
מדינת ישראל כמשל להתחלות וסופים / יוסי אלפי

אין לך מדינה בעולם שהרגשת ההתחלה קיימת בה בכל רגע ורגע מחייה כמו מדינת ישראל. 
 בכל רגע מזכירים לך שאנחנו רק מדינה בהתהוות וזו רק ההתחלה. "מה אתה רוצה מהמדינה,

 הרי רק לפני כך וכך שנים קמה". הודו קמה בדיוק באותה שנה בהקמה מדינת ישראל, אבל
 שנים.66ההודים היו שם כל הזמן ואיש לא יזכיר לך שהודו קמה רק לפני 

 בימי קום המדינה נפתחו שעריה והייתה תקווה גדולה. כולם היו עניים, מעברות, אוהלים, מעט
 בתים. הבתים היו מרוחקים זה מזה ואנשים היו קרובים זה לזה. היום הבתים צפופים זה לזה

 והאנשים מרוחקים זה מזה. באותם ימי אהבה באו לארץ חלוצי המדינה, גיבורי נפש וגיבורי רוח,
 שבאו לעשות מעשה ולהקים מדינה ליהודים. הם הגיעו ל"שער עליה" הייתה שם אהבה גדולה.
 כולם דיברו בשפות שונות זה עם זה אבל הבינו אחד את השני, היום כולם מדברים עברית ואף

אחד לא מבין אחד את השני.
 שנים אחרי קום המדינה.66הנה דוגמא שלא יכולה לקרות היום, 

י!ה ל# ר ע$ ע% ש% ה ב' ב! אה$

ה. מ! ח! ל' מ# י ה% ר+ ל אח$ י!ה ש, הונ'ג%ר' ג#יע% מ+ הוא ה#
יונ#ית צ# י!ה ה% ל# ע$ י ה! ר+ ל אח$ אק ש, יר! ע# ה מ+ ג#יע! יא ה# ה#

ית. ג!ל# י ל, ת# ל' ב# ה%
ים ש# ר' ים ו'ח+ מ# ל' יו א# י!ה ו'ה! ל# ר ע$ ע% ש% ג#יעו ל' ם ה# נ+יה, ש'

ית. ר# ב' ע# ם ב' יב! ב# ה ס' קור, ר ל% ש, א$ ב%
יו. מו ו'אב# א# י!ה י!תום מ+ הוא ה!

ה. מ! יה! ו'א# לא אב# ר ל' 8ע% נ י%ת ה% ל# ם ע$ ץ ע# אר, ה ל! ת! ל' יא ע! ה#
נות ל סוף ש' יונ#י#ים ש, ים צ# יר# ע# ל צ' ינ%י#ם ש, ע+ ם ב' נ+יה, ש'

ר. ל צ%ע% עות ש, מ! י. ד' י. ט# י. ד# ם. ד# ם כ;ל! ים ע# ג#יע# ים מ% ע# ב! אר' ה!
ה. ט! מ# ים ב% ש# פ+ ש' פ#

ה ג!שום. י'ל! ל% 8אש ב' ר ל ה! ל ע% ל נופ+ 8ה, א
ת. ל, כ+ ת' ינו ה% ל ע+ ה ע% ה נ!ח! ל! ת ש, ג,ל, ג%ל' ע$ ה ו'ה% 8ר! ח ש' י#ן ה% ע% ה!

. נ,יה! פ! ה ב' ל! ה ע! ל מ! יוך ש, ו'ח#
ית. אק# יר! ה בו ע# יט! ב# יא מ% ו'ה#
ית. ה הונ'ג!ר# ז#יר ל! ח$ ו'הוא מ%

ה. ז#יר! ח' ה, ה, ימ! נ#י נ%ע# ר. ו%א$ ה, הוא אמ% נ#י י'הוד! א$
י'כו. ם ח# נ+יה, וש'

שות. ע$ ם ל% ה, י!ה ל! ה ה! כ#י מ,
י ל# א+ ר' י#ש' ם ה% יומ! ף ל' ה אל, לום כ#ת! רו ש! אמ' נ+י ש, פ' עוד ל#

אשון. ר# ה!
ינ!ה, ב# לא ה+ י טוב ש, ינ!ה. אול% ב# יא לא ה+ ק. ו'ה# ל+ ט' ר, ר ס, הוא אמ%

ך. צ'מ+ ל ע% י ע% ר# מ' ה ש# ה ל! ר! א אמ' מ! כ#י א#
ך. ים אות! ב# אוה$ ים ש, ר# אומ' ים ש, ר# ל ג'ב! ינ%י#ם ש, ע+ ד מ+ י;ח! מ' ב#

ק. ל+ ט' ר, ר ס, אז הוא אמ%
י!ה. ל# ר ע$ ע% ש% ג#יד ב' ה! ה ל' ית י'כול! הונ'ג!ר# ה ב' ב! ר אה$ ה כ'ב! ומ!

