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רוזג'קלין

באוויר"המרחפים"דברים

ה)פםיכואנליזהכ(ביקורתהציונות

ידוע.במצבנמצאתכשהיאולהצמיחולקלטוהאדםדוחתוכלשלאודעזדרבדבעולםאין

 ) 1897אבות","נחלתהעם,(אחד

שעה;מדישלוהלאומיהדופקפעימתאתלמששהצורךמןפטורהיהודיישראל,בארץ

לחלוטין.בריאהואזה,במובן

 ) 1912העם,לאחדגורדון •ך .א(

שחייליולואכפתלאכימפקודיולכמהאמר ...יעלוןמשהרב·אלוףהישראלי,הרמטכ"ל

משוגעים",כמו"נראים

הנגרמותהחבלותאלאהטרור,איננוהשלוםאלבדרךהאמיתי'"המכשולמקגריל,(כריס

 ) 2003ביוני, 20שרון"',שלצבאובידי

בשנתהרצלתיאודורשכתבהרומאן"אלטנוילנד",גיבורל;אננרג,פרידריךהד"ר ... ::· 

אבל ,עורך·דיןהואבהכשרתו 1התאבדותית.נטייהבעלדיכאוניאדםהוא , 1902

"מחפשיםלמודעה:עונההואאחדיוםמיאוס.בומעורריםהחברתיתוסביבתומקצועו

נ·א;-נ;דיהשםלפילפנותבחייו.אחרוןניסוילעשותהמוכןומיואש,משכילצעיר

כרוכה-קינגסקורטמרושמוגוישליוזמתופרי-התוכנית 2מחלקת·המשלוח."אל

בארכיפלגסלעהשקט,באוקיינוסבודדלאיובעקירההאנושיתהחברהמןבפרישה

כשביקשהמיםמןשמשיתיטאהיטיובן ...אילםכושימשרתים,"שניועליוק~ק

האחרון,"כניסויהבדידותאפואלי"נשארה 3אומללה,"אהבהבשלעצמולהטביע

ללאבדידותגדולה,בדידותלהיותצריכהשזו"אלא ,לפרידריךקינגסקורטמסביר

ועללכלוכםעלהעלובים,מאבקיהםעלהאדם,בניעלמאומהעודלדעתלאתקדים.

 ...מאבקיםוללאמשאלותללאעמוקה,ממשית,אמיתית,בדידותלמצואבוגדנותם.
 4חטאם."בשללבני·האדםלהםשאבדגן·עדןאותוהיאהבדידות

כבדרךלווייתולבןמציעוקינגסקורטפלשתינה,פניעלבדרכםחולפיםהשניים

 ,מולדתךאתלראותחשקלךאיןכלום ,דוקטור ,לינא'"אמורבמקום.ביקורלערוךאגב

לטרייסט?'לשוברוצה'אתהפרידריך.תמהמולדתי?''אתהעולם?'מןניפרדבטרם

משיבכךעלפלשתינה!'"-היאלפנינומולדתך'הןקינגסקורט.צעק'חלילה!'

מטעם"
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הייתילאמימיילפלשתינה.יחסשוםליאיןבידך.טעותכוונתך?זאת ,חא"'פרידריך:

הנובעדיכאון,שלהתקףבעודשוקעפרידריךלאסון:במהירותהופךהביקור 5 '".םש

ובחלקוססגונית"),אוריינטליתב"מצוקהמלאה(יפואוריינטליסטיתמסלידהבחלקו

מעירשארצה,"'ככלבלבילפשפשאני'"יכולעמו.בנינוכחבוהמתעוררתהרתיעהמן

ולאלהליהמשותףדברבולמצואיכול'"אינניהמערבי,בכותלביקורלאחרפרידריך

 6הלאומי."'האבלשלוהמנ~ןניםהזעיריםהתעשיינים

שוב-לפלשתינההשנייםחוזריםהשומם,האיעלשנהעשריםבתשהותמקץ

פורחת,ארץומוצאים-כורחובעללהנעתרפרידריךאשרקינגסקורט,שלביוזמתו

שוניםואמונותגזעיםשבניקוסמופוליטית,חברהבעתובהליהודיםלאומיבית

אתשלנוהתפילהבתילידאצלנותמצאלדתות,'"ובאשראחת:בכפיפהבהדרים

החברהשלבניהולה 7וברהמאנים."'בודהיסטיםמוסלמים,נוצרים,שלהיראהבתי

הקרובמצעפלשתינהמציגהשיתופיים,מדגמיםהשראתהאתהשואבתהחדשה,

אבני·ביןנשחקאינוהפרט'"אצלנובלייר:טונישלהשלישית""הדרךאלברוחו

פלשתינה , 8הסוציאליסטית."'ההשוויהעל·ידינערףואינוהקפיטליזם,שלהרחיים

המפותחותשלהמצטברניסיונןלקחיעלהמיוסדתחדשה·בתכלית,ציוויליזציההיא

עלחזקהללאמדינה,ללאמתנהלתהיאהטכנולוגיים.הישגיהןועלהעולםבאומות

המנוהליםירושלים,שלהקדושיםאתריהעלחוקיתבבעלותמחזיקאינואישהקרקע:

ניתןשבההיחידההדרך- " res sacrae extra commercium "שלהעיקרוןפיעל

 9לעולמי·עד,"המאמיניםכלשלהמשותפת"נחלתםשיישארולכךלערוב

הציוני,הדמיוןעלהכללמןיוצאתעדותהמספקמסמךהוא"אלטנוילנד"הרומאן

להגשמתהרצלשלהבדיוניתכגרסתופרסומו:לובאשבזכותםהטעמיםמןדווקאלאו

שבהבתקופההרצלכתבהרומאןאתבהגשמתו.לראותעתידאינושהוא·עצמוחלום,

עםומתןהמשאנפש.מפחלוהסביהודיתמדינהשלהקמתהלעברההתקדמותהעדר

פרשה-יהודיםפליטיםבפניהאימפריהשעריאתלפתוחלשכנעושנועדהסולטן,

חזונואתאימץוהרצלשרטון,עלעלה-התורכית""התסבוכתבשםלימיםשנודעה

העבודהבנושאמאמריםסדרתשפיוסםאופנהיימרפרנץהברלינאישלהשיתופי

האבותאחדסירקין,מנחמןרעיונותיואתשאב(אופנהיימר Dte Weltב·הקיבוצית

הרומאןאתפוטריםרביםגורדון).ד.א.לצדהסוציאליסטית,הציונותשלהמייסדים

לאומיים.יהודייםבתכניםהמחסורבשלביקורתשלקיתונותספגהואבשעתובביטול.

ממזגדברשללאמיתובמיוחד.פוגעותנמצאוהמחברשלהקוסמופוליטיותעמדותיו

מתקדמת·ומחשבהמזוקקתקולוניאליסטיתפנטזיהשלשקוליםמינוניםהרומאן

עלשנסבהשאלהבפניוהצגתי ,-2002בבייליןיוסיעםשערכתיבראיוןלהפליא.

שבומעמדהרומאן:מתוךבמובאהליהשיבהואלערבים.ביחסהציונותשלעיוורונה

מטעם"



 4 7ה)פסיכואנליזהכ(ביקודתהציונותבאוויר":המדחפים"דברים

והואבברליןלמדאשרלכימיהדוקטורמוסלמי,כיי,ושידעםהספרגיבורינפגשים

מאותםאחדש'"היהכמיושידשלאביואתמתארהרצלכוריה.עלגרמניתדובר

בשגשוגנוהשתתףהואהיהודית.העלייהמןהצפויההתועלתאתמידשהבינואנשים,

10ונתעשר,'הכלכלי
ההתיישבותכיהאמונה,רווחההציוניםראשוניבקרבואכן, 11

עתידהמאדמותיהם,הארץילידישלבנישולםכרוכהשחיתהאףבפלשתינה,היהודית

לאנטישמיות-מהגריםהמרפאטמוןכאןכאחד.והערביםהיהודיםשללרווחתםלהביא

יהפכו,ההגירה)תנועתשלחלוציהיהיוהענייםכיבסברהדבק(הרצלאביוניםיהודים

העשירו'"היהודיםהמזרח.שלהמיטיביםלאדוניובהם,שיתחולל יכ;t~גלגולבזכות

אתבייליןביאר //טיפשים·מלידה,שלעם"איננו ( (עליהם?"'נכעסאפואלמה ,אותנו

אנחנוללמוד,מסוגלים"אנחנועצמית,מודעותשמץללאהערביהכימאישלדבריו

 12קיימת,"היהודיתש"המדינהכךעלמאד""שמחביילכם";להידמותיכולים

"אתהעקיבות:עלהרצלשומרלפחות,זה,בענייןקיימת.אינהמדינהששוםאלא

ה, ry ;ל~ ryה;הקיסר,עםפגישתו,ערב 1898בשנתהרצלשאלמדינה?"שםלייסדמבקש

השיביום,באותוביומנוהרישוםפיעלבאךן.שלהגדולהדוכספרידריך,שלנציגו

עוינותשלהיעדרה 13עצמנו."עללהגןוביכולתבאוטונומיה,מעוניינים"אנחנוהרצל,

דתיתאואתניתזהותשלמהיעדרהנובעהשונותהלאומיותהקבוצותביןכלשהי

ליטוואק,רדידלקינגסקורטמסבירוחברי,""אניאומה.שלמהיעדרהרבה,במידה-

ביןקלה-שבקלותהבחנהולולהבחיןנוהגים"איננוהיהודית,החברהשלהמיועדנשיאה

בן·אנוש."בהיותולנודיפלוני.שללדתואולגזעושואליםאיננולמשנהו.אחדאדם

להכירכמנהגומסרבזה,בענייןלבדואינווהואהרצל,-כהכחשהזאתלקרואאפשר

("ישלעוררעתידהשהיאהערביתהלאומיותושלהציוניתהלאומיותשלהאליםבכוחה

המרוששתהאוכלוסיהשללבהאלנתיבלפלסעלינו ...בעדינותהארץאתלהפקיע

מצד 14היהודים"),"מדינתלפנישנתיים ,-1895בביומנוהרצלכתבלגבול,"מעבר

פוסט·כבחלוםהזהוהפלורליסטיהחילוניהפתוח,ברומאןלקרואאפשרלפרקיםאחר,

ג'ונתןשלבספרוקושיללאלהשתלבהיועשוייםב"אלטנוילנד"רגעיםכמהציוני.

לפניהספר,שלהמקוריתבגרסתו-ההבדל"של"כבודובריטניה,שלהראשיהרבזקס,

שלוםיוסףהירושלמיהרבשלפסיקתובעקבותמסוימיםקטעיםממנוהשמיטשזקס

וכיכפירה,משוםבחיבורישכיהחרדי,בעולםהעליונההרבניתהסמכותאלישיב,

במוסלמיפרידריךמתבונןב"אלטנוילנד" 15יהודי,שוםשלבביתולבואראויאינוהוא

בתיאבלכולנו.עלעליוןשהואאללאותואחר,בביתמתפלל'"הואהתפילה:בשעת

תפילותינושכאשרומעולם,מאזהייתיסבורואניזה,בצדזהעומדיםשלנוהתפילה

עדבצוותא,בדרכןוממשיכותלמעלה,אי·שםמתמזגותהןלמרומים,לעלותמתחילות

כפירהמשוםראהזאת,לעומתאלישיב,הרב 16שבמרומים.'"אבינואלמגיעותשהן

 4מטעם
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אחד.מקולביותרלדברמסוגלאלוהיםכיזקס,שלבטענתו

הקוראובעקבותיו-הגיבורכילצייןראוילדיוננו,יותרעודעקרוניאחר,מכיוון

"עצםהארץ":"בנייןחזוןאתהרומאן,במהלךנקודהבשוםעיניו,לנגדמשווהאינו-

עשריםבתהיעדרותלאחרלפלשתינהשביםהשניים(כזכור,מבינתי"נבצרהשינוי

מציבהרצלואכן, 17בהכרתי,"מהלכואת"להשיגפרידריך,מקונןבכוחי,""איןשנה).

להקיפולייצגו,ניתןשלא:;כדברההכרה,שללגבולותיהמעברישראלשליצירתהאת

תאמיןלאשהיא·עצמהבכךמסתכנתאוטופיהכל .בעיןללכדואוהתבונהבאמצעות

לתיאורהרומאןשלעיקרומוקדשפרידריך,שלשובולאחרהגשמתה.באפשרות

משמשזה(אמצעיהחדשיםחייהם~~ציאותאותולשכנעהארץתושבישלמאמציהם

בדומההארוכה,הדבריםהרצאתאתהמצדיקהגסה,נרטיביתכתחבולהגםהמחברבידי

גיבורוואולם,"הסערה"),שלהמחרידההפתיחהבסצינתשייקספירשנוקטלמהלך

למוצאוהמתכחשיהודיהואכקוראים,מסענו·שלנוגםהינדשמסעו"אלטנוילנד",של

המולדתשלליצירתההן-מתנכראבדני,מדוכא,הואנרצה.אםיהודי,שאינויהודי-

ברוחנודדגרמנייהודיצעירבפשטות:כ,ךלקרואכמובן,אפשר,לעצמו.והןהחדשה

אבלפלשתינה.שלהמחודשתהולדתהבאמצעותונגאלאירופהמרכזפניעלנבאה

לפני·מתחתהציונות.שלנוקבתדיאגנוזהגםמדעת,שלאמציע,הרצלכיסבורהאני

דבר·מהרוחש-הפתיחהפרקשלהמשיחיתוההתעלותהחזון-האופורייםהשטח

כשורה).שאינודבר·מהמכרסםהחזוןשלבטבורוגםשנוכחנו,(וכפיכשורהשאינו

מרפא.להמציאעשויההיאואמנםלחגיגות:כעילהלשמשעשויהאומהשללידתה

ארוכה.להעלותהממאןייאוש,שלהעיקשברישומומצולקהנרטיבשללבואבל

הביוגרףאילון,עמוסשמצייןכפינהג,לכךבנוסףדיכאוני.היההרצלתיאודור

האיש,כיהדברפירושממנה.גדולהשאיןבאדיקותקורותיואתביומנולתעדשלו,

-חייואתשהקדישהאישהמאורגנת,הציונותשלייסודהאתלזכותולזקוףשנהוג

אחריוהניחזו,מטרהלקדםכדיבינלאומיתלדיפלומטיה-הצלחהשלמוגבלתבמידה

כותבאילוןגיסא.מאידךלנשמהואשנבגיסא,מחדריאל·פוליטיקכפולה:מורשת

ואתביותרהנשגביםחלומותיואתמבוכהשמץובליבגילוי-לבמשקף"היומןבספרו:

