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נכבדייהושעמר

מכתבליכתבתשבועותשמונהלפני

הנור־"בזכותספרךעלתגובתיוביקשת

והמכ־הספרלי.לשלוחשהואלתמליות"

בארצותהיינוואנישאשתיבזמןהגיעותב

ביןאותםמצאתישובנואחריורקהברית

לקרואשיכולתיועדשלי,הדואר]דברי[

במיוחדשציינתלפרקוהכוונהדבריך,

בתשומת־הנברוטי"(הפתרון)"הגולה

עתהזמן.פעםעודעברלהם,הראויהלב

בעיון.זוקריאהסיימתי

הסכמתיביןקרועלבידבריך,למקרא

מהנחותכמהשלדחייהלביןמדבריךלכמה

אותןרואהשאיננישלךההיסטורייםהיסוד

התהוותהעצםעלדבריךובייחודכמבוססות,

פעםלאלהמשכתה.והגורמיםהגולהשל

המ־הגורםמןשלךהעיןהעלמתעלתמהתי

מופיעאינולישכנראהאלו,בתהליכיםשיחי

מונה.שאתה"התירוצים"כאחדאלאאצלך

ואינניאורתודוכסי,ר"ל"דתי"אינני

מחייבאניבספרך.המוגדרבמובן"חילוני"

כהכ־והחילוניםהדתייםביןהמלחמהאת

לזמנהלחכותכדיאותהשוללואתהרחית,

המלחמהאתמחייבאתהשנים.מאהבעוד

ישראלביןבלשונך()"הקונפליקט"המיידית

תה־היאכילגמריאותהשוללואניוהגולה,

העצובהלדעתךשותףאנישתיהן.אתרוס

הוכיחוישראלמדינתשלשנהששלושים

ההיסטוריהסיכויאתמימשלאישראלשעם

ספקותלעוררכדיבכךושישגדולה,שעהשל

תלויהשהיאכמהעדזובמדינהרצונםבדבר

ולאחופשימרצוןשתבואשלהםבהכרעה

מכיראינניגיסא,מאידךמצוקה".כ"עליית

בשנתבאתי)ואניעלייתובשעתשחשבאדם

שלובחייועודיראהכיתרפ"ד(ראשית,3291

אלאבארצנו.יהודיםמיליוןמשלושהיותר

כלאתגםמגלהזו,שבעובדה"הנס"שעצם

משעתבציונותחבויהשהיתההדיאלקטיקה

מעט(.לאכךעל)וכתבתילידתה

הברורההחילוניתלעמידתךשותףאינני

כלשלל"עקירה"מקווהאינניוהקיצונית.

לה־כתנאילהמצפהשאתההמושגיםאותם

סתימתתבואזו,בעקירהתצליחאםבראתנו.

בכךדורות.שניבמשךמדינתנועלהגולל

לאשלךהחילוני"הצבר"דרכינו.נפרדות

מסביב.הערבימולמעמדיחזיק

שרובהלפסיכואנליזהאהדהכלליאין

מחקריםלהביןשיכולתיכמהעדדמיונית,

)ספרועלינויישומםעללדוןאוכללאאלו,

שעו־אריקסוןשלוספריופרידלנדרש.של

יסודכלמשוללשלולספקולציותאותורר

דעתי(.לעניות

לוויתו־אחראישבן־גוריוןספקכלליאין

קוו"ה"סטטוסבענייןל"דתיים"העקרונייםרים

והואבפניוזאתואמרתיהמקולל(או)המהולל

לד־יכולתאיךאבללעשות?!יכולתימהענה:

בביתהכיפוריםביוםלהתפללשיילךממנורוש

וידועכשברורהפגנתיכאקטרפורמיכנסת

באלוהים?האמיןשלאומכיריויודעיולכל

היהשלאהאמיתיתהסיבההאמת,למען)וזאת,

לא!(.אוקווהסטטוסלשנותאםלואיכפת

האח־"בדורכיכותבאתהפרקאותובסוף

הב־היהודיזהויהודי,שלחדשטיפוסנוצררון

ראיתישלאומתוודהמודהואניתר־גלותי".

יהודימעטים;לאכנעניםראיתיכזה.יהודי

ראיתי.לאבתר־גלותי

הערתישלאהנ"לבפרקעמודאיןכמעט

למ־)ויכולתי(כוונתיאיןאבלהערות,עליו

אומץ־לבךעלמאודלךמודהואניזה,כלצות

שעוררוהרביםבמקומותגםדעותיךוגילוי

בלבי.ספקות

שלוםבברכת

שלוםגרשם

המ־"ספרשעוררוהפולמוסהרבהעניין

יהושעא"בשכינהכפיציונות",בענייניסות

עודדהנורמליות","בזכותמאמריוקובץאת

לגרשםהספראת0891באפריללשלוחאותו

לגדולרביםובעיניבעיניושנחשבמישלום,

האינטלקטואליהאתגרמלבדהיהדות.חוקרי

התר־גםזוהיתההירושלמילמלומדבפנייה

שמנייןשלום,כלפיודוריתאידיאולוגיתסה

האםהצעיר.הסופרשלמזהכפולהיהשנותיו

הפת־"הגולהבספר,העיקריתהמסההיתה

להש־מסתבראאיפכאבבחינתהנברוטי",רון

חייו?ומפעלשלוםשלעולמוקפת

"יש־במסתושלוםביטאבענייןדעתואת

יהודים"הננוכך:בכתבו)4791(והגולה"ראל

יהדותנו".שלכגילויוישראליםתחילה,

משיב,0891ביונימותו,לפנישנתיים

עמו־שלושהשאורכובמכתבליהושעשלום

שרשםהרבותההערותעלמתבססיםדבריודים.

התמזלהנורמליות"."בזכותבספרהמסהבשולי

המכירותבביתלמכירהשהוצעזה,וספרהמזל

על־ידיהלאומיתהספרייהלמעןנרכש"קדם",

והאחראיהארכיוניםמחלקתעובדסחיש,ירון

והמכ־המסהההערות,יהושע.ארכיוןעלשם

ועקרוניחשובויכוחהחושףקרחוןקצההםתב

ומשיחיות,גלותוהגולה,ישראלכמובסוגיות

חדשה.והתחלההיסטוריתרציפות

הרא־טענות:שתייהושעמעלהבמסתו

אנואלאעלינו,נכפתהלא"הגולהכישונה,

פני־"עיוותהיאולכןעצמנו",עלאותהכפינו

)גולה(דיאספורישהעםמכיווןוהשנייה,מי";

וממשיךעמוקכצורךלהנזקקהואמטבעו

ונורמלית.לגיטימיתתופעהבהלראות

לדעתומתעלמתהיבטיהשניעלזותפישה

מי־התבוללובגולהכיההיסטוריתמהעובדה

העםמנההשניהביתחורבןערביהודים:ליוני

וב־יהודיםמיליוןלשישהארבעהביןהיהודי

במאהבלבד.אחדמיליוןה-71המאהתחילת

היהודי.מהעםשלישהושמדהעשרים

החלההציוניתהתנועהכיגורסיהושע

מתוקףולאישראללארץגעגועיםמשוםלא

הגו־הגלות.מפנימפחדאלאלגוייםשנאה

בואעדירודזמניכמצבכנפילה,נתפשהלה

פיסיתשיבההציוניםבעינישהיתההגאולה,

שואלשלוםואילומטאפיסי.ענייןולאלארץ

העםבחיימהפכההציונותהיתה"האםבמסתו:

שאותהזוגלותבגלות,בקיומומרידההיהודי,

להתחילכדיקיצונית,שלילהשוללתהיא

ישראל,בארץלחלוטיןחדשהמסכתבכתיבת

ההיס־הרציפותתודעתמתוךלהבינהשישאו

צורהלגלגולרקכיוונההציונותהאםטורית?"

היאשמאאובגולה,היהודיתהחברהדיוקןשל

חדשה?אנושיותלכינוןחתרה

המג־ביןמפגשחלבציונותכיסברשלום

המגמותלביןוהרסטורטיביותהשמרניותמות

הראשונהבמגמהוהאוטופיסטיות.המהפכניות

השקפהשל"הדוברהעם,אחדאתמונההוא

העםשלוהתחדשותותחייתועלשמרנית

ברדיצ'בסקיאתהשנייהובמגמההיהודי",

החדשהיהודיניתוקשל"המבשריםוברנר,

עלמודעתפסיחההיאהניתוקמגמתמעברו".

הקדומיםעתות"אלבגלות,ישראלתולדות

אךהכנענית""הקבוצהכידוע,המקרא".של

הגולהמעללדלגביקשוגוריוןכבןציוניגם

התנ"ך.בתקופתמקורותיהםאתולמצוא

שפיעמההמודרניבעידןהגאולהתחושת

"התפרצויותיהושעלדעתיצרהרביםבקרב

להתב־בתגובההמשיחיות".התנועותשל

ההע־אתהעמודבשולישלוםרושםזוטאות

כיגרסשלוםואכןרבים?!""לשוןהבאה,רה

המזוההכזהבלבד,אחדמשיחי""אידיאלקיים

ההקשרעםרקאידלמשההקבלהחוקרלדעת

"הרעיוןכיסבוראידלואילוהאפוקליפטי.

בת־ביותרמגוונותבדרכיםהתפרשהמשיחי

וכותבמוסיףליהושעבמכתבושונות".קופות

הע־עלתמהתיפעם"לאבו:נוזףכמושלום,

בתהליכיםהמשיחיהגורםמןשלךהעיןלמת

כימראהיהושעבדברינוסףעיוןאולםאלו".

בניגודהמשיחית.מהסוגייהמתעלםאיננוהוא

מבהירבעבר,הלאומייםהבתיםשנילאיבוד

היאבגולהשנבנתההמשיחיתהתורהיהושע,

שהרינצחית,לגלותלגיטימציהמתןמעין

הפעם"אךלארץ,לשובמתכונןאמנםהעם

אולימסויםובמובןרצינית,ההתכוננותתהיה

השלמה,הגאולהאין־סופית:התכוננותאפילו

יינטשוהיהודיםהימים".קץההיסטוריה,סוף

משיח.פעמיהישמעעםהגולהאת

בא־ב-4ב"מעריב"שהתפרסםבסימפוזיון

הת־כיום"הגלותהכותרתתחת3691פריל

צביהרבהשתתפוובוהגאולה",מניצנירוקנה

הסופררוטנשטרייך,נתןהפילוסוףקוק,יהודה

שלוםטעןהשל,יהושעאברהםוההוגההזזחיים

ומטאפי־דתיתמשמעותבעברהיתהלגלותכי

האר"יוקבלתהזוהרספרהיום.אבדהוזוסית,

מחוץהעםגלותשבהשלמהעולםתפישתבנו

שי־האלוהות.גלותשלוגילוםסמלהיאלארצו

שהת־האורוניצוצותהבריאה,בתהליךחלבוש

אללשובלאורמאפשרותלאבקליפותערבבו

לחלץנועדהלגולהישראלעםיציאתהאלוהות.

לעולם.גאולהולהביאמהקליפותהניצוצותאת

עתהאולםוגאולה.גלותיחדנכרכוזהבאופן

לאוהציונותהגלות,שלהרוחניהצביוןנעלם

נחשפההציונות,הגשמתעםלהשיבו.הצליחה

הציונותהרצל:שלהנבואהבדבריהדיאלקטיקה

אךהגלויות,קיבוץמתוךהגלותאתלחסלבאה

חיסולשעניינההפוכהמגמהחיזקהכךכדיתוך

אתחיסלההגלות,את"במקוםכאומה:היהודים

מושגאתאפוארוקנההציונותהגלות".תודעת

מהגאולה.הגלות

הציוניברעיוןסתירהחושףיהושעגם

אמ־התנהגותשהולידהסתירהובהגשמתו,

לארץתשוקהנברוטי:אופיבעלתביוולנטית

בגולה.מעמדלהחזיקשאיפהבעתובהישראל

בשנאתהתבטאזהופתולוגיפרדוקסלימצב

אחת.ובעונהבעתאליהובמשיכההגלות

העםפוחדכהזה"מדועשואל:יהושע

בארצו"נורמלייםריבונייםמחייםהיהודי

מתורגםלועזי"משפטבהערה:עוקץ)שלום

יהושעצבר"(.שלבפיולעבריתמילולית

ייחודיתסינתזההואהיהודיהעםכימשיב

מערכתמשלבשהואמכיווןודתלאוםשל

ומערכתעםאושבטמשפחה,כמוטבעית

המערכתהיהודית.בדתהמתבטאתרוחנית

הצר־על־פימתפקדתהלאומית,הראשונה,

בטריטוריהלאומיקיוםשלהנורמלייםכים

העםעלכופההדתית,השנייה,והמערכת

הביולוגישהשיוךמכיווןרוחניות.דרישות

הואאבסורדיהודי,להיותמספיקתנאיהוא

בא־לחיותכמוהתנאים,שארשמתייתרים

אומסוימיםערכיםלאמץעברית,לדבררץ,

מס־מחייבת.לאומיתלמסגרתנאמןלהיות

מאפשרהדתיתהזהותשלשחוזקההיאקנתו

הבשורההלאומית.הזהותשלרפיפותהאת

על־פישהוגדרהיהודי,לעםרקטובההדתית

יהודייה(לאם)בןלאומיאופיבעלתהגדרה

)אמונהדתיאופיבעלתהגדרהעל־פיולא

לגי־אפואמעניקההדתבתורה(.אובאלוהים

לושאיןלמרותהיהודי,שללזהותוטימציה

כלשהי.זיקהעמה

ופוליטייםכלכלייםמעמדיים,קונפליקטים

הקונפלי־לנוכחיהושעשללדעתומתגמדים

הקו־שללקיומוהמודעהעםהלאומי־דתי.קט

חייםבאמצעותאותופותרבתוכוהזהנפליקט

יהודית,מבחינהחופשינעשההואכךבגולה.

מצוותאתבגולהעליולכפותניתןלאשהרי

לאמיהודילבקשרקיכוליורקבניורבהדת.

לכפותיכולבישראלשרבשעהבשבת,לנסוע

הפניםמןבגולהמוסטהקונפליקטמרכזזאת.

אנטישמיות(.)התקפותהחוץאלהדת()אילוצי

עלשמירההואהגולהיהודיבעינישחשובמה

שיחררהכךהזהות.תכניעללאהקיום,עצם

הלאומיתוהמערכתהדתיתהמערכתאתהגולה

פוטנ־מקונפליקטהחששביניהן.מקונפליקט

ולנטרולו.לדחייתוושובשובהביאכזהציאלי

בריחהמהכרעה,מנוסאפואהואנברוטיפתרון

קונפליקט.המונעלמצב

שלוםלקונפליקט,חותרשיהושעבשעה

ישראל־שלהדיאלקטיקהאתבלשונומחייב

שלוםמצייןוהגולה""ישראלבמאמרוגלות.

צנטריפוגליתמגמהמקבילות:מגמותשתי

אתהמפוררתבישראלוקבוצותיחידיםשל

המרכזמןומרחיקההיהודיםתולדותרציפות

צנ־מגמהומנגד,הגולה;יהודיאתהישראלי

לזיקההחותריםבגולהיהודיםשלטריפטלית

להתחברותהתפוררותביןזהמתחישראל.עם

המדמהשלום,בישראל.והןבגולההןמתקיים

להתנתקהמבקשלטילמטפוריתישראלאת

"האיןשואל:אותו,ששילח)היהדות(מהגוף

שלכוחותיומתוךשצמחהישראל,מדינת

מיועדתהגולה,שלוקרקע־האםהיהודיהעם

חייהאתולחיותמקרקע־האםסופיתלהינתק
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