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פפהאילן

המובטחת"ל"ארץריקה"מ"ארץ

הרצלזאבבנימיןשללמותושניםמאהבמלאות'אלטנוילנד',בעקבות

מאת'אלטנוילנד'האוטופיהרומןשלבקסמונשביתיבילדותילהודות,עלי

הזה,המוזרהסיפורשלקסמופשרליהתחוורבאחרונהרקאבלהרצל,תיאודור

חונכתי.ועליהצמחתיבתוכההישראליות,מןדורשנותלכאורה,היה,רחוקאשר

רבותתמונותבומצאתיביוגרפי.לספרהזההעתידניהספרליהיהפתאום

עלשם,החמישים.שנותשלבחיפהייקיבית-ביתיומנוףילדותיממחוזות

שוחחוזובבועהגרמנית.מובלעתולתרבותלעלייהוחבריהםהוריבנוהכרמל,

-הרצליאניתארכדיהאותהשלאזרחיהעםנמנוכאילוזה,עםזההאנשים
הארץחופיאתשפקדוזרים,תייריםזוגשליעדםהיאאלטנוילנדבספר,אלטנוילנד.

המדינה-מופתחברתבהמצאוהשניבביקורםשנה.עשריםבמשךפעמיים

בציוןגםכך-ביתנוסלוןשלהמוגנתהחממהבתוךכמוהחדשה.היהודית

לכלליבקפדנותהכלצייתו-הקודמתבמאההעשריםשנותראשיתשלהאוטופית

רבהבעליזותוניהלוהיבשתמןקלאסיתמוסיקהניגנוהמרכז-אירופיים,הנימוס

 Ach, die Natur !-הטבע""אלהאחרוןהטיולעלומשעממותארכניותשיחות

עסוקים-צפונהבדרךהזיקוקבתיפניעלחלפנובטרםעודבהתפעלות,אביקרא

אלבמסעהטבע",אלושלמהמלאה"שיבהכינו'אלטנוילנד'שגיבוריבמה

מתאים).ייקי(במבטאמאושרים"להיותאנחנויכוליםבהשלנו."הארץ

כיולדמותבחוץ'האסיאתיתהמציאותאתלשכוחהיהקלזואווירהבתוך

שסימנההדלילה,האורניםשורתלההפכהוכךדמינו.ולגרמניההיינובאירופה

החורשהקרחתבתוךהדלוחהוהשלוליתהשחור","היערלפאתיחצרנוגבולאת

וגלים,נדרכלח,נחלישלהמפגשלמקוםהרחקנואםוכחול.זךלאגםחיתה

עכבר :ה"אירופי"היערבמעבהשכייהחמדותגילינוהקטנה",ל"שוויץכלומר

היההחורףבסוףשגאוהגביםמןמיםשלדלילקילוחוכללסנאי,היההשדה

לכאןשהגיעוהגרמנים,היהודיםהצליחוהזההחיזיוןבתוךיובליו.עללדיין

לקבלזכוכאשרברווחה,לחיותאףיותרומאוחרלשרוד,השלושים,בשנות

שדמתהפלסטינההםבנודעת,בליהפוסט-נאצית.מגרמניהנדיביםפיצויים

מקומיים,ראולאהםאףגיבוריווכמו-בספרוהרצלרקםאותהלאלטנוילנד,

 .חיושבוהתיכוןהמזרחאתאוים'מזרח
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הובאוהביתבחצרהאורניםהכל,אחריכל-כך.הזויהיהלאהתעתועמןחלק

