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ל ש תואיצמב דוסי .דתיה אל וז הנעט יכ
•1917 תנש
נויצה םינוגראה תודלות ירחא בקוע רקחתת

, תרכזנה םינשה־תפוקתב תירבה־תוצראב י
ל ש הישארמ םידחא לש םהיתופקשה רחא
־ דירפ ,םנגמ ,רטכש—תינקירמאה תונויצה
ר חאו—םירחאו גרבדלוג ,יקספיל ,רדנל
ת ולאשב העונתה לש היטבלו היטוכיח
ת ונמאנה" תלאש ןשארבו הל תוינויחה
. ("ן תד וא המוא") תודהיה תרדגהו "הלופכה
ת יאקירמאה תונויצה לש התליחת ,השעמל
ה נחמה ךותב חוככו והשלכ ינידמ חוככ
ה מחלמה תונשב קר הלח ימלועה ינויעה
ס יידנרב יאול לש ותריחב םע ,תימלועה
ו תיילעו "ינויצה לעופה־דעווה" תואישנל
ו ז הניחבמ .תיאקירמאה תונויצה תושארל
ק רפ קר לזירפ רתיבא לש ורקחמ שמשמ
. תיאקירמאה תונויצה לש היתודלותל אובמ
.וינפל ודוע רקיעה

.ש .י

"ריעצה רמושה"
ן ויסