
לאההצעהבמשק.לעבודתחפרץשלאהחוץ.מןאשהלאומנת,
נדונהשבההגלילפועלותשלאסיפההתקיימהונשורנההתקבלה,

החינוךעלראשונהפעםברסליוסףדיבראזהעובדת.האשהבעיית
לינהלהנהיגהדעתעלעלהלאזרראשונהבהחלטההמשותף.
שלהראשון"החטא" :הרריהםעםלישרןהמשיכווהילדיםמשותפת,

מהקמתפחדיםהיוברווקותם.המשיכוהחבריםרובאולם,דגניה.
המשפחהבידהיחסיםהקשים.ובתנאיםהראשוניםבימיםמשפחה

כאשרבחשבוןהביאולאוהצעירותשהצעיריםלבעירתגרמולקבוצה

 .בורגנילענייןנחשבהשחרפהערדמההגדולה'להרפתקאהיצאו
את-1919במביאלמשפחההקבוצהשביןלכאורההניגודואמנם
החזותית,הקומונהחבריהראשונים.ראשונימביןלמשבר.דגניה

שנשברהמפניאםעוזביםחבריםעובדים.מושבעללדברמתחילים
חדשהבהשקפהמעונייניםשהיומפניאםהמלחמה,בשנותרוחם
ההשקפהמשפחתיים.מטעמיםשעזבווהיוהקואופרציה),(רעיון

לפרשתרבהחשיבותייחסלאגררדרן .נהלללייסודהביאההחדשה
אולם, ;בקיבוץ"וחזירבמושבחזירלהיותיכולאדם"בן :ראמונהלל

כשאורהראשוניםמביןשישהרקקשה.היההעזיבהשלהמשבר
ברסלברסל'שלמרתועםיותרערדנעכרהבדגניההאווירהבדגניה.

צריךשאדםמהתמידוירגישויחשבושאנשים"בכדיכישאמר

להיוולדהםצריכיםגמרו,שוויוןשלחייםמשותפים.בחייםלהרגיש
דורות'.'"לעברוצריכיםכךולשםאלה,בחיים

ניר-יורק.-ירושלים

 _ _________ם iספר.גןרדר..ת

הקיבוציתהחברהבראי-הציונותמשבר

ככפ.·נפש~ :לרזצבי

המא~חדהקיב~·ןה~צאת

פוליסאיזהמאת

מןלח,קדישלשבנרלח,ביצ
ונשאב:דגינהשלהמייסםידהאבות

שלמשאםאתוהאחריות.הרצינותבמלוא
 :האימרהנכרנהאלהלגביממשיכי-הדרך.

מעשיהםכלשכןמחייבת","האצילות

שלהמופתלארדנבחניםומחדליהם

לישוביסודשהניחרהחלוצים.אבותיהם
העברכלפיהמחוייברתתחושתולמדינה.
נחרטעוברתהציוניהמפעלשלוהעתיד

לוז.צבישליצירותיובכלהשני

הסברנההפרובלמטיקהאתממחישלוז
בתמשפחתית,ב"סאגה"זהמפעלשל

ותיק.בקיבוץמרשרשתדורות,שלרשה
"אגדותה"סאגה','שלהראשוןחלקה

ששתמלחמתלאחרמתרחשהמקדם",

ערב-הולך""סובבהשני,ואילוהימים,

העליי'במרכז .הכיפוריםיוםמלחמת

סגלשלמהדורותיה.עלסגלמשפחתניצבת
שלארכיטיפיזוגהםרעייה,ואשתו

בראוהמעטים.חבריהםעםשיחדמייסדים,

אותרבשממה.ישובהואהלואמאין","יש
בחורותושתבחוריםשישהוברברדדצריף

רווקים),וארבעהנשואיםזוגותשני(שהם

האגדות.נרקמושסביבוהמקוםהוא

אםדגניה'שלראשיתההיתהזובמציאות

מקופלזהזעירבמקרםוהקיבוצים.הקבוצות

לממשיכי·המעניקישראל,ארץשלהמיתוס
תרבעגיסאמאידךאךקיומם,טעםאתהדרך

מתמדת.עצמיתביקורתמהם

אחדאלא"המיתוס",לא :דיוקליתר
ואףקודמותעליותהיושכןהמיתוסים.

סביבלמשלכמראגדות.נרקמוסביבן
אולםהמדשנות.אםפתח-תקווה.שלייסודה

הלאומיהחזוןאתכרכרהשנייההעלייהבני

מערכותלשידודושאפרהחברתיבזה

שיתוףידיעלחדשיהודיאדםולבריאת
ו/ארהצלחתםמידתקומונה.חיישלואחווה

אתומדריכהלוזצביאתמעסיקהכשלוגם
מנוחתו.

מחזירונבכפר','"נפשו :החשדסיפורוב

שברותיק,קיבוץאותראלהמחבר

ושלישישנידורבמיודעינו'שרבנתקליםאנו
שלבנםסגל.יאירהמייסדים.האבותבנישל

הכירשאותהדרתי,אשתו ;ורעייהשלמה

בנםהמשק.מזניועמית,אבנר ;בפלמ"ח
נכדתםשפירא,שרית ;שנימייסדיםזוגשל
מהרריםאלהכלואחרים.שלישי,זרגשל

ואכסקלרסיביאריסטוקראטי"מועדון"מעין
מחדשיםלהבדילהראשונים.צאצאישל

הוריהםמפישמערהוותיקיםבני .בארמקרוב

לשמורעליהםרשומההמקום","אגדותאת
אחריהם.לבניהםולהורישהזומסורתעל

ומסרהמסיניתורהקיבל"משהבבחינת

נחתםאינוזה"קאנרן"אולםוגר:ליהושע"
אגדותתמדימייצרתהמציאותשכןלעולם.
יפתחרבךהישנות.אתהמשכיחותחדשות

שלמהשלונכדםורותייאירשלבנםהצנחן'
הפךהואאףהפעולות,באחתשנפלורעייה,

לאגדה.כבר

המואצותההיסטוריותהתמורותברם

באגדות.משופעמקרםעלגםפוסחותאינן

 1970בשנתמתרחשתבכפר""נפשרעלילת

הימים.ששתמלחמתלאחרשניםשלרש
הצעיריםהמדינה.גבולותאתשהרחיבה

גבולותיואתלפרוץהםאףשואפיםבישוב
מתוכננתחדשה,מגוריםשכונתולהקים

במקרםאולם .העירמןאדריכלידיעלהיטב
ברדדקברניצבהשכרנהלהקמתהמיועד

לאכדילהעבירוצררךויש ' 1913משנת
השכרנה.בתכנוןלפגום

אתהממחישהסמלית,סיטואציהזוהי

אבותיהם.אלביחסםהצאצאיםשלהדילמה

הנמקיםויושביועלובצריףאותוביןהפער
שלשכרנהלביןבראשית,בימיבערניים

מזרקה"ואפילומדשאותגינות,שזורת.

הקבר,רקעיניים.מנקרממש-בכיכר"

לחיים"מפריע"המת.העבראתהמסמל
מןלסלקוישכןועלחלומותיהם,אתלממש

נקיפות·מעוררכזהצעדאולםהמקום.

בצררךמרגישיםצאצאיםואותםמצפרן'

לאמעשה.בטרםשםהטמוןהאישעללזרן
בלב.דהמייסדיםבניאלאהמשק,חבריכלל

 .חראעניינםרקכאילובעניין'מחליטים
שררתהיאהסיפורשלהחיצוניתהמסגרת

בבתיהםערב.ערבהנערכים"סימפוזיונים",

עלאחדכלמעלהשבהםהמייסדים.בנישל

הטמוןלאישבאשרגיוסתראתתורופי
אר"מושחלת"זרמחורזתברדד.קברנאותר

עמית,אבנר :אחתזמרתבידימורכזת

ענייניכלאתוהמוציאהמביאהמזכיר,

לשורתהמחברמשתדלזרבדרךהמשק.
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עלתיאררטילוויכוחבדיוניסיפורשלצררה
מלאכותיתמסגרתזוהיהציונות.מהרת

למפגש.ממפגשבמעבריםניחרדומאולצת.

בנקל"מתלבש"אינוכזהעיונישדירןנראה.
 .סיפור-עלילהעל
האבדוהזמןאחירבחיפושםמקרם.כלמ

אוננימי.בגיבורהמתידיינםנתקלים

 .זרןכתגשארל .שמררקחרותמצנתרשעל
שכלכיורן .) 1913 (תרע"ג .מרתוותאריך

בארכיוןוגםמתר.כברשהכיררהרהמייסדים

הסברותכלהריאיש.לאותוזכרנשארלא
באותהלגיטימיותאודותיועלרהגירסארת

מצביעההקברותלביתמחוץקבורתומידה.
מבניאחדרכלהתאבדות,עללכאורה
עלהאפשריותסיבותיהאתמסבירהחבורה

כמרהירראירת,דמויותאותןלערמתדרכו.פי

קרשימכלנרתעושלאועמיתיו,סגלשלמה
מעמידחיסורים.כלאתבגבורהונשאר

ללמדנו,נוחר.שכשלהאדםאתהמחבר
שלכשלרכותגםזרועההציונותשהגשמת

בצדינפלוארהמערכהמןשהסתלקואלה
הדרכים.

מסביריםההתאבדותסיבתאת

 .והבנתוטבעופיעלאחדכלהמתדיינים.
עלהקוראלומדחוזר""אורשלזרובדרן

יותר .סימפוזיוןבאותוהדובריםאופי

וסיבתנתנזרןשאולעללומדמשחרא
נכזבתאהבהזרחיתההאם .התאבדותו

ביחסי-כשלרן ?סגלשלמהאשתלרעייה.
אוברז ?ודחוסמצומצםחרגבאותוחברה

אוליאר ?באלוהיםארחציוניבחזרןהאמרנה
סבלשלקטניםפכיםודם.בשרחולשתסתם

 ?האדםרוחאתלמוטטהעשוייםיום-יומי.
אלפאטאליתומשיכהשגערןשמאאר

אןסבירות,האלחהאפשרויותכל ?המרות

להוכחה.ניתנותאינן

אינהנתנזרןשאולשלחידתופענוחברם.
מקרחואתבוחניםהמתדייניםשכןהעיקר.

החלוציםמיתוסלעצמם.בזיקתוהאומלל
לרפותעלולחת,ללאהעשוייםהראשונים.

הבלתי-ברוממותוהממשיכיםשלידיהםאת
פסלי-לאותםלהידמותיכולמיאנושית.

זאת.?לערמתהירראיתבפרזההקפואים .ארד
אינואנושידברששרםכבני-תמותה,הצגתם

המעשהאתעשרחולשתםושלמורתלחםזר

חדרררתלגבירבעידודנחישהגדול,

מפורשים.דבריםנאמריםזרבסוגיההבאים.

גםבפנימיותם.שרכיםאינםוהבניםהאבות

רבפערעלמצביעהחיצוניחורשםאם
שבירחומרעשויים"אנחנוחייהם.בסגנון

מחרמועשוייםחיולאוהמייסדיםמאר,ד
אלאהידלא"חםשבירים".חיוהםאףאחר,

שניסרמפנידווקאואזלי ;דדםבשרבני-אדם

אתלעשרתלהםיצא .מארדטוביםלהיות
איכרהציונותמןהיאושאףלפעמים".הרע,
כראש"למה .בלבדהמאוחריםחדורותנחלת
חירםגםהרי ?הציונותמןצעירבחור

שלחדשיאושזהאיןמאתנו."רביםנואשים
שכבר .גרשןישןיאושאלא .ושלישישנידור
מהאלאבנראיןחריבר.התייאשראשוןדור

"סדנאשלהבלטהיתרלשםבחם".שחיה
שלהתאבדותמקרהמובאחרא"חדדארעא
כללואיזעיזשלמראית .חשכןבקיבוץנערה

לפענחשקשהכשםהסיפור.לעלילתשייכרת
גםכן .נתנזרזשלהתאבדותומניעיאת

חידה.בגדרחםהנערהשלמניעיה

אתהפוקדחמשנופסחלאכידוע,
אישאיכר .הקיבוץעלגםהישראליתהחברה
הקיבוץברם, .הכללמזחלקאלא .ברדד

הביקורתמכגנוזאתעצמוכלפימפעיל
נתברברלאאחריםשגרפיםבמידההעצמית

באידיאליזציהשוגהאינולוזצביאףנח.
עםיחדיחד.גםוהאחרוניםהראשוניםשל

שלידיהםאתלחזקסיפורומכרוזכן
 .הדרןממשיכי

ח 1נ 11;ןנ 1ת.ג

 '' mהיסטורי mעובדמשץפעמירם .פ''
הכוחות"מקבילותברשימתועמירםפ.מר

ל"ז)גליוןתשמ"ז,(הדוארהיהודי"העםשל
שלהרוחניים"ל"מנחיגיוהשאר.ביזמייחס,
לארץיהודייעלהש"אםההשקפהאתהעם

בדיילהיגאלזכותולדעתם.תקופח,ישראל
מ"המנחיגיםמיאצלתמהנימשיח".

עמירםמרמצאישראלעםשלהרוחניים"
לארץשעולהמישדווקאכזאת.משרנהדעה

כמוהמשיח."ע"ילהיגאליזכהלאישראל
העם,עלהשפעתםמידתחיתהמהמענייןכן
כאלח."חיואומנםאם

ששניחראמהמפורסמותמאידן'

שהשפעתםהגדולים.הרוחנייםהמנהיגים

אמונישלרמיבתרןחירםעדניכרתהרוחנית

טעות:תיקרו

בגלירזוורשבאיוסףשלמאמרובכותרת
 :היאהנכונההכותרתטעות.נפלהשעבר

בקיץשבגרמניהבקלזמלמרד"ברנארד
1986 " 

ניסרמווילנה.והגאוןטובשםהבעלישראל.
ותלמידיהםישראל'לארץלעלותבעצמם

דגולרוחנימנהיגשלתלמידיםעםיחד
עלזאכזרבעידודר.סופר,החתםשלישי,

ובמחציתה.-19החמאהבהתחלתעודלארץ

האשכנזי.הישז"ח"ישרבאתנחוהקימו

המושכרתאםמייסדייצאוהישזמחישוב

שלהעליהיהתחלתלפניעודתקוהפתח
ח"ישרבהשמרנים.בשנותצירזחובבי

מדינתבהדרגהצמחהשממנוהחדש"

ישראלבארץלקרםיכולהיהלאישראל.
כאזראיזהישן",ח"ישובלוקדםאילולי
 .להאריךמקרם
"ורברשימתובסירםעמירםמרדבריגם

להחליףהעדיףמאירופההיהודיםהמהגרים
רהדרחקהסבלחיילמורתבגדלה.גדלה

שלי),(הדגשההחדשה".הגרלהשהבטיחה
המעטה.לשוןלנקוטאםמדרייקים,בלתיהם

שזרמוהיהודיםהמהגריםאלפימאות

שלהמיליוניםגםכמרהחדש.לעולם
בטוחיםהידמאירופה,האחריםהמהגרים

מאשריותרהונהטוביםחייםשימצאו

מראשמודעיםחיולאחםהישנה.במולדתם

עובדהודוחק".סבל"חיילהםשמחכיםלכן
להםשקדמוומניריהםשקווניהםגםהיא
בעקבותיהם.ללכתאותםמעודדיםהיד

היהודיםמהמהגריםמאר,דושמעטים

וביםבאר.שמהםלמקדמותחזורבמיוח.ד

סבלב"חייאכזבתםלמרבהנתקלואכז
לפחותארהם.אןהראשון'בזמןודוחק"
רעלוהקשייםעלהתגבוראחריהם.בניהם

העדפהלאוראות.שעינינוכפיוהצליחו.
כוחותאלאשכזאת,בתורגולהשלעקרונית
רובוורבאתהטואשרהםכלכליותועובדות

דווקא .לאמריקהההגירהזרםשל
היינודור.אותרשלהרוחניים"ה"מנהיגים

זאתהגירהעלרעהבעיןהביטוהרבנים.
שלהם.עקרונייםמטעמים

כדיהיסטוריותעובדותלשפץ rא

שלסדרםלמיטתלהכניסןיהיהשאפשר
פשטנית.היסטררירסרפיתנוסחהאזיה

עצירןיחזקאל
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