
פצעיו, " את  מגרד  האפר,  בתוך  באיוב  הביטו 
מתענג על כאביו. הביטו, נוצרים, ואתם נסיכי 
היהודים, בעם ובמה שעוללתם לו", כך כתב 
ההוגה היהודי־צרפתי הנשכח ברנאר לזאר על 
מצבו של העם היהודי, זמן קצר לפני שמת ב-1903 
הנשייה,  בתהום  זכרו  שקע  מותו  לאחר   .38 בגיל 

־נדחק אל הפינות החשוכות והמודחקות של ההיס
טוריה הציונית. 

היתה  לעצמה,  אאוטסיידרית  ארנדט,  חנה 
"יסודות  בספרה  לחיקה.  אותו  שאימצה  היחידה 
הארב־ משנות  ובכתביה   )1951 (הטוטליטריות" 
עמוקה  כמה  עד  מתגלה  ויהודיות,  ציונות  על  עים 

־היתה השפעתו על הגותה. כמעט בכל פעם שעס
קה בזיקה בין ציונות לפוליטיקה היא פונה ומפנה 
פוליטיים  במונחים  להגדיר  כמי שהיטיב  לזאר  אל 
ארנדט  לזאר,  כמו  באירופה.  היהודי  של  מצבו  את 
היתה קרובה למעגלים ציוניים אולם נשארה מחוץ 

באנטי הציוני  המאבק  אל  נמשכו  שניהם  ־למעגל. 
ו"לביקורת העצמית שהציונים פיתחו בעם  שמיות 
התרשמותה  את  תיארה  שארנדט  כפי  היהודי", 
גאוס  גינתר  עם  הטלוויזיונית  בשיחה  מהציונות 
קצר  זמן  תוך  נהפכו  גם  שניהם  ואולם,  מ-1964. 
הציונית  ההנהגה  מדיניות  של  חריפים  למבקרים 
של זמנם. היה להם חזון שונה מהמיינסטרים הציוני, 
וכשהבינו שסיכוייו להתממש אפסיים פנו לכיוונים 

אחרים.   
־לזאר מרכוס מנשה ברנאר נולד בעיר נים שב

מהמאה  עוד  יהודים  חיו  שם  ב-1865,  צרפת  דרום 
כמה  במקום  התנחלה  משפחתו  לספירה.  השביעית 
יצא  בנים ב-1798,  וסבו, שנולד  דורות קודם לכן, 

־לאוויר העולם כאזרח חופשי בצרפת שלאחר המה
והחי והתבוללה עם השנים,  ־פכה. המשפחה הלכה 

 ,21 נוך שקיבל היה בעיקר חילוני. ב-1886, בגיל 
הרפתקאות,  שחיפשו  דורו  בני  רבים  יהודים  כמו 

הצ הגדולה,  בעיר  אינטלקטואלי  ואתגר  ־ריגושים 
־פין לזאר לפאריס. הוא נרשם לתוכנית למדעי הד

תות בסורבון, אולם בהמשך זנח את לימודיו לטובת 
סוציאליסטיים  ספרותיים,  בחוגים  בוהמיים  חיים 

הס לסלון  באותה תקופה  ־ואנרכיסטיים, שהתנקזו 
פרותי של המשורר הכריזמטי סטפאן מלארמה. 

ומבקר  סופר  כעיתונאי,  מקומו  את  מצא  לזאר 
ספרות, ובחייו הקצרים והסוערים פירסם ביקורות, 
מאמרי דעות וסיפורים בכתבי עת שונים ומשונים, 
הגשם  אחרי  כפטריות  שצצו  ומתונים,  קיצוניים 

למ שניסו  רשימותיו,  העשרים.  המאה  ־במפנה 
"ברנאר  בשם  כבר  נחתמו  אורתודוקסיה,  בכל  רוד 

לזאר".   
באנ זוהם  תקופה  אותה  של  בצרפת  ־האוויר 
האנ של  המחרידות  התוצאות  "ולולא  ־טישמיות, 

ב"יסודות  ארנדט  כתבה  שלנו",  בזמננו  טישמיות 
פחות  מעניקים  שהיינו  "אפשר  הטוטליטריות", 

התו ללימוד  בגרמניה.  להתפתחותה  לב  ־תשומת 
פעה של האנטישמיות במאה ה-19 מתאימה ביותר 
במשך  ששלטה  צרפת,  של  האנטישמיות  דווקא 
עשור בקירוב בזירה הפוליטית של ארץ זו". "צרפת 
לאור  יצא  דרימון,  אדואר  של  ספרו  היהודית", 
שייסד  דרימון,  לרב־מכר.  והיה  ב-1886  לראשונה 
ב-1892 את העיתון האנטישמי "לה ליבר פארול", 
והזהיר  הארי  לגזע  היהודי  הגזע  בין  בספרו  הבחין 
את  שמשנים  יהודים,  של  לצרפת  "פלישה"  מפני 

פניה ומאיימים על ביטחונה. 
־לזאר חי בזוהמה זו, נדבק בלכלוך, וניסה להת

נקות ממנו ולהבין את המקורות לשנאת היהודים. 
־בתחילת דרכו הושפע מהאנטישמים ודיבר בש

פתם. ב"יהודים ובני ישראל" ו"סולידריות יהודית", 
מאמרים מוקדמים מ-1890, הוא מתייחס לספרו של 
דרימון ומבחין בין "בני ישראל", מתבוללים שחיים 
זה דורי דורות בצרפת והשתלבו בחברה הצרפתית, 
האנטישמים,  אירופה.  ממזרח  שבאים  ל"יהודים", 
צודקים  הם  וטועים:  צודקים  הצעיר,  לזאר  טען 
בייחוס התכונות השליליות ל"יהודים", אולם טועים 

־בהכללה שפוגעת באחיהם, "בני ישראל". "האנטי
שמי", כתב לזאר הצעיר, צריך להיות "אנטי־יהודי. 