קבורשםהרצל,הראתגםמכסיםכאלהעציםיהודים.מתיישביםבידימאירופה,

הואקברושנים.מאהלפנישמתהציוניתהתנועהמייסדהאוסטרו-הונגרי,היהודי

המקוםאתמזהיםהפלסטיניםההר.פסגתעלהישראליהפנתיאוןשלהיסודאבן

מיתמרהואירושלים.שלהדרומייםמבואותיהאלהנשקף""ההר _כ~ה wכג':;נל

צעיריהמזמיל.וביתכרם,עין 1948ביוליגורשושתושביהםציוריים,כפריםשנימעל

יודעיםהםאיןלסקרים,נאמיןאםאבלההר,נמצאהיכןיודעיםירושליםשלהיהודים

רחובותשלטיעלהשםאתמזהיםהםפועלו.היהומהשםהקבורהאישהיהמי

אתהנושאיםהמקומותעלמעט.אךהםיודעיםעצמוהאישעלעיר.בכלראשיים

אתהנושאתהעבריתלעירמתחתכייודעיםמהםכמהפחות.עודהםיודעיםשמו

פלסטיניים.כפריםשלהריסותיהםנחבאותהקברים,הרבשיפוליכמושמו,

 .הארץשלההיסטוריהמןהמדינהחוזהשלוחזונופועלונותקלאחרונהעד
בחריפות,חלקלבקרו,חששוהכלולאבהאלהתו,עסקוהכללאחייובימי

עודוחריפיםרביםהיומבקריוהאמת,למעןדורסנית.בציניותאפילוולעתים

במזרחהדתיתוהאורתודוקסיהלו'לעגהאירופהבמערבהיהודיתהאליטה :בחייו

הרצלנתקל ,-1897בייסדאותההציונית,התנועהבתוך .אותותיעבהאירופה

מנהיגותומותו.אתהחישההתקופהמבנימעטיםלאלדעתאשרבהתנגדות,

נתפסהשפלסטיןאחריבאוגנדה,הציונותאתליישבהציעכאשרהתערערה,

פעולהשיתףעימםרוסיה,יהדותבקרבמרכזייםפעיליםלהשגה.כבלתי-ניתנת

מכןלאחרשנתייםבציונות.כבגידהלארץחלופהאחרחיפושיואתגינובעבר,

אתנלעגבאופןובחו"לבארץשלוהביוגרפיםתיארומותו'לאחרגםנפטר.

ישעיהועםמסכימיםהכלכידומהואולם,הפראיות.שאיפותיוואתמוזרויותיו

אמת:כנביאשהתגלהמטורף,היההרצל-ברלין

ההופכתשלו,הפעילההמעורבותהואגדולאדםשלהבולטיםהמאפייניםאחדכיאמרתי

מדינתשלבהקמתהלשיאםשהגיעוהמעשיםכילהכחישאיןלמציאות.אפשריהבלתיאת
שכזאת.מופלאהפעולההיוישראל
אדםבני ...ואפשרירצוימעשההיאמודרניתיהודיתמדינהשלהקמתהכיהרצלטעןכאשר

שפויי.לאכאלאליוהתייחסותכניותיו,עלששמעוכלא-יהודים,יהודיםהגיוניים,

השתבחות.שלסוגכמעיןרבים,ישראליםכאמור,מקבלים,הזההתיאוראת

מהרקעשינו"אילולנימוקזוכותהמדינהקברניטישלרבותרציונליותלאהחלטות

Isaiah Berlin, Personal lmpressions, London: The Hogarth Press, 1980. p. 33 .1 
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להולדתשכהמאה-1960בישראלחגגהכאשרמדינה."קמהחיתהלאשהגיוני,

שכהבאותהמציאות.להגשיםשהצליחהמטורףתיאורעלמעטיםרקערערוהרצל

 :אמריקאילחבר •ברברמרטין •אחרגרמנייהודיכתב

מובנת.הבלתיוהשנאההרצחניתהחולניותמןעמנואתלרפאבכוחהישפנימיתמהפכהרק
כמהעדבארצנווהזקניםהצעיריםיבינוכזאת,מהפכהתבואאםרקאסון.עלינוימיטואלה

יהודיםבנו wיישבעריהםהאומללים,הערביםהפליטיםשללגורלםאחריותנוחיתהגדולה
בעריהםוהנה jקוטפיםאנחנווכרמיהםגניהםבוסתניהם,פירזתאתואשררחוקות,מארצות

ומתרברביםמברבריםאנוובתוכםותפילהרווחהאולפנא,בתימקימיםאנובזזנו,אשר

לגויים".'ו"אורהספר""עםבהיותנו

הרצלעלהביקורתכידומההרצל.שללמותושכהמאהישראלציינה 2004ביולי

בין-ככסהאקדמיהערכהכראוי,ברבר.שלהמחמירדינומפסקדורשכרתרחוקה

כלתל-אביב.אוניברסיטתשלהציונותלחקרהמכוןבחסותמפואראוניברסיטאי

ז'בוטיכסקיביאליק,עםויחסיוהאיששלבמנהיגותועסקוהמלומדותההרצאות

באנגליתניתכהאחתהרצאהרקבעברית.נישאוהרצאותכעשריםבאלו.וכיוצא

בר-אילןאוניברסיטתהערבית".ל"שאלההרצלשלביחסועסקההיאורק

 28שכללומושביםשבעהכערכובככסהרצל.למורשתנוסףמדעיככסהקדישה

הערבית.העיתונותבראיבציונותעסקהאחתרקהרצאות.

בכמהלמצואהיהניתןהאקדמיהדיוןשלתמצית •ובכן ?עסקוכןבמה

שכיםמאהבמלאותהסיפור, . 2004ביולי,-2בב"הארץ"שלגיאירשערךראיונות

אבלאנטישמיות,-מחלהככרןשאיתרכרופאכבחןהרצל :כזהבערךהואלמותו

כדידיבההיהלאהציונות,כלומרהאפשרית,היחידהשחיתהלמרות-התרופה

ואחריםפורתדינהגלבר'יואביהושע,בא.וייסטרייך'רובוטהמחלה.אתלרפא

בקרבלמקובללחופנוקרי •היהודיהעםאתלכרמלביקשהרצלכימסבירים

כידוןשהפרויקטכךעלמעידהליהודיםהשנאה ?לעשותמהאבלהעולם,אומות

שללמעשיהישראל,עלבעולםהקהללדעתמועטהחשיבותישמכאןלכישלון.

הציונות.עלבסיסיתביקורתלכלאוהפלסטינים,כלפיישראל

במקצת,גםולוהרצל,מורשתאתהללוהנכבדיםההוגיםבדקואילוואולם,

המדיציניהדימוייםבעולםכותרוואפילוהפלסטיני'הקורבןשלהמבטמנקודת

אכןשהמחלהלמסקנהמגיעיםאוליהיוותרופות,מחלותשלעליהםהאהוב

Alfred Lilienthal, The Zionist Connection: What Price Peace, New Y ork: Dodd, Mead .2 

1978, p. 168 
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לאכטיפולאלאכמזור,לאהתבררה-הציונות-התרופהאךאנטישמיות,חיתה

לחיסולה.אולהכלתהבמאוםתרםולאהמחלה,אתהעציםשרקמוצלח,

אם •הדיוןהתמצהכאןהפופולרית.בעיתונותגםביטוילידיבאשכזהיוםסדר

למדנושלאב"דבריםאחרונות"ב"ידיעותמלמדאריאנהשלרשימתהאתלצטט

גרסהצאצאיו.וגורלבריאותוהאיש,שלהאהבהחיי ?הדבריםמהםהרצל".על

סנסציוניתרכילותדרךהרצלעלהמבטאתלחדשהניסיוןשליותרעודוולגרית

היובל.לחגיגותהשניהערוץשהקדישהארוךהשידוריםביוםכצפוי,הופיעה,

אינואושש,אינואשרזההצברי,השמאליותר.מסודרדיוןלנהלניסה"מעריב"

