
 שלום רוזנברג/ יום העצמאות 

 פוסט ציונות והציונות החדשה

 

יחד עם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום  -המועדים הלאומיים החלים השבוע, יוצרים 

מחזור חדש בלוח העברי, מחזור המעורר בנו חוויות, רגשות ובשעות חסד  -ירושלים 

תפעמות כרגש מסוימות התפעמות, אף כשהתותחים רועמים. אמנם כן, בימינו נתפסת הה

שהוא חוץ לזמנו, ולפיכך, ככתוב בפרשת קדושים )ויקרא יט, ז( הפך ִפגּול, והמתפעם ֲעֹונֹו 

א. אילו הייתי מרשה לעצמי שמינית שבשמינית של התפעמות, הייתי כותב,  שאכן  ִישָּׂ

שנה מסתכלים עלינו, ומעל פסגת הר הצופים מאה דורות גאות בנו,  3500ממרומי הר ציון 

ם בני משפחתי קדושי השואה, דורות שהניחו תפילין ביד הרפה כי הרגישו, באופן ובה

בלתי מודע אולי, שהיד החזקה שמורה לנשק, שעל הצדק ועל הזכות חייבים להילחם, 

ושחיים פוליטיים פירושם סיכונים ביטחוניים ומוסריים. אלא שלא אתפתה להישמע 

ים זה בזה. הסמיכות שבין יום הזיכרון דרמטי, כי במחזור החדש השמחה והעצב מעורב

לחללי צה"ל ליום העצמאות מבטאת את התודעה שבתקופת שיבת ציון החדשה, כבימי 

ֶבל... ְּבַאַחת יָּׂדֹו  ה ְוַהנְֹּשִאים ַּבסֵּ נחמיה, הבנייה וההגנה קשורים זה בזה: "ַהּבֹוִנים ַּבחֹומָּׂ

ַלח.  ה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהשָּׂ אכָּׂ יּו עֶֹּשה ַבְמלָּׂ יו ּובֹוִנים... ְוהָּׂ ְתנָּׂ ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים ַעל מָּׂ

ה" )נחמיה ד, יא אכָּׂ ר ְוַהּיֹום ְמלָּׂ ה ִמְׁשמָּׂ נּו ַהַלְילָּׂ  טז(. -לָּׂ

 

 ציונות-על הניאו

משמעותה של הציונות היא תוכנו העמוק ביותר של יום העצמאות. לכאורה, הציונות 

בלת היא משמעות מחודשת. משימתה ההיסטורית עשתה את שלה. אלא, שבימינו מק

הראשונה של הציונות הייתה תיעול מאמציו של העם היהודי להקמתה של מדינה יהודית. 

והמתמדת, היא שמירת האינטרסים של העם היהודי  –משימתה ההיסטורית החדשה 

יה במדינת ישראל. למדינה יש כללי משחק משלה. מדינת ישראל חייבת לדאוג לכל אזרח

ללא אפליה. עליה להקפיד לא לפגוע חלילה במיעוטים החיים בתוכה, ובייחוד לכבד את 

זכויותיהם של אלה המשתתפים בהגנת המדינה. אך אנו חייבים לשמור על מהותה 

היהודית של מדינת ישראל, שעלולה להיהפך למדינת כל אזרחיה בלבד. באופן פרדוכסלי 

חופש, כללי המשחק לה היא מחויבת נוקשים מדי,  יש לקבוע שאין למדינה מספיק דרגות

הם כלואים בסד של אילוצי המשפט. כאן נעוצה חובתו הציונית החדשה של העם היהודי 

כולו, בארץ ובתפוצות. זאת החובה הציונית לשמור על הברית הקיימת עדיין בין המדינה 

משמעותית בכל  והלאום: לשמור על חוק השבות ולהבטיח רוב יהודי ונוכחות יהודית

אזורי הארץ. ואין אנו פוטרים את המדינה מחובותיה. ציונות פירושה לא אגוד סופרים 

ישראליים, אלא אגוד סופרים עבריים, ואולי גם איגוד סופרים יהודיים הכותבים בארץ 

בשפות זרות. ציונות פירושה שעל מדינת ישראל לדאוג לקיומה של אקדמיה לשפה עברית, 



מדינה היחידה בעולם המסוגלת לעשות זאת. ציונות פירושה שהסמל היות והיא ה

ההומניטרי חייב להיות מגן דוד אדום, למרות התנגדות הצלב האדום בשווייץ. ציונות 

פירושה שמירה על ההמנון ההיסטורי, המנון שיהודי כל העולם יכולים להזדהות אתו. 

ונגד הסכנות האורבות על היהודים ציונות משמעותה מאבק נגד האנטישמיות בעולם כולו, 

בגולה. הדאגה לדברים טריוויאליים אלה איננה אזעקת שווא. אנו נתונים תחת לחצו של 

ציוני שעדיין לא הגיע לשיאו. המוני עם ישראל ספוגים בזהות יהודית, אולם, -תהליך פוסט

התקשורת,  לדאבוננו, אין הדבר כך במגזרים רבים של התרבות היהודית בספרות, באמצעי

באמנות, בתיאטרון, בקולנוע ואף בעולם האקדמי, בצמתים בהם נקבע עתידנו כאומה. 

מכאן חובתינו הציונית המחודשת. ציונות פירושה בפשטות מחויבות לשמור את מדינת 

ישראל כמדינתו של העם היהודי. ומה שהמדינה אינה יכולה לעשות, על העם היהודי 

 לעשות, בהונו ובאונו.

לפני זמן השתתפתי בדיון על המתחים והשברים הקיימים בחברה הישראלית. דיברתי 

אז על הסכנה הרחוקה, שתפרוץ בארץ, חלילה, מלחמת אחים. אחד האינטלקטואלים 

שהשתתפו בדיון תיקן את דברי, בשם התקינות הפוליטית והסמנטית: "לא מלחמת אחים 

אבק העמוק ביותר המתקיים בחברה אלא מלחמת אזרחים". היה זה ביטוי מדהים למ

הישראלית, העמוק יותר מהקונפליקט שבין חרדים לחילוניים, או מהיריבות שבין ימין 

ושמאל. זהו המאבק על עצם מושג האחווה: העוד אחים יהודים אנחנו? או שמא רק 

 אזרחים במדינה בה אנו חיים. 

ל התפעמות. רק שתי אכן לכבוד יום העצמאות ארשה לעצמי שמינית שבשמינית ש

אותיות מפרידות בין 'אחים' ו'אזרחים', שני מושגי היסוד שבדילמה שלפנינו. שתי אותיות 

ר'. הדילמה הזאת היא מוקד המשימה העיקרית שלפנינו,  אלו יוצרות מילה איומה: 'זָּׂ

משימה חינוכית וקיומית. אחים אנחנו, לא זרים. אחרי יותר מיובל שנות קיום המדינה, 

ציונות שוב את הסכיזופרניה הגלותית של זהות כפולה, הפעם בין -רת בי הפוסטמעור

עמי, היא מהותה של הציונות. שלילת -ישראלי ליהודי. ההרמוניה בין השניים, במדינת

 זכות זאת היא אבסורד שאסור לנו להשלים אתו.