בהזיותהסתםמןשגובהיסטוריהרביםאישיםמחברו.שלביותרהמוזרותשאיפותיו

כזאתבנאמנותהעוקבתתעודהבנמצאעודאיןכזה.בגילויבהןהודומעטיםדומות:

ביומנו:הרצלכתבתשע·עשרה,בןבהיותו ,-1879ב 18פוליטי."מוחשלצמיחתואחר

לש~י·השמים,מתעלהאניבמצב·רוחי:תדירהמתחוללותלתמורותנרצעעבד"אני

פעםמתאניואז ...התקווהלאשלייתונתפסשבאניואזעפר,עדמדוכאאניובן·רגע

שלהתמציתלשדהואהכאב ...מעליואותידוחהעצמוהמוותאףמהרהעדאךנוספת,

הדעתעלמעלהודיכאוןהתעלותמצביביןהרצלשלהתכופההתנודדותו 19החיים,"

מטעם"



 49ה)פסיכואגליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

להארהמרדכדוךביןהואאףהסתחררשלום,גרשוםשהרגישכפי Iאשרצבישבתאיאת

(ישעיהו ";ב~pז~סלעים ת;ר;~ישכוןמרומים"הואהפסוקאתציטט(כאשרמאנית

אתחיברכימעיר,עצמוהרצל 20בפועל·ממש),באוויר,נישאהואכאילוחשטז),ל"ג,

הזה"הדברמרעתו:לצאתעומרהואכיחשהואדיבוק.שאחזוכמיהיהודים""מרינת

באותהברחובבהרצלשנתקלארם 21ההכרה,"לגבולותמעברשיור,לאיןעליהשתרר

 22נוראה,במחלהנאבקאופסיכוטימהלםסובלהואכיהנראה,ככלהתרשם,תקופה

ברמי Iלשולחןבשבתיברחוב,בררך;בלכתי Iבקומי I"בשוכביחיבורועלשקרהרצל

אנוסשאניכזאת,במירהאותיעיכלהרעיון ...מעינינדרהשהשינהבשעותהלילה,

הביטחוןלושאבראימתכל 23באהובתו,"האוהבכמנהגועניין,דברכלבולקשור

להאזיןהרצלנהגמטורפות,"מופרזות,כ"מגוחכות,מתארןעצמושהואבאמונותיו,

ימים,באותםרקבלבוקינןברעיונותיוהגלומהלאמתבאשרהספקוכך, 24לוואגנר,

כימספרים(וישואגבר.שלמיצירותיואחתפאריסשלהאופרהבביתהוצגהלאשבהם

ערבבאותווהיטלרהרצלהזרמנומראש,זאתתיאמואוכךעלשירעומבליאחת,פעם

אתהחיזיוןמןשאבהאחרואגבר;שלבאופרהשםוצפופאריס,שלהאופרהביתאל

קאמ~ף")."מייןאתבהשראתוכתבוהאחרהיהודים","מרינתלחיבורההשראה

 1902בינוארהרצל.שלהמאניתהיצירהלקרחתמוגבלאינוהציוניהדיכאוןואולם,

הרופא.אצלאתמולביקרתיהאמתלמעזלקויה."[בריאותי]מוצקין:לליאוויצמדכתב

 Ubermudung undהנשימה.באבריוחולשהחולשת·עצביםאצליאיבחןהוא
Uberreizung מהלכהולנוכחמהרצלאכזבתומתוך 25וך;שת·יתר),"(תשישות·יתר

נרפים,עצבנים,"אנחנולכן:קורםשנהלארוסתוויצמדכתבהציונות,שלהמרשרש

ספקנותבקרבנוזרעה"רגישותנוהיהודי."החזוןשללהגשמתוכשיריםבלתירופסים,

יהודית,עצמיתשנאהשלנוסףכביטויאלההערותלפטורמריקלזהיהיה 26כרונית."

iJ היולאבפרטוהרצלבכללשהציונותהגם-אנטישמייםסטריאוטיפיםשל~נמה

הכרה:שלכלשהימירהעלאלוהערותמעירותבעיניועיקר.כללזומנטייהחפים

ער·האדםרוחאתשוחקיםיתרגירויאו(התרגשותלמירהמעברהרבהחרגההתביעה

מעברהרבהואלים,רבהואהגשמהליריזהחלוםלהביאמנתעלהדרושהמעשהרק).

צבאואתהמוציא"האישמכתב;באותולארוסתוויצמדכותבמייבב,""המפקדלמירה.

מחרששכתבוהחרשיםההיסטוריוניםבקרבהבולטיםמןפפה,אילןמייבב."למלחמה

הללובמטאפורותלראותעשויהאחרון,העשורבמשךישראלשלההיסטוריהאת

שהוא-ובוכים""יוריםהנשק,""טוהר-הציוניתהמליםמכבסתשלהמבשרותאת

שלבתולדותיהזהמוקרםבשלבאךכזביה.אתלערטלבניסיוןרבעמלהשקיעעצמו

כורחםבעלכמואלה,דימוייםאלהמסתננתההכרהעללעמודמבקשתאניהציונות,

הציוניהחלוםמרי.יותרהרבהלמירה,מעברהרבהלתבועעתירההציונותיצרניהם:של

מטעונ"
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אוהשמיםבך;ם-אפשריתאינהבהםשהשהייהלמקומותמגשימיואתלקלועעתיד

ורקאךלחישולניתנתהציונותהייאוש.י;ת 1-5ב~אוההתעלותבפסגותתחתיות,בשפל

האומהשליצירתהשב"אלטנוילנד"(כדרךההכרה"לגבול"מעבראלהחורגבמצב

התודעה).שלבגבולותיהמושגתאינה

ילדיו,שלושתמביןשניים-יותרעודוטראגיאישימחירלשלםנתבעעצמוהרצל

מחסהבביתאושפזהטרודי,השלישית,ילדתולדעת;עצמםאתאיבדווהאנס,פאולינה

ובנה,בטרזינשטאטלבסוףמתההיאתיאודור;סטפןבנה,הולדתלאחרנפשלחולי

שביקרלאחרספוריםחודשים ,ן-945בבוושינגטוןהתאבדוניצל,לאנגליהשנשלח

שהלינהכפיהציונות, 27הרצל,שלחלציוכיוצאבכבוד·מלכיםוהתקבלבפלשתינה

מדי.יותרתובעתפעם,אחרפעםהרצל,שלאשתונשאןןר,ג'ולי

ביחסהסמשהאומרהזיכרון,"שללהשגתומעבראותוהדחקתיכישהאמנתי"רגש

תנועהלחלץניתןכאילו 28לתחייה,"זאתבכל"קםבקרבו,הלאומיותלהתעוררות

הסוציאליזםכיכותב;נסןסןז'ורז'תת·ההכרה.מתוכניתיוו,ךבלאכמעטלאומית,

"ארמה,שלבמונחיםהאומהאתבתפיסתוהדמוקרטיהסוציאליזםמןנבדלהציוני

"תתמפנינשמרהאירופיהסוציאליזםבעודהמתים,"אלוהיוודעותירידה-למעמקים

פעמיים,"היהודים''מדינתחיבורךאת"קראתי 29מגיפה,כמפניהקיבוצי"ההכרה

כאשרבמיוחד,אמיץמעשהשעשיתסבור"אני , 1896בפברואר,להרצלבוודאוכתב

חנה 30ההכרה,"תתמעמקיאלאותםדחקואחריםשיהודיםרגשות,שלבקיומםהודית

ההיסטוריה"שלהתת·קרקעייםלזרמיהכרויהש"אוזנוכמיהרצלאתמתארתארנדט

ליאון 3ו"משוגע"),התואראתנדיבותשלפחותהבמידהלוחולקתהיאאחר(ובמקום

ביותרהחשוביםהחיבוריםמן"א;ט;~~;ציפאציה",בספרו-1882בכותבפינסקר

שלהראשוניםצעדיוצעקה.לקוללהיערך"עלינוהפרה·הרצליאנית:הציונותשל

רכי·לבבאותםהפכושחייהםהיהודים,מרביתעל·ידילהתפרשעתידיםמאבקנו

 32מסוכנת,"במחלהלקהאשראורגניזםשלהתת·הכרתייםכפרכוסיוואכולי·ספקות,

הניצבתלמשימהיוכשר ,-1921בגורדוןד.א.כתבכךברוחו,"יוקדשהטירוף"מירק

 33בשער,

הציונותפרויד.שלהחלומות""פשרלאחרשנתייםאורראההרצלשל"אלטנוילנד"

נבדליםשהםהגםלזה,זהמשיקיםמסעותיהן-שותפ;ת·ברוחהןוהפסיכואנליזה

ומולדתלשוןאחדות,ליצור-מאיןישעצמהאתלברואעליהשהיההציונות,ביעדיהם.

אתלהכירכ,דמשוםבדיוקמיטיבה,-לכןקודםהתקייםלאמאלהדברשבובמקום

אתהחלהרצלהכול,ככלותהנפש.של~דייה p:כחלום,הרוח,כילידתדמותה·שלה

וצלבשללהופעתוועד-הראשונההפוליטיתהדמותהואשכזה(ובתורכמחזאידרכו

 "מוכעס



 51ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

שלהמפורסמותמהגדרותיואחתפיעלזו).מעיןבהתחלהשנודעה-היחידההאוול,

שלתכניותיו • ein andere Schauplatz)34 (אחרת''סצינההיאההכרהתתפרויד,

(הקיסר,הדיפלומטיתראוותנותןתחתזואחרבזוקרסויהודיתמדינהליצורהרצל

הביןהמפואריםמכישלונותיושדווקאאפשראךתסבוכת).רדפהתסבוכת-הסולטן

להביןכדימחזאי(ונדרשלבמהנזקקההציונותגםההכרה,תתכמודבר·מה:הרצל

אודותארנדטחנהכתבהלפלשתינה,"נמלטו"הםכלחש·השבעה.פעלההציונותזאת).

מראשיתהכרוכהחיתההציונות 35הירח,"אללהימלטשמבקש"כמיהראשונים,הציונים

עם,"שלהפוליטית"דרכוההיגיון.שלותביעותיוהמציאותכנגד"התרסה"שלבמידה

שימורלמעןשנאבקהשלום''בריתמתנועתפרישתועם ,-1936ברופיןאותרוהכריז

היארציונליים;שיקוליםיסודעלמתעצבת"אינהבישראל,הערביםעםהקשרים

 36אינסטינקטיביים,"דחפיםעל·ידימוכתבת

הנפששללמעמקיהצוללהפוליטיתהזירהאלבכניסהשמסתכןמיאחרות,במלים

מהלכישללחלקםמופתשללמעמדולרע,לטובהציונות,מתעלהבכךהפוליטית.

כלאתנגייסאם"אףממשיך:רופיןהמודרנית.הלאוםמדינתשלבייסודההנפש

אתלהניעכדידיבהםיהיהלאשבעולם,הרציונלייםוהשיקוליםהכלכלייםהיתרונות

שייכתראותםשמנקודתמאחרליהודים,פלשתינהעלריבונותםאתלהניחהערבים

"הפשוטחלום.עםולתתלשאתאפשראידבר;יעלהלאהתבונהקול 37להם,"הארץ

האצולהאישעםשיחהבמהלךהרצלקובעהבריות,"שלבעולמןשמושליםהםוהפלאי

התבונהשלחלקהמועטמה ...להיווכח"מדהיםדה·הירש.מוריסבארוןהדי'הברוא

"אתלחירש,במכתבבסוגיה,להפוךמוסיףהואלי,""האמן 38הזה,"העולםבממשלת

באמצעותרקלנהלאפשר-העולםבכלהמפוזרעםבייחוד-שלםעםשלהפוליטיקה

 39באוויר,"המרחפיםדבריםשיעור,להםאיןאשרדברים

עשויהזוהכרתהעצמה.שלההתת·הכרתיהממדאתלהכיראפואמיטיבההציונות

עץמוטזה?מה'"דגל?יותר:גלויההרצל,שלזוהאחת,שונות.צורותשתיללבוש

למען ...אדםבנימוליכיםבדגלמזה.יותרהרבההואדגלאדוני,לא,בד?'פיסתועליו

למותהםמוכניםלשמוהיחידהדברזההריהאמתפיעלומתים.חייםאדםבנידגל,

פרוטו·פאשיסטייםדבריםהםאלהכיהטענה 40לזאת,"אותםמחנכיםאםבהמונים,

הגופיםשלזובהכשרההפאשיזםשלה;סיתיעילותועללעמודכדיאלאבהאין

לעומתבדמוקרטיה,לזאת."אותםמחנכיםאםבהמונים,למותהם"מוכניםוהנפשות:

שלבקבלתןשותףאינושהאזרחאףבעיראק,המלחמהבעקבותשנוכחנוכפיזאת,

לעזאזל,מדוע,מעשה:לאחרולובמנהיגיו,להטיחרשאיהואהצבאיות,ההחלטות

(ונגדלכלאהכבושיםבשטחיםהשירותסרבנינשלחיםבישראלזו?למלחמהיצאתם

מטעם"
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השהייהבעקבותמורת·רוחםאתבפומביהמבטאיםהברית,ארצותבצבאחיילים