שלבעזרתודברואתאמר , 1967למלחמתשקדמהבהיסטוריהלעסוקמסוגל,

שאל "?הזקןעםהזההאישאתצריךבכלל"מיברעם.נירבשםצעירעיתונאי

הרצלובכן,נורמלית.מדינהלהקיםשביקשמשוםנכשל,הרצלכיוהוסיףברעם

הערבי.העולםשלליבולבאלמרכז-אירופיתלאומניתרפובליקהלהעתיקביקש

ייצגהפלורסהיים,אלהאחרת,עיתונאית ?שלובתכניותחיתהנורמליזציהאיזו

שהביןמשוםהרצל,עלבחוםהגנההיא"מעריב".שלבדיוןהפוליטיהימיןאת

כלומרהלא-נורמליות,שלשימורההיאלאומיותכןועללא-נורמלי,עםאנוכי

שלמניתוחהעולהכך-אשרהזה,העםשלהמופלאותהתכונותשימור

משוםהרצל,שלמותולאחרשנהמאהמלאביטוילידיבאולא-פלורסהיים

שלבסיסעלמדינהלבנותשואפיםשעדייןכאלהיש •ליצלןרחמנא •שבתוכנו

שתילהשמידו.המבקשיםהזההעםלאויבימסייעיםובכךאוניברסלייםערכים

ההרצליאני.המסרמןמאודרחוקותהללוהרדוקציות

ביותרהמשעשעהביטויאתקיבלופועלוהאישלגביההיסטוריהעיוות

תהיההבאההשנהכיהכריזהוועד :יוםמאותוהציוניהפועלהוועדבהחלטת

גרמנית,ידברוהיהודיתשבמדינהדרשכידוע,הרצל,העברית".השפה"שנת

הגדולההישגדווקאוהנה,ואנכרוניסטית.פרימיטיביתהיהדותתיוותראחרת

השפההחייאת-במחלוקתשנוישאינוהיחידלפחותאוהציונות,שלביותר

לזכותו.נזקףהואודווקאשלו,לאוטופיהשייךאינו-העברית

חדשה,חוקבהצעתביטוילידיבאזההרצל.עלהקונסנזוסנמצאהקצוותבין

המעוז"שלם",במכוןהוכנהההצעההחקיקה.שלביכלאתבמהירותשעברה

הוגשהההצעהליברלי-ימני.אינטלקטואליזםמעיןשלוהניאו-שמרניהניאו-ציוני

בדיוןכידיווח"מעריב"שלגי.וח"כ"שינוי"אירופיתהמרכזהמפלגהבידי

ערבים.ח"כיםבליפשוטה,בעבריתהפוליטית.הקשתגוניכלהשתתפוהחגיגי

רקלאלעסוקישלהישאל.צריכותחדשותשאלותהמאה,יובללרגל

בתמרוניובאירופה,להיטמעבשאיפותיוכמחזאי,הרצלשלבכישלונותיו

 1מטעם



 83המובטחת"ל"ארץריקה"מ"ארץ

הרצלשלחייו .שלוהמאניה-דפרסיהובתעתועיהעולםבימתעלהתיאטרליים

שלחלומונהפךכיצדנוספות.מזוויותלהידוןצריכיםעצמה,הציונותכמווחזונו,

אירופימשכילשלזריםשנאתנגדשמאבקקרהכיצד ?הפלסטינילסיוטהרצל

והתקוותהשאיפותנגדהרסניתלמערכההיההי"טהמאהסוףשלבווינהצעיר

אחר?עםשל

חלופותהופיעוגםאזכמדינאי.הרצלהופיעשבהבתקופהלהתחילאפשר

רביםבאירופה.הישארותחיתהפחותהמוצלחתהחלופההיהודיים.לחייםאחרות

אתעזבוהםואוסטרליה.הבריתארצותבריטניה,לעברפעמיהםשמומיהודיה

טובעולםבבנייתאחריםבמקומותוהשתתפוהגרמניהעולםואתאירופהמזרח

היההואאבלמושלם,עולםזההיהלאבפרט.וליהודיםככלללאנושות,יותר

עולם.מלחמותשתיביןאירופהשלבמרכזהשהתפתחמזהמוניםעשרותאנושי

 :אחריםהרסעלשנבנולחברותיהודיםהגיעוהעולםברחבירביםבמקומות
הושמדואבוריג'יניםכעבדים,ונמכרונשבואפריקאיםילידים,הושמדובאמריקה

היוהללובחברותיהודיםכילצייןמעניין .זילנדבניונבזזוומאוריםבאוסטרליה

המעשהשלהקורבנותעםפיוסבמאמציאחרת,קבוצהמכליותראולימעורבים,

לאאחדבמקוםרקיותר.טובעתידלבנותכדיהעברפצעיובריפויהקולוניאלי

 .פלסטין :כאלהנטיותיהודיםגילו
-אוניברסליותמידהאמותפיעלפתרונותהציעלאמעולםעצמוהרצל
לאומיותאידיאולוגיות:שתישלבקסמןנשבההואסוציאליסטיות.אוליברליות

באירופהוהשתלבותהתבוללותמפניהיהודיםאתשהזהיררקלאוקולוניאליזם.