 

 כבשת הרש, הנוסח מקורי

ף למשוכנעים או לצאת כנגד אלה האם יש משמעות וצורך לחזור על דברים אלה, להטי

שממילא לא יקשיבו? אולי כן, בגלל כוחו של קונצנזוס אינטלקטואלי העלול לסנוור 

לפעמים את העיניים, על ידי רטוריקה ואמנות המטהרת את השרץ בק"ן טעמים ומטמאת 

את הטהור המובן מאליו. אמנם כן, שכנעתם אותי, שתי מדינות לשני עמים. ואז? מדינה 

ת מגיעה לעמי? או שמא לא?. לא אוסיף כאן טיעונים, אספר רק משל שאולי יישמע אח

-שטרם-התגלה בספריה-לכם מוכר. את הנוסח המקורי הזה מצאתי בכתב יד שטרם

 הייתה:



ה ְמאֹּד ר ַהְרּבֵּ קָּׂ ֹּאן ּובָּׂ יָּׂה צ ִׁשיר הָּׂ ׁש. ְלעָּׂ ד רָּׂ ִׁשיר ְוֶאחָּׂ ד עָּׂ ת ֶאחָּׂ יּו ְּבִעיר ֶאחָּׂ ִׁשים הָּׂ י ֲאנָּׂ  , ְׁשנֵּ

ו, ִמפִ  יו ַיְחדָּׂ נָּׂ ה ַוְיַחֶּיהָּׂ ַוִתְגַדל ִעמֹו ְוִעם ּבָּׂ נָּׂ ה ֲאֶׁשר קָּׂ ה ַאַחת ְקַטנָּׂ ין כֹּל ִכי ִאם ִכְבשָּׂ ׁש אֵּ רָּׂ תֹו ְולָּׂ

ֹּאַכל ּוִמכֹּסֹו ִתְׁשֶתה  ַוְתִהי לֹו ְכַבת. וישמור הרש את הכבשה לבל תיטרף על ידי שבעים  -ת

 זאבים שאיימו עליה. 

ֹּאנֹו ויהי היו ַקַחת ִמצ ִׁשיר ַוַּיְחמֹּל לָּׂ ֶלְך ְלִאיׁש ֶהעָּׂ ֹּא הֵּ א לֹו, -ם, ַוּיָּׂב ַח ַהּבָּׂ אֹּרֵּ ַלֲעשֹות סעודה לָּׂ

 ויאמר העשיר לרש, תן לי את כבשתך לי ואעשה מטעמים לאורחי.

 ויאמר הרש, והלוא עשרים וכמה כבשים לך, ולי רק כבשה אחת קטנה.

כל אחד ממין אחר. כבשי הבר אשר לי שונים ויאמר העשיר, כן דיברת, אולם כבשי הם 

לחלוטין אחד מהשני! האם רוצה אתה שחלילה וחס אקריב את הכבש הארגאלי, את 

הקאנאדי, את הלאריסטאני, את כבש הרעמה? או שמא את אחד מכבשי הבית, את 

המרינו האוסטרלי, או את כבשת האליה? כולם כתובים הם על ספרי אגודת הנוקדים 

 וכל אחד מהם יחיד לאמו. המאוחדים,

 ויאמר הרש, הלוא יש לך כבר כבש ֶמִרינו.

פלייששאף חד -ויאמר לו העשיר, שתי גדות למרינו. כיצד מעיז אתה לחשוב שֶמִרינו וֶמרינו

 הם! איזה פשע גנטי. 

וינתחו את הכבש ויחצו אותו, ויקח לו העשיר את אחד החצאים, ויעש לו סעודה. עוד הם 

העשיר לרש: שכני הטוב, הכבשה, בחיקך תשכב ותהי לך כבת, אולם, אנא,  נפרדים, ויאמר

אל תשיר לה יותר את שיר הערש שאתה שר לה. ה'נפש ההומיה' וה'עין הצופיה' מעצבנים 

אותי. ועיקר שכחתי, אמנם אינני יכול להזמינך לסעודה, המבין אתה, האורח לא ירגיש 

ודה עם החצי השני, אל תשכח להזמינני עצמאי מספיק. אך, זכור, אם פעם תעשה סע

כבשתך, תהיה לקחת חלק מסעודתך... אתה הרי לא פרימיטיבי עד כדי כך. מה טוב ו

 הכבשה של כל אזרחיה.


