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 המושבות יחסי משתקפים הערבים", שכניה
 במידה היו עצמם שהם הערבים, שכניהן עם

 היישוב בין היחסים מערכת של מיצוי רבה
 רחובות מתישבי בכלל. הערבי ליישוב העברי

 הערבים עם מגע לקיים ההכרח בפני עמדו
 מנקודת־מוצא הכנה, ללא אותו קיימו והם
 סיב־■ אגב וטכנולוגית, תרבותית עדיפות של

 ואגב יריבות מוסכמות בין חריפים סוכים
ברחו הנטייה בטחוני. וחשש כלכלית תלות
רח יהודיות לשכבות עברה כי שדומה בות,
 של למיזוג "להגיע הייתה פי־כמה, בות

הת כדי תוך וזאת וחיי־מוסד", כוח־הזרוע
 תפיסתם עם ופדאגמטית אידיאולוגית נגשות

 ב״הגנה־העצ־ הדוגלים "השומר", אנשי של
מית".

י נ ר ו ה בתשתית רב-ענין במאמר דן ג
 לאחר השניה". "העלית מיתוס של חברתית

 למסקנה מגיע הוא מפורט סוציולוגי מחקר
 חברתית עילית היתה לא השניה שיהעליה

 שלה, ערכי־היסוד שמערכת אלא מדינית או
 עמוק נטבעו לה, המיוחד סגנון־החיים וכן

 כלל על והשפיעו הקיפוצית־חינוכית בתודעה
הכמו משקלה מכפי למעלה הרבה האוכלוסיה

 לאחר רב יוזמן אנשים קבוצת אותה של תי
 זיהו חברתית־פוליטיית. כקבוצה קיומה שפסק
 קבוצת מסוימים בתנאים איך המתאר מחקר

 מיתוס להיות הופכת מיוחדת־במינה מהגרים
 השנים שברוב כזה מיתוס של טיבו לאומי.

 וסא־ אידיאולוגיים לחצים מטרה נעשה הוא
 מאובנים מיושנים, נחשבים וערכיו טיריים

 שלב אפוא מציין גורני של מחקרו צבועים. או
ער לא באמות־מידה המיתוס נבדק בו טבעי
סוציולוגיות. אלא כיות

ג אלקנה של למחקרו מיוחדת חשיבות ר מ
ת והאינטלקטוא החברתיים שרשיה על לי
 —1920) הצעיר״ ״׳השומר תנועת של ליים
רא עבודת־דוקטור מתוך פרק זהו (.1913

הרו מקורותיו את הבודקת ומקיפה, שונית
 של החברתיים, גם כמו והרעיוניים, חניים

 היהודיות, תנועות־הנוער של זה אחר, מיתוס
 בניגוד אכן, הצעיר". "השומר תנועת—כאן

מצ מרגלית אין במאסף, האחרים למחקרים
 אותה בידק הוא אלא היהודית בהוויה טמצם

 תקופתה. של ומעמיק מקיף ניתוח כדי תוך

 רק לא במאמר למצוא אפוא עשוי הקורא
 במקורות אלא הצעיר" "השומר במקורות דיון
הי״ט. המאה בסוף אירופה של

 יעקב של מאמרו הם שבקובץ מחקרים שאר
 בגרמניה יום־־הקהל" "תכנית נסיון על י ר ו ט

׳והוסי שנכשלה ליכוד תכנית המאה, בתחילת
י אביתר של ומחקרו ופירוד, מבוכה פה ר פ

 עם ויחסיו בשיקגו ציון׳ ׳אבירי "מסדר על ל ז
 —1916) האמריקאיים היהודים של הפדרציה

 רושם לעורר העשוי השם, אף על (״.1898
 יש ומשמים, דקדקני כרסתני, מאסף שלפנינו

 מאסף״ביכורים הוא "הציונות" כי לציין
למומחים. רק לא לעיון ראוי

ש. י.

ירדני־אגמון לגליה זכרוו
 ירדני־אגמון, גליה של הספרותית עשייתה
 לבקורת, מוקדשת היתה בדמי-ימיה, שנפטרה

 ולחקירת והזכרון, העדות לספרות לתיאטרון,
 השניה במחצית הארצישראלית העתונות

המש ובני הידידים חוג שעברה. המאה של
 הלכו לזכרה, הספר הוצאת על שעמלו פחה,

 ממיטב בקובץ וליקטו יצירתה בשבילי הם אף
 תולדות ועל ותיאטרון ספרות על ירושתה

 לא דפים בארץ־ישראל. העברית העתיונות
 אישיותה על הערכה לדברי הוקדשו רבים

 זרובבל מגד, אהרן כץ, רבקה מאת יפעלה
 ומנחם סדן דב ורסס, ש. שכטר, רבקה גלעד,

דורמן.
 והנשי הרך "המגע כי עליה מעיד מגד אהרן

 נועדו מהן שרפות עבודותיה בכל שרוי היה
 של מזיגה בהן היתה גבריות. לידיים כאילו

לעניי רב כבוד של יחס מתוך הנובע תום,
 תלמידה של ושקדנות רצינות עם ואנשים, נים

 ומחקריה. מאמריה נכתבו זה בסימן חרוצה".
 ג׳ורג' של מדבריו ציטטה המאמרים באחד

 על למריחה ניתן איננו "הפיוט סנטאיאנה:
 על לרצד הוא חייב כחמאה. דברים, פני

 אנו שבעדן כעיניים ולהיות כאור פניהם

 ירדני" לגליה זכרון )עורך(: דורמן מנחם •
 המאר הקיבוץ הוצאת ז ועליה משלה אגמון,

עט׳. 244 ז 1970 חד,
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ן חה .הלש הנונגסל וז הרמא הפי ."םיננובתמ
ת ודוקנ הברהב דצרמ התביתכבש יטויפה
."םישבי״ה םיאשונה בג לע רוא
ן וראב הרובדל "שמאמ" לע תבתוכ איה דכו
, בל הלוכש הרוהט תיצמת" םה הירופיס יכ
ט ורפל האילפמ תרפוסה .תבורעת םוש אלב
ר חא רפוס לכ החידמ התיה וזכ הטירפ המוד
א ל ףא ןיא ׳שמאמ׳ב .תוילאטנמיטנסה לא
ן גונמ ומכ לכה .ףיוזמ וא םרוצ דחא לילצ
..."םיכז ףסכ־ינומעפ לע

ל קנרפ ימענ לש הרפס לע תרוקב בגאו
ת בצעמ דציכ" :הריעמ איה "הנהויו לואש"
ן תבצעמ איה ?היתויומד תא לקנרפ ימענ
 ןהמ תחא לכ .הקמועל אלו העיריה בחורל
ת יוות ויעמ ,יזכרמה ביטומל ביבסמ תמייקתמ
ר ודחל תוסנל םוקמב .תומדל תקבדומ רכיה
א יה ,הקימעהלו הנווגל ,הלש םינפלו־ינפל
, תוביסנו תויצאירו יוניש ךות ,תרזוח קר
"...רחאה יזכרמה ביטומה לע

ת א היתרקב יאשונב תשפחמ ינדרי הילג
 לא "עיקבהל" החילצמו "תימינפה הנומתה"
ב וציע לש וא השעמה רופיס לש ןיערגה
ו היתתמ" ,ץבוקב ןושארה רמאמה .תויומדה
י רקיע תא החלצהב הצממ ,"ויתונויזחב םהוש
ה ניא תרקבמה .לוגדה רבחמה לש תויעבה
 ך״נת לש תונשרפ םהוש לש ויתוזחמב האור
ת ודהיה ביר בר אוהשמ רתויו" .הירוטסיהו

— איבנה וא ,תומילאב—תורה ,תולילאב
י דוהיה ביר ,ולש וביר תא בר והירה ,ןהוכב
, ולבכנו ופלוס םייעבטה וירציש ,הלוגה ןב
ה אמב ברעמה־תוברת ןב לש וביר תא ןכו
ה אירבב תוארל לוכי וניא בושש ,םירשעה
י נדרי הילג תנייצמ תאז םע "...תחא הביטח
־ שה גוראל םהוש הסנמ ויתוזחמ ןורחאב יכ
י בש םילענה םילאידיאה ןמ תקנויה םלוע־תפק
"...תודהי