בשםללאום,אותםלהפוךביקששהואאלאאפשריות,אינןשאלהמשום

היהיכולהזה,האידיאולוגיההקשרבתוךאפילווהנה,הלאומית.האידיאולוגיה

המחשבהשלהספריםארון .חזונולהגשמתאחתמדרךיותרלעצמולבחורהרצל

גםכמוסוציאליזם,ליברליזם, :התשע-עשרההמאהבסוףמגווןהיההלאומית

אלבעיקרנמשךהרצלודתית.אתניתוהתנשאותהסתגרותשלקיצוניתנטיות

אשרצעירים,אוסטריםאותםבקרבדווקאבווינהשהשתוללההרומנטיתהלאומיות

והברזל",הדם"קנצלרביסמרק,היהנעוריוגיבורמשלהם.כאחדלראותוסירבו

גזעשללאומיותזוחיתהאותו.אכזבההגרמניףתכאשרגםכזה,נותרוהוא

הטריטוריהכלעללשלוטעליהתצלח,שאומהכדי :הרצלאתשמשכהושורשים

כבשרמדעיבאורחהמוגדריםאלהעמה,בניאתבהולכלולשלהההיסטורית

מןיצמחנפלאיםיהודיםשלגזעכיאנוכימאמין"לכן :הרצלכתבכךמבשרה.

הבודדיםהמאמריםבאחדהיהודים").("מדינתלתחייה"יקומוהמכביםהאדמה.

לואגנרהרצלשלהערצתואתחנניאביחשףחדש,אורלהטילשטרחוהיובללרגל
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לואגנרהרצלשלהערצתוכילשכנע,כמובן,ביקש,חנני .) 9.7.2004("הארץ",

היהואגברכילהזכירראויזאת,ובכל .עמוהצדקהיההסתםומןאמנותית,חיתה

חברהיההצעירהרצלהגרמנית.הלאומנותשלתיאורטיקןגםאלאמוסיקאירקלא

לאהתיאורטיקן,ואגבראתשהעריצהוהלאומניתהפאן-גרמניתהאגודהב"אלביה",

אבלמגרמניה,הרצלאתהרחיקהואגברושלהאגודהשלהאנטישמיותהמוסיקאי.

שלהלאומיותמושגיביןלקשרלהתכחשאפשראיכללי.באופןהלאומנותמןלא

משיחייםזרעיםזרעהזולאומיותכילזכורראויאבלהנאצית.התועבהלביןפיכטה

השנים.עםוהחמירהשהלכהמשיחיות-ויורשיהםרביםציוניםשלבליבותיהם

המערכתבתוךשוניםבמינוניםנמצאיםזומשיחיותשלביותרהקנאייםהיורשים

הרצלשלכמיהתואתלממשעדייןמבקשיםשבהםהבוטיםהישראלית.השלטונית

ב'אלטנוילנד.'רבהבאריכותהמופיעחזון-התנ"כיתשלמהממלכתאתלהחיות

בתוספתשלמה,המלךמימיהמבנהשלמושלםכחיקויהמקדשביתמתוארבספר

זכוהרצלשלהבדויהיהודיהקודשבהיכלגםילדותי,בביתכמו :קטנהאחת

עדייןיושביםלאהישראליתבממשלהמוכרים.גרמנייםללחניםהיהודיותהתפילות

כאשרהמקדש,בביתמיידילשימושערכהכברהכינהאשרהכותל","ישיבתנציגי

בביתאדם.ידימעשהחבלהמטעןבעזרתאוהאלבידיהביתמהרהמסגדיםיסולקו

פופ-חסידיתמוסיקהשםותשלוטבאך,שלקנטטותהסתם,מןינגנו,לאזהמקדש

מסר,אותוהואהמסראבלהחדשים,הקנאיםמןרביםשלמוצאםמקוםמברוקלין,

נינוחהבגרסהאותולשמועואפשר'אלטנוילנד',שלהחמישיהפרקאתהמלווהזה

נס,היאהציונות :העתיקהבעירהיהודיברובעהממשלתיהתיירותבמשרדיותר

וכיפתאל-אקצאמסגדשלבמקומםשלישיביתשלהקמתואתכוללשמימושו

שנהאלפייםבמשך .ניצללאהיהודיהעםבמלואו'החזוןמומשלאעודכלהסלע.

כצורתהגלותאתהמגדירקדוםגרמנירעיון ,) Elland (ב"אל-לנד"היהודיםהיו

לפסגתהיהודיםקרוביםהיהודי,ברובעוכעת,ביותר.העלובההאנושיתהקיום

מפעלרקאינההישראלים,מןמעטלאובשבילהרצל,בשבילהציונותהעולם.