ה. ב! ר אה$ ע% י!ה ו'לא ש% ל# ר ע$ ע% י ז,ה ש% ר+ ה$
נ!ה. ש! 8אש ה% ר ק ב' ים ר% ח# ה פות' ב! אה$ ים ל! ר# ע! כ#י ש'

ת. כ'נ,ס, ית ה% ב+ כ,ת ל' ל, ה ל! כ'ח! יא ש! ה#
יך. ע א+ הוא לא י!ד%



י הוא י'הוד# ע ש, לו לא י!ד% פ# הוא א$
טונות. ל' ש# ם ה% ע% ט% 8את מ# רו לו ז לא אמ' ד ש, ע%

ים כ!מוהו. א# ים נ#ר' י'הוד# ה ש, ע! יא לא י!ד' ה#
ה. ח! פ! ש' מ# יות ה% ה' ך ל# פ% נו. הוא ה! ת' ח% ת' ם ה# ה+

ה. מ! ל א# ן ש, ב+ יות ה% ה' ך ל# פ% הוא ה!
צ,ם הוא רוצ,ה ע, ה ב' ע מ% יה! לא י!ד% אב#

בו. ל ל# ר ע% ש, ת א$ ר א, ר ו'לומ% ב+ ד% יב ל' יט# י!ה מ+ כ#י הוא ה!
ית. הונ'ג!ר# ר ז,ה ב' ה אומ+ ין מ! ב# ך ת! ל ל+ ב! א$

ית אק# יר! ע# נו לו ב' אז ע!
רון. אח$ ן ה! ז'מ% ית ב% ר# ב' ין ע# ב# הוא לא מ+ יך ז,ה ש, ע א+ ו'הוא לא י!ד%

ית. ר# ב' ע ע# ית כ#י הוא לא י!ד% ר# ב' ע# נ!ה ב' אז הוא לא ע!
ין. ב# הוא לא מ+ ינו ש, ב# ה+ ד ש, ית ע% הונ'ג!ר# נ!ה ב' הוא ע!

ם ל+ ס הוא א# ס. כ#י אכ'ר% ל-אכ'ר% ה א, או לו י'הוד! ר' ק!
ש ר! ל אט' ה א, או לו י'הוד! ר' יב, ק! ש# ק' ה# וכ'ש,

ך ל% ר ה! ש, א$ א וב% ר ב! ש, א$ ם ב% ל+ ש ו'א# ר+ ח+ שול ל' י!ה מ! ו'הוא ה!
ת רוט. ר, יא ג'ב, ו ה# כ'ש! נ#י. ע% ב% ר% ה' ה ש% י'ת! יא ה! ה#

ית. ם הונ'ג!ר# ת! ר א# ב+ א ד# ב! א% ים. ה% ד# ם י'ל! ה, דו ל! ו'נול'
ית. אק# יר! ע# ה ב' ב! א אה$ מ! א# ה!

יום. ד ה% ית ע% ר# ב' ד ע# מ% לא ל! ן ש, י!ש! דור ה% ג ל% ע% ר ל! 8ע% נ ו'ה%
י'כו ם ח# ל ה+ ב! א$

ת. ג,ל, ג%ל' ע$ ה ה! 8ר! ח ש' ינ!ה ה% ע+ יא ב' ה#
ר. ב% ע! טוב ש, מול ש, ת' א, ת יום ה! ת א, ע% דומ% ת ה% ל, כ+ ת' ין ה% ע+ הוא ב'

 בשנות השישים, פחות מעשרים שנים מהקמת המדינה כבר דיברו על הסוף. מנטרה חדשה
באה למדינה "מי שנשאר אחרון שיכבה את האור". 

 יש קלישאה מוכרת "כל סוף הוא רק התחלה חדשה"  כנראה שהישראלי המצוי מחפש התחלות
 בכל מקום. לכמעט מיליארד הודים לא יהיה סוף אבל האיום על "סוף" קיים בכל צעד ושעל של

 האזרח הישראלי המתייסר. ה"סוף" הוא מעין הגיליוטינה הפוליטית המוצבת מעל ראשי
 האזרחים, שכן אצלנו רואים את הסוף בכל מקום. מין פרנויה יהודית המתרגשת עלינו מיום ברית

המילה. רק נולדנו וכבר קוצצים לנו את הסוף. 