מאותו רגע יהיו לצדו בני ישראל רבים".
ביח הדרגתי  שינוי  חל  שהתבגר  ככל  ־ואולם, 

וליהודים.  ליהדות  ולאנטישמים,  לאנטישמיות  סו 
לדת  סוציאליזם  בין  הרמוניה  אחר  חיפש  תחילה 

־היהודית, ובמאמרו "הרוח המהפכנית ביהדות" הד
כך  ביהדות,  הנביאים.  של  הצדק  רדיפת  את  גיש 
ומהפכנות.  קידמה  של  פוטנציאלית  רוח  יש  חשב, 

היא מרד בשררה ולא כניעה לה.
1894 הוא עדיין האמין כי האנטישמיות תח־ -ב
לוף מהעולם וכי הפתרון לה הוא התבוללות. בספרו 
התפתחותה",  והשתלשלות  סיבותיה  "אנטישמיות: 
שיצא לאור בשנה זו ותורגם לעברית ב-1909, כתב 
בהקדמה: "קובלים עלי בבת אחת שהנני אנטישמי 
יותר מדי ושאני מגן על היהודים יותר מדי... אבל 
כולם יחד טועים כי באמת אינני לא אנטישמי ולא 
חובב היהודים... אין אני מסכים לאנטישמיות מפני 

לב ניסיתי  זאת  ובכל  קטועה,  צרה  השקפה  ־שהיא 
־ררה. היא לא התעוררה בלי סיבות ועל כן השתד

לתי למצוא אותן".

מה כמה  בו  ונוכחות  פגמים,  נטול  אינו  ־הספר 
המוקדמים.  כתביו  את  שאפיינו  הקדומות  דעות 
ללא  נכתב  שהוא  וטען  אותו  שיבח  אפילו  דרימון 
וחלוצי  מקיף  ניסיון  זה  היה  זאת,  עם  פנים.  משוא 
להבין את שורשי האנטישמיות מהעת העתיקה ועד 
המאה ה-19, ולהפריך טענות של האנטישמים בני 
זמנו שנשענו יותר ויותר על חלוקה גזעית בין בני 
האדם ועל טוהר הדם. אנטישמיות, טען, לא שייכת 
שבהן  ולפוליטיקה  לחברה  אלא  גזע  של  להבדלים 

בני אדם יכולים לשנות את מצבם. 
־בעיני לזאר, מאז הגלות, היהודים התנכרו לח
ההיס בהן.  חלק  לקחת  רצו  ולא  ולפוליטיקה  ־ברה 

טוריה העקומה של האנושות הצמיחה מתוכה שנאה 
גם  אחראים  ולהעצמתה  לעיצובה  אולם  ליהודים, 

התלמו ל"השפעה  מבוטלת.  לא  במידה  ־היהודים 
היהודים  יש תפקיד מרכזי בהפיכת  דית", כדבריו, 

־"לזחוחי־לב, מתבודדים ולא חברתיים". היא הצלי
חה "להשתיק לגמרי בישראל את התיאבון לחוכמה 
ולמדע". היהודים הסתגרו בתוך עצמם ובבדידותם, 
חוקים  ובמערכת  בחומות  בגדרות,  עצמם  הקיפו 

־נפרדת. "היהודים פורשים מהעמים — והעמים פו
רשים מהם; היהודים שורפים את 'מורה נבוכים' — 
והעמים שורפים את התלמוד ואת היהודים עצמם".
־המחמאות של דרימון לספרו של לזאר לא הח

השניים  בין  התנהל  ב-1896  רב.  זמן  מעמד  זיקו 
יריות  שתי  נורו  הכרעה.  ללא  שהסתיים  דו־קרב 
אקדח, אולם איש לא נפגע. השוני ביניהם גבר על 
בני  רבים  ליהודים  בניגוד  שלזאר,  בשעה  הדמיון, 
בצרפת  האנטישמיות  גואה  כיצד  היטב  חש  זמנו, 
ועד כמה היא מסוכנת. במקום החלוקה בין יהודים 
בין  בחלוקה  ויותר  יותר  התמקד  הוא  ללא־יהודים, 

יהודים עניים ליהודים עשי ובין  ־עניים לעשירים 
היהודים",  על  דבר  יודע  לא  ואני  יהודי  "אני  רים. 
כתב, "מעתה ואילך אני מנודה, ואני לא יודע כיצד 
אני  מי  ללמוד  עלי  וכבוד.  אישיות  מחדש  לבנות 

ומדוע אני שנוא ומה אני יכול להיות". 

קצין  דרייפוס,  אלפרד  הורשע   1894 בדצמבר 
למאסר  ונידון  חמורה  בבגידה  צרפת,  בצבא  יהודי 
נשללו   1895 בינואר  השדים.  לאי  ולגירוש  עולם 
לאחר  חודשים  כמה  משפיל.  צבאי  בטקס  דרגותיו 

־מכן, נואש וחסר אונים, פנה אחיו של דרייפוס, מא
סו למצוא  קיווה  הוא  עזרה.  בבקשת  ללזאר  ־תיה, 

להתגייס  שיסכימו  ציבור  ואנשי  עיתונאים  פרים, 
האומה.  כאויב  רבים  בעיני  שנתפש  אחיו,  למען 
מלבד יהודיותם, לא היה מכנה משותף כלשהו בין 
דרייפוס  למשפחת  והאנרכיסט  הסוציאליסט  לזאר 
היה  הוא  ואולם,  והפטריוטית.  העשירה  הבורגנית, 
העמדת  של  באבסורדיות  שהכירו  הראשונים  אחד 
"כאות  דרייפוס,  פרשת  כי  והבינו  לדין  דרייפוס 
מבשר של המאה ה-20" כדברי ארנדט, גדולה הרבה 

יותר מהמשפט עצמו.
־לזאר שוכנע בחפותו של דרייפוס והתמסר בה

צוננות  זאת למרות תגובות  תלהבות להגנה עליו; 
שא סוציאליסטיים  חוגים  בקרב  גם  ־לפעילותו, 

ליהם היה מקורב וגם בקרב הבורגנות היהודית של 
צרפת, שכפי שאמר עמוס אילון בביוגרפיה שכתב 
על הרצל, "היתה נפחדת מדי או עיוורת מלהיחלץ 
להגנת דרייפוס". אילון גם מצטט את לזאר בהקשר 
בצרפת  אדם  בני  כמה עשרות  זה, שאמר שלעומת 
מיהודי  אלפים  דרייפוס,  על  להגן  נכונים  שהיו 

צרפת היו מתנדבים לשמש סוהרים באי השדים. 
בשלהי 1896 יצא לאור חיבורו "טעות משפטית: 
את  להפריך  ניסה  שבו  דרייפוס",  בפרשת  האמת 

־ההאשמות נגד הקצין. חיבורו לא זכה להצלחה והכ
רה כמו "אני מאשים...!", המאמר שפירסם אמיל זולא 
יותר משנה לאחר מכן בגיליון מיוחד של "ל'אורור", 
שנמכר במאות אלפי עותקים בכמה שעות. ואולם, 
וגיבורים  זולא  כמו  אנשים  לשכנע  הצליח  הוא 
דרייפוסארים אחרים, בהם ז'ורז' קלמנסו, בצדקת 
המאבק לטיהור שמו של דרייפוס ובקיומה של קנוניה 
אנטישמית שחותרת תחת שלטון החוק. "הוא חיבר 
את ה'אני מאשים' הראשון", כתבה הביוגרפית שלו 
נלי וילסון. "הוא היה ראשון הדרייפוסארים", כתב 

עליו ליאון בלום, "וממנו צמחו כל האחרים".
־פרשת דרייפוס חשפה את עומק השחיתות שפ

ואת  צרפת,  של  הפוליטית  ובמערכת  בצבא  שתה 
העוינות  ושל  במדינה  האנטישמיות  של  עוצמתן 
בצבא,   — הצרפתית  בחברה  רבות  קבוצות  שחשות 
המעמדות  ובקרב  השמרניות  באליטות  בכנסייה, 
היתה  היא  לזאר  בשביל  לרפובליקה.   — הנמוכים 
מעמדותיו  כמה  זנח  שבעקבותיה  מפנה  נקודת 
ופנה לחיק הציונות. שם הוא מצא מכנה  הקודמות 
משותף ומוזר, שלא האריך ימים, עם הרצל, שנכח 
הפומבית  ובהשפלתו  דרייפוס  של  הדין  בהכרעת 

ודיווח על כך מפאריס לעיתון "נויה פרייה פרסה".
שניהם  ועיתונאים.  סופרים  היו  שניהם 
ונבהלו  נדהמו  שניהם  גמורים.  מתבוללים  היו 
והליברל  הבורגני  הרצל  בצרפת.  מהאנטישמיות 
שהיהודיות  חשו  והסוציאליסט  האנרכיסט  ולזאר 

־שלהם היא לא דתית אלא פוליטית, והגיעו למסק
נה שהיהודים הם לאום וכי עליו לזקוף קומה. לזאר 
ומרגע שהשתלב בה לא  הצטרף לציונות ב-1896, 
דופן — בהחלט, אבל  יוצאת  נחשב לדמות שולית; 

לחלוטין לא זניחה או חסרת חשיבות. 
ביומנו  הרצל  כתב  לזאר",  ברנאר  עם  "דיברתי 
צר־ יהודי  של  מעולה  "טיפוס   ,1896 ביולי   17 -ב
בקונג־ לזאר  השתתף   1898 ב ופיקח".  טוב  -פתי 

שבועות  "עוד  בבאזל.  שהתקיים  השני,  הציוני  רס 
כמה  להרצל  לזאר  כתב  בבאזל",  יחד  נהיה  אחדים 
שבועות קודם לכן, "מאוחדים באהבה שאנו רוחשים 
לעמנו. בשמחה אושיט לך את עזרתי". הוא התקבל 

־שם בכבוד רב ובתשואות סוערות, בשעה שמקס נו
רדאו נקב בשמו בנאומו. "דרשת הד"ר נורדא עושה 
רושם חזק מאוד", נכתב בשבועון "המגיד" שסיקר 

־את האירוע. "בהזכירו את שמות 'זולא' יקומו הנא
לאות  כף  ימחאו  כן  'הידד',  ויקראו  ממקומם  ספים 
)ולכל המצדדים בזכות  ויקר לברנארד לזאר  תודה 
קץ  היה  לא  דרשתו  את  ככלותו  האומלל.  דריפוס 
למחיאת־כפיים ולקריאות הידד, ההתלהבות רבתה 

בבית, כל אחד יקרב אליו להודות לו(".
ואולם, הקרע בין הרצל ללזאר לא איחר לבוא. 
בדיונים  כבר  לו  ראשונים  בסימנים  להבחין  אפשר 
את  לייסד  ההצעה  עלתה  שבהם  הציוני  בקונגרס 
של  לסבו  לימים  שהיה  היהודי,  הקולוניאלי  הבנק 
"זקו־  ,1897 ב הרצל  כתב  "התנועה",  לאומי.  -בנק 
מספיקים.  וטוהר  יעילות  בעל  כספי  למכשיר  קה 
של  מחסדם  להשתחרר  חייבת  הלאומית  התנועה 

הנ הצדקה  במוסדות  לאי־תלות  ולהגיע  ־הנדבנים 
דיבים, ויהיו אלה גדולים כמה שיהיו". לזאר התנגד 
להצעה. הוא לא התנגד לעצם הקמתו של בנק והיה 

מסג הסתייג  אולם  מפילנתרופיה,  לסלידה  ־שותף 
נונו האליטיסטי של הרצל ומהאופן הלא־דמוקרטי 
דיו שבו מתקבלות החלטות בקונגרס מעל לראשם 

־של ההמונים. "הקמה של בנק חייבת להיות דמוקר
טית מעצם מהותה. עם לא יכול להצביע בחופשיות 
על מיזם שהוא לא מכיר", כתב לזאר באותה שנה. 
כך:  בקונגרס  אמר  הבנק  להקמת  שדחף  הרצל, 
כשנתתי  לנוהל,  בניגוד  נהגתי  ורבותי!  "גבירותי 

שהד כיוון  אך  לזאר,  למר  הדיבור  רשות  ־את 
ההצעה  נגד  הצבעתו  את  שיסביר  כדי  נעשה,  בר 
קצה  עד  הוותרנות  במידת  להפליג  שראוי  סברתי 
הנמנעות  מן  הוא  הוויכוח  חידושו של  אבל  הגבול. 
לזאר  מר  שאמר  הדברים  את  נתרגם  )תשואות(. 

־ואחר כך נעבור להצבעה, בלי שתינתן רשות הדי
ההצעה שהוגשה  כי  אמר,  לאזאר  מר  לאחרים.  בור 

־לפניכם עדיין אינה בשלה כל־צרכה בשביל להת
קבל על ידי הקונגרס הזה. אין הוא רוצה שתתקבל 
אותה  יודע  יהיה  לא  היהודי  שהציבור  החלטה, 

־מראש במידה מספיקה בשביל שיוכל לעיין בתוכ
נית לכל פרטיה. הוא חושב, כי דחייה לשנה הבאה 
אין פירושה הפסד השנה הזאת, אלא יהיה זה הפסד 
גדול, אם נהיה מחליטים על ייסוד של הבנק עכשיו 
)קריאות ערעור(, ושאין זו מידה דמוקרטית לחתוך 
קיבלו  העם  בני  כל  שלא  החלטות,  שכזו  בפזיזות 
ב.  למר  והנחתי  הואיל  עליהן.  מספיקות  ידיעות 
לזאר לדבר, הרשוני נא להעיר בקצרה שאני סבור 
האנשים  כל  בדעת  תחילה  לשאול  נרצה  אם  כי 

לעולם לא נפעל בדבר".
בפברואר  מושתק.  שקולו  להבין  התחיל  לזאר 
מלמטה,  פוליטיקה  שבמקום  להרצל  כתב   1899

־התנועה הציונית שקועה עד צוואר בבורגנות מת
נשאת, שמרוחקת מהעם היהודי במקום להיות חלק 
במחשבותיכם,  בורגנים  "אתם  ממנו.  נפרד  בלתי 

בת בורגנים  וברעיונותיכם,  ברגשותיכם  ־בורגנים 
פישת החברה", כתב, "וכך אתם מתיימרים להנהיג 
את העם היהודי, עם של עניים, עם של אומללים, 
ומעליו:  לעם  מחוץ  פועלים  אתם  עובדים.  של  עם 
שאתם  לפני  ממשלה  מקימים  עדר,  להוביל  רוצים 

יוצרים עם". לבסוף, במארס 1899 התפטר מן הוועד 
הפועל הציוני ובמכתב להרצל כתב: "הוועד הפועל 
מתיימר לנהל את המוני היהודים כאילו היו ילדים 
ולשאיפותיהם,  לצורכיהם  לדרוש  בלי  חסרי־דעת, 
והמוסר  ההשכלה  הכלכלה,  במצב  להתחשב  בלי 

שלהם".
הרצל ענה ללזאר במכתב ארוך ומפורט: "האם 
לטעון?  מוצא  שאתה  כפי  כך,  כל  בורגני  אני 
שאלה זו נראית לי שאלה ממדרגה שנייה, כמו גם 
ביסמארק:  של  אמרתו  יודע  אתה  גופה.  אישיותי 
נושיב את גרמניה על האוכף, רכוב תרכב בעצמה. 
אף אני מסתפק ברצוני להושיב על האוכף את העם 
ואשר  בה...  שירצה  בדרך  אחרי־כן  שיילך  היהודי, 
כי  עצמנו,  לבין  בינינו  אודה  חביבי,  לזאר  לבנק, 
מצטער אני ביותר על שאני אנוס לייסדו. אבל מה 

והאח התורכיים  השליטים  לעשות?  לי  אחר  ־דבר 
רים מאמינים רק במוסדות של ממון... אף עניינים 
צודקים — איזו אכזריות! — זקוקים לעתים, אם לא 
תמיד, לסיועם של בנקים, וחוששני מאוד, שאפילו 
אותה פרשת דרייפוס מחרידה נתמכת במקצת על 
חולקים  היינו  לא  אני  ולא  אתה  שלא  אנשים,  ידי 
להם במקרה אחר שמץ של כבוד... עולם שפל הוא 

־מאוד. נעלה אל העננים! אבל מה יעשו אז בלעדי
שאמרנו  שבאשפתות,  הללו  העלובים  הברנשים  נו 
המסור  חביבי,  לזאר  נשאר,  הריני  מעט?  להגביהם 

לך מאוד. ת. הרצל".
נטש  לא  לזאר  התפטרותו,  על  ההודעה  לאחר 
מחקריו  את  או  הציונית  פעילותו  את  לחלוטין 
על  מאמר  פירסם  הוא  ב-1902  האנטישמיות.  על 
מצבם של היהודים ברומניה ומאמר בשם "הקונגרס 

־הציוני והסולטאן", שיצא לאור בעיתון "פרו־ארמ
של  המדיניות  על  נוקבת  ביקורת  מתח  שבו  ניה", 
הרצל במישור הבינלאומי וטען שהתנועה הציונית 
תלויה  הבינלאומיים,  ביחסים  משחק  לכלי  הופכת 
עולמה  צר  לדבריו,  שלהן.  ובאינטרסים  במעצמות 
לא  היא  נמלה.  של  כעולמה  הציונית  ההנהגה  של 
מזדהה עם עמים אחרים שנרדפים, בהם הארמנים, 
צדק,  של  אוניברסליות  בשאלות  מתעניינת  ולא 

סולידריות וחירות.  
הקי לרגלי  היהודים  את  הטילו  הם  ־"אתמול 

לפני  אותם  מברכים  הם  "היום  כתב,  וילהלם",  סר 
לפני  להתרפס  אותם  יאלצו  הם  מחר  הסולטאן. 

עב של  והיפה  הגדול  במחזה  נחזה  ואנחנו  ־הצאר; 
דים המלחכים את שוט אדוניהם". הם, ש"מייצגים 
שבעמים  הקדום  את   — עצמם  בעיני  מייצגים  או 
הנרדפים, שההיסטוריה שלו נכתבה בדם", מוכנים 

־למכור את עקרונותיהם ו"לחלוק כבוד לגרוע שב
רוצחים". 

מוחמצת  כהזדמנות  בעיניו  נתפשה  הציונות 
לשחרר ולהעצים בני אדם. לא המדינה עמדה לנגד 
ומחוצה  שבקרבה  והנרדפים  אזרחיה  אלא  עיניו, 
לה, לא הטריטוריה אלא האחווה, לא היהדות אלא 
אוניברסליים של  רעיונות  אלא  הדת  לא  היהודים, 
צדק, חירות, שוויון ואחווה. הוא ניסה להמריץ את 
ומנומנמת,  כבורגנית  בעיניו  שנתפשה  הציונות, 
מהדנ"א  נפרד  בלתי  לחלק  וריבוי  חופש  ולהפוך 

שלה. 
"ולברנר לזר שיטה מיוחדת בציונות", כך נכתב 
בעיתון "המליץ" באוגוסט 1900, בשעה שעדיין היו 

־תקוות שווא שלזאר ישתתף בקונגרס הציוני הרבי
עי שהתקיים באותו חודש בלונדון. "השיטה הזאת, 
הידועה בעולם הכלכלי בכלל, הנה שיטה תיאורית, 
עומד  בציונות  אבל  ומשמאלים.  מימינים  לה  שיש 
ישראל  בית  המון  העשות  בדבר  לבדו...  לזר  ברנר 
אגודות אגודות הוא רואה תמצית עבודת הציוניות 
לב  "להם  תברא  זו  שהתאגדות  נכתב,  עוד  עתה". 

־חדש. לא עוד בודד יחיה האדם מישראל. לא כשו
לל חירותו יראה כל אחד את חברו. האגודה תתרגל 

־לבקש עזרתה בה ובחייה החברתיים, בכוחותיה המ
עבודת  על  ידבר  רק  לא  שעוד  בשעה  אז  שותפים. 
לנו  והיו  דבר,  לעשות  יהיה  צריך  אם  כי  האומה, 
ובנפש  בגוף  משפלים  יחידים,  בודדים,  אנשים  לא 
כי אם אגודות אגודות תקומנה, בני ישראל חברים, 
אשר ידעו חיי חברה מה המה וכבוד האומה מה הוא; 
ישראל  בית  המון  עם  דבר  הציוניים,  לנו  יהיה  אז 
באמת, תחת אשר עד עתה אין ההמון, במובנו הרחב, 

לוקח חלק בענייני הציונות". 
מדי בהקמת  התמקדה  לא  לזאר  של  ־הציונות 

להשתחרר  ברצון  אלא  ישראל,  בארץ  יהודית  נה 
משעבוד: "העניים הם אלה שיוצרים אומות", כתב, 
לא  אפילו  הם  יוצרים.  איך  יודעים  לא  "העשירים 
עזרה  הפכו  ומשרתיהם  הם  נותנים".  איך  יודעים 

רו ובכך הם  ואחווה לנדבה,  ־הדדית לפילנתרופיה 
קנו את הסולידריות מתוכן והנציחו אי־שיוויון ואי־
צדק על חשבונם של אחרים. והעניים והמנוצלים? 
יהודים  המנצלים,  נגד  ולמרוד  להתקומם  עליהם 
מסופקים.  אנחנו  לומר:  להם  "אסור  ולא־יהודים: 
יותר...  כך  לחיות  מוכנים  לא  אנחנו  לומר:  עליהם 
והותר".  די  עליהם לומר לעשירים: שירתנו אתכם 
הציוני  ההוגה  אולי  היה  לזאר  מסוימים  במובנים 
לרגע  שהתעוררה  החברתית,  המחאה  של  היחיד 

ב-2011, לטוב ולרע. 
ומת  רעיונותיו  את  לפתח  הספיק  לא  הוא 
1903, שנה לפני מות הרצל, ממחלה קשה. אנד־ -ב

רטה נבנתה לזכרו בעיר מולדתו נים. היא הושחתה 
והאנטיש־ הימנית  התנועה  בריוני  בידי   1909 -ב
במל הנאצים  בידי  ונהרסה  פרנסז",  "אקסיון  ־מית 

חמת העולם השנייה. הזיכרון היפה ביותר שנשאר 
המשו־ מאת   )1910 "נעורינו"  ההספד  הוא  (מלזאר 
היה  לזאר  "ברנאר  שכתב:  פגי,  שארל  הצרפתי  רר 
והעולם...  ישראל  של  הגדול  המשבר  בזמן  נביא 
]לפני  במיטתו  שוכב  אותו  לראות  יכול  עדיין  אני 
הזה,  המקצועי  האתיאיסט  הזה,  האתיאיסט  מותו[. 

וב בעדינות  הדהד,  שבו  הזה,  הרשמי  ־האתיאיסט 
עוצמה שאין כמותן, דבר האלוהים... ברגע המוות, 
כל הנטל של עמו הכביד על כתפיו. לא היה טעם 

לומר לו שאין זו אחריותו".
במאמרה על פרשת דרייפוס כתבה ארנדט: "לא 
באופן  חשובות  היו  שלא  הפשיסטיות,  הקבוצות 
השלישית...  הרפובליקה  לקריסת  אחראיות  יחסי, 
צרפת נפלה מכיוון שלא היו לה עוד דרייפוסארים 
שוויון  חופש,  שדמוקרטיה,  שהאמינו  אמיתיים, 
קרסה  צרפת  ברפובליקה".  להתממש  יכולים  וצדק 

כי נעלמו בה אנשים מסוגו של לזאר. 

המשורר הסורי עלי אחמד סעיד אסבר, הידוע בכינויו 
אדוניס, נולד ב-1930 וגלה לצרפת. בכתיבתו הוא מפרסם 

את מחשבותיו בטורו הדו־שבועי, "מדאראת" )היקפים(, 
בעיתון "אל חיאת" הלונדוני. הנה כמה קטעים מהטור 

מ-12.5.2016.

־לשפה הערבית ממד אמנותי מיוחד שזקוקים לו בשלב הת
רבותי הנוכחי. ממד זה מסייע להבנת העולם בצורה טובה. הוא 

־מתבטא בקסם המיוחד בשירה, המשפיע על הנפש בהבעה, בש
מיעה, בצליל ובדמיון.

לנו הערבים יש נוכחות חזקה בעולם ברמת התמונה, אך אנו 
נעדרים ברמת התוכן. אנו ממציאים אמנות חדשה: הנפקדות.

ונותרים עם שמנו. חלקנו ממשיך  מסתתרים מפני האמת 

לחיות, בשמנו, בצל גג מדיני — מכריזים ומקוננים: הבית הערבי 
המדיני האחד! מה יופיו ומה גודלו — לו רק היה לו בסיס!

חוקרים אנתרופולוגיים מפרשים: הערבי אינו מתאבל על 
הרוע הנופל בחלקו, אלא על הטוב הנופל בחלקו של האחר.

זהו רגע החור השחור, לא בחיים לבדם, כי אם בנפש ובשכל. 
־הרגע נשען על המציאות הזאת: הדמוקרטיות, זכויות האדם והח
רויות, הן שלוש הקומדיות הגדולות על בימת העולם המודרני.

גלגלי המים החוזרים ונשנים אמרו אמש: האדם רוצה חירות 
רק לעצמו, אך הוא אינו מעוניין בה כדי להרחיב את חירותו,

כי אם להגדיל את יכולתו לשעבד אחר.
־התרבות הערבית בסכנה הולכת וגוברת. ההנהגה אינה מר

גישה או רוצה להכיר בכך. הסכנה היא בטכנולוגיה המשעבדת 
את התרבות. היכן מקום התרבות באמצעי התקשורת ובמוסדות, 
וכיצד מביטים על התרבות ורמתה. הספר, הציור, הזמרה נהפכו 

־לסחורה, מחירם עולה ככל שרמתם היצירתית פוחתת. הטכנו
לוגיה איפשרה לערבי ולמוסלמי לנהוג במכונית כאמצעי הובלה 

־מהיר במקום הסוס או הגמל, אך הוא אינו מתעניין בעקרונות שה
ביאו להמצאתה, וממשיך לדבוק בעקרונות תרבות מסורת העבר 

החסרים את אספקט ההמצאה.
תירגם מערבית צבי גבאי

עדי ערמון משורר בשטח | אילן ברקוביץ'

אתם בורגנים במחשבותיכם, בורגנים ברגשותיכם 
וברעיונותיכם, בורגנים בתפישת החברה

בעד ליצ'י אני 
מוכנה להתחתן

קערת הפירות מגישה את התפטרותה, שירים מאת רחלי ולך, 
38 עמודים  ,2013 הוצאת כרמל, 

ר השכונתי החדש שלנו שופע במיוחד. במוצאי החג נכנסה ־סּוּפֶ
תי אליו כדי לעשות קניות לשבת ומטח אדיר של פירות העונה 
הטריים קידם את פניי: אפרסקים, דובדבנים, נקטרינות. אגסים, 
שסקים, ענבים ראשונים ואבטיחים חצויים שקקו על המדפים. 
הנה האביב המקדים את הקיץ במלוא תפארתו. בסופר ההומה עובדים 
ממגוון מקומות ולאומים. בשעה שאחד מהם קורא אל חברו בקול: "תדאג 
לאפרסקים שבכניסה", אני חושב על התחבולה השיווקית שיש בוודאי 
בהצבתם של פירות העונה הטריים בכניסה לחנות. זה משדר חדש. זה 

משדר טריות. זה משדר בריאות. אחר כך תגיעו לבורקסים והמעדנים.
דובדבנים  של  קטנה  פלסטיק  קופסת  לידי  נוטל  אני  בינתיים 
גליל־ "דובדבני בראשית מפסגות  כי אלו  אדומים. על הקופסה כתוב 
וכשאני  משקלה,  גרם   250 הקטנה,  הקופסה  על  משלם  אני  גולן". 

בדוב ומתבונן  הכתיבה שלי  שולחן  על  אותה  מניח  אני  הביתה  ־מגיע 
דבנים מבעדה. הדובדבנים גדולים ונוצצים באור השמש. אז אני נוטל 
לידי את ספר השירים הראשון של רחלי ולך )ילידת 1978, תל אביב(, 
"קערת הפירות מגישה את התפטרותה", וקורא בשיר הנקרא "דובדבן 
ָהב הּוא ָאדֹם,  ַהּזָ ַבן  ְבּדְ ּדֻ ָהב. /  ַהּזָ ַבן  ְבּדְ ּדֻ ְלָך ֶאת  ַמֲעִניִקים  הזהב": "ֲאַנְחנּו 
אֹותֹו  ּבֹו  ְוֵאין   / ִנְרָקב.  לֹא  ְלעֹוָלם  ַאְך  ָאִכיל,  הּוא   / ִעי.  ְלִמׁשְ ָאדֹם   /
ה ָנַפל  ה ַעּתָ ּזֶ ִדיר / ׁשֶ ָבר ַהּנָ ִמיד ֶאת ַהּדָ ּגֹוֵרם ְלָאָדם ְלַהׁשְ ה / ׁשֶ ְיסֹוד ְמַפּתֶ
שקופסת  עד  יעבור  זמן  כמה  בלבי  חושב  אני  עתה   .)8 )עמ'  ְלָיָדיו" 

הדובדבנים הקטנה שקניתי תתרוקן מתכולתה ותאבד מזוהרה.
רועם  בשקט  עבר  שנים,  שלוש  לפני  אור  שראה  ולך,  של  ספרה 
הצעירה  שוולך  משום  וזאת  שלנו,  השירה  עולם  המכונה  זו  בברייה 
היא לא משוררת של רוח, רעש וצלצולים. פרסמתי כמה שירים מתוך 
ובזה פחות  לי,  והודתה  היא התרגשה  הספר שלה בדף הפייסבוק שלי. 

ולא זכרתי את ספרה  אני  נגמרה ההתייחסות לשירתה. אבל  יותר  ־או 
חרונה נתקלתי בו שוב, וכמה שמחתי שזה קרה לי.

הספר כולל שירה מקורית ביותר. היא מתפרשת בסך הכל על פני 
38 עמודים ו-29 שירים, אבל יש בה כמה וכמה מתנאי היסוד ללידתו 
ליצור  ויכולת  פעמיות  חד  מקוריות,  הוא:  באשר  אמת  משורר  כל  של 
לחשוף   — לא  או  מודעת   — כוונה  מתוך  השגורה  המציאות  של  הזרה 

של הספר,  שם  אל  לרגע  נחזור  הווייתה.  של  האמיתי  הגרעין  ־את 
אלא  מתוכו,  שיר  שורת  של  ציטוט  כלל  מהווה  אינו  ההפתעה  מרבה 

נח אמיתו.  את  עליהם  ונוסך  כולם  השירים  כל  פני  מעל  ניצב  ־כמו 
אליו  נכנסים  שאנחנו  כך  על  ונחשוב  השכונתי,  הסופר  אל  גם  זור 
הפירות  מונחים  שעליהם  הדקורטיביים  והמדפים  מפירות  ריק  וכולו 
זו  עכורה  מציאות  איזו  במערומיהם.  עינינו  לנגד  וניצבים  התרוקנו 
נפלאה  מציאות  גם  להיות  יכולה  זו  אחר  שמצד  אלא  להיות.  יכולה 
לאכילה.  האדם  בני  אל  ונמסרים  הפירות  נלקחים  הטבע שממנו  עבור 
אותו  ויחוו  אליו  יחזרו  האדם  בני  ואולי  במימושו,  הטבע  ייוותר  כך 

בבראשיתיותו.
בכלל"  אלי  קשור  ולא  באמריקה  שכתבתי  "שיר  הנקרא  בשיר 

אינט ללא  עולם  מתקיים  שבבסיסו  דומה  עניינים  מצב  ולך  ־מדמה 
כלשהו  בצימר  כנראה  בחופשה,  הנמצאים  זוג  בני  מתאר  השיר  רנט. 

ַמְק ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָך  אֹוֶמֶרת  "ֲאִני  מתחיל:  הוא  וכך  פרא,  יער  בלב  ־באמריקה 
ְולֹוֵקַח   / ֶנֱאָנח,  ה  ַאּתָ  / ִאיְנֶטְרֶנט.  אן  ּכָ ִקים  ְמַסּפְ לֹא  ֵהם  ׁשֶ ֵאיְך   / ִסים, 
ה  ּמָ ּכַ ִאים ְלָכאן. / לֹוֵקַח ְלָך  ּבָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִנים  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ְלָחן. /  ִסיָגר ֵמַהּשֻ
17(. בהמשך השיר  )עמ'  ַנַער"  ִלְהיֹות  חֹוֵזר  ה  ַאּתָ ְוָאז   / ְחֵרר  ּתַ ְלִהׁשְ ָיִמים 
שלו  והתלות  עבודתו  בן־זוגה,  של  חייו  את  לסקור  הדוברת  ממשיכה 
הפירות  דימוי של קערת  אותו  אל  חוזרת  היא  סוף השיר  ולקראת  בה, 
ְזַמן  יֹוֵתר  ִאיר  ַמׁשְ ְוֶזה   / ִאיְנֶטְרֶנט,  אן  ּכָ "ֵאין  אחרת:  בדרך  המתפטרת 
אן  ּכָ ֵאין   / ִים.  ַעְרּבַ ין  ּבֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶסת  ְרּפֶ ַהּמִ ַעל  ֶבת  ְוָלׁשֶ  / ֲאָהִבים,  ְלַתנֹות 
 / ַער,  ּיַ ּבַ ָלֶלֶכת  ַרק  ר  ֶאְפׁשָ  / ּקֹוֶרה,  ַמה  ָלַדַעת  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָאז   / ִאיְנֶטְרֶנט, 

.)18-17 )עמ'  אֹוָתנּו"  יף  ּקִ ּמַ ׁשֶ ַער  ּיַ ּבַ ִביִלים  ׁשְ ִלְרמֹס 
המציאות  הזרת  של  זו  תכונה  מימוש  לידי  באה  בספר  קודם  בשיר 
יותר ומפתיעה שבה אוחז  המוכרת לכדי מציאות סימבולית, חופשייה 
והוא  "ליצ'י",  נקרא  השיר  שיר.  לכתוב  בבואה  ולך  של  הכתיבה  כלי 
אחד משירי הפירות היפים ביותר שקראתי ולכן ראוי לצטטו במלואו: 
ל  ֶהְחֵלט. / ִיְהֶיה ַהר ׁשֶ ַעד ִליִצ'י — ּבְ ן. / ּבְ ַעד ִליִצ'י ֲאִני מּוָכָנה ְלִהְתַחּתֵ "ּבְ
ַהְרֵרי  ִיְהיּו   / ָקאֹות.  ׁשְ ַהּמַ ר  ּבַ ּבְ ִליִצ'י  ל  ׁשֶ ַהר  ִיְהֶיה   / ן.  ַלּגָ ִניָסה  ּכְ ּבַ ִליִצ'י 
 / ִליִצ'י.  ל  ׁשֶ ַהר  ִיְהֶיה  לּולֹות  ַהּכְ ת  ִמּטַ ַעל   / ה.  ַהֻחּפָ ּנֹות  ּפִ ע  ַאְרּבַ ּבְ ִליִצ'י 
יִסיֶטר  ְיּבִ ּבֵ ח  ִנּקַ ֶיֶלד  ֵלד  ּוָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִליִצ'י.  ל  ׁשֶ ע  ַמּטָ ּבְ ַבׁש  ּדְ ְלֶיַרח  ע  ִנּסַ ֲאַנְחנּו 
ַעל  ֵאָלה,  ׁשְ אֹוִתי  ַאל  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ּכְ  / יִצ'י.  ַהּלִ ֲאִכיַלת  ּבַ ז  ְלִהְתַרּכֵ אּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ  /
16(. עכשיו נתאר לעצמנו  י ִליִצ'י" )עמ'  ּפִ א  ֲאַמּלֵ עֹוָלם, /  ּבָ ׁשֶ א  ל נֹוׂשֵ ּכָ

השו הפירות  מדפי  מעל  לבנה  קידוש  באותיות  מודפס  הזה  ־שהשיר 
ואת מכירות  יוכל לעצור את ההמולה שתתרחש שם  קקים בסופר. מי 
השמרני  השירה  בעולם  אבל  בעקבותיו?  שייווצרו  ההמוניות  הליצ'י 
שלנו שיר כזה כמעט שלא נקרא, וזאת משום שציבור המתווכים שלנו 
הוא בדרך כלל מונחה אג'נדה פוליטית או קורא שמרן של שירה. כאן 

ודווקא כאן טמונה הפוליטיקה הגדולה ביותר.  טמון החופש 
בחובו  טומן  למשל,  רביקוביץ'  דליה  של  הווניל  כמו  הזה,  הליצ'י 
דרך  רק  לא  למשל  המציאות,  על  התבוננות  של  חדשות  אפשרויות 
פריזמה של דעתנות גברית. טעות תהיה לקרוא שיר כזה, ואחרים של 
ולך, כשירי נהנתנות נוסח שירת הפנאי הבורגנית המגונה. השפע כאן 

לה למשל  כמו  אחר,  למשהו  קורא  שהוא  כזו  א־נורמלית  ברמה  ־הוא 
קיומי  ריק  על  מכסה  שלעתים  שפע  תרבות  באותה  משהו  שיש  בין 

ונואשות הווייתית.
ובהיפוך  בהזרה  שוב  ולך  עוסקת  בספר  אחר  ומבריק  קצר  בשיר 
לבין הטבע  קובע לעצמו  בין מסגרות מלאכותיות שהאדם  התפקידים 
ַעם  ַהּפַ "זֹו  מילותיו:  ואלו  במבקריו"  מתבונן  הֶזן  "גן  נקרא  השיר  החי. 
ִבים / ִעם ָהַרְגַלִים  ֵני ְיָלִדים יֹוׁשְ זֹו / ׁשְ ּכָ ֲאִני רֹוֶאה ּתֹוָפָעה  ָהִראׁשֹוָנה / ׁשֶ
הגן  של  הפרסוניפיקציה   .)15 )עמ'  ַאְרִטיִקים"  ְואֹוְכִלים   / לֹות  ְלׁשְ ּתַ ִמׁשְ
באופן אחר,  הילדים  לב אל תכונת השובבּות של  לנו לשים  מאפשרת 
קופסת  את  פותח  אני  הזה  בשלב  בדיוק  אולי.  ומהוגן  תרבותי  פחות 
אחד,  דובדבן  ממנה  וטועם  שקניתי  הדובדבנים  של  הקטנה  הפלסטיק 

וטעמו נפלא.

רחלי ולך היא לא משוררת של רוח, 
רעש וצלצולים

־סיפור חייו הקצרים ומעשיו של ברנאר לזאר, ציוני צרפ
תי שהקדים את אמיל זולא ב"אני מאשים" שלו, התקוטט 

־עם הרצל ופרש מהתנועה הציונית, שנראתה לו מתנ
שאת ולא דמוקרטית

ברנאר לזאר. הרצון להשתחרר משעבוד

הרצל לברנאר לזאר: 
"אשר לבנק, לזאר חביבי, 
אודה בינינו לבין עצמנו, 
כי מצטער אני ביותר על 
שאני אנוס לייסדו. אבל 
מה דבר אחר לי לעשות? 

השליטים התורכיים 
והאחרים מאמינים רק 

במוסדות של ממון... אף 
עניינים צודקים — איזו 

אכזריות! — זקוקים 
לעתים, אם לא תמיד, 
לסיועם של בנקים... 

עולם שפל הוא מאוד. 
נעלה אל העננים! אבל 

מה יעשו אז בלעדינו 
הברנשים העלובים הללו 

שבאשפתות, שאמרנו 
להגביהם מעט?"

אדוניס

חור תרבותי שחור
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