הגלותמתחתיתהיהודיםאתשיעלהריפויתהליךאלאלנרדפים,מקלטלבניית

מחברכתבביאליק,אתמהדהדכשהואהמאה,יובללכבודהגאולה.לפסגת

הביתהראלשעלייתוהממשלהראשזהשרון'אריאלהממשלהראששלהנאומים

היהודיהעםאתלקומםיצליחאשרהאיש"היכן :הנוכחיתהאינתיפדהאתהציתה

 "?האומללהעםאתיעורראשרהאישהיכןוהנרפה,הרמוס

הואכללית.לאידיאולוגיההאישיחלומואתשהפךרומנטיקןרקהיהלאהרצל

כישלונותיועללכפרביותרהטובההדרךזוחיתהומוצהר.גאהקולוניאליסטהיה

הפוליטיקהשלהאמיתיתבבמההאמנותיהתיאטרוןאתהמירהוא :כמחזאי
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שכבשוחדשים,אזוריםאותם:כללפעולהרחביםשולייםהיוזולבמההעולמית.

ליישבהרצלביקשלפיכךהתשע-עשרה.המאהבמשךהאירופיותהמעצמות

מןנואשכאשרבמושבות.אלאבאירופהלאמודרנית,כאומההיהודיםאתמחדש

ביבשת:האימפריאליסטיללהטהיטבעצמוהתאיםאירופה,אתלשנותהסיכוי

ואףמקובלכמובןהיההקולוניאליזםבימיו' .אירופישאיננומיכלאתלשנות

בתכנית-האבהקולוניאליהמושגיםבעולםלפרקיםהשתמשעצמוהואמכובד.