משמעתיים).צעדיםננקטיםבעיראק,הנמשכת

הפחדאתהמגייסתהשלטת,הרטוריקהכנגדמחלוקת.מפני"חרדה"האומה

הדברהיאהמחלוקתהשתקתכילטעוןמבקשתאניזו,חרדהשללהצדקתההלגיטימי

נובר,מרטיןכמוהוגיםשלבכתביהםואולם,מכול.יותרמפניולפחודצריכהשישראל

במלואהנדרשמחשבהקוהציונות,שלאחרחוטנשזרהעםואחד ן~;פ:הנסארנדט,חנה

להבינןישאשר-המאמרשלעיקרווזה-סכנותאלה;לסכנותהאנליטיתהעמקות

אורךלכלברמהנשמעואלהאופוזיציונייםקולותכאחד.ונפשייםפוליטייםבמונחים

ישראל.במדינת-מושתקיםועודם-והושתקוהאומה,עיצובשלהמכרעתהתקופה

התגשמותןעםרלוונטייםבלתי,"הפכורז·קרקוצקיןאמנוןכותבארנדט,שלרעיונותיה

 41צדקתם,אתהוכיחהשה"מציאות"ככלמציאותיים"כ"בלתינדחוהםנבואותיה";של

נדירותלעתיםמשמשתזובאשרבמציאות,כופרתהלאומיתהתשוקהשראינו,כפי

ניתוחלהפיקהציונותשליכולתהשכך,ומכיווןהקבוצה.שלהמידהכאמתבלבד

שבגינהעוצמהזו;בתנועההאצורההעוצמהעלבעינימעידהמתוכהכזהביקורתי

שלום,גרשוםכמווכול.מכוללבטלהרשאיםאינםמבקריה,במיוחדמבקריה,אפילו

לאמביניהםשאישניצחוןהיהודית,האומהשלבניצחונהחייהםבמשךאלההוגיםצפו

משנעשהיותרעיניהם,לנגדזההישגשלבשהצורהנוכחאךבוודאות;לגבאויכולהיה

היהודילענייןממסירותםגרעלאהדברלקינות.נושאהפךהואהרוחלרוממותמקור

להחזיקהוסיפוהםואולםבפלשתינה.יהודיביתשלהקמתוברעיוןמתמיכתםאו

את-בורואהועודנה-בושראתהמזהאחרבנתיבלבחוריכלההציונותכיבאמונתם,

 ~ו~בפלשתינה.מושבםאתקבעוארנדט,חנהלמעטהללו,ההוגיםכלגורלה.תוואי

שלהאופוריהמןהנימהכמלואולולחרוגהזרם,נגדלשחותהיהקשהכמהבנפשכם

מדינת·הלאוםשללידתהאתקידמושבוהמלנכולינרטיב·הנגדשלצליליו . 1948

בינינו.מהדהדיםעודם

הקמתהלאחרשבועיים , 1948במאי, zב·ושהופיעו'ציונות"',"ציונותבמאמרו

בהמצויותהחדשההציונותשל"מראשיתהכינוברמרטיןטועןישראל,מדינתשל

 42האנושית,"ההוויהלעמקיעדויורדהנוקבניגודלזוזוהמנוגדותיסוד,מגמותשתי

אלבשיבהכרוכיםשניהםהלאומית.התחייהשלשוניםמובניםשניביןמבחיןנובר

לשון"קרקע,בעלת"נורמלית"אומהלייסדמבקששהאחדבשעהואולם,פלשתינה.

הרוח:אתולהקיםלשובכדיהפוליטילזמןמחוץאלהאחרהמובןחותר //וריבונות,

אשראלה,נטיותשתי 43בשר,"בבחינתאףבית,בבחינתהחייםאתלהתבנה"שהרוח

העםאתהמפקידההתפיסהביןהפעראתמייצגותונא",מקדמתזובצדזו"מתנהלות

לאומהלהיעשותממנה"טבעית"שאיןהמשאלהלביןהצדק,ועלהאמתעלהיהודי

מטעם"



 5 3ה)פםיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

שלביותרהנאמןביטויהאתבציונותנוברגםרואהארנדט,כמו 44האומות,ככל

כותבתבהתבוללות,"באמת·ובתמיםשרצוהיחידיםהיו"הציוניםההתבוללות.תשוקת

45העמים'),ככלעם('להיותהעםשלב'נורמליזציה'"משמעארנדט,
אורחות"מכל 11

מתגלה"[הציונות] ,-1939בנוברכתבהיהודית,"ההיסטוריהשידעהההתבוללות

העברים 46פרטית,"טמיעהמכליותרמסוכנתשהיאלאומית,התבוללותשלכצורה

ב·נוברכותב ",זובשעה"ואילונורמלית:לאומהלהיעשותהצליחולאהקדמונים

להימנעחיתהצריכההציונות 47איומה,"במידההיהודיםבידיהדבר"עולה , 1948

כזו.אומהליצורהניסיוןמןאונורמלית,אומהשלמיצירתה

חופפתהלאומיתהנורמליותלביןהחייםאתהבונההרוחביןנוברשלהבחנתוכ,ך

בידיהדברעולהזו"בשעהמזה:ועיוותאימהלביןמזה,וצדקאמתביןלהבחנה

לאלפחדכמקורלהתגלותעלוללאומיניצחוןכי(האפשרותאיומה"במידההיהודים

"היכן,"אלה).ימינושלבישראלהפרקעלעומדתאינהכלשהוחיצונימאיוםפחות

ובבהילות,בפשטותמתקומם,נובר 48המעשים?"אתואמתצדק"קובעיםנובר,מקשה

שללמעמדרובשלממעמדלהורידוייתןעם"איזהלערבים:הנגרמותהעוולותכנגד

"היכןשאלתומסובך.נפשיממדאלנפערנוברשלשטיעונואלא 49קרב?"ללאמיעוט

'כלפי"אמרתיפנים?"וכלפיחוץל"כלפימסתעפתהמעשים"אתואמתצדקקובעים

התפרעותבהכרחגוררתחוץכלפיהתפרעות"שהרימוסגר,במאמרמוסיףהואפנים',"

כלפיהמופניתהעוולהשלהמזיקותשהשלכותיהכךעלמתריענובר 50פנים,"כלפי

ישראלשליחסההחדשה.האומהבתוךגםלהתממשעתידותהערבים,כנגדחוץ'

לכרסםעתידהואחוסנה,ואתעתידהאתלהבטיחכדיבושאיןבלבדזולאלערבים,

בלבדזולאחורבן.עליהולהמיטבה·עצמה"התפרעות"לחוללהפנימית,בלכידותה

למעמדרובשלממעמדלהורידוייתןעם("איזהחיצוניתלמתקפהיעדתהאשהאומה

אתלהשחיתעתידההיאהאומותככללאומההיעשותהבעצם ,)"?ברקללאמיעוטשל

גורלה.אתולחרוץהפנימייםחייה

עתידהישראלכינוברמנבא , 1948במערכתהראשונההירייהנורתהבטרםכמעט

אתלהעתיקבניסיונהלהיכשלעתידההיאכיוכןאלימהלמתקפהכמטרהלשמש

ישראלכנגדהמופניתהביקורת-מכריעלקחכאןטמוןהחוץ.אלעד·תוםהתוקפנות

לקנןאפואתבואהאלימותאויבים.להישכיהעובדהבהכחשתבהכרחכרוכהאינה

ההשלכה.בניסיוןלהיכשלעתידההאומההפסיכואנליזה,שלבמונחיההבית.בתוך

בהלעשותהעתידיםהזרעיםאתישראלטמנה~חוץ,:פולו wאויבנוכחבהיערכותה

כותבמתוכה,"ישראלעלתיגרלקרואהאפשרותנמנעה"כךימים.לאורךשמות

נתפסמערערגורם"כלקורבנותיה".שלמבטםמנקודת"הציונותבמסהסעידאדוארד

חורבןעליהןלהמיטוחותרוהציונות,ישראלשללתחומןמחוץהשוכןכאיוםוביהמניה

 4מטעם
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קיים_הבלתינראההבלתיהמעמדחיתהזועמדהשלמתוצאותיהאחת 51מבחוץ," _

ישראל.בתוךהחייםהישראליםהפלסטיניםעלשנגזר-האזרחיתהבחינהמןלמעשה,

למחיקתולפעולישראלשלמובהקאינטרס"זהוכיאורועדתקבעה 2003בספטמבר

 52ישראל,"מדינתשלהערביםאזרחיהכנגדשננקטההאפליהכתםשל

בעצמהישראלשלבגידתהעלהמקונןהזןמןלביקורתמכוונתאיננימיד:ייאמר

הרבהרדיקליתבביקורתמדובר .) 1967שלהכיבושעםלזהותהנוהגיםשרבים(בגידה

לנו"ישהיווסדה:ביוםעודלהאבדההאומהשלנשמתהנובר,שלדידולגבייותר.

יותרעודרבהדחיפותמתוךנוברכותבאליה,"שנלווהמהוכלמדינהמלאה,ריבונות

אותהשלרוחההיאוהיכןזו?במדינההאומהשלמקומהמה"אבלמכן,שלאחרבשנה

אדרבא,להתקיים.ישראלשלזכותהאתלשלולכדיהאלהבדבריםאין 53אומה?"

הדילמהשלעומקהבמלואתתנסהאםרקלהתקייםתוסיףהאומהכימהםמשתמע

פנימיחורבןשביןהזיקהעלגרוסמןרדידכיוםעומדבשעתו,כנובראותה.המכוננת

הממוצע,הישראלידומה.תחינהעמובניבפנישוטחהואועוולה.עיוורוןביןוחיצוני,

"הרגשותמפניחרדלהתבוננות·עצמית,מסרבמירושלים,ברשימותיוגרוסמןכותב

בויציתואלהרגשותשמאחרדהואמרבצם;לעוררעלולהשזווהמערעריםהמאיימים

 54שבמעשיו,"הצדקלמידתבאשרמטרידותשאלות

הס,הרצל,שונותבדרכיםשמעידיםכפימתת·ההכרה,שואבתאמנםהציונותאם

שממדראוישם.שתישארלהמוטבכילומרקרובשנוברנדמהונורדאו,פינסקר

"הצבתצורתה.אתהחדשההקיבוציתלהוויהיעניקכאחד,ומוסרירוחנימוחש,בלתי

בעמקיתמיד,"נוגעתן-945בומוסר"ב"מדיניותנוברכותבאמיתית,"פוליטיתמטרה

איןזהמוסריממד 55וחדלונם,"עמיםהיותהקובעיםהראשוניםובכוחותההיסטוריה

הייחודיהמוסריייעודהבדברבן·גוריוןשלהמתלהמותהכרזותיועםכלוםולאלו

שובשצצהלטענה,זותפיסהמובילהביותרהגרועות(בגרסאותיהישראלמדינתשל

שגרירלשעברשובל,כזלמןדובריםמפי-2002בשערכתיהראיונותסדרתבמשךושוב

המשותףהייחודיהמוסריהאופיבגללבישראלתומכתאמריקההברית:בארצותישראל

האומות).לשתי

היחסיםאתהפוליטיהמישוראללהעלותכניסיוןנוברשלדבריואתמבינהאני

שליעדיהאתמיצהפרוידההכרה.חיילביןהתת·הכרתייםהחייםביןהשורריםהסבוכים

בתרגומו-שהתגלגלה " Wo Es war sott Ich werden '"'-הבאהבנוסחההאנליזה

 Where " 56לניסוח,פרוידכתבישלהאנגליתבמהדורהסטראצ'יג'יימסשלהמושמץ
Id was there Ego shatt be ". תרגום·נגד:הציעלאקאןז'אק" There where tt 

57 ". was so shoutd, must, I come to be . תת·אתלהעלותמבקשאינולאקאן

מטעם"



 5 5ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

כולו;היקוםאתברמותו·שלוהמורדהכל·יורע,האגושלהתנהלותומישוראלההכרה

הזה.היחידשלטוןניסורהמונחתהאשליהאתלחשוףניטלהפסיכואנליזהעלאדרבא,

הבלתי·ניתנים·מהלכיהנוכחשלטונועללמחוללהיכנע,מךבלאגו)ולא(אני,ה"אני"

שלתרגומוהשגתו.לטווחמחוץבההמתחולליםוהתהליכיםתת·ההכרהשללניבוי

זהות.לומפסלהנורמלית,האומהכמוהאגו,הנפש.שללנורמליזציהשואףסטראצ'י

ן-939בכתב ",ימינושלהטיפוסי"האדםמפורשת:בלשוןזוזיקהעלעומרנובר

שלו,המורחבבאני~אמונה"מחזיקהנוכחית,"המציאותבפניישראל"רוחבמאמר

שהיההציונות,רומה:טענהמשמיעכוהןהנס 58לו."שניתנתהעליונהכבמציאותבעמו,

גרוהמסוהנאיביל"אגואיזםקורכןנפלהלאומיות,שלחרשרגםלהעמידעליה

להחזיקבמקוםהנורמליות.מפנישתישמרלאומהמוטב 59המקורשת,"האמונהשל

להכריסמשמניה,עלולהתרווחלהתפטםבמקוםעצמה,עלאואחריםעלבבעלות

לעבוראנלוגיות,ביןלחמוקלעצמהשתניחלאומהלהמוטבויריעות,נכסיםבעורף

בבחינתאףבית,"בבחינתהחייםאתלבנותצריכהנובר,כותבהרוח,דימויים:בין

בשר."

היאמשיחיות,זוהיאםייסורה?תנאישאלהאומה,שלרמותהלהיותעתירהמה

הציונות 60בצלמה,מכרעתבמירהנתעצבהשהאומההמשיחיותמןרבמרחקרחוקה

ציונותחיתהזומדינית.ציונותחיתהלאנוברשלוהאנטי·אפוקליפטיתהאוטופית

"החסידות,החסידית.המסורתברוחהיומיוםחיישלולקידושםהרוחלחייהמוקרשת

אל,"מחלחלתן 920ב·גצוויינולדארכותבמזרח·אירופה,"יהדותשלהגדולהיצירתה

ביותרהבסיסיותתביעותיהםאלהיומיומיים,המעשיםשלביותרהפרוזאיתרקמתם

חזונושלום,שלרירולגבי _ושלוםנוברשלדרכיהםנפרדו(כאן 61השעה"חיישל

המשיחית).האמונהשלמרימהולהבגרסהוחטאיתר·על·המירה,ארציהיהנוברשל

ביישובההיאאףכרוכהנוברפיעלהציונותכיספקאיןרבות.השלכותזולעמדה

שלפוסקהבלתיגיוסםאתתובעתאינההיאאךערבית,קרקעשלהנרחבהיהודי

גדוליהודיםלמספרזוארץבשבילאנו"זקוקיםכך:לשםתבלכנפותמארבעיהודים

 62 "מיעוט.כנגררובלהקיםכרילאאולםכלכלית,מבחינהלקלוטהארץבכוחשישככל

להאלהיהודית,"העלייההערבים:שלהפוליטיותלזכויותיהםלהתכחשמנתעלולא

כלפורהתייחסכידוע, 63הקיימים,"המתיישביםשלהפוליטיהמעמדלהורדתלגרום

בפלשתינה,"יהודיותהבלתי"הקהילותשלוהדתיותהאזרחיותזכויותיהןאלבהצהרתו

למעןהאגורהאוהאיחור,זאתלעומתהפוליטיות.זכויותיהןאתמלהזכירונמנע

הקמתואתבמעלהראשוןכיערראהחבריה,עםנמנהשנוברערבית·יהורית,ברית

נוברשלהציונותזו,ברוחהעמים."לשנישוותפוליטיותזכויותשיעניק"שלטוןשל

הארץ,אתלכבושצריכיםאיננו"היוםהארץ:כיבושאתמטרותיהביןמנתהלאמעולם

מטעם"
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 64הארץ,"אוכלוסימצדחיינוולנוהגהרוחניתלמהותנוצפויהסכנהשאיןמפני

"ביתור"ראהשבו"הפרדה",שלפתרוןמלהציענמנענוברקונקרטיים,במונחים

עמיםשנישל"בריתשלהתרקמותהלמעזעשהזאתובמקוםהארץ,שלקריעהאו

שניהם'אבלובתרבותובחברתולעצמואדוןמהםאחדשכלשוות,זכויותבעליעצמאיים

ענייניהםשלהפדרטיביתובהנהלההמשותפתמולדתםשלפיתוחהבמפעלמאוחדים

בשותפות","העבודההואלקידושהראויהיחידהדברנוברבשביל 65המשותפים,"

תוקם(לאהמדינהעםלאהאדמה,עםלא-הערביםעםלשותפותהיאכשהכוונה

שלהאיטיתמלאכתולשםרקאלאהמדינהלשםולאהאדמהלשםלאריבונית),מדינה

החמיצהשהציונותהעובדה ,ן 94sב·ההתרחשויותאחרהעוקב ,נוברבשבילהיומיום.

היאהאומות,שארבקרבלהתקבלכדיהריבונותאתעצמהעלהמליכהזו,הזדמנות

 66ציון,"שםאתמחללתזו'"ציונות'ורוחני:פוליטיאסוןבגדר

יודעאניהתכנית.כלאת ...התוויתי"כברהרצל:שכתבדבריםהשוואה,לשםוהנה,

 ...ארגון ...להמוניםמזוןצרכיתעבורה,אמצעיכסף;ועודכסף,כסף,בה:הכרוךכלאת

אלה,לכלוקודםנהדרות.חדשות,ושכונותעריםבניין ...ראשי·מדינהעםבריתות

 67דגל." ...שיריםתמונות, ...עצומהתעמולה

כתביו:בכלרועמתלנורמליותשהתשוקהויצמד,שכתבדבריםהשוואה,לשםאו,

גאולתוהואהיהודי,העםשלהיצירתייםכוחותיובפניהניצבביותר,הגדול"האתגר

דבק ...זרותתרבויותביןמפוזרים"בהיותנוהגלות";שלנורמלייםהבלתימדפוסיה

שלושחרורנורמליותלקראתהחלטיצעד"דרושבלתי·נורמלי";יסודאיזהבחיינו

למצב"נחזוריותר";נורמליאופיאו tpךוהאומותהגזעיםשארעם"יחסינוממש";

קרובהואוכאן _זאתלעומת Iנוברבעיני 68העמים."'ככל'עםונהיהנשוב ...נורמלי

השחתהשלבמחירזאתעושהלנורמליתהנעשיתהאומה-לפסיכואנליזהמאוד

עצמית.

מאזנלהבציוניהיהנובר,שלהקרוביםוחבריותלמידיועםשנמנהכוהן,הנס

לפלשתינההגיעהוא . 1909בשנתבפראג'בר·כוכבא'הסטודנטיםלארגוןהצטרפותו

בניסיוןהציונית.התנועהמשורותפרש-1929בשפרץהערביהמרד,ובעקבותן-923ב

ענייניםלהאירכדיתמידבהםישכאלה"אירועיםכוהן,כותבהחלטתו,אתלהסביר

אזאך'נורמלים',בזמניםגםפחותלאהןשדוחקותהכרעות,כופיםוהםבהיר,באור

משמשתהיאהאמת.עלמכסההנורמליותכוהן,בשביל 69בדחיפותן,"חשיםאנואין

המותקפיםלהיותמתיימרים"אנוהמדינה-בדרך:שלמטעמההיזומהלאלימותכמסווה

יכלולאצבא,להםואיןהואילבאוגוסט.אותנותקפוהערביםכמובן,בכפנו.עווללאעל

הסיבות"אתמתעקש,הואלראות,"חייביםשאנו"אלא 70המלחמה,"חוקיאתלקיים

בארץ·נמצאיםש"אנוהעובדהאתבחשבוןלהביאכךובתוךלמרד,"יותרהעמוקות

מטעם"



 57ה)פסיכואנליזהכ(ביקודתהציונותבאוויר":המדחפים"דברים

להסכמתלשאוףכדירציניניסיוןשוםפעםאףעשינוולאשנה,שתים·עשרהישראל

אתהשוואה,לשםלהזכיר,ראויזו(בנקודהאיתר"ולתתולשאתבארץהיושבהעם

ומעדיףהסדרהשגתלשםמשא·ומתןשלהאפשרותלעצםהמסרבשרון,שלעמדתו

"בכמהקבע,כאשריותרעודחריפהלשוןנקטנובר 71חד·צדדי),באורחמעזהלסגת

אלהדבריםלסכלו."כדירבותפעלנוואנוידנו,בהישגהיההשלוםהזדמנויותוכמה

הקשורבכלבולקוהערביםשאףה"עיוורון"עלביקורתלמתוחנוברבעדמנעולא

 72לשלום,

הכוזבתהאופוריהמפניכוהןמזהירהערבי,המרדשללהדחקההתייחסותואגב

[הראשונה],העולםבמלחמתהמעצמות"כמומנצחים":של"שלוםלהנחילשעלול

בדומהאפוא,שואפיםאנוצורכנו.דיל~;י~תחזקברצוןשלוםשנעשהאנוגםהצהרנו

יעשהשבושלוםשללמצבכלומר'מנצחים,שללשלוםהעולם,במלחמתלמעצמות

להיזוןעליהיהיהכוהן.טועןאשליה,בגדרהיאזועוצמהואולם, 73רצוננו,"אתהיריב

העמוקות""הסיבותאתמשיגהאינה(היארדודההיאהפוליטיקהזה r!;lבמופמעצמה.

האומה:בלברישומהאתתחקוקקץלאיןאלימותכאחת.ואינסופיתהערבי)למרד

רב,זמןעודישראלבארץנתרחבואףשנתקייםהוא,האפשרותשבגדרבדעה"אני

בצורהלהםקוראיםשאנומשלנו,כידוניםבעזרתכךואחרהאנגלים,בעזרתתחילה

נוכללאזובדרךאךמשלנו.מדיניותלנקוטאומץלנושאיןמפניוכך'הגנה';-מבישה

במבטכוהןמסבירהששים,בשנותשנכתבה"ציונות",במסה 74כידונים,"בלילהתקיים

המדינהשלהמיליטריזםכנגדביקורתואתגורדון .דא.שלמכתביושאבכילאחור

פוליטיתהצלחהבאמצעות'להיגאל'יכולאינושעםאותנולימד"גורדוןהמתהווה:

לתחייתומבעדרקלעםמזומנתהגאולה .צבאיניצחוןבאמצעותמכךפחותועוד

משאביהאתהמשקיעהאומהכילנבא,ידעכוהן 75היחיד,"שלוהמוסריתהרוחנית

כוחה.אתלרסןתשכיללאצבאיתעוצמהשלבגיבושה

"לאומיות"),המסהאתלנוברהקדיש(כוהןהשראתואתשואבהואממנונובר,כמו

הכוכבים";רום"אלכלשונו'עת,המגלאומיותלאומיות;שלאחרלזןכוהןחותר

המדינהלצורכימתחסדת"כ"הסוואהמשמשתואינהממית""סםבגדרשאינהלאומיות

היחיד"שללחייויותר"כרויהיותר","אוהבתשהיאלאומיותהקיבוצית;ולעוצמה

בעקבותחזונואתגיבשכוהן 76ומקדם"),מאזהאנושיהמיןשלהחבויההפרטית("מהותו

"אורגיהראהבהאשרהראשונה,העולםבמלחמתאירופהעלשירדהארוךהלילה

חדשהצורהלעולםלהנחילהזדמנותבציונותראההוא 77מדינת·הלאום,שלשטנית"

מןיותראפשריותתהיינהלאשובהלאומיות"המלחמותבעיד~rזאשרלאומיות,של

ב·דומהרוחהלךביטאהודלףוירג'יניה 78הקדוש,"ברתולומיאולילשלהדתיתהקנאות

ודלף,של,הביוגרפיתליחרמיונההעולם?"מןעברהשהלאומיותרואים"אינכם : 1927

מטעם"
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וירג'יניהעתידיםהבאותהשניםארבע·עשרה"במשךהזאת:המובאהבעקבותמעירה

הנבואהשלבהתגשמותההעיכובאך 79זה,"טיעוןשלבליקוייולהיווכחוחבריהוולף

האומותכוהן,שלבעיניוביסודה.אשרהניתוחשלמתקפותוגורעאינוהאוטופית

הסמכותנית.והאלימותהטריטוריאליתההתרחבותסכנותאתהדתייםממצעיהןנטלו

עצמןמעלהאומותישילו-הארטמןדיוריואתמטריםהואוכאן-האידיאליבעתיד

תהא ...האומהשלהמקודשותזכויותיהבדברוהאמונהיום,"יבואהקד~שה:הילתאת

שלפירושהסביבמחלוקתבעקבותשהתלקחוהדמיםהתנגשויותכמומהבנתנונבצרת

 80הצלב,"שלצורתואומקראיתמלה

הניתוחשלהאירוניתעוצמתואךשנכזבו.סופןוולף,שלאלה,כמוכוהןשלתקוותיו

זעםקדושה,-המרכזייםמושגיוכלאתלהזעיקיששבהבדחיפותהשארביןניכרת

עםהןלישראל,נכוןשעודהמאבקשללבואל-דתיתקנאותמיליטריזם,אלים,

החייםאליציב,"אך"אטיבקצבהפונדמנטליזם,של(הסתננותועצמהעםוהןשכנותיה

שלביוזמתושנערךומאירופהמישראליהודיםביןעגולבשולחןבדיוןהאזרחיים).

בן·סימון,דניאלצייןצרפת,שבצפוןבקאניסי 2003בינואר'הנדיב'היהודיהארגון

בישראלהתנהלהשנייההאינתיפאדהשללפריצתהעדכיב"הארץ",בכירעיתונאי

 ,או-בעתידהארץשלהדתיתלדמותההחילוניתדמותהביןהיחסבשאלתמכריעדיון

הלשון(ולימודיכלילהזההדיוןנדםכעתקלריקאלי.לפאשיזםדמוקרטיהביןבלשונו,

הספר).בבתיהלימודיםמתכניתהוצאוהערבית

אשרמשיחיותשללצורהבחתירתונוברשללעמדותיומשיקכוהןשלחזונואם

רואהשאינומובהק,אנטי·אפוקליפטימזגגםמורועםחולקהואהעולם,"את"תגאל

אומהביןמבחיןכוהןאף Iנוברכמו 81 ,בהקרבתודווקאאלאהעצמיבמיצויייעודואת

במוצאםבזהזההקשוריםאדםבנישל"קבוצהחולקתשאותהפנימית""התנסותבתורת

שלהחיצונילעיקרוןה"כבולהמדינה,בתורתאומהלביןההיסטורית",בתעודתםאו

נתחיםועודעודקורעמרפהשאינו("חתךוהשלטון"הפוליטיקהעל·ידיהטריטוריה

בצלילהמנובריותראףלכתמרחיקכוהןאבל 82הכלכלה"),המדינה,הפוליטיקה,מן

מקורותאחרבהתחקותהמודרני,בגלגולההלאומיותשלהנפשיהממדשלמעמקיואל

בנקללהשתלבהיהעשויבמלואו,להביאושראויהבא,הקטעהמסוכנת.עוצמתה

אשליה":של"עתידהפרויד,שלבמסתו

המתנפלתוהזיקות,הדבריםשפעת Iלעדלעומתנוהלטושההחייםחידתהעצומים,הקיוםסבלות

ומטפסתעולהבמחשכים,תמידהאורבתהאפלההחיהשמות,בנוועושההנעוריםבפניהעלינו

עקרוןאותוהאמונה,לנועמדהאלמלאאלה,כלאתלשאתהיהניתןלא-נשמותינומקרקעית

ברחוקאורגותכלית,משמעותלהםומעניקאחדותלכללןא;~ךםהדבריםכלאתהמקיףחיים

 83המוכר,שלח~ג;אלזובדרךומקרבםהמיתוסשלהשניחוטאתובעל~ם

מטעם"



 5 9ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

נוטעתול"אליל",מוחלט"ל"ערךשחיתההלאומיותהשוגה,בגרסתההלאומיות

החיים,חידתשליטה:מכלשחומקבמהלשלוטבכוחםהנה,כיהאשליהאתבנתיניה

אכזריותהטבע, י?;?י~אלהיהיופרויד(בשבילהאפלההחיהוהזיקות,הדבריםשפעת

זובגרסתההלאומיותאותךמפתההאגו,כמו 84הציוויליזציה),שמסבההסבלהגורל,

נשיאהמגבס,ליארדיהודהמספקת·לעצמה.כיחידהלהתקייםעשויאתהכי ,להאמין

והצלוליםהביקורתייםהקולותואחדבירושליםהעבריתהאוניברסיטהשלהראשון

תחת-1930באורשראהבמאמרזובעמדההגלומותהסכנותעלהתריעתקופתו,של

הצבא,המדינה, , Wttte zur Macht ·ה"העמים?":ככל"עםהמתריסההכותרת

בביתנו·לאדוניםלהיותאלאלנונותרלאכעת ...תחתינוערוכיםכולם-הגבולות

 85שלנו."

פיהןשעלהיסודהנחותכלאתגם"לכנותפרויד,מקשהמחויבים,"אנו"האין

ביותרהמסוכנותהאשליותאחת ,כוהןבשבילאשליות?"בשםמדינהסדרימתנהלים

יסודעלולהתקייםלנסותהאומהאתהמדיחהלאומית,""ריבונותבדברהאמונההיא

פרויד,שלהאחרוןהגדולחיבורו 86'שלנו',"בענייניםמעורבותמכל'הזר'של"הדרתו

עיוניו.בעקבותמצריהיההיהודיהעםשלמקימוכיבטענהידועוהמונותיאיזם""משה

ייסודהאפשרותאתהמודרניהעולםבפניהפורשכטקסטזובמסהסעידאדוארדשל

מבקריהבשושלתכבודשלמקוםלפרוידלהקצותרשאיםאנוזר'בידיאומהשל

סטייה,אלאאינוכוהן,כותבישכון,"לבדד"עםשלהחזון 87הציונךת,שלהמוקדמים

דיאלהבדבריםהגלומההרדיקליותמידתעללעמודכדי 88ממש,"חסרתרפאים"רוח

המולדתמשולליהיהודיםשבעבורופינסקר,ליארדשלעמדותיולביןבינםלהשוות

ככללאומהלהיעשותשואפים"אנול"מתים·חיים":רפאים",ל"רוחותהמשוליםהם

העולםמןהמתנתקתלאומהאורבתמכלהחמורההסכנהכוהן,בשביל 89האומות."

ליבתה·שלה:סביבחרדהברובמתלפפתתוכה·פנימה,אלומשתכללתאותההסובב

המדינהשלצבאהבמסגרתהתאחדו-1948בכידונים."בלילהתקייםנוכללאזו"בדרך

לחלוציותהמסורותהציוניותהתנועותמקרבגויסושחבריו"ההגנה",ארגוןהחדשה

שליטהלהשיגלמטרהלוששםבאופיוצבאיארגוןוהאצ"ל,שיתופית,ולהתיישבות

"הצבאבזעזוע:כךעלהגיבנוברהירדן.עברלרבותישראל,ארץחלקיבכליהודית

להזריםויסודותוהרוחנית]הגשמיתהבחינהנמךבארץהמושרשיםיסודותהישראלי,

90 ,ולהדבירלכבושכחומה,ונעמדיםבזהזהמתמזגיםהםהנהוכול,מכול
11 

הציונות",עלנוסף"מבט , 1944בשנתשהופיעהבמסהארנדטכותבתראשיתה,למן

אינןלעולםאומותאך 91אוטופית",לאומיתל"ריבונותמכוליותרהציונותשאפה

שימשהישראלמדינתמיתוס.אלאאינואמונה)(גזע,חוק·לעצמך ת;יז;::ריבוניות.

הבלתיוקריסתההאשליהשלהתגבשותה-הזההעיוועיםחזוןנגולשעליהכבמה

מטעם"
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הציונותלנומגלהבעלטה,מגששתועם·זאתנחושה,כולו.העולםלעיני-נמנעת

הארץ"כיהרצל,עלארנדטכותבתהבין,"לא"הואהלאומיות.אודותיסודידבר·מה

לאומיכגוףלהתקייםעםיכולבובעולםמקוםשאיןהתקיימה,לאמעולםחלםשעליה

אינהאומהשלהממשיתההיסטוריתהתפתחותהוכיבחזונו,זאתשראהכפיאורגני

 92ביולוגית."יישרתשלהבצורותחומותיהמאחורימתחוללת

המוטעיתהלאומיתהתפיסה"דווקאארנדט,טוענתלכאורה,"פרדוקסלי"באורח

היהודיתהלאומיתהריבונותאתשהביאההיאהאומהשלהפנימיתריבונותהבדבר

שמהשאינהלאומיות 93אחרת,"אומהשלהחומרייםבאינטרסיםמוחלטתתלותלידי

לאומיותאךלפורענויות";"מקורבוודאיהיאהאומה,"שלהגסבכוחה"אלא~~טחה

"האנטישמיותכימזהירהארנדט 94יותר,"עוד"גרועהזרה,אומהשלבכוחההתלויה

ספסריםכאותם-רווחיםשגרפובלבדזולאהיהודיםכילטעון,עתידההמחרשל

בתמרוניהם,זולמעורבותהביאואףאלאבאזור,הזרותהמעצמותשלממעורבותן-

מסכמת,היאלבדה,"~ל~ת Q"ה 95לתוצאותיה,"האחריותאתעליהםלהטילישולפיכך

מרוחקאימפריאליסטיכוחשללחסותוהמשחרתלמדיניותהשראהלשמש"יכולה

לפתחעתידהישראלואמנם, 96השכנים,"שלהטוברצונםאתמעליהמרחיקהובה·בעת

 1סאפירמדאןליאמראמריקה,"נגדנלחמיםשאנחנולנו"נדמהבאמריקה.גמורהתלות

מתוצרתהרוביםאמריקה,מתוצרת"הטנקים :-2002במראמאללההפלסטיניהמנהיג

 97אמריקה."מתוצרתהלוחמיםאמריקה,

התיכוןהמזרחאלייבאההיאשבהבדרךכרוכההציונותשלמבעיות·היסודאחת

שהעלתההשקפהזוחיתההאחרונים.פרפוריהבעצםאירופיתמרכזלאומיותתפיסת

ירידה-למעמקים"אדמה,על(אוודםמוצאעלהמיוסדתאורגנית,לאומיותנסעל

זותפיסהשלמבשריהאתהקדומיםבעבריםראההסמשההמתים").אלוהיוודעות

כמורשתהרומנטיתבלאומיותלהכירהיהודילעםלוראוי Iכךואםהאדם;ימיבדברי

המיתוסשלקורבנותיולהיותמכוליותרעתידיםעצמםהיהודיםלבנים.וסימןאבות

היהודים""מדינתפרסוםלאחרשנהשבעיםהעשרים.המאהשללאורכההזה

 1נימאצי"הס,בירושלים:העבריתהאוניברסיטהמןסלמוןיעקבההיסטוריוןכותב

ואוטופיהדתיתגאולהשלממדללאומיותבהאצילםכישיערולאודומיהם 'ץי~:י~י~

לאומיותאותה-ומדירהגזעניתללאומיותהצדקהמספקיםנמצאוסוציאליסטית,

צורותיהעללאנטישמיותואפילו-הגרמניםבקרבגילוייהאתתיעבשהסעצמה,

מפניהאשרלאומיותשלגרסהאותהבלבהחקקהישראל 98והחברתיות."הגזעניות

נפשו.עללנוסהיהודיהעםנאלץ

אךהיהודי:העםשלעתידואתלהבטיחמנתעלנוסדהישראלמדינתמזאת:יתרה

ונחשפהשביסודה,הלאומיותגרסתאלהמ~~נ;תהסכנותנתגלוהקמתהברגעכבר

מטעם"



 61ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

ארנדטגםכוהן,כמונוסדה.שבשמםעקרונותאותםעללהגןהעקרוניתאי·כשירותה

העולםבמלחמתשיאלממדילהגיעהעתידהזה,הכישלוןשלמקורותיואתמזהה

צורהלבשהלאמעולם"הלאומיותהראשונה:העולםמלחמתשהמיטהבאסוןהשנייה,

הלאומית,ההתאגדותעקרוןכיהתבררמאזבהשהתלבשהזוכמווקנאיתמרושעת

לעמיםממששלריבונותלהבטיחבכוחואיןשובמהפכות,שלדגלןעללפניםשנחרת

הגבולותשלהשוניםמעבריהםהעמיםביןהוגניםיחסיםלייסדאובשמוהמתקבצים

המהותניב"כלובלכודהזובצורתההלאומיותבאיירן,טרםשלבלשונו 99הלאומיים,"

הזןמןלאומיתאמונה 100לנשק,"אחיםוקהילתדגליםפולחןממושטות,זהותשל

בגללוגולמיותה,פגיעותהבגללדווקאכיבושיםותאבלוחמנימזגלפתחנוטההזה

"מתירההיאשכךמכיווןקיימים.שאינםוהנפש,הגוףגבולותמשמרעלעמידתה

הפוליטיקהלתיאורמידהבאותההיפותכוהן'הנסשליובמלותדבר",כלומתרצת

 101העדיפויות,"סדרב"ראשהטרור"נגד"המלחמהאתבימינוהמציבה

אתמצמררתבדייקנותוניבאה , 1948במאיבקולמוסאחזהארנדטגם ,נוברכמו

הממשמשת:במלחמהניצחונהלאחרהחדשהלמדינההנכוןהעתיד

מבודדיםקצה,אלמקצהעוינתערביתאוכלוסייהמכותריםכשהםיחיוה'מנצחים'"היהודים

שאדכלעללהאפילהעתידהבדרגההעצמיתבהגנתםמשוקעיםמאוימים·תדיד,בגבולות

ניסוייםיהודית;תרבותשללפיתוחהנתוניםיהיולאשובהעםשלמעייניווהמעשים.העניינים

שללתכנונםתצטמצםהפוליטיתהמחשבהמעשי;עדךבצידןשאיןלמותרותייחשבוחברתיים

 102הכלכלית,"ההתפתחותאתיכתיבולבדםהםהמלחמהוצרכיצבאיים;מהלכים

הכבושים:בשטחיםלשרתסירובואתאלהבמיליםהסביראיצקוביץ'יניבסגן

שלהסוציאל·דמוקרטיתהשלוםמפלגתמרצ,ואילומתפרקת,העבודה"מפלגת

הטעותהדממה.ראשליושבהפךהאופוזיציהראשיושב ...קולמשמיעהאינהישראל,

שלידתוחטאזהו ...ביטחוןבענייניהנמשכתהתעסקותוהיאהשמאלשלביותרהגדולה

השניםביןהישראליהשב"כבראששעמדפרי,יעקב 103המדינה,"שלבהקמתהעוד

לפתחוניצבתהיאמתמדת.בהידרדרותנתונה"ארצנומכבר:לאהעיר ,-1995ל 1988

לכוססנמשיךחרבנו,עללחיותנוסיףאםוביטחוני.חברתיפוליטי,כלכלי,אסוןשל

 104עצמנו,"אתולהשמידבבוץ

היהודיתהלאומיותהאיןכך,ואםעתידה·שלה.אתלהבטיחמסוגלתאינההאומה

לושיתירמקוםבטוח;לחושיוכלבולמקוםהיהודיהעםשלזכותומעצםמוצדקת

פעםלמששהצורךמןסוף·סוףפטוריהיהבומקוםיחד;גםומנטאליתפיזיתלהתרווח,

משנתהעםלאחדבמכתבוגורדוןשלכדבריוהלאומי,הדופקפעימתאתפעםאחר

שלבישראלבטוחיםאינםשהיהודיםאלאהזה)?המאמרשבפתחהשני(המוטו 1912

מטעונ"
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שלנבואתהכידומהלהתרווח.אפשרשבומקוםלהםמלשמשרחוקהישראלימינו.

שלושים·במרוצתהתגלםמחיר""בכלקיוםהגורסהאתוסבמדויק:התגשמהארנדט

עלרקלאמאייםהואוכעתבמיוחד,ברוטאליבגלגולהכיבוששלשנותיוושבע

מחלקהכסמלששירתרון·פוררלירןשפיותה.עצםעלאףאלאהאומהשלביטחונה

לפעולהאפשרותאחרי"נסחפתיהמחסום":"סינדרוםבספרניסיונועלמספרבעזה

שלנו,הכוחאתכשהרגשנו ...פיקוחובלימעונשפחדבליוראשונית,יצריתהכיבצורה

שהשירותברגעשלו.לאישיותבהתאםויותריותרהגבולאתלמתוחהתחילאחדכל

 105נורמליות,"הפכוחריגותהתנהגויותמיניכלשגרה,הפךבמחסום

שיףזאבכתב , 2004במארסיאסין,השייח'החמאסבמנהיגההתנקשותבעקבות

המדינהבנגיףנדבקהישראלשמאהחששמתגנבזו,החלטה"לנוכחב"הארץ":

106המשוגעת,
שלהאוויריתהמתקפה"מעריב",בעיתוןרפפורטאמירשלניתוחופיעל 11

באוקטוברהפלסטיניםעל·ידיקסאםטילישמונהיריבעקבותשנערכהבעזה,ישראל

ש"מדינתהמסראתלפלסטיניםלהעבירבמטרהפרופורציהמכלבמתכווןחרגה , 2003

העבודהמפלגתוחברלשעברהכנסתראשיושבבורג,אברהם 107השתגעה,"ישראל

שלסיסמאותרואהאניבירושלים,במיוחדשלנו,העריםברחובותנוסע"כשאניכותב,

גזעניות-נוראיותאמירותרואהאנילמחוק.טורחתלאכברשהעירייהלערביםמוות

המתנחליםשלהציוניתהפרוורסיהיד.כלאחראותןמקבליםשאנחנו-וכהניסטיות

בתודעהנגועלאמקוםהשאירהולאחיינורקמותלכלממאירבאופןחדרהוהימין

 10811הלאומית,

הטענהאתשונותבדרכיםמוליךוכוהןארנדטנובר,ביןהנמשךהדיאלוגיהמרחב

להישירלפוליטיקה,מבעדלהבקיעשבכוחהלאומיותליצורעשויהחיתההציונותכי

לראותאפילו,(אובתוכההיושבלגרמקוםלפנותשבקרבה,האפלההחיהאלמבט

לעצבהסיכויהציונותבפנינפתחקצרלרגעפלסטין).ערבייבתוךהיושבכגרעצמה

כוהןטוען"לאומיות"המסהבפתחאחר.דבר·מהאלאמורחב""אגותהאשלאאומה

שלתקופההמחולליםעמוקים,"ב"זעזועיםדרך·קבעמלוויםתודעה""מעתקיכי

משמעיים","רב"מעורפלים",אלהתהליכיםניתוק";בידוד,מתיחות,"אי·שקט,

מתת·הכרה;העוליםההבזקיםשלתיאורםאתהולמתזולשון 109ודאיים,""בלתי

אתלגנובתת·ההכרהמורשיתבהם-תסמיניםפה,פליטותחלומות,-רגעיםאותם

דווקאנוכחותה.עלולאותתההגנהמנגנוניאתלעקוףההכרה,שלהשמוריםגבולותיה

מסויםבמובןשהיהודיםמשום-היהודיתההיסטוריהשלהטראגילייחודההודות

שלהתייחסותואתהסףעללדחותצורך(איןהעולםימיבדבריכצלליםחלפובאמת

כתנועההציונות,שלבאפשרותההיה-רפאים")"רוחותכאלהיהודיםאלפינסקר

אלאלבכורהטוענתואינהקרבאליששהשאינהלאומיותלעצבייחודית,לאומית

מטעם"



 63ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"וברים

לחללברוחםהקרוביםומעורפלים,ודאייםלארב·משמעיים,במרחביםמשתההדווקא

עורףלפנותבחרההציונותאבל .כוהןשלבתיאורוהמופיעהתמורותוהרההמעורר

זו.לאפשרות

חולקיםוערביםשיהודיםולאומיותחייםבדבראלהלהוגיםהמשותףהחזוןואולם,

 .כיהפחדמןבחלקונבעהשינויבישראל.הציבוריהוויכוחבלבמקוםותפסשבבצוותא
בארצם·שלהם"למיעוטלהפוך"עלוליםהיהודיםבשטחים,להחזיקישראלתוסיףאם

 IO 1שךךן);שלההתנתקותתכניתמאחךךיהיחידהמניעהואזהפחדכיסבךךים(ךבים

שתיפתרוןההתנחלויות,התפשטותלנוכחכיההכרההואזולתמורהאחרמקוראך

הפיכתההואישראלבפניהפתוחהיחידהאופקוכיליישום,ניתןאינושובהמדינות

בישראלהרחבהציבורעלמקובלאינוהדו·לאומיתהמדינהפתרוןאזרחיה.כללמדינת

בכמהועלהצץזהרעיוןאךהיהודית.המדינהשלחורבנהאתבורואיםמתנגדיו-

בפלשתינהוערביםיהודיםשבהםרגעיםלרבים;ידועיםשאינםהיסטורייםרגעים

המחנות.בשנישפשההלאומניהסחףנגדיחדוחברופעולהשיתפוהמנדטורית

ניצביםאנוכינראההיסטוריוגרפית,"מנקודת·מבטפפה:אילןכךעלעמדבאחרונה

ב·אפריקהמדרוםסמאטסיאןאלששלחבמכתב 111אלטרנטיבית."היסטוריהבפני

לגופיםאמצעיםהקצאתהיאולהפרדה]ההולמת"החלופהסמואל,הרברטכתב 1948

שלהתקיימותןהמצב:שלהיסודנתוניעלבהסתמךוהערביםהיהודיםמטעםנבחרים

אומחוזותלמדינות,גיאוגרפיתחלוקהבאמצעותביניהןלהפרידניתןשלאקהילות

גנדרן,דניאלצפויים.בלתייושרמליציהדו·לאומיותרעיוןלומוצאכיום 112קנטונים,"

בישראלאורראההמובטחת"בארץוערביםיהודיםהייאוש:שלהאחר"עברושספרו

החזוןהשקפתו,פיעלאדוק",וציוניהעבודהמפלגתכ"אישעצמואתמגדיר ,-2003ב

"המקראהעתיק:בעולם ,,ש wהאתניהריבוימןנמנעבלתיבאורחנגזרהדו·לאומי

הואהעיר:אתעמםחלקואזהיבוסיםמידיירושליםאתכבשדודשהמלךלנומספר

ולאחרהצידונים,עםקשריואתטיפחחיתי,ומצביאכנעניםשלטוןפקידימינה
הכרחים-פלשתיותיחידותשתיהרכיבהפלשתיםעםמדםעקוביםעימותיםכמה

 113בצבאו,"אותן_ושילביםוהפלית

תקווהאו(ארנדט),היהודיתהתרבותשללהתפתחותהחשששבהביעםאפשר

אלההוגיםשלעיניהםלנגדעמדה(כובד),אורגאניתתרבותיתליבהשללהתרקמותה

והיחידההאחתכהצדקההיהודיתהתרבותשימשהשבשבילוהעם,אחדשלדמותו

יר 1קו 9בגינצבורגאשר;שםנולדהעםאחדבפלשתינה.לאומיביתשללהקמתו

מכתביומבחרלישראל,מחוץלרביםמוכראינוששמואףהרוסית.שבאוקראינה

למשנתוהתוודעחומסקינועםהישראליים.הספרבבתינלמדעדייןהעםאחדשל

מטעם"
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ל"מרכזפלשתינהשללהפיכתהבקריאתובעיקרשנודעכמיבנעוריו.העםאחדשל

מכתביו,מבחרערךשאףוכוהן,נובראתהעםאחדהקדיםהעולם,יהדותבעבוררוחני"

כ"יועצואשר ,כלפורהצהרתבעקבותהמדינה.לרעיוןביחסעמוקהחשדנותבהפגנת

העם,אחדהעירבניסוחה,חלקלו·עצמוהיהויצמדשלהקרוב"

אךהיהודי;העםלמעזבפלשתינהלאומיביתשלבהקמתולסייעהבטיחהבריטניהממשלת

 114היהודי,העםשלהלאומיכביתפלשתינהעלהכריזהלאהיארבים,שללהבנתםבניגוד

בדבריולהכירכיווןכלפוראם ."לש"לבין"למען"ביןההבחנהעלמוטלהרבה

שכיווןהריבפלשתינה,לאומיביתלהםלכונןהיהודיםשלההיסטורית"ב"זכות

אתהיהודיםיחמסוזוזכותשלבכוחהכיהאפשרותאת"לשלולגם

הבלעדייםכאדוניהעצמםוישימוהנוכחייםהתושביםשלזכויותיהם

הלאומית"התנועהערבית:לאומיותשלניצניהמפניהתריעכוהן 115 ",הארץשל

השמיעזאת,לעומתהעם,אחד 116ולהתרחב,"להוסיףועתידהמתרחבתהערבית

שלהלאומיותשאיפותיהםאלשהתייחסוהספוריםהביקורתייםהקולותמןאחדאת

הם."גם-1918בלויצמןכתבהלאומי,"ביתםהיאזו"ארץחיוביים:במונחיםהערבים

שלבדיוניהם(אפילולאומי"כוחשללפיתוחומשאביהםמיטבאתלהקצותזכאים

 117בלבד),נדירותלעתיםאלאזהנושאעלהלאשלוםבריתחברי

היהודיתללאומיותשקםביותרהחריףכמבקרהעםלאחדשיצאוהמוניטין

חלום"לא : 1s91ב·בפלשתינהשערךהראשוןבביקורעודראשיתםמשורותיה-שלה

אםכישםמע;יהוכלויושביה"הארץמארץ·ישראל","אמתבמאמרו,"כתבעודלינעים

 118מכוער,"היותרהטפח-אתטפחלגלותפהאנירוצההזאתהאמתמן ...מוחשיתאמת

אחדאללהתייחסנהוגמכוערת).(היותרהאמתשלכבא·כוחהעצמומציגהעםאחד

הומניסטית-ליברלית"ציונותשלחלוצי"מופתהראשון",הציוני"ההוגהכאלהעם

הלאומיותשלהראשוןנציגההעםאחדהיהאלהכלעלנוסףאך~תמיד";שלווהו"מפר

 ,כיצד 119בפלשתינה,ליהודיםהערביםביןביחסיםהאפלהצדעלעמדאשרהיהודית,
החברהתוכל"אלטנוילנד",הרצלשלספרועלחריףביקורתבמאמרהעםאחדהקשה

להותירובה·בעתתבלקצותמכליהודיםשללקליטתםקרקעדילהקצותהחדשה

מארץ·"אמתבמאמרמהפסקאותאחתכל 120בעליהן?בידיהערביותהאדמותאת

פלשתינהכילהאמין""בחפוץלמשל,כך,להאמין";"ובחפוץבצירוףנפתחתישראל"

בהומעטיםערביםבידימיושבתמרביתהדברשלשלאמיתואלאמתושבים,ריקה

מדבריותנוודיאלאאינםהערביםכלכילהאמין"בחפוץאנואךהשוממים.השטחים

בתשובתומלאה.בהכרהזהתפקידעצמועלקיבלהעםשאחדדומה 121פראיים,"

לערבים,החלוציםשליחסםבעניין , 1913משנתסמילנסקימשההסופרשללמכתב

מטעם"



 65ה)פסיכואנליזהכ(כיקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

עתירמהכעת,הרבדיםפניהםכך"אםערבית':'עבורהעלשהוטללחרםנדרשהוא

אםישראל?ארץשללשליטיההימים'ב'אחריתנהיהאמנםאםלאחרים,יחסנולהיות

 122בביאתו,"לחזותשלאמעריףאניה'משיח',שלרמותוזו

בפניוהאמתאתהמטיחפסיכואנליטיקן)(אונביאכמיןמעםעצמומריםהעםאחר

שלכתביופיעלשלטונה.שלבחבלי·הלירהעדייןהנתונהבמרינההכוח,שלהמוצקות

עצמה.אתקוראתעצמה,אתמאבחנתהציונותשבוהאתרזהוהעם,אחר

הדרך"זהש"לאבאמונתודבקהואהרצל:שלביותרהנוקבמבקרוהיההעםאחר

המוקרמיםממאמריולאחרשהעניקהכותרתכלשוןרגלים),מרייותרכסף,מרי(יותר

עלהלאומיותשלהרוחניגילומהאתביכרהעםשאחרכלברזולאביותר.והמשפיעים

בשיג·כרוכההלאומיותאלהדרךכיהואאףהאמיןלנובר,ברומההפוליטי;גילומהפני

משעההשגויההדרךאלסטתההציונותהנפשי.לזמןההיסטוריהזמןביןמורכבושיח

בררך·במעשיםונתגלגלהלתחייהקמהסגולה"כ"עםהיהודיםשלכמעמרםשהאמונה

הריעוהראשוניםיחדיו.ואויביםאוהביםהשתוממוהזההפלא"למראהכביכול:נס,

יעצורבן·יומורעיוןאשרהזה,הגדולכרכרהנהיהקראו:נפשובעליצותניצחוןתרועת

בטעותהנפשועליצותהניצחוןתרועתאך 123העשייה?"בעולםדרךלולכבושכוח

"כלהונאה·עצמית:שלאוהיא,מאגיתחשיבהשלצורהלעולםהטריימפאלייתיסודן.

לוואלטרבמכתבושלוםגרשוםהתבטארומהברוח 124ובמוות,"בתבוסהכרוךניצחון

היהודיתהלאומיות 125מרי,"מוקרםבשלבבחלקנונפל,"הניצחון 1931משנתבנימין

הכושרלהאברכברהדרך'להאצהוכברהמעשהעולםאללהידחקכוחהעלעמדה

העברית:הלשוןשלסגוליתתכונההואההווהצורתשלהיעדרהעצמה.להשהות

ההזדמנותאתהיהודיהעםמחמיץלעתיר,בבהלתו 126בהווה,"מעורהחיהלא"ישראל

 127בובר),קידשאותו(אשרהיומיומיהזמןשלהאיטייםבערוציולהתעכב

שהקרישהארוכההמסהאתלקרואשלאאפשראיהעם.אחרשלגיבורוהיהמשה

ובמופתיםשבאותותהוא"יורעהרצל:עלסמויהכביקורתעליוהנערץהעברילמנהיג

הואכןועל ...חרשלבלברואלאאךלשעה,התלהבותלעורראפשראלוהייםובמראות

ערלאטלאטולחנכוהזה,ההמוןשלומשאוטרחולשאתסבלנותוכוחבכלמזדיין

כישלונו:מקוררבהבמירההיאמשהשלהגדולהמעלתו 128לתעורתו,"מוכשרשיהיה

שלהמוסריתבהידרדרותולראותונאלץהמובטחת,הארץאללהיכנסזכהלאמשה

כול;שפתיעלהעתיררוממותנישאתכיום 129נאצלה,"תקווהמלבבוו"לקרועהעם

שהעםככל"נשכחה"יותרוקשהממשיעתירשלאפשרותוכיסבורהעםאחראך

השתררהזהעתירשלמקומועללו.המובטחהגורללעברמצערבחיפזוןשעטהיהודי
: T •• 

העםאחרבשבילהיאהמדיניתהציונותמצרהיהודילעםהנשקפתהסכנהנירוואנה.

אכזבהבשוםלשאתנכוןשאינועצמית,איריאליזציהשלבמיוחדאכזרילזןההתמכרות

מטעם"
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שלבמונחיה :" Witte zur Macht "·הזהומאגנםשל(במונחיוגבולותיודעואינו

ויהילפעולהקדחתנית"נחישותואוהמציאות",אלהרצלשל"תשוקתוזוהיארנדט

למוריץבמכתבוהרצלהכריזשהיות!"ובלאלאלתרלהיעשותחייב"הכול 130 ,)"המ

 131מתכניתי."חלקזה"אף ; 1s9sמ·גיד~ן

החלוציםשלציפיותיהםאתבמתכווןהרצלהעלההיהודים""מדינתבחיבורו

שיפוריבטיחשהדבר"מיאלאלפלשתינהיישלחולאכיבהטעימוהמיועדים,

היהודיםאתלמשוךמנת"עלהרצל:הסביר-1895בחירשעםשיחהבעת 132במצבם,"

אגדות.בסיפורילבםאתלקנותוגבעות,הריםלהםלהבטיחאלאברירהאיןהארץ,אל

תלמיהאתזורעהארץ,שלאדמתהאתשחורשמיכילהםלספראפשרלמשל,כך,

האמת,מןרחוקאינוזהוהריואלומה.אלומהבכלזהבלמצואעתידיבולהאתוקוצר

וגאיתהאגואיזם""שדעתידיםזהבתרחישהעםאחדשללהשקפתו 133הכול,"ככלות

המורכבותוהתרבותיותההיסטוריותהזיקותשלמקומןעללבואהפרטייםהאינטרסים

שאתאימתכללהתערערהקבוצהעתידהאלהבתנאיםהקבוצה.חבריביןיותר

הראשונותהמהגריםקבוצות(ואמנם,המציאותתתסכלחבריהשלהאישיותציפיותיהם

כלאיבדההמדיניתהציונות 134פעם),אחרפעםזהבתהליךהתנסולפלשתינהשהגיעו

ושגתה-הדורות""כלמתלכדיםבהאשרה"שלשלת"-ההיסטוריזיכרונהעםמגע

כלעלהיהודיתהבעיהשלוסופישלם"פתרוןהמידה:עליתרמופלגותבהבטחות

משחקניהואחדאחדכלבעבורתבעהכאשרשגתההמדיניתהציונות 135היבטיה,"