גסב םיקסוע "בושיי״ה תודלות לע םירקחמה
וחמ הכרעהב ,תימלשוריה תונותעה לש הנונ
י רואיתב ,הדוהי־ןב רזעילא ינותע לש תשד
, םינותע םתואב םירופיסו םימוגרת ,תועסמ
י נדרי הילגל הל התלגנ ראשה ךותב .ב״ויכו
י כ העבק היתובקעבו ,טנפילוא־רבמיא תשרפ
ת ובשיתהב ןינע ואצמש םירצונה םיגוחה
ת ועונת לע םינמנ ויה שדוקה־ץראב תידוהי

ע יגהל וויק וז ךרדבו ,תויחישמו תויטסימ
הש ינדרי הילג התלעה ןכ .תימלוע הלואגל
ב ושי״ב תרבודמ ןושל התיה תירבעה ןושל
עה לכ תא השמיש אלא דוע אלו ,"ןשיה
. ןהיניב הרשיקו תונושה תוידוהיה תוד
ל ש תשדוחמ הכרעהל הארק ןיינעמ רמאמב
זוה םנמא יכ החיכומ איה ^דדוהי־ןב ינותע
•  טורפ .ד .י ידי־לע ״תלצבחה״ל הדוהי־ןב ןמ
א ל הפשה הייחמ לש ויניע דגנל ךא ,ןיק
. םיללוכה םעו םינברה םע תקולחמה הדמע
ש יאה םחלנ תימואל הייחת לש תונויער לע
" רואה" ,"יבצה" ,"ןויצ תרשבמ" וינותעב
יבש ןושארה יאנותעה היה אוה ."הפקשהה״ו

. םע לש ןיערגל "בושיה" קבא תא ךופהל שק
הו תונלטבה ,תורעבה דגנ םחול השענ ךכ
ו ילע וריטמהש ,םיסנרפו םיגיהנמ לש תותיחש
ב יתכה ובל־ץמוא .םיפודיגו םייודינ ,תומרח
ם ילבקמ וננה" :העודיה "ותאדוה" תא ול
א וטחל ףיסונ יכ םיעידומו ןידה תא ונילע
."הנה דע ונאטח רשאכ
ה דוהי־ןב לש ותדמע תא הריבסמ ינדרי הילג
יאה םע הקבאמב ןורבה תודיקפ לש הדצל
־ לילו רקסניפל המודב > 1887 תנשב םירכ
ל ש ותוקלתסה יכ הדוהי־ןב ןיבה םולבניי

־ ב לוסיחל איבת תובשיתהה לעפממ ןורבה
ת לאשב המוד הדמע טקנ ןכלו .תע־םרט
ה תכימת תיראש תא דיספה ךכבו ,הדנגוא
ה ילעה" ישנא .תינויצה "הנוקסע״ה לש
ח ופינ" וינותעב וארו ול ורכנתה "הינשה
. "לארשי-ץראל תורכנתהו הלוז תונקעצ ,קיר
ה ויתומבב םישקה ויקבאמ תא ואר אל םה
ת וביסמב ויתונויער תא ותרישש ,תועונצ
א יצוהל תעדוי ינדרי הילג .רתויב תורומח
ה דוהי־ןב תא ץבשל החילצמ איהו רממ קותמ
ה רישע הפוקת" התיהש ,ותפוקת יכרעמב
ש ,תובזכאבו תולפמב ,תונולשכב הומכ־ןיאמ
־ דיתעלש ראופמה ןינבל דוסי תאז־לכב וחינה
."אובל
ם לרוגב תרפוסה־תרקוחה לש הרע תופתתשה
ה תביתכ ינממסמ איה םהיטבלבו םישנא לש
ם יקוחר ברקל איה תעדוי .ינדרי הילג לש
 הסכמה רפעה תא םינשי םיקבאממ רענלו
, וניניעל ושחרתה וליאכ םהב ןודל ,םתוא
_ י .ןמזו םיקמ תבריקב


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-048\99995025-048_092.tif