וכיבוש.קולוניותהתיישבות, :הציונותבשבילשלו

הקולוניאליזם .פועלושלהזההצדעלמכסההרצלעלהרטרוספקטיביהמבט

התיאורלפיכךוהרס.גירושדיכוי,עםמזוההוהואשלוהציבוריחסיאתכבראיבד

בעיקרככפירההיוםשלבישראלנתפסכקולוניאליזםהציונותשלההיסטוריוגרפי

ההיסטורית"."האמתמןסטייהעללדברשלאמסוכנת,אידיאולוגיתוכהטיה

שלביחסםלעסוקכללאפשראיהקולוניאליסטית,הפרדיגמהבלאואולם,

כזאתזוויתגיסא,מאידךבפרט.ולפלסטיניםבכלללערביםהציונותושלהרצל

שם.ישמהרקולאהציונות,אבותשלובהגותבכתביםאיןמהלגלותמאפשרת

נחפשאנטי-קולוניאלית,מאהשלבתחילתהשנכתב'אלטנוילנד',כללאורך

המופת.בארץהמקומיתהאוכלוסיהשללגורלהבאשררמזשלקצהואחרלשווא

עםרומנטיתלאומיותמשלביםכאשרכיהיוםמביניםאנחנולאחורבמבט

זהכמואתני'טיהורהיאנמנעתהבלתיהתוצאהארץ'אדמתעלקולוניאליזם

אותהעדלהחריד.עדהגיוניאםכימסתורי,איננוהעיתויגם .-1948בשהתרחש

ה"יישוב"-הבריטיהמנדטשלשליטתותחתנתונההציוניתהתנועהחיתהשנה,

ביחסתכניותיואתלממשיכולתבלאזו,בריטיתמושבהבתוךמיעוטהיה

מתבררבדיעבדמזאת,יתרההמתינו.היישובמנהיגיואולם,המקומיים.לתושבים

הציונותגורלאתקשרוכאשרצדקובאירופה,התנועהאבותקודמיהם,כי

זומטריחותחתהמליץ),הרצלשאכן(כפיהתיכוןבמזרחהבריטיתבאימפריה

כאשרהמקומית.החברהשלהריסתהבתכנוןולאהמדינה-בדרךבבנייתעסקו

להמלצהברצינותנענוהםכידומההאסטרטגיה.השתנתהקצו,אלהמנדטהגיע

ביומנובציון.המקומייםהתושביםשלהאפשריהעתידלגביהרצלשלנדירה

דיברבפומביובעקיפין".ו"בדיסקרטיות"בחשאי"יגורשוהילידיםכיהציע

ענייןלכםהנההילידית"."האוכלוסיהשלהאינטרסיםאתלקדםהרצוןעלהרצל

הכפולהשיחהנחהאחרמאפייןמכליותרהרצל.אצלכברמופיעשהואכמוזה

עלבקולמצהיריםבעודם . 1948בשנתוהישראליתהציוניתהפעולהאתהזה

סילוקםעלהיישובמנהיגיהורוהארץ'תושביכלשללצרכיהםלדאוגשאיפתם

בעקיפיןלאגםומרביתםבחשאי'כמובן'גורשו'לאהפלסטיניםהפלסטינים.של
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בתחילתלהיוותראמורותהיו'אלטנוילנד'האוטופיברומןהרצל.שהמליץכפי

אשרערבים,נכבדיםשלמשפחותכמהרקהקודמתהמאהשלהעשריםשנות

"יצורפאטמה,ואשתובייושידעמדבראשםהחיפאית.האופרהלידהתגוררו

איש"יכולהחדשהשבחברהמשוםמביתה,לצאתנהגהשלאומשכיל",חביב

וזושבתכניתזוהיהודים,מדינתשלבירושליםדרכו".פיעלאושרואתלמצוא

לרפואה.אחדערבינותרלאשבאוטופיה,

ומדועהחילונית,המודרניתהיהדותשלהנובעלמעיינההרצלדווקאהיהמדוע

המאהסוףשלאירופהשלבמרכזה ?היהודיםמדינתשלהרעיונילמסדחזונוהפך

מזהנפלולאחזונםואופקאמונתםשלהטאחרים,יהודיםופעלוכתבוהתגוררו,

להומניזםממנויותרמחויביםהםהיוכהרצל,שלאאךהמדינה.חוזהשל

שלידהומקוצרהאנטישמיותשלמעלייתהכמוהוהוטרדואםגםאוניברסלי'

(הםבפלסטיןמדינהשבנוליהודיםמודלאולציוניהפךלאמהםאישההתבוללות.

המאהשלהמובילהפלסטיניהאינטלקטואלשלבכתביואירוני,כמהכיום,חיים

 3הישראלים).עמיתיובקרבתחפשוםלשווא ;סעידאדוארדהעשרים,

זושלבמיוחדהלאומיות,שלוהפופולריתהרגשיתלעוצמתההתשובה

הנכוןלכיווןרמזמספקת.בלתינותרהזאתובכלרביםמחקריםהזינההרומנטית,

בבואואנדרסון'בכדיקטפיעלהלאומיות,שלוהמרגיזהשלישיבפרדוקסמצוי

ועמימותהדלותהלעומתהלאומיותשלהפוליטי"הכוח :המונחאתלהמשיג

הוציאהלאמעולםהלאומיותאחרות,אידיאולוגיותכמושלאהפילוסופיים.

וברים".ולאמרקסיםלאטוקווילים,ולאהרכסים,להאין :גדוליםהוגיםמקרבה

גישהמכליותראףיתרחקומשביליהבקולוניאליזם,נגועהלאומיותכאשר

ליברלית.אוסוציאליסטית-הומניסטית

זאתיעשוהאיש,שללמותוהמאתייםשנתתצויןכאשרכילקוותרקנותר

רחוקההאדם,ורווחתאנושיותשלאוניברסלייםלעקרונותיותרנאמנהבמדינה

שהיותקופהשלכסמלאזייזכרהרצלדתיים.אולאומייםבערכיםקנאיתמדבקות

כך,אוכךההיסטוריה.לדפילהיכנסהואזכאיבעטייםאשרגדולים,הישגיםבה

רה-גובינואותרווג'וזףהקולוניאליסט,דרדסססילשללצדםגםייזכרהרצל

השניים.שלמתונהגרסהמעיןהיההמדינהחוזהאםגםהלאומן,

 Humanism andספריו.בשניאירופהבמרכזיהודיותודמויותפרוידזיגמונדשלהחוגעלכתבסעיד . 3

Democratic Criticism, New York: Columbia University Press, 2002. Freud and the 

2004 Non-European, London: Verso . 
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