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ומורשת לאומיות

 המדינה חוזה על שיקלי עמיחי
 לא תנועתו את לראות שביקש

 כתנועת אלא מדינית כתנועה רק
היהדות אל שיבה

שם
ההתננחת

 להציג נוטים שבו לאופן בניגוד
 החינור במערכת הרצל את

 מלמד בכתביו עיון הממלכתית,
 לא הציונות את שתפיסתו

 נשמה נטול מדיני מהלר הייתה
 שיבה ובראשונה בראש אלא

היהדות אל

 ציונות מהי ברהוב אורח עוברי היום נשאל אם 4 +
 שונות הגדרות שלל שנקבל נראה עבורם, It־

 בטוח אינך שאם אומר הכלל בניווט, כמו אבל כתשובה.
 היית שבה האחרונה הנקודה אל ללכת עליך במיקומך
 יותר מדויקת זמן נקודת אין הזו מהבחינה "מאופס".
 הראשון הציוני הקונגרס מאשר הציונות של להגדרתה
 מנהיגה מאשר יותר מדויק אדם ואין ,1897 באוגוסט

 הציונות את שהגדיר הרצל, זאב בנימין התנועה, של
 עוד היהדות אל שיבתנו היא "הציונות הבאות: במילים

 לראשונה כשפגשתי .היהודים״ ארץ אל שיבתנו לפני
 המרגשת בביוגרפיה עיון תוך הרצל, של הזו ההגדרה את

 מעיניי חמקה היא כיצד תמהתי אילון, עמוס שכתב
 התעכבתי לא אולם לימוד, שנות 18 במשך ומאוזניי

העניין. על
 רפרוף תוך שוב, נתקלתי יותר מאוחר שנים כמה
 בנאומו זהר, בר מיכאל שערך מולדת" "ארץ באלבום

 שיבתנו היא "הציונות הראשון. בקונגרס הרצל של
 שם. נכתב היהודים", ארץ אל שיבתנו לפני עוד הביתה
 כמעט שאני לעצמי אמרתי המשפט. את שוב קראתי

 הראשונה. בפעם שפגשתי הנוסח היה זה שלא משוכנע
 להתעכב בחרתי הפעם יהדות? המילה נעלמה לאן

 הגרמנית המקור בשפת הן המדויק הנוסח את ולבדוק
 הותירו לא הממצאים בעברית. אחרים במקורות והן

 "הציונות היה הנוסח המקורות בכל לספק, מקום שום
 אנוש בטעות מדובר האם היהדות...". אל שיבתנו היא
מכוון? בכוונת או

הציטוט המשך שגם לראות ונוכחתי לקרוא המשכתי

 המדרשה ראש הוא שיקלי עמיחי ),רס״ן(במיל
"תבור" הקדם־צבאית והמכינה ציונית למנהיגות

ברק קורן איור:
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 שיבהירו נקודות שלוש שיופיעו מבלי באלבום הושמט
 אל שיבתנו היא "הציונות בנאום. חסר קטע ישנו כי

 עם תנועת היהודים. ארץ אל שיבתנו לפני עוד היהדות
 יעסוק לכן צדדים, וכמה מכמה גישה דורשת זו כבירה

 של לתחייתה הדרושים הרוח באמצעי גם הקונגרס
 שומה זה בנדון גם ולטיפוחה. שלנו הלאומית ההכרה
 להסתלק בדעתנו אין הבנה. אי הצדה לסלק עלינו
 אלא לנו, שרכשנו התרבות מן הרגל קו כרוחב אפילו

 זהר בר מיכאל נסתלקו, ספקותיי ולהעמיקה...". להוסיף
המקורי. הנאום את יכירו שקוראיו רצה לא

ק1עמ תרבותי חידוש
 בקונגרס הרצל של הפתיחה נאום שיהיה, ככל חשוב

 ואין היהדות, אל יחסו בדבר להכריע כדי די בו אין הראשון
 היהדות בעד דבריו נאמרו כאילו טענות לסתור כדי די בו

 המסורתית היהדות ריצוי כדוגמת פוליטיים מטעמים
 את מאששים הנוספים כתביו ואולם, אירופית. המזרח
היהדות. לרוח החיובית גישתו

 שעיקר מעשי אדם על מלמדים הרצל של כתביו
 משאבים גיוס ארגון, למאמצי נתונים היו מעייניו

 אחד הכלל. מן יוצאים כמה ישנם אולם ודיפלומטיה,
 שנכתב סיפור הוא הרצל שכתב מיוחדים היותר החיבורים
הציוני הקונגרס לאחר ספורים חודשים ,1897 בדצמבר

החיבור: נפתח וכך "המנורה". בשם הראשון,

 צער את בנפשו עמוק הרגיש והאיש איש, היה היה
 מצויה הייתה פרנסתו יהודי... הוא באשר היהודי
 היהודי למוצאו לבבו את הפנה לא זמן כבר זה ברווח...

 הישנה השנאה והופיעה חזרה והנה אבותיו, ולאמונת
שה האיש האמין זולתו כרבים חדשה. סיסמא תחת
 הלוך אם כי הוטב לא המצב אולם בקרוב. יחלוף זרם

 והחרישיים הפנימיים הייסורים שעם קרה והנה ורע...
 מצליח היה שלא ומה ליהדותו, היינו למקורם, נפנה
 אותה אהב הוא והיה: קם כתיקונם בימים מעולם אולי
 לא הזאת המפליאה נטייתו על גם נפשו. נימי בכל

 והייתה מאוד התחזקה שהיא עד בבירור, מיד חשב
 רק שיש הרעיון, זה היה אותו. הביע ואז בהיר, לרעיון
היהדות... אל השיבה והוא היהודים מצרת אחד מוצא

 מסעו את מתחיל הסיפור כשגיבור ממשיך החיבור
שלו: תרבותו אל הביתה המפרך

 היה מודרניות השקפות בעל כאמן והן כאדם הן
 לתוכו ובלע רבים, יהודיים בלתי במנהגים מעורה

 דרך עבר שבתוכן העמים תרבויות מתוך הכתר ללא
 אל שיבתו ובין זה בין להשלים היה אפשר איך חינוכו.

 רעיונו באמתות ספקות לעצמו לו נבעו מכאן היהדות?
 תרבויות השפעת תחת שגדל הדור, אין אולי העיקרי...

אולם הפתרון. שהיא שיבה לאותה עוד ראוי אחרות,