שלשלתבדברהרעיוןכיצדראותוצאות).רוצה(אניהכאן·ועכשיובמתעלונחלהחלק

לעתיםשימושבושנעשהדימוי-הארץאלהקשראתהמחשלתקדומיםזיכרונות

וליבההיפוכואללמעשההוביל-ישראל""ארץשלכיבושהלהצדקתכל·כךתכופות

הזיקותבידינארגתקבוצהשלחייהרקמתוהריהארץ.עללבעלותאלימהתביעה

מחויבתהיהודיתהלאומיותחבריה.-שביןנוברשלבלשונופנים,""כלפי-הפנימיות

להיסחף,האגומיעדשאיפותיו,אתלהגשיםהיתרהבלהיטותוהאגו.מןלהתבשל

היהודיתהלאומיותעתידהפרדוקסלי,באורחמדי.רבהבמהירותיעדיולעברלדהור

בערביםשליטההארץ'כיבושבדבר(כחלוםעצמהאתשתשמידבתנאירקלהיוולד

בינהלטעות(ואיןואיטיותענווהמשוםישהעםאחדשלבהצעתוכלכלי).ושגשוג

לבססדברשלבסופוהמיועדהארץ,שלההדרגתילפיתוחהויצמדשלקריאתולבין

עודלהוסיףאםהציונות,שלהקבוצתילמטפלעצמושממנהכמיעליה).הבעלותאת

ניתןכיצדשאלה:העםאחדמציגבדמותו,בתקשרושכברהנ;י~ריםלמנייןאחדתואר

ולחשוב?לרגע,ולילעצוראומהעללהשפיע

עםתמידמתיישביםשאינםמשלה,לחוקים"נשמעתכותב,הואהאדם,""נפש

"בכושרהמושליםאלה,חוקיםאחרלהתחקותלמטרהלושםהעםאחד 136ההיגיון,"

מטעם"



 67ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

מכירהוא 137הקיבוציים,החייםעלחותמםאתטובעיםוכךבזיכרון"ואףהשיפוט

"דבריםעל·ידימונחותאכןדרכיוההיגיון";פיעללחיותיכולאינוש"עםבכך

הנוסחהאתשהריםכמיהעםאחדעללחשובניתן 138הרצל,כדבריבאוויר,"המרחפים

למצותהשישפוליטיתהזדמנותאלאחיתהלאהרצלבשבילאשרנוסחה-ההרצליאנית

גאולהלעצמיהועידהלאשובשהציונותמשעהאךה. ry;כ.ז;ן ?7בידיננטשהבובמקום-

שעליהיהודיתעצמיותשלחלופיתגרסהאותהמהיאפוקליפטית,הגשמהאפילואו

מהופוליטית?זהותשיכונןראוימהפוליטית?זהותהמכונןמהולקראתה?לחתור

הללוהשאלותכימגליםהעםאחדשלכתביובעצמם?להאמיןקבוצהאויחידשמניע

פלשתינה.שללעתידהביחסביותרהיסודיותהפוליטיותהמחלוקותשלבלבןיוקדות

 IJר~ ryל ...לבומכווןהואהרי'אני'אומר"כשאדםהעם:אחדכותבועתיד""עברבמסה
עםהעברשלוהזיכרונותהרשמיםכלאתנסתראופןבאיזההמאחדהפנימי'הכוחאו

ה'אני' 139אורגנית."שלמה,אחתברייהיחדמכולםועושהלעתידוהתקוותהחפציםכל

-המרכזהיהדותשלהאורגנילמרכזהחופףהפרטי,האגועםלזהותואיןאשרהאורגני,

שלהנפשיתהאחדותחזוןמחודשים.לחייםלהקימועתידבפלשתינההלאומישהבית

מחקרופ;ל;:זאן.פ.ךךךיקהצרפתיהפסיכיאטרשלכתביובהשפעתהתגבשהעםאחד

אחדשללעיוניוכדגםשימשדארוויןשלהיוצרתאישיותוצמיחתאודותפולהאןשל

 140אחדות,"שלמושלמתכמעטלמדרגהשהעפילה"נפשמשה,שלבדמותוהעם

להעפילבכוחהמקוםומכלומתואם,מאוחדמכלול"היאפולהאן,כותב"הנפש,"

 141כזה,"למעמד

המוצפנתוהמורשתרישומה,אתבומותירהמחיקהשכלגיליוןגםהיאהנפשאבל

אלאבהסתלקםנמחיםאינםקודמינושלאישיותםתווילהכחדה.ניתנתאינהבקפליה

שהיומהאול~ניםשהיינומהתמידמהוויםאנו"במידת·מהנפשנו:בחביונותנרשמים

במישריןאפואשואבאורגנייהודימרכזבדברהעםאחדשלחזונו 142לפנינו,"אבותינו

אתבחובההאוצרתצללים,מרובדתבעתובהמאוחדתיישרתבנפשהרואהמתפיסה

נדרשהעבר.שרידיאתהשושלת,שלעקבותיהאתהקדמוניים,אבותינושלעכבותיהם

יסודותיואתהפנימייםהחייםשלאוהנפששלזומתפיסהלגזורכדיניכרמאמץ

אמנםמניחההעםאחדשלעמדתווהנמהר.הממהרהמסתער,הפוליטיהרצוןשל

המשכיותזוהיאך-זוהנחהיסודעלאלאלשרודיכולהאינההיהדות-המשכיות

כותב"האחדות,"מתמסרים.בלתיערפיליים,במרחביםדרכהאתהמגששתפגיעה,

הנפשגםכמו 143בלבד",אידיאלבגדרלעולם"נשארתדארווין,עלבמאמרופאולהאן

מאבקיה-שלה.בתולדותמצולקתהרמוניהלכללשהגיעה

תופעותבתוכנומתעוררותרגעמדילעולם.נחהאינההנפשפאולהאן,שללשיטתו

משחקבמעיןאחרותתופעותמעוררותכךובתוךונעלמות,מתפתחותנפשיות,

 4מטעונ
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פאולהאןכתבן 905ב·ידיעתנו.ובלאבעל·כורחנוזירהלומשמשיםאנושתכופות

אחריםחלקיםיימצאושלאאחדחלקגםולובנשמתנו"איןהאישיות":"כזביבמאמרו

אפשראיאלהבתנאים 144קיומו,"לעצםמתכחשיםאףאובו,נלחמיםעליו,החולקים

הפנימיים:בחייםויציבותדיוקאחרנחפש"לשוואהרף:ללאלעצמנולשקראלאלנו

יהודימרכז 145הים,"מגלייותראףמנוחהלאיןומיטלטלותמתנודדותהנפשא~תות

האמונהעלהמיוסדיםדומים,במהלכיםאומדינהשלבהקמתהישגהלאבאמתאורגני

והנשמה.הנפששלרחש·התמידאתלהשביתאפשרכי

פסיכואנליטיתכ~שנהלרגעיםמצטיירתהעםאחדשלהסובייקטיביותתפיסת

תרבות,בן"כלרשויות":"שתיבמסההעםאחדכתב-1892בזמנה.אתשהקדימה

אותושלבמצבוימיוכלנמצאהואהרימסודרת,חברהאיזובתוךוחיוגדלשנולד

אתהפותחתהפסקהאתלהביאראוי 146בידיעתו,"שלאאחריםלרצוןהמשועבדהאיש

בשלמותה:המסה

האדםעללהפילאפשרידועיםבתנאיםכייודעים,אנוההיפנוטיסמוסחזיונותמשנתפרסמו

זרמעשהאיזהפלוניתבשעהיקיצתולאחרלעשותאזעליווכשמצוויםמיוחד,ממיןתרדמה

זהעםשיידעמבלילו,הקבועהבשעההמצווהאתכןאחרימקייםהואהריולרצונו,לרוחו

החוקריםשמעידים(כמואלאאחר,איששלומצוותורצונופיעללכךהואאנוסכיבנפשו,

שעושהמהעושההחופשיומרצונומדעתוכישלמה,באמונהמאמיןאלו)בענייניםהבקיאים

בעיניהדברליישבכדיבדמיונו,לושבוראשוניםטעמיםמפנילעשות,לונאהגםכךוכי
 147עצמו,

יישרתכלשתלווהראויהמדיניתהציונותשללפתחההעםאחדשמציבהשאלה

התפיסהעלעירערהעםאחדבעולם.חלללההחוצבתלאומיותכלמתהווה,פוליטית

חפה·מסייגיםבאמונהבהכרחכרוכהפוליטייםוחייםעתידשליצירתםכיהגורסת

הבלעדיתבחזקתונתונהומדירה,בלעדיתהיאהזהותכיבאמונההזהות,שלבכוחה

שלמרכיביועלהבעלותגאוותאתנוטלהעםאחדמכוחה.ומדירבתוכההדרהעםשל

והמנהגים'החוקיםוהמוסרהדתוהספרות,הלשוןזה:אחרבזהאבריהאתוקורעהעצמי

 148היחיד,את"להרדים"כדילהםנזקקתשהחברהה"אמצעים"אלאאינםאלה_כל

המצוויםנסתרים,היפנוטיזוריםאלפייושביםהחברה,מאישיאחדכללב"במעמקי

כידעתמבלישומע,והוא-מעשיך!'וכךכךדעותי,ותהיינהוכך'כךבחוזקה:עליו

 14911הוא.שומע

העםאחדתיארנחת",בלא"תרבותאתפרוידשפיוסםקודםשנהלארבעיםקרוב

אלהשבסוכניםהעריציםבתת·ההכרה.סוכניואתרחםבלאהמשלחהסופר·אגואת

בניאפואהםוהציבור,היחידברוחגבולבליהמושליםהראשיים,"ההיפנוטיזורים-

מטעס"



 69ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

אפשראיכךומשוםתת·ההכרה,במחילותאלינומגיעיםקולותיהם 150רחוק,"עבר

והרשעההסתהאתזהובכללהדורות,מורשתאתאלינונושאיםהםלהם.להשיב

היותרהעברממצוותאחתהיאלישראל"השנאהלמשל,כך,בשושלתנו.החקוקים

למרותהנתוניםשאנוהמורשת 151אירופא,"עמיבלננ;תעמוקעמוקשכשתרשהחזקות,

לנוניתןלארביםבמקריםאשרהעבר,מןקולותשלבדמותםאלינומגיעהמכוליותר

לשומעם.אפילו

שתכירמשעהביותר'הכובלתולודתית,אופוליטיתזהותשלבגורלהיעלהמה

האםאחרת?בדרךלפנותהיהעשויאשרתהלי,ךשלקונטינגנטיכתוצרבמעמדה-שלה

בהלדבוק(ואוליזאתבכלבהולדבוקההכרח,מןדברבהאיןהזהותכילדעתניתן

ראשעלהבמהמעלרעמיואתשולחלמשל,'מורטארא',הנודעשהכוהן"בשעהאחרת)?

וא~נ:יהיושןהלהוכיחמשתדלהפנימית''הכרתווממעמקיהקתוליתהאמונהמתנגדי

אמומזרועותבילדותוהקתוליםהכוהניםחטפוהולאשאילואז,לחשובצדקהלנויש-

ואחרונים,קדמוניםידועים,היפנוטיזוריםשלטוןתחתחזקהבידהביאוהוולאהיהודית

אחרים,והיפנוטיזוריםלגמרי'אחריםמיסודותעתהמורכבתהפנימיתהכרתוחיתה

בתוך·תוכם 152עצמו."החוםבאותוגרונומתוךעתהמדבריםהיומאלה,מאודמשונים

ולהונותלשקרנאלציםהםולפיכךבאמונותיהם,תוםעדמשוכנעיםאינםהאדםבני

נתבקשה 1936מאורעותבעקבותבפיהם.המרוממיםהאידיאליםבשירותעצמםאת

אתלהסביר"כיצדבנושאחיבורלכתובבבן·שמןהחקלאיתבפנימייהתלמידיםקבוצת

בית'מנהללהמןזיגפרידד"רהאחרונים?"השבועותבמרוצתבארץשהתעוררוהבעיות

לעולםידועכעתמתוק:יצאומעזלצדנו'"הצדקהתלמידים:חיבוריאתמסכםהספר'

מסלקותהמשאלותבחלום,"כמומוסיף,להמןלשלום."שפ~ינ~נכך!]לערביםוגםכולו

 153לסיכולן,"להביאהעלולהנעימההבלתילמציאותעדותכל

הפילוסוף(באמצעותקופרניקוסשללתגליתוהעםאחדאףנדרשפרוידכמו

זוהשקפהשמקצהבעלילמרכזיהבלתיהמעמדהדגשתלשםפיסקה)ג'וןהאמריקאי

לסובייקטיביות:

מרכזהארץשאיןפתאוםכשנודעהדבר,שעשההאדירהרושםאתלנולציירעלינוקשה

 154 ,העולמיהחומרשלוהאפלותהקטנותהנקודותאחתאזרחאלאהאדםואיןהבריאה

כאשרלספוג,נאלץהאגושלשההיבריסהמשולשתהמהלומהאתמתארפרויד

נפשו·שלו.במחוזותאדוןלאואףהמינים,מו~אאוהיקוםמרכזהואאיןכימגלההוא

באותההעולמי."החומרשלוהאפלותהקטנותהנקודותאחתאזרחאלאהאדם"אין

בנובלהאשרבבסון'סטילראילרובוטהעםאחדשלדבריואתלייחסהיהאפשרמידה

מן"ביוםכיבסברההפליגהייד"ומרג'קילדוקטורשלהמוזר"המקרההמפורסמת

מטעונ"



ורזג'קלין 70

אחתבכפיפהלדורנאלציםבתוכואשרמדיני,גוףאלאאינושהאדםלנויתחוורהימים

מתפורר.האגו 155זו,"עםזומתיישבותאינןהעצמאיותששאיפותיהםשונים,אזרחים

מעמדלעצמהמבקשתשאינהכשםאורתודוקסיתאינהאשראחרת,יהדותשלבשמה

-כמעטלאחדאחדהפסיכואנליזהשלהיסודמושגיאתהעםאחדמגייסמדינה,של
למרותוהנכפףוהסובייקטהסופר-אגושלעריצותוקטלני,שוואבמקסםהשוגההאגו

תת-ההכרה.באמצעות

ללאומיותשקםביותרהחריףהמבקרבפניפתוחיםלבדםתת-ההכרהמצריכאילו
 ··ז ••

"כפי-שקוףלמסךההיסטריתשלהאגואתהזpווהלאקאןז'אקמשורותיה.היהודית

במידהנמוךאינוההכרהאלמתת-ההכרהסף·המעבראחרמקרהבשוםפרויד,שאמר

מהתעקשותהבמישריןנובעההיסטריתשלקסמהכיוטועןמוסיףלאקאן 156כזאת."

