היצילאוק .םיינוציק המטשמ ייוליגב ןברדב הלקתנ ,יאליע קופיאו
לארשי תנידמ לש התגצהב וידחי ורבח םייתלשממ–אל םינוגראו תויברע

.תוחפ אל ,"םע חצר"בו "ינתא רוהיט"ב תקסועה "תינעזג דייהטרפא תנידמ"כ

דפרטל חילצה תויברעמ תונידמ המכ לש זכורמ יטמולפיד ץמאמש ףא לע
,הדיעווה לש תוימשרה תוטלחהב הלא האנש–יחוסינ לולכל ןויסינה תא

לש תונויצ–יטנאה קר אלש השוחתה ילארשיה רוביצה ברקב הררועתה

תדיעווב ןשאר תא ומירה ,הנשיה תוימשיטנאה םג אלא ,םינורחאה תורודה
תומוא לכמ הדבל ,לארשיש הדבועה תא תרחא ריבסהל ןתינ דציכ .ם"ואה

ןופצו ןטסינגפא ,ןריא ,ןדוס ,קריע תמגוד תונידמ הז ללכבו — םלועה

?תימלועה הריזב ער שרוחו עשורמ םרוגכ הנמוס — האירוק
בזעם שהתעורר בישראל נוכח אירועי ועידת דרבן הייתה מהולה גם מידה

ניכרת של אכזבה מרה. הניסיון לדחוק את המדינה היהודית אל מחוץ

למשפחת העמים נגע בעצבים החשופים של הלאומיות הישראלית. ככלות
הכל, אחד הכוחות המניעים החזקים ביותר בהתגבשותה של הציונות היה

הכמיהה ל"נורמליות", להפיכת עם ישראל ל"עם ככל העמים". השאיפה הזאת

קיבלה ביטויים שונים, בהתאם לגישות האידיאולוגיות שרווחו בקרב המפלגות
בורגנית, כמו–והארגונים הציוניים: היו שראו אותה מבעד לפריזמה ליברלית

יהודה לייב פינסקר ומקס נורדאו, והיו שהעניקו לה צביון מרקסיסטי או

סוציאליסטי, כמו דב בר בורוכוב וחיים ארלוזורוב. כך או כך, האמונה האחת
שעמדה ביסוד ההשקפות הללו הייתה כי תכליתה העיקרית של המהפכה

Ï‡ Â¯ÓÏÈ

„·¯ ‰ÓÚ¯Î˙
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הציונית היא לרומם את מעלתו של העם היהודי עד שיעמוד במדרגה אחת
עם לאומים אחרים, בריאים ואיתנים ברוחם ובגופם.

במובנים רבים השתקפה בתפישה זו של הציונות משאת נפשה הישנה

של האמנציפציה, שביקשה לראות ביהודים שותפים פעילים בתרבות המערב.
–החלום הזה, שהצית את דמיונם של המשכילים היהודים מסוף המאה השמונה

עשרה ועד תחילת המאה העשרים, עלה על שרטון המציאות האנטישמית

הקשה באירופה וברוסיה, וספג מכה אנושה עם חורבן התפוצה האירופית
בשואה; ואולם, את גלגולו ניתן לזהות גם בכיסופים למצוא בלאומיות

שיש בכוחו לתקן את המודרנית את הממד החסר של הקיום היהודי, היסוד

האנומליה של החיים בגלות. רוח זו שורה על הדברים שכתב, למשל, יהודה
: "האידיאות הגדולות של המאה הי"ח‰ÂËÂ–‡ÓÒÈÙˆÈ‡לייב פינסקר בחיבורו 

והי"ט הטביעו את חותמן גם על עמנו. אנחנו חשים את עצמנו לא רק

כיהודים, אנו חשים את עצמנו כבני אדם. בתור בני אדם רוצים אנו גם לחיות
ולהיות אומה ככל האומות..."

