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Le Pin d'Herzl

אליעזר שמאלי
לפני מאה שנה ויותר היה הדבר .וילהלם השני ,קיסר גרמניה ,בא לתוּר את ארץ
ישראל .התורכים משלו בארץ .עבּדוּל ָחאִמיד היה אז השׂוֹלטן של תוּרכיה וידידו
הטוב של קיסר גרמניה .מקונסטנטינופול יצאו הפקוּדות ליישר את הדרכים ולבנות
גשרים לכבוד האורח הגדול.
בימים ההם בא עוד תייר לא''י .שליחי השולטן לא יצאו לקראתו ...בחשאי בא האיש
אל הארץ .שם התייר הזה היה ד''ר בנימין זאב הרצל.
בלב מלא צער בא הרצל לארץ .לא פעם דיבר על לב הקיסר לטובת הרעיון הציוני ,אך
המלך הגרמני לא שׂם לב לדברי החולם חלום ''מדינת היהודים'' .והשולטן התורכי,
שבידו היה הכוֹח לחזק את ידי הרצל ,לעג לחולם ולחלומו.
הרצל ידע שוילהלם השני היה האדם האחד ,שיכול להטות את לב עבדוּל חאמיד
לטובת הרעיון של ''מדינת היהודים'' .והנה שמע הקיסר הולך לארץ ישראל.
''זוהי שעה גדולה'' אמר הרצל בליבו ''שם במקום אנסה שוב לדבר אל ליבו'' קם
ועלה לארץ.

על יד ''מקווה ישראל'' ביה''ס החקלאי הראשון בארץ ,הקימו התלמידים שער כבוד
לקבל שם את פני קיסר גרמניה בדרכו לירושלים ,עיר הקודש .המונים המונים ,יהודים
וערבים ,חיכו כל הבוקר על יד שער הכבוד לראות את פני הוד מלכוּתו.
פתאום נשמעו קולות'' :הידד! יחי הקיסר!''

הקיסר הופיע רוכב על סוּס לבן ,בראש חבוּרה של שׂרי מלכוּת ושרי צבא .קם שקט
בהמונים .רק קול שעטות הסוּס הלבן נשמע בדממה .אלפי עיניים הביטו אל הפרש

הרם והוא לא נע .מעל הסוּס הלבן שלח מבט קר כחץ אל ההמונים ,שתלו בו את
עיניהם .אך פתאום פנה אל השער והושיט את ידו אל אחד האנשים .ההמונים
התרוממו על בהונות רגליהם לראות את האיש שזכה לכבוד הגדול.
לחש עבר כרוח בשדה'' :הרצל'''' ...ד''ר הרצל''
 בוקר טוב ,אדוני הדוקטור! בוקר טוב ,הוד מלכוּתך! האם מצאה ארץ חלומנו חן בעיניך ,הוד מלכוּתך ? קשה לחלום פה ,אדוני הדוקטור ,ענה הקיסר וניגב את הזיעה מעל פניו במטפחתגדולה - .החום הגדול אינו נותן לחלום.
 הארץ שממה ,אין בה עץ ,אמר הרצל. אין צל בארץ ,צריך לנטוע כאן עצים רבים ,יערים ,כמו פה במקום הזה  -אמרהקיסר והראה בידו על השׂדות והעצים הירוּקים של מקווה-ישראל.
 אין לנו רשוּת ,הוֹד מלכוּתך - ,נאנח הרצל - ,אין הארץ בידינו.  - ‰ÈÏÚ Ïˆ ÂN¯ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı¯‡‰אמר הקיסר.הוא דירבּן את סוּסוֹ ופנה לדרך.
 -אנחנו נתראה בעיר הקודש ,אדוני ֹהדוקטור.

לחש עבר בין היהודים:
 מה אמר הקיסר ? האם נתן תקווה בלב הרצל ?הרצל עמד נרגש .עיניו החולמות הביטוּ לתוך המרחקים ושׁפתיו לחשוּ את דברי
הקיסר:
 .‰ÈÏÚ Ïˆ ÂN¯ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı¯‡‰בדרך ירושלמה עבר הרצל בארץ יהודה .מה שוממה היתה הארץ הרי סלעים עמדו
כשׂרופי אש והשמש מכה על ראשיהם.
לאחר שעות של נסיעה קשה בדרך אבנים וענני אבק ראה הרצל פינה יפה כאי ירוק
בים השממה .זאת היתה  -מוצא ,כפר עברי קטן אחד בכל הרי יהודה .מוצא היתה
ירוּקה כוּלה עם עצי זית ,תאנה ,גפן וִמשִמש .איכרים עבריים שזוּפי שמש קיבלוּ את

פניו ולחצוּ את ידו באהבת-אחים.
 פה אעמוד לנוּח בצל העצים  -אמר הרצל למלוויו  -ופה אטע עץ גם אני.לעת ערב ,כאשר הדליקה השמש השוקעת את הרי יהודה בצבעים נפלאים ,עלה הרצל
עם חבריו על ראש גבעה ונטע שם ברוש צעיר.
הברוש עלה וגדל בהרי יהודה ועמו יחד גדלה תקוות ישראל בכל הארצות לראות
בגאוּלת ציון ובבניינה.
בן שש שנים היה הברוש והוא היה גדול ויפה והיה לסמל הגאולה לכל היהודים ,אשר
ישבו בצלו בדרכם ירושלמה .ופתאום נשבר מכאב ומצער־לב החולם הגדול  -הרצל
מת!
כל ישראל בכו על מותו של המנהיג האהוּב וכ' בתמוּז היה מאז ליום־זיכרון גדול
בלוּח העברי.
שנה שנה היו בני הנוער בא''י עולים למוצא בכ' בתמוּז והיו נוטעים שתילים על-יד
ברוש הרצל.
כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה באו ימים רעים על יהודי ארץ ישראל .רעב
ומחלה פרצו בארץ .התורכים לא יכלו לעמוד במלחמה בפני האנגלים אויביהם ,והם
התנקמו ביהודים .הם גזלו את רכוּשם ,רבים מהם שׂמו בכלא ורבים הוגלו לדמשׂק.
בכל זאת לא נפל לב היהודים .הברוש של הרצל עוד גדל ועלה מעלה מעלה ו''חלום
הרצל'' הוסיף לחזק את תקוותם.
בכ' בתמוז של  ,1917בשנה השלישית למלחמה ,עלו הצעירים ,כדרכם כל שנה ,לכבד
את זכר הרצל על יד הברוש  -והנה העץ איננו! התוּרכים גידעו אותו...
את העץ גידעו ,אבל את האמונה הגדולה ב''חלום הרצל'' לא יכלו לגדוע .הצעירים
אספו את ִאְצְטֻר ָבֵּלי הברוש ,שמצאו על הארץ ,וישימו אותם בכיסיהם .ובחשכת
הלילה ,נסתרים מעין התורכים ,שבו ירושלמה וזרע הברוש של הרצל עמהם.
לאחר שנה בא קץ המלחמה .התורכים עזבו את הארץ ושמש התקווה זרחה שנית על
הרי יהודה והגליל .אז שלחו את זרע הברוש של הרצל לכל פינות הארץ ,והחלוּצים
נטעו אותם על ההרים והעמקים ,בגליל וביהודה.
כי ידוּע ידעוּ החלוּציםÏˆ ÂN¯ÙÈÂ ‰ÓÓ˘· ÌÈˆÚ ÂÚËÈ ¯˘‡ ,‰Ï‡ È„È· ‰È‰˙ ı¯‡‰ :
.‰ÈÏÚ

ְבּרוֹשׁ ֶהְרְצל
ִלְפֵני ֵמָאה ָשָׁנה ְויוֵֹתר ָהָיה ַהָדָּבר .וילהלם ַה ֵשִּׁניֵ ,קיָסר ֶגְּרַמְנָיהָ ,בּא
ָלתוּר ֶאת ֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאלַ .התּוְּר ִכּים ָמ ְשׁלוּ ָבָּאֶרץ .עבּדוּל ָחאִמיד ָהָיה
ָאז השׂוֹלטן ֶשׁל תּוְּר ְכָּיה ִויִדידוֹ ַהטּוֹב ֶשׁל ֵקיָסר ֶגְּרַמְנָיה.
ִמקּוְֹנְסַטְנִטינוֹפּוֹל ָיְצאוּ ַה ְפֻּקדּוֹת ְלַי ֵשּׁר ֶאת ַהְדָּרִכים ְוִלְבנוֹת ְגּ ָשִׁרים
ִלְכבוֹד ָהאוֵֹרַח ַהָגּדוֹל.
ַבָּיִּמים ָהֵהם ָבּא עוֹד ַתָּיּר לֹא''יְ .שִׁליֵחי השולטן לֹא ָיְצאוּ
ִלְקָראתוַֹ ...בֲּח ַשׁאי ָבּא ָהִאישׁ ֶאל ָהָאֶרץֵ .שׁם ַה ַתָּיּר ַהֶזּה ָהָיה ד''ר
ִבְּנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל.
ְבֵּלב ָמֵלא ַצַער ָבּא ֶהְרְצל ָלָאֶרץ .לֹא ַפַּעם ִדּ ֵבּר ַעל ֵלב ַהֵקּיָסר
ְלטוַֹבת ָהַרְעיוֹן ַה ִצּיּוִֹניַ ,אְך ַה ֶמֶּלְך ַהֶגְּרָמִני לֹא ָשׂם ֵלב ְלִדְבֵרי
ַהחוֵֹלם ֲחלוֹם ''ְמִדיַנת ַהְיּהוִּדים'' .והשולטן ַהתּוְּר ִכּיֶ ,שׁ ְבָּידוֹ ָהָיה
ַהכַֹּח ְלַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ֶהְרְצלָ ,לַעג ַלחוֵֹלם ְוַלֲחלוֹמוֹ.
ֶהְרְצל ָיַדע שוילהלם ַה ֵשִּׁני ָהָיה ָהָאָדם ָהֶאָחדֶ ,שָׁיֹּכל ְלַהטּוֹת ֶאת ֵלב
עבדוּל חאמיד ְלטוּ ַבּת ָהַרְעיוֹן ֶשׁל ''ְמִדיַנת ַהְיּהוִּדים''ְ .וִהֵנּה ָשַׁמע
ַהֵקּיָסר הוֵֹלְך ָלָאֶרץ ִי ְשָׂרֵאל.
''זוִֹהי ָשָׁעה ְגּדוָֹלה'' ָאַמר ֶהְרְצל ְבִּלבּוֹ '' ָשׁם ַבּ ָמּקוֹם ֲאַנ ֶסּה שׁוּב
ְלַד ֵבּר ֶאל ִלבּוּ'' ָקם ְוָעָלה ָלָאֶרץ.
ַעל ָיד ''ִמְקֶוה ִי ְשָׂרֵאל'' ביה''ס ַהַחְקָלִאי ָהִראשׁוֹן ָבָּאֶרץֵ ,הִקימוּ
ַה ַתְּלִמיִדים ַשַׁער ָכּבוֹד ְלַק ֵבּל ָשׁם ֶאת ְפֵּני ֵקיָסר ֶגְּרַמְנָיה ְבַּדְרכּוֹ
ִלירוּ ָשַׁלִיםִ ,עיר ַה ֹקֶּדשַׁ .המּוִֹנים ַהמּוִֹניםְ ,יהוִּדים ַוֲעָרִביםִ ,חכּוּ ָכּל
ַה ֹבֶּקר ַעל ָיד ַשַׁער ַה ָכּבוֹד ִלְראוֹת ֶאת ְפֵּני הוֹד ַמְלכוּתוֹ.
ִפְּתאוֹם ִנ ְשְׁמעוּ קוֹלוֹתֵ'' :היָדד! ְיִחי ַהֵקּיָסר!''
ַהֵקּיָסר הוִֹפיַע רוֵֹכב ַעל סוּס ָלָבןְ ,בֹּראשׁ ֲחבוָּרה ֶשׁל ָשֵׂרי ַמְלכוּת
ְו ָשֵׂרי ָצָבאָ .קם ֶשֶׁקט ַבֲּהמוִֹניםַ .רק קוֹל ְשָׁעטוֹת ַהסּוּס ַה ָלָּבן ִנ ְשַׁמע
ַבְּדָּמָמהַ .אְלֵפי ֵעיַנִים ִה ִבּיטוּ ֶאל ַה ָפָּרשׁ ָהָרם ְוהוּא לֹא ָנעֵ .מַעל
ַהסּוּס ַה ָלָּבן ָשַׁלח ַמ ָבּט ַקר ְכֵּחץ ֶאל ַהֲהמוִֹניםֶ ,שׁ ָתּלוּ בּוֹ ֶאת ֵעיֵניֶהם.
ַאְך ִפְּתאוֹם ָפָּנה ֶאל ַה ַשַּׁער ְוהוֹ ִשׁיט ֶאת ָידוֹ ֶאל ֶאָחד ָהֲאָנ ִשׁים.
ַהֲהמוִֹנים ִהְתרוְֹממוּ ַעל ְבּהוֹנוֹת ַרְגֵליֶהם ִלְראוֹת ֶאת ָהִאישׁ ֶשָׁזָּכה
ַל ָכּבוֹד ַהָגּדוֹל.
ָלַחשׁ ָעַבר ָכּרוַּח ַבּ ָשֶּׂדהֶ'' :הְרְצל'''' ...ד''ר ֶהְרְצל''
ֹ -בֶּקר טוֹבֲ ,אדוִֹני ַהדּוְֹקטוֹר!

 ֹבֶּקר טוֹב ,הוֹד ַמְלכוְּתָך! ַהִאם ָמְצָאה ֶאֶרץ ֲחלוֵֹמנוּ ֵחן ְבֵּעיֶניָך ,הוֹד ַמְלכוְּתךָ ? ָק ֶשׁה ַלְחלֹם ֹפּהֲ ,אדָֹני ַהדּוְֹקטוֹרָ ,עָנה ַהֵקּיָסר ְוִנֵגּב ֶאת ַהֵזָּעה ֵמַעלָפָּניו ְבִּמְט ַפַּחת ְגּדוָֹלהַ - .החוּם ַהָגּדוֹל ֵאינוֹ נוֵֹתן ַלְחלֹם.
 ָהָאֶרץ ְשָׁמָמהֵ ,אין ָבּהּ ֵעץָ ,אַמר ֶהְרְצל. ֵאין ֵצל ָבָּאֶרץָ ,צִריְך ִלְנטַֹע ָכּאן ֵעִצים ַר ִבּיםַ ,יֲעִריםְ ,כּמוֹ ֹפּהַבּ ָמּקוֹם ַהֶזּה ָ -אַמר ַהֵקּיָסר ְוֶהְרָאה ְבָּידוֹ ַעל ַה ָשּׂדוֹת ְוָהֵעִצים ַהְיֻּרִקּים
ֶשׁל ִמְקֶוהִ-י ְשָׂרֵאל.
 ֵאין ָלנוּ ְרשׁוּת ,הוֹד ַמְלכוְּתָךֶ - ,נֱאַנח ֶהְרְצלֵ - ,אין ָהָאֶרץ ְבָּיֵדינוּ.Ïˆ≈ eN¯¿Ù¿ƒÈÂ¿ ‰Ó»Ó»M
¿a« ÌÈƒ̂Ú≈ eÚË¿ƒÈ ¯L
 »∆‡¬ ,‰l∆‡≈ È„≈Èaƒ ‰È∆‰¿ƒz ı¯∆‡»‰ָ - ‰»ÈÏ∆»Úאַמר ַהֵקּיָסר .הוּא ִדְּר ֵבּן ֶאת סוּסוֹ וָּפָנה ַלֶדֶּרְך.
 ֲאַנְחנוּ ִנְתָרֶאה ְבִּעיר ַה ֹקֶּדשֲׁ ,אדוִֹני ַהדּוְֹקטוֹר.ָלַחשׁ ָעַבר ֵבּין ַהְיּהוִּדים:
 ַמה ָאַמר ַהֵקּיָסר ? ַהִאם ָנַתן ִתְּקָוה ַבּ ֵלּב ֶהְרְצל ?ֶהְרְצל ָעַמד ִנְרָגּשֵׁ .עיָניו ַהחוְֹלמוֹת ִה ִבּיטוּ ְלתוְֹך ַה ֶמְּרַחִקּים וּ ְשָׂפָתיו
eÚË¿ƒÈ ¯L
ָלֲחשׁוּ ֶאת ִדְּבֵרי ַהֵקּיָסר∆‡¬ ,‰l∆‡≈ È„≈Èaƒ ‰È∆‰¿ƒz ı¯∆‡»‰» - :
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ַבֶּדֶּרְך ירושלמה ָעַבר ֶהְרְצל ְבֶּאֶרץ ְיהוָּדהַ .מה שׁוֵֹמָמה ָהְיָתה ָהָאֶרץ
ֲהֵרי ְסָלִעים ָעְמדוּ כשׂרופי ֵאשׁ ְוַה ֶשֶּׁמשׁ ַמ ָכּה ַעל ָרא ֵשׁיֶהם.
ְלַאַחר ָשׁעוֹת ֶשׁל ְנִסיָעה ָק ֶשׁה ַבֶּדֶּרְך ֲאָבִנים ְוַעְנֵני ָאָבק ָרָאה ֶהְרְצל
ִפָּנּה ָיֶפה ְכִּאי ָיֹרק ְבָּים ַה ְשָּׁמָמהֹ .זאת ָהְיָתה  -מוָֹצאְ ,כָּפר ִעְבִרי ָקָטן
ֶאָחד ְבָּכל ֲהֵרי ְיהוָּדה .מוָֹצא ָהְיָתה ְיֻרָקּה ֻכּ ָלּהּ ִעם ֲעֵצי ַזִיתְ ,תֵּאָנה,
ֶגֶּפן וִּמ ְשֵׁמשִׁ .א ָכִּרים ִעְבִרִיּים ְשׁזוֵּפי ֶשֶׁמשׁ ִק ְבּלוּ ֶאת ָפָּניו ְוָלֲחצוּ ֶאת
ָידוֹ ְבַּאֲהַבתַ-אִחים.
מד ָלנוַּח ְבֵּצל ָהֵעִצים ָ -אַמר ֶהְרְצל ִלְמַלָוּיו  -וֹּפה ֶא ַטּע ֵעץ
 ֹפּה ֶאֱע ַֹגּם ֲאִני.
ְלֵעת ָעֵרבַ ,כֲּא ֶשׁר ִהְדִליָקה ַה ֶשֶּׁמשׁ ַהשּׁוַֹקַעת ֶאת ֲהֵרי ְיהוָּדה
ִבְּצָבִעים ִנְפָלִאיםָ ,עָלה ֶהְרְצל ִעם ֲחֵבָריו ַעל ֹראשׁ ִגְּבָעה ְוָנַטע ָשׁם
ְבּרוֹשׁ ָצִעיר.
ַה ְבּרוֹשׁ ָעָלה ְוָגַדל ְבָּהֵרי ְיהוָּדה ְוִעמּוֹ ַיַחד ָגְּדָלה ִתְּקַות ִי ְשָׂרֵאל ְבָּכל
ָהֲאָרצוֹת ִלְראוֹת ִבְּגֻא ַלּת ִציּוּן וְּבִבְנָיָנהּ.
ֵבּן ֵשׁשׁ ָשִׁנים ָהָיה ַה ְבּרוֹשׁ ְוהוּא ָהָיה ָגּדוֹל ְוָיֶפה ְוָהָיה ְלֵסֶמל ַה ְגֻּא ָלּה
ְלָכל ַהְיּהוִּדיםֲ ,א ֶשׁר ָי ְשׁבוּ ְבָּצלוֹ ְבַּדְר ָכּם ירושלמה .וִּפְתאוֹם ִנ ְשׁ ַבּר

ִמ ְכֵּאב וִּמ ַצַּערֵ-לב ַהחוֵֹלם ַהָגּדוֹל ֶ -הְרְצל ֵמת!
ָכּל ִי ְשָׂרֵאל ָבּכוּ ַעל מוֹתוֹ ֶשׁל ַה ַמְּנִהיג ָהָאהוּב וכ' ְבַּתמּוּז ָהָיה ֵמָאז
ַליּוֹם־ִז ָכּרוֹן ָגּדוֹל ַבּלּוַּח ָהִעְבִרי.
ָשָׁנה ָשָׁנה ָהיוּ ְבֵּני ַהנַֹּער בּא''י עוִֹלים ְלמוָֹצא בכ' ְבַּתמּוּז ְוָהיוּ
נוְֹטִעים ְשִׁתיִלים ַעלָ-יד ְבּרוֹשׁ ֶהְרְצל.
ַכֲּא ֶשׁר ִפְּרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ָהִראשׁוָֹנה ָבּאוּ ָיִמים ָרִעים ַעל ְיהוֵּדי
מד
ֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאלָ .רַעב וַּמֲחָלה ָפְּרצוּ ָבָּאֶרץַ .התּוְּר ִכּים לֹא ָיְכלוּ ַלֲע ֹ
ַבּ ִמְּלָחָמה ִבְּפֵני ָהַאְנ ְגִּלים אוְֹיֵביֶהםְ ,וֵהם ִהְתַנְקּמוּ ַבְּיּהוִּדיםֵ .הם ָגְּזלוּ
ֶאת ְרכוּ ָשׁםַ ,ר ִבּים ֵמֶהם ָשׂמוּ ַבּ ֶכֶּלא ְוַר ִבּים ֻהְגלוּ ְלַד ֶמּ ֶשׂקְ .בָּכל ֹזאת
לֹא ָנַפל ֵלב ַהְיּהוִּדיםַ .ה ְבּרוֹשׁ ֶשׁל ֶהְרְצל עוֹד ָגַּדל ְוָעָלה ַמְעָלה
ַמְעָלה ו''ֲחלוֹם ֶהְרְצל'' הוִֹסיף ְלַחֵזּק ֶאת ִתְּקָוָתם.
בכ' ְבַּתמּוּז ֶשׁל ַ ,1917בּ ָשָּׁנה ַה ְשִּׁלי ִשׁית ַל ִמְּלָחָמהָ ,עלוּ ַה ְצִּעיִרים,
ְכַּדְר ָכּם ָכּל ָשָׁנהְ ,לַכ ֵבּד ֶאת ֵזֶכר ֶהְרְצל ַעל ָיד ַה ְבּרוֹשׁ ְ -וֵהָנּה ָהֵעץ
ֵאיֶננּוּ! ַהתּוְּר ִכּים ִגְּדעוּ אוֹתוֹ...
ֶאת ָהֵעץ ִגְּדעוֲּ ,אָבל ֶאת ָהֱאמוָּנה ַה ְגּדוָֹלה ְבּ''ֲחלוֹם ֶהְרְצל'' לֹא ָיְכלוּ
ִלְגדַֹּעַ .ה ְצִּעיִרים ָאְספוּ ֶאת ִאְצְטֻר ְבֵּלי ַה ְבּרוֹשֶׁ ,שׁ ָמְּצאוּ ַעל ָהָאֶרץ,
ְו ָשׂמוּ אוָֹתם ְבִּכיֵסיֶהם .וְּבֶח ְשַׁכת ַה ַלְּיָלהִ ,נְס ָתִּרים ֵמֵעין ַהתּוְּר ִכּים,
ָשׁבוּ ירושלמה ְוֶזַרע ַה ְבּרוֹשׁ ֶשׁל ֶהְרְצל ִע ָמֶּהם.
ְלַאַחר ָשָׁנה ָבּא ֵקץ ַה ִמְּלָחָמהַ .התּוְּר ִכּים ָעְזבוּ ֶאת ָהָאֶרץ ְו ֶשֶׁמשׁ
ַה ִתְּקָוה ָזְרָחה ֵשִׁנית ַעל ֲהֵרי ְיהוָּדה ְוַהָגִּלילָ .אז ָשְׁלחוּ ֶאת ֶזַרע
ַה ְבּרוֹשׁ ֶשׁל ֶהְרְצל ְלָכל ִפּנּוֹת ָהָאֶרץְ ,וַהֲחלוִּצים ָנְטעוּ אוָֹתם ַעל
ֶהָהִרים ְוָהֲעָמִקיםַ ,בָּגִּליל וִּביהוָּדה.
ÌÈƒ̂Ú≈ eÚË¿ƒÈ ¯L
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בּרוֹש הרצל
Le Texte  ברוש הרצלest un récit illustrant parfaitement la commémoration des 100 ans de
Sionisme et le combat mené par le rêveur acharné que fut Théodore Benyamin Zeev
Herzl.
Quelques remarques sémantiques concernant les expressions construites avec le mot לב
Dans le texte :
Le coeur en peine : בלב מלא צער
Essayer de convaincre (parler au coeur) הרצל דיבר על לב הקיסר
Ne pas prêter attention (mettre / ne pas mettre le coeur) הקיסר לא שׂם לב לדברי הרצל
Faire changer d'avis (incliner le coeur) להטות את הלב של עבּדוּל חאמיד
Relevez les autres expressions construites autour du mot  לבdans le texte et traduisez les
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Autres expressions construites avec le mot  לב:
du fond du coeur :  מקרב לב, attention :  תשׂוּמת לב, courage : אוֹמץ לב
dire la vérité sans rien cacher :  גילוּי לב, de toute son âme : בלב ובנפש

בּרוֹש הרצל
empereur
visiter, faire du tourisme
gouverner
ordre
rendre droit, applanir
pont
touriste
à sa rencontre
secret
peine
idéal, cause
se moquer, railler
agricole
arc de triomphe
foule
monter à cheval
groupe
ministre
trot
silence
regarder
cavalier
haut
bouger
regard
flêche
fixer (dans le texte)
tendre (une main)
se relever, se redresser

קיסר
לתוּר
 למשוֹל,משלו
פקוּדה
ליישר
גשר
תייר
לקראתוֹ
חשאי
צער
רעיון
 ללעוג,לעג
חקלאי
שער כבוד
המונים
 ִלרכוֹב,רוכב
חבורה
שׂר שׂרים
שעטות
דממה
 להביט,הביטו
פרש
רם
 לנוע,נע
מבט
חץ
 ִלתלוֹת,תלו
 להושיט,הושיט
 להתרומם,התרוממו

essuyer
transpiration
voile, mouchoir
désert
montrer
autorisation, permission
éperonner
distances
ses lèvres
murmurer
rocailles
olive
figue
vigne
abricot
bronzé
serrer
pin
jeune
leader
éclater
leur ennemis
se venger
comme à leur habitude
couper, trancher, abattre
pomme de pin
obscurité
semence
vallée

 לנגב,ניגב
זיעה
ִמטפחת
שממה
 להראות,הראה
רשוּת
 לדרבּן,דירבן
 מרחקים,מרחק
 השׂפתיים שלו,שׂפתיו
 ללחש,לחש
הרי סלעים
זית
תאנה
גפן
משמש
 שזוּפים,שזוּף
 ללחוֹץ,לחצו
ברוש
צעיר
מנהיג
 ִלפרוץ,פרצה
 האויבים שלהם,אויביהם
 להתנקם,התנקמו
כדרכם
 לגדוע,גידעו
 אצטרובלים,אצטרובל
חשכה
זרע
עמק עמקים

בּרוֹש הרצל
Eléments de civilisation

בשנת  1898ביקר בארץ בנימין זאב הרצל .בין היתר נסע לבקר במושבה מוָֹצא,
הקרובה לירושלים ,כדי לעודד את האיכרים שגרו בה .הרצל ביקש לעשות מעשה
שיסמל את הקשר בין העם היהודי החוזר לארץ־ישראל ובין אדמת הארץ .הוא שתל
עץ על אחת הגבעות שליד מוצא .כדי להדגיש את הכוח של ההתיישבות ,ביקש
לשתול ארז ,שנחשב ל''מלך העצים'' .הביאו לו שתיל של ארז ,והוא נטע אותו בטקס
גדול .רק לאחר זמן התברר שזאת היתה טעות :הארז היה בעצם ברוֹש...
כעבור שנים כרתו את העץ ,וכיום נשארו רק שאריות קטנות של הגזע שלו .אבל
הטעות הבוֹטנית לא נשכחה ,מפני שבמקום שבו שתל הרצל את הארז־ברוש שלו ,קם
בית־הבראה קטן ,והוא נקרא ''ארזה'' ,על שם ה''ארז''.

Le Pin d'Herzl. Tou BiShvat 1923

)Extraits du journal d'Herzl (2.11.1898

ירושלים 2.11.1898 -
הבוקר של האירוע הגדול היה קצת קדחתני .עוד בהיותי בכותנת-הלילה הדרכתי את
חברי בענייני נוהג בראיון עם הקיסר  .פרטים מגוכחים ,לבודנהיימר אין כובע צילינדר
טוב .אחר כך התרגזויות בעניין סידורי ההסעה ,שהרי עלינו להגיע לשם בצורה
מרשימה .עכשיו ,בשעה  ,11אנו חוטפים משהו לאכול ומייד מתלבשים .שנירר רוצה
לתת לכל אחד מאתנו מעט ברום  -זה מה שעושים בימינו לפני שיוצאים לדו-קרב.
בשעה אחת ושמונה דקות הנה כבר שבנו מן הראיון .קבלת הפנים הקצרה הזאת
תישמר לעולם ועד בתולדות היהודים ולא מן הנמנע שיהיו לה גם תוצאות היסטוריות.
באחת עשרה וחצי כבר סיימנו את ארוחת הצהריים המזורזת שלנו.
עמדתי על כך שחברי הנכבדים לא יגזימו באכילה ,כדי שלא יעשו לי בושות .בשעה
שתים עשרה היינו כולנו לבושים כיאות .לבודנהיימר היה כובע-צילינדר גרוטסקי
וחפתים רחבים מדי שמתוכם השתפלו השרוולים של הכותונת .ברגע האחרון צריך

היה למצוא בשבילו זוג חפתים אחרים.
ענדתי )בפעם הראשונה( את אות מדג'ידייה המרופט .לא הרשיתי לאף אחד לבלוע
ברום  -כשם שאמר מארקו ברוך בבאזל :לא רציתי לעשות זאת ,למען ההיסטוריה.
ואכן צדקתי .בשמש הצהריים הלוהטת ובאבק הלבן נסענו אל המאהל .כמה יהודים
ברחוב הביטו בנו בעוברנו .כברווזים בתוך ביצה ,כשברווזי הבר טסים מעל
לראשיהם .בשער הגדר של האוהלים היססו השומרים הטורקים לפני שהרשו לשנירר
ולי להיכנס .אז הגיע סמל שהכניס אותנו .בחלל המגודר קידם אותנו הגראף פון קסל
שהיה לבוש מדים קולוניאליים והפנה אותנו לאוהל-המתנה .עמדנו שם כעשר דקות
ובחנו את הסלון הקטן על שטיחיו המרהיבים ועל רהיטיו .אחר כך זומנו אל האוהל
הקיסרי.
הקיסר עמד לבוש במדים קולוניאליים אפורים ,חובש כובע מגן מצועף ,כפפות
חומות  -וכמה מוזר  -מגלב הרכיבה בימינו ,וחיכה לנו .כמה צעדים לפני הכניסה
התייצבתי דום והשתחוויתי .בכניסתי הושיט לי הקיסר את ידו בחביבות רבה.
ארבעת האדונים נכנסו אחרי אל האוהל רחב-הידיים .שאלתי אם מותר לי להציג את
האדונים ,הוא הנהן בראשו ,וכך עשיתי ...לשמע כל אחד מן השמות הוא הצדיע
בהרמת יד אל מצחיית קסדתו .אחר כך...הוצאתי את הנייר שלי וקראתי ,תחילה בקול
נמוך ונרעד במקצת אך בהמשך בנינוחות .מפעם לפעם הרמתי את מבטי מן הנייר
והסתכלתי היישר אל תוך עיניו שנחו עלי ללא ניע.

Herzl et ses amis avant la rencontre avec l'empereur

Theodor Herzl
1860 - 1904

בנימין זאב הרצל

כשהרצל היה קטן ,הוא היה ילד שמח ותלמיד טוב .הוא ידע להתפלל )(prier
והכיר את החגים היהודים ,אבל הוא לא היה דתי ) .(religieuxכשגדל הוא היה
לסופר ) (écrivainולעתונאי ) .(journalisteבשנת  ,1894העתון שלו שלח אותו
לצרפת.
באותו זמן היה בפריס משפט ) (procèsלקצין ) (officierיהודי צרפתי ,אלפרד
דריפוס .במשפט אמרו שאלפרד דריפוס בוגד )" .(traitreאני חף מפשע
) "(innocentצעק דריפוס" .מות לבוגד ,מות ליהודים" צעקו האנשים בבית
המשפט ומחוץ לו .האמת היתה שדריפוס לא בגד ,אבל אמרו שהוא בוגד ,כי
הוא היה יהודי! הרצל נדהם ) (a été marquéמהשנאה ) (haîneליהודים,
ומהאנטישמיות ).(antisemitisme
הרצל כתב" :מדינת יהודים-זה הפתרון ) (solutionהיחיד לאנטישמיות .הרצל
החליט לעבוד קשה כדי שתהיה ליהודים מדינה משלהם .הוא כמעט לא ראה את
משפחתו .החברים שלו חשבו שהוא משוגע ) (fouהם לא האמינו שאפשר
להקים ) (édifierמדינה ליהודים! יהודים חרדים אמרו שאסור להקים מדינה
יהודית כי רק אלוקים יחזיר את היהודים לארץ ישראל .יהודים אחרים פחדו,
שאם הם יגידו שהם רוצים מדינה שלהם  -ישנאו אותם יותר .אבל הרצל לא
נכנע.
בשנת  1897הזמין הרצל נציגים ) (representantsשל קהילות )(communautés
יהודיות מכל העולם לקונגרס ) (congrèsהציוני הראשון בבזל שבשוויץ
) .(Suisseהנציגים בקונגרס החליטו שהם רוצים להקים מולדת )מדינה(
ליהודים.
הרצל נפגש עם אנשים חשובים ,מנהיגים ושרים של המדינות הגדולות
באירופה :גרמניה ,אנגליה ,תורכיה ורוסיה .הוא רצה שהם יעזרו ליהודים ,אבל

הן לא עזרו .בינתים ,היה רע מאוד ליהודים ברוסיה .הרצל רצה לעזור להם.
כשהאנגלים הציעו לו ) (suggérerלקחת את אוגנדה שבאפריקה ,הוא הסכים.
אבל היהודים מרוסיה וחיים ויצמן ,אחד המנהיגים ) (leadersהגדולים של
היהודים ,לא הסכימו .הם רצו להקים את מדינת היהודים הרצל מת ב1904-
וביקש להיקבר בארץ ישראל.
משימות
 (1אתה בנימין זאב הרצל .כתוב שלושה מכתבים
דמיוניים .הנה הצעות למי אתה יכול לכתוב:
א( לקצין אלפרד דריפוס היושב בבית הסוהר
ב( לאשתך ולילדים שלך.
ג( לנציג של קהילה יהודית.
ד( לחיים וייצמן.
 (2כתוב ספר דמיוני משלך "מדינת היהודים".
 (3כתוב מכתב להרצל שישמח אותו.
 (4כתוב שיר :בנימין זאב הרצל.