הואקיימת."?אני"האמנםלמשל,כמו-מכולהיסודיותהשאלותאתושובשובלהציג

ספקותיהאתבאכזריותחונקתדוגמטית,ובה·בעתכאבעדשברירית-בציונותהדין

הציונית,התנועהמחלוציחיסין,חייםהמתבונן.לעיןבשקיפותאותםמסגירהובה·בעת

בעצמי:ודוחקמקשהאניאתה?''"מיברוסיה:סטודנטבהיותועוד ,-1882בביומנוכתב

 157למישהו?"'להיעשותעליניטל'האמנם

כמותםהשניים,התעקשווריטשותמרהאחרוןהמתנחליםזוגעםשערכתיבריאיון

ליהודים:אלוהיםשהבטיחהארץהיא·היאישראלכינוספים,רביםכמתנחלים

פורץ·בספר 158אומתנו."ואלתולדותינואלגורלנו,ואלעמנואללחבור"ביקשנו

המחשבהכיירושלמיחייםיוסףטוען ,-1982בלראשונהאורשראה "ר;כ!"הדרך

מתגליםהאלוהייםוהתכליתשהרצוןהאמונהאתלעולםהביאהאשרהיאהיהודית

 159המשמעות"),שלאבותיההם("היהודיםהאנושיתההיסטוריהשלבמהלכה

לאבשניםמאותבמשךהיהודיתבהיסטוריוגרפיה~זpלהאשרהרבניתהמסורת

מ~רם·שרתכליאלאומעשים,אירועיםשלונמשכתרצופהסדרהבהיסטוריהראתה

לחברהבקריאתוזומסורתכנגדיוצאהארטמןויורידעליונים.כוחותבידי~זמן

ולהיענותולשובמשמיםלההממו~יתההיסטוריהאתמאחוריהלהניחהישראלית

זאת,לעומתוריטש,הזוגבניבעבורהפוליטי.הזמןשלהאיטייםשינוייולמקצב

"בדרכיםהעבר:מורשתאתבגופםמגשימיםימינו,שלישראלימינו,שלהעולם

"התנ"ךבן-גוריון,שלכמאמרו 160רחל."אתיעקבנשאוכאןאברהם.התהלךהאלה

לפנינוהעם,אחדשתיארההיפנוטיהדורותצושלבמונחיושלנו."ייפוי·הכוחהוא

בנינדמוביותרהמשולהביםברגעיהם(דווקאנקםקריאתהמצפינהאבותנחלת

חשיםהיום"עדכיכותבגאישרנדבהעיתונאיבעל·פה).שמצטטיםכמיוריטשהזוג

לא-בפועל-ממשחייהםבשגרתשזוריםהקדומים'ש'הקולותדרוםכפרשלתושביו

אודותירושלמישללמחקרולתרוםאנויכוליםכך 161פרקי·מורשת,"אוכמטאפורות

מטעס"
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 162הללו?הדובריםאלינומדבריםמישלבקולונוספת:שאלהההיסטוריהזמן

התנגדותוהתפוצות.יהודישלמהתבוללותםהואאףהוטרדהעםאחדהציונים,ככל

להתגשםיכוליםאינםהיהודייםוהגורלשהזהותהאמונהמןנבעהלאהמדיניתלציונות

קראאשרדובנוב,שמעוןעםמתמשךפולמוסזהבענייןניהל(הואבתפוצותאלא

ואולם,ישבו).שבתוכןהאירופיותהאומותבקרבהלאומיתזהותםאתלגבשליהודים

בכתביופקת·לעצמה. 9ו~טהורהזהותשלבשמהההתבוללותמןהסתייגלאהעםאחד

הלכה·למעשהנרכשתכמו·היפנוטיים,באמצעיםהמופצתהזהות,כיוהדגיששב

אחרים.שלחיקוייםבאמצעותעצמנואתומגליםהולכיםאנומימטיים:באמצעים

הרובעלמכנים,אנו'חיקוי'"בשםכיכתב 1893משנתוהתבוללות""חיקויבמסה

בשעההפנימי"עולמוממעמקילאומרגיש,חושבועושה,אומרשאדםמהכללגנאי,

ואתהתפתחותהאתלווחבההחיקויעלקמהכולההאנושיתהחברהדברשלשלאמיתו

להתבוללות,החיקוימובילעצמיתלמחיקהגולששהואמשעהרק 163לידתה.עצם

בו:ונמחיםכביםקהילתיתוזיקהלאומיזיקוכלמוות"ואינוחיים"אינואשרלמצב

וגוףנשמה"זק.די~תבגדר(הואבו"הנמצאתהחברהשללקיומהמאדמסוכןכזה"מצב

 164קיים"),

בתפוצות.אפילולשמרהיהיהשניתןיהודיתזהותשלליצירתהחותרהעםאחד

רוחני",לאומי"מרכזלהקיםראוילשמהאשרהעיקריותהמטרותאחתזוהידידולגבי

פירושאיןכילהדגישכדימגדרויצאהעםאחד 165בפלשתינה,רוחנייהודימרכזאו

מיועדהואאלאהרוח,לענייניכל·כולויוקדשבפלשתינהלקוםהעתידשהמרכזהדבר

שכלהכרחאיןוהטעים,הוסיףכך,(ולשםהעולםיהדותבעבוררוחניכמרכזלשמש

הרבנותשלהחונקיםמתכתיביהמשוחררתתהאזוזהותלפלשתינה).יבואוהיהודים

התבוללותמעין-עצמיביטולמשוםבושישחיקוינתיניהעלהגוזרתהאורתודוקסית,

להקמתוריטשתמרהשלקריאתהלשמעבקברומתהפךודאיהעםאחדבמסווה.

מדינת·הלכה.

אותולמתןקולם,אתלרכךלאבותיושקוראכמיהעםאחדעללחשובנוטהאני

ילד).שלבנפשוהסופר·אגושלמשטרואתלמתןמבקשתשהפסיכואנליזה(כדרך

המולדתבכוראותהולצרוףלשובמוטב,אוהיהדות,אתלהצילישכיהאמיןהוא

באפס·דעתלשנןלאאךהקדמונים,האבותשלרוחםאתלספוגישכךלשםהחדשה.

מחיקהשנחטףהקתוליהכומרשלמסיפורושעולהכפיהמתים.שלפסוקיהםאת

בעצמיותונפשוכאוותלהתבצראדםיכול ,בדרשותיומרעיםוהואהיהודייהאמושל

העובדה,אתהנימהכמלואולולשנותכדיבכךאין-האתניתאוהדתיתהתרבותית,

כיאותנומלמדתהפסיכואנליזהאדם.לכלאחר,למישהולהיעשותבאפשרותושהיה

ליצורמבקשהעםאחדמכל.פחותבזהותםאיתניםבמותמעלרעמיהםאתהשולחים

מטעם"
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לעולםשהזהותלהכרהשווהמשקללהעניקובה·בעתהיהודיהעםבעבורחדשהזהות

מאדםאואחרממקוםאליועוקרתהיאשלעולםלבעליה,פשוטבאורחמשויכתאינה

היאכיעליהשייאמרזהות,התיתכןהמודרני:העידןשלהגדולההשאלהלנוהריאחר.

יחד?גםהאחריםהדבריםכלהיאובה·בעתשהיאמי

לכתמרחיקההעםאחדשלהפסיכולוגיחזונושביסודהיצירתיתהיציבותאיואולם,

שהןהדברפירוש ,והחיקויההיפנוזהדרךעלעלינונאכפותהזהויותאםמזה.יותראף

הים"),מגלייותראףמנוחהלאיןומיטלטלותמתנודדות ... "(מתמדתבתנועהנתונות

 .העברמחוזותואתההווהקהילותאתבמסעותיהןחוצותהןבאחתנודדות.הזהויות
"מגעלידיבאותשונותשחברותמשעההגבולות:משמרעללעמודנוהגאינוהחיקוי

 166ולהתערבל,לפךץהזהויותמתחילותזו,עםזוהיכרותן"אתו"מעמיקותקירבה"של

 167ולאום."חברהגבולות"עוברכלאיים,ליצירה wנעתחומו",את"מרחיבהחיקוי

לאדם",אדםביןמבחין"אינומשהלבדד.לשכוןמסוגליםאינםאומהושוםאדםשום

לאדידםשלגביובארנדט,בכוהןלהיזכרהמקוםזה 168זרים,שללעזרתםנחלץאלא

בחומותיה·הנצורההעצמאית,הריבונית,האומהשלמזויותרמסוכנתאשליהחיתה

חזון·היא'שלנו'בענייניםמגע·ומשאמכל'הזר'שללהרחקתו"השאיפהשלה:

שבינההאינטימיתבזיקהתכיראםישראל,שלדמותהתהאמה 169מסוכן,"תעתועים

צפוימה 170בשעתו,ויצמדהכריזבני·דודים,""אנחנורביםבמובניםשכנותיה?לבין

יושביםשבניוהעםלביןבינההשורריםהקשריםעלתעמודישראלאםלהתרחש

בתוכהחייםאוכביכול),הפלסטינית,המדינה(בתחומיגבולותיהעלפליטיםבמחנות

(התפוצהתבלרחביבכלרבים,כיהודיםכמותםפזורים,או(הפלסטינים-הישראלים),

בטבורהיישבו,באשריישבושבניו,העםלביןבינההשורריםהקשרים-הפלסטינית)

יושבים?הםהפוליטי) ,(הנפשי

אלאלבדה,הציונותשללא-נפשימניפסטלמעיןמצטרפיםהעםאחדשלכתביו

אללספוגעלינופתוחים.להיותמאיתנותובעהעםאחדכולו.המודרניהעידןשל

במסהלקרוא.לחקור,ללמוד,-הבנתהעללשקודובה·בעתהדורות,רוחאתקרבנו

לפניואיןהאנושיהמיןשלהרוחנייםהחיים"חוקרהעם,אחדכותבאבות""נחלת

האדם,רוחפריבעיניוהוא"הכולכי 171טיפשות,"ולאחוכמהלארע,ולאטובלא

על"נעליםאיננו 172להבינם,"בשבילבהםלהעמיקלבומושכיםיחדיוהחזיונותוכל

ערוכהמחשבתנוולהכריע.לשפוטממהריםאיננומהם."אחרים"אנחנואבותינו";

לקלטוהאדםרוחתוכלשלאורעזרדברבעולם"אין : l;להךהיכולתעצםאתלארח

אל·לדעתמסוגלאינו"אישפרויד:ושוב, 173ידוע,"במצבנמצאתכשהיאולהצמיחו

אינךשובזאת,שאמרתמשעה 174בו,"הגלומיםהרועאוהטובשלעומקםאתנכון

אישאמונה.שלכעיקרלךמשמשתאינהשובהזהותבמות.מעלרעמיךאתשולח

מטעם"
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מאמתי;תיושהרבהדורלךאיןכן"ועלהצדק,עלאוהאמתעלבמונופולמחזיקאינו

אישלכול,מעל 175אחר."דורבימיוהבליםלשקריםלהתהפךעתידיםאינםוקודשיו

זכאיםהםאףייצאולאהיום"השופטיםהמוסרי:השיפוטעלבמונופולמחזיקאינו

 176 ",מחרשלמשפטומלפני

נטיותבעלאליטיסטהיההואהכול,ככלותהעם.אחדשלמאידיאליזציהלהימנעיש

הרוחניתהתפתחותולעידוד ,-1889בבארוסהשייסדהארגוןבני·משה,-אוטוקרטיות

מןכיחשבהעםאחדנובר,כמושלאהמצמיתות.דרישותיותחתקרסהיהודי,העםשל

אתלמשל,דחה,הואבגזענות:בולחשודאפשרבפלשתינה.רוביהוושהיהודיםההכרח

לביןהיהודיהלאומיהביתהקמתביןהזיקהבדברב"אלטנוילנד"הרצלשהביעהעמדה

השאלותשלדחיפותןזאת,עםבאפריקה.ה"כושים"שלהלאומיותזכויותיהםהגשמת

יותרעודואוליבימינו,בעינהעומדתהיהודיתהלאומיותשללפתחההעםאחדשמניח

תכירשהמדינהמשעהלהשתנותבישראלהשלטתהרטוריקהעתידהכיצדמאי·פעם:

השושלת,אבותשלשקולותיהםבכךתכירשהמדינהמשעהיתרחשמהלהרע?ביכולתה

מהמרותם?אתעליהואכפואותההיפנטוסמכותה,אתלשאובמתיימרתהיאמהם

שלזרועותיהמביןאי·אזשנחטפהבאפשרותתכירהיהודיתשהלאומיותמשעהיתרחש

שהיאבכךתכירישראלשמדינתמשעהיתרחשמהאחרת?אמונהשלמחיקהאחרת,אם

עליההאויב,כנגדגבולותיהאתלגדרשבמקוםארוכות?שניםמזהכסהרוריתמתנהלת

בשטחיםעושהשהיאשהמעשיםלהצלתו?נחלץמשהאשרהגרבפניאותםלפתוח

"~מערכותב:רון·פוררלירןסמלהמחר?שלמשפטומפנימחוסניםאינםהיוםהכבושים

אנחנועשיתי,אנישאומר:הזההקולאתאבלהפוליטיקאים,אתו~מעוהקורבןאת

 177שמעתי,"לאהזההקול_אתפשעיםבעצםאונכונים,לאדבריםעשינו

הרמטכ"לג'נין,העיראתצה"להחריבשבמהלכומגן,חומתלמבצעבהתייחסו

כמו'נראיםשחייליולואכפתלאכימפקודיולכמה"אמר 1יעלוןמשהרב·אלוף

במדיניותלשינויקוראהואלפרקיםבהתבטאויותיו:עקביאינויעלוזמשוגעים."'

ובהזדמנויותהטרור,אתמלבההפלסטיניםלאזרחיםיחסהכיומתריעהישראלית
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