הציונות ה"נורמליזטורית", שבה דגלו בהתלהבות אותם המשכילים

שהתפכחו מאשליות האמנציפציה האירופית, העמידה את המפעל הלאומי על
מסד של ערגה לאוניברסליות. בעיני רוחם ראו חסידיה את תכליתה העליונה

של הציונות בצירופו של העם היהודי למשפחת העמים המתקדמים

והמודרניים, או, במילים אחרות, למועדון היוקרתי של האנושות הנאורה,
ה"נורמלית". אין להתפלא, לפיכך, על רתיעתם של כמה מן המצדדים בחזון

הזה מאותם יסודות של המסורת היהודית שהקימו לדעתם מחיצה בין עם

ישראל לשאר האומות. יוסף חיים ברנר, אולי הסופר החשוב ביותר של דור
העלייה השנייה, נתן ביטוי לסלידה זו בכתבו:

רודה–ןב ירבעה לש רודיסה ןמ קחומ יתייה ,תינתוואתו הפירח האנהב ,ינא

דרגמ :תאז השוע יתייה םויה דוע .איהש הרוצ לכב "ונתרחב התא"ה תא

הוואגה יכ .רכז ריאשה ילבל דע םיפיוזמה םיימואלה םיקוספה תא קחומו

תא אפרת אל ןכותה תרסוחמ תיתודהיה תוראפתההו הקירה תימואלה

,ÎÏ Î˙·È ,רנרב( .םולכ הנלעות אל תופיוזמה תוימואלה תוצילמהו ,רבשה

)623 ’מע ,א
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קודת המבט המשתקפת בעמדתו של ברנר מאפיינת נטייה שהייתה קיימתנ

בתנועה הלאומית היהודית מראשיתה. אולם, יש להציב סימן שאלה

מעל ניסיונם של כמה מדובריה האדוקים כיום להציגה כהתגלמותה המובהקת,
האותנטית, של הרוח הציונית. שכן, עמדה זו לא הייתה הקול היחיד במקהלה

הציונית; למעשה, היא עמדה בניגוד לגישה הדומיננטית במחשבה הלאומית,

שאותה הניעו שאיפות שנסקו הרבה מעבר ל"נרמול" העם גרידא. כנגד
בסקי,’הקריאה להפוך את העם היהודי, כלשונו של הסופר מיכה יוסף ברדיצ

ל"גוי חדש", יצאו אלה שסברו כי על המהפכה הציונית לשמר את תודעת

הייחוד והייעוד הלאומי של היהדות, ולהעניק לה משמעות מחודשת
במסגרתה. אחד הבולטים בין האישים האלה היה אחד העם, אשר הצביע

על הברירה בין שתי האלטרנטיבות באופן חד וברור. לדעתו, ההכרעה

המשמעותית שלפניה עומדת הציונות היא הכרעה תרבותית: "אם עתידים
ישראל לחיות במדינתם על פי רוחם המיוחד להם, ולהחיות ולפתח את

קנייניהם הלאומיים שנשארו להם לנחלה מן העבר, או שתהיה המדינה רק

מטרופולין'’קולוניא אירופאית באסיה', קולוניא הנושאת עיניה וליבה רק אל ה’
ÎÏ Î˙·Èומשתדלת לחקות בכל דרכי חייה רק את התכנית הבאה משם". (

‡Á„ ‰ÚÌשכה)’, עמ 

ההשקפה שלפיה חייב הפרויקט הציוני לגלם, בצורה כזאת או אחרת,
את התעודה הלאומית של העם היהודי, אפיינה גם את המנהיגים הפוליטיים

והרעיוניים החשובים ביותר בתנועה הלאומית, לרבות בנימין זאב הרצל, דוד

גוריון וברל כצנלסון. הרצל, מתבולל משכיל שהתפכח, סבר כי רעיון–בן
המדינה היהודית הוא הדרך לממש את הפוטנציאל המיוחד הטמון באומה

היהודית. "באמצעות המדינה שלנו נוכל לחנך את עמנו למשימות שעודן מעבר

1895. "שהרי אלוהים לא היה מקיים את–לאופק שלנו", הוא כתב ביומנו ב
עמנו זמן כה רב לולא היה שמור לנו ייעוד אחר בקורות המין האנושי". כתנאי

למימוש חזונו, קרא הרצל לחיזוקה של התודעה היהודית המיוחדת בדרך של

חזרה אל מקורות היהדות:

אוה ןיא ;תאזה ]תימינפה[ תודחאה תא רסח תודהיה ןמ דרפנב לדגש רוד

סנכתנ ןכל .ונדיתעל ויניע תאשל לוכי אוה ןיאו ונרבע לע ןעשיהל לוכי

רצבמה ןמ םישרוגמ תויהל ונמצעל דוע השרנ אל םלועלו תודהיה ךותל בוש

תושעל ונא םיצור לבא ,םלועב םיאנתה רופישל לועפל םיצור ונא םג ...הזה
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תא ונל בישנ הזב ...תרדגומ יתלב תוהז ילעב םישנאכ אל ,םידוהיכ תאז

,ונלשמ יפוא — יפוא תצק המיע דחיו ונלש הדובאה תימינפה תומלשה

,Î˙·È ‰¯ˆÏ( .ונלשמ יפוא םא יכ ,תונכ רסח ,לואש ,סונא יפוא אל

)83-93 'מע ,ז ךרכ

תדה ןמ הרואכל הקתנתהש ,תירוטסיהה הדובעה תעונת לש המלועב םג

תוחילשב הנומאה תא רמישש ,ישחומו רורב יזויגילר דוסי היה ,היתוילשאו

— דחוש ידי לע ונילא םלועה סחי תא הנשנ אל" .ידוהיה םעה לש תדחוימה
,ןוסלנצכ לרב רמא ,"...ישפנ וא יגולואידיא דחוש ,אוהש ןימ הזיאמ דחוש

ונב שי םא קר" .2491 תנשב ,הדובעה תעונת לש רתויב בושחה גולואידיאה

תא וקמועל היחנ ונמצע ונחנא םא קר ,ונתקדצ לע ,ונלש לע דומעל חוכ
ונרבד תא איבהל עדנ זא קר ...םלועב ידוהיה םעה לרוג ארקנה דחוימה ןמונפה

Ó„È˙ È˘¯‡Ï ורפסל אובמב .ןוירוג–ןב דוד תא העינה המוד השיפת ."םירחאל

‰ÓÁÂ„˘˙ תונויצב הזה ןויערה לש ותויזכרמ תא ןוירוג–ןב שיגדמ:

קרו ,ינחורה ונורתי ,הנש םיפלא תעברא הז ,תורודה לכב לארשי םעל דמע

תדמתמ היילע ידי לע התחרפהו ץראה סולכא םע דחי — לארשיב םעה םא

— םייתוברתו םיילכלכ הריצי ילעפמ יוביר םע ,םינפבמו ץוחבמ ,הלדגו

יפלא ומויק דוס והזש ,ילאוטקלטניאהו ירסומה ,ינחורה ונורתי לע רומשי

ןוזחל םיפתושו םידידי רואנה םלועב ומצעל שוכריו ער אריי אל — םינש

יוליג ידיל אבו םימיה לכ ובלב םעפש ,תישונא–לכו תימואל הלואג ,הלואגה

.םייוגל רואמל היהש םירפסה רפסב

זמן שחלף מאז קום המדינה לא נטה חסד לתקוות הללו. הערגהה

האידיאליסטית שהייתה בעבר חלק בלתי נפרד מתפישת העולם של

הזרם המרכזי בציונות, הלכה והתפוגגה לנוכח קשיי המציאות הפוליטית,
החברתית והביטחונית. החלומות על חברת מופת יהודית בארץ ישראל פינו

את מקומם לאידיאל הנורמליזציה, שהצטייר לרבים כריאלי יותר. הקרעים

המעמיקים בחברה הישראלית נתנו את אותותיהם גם בהתגברות החשדנות,
בקרב ציבור הולך וגדל, כלפי רעיון הבחירה, שתויג כביטוי של דתיות חשוכה

ושוביניזם לאומני. ביטוי מובהק להתנגדות זו ניתן למצוא, למשל, בדברים

 ÊÎÂ˙ ‰Â¯ÓÏÈÂ˙:(1980)·שכתב הסופר א"ב יהושע בספרון שנשא את השם 
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דוסיב םיפצומ ונלש תוברתהו תרוסמה ןמ םימלש םיחתנ ,תוליפתה ,ך"נתה

תותכסמב הז דוסי שטשטל הלוכי הניא תינמוה הארוה םוש ..."תורחבנה"

ותוא רוקעל תוסנלו הז תיתשת גשומב תעגל ליחתהל ונילע .םילופלפב וא

.תיתשת יגשומ וכותמ שרשל הסנמו הסינש ןושארה םעה ונא ןיא .טא–טא

ברוח דומה יוצא ההיסטוריון יגאל עילם, שספרו האחרון מכריז על "קץ

היהדות", נגד "רעיון העוועים" של העם הנבחר, "מקור אסוננו", ש"המיט עלינו

את כל השואות שידענו לאורך ההיסטוריה היהודית" (מצוטט אצל יונה הדרי,
ÚÂ˘ÈÌ ÁÂ˘·ÈÌ420). באותה הנימה, קובע יהודה אלקנה מן המכון’, עמ 

להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, כי

 כלומר, בדיוק אותם—"עלינו להבין שהתפישה שלנו את עצמנו כעם סגולה... 
הם שמסכנים את– הם—דברים שעזרו לנו לשרוד אלפיים שנות גלות 

ההזדמנות להקים חברה נורמלית במדינה נורמלית, ששוב אינה נמצאת בסכנה

, 18 במרס ı(1996¯‡‰קיומית". (
השקפות אלה, יש להדגיש, אינן נחלתה של אליטה אינטלקטואלית

מצומצמת. במהלך העשור האחרון התפשט בקרב חלקים הולכים וגדלים של

הציבור הלך רוח של לאות מן הנטל הכבד של האידיאליזם הציוני ה"ישן".
 הקמת מדינה—תחושה רווחת, שלפיה סיימה הציונות את תפקידה ההיסטורי 

 הביאה לכרסום במעמדה ככוח מניע בתחומים שונים של החיים—יהודית 

הישראליים. את החלל שנפער במקומו של האתוס האידיאולוגי הישן החלה
למלא התשוקה לנורמליזציה, המצטיירת בעיני רבים כשלב הבא, הטבעי,

בהתפתחות המדינה. תהליך זה ניכר במיוחד בהעתקת מרכז הכובד התרבותי

מן הספירה הציבורית אל זו הפרטית: את מקומה של ההתגייסות והמחויבות
ההשתקעות בספירה האינדיבידואליסטית של האידיאולוגית הישנה תפשה

,ÈÂÈÌ ‰Á„˘ÈÌˆ‰הישגיות אישית וטיפוח עצמי. על עטיפת ספרו של תום שגב, 

אנו מוצאים הצהרה באותיות קידוש לבנה, שלפיה "הציונים החדשים הם
ישראלים שאינם חיים עוד למען אידיאולוגיה לאומית... הם לא עסוקים

בעברה של המדינה, אפילו לא בעתידה. הם חיים למען החיים עצמם".

מוסתרת כותב גם הסוציולוג אורי רם בגיליון המיוחד של–בהתלהבות לא
– שיצא לרגל יום העצמאות החמישים: "הפוסט˙¯È‡Â¯È‰ Â·È˜Â˙כתב העת 

ציונים התל אביבים של שנות התשעים כבר לא קוראים בהגדה של פסח.

ארון ספרים' מן המוכן הנמכר’הם נוקטים מעשה יזום ומכוון של שכחה... לא 
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בזול לכל דורש, ולא 'סלע קיומנו' זרוע גופות אדם מרוטשות. הם מעדיפים
כיסאות פלסטיק וגם וודקה עם לימונדה".

יש להצטער על המגמה המשתקפת בדברים אלה. הם מהווים בבואה

לקרע עמוק ביחסו של ציבור ישראלי רחב למורשתו היהודית, משבר חריף
פי כמה מן המרד שמרדו האבות המייסדים הציוניים בדת של "בית סבא".

מושג הנורמליזציה, הנראה ראוי כל כך בעיני אלה המייחלים להפיכתה של

ישראל לחברה מערבית "מתוקנת", אינו רק אידיאה זרה למסורת היהודית
על כל גווניה; הוא מנוגד לה מכל וכל. תודעת הייעוד, האמונה כי על עם

ישראל להיות ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש", היא המסד של הזהות העצמית

היהודית, מימי המקרא עד העידן המודרני. לאורך כל הדורות, ובכל פינות
הפזורה, התמידו היהודים לראות עצמם חלק מעם בעל שליחות מיוחדת

 קראתיך’ ייעוד שהנביא ישעיהו מעלה אותו על נס, באמרו "אני ה—בעולם 

רותְִובצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם, אור גוים, לפקח עינים ע
שבי חשך". האידיאל הזה אינו מבטא אמונהֹלהוציא ממסגר אסיר מבית כלא י

בעליונות גזעית ואינו כרוך בשלילת ערכם של עמים אחרים. ככלות הכל,

אותו מקרא שהציג את רעיון העם הנבחר העניק לעולם גם את התפישה
שלפיה כל בני האדם באשר הם נבראו בצלם האל. עם הבחירה הוא, בראש

ובראשונה, קהילה רוחנית שכל הגויים יכולים להצטרף לברית המכוננת אותה,

אם יבחרו בכך. קהילה זו קיבלה על עצמה אתוס של שליחות ומצוינות
רוחנית; אתוס התובע מן העם היהודי להתעלות מעל לבינוני ול"נורמלי",

ולחתור בהתמדה לשכלול תכונותיו האינטלקטואליות והמוסריות. היא מבטאת

שאיפה להתגברות, במחיר מאמצים מרובים, על הנטיות הנחותות שבאדם,
וטיפוח הצד הנשגב שבו.

אפשר למחוק מן הטקסטים המכוננים של היהדות את רעיון–אכן, אי

אפשר "לעקור מושג תשתית" זה, כפי שהמליצו ברנר ויהושע,–עם הסגולה. אי
אפשר להסיר–מבלי לעקר את היהדות עצמה, להפוך אותה לקליפה חלולה; אי

באמצעות כירורגיה אינטלקטואלית את הרעיון הזה מן החוויה היהודית, מבלי

ליטול ממנה את כוח החיים שקיים אותה במשך זמן כה רב.
ןמיס ביצהל שי ,רתוי "תיביטקייבוא" ,תינוציח הייאר תיווזמ םג ,םלואו

בצעל תשקבמ איה רשאכ ,תוילמרונל ההימכה לש תוילמרונה םצע לעמ הלאש

ינותנא גולויצוסה הארמש יפכ .תימואל העדותו תוהז הכרד יפ לעו התומדב
,)Ê‰Â˙ Ï‡ÂÓÈ˙ )1991 ורפסב ,ןודנול תטיסרבינוא לש הלכלכל רפסה תיבמ תימס
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תנייפאמ איה ;ידוהיה םעה לש תידעלבה ותלחנ הניא דועייהו דוחייה תשוחת
השוחת אלל ,"הריחב"ב הנומא אלל .םיבר םימע לש תימצעה השיפתה תא

תא ראתל רשפא–יא ,וינכש לעמ םע םמורמה דחוימ לרוג לש תיביטקלוק

,תיריאה ,תינמרגה ,תיתפרצה ,תיטירבה תוהזה לש ןתושבגתהו ןתחימצ
הריחבה ןויער תריש הלאה תוינתאה תוצובקה ברקב .תינוויהו תיסורה ,תינלופה

תוהזה תחימצל סיסב שמיש םג רתוי רחואמו ,תודרשיההו םויקה חוכ תא

— תימצעה השיפתב הז ביכרמ םירסח ויהש םימע םתוא ,דגנמ ;תימואלה
עלביהל וטנ — םיתשלפה תאו םיקיניפה תא הזה רשקהב ריכזמ תימסו

ילעב םמצע ואר אלש רחאמ .םתואמצע תא ודביאש רחאל תורחא תוצובקב

אלא םה ןיא םויה .ןמזה תואלת ינפב הדימעה רשוכ םהמ לטינ ,דועייו דוחיי
.ןבואמ ןורכיז

 שהתחולל בוועידת דרבן חשף שוב, וביתר עוז, את האנומליההמ

הפוליטית, החברתית, התרבותית והדתית שממנה אין ישראל יכולה

להיחלץ, למרות כל מאמציה. השאיפה העזה להפוך ל"עם ככל העמים"
מתגלית במלוא תלישותה כאשר אנו נותנים את דעתנו על הייחודיות המוזרה

המאפיינת את מעמדה הנוכחי של המדינה היהודית בזירה הבינלאומית. כשהיא

מתמודדת, חדשות לבקרים, עם האשמות וגינויים מכל קצוות תבל
 תוכחה שיש בה מידה נדיבה של—בשל מדיניותה כלפי הפלשתינאים 

 נאלצת ישראל להוכיח למרבה האבסורד כי היא ראויה בכלל לבוא— צביעות

בחברה אנושית מתוקנת. מסתבר שבעיני רבים, נטל ההוכחה המוסרי המונח
על כתפיה של המדינה היהודית הוא כבד, כבד מנשוא.

שלא במפליא, לתחושה הזאת שותפים גם כמה מן היהודים. ביניהם, יש

הסבורים כי קבלתו של אידיאל הסגולה משמעו דחייתה של הציונות. לדידם,
עצם קיומה של מדינה יהודית עומד בסתירה יסודית לשליחות המוסרית של

עם ישראל. הסתייגויות מסוג זה, הרואות בלאומיות עצמה תופעה זרה לרוח

היהודית, השמיעו בעבר הוגי דעות בולטים דוגמת הרמן כהן ופרנץ רוזנצווייג.
זמננו לסנטימנט שביטאו אנשי רוח אלה ניתן למצוא במחאתו של–הד בן

 שטיינר, שכתב בשנת 1997: "במובן מסוים, כך’ורג’המבקר והסופר ג

אני מרגיש, תהיה זו שערורייה... אם אלפי שנות התגלות והתגייסות
לעמוד בסבל, אם ייסוריהם של אברהם ויצחק, מהר המוריה ועד אושוויץ,
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אם כל אלה יתמצו בסופו של דבר בהקמתה של מדינת לאום חמושה מכף
Ë‰∫ Ó‡ÊÔ‡¯‡רגל ועד ראש, ארץ ככל הארצות, עם בורסה ופשע מאורגן" (

˘Ï ÁÈÈÌ165).’, עמ 

אין להכחיש שהמשימה כבדת המשקל של הקמת מדינה ריבונית, לאחר
מאות שנים של חיים בגלות, תבעה מן היהודים התמודדות עם בעיות

מוסריות קשות. עצם השימוש בכוח, שנתפש ככורח מובן מאליו אצל אומות

אחרות, נראה כמעט בלתי נסבל כאשר מדובר בעם ישראל. אולם, לדעה
התופשת את הריבונות הישראלית החמושה כנטע זר בהיסטוריה ובתרבות

היהודית אין שחר. היא מבקשת להעמיד את החוויה הייחודית של היהדות

על הסטריליות המוסרית של הגלות, כשהיא מתעלמת במפגיע מן הממד
הלאומי המובהק המאפיין את החזון הרוחני שהנחה את עם ישראל במשך

דורות. במסורת הזאת, לא רק לרבן יוחנן בן זכאי ולרש"י, אלא גם לדוד

המלך וליהודה המכבי שמור מקום של כבוד. המורשת היהודית אינה מגנה
כוח ואינה מסתייגת מריבונות מדינית או מעוצמה צבאית; אדרבה, היא רואה

בהן תנאי בל יגונה לכינונה של חברת המופת המיוחלת.

ציפיות אלה רחוקות עדיין ממימוש. מדינת ישראל, למרות הצלחות
מרשימות, איננה חברת מופת. גם אם כמה מההישגים שיש לזקוף לזכותה

הם סיבה לגאווה, היבטים אחרים שלה מראים הידרדרות אפילו אל מתחת

 כל אחד— שעליה חלמו המייסדים לסף ה"נורמלי". ברי, כי חברת המופת
 טרם נוצרה. אבל על עצם התקווה להתעלות רוחנית, למימוש—לפי דרכו 

הייעוד הלאומי, או, אם נתנסח בלשון צנועה יותר, על השאיפה למצוינות

ועל תחושת השליחות, אסור לוותר. הן הן נשמת אפם של היהדות בכלל,
והמפעל הציוני בפרט.

אסף שגיב, בשם העורכים
תשרי התשס"ב / ספטמבר 2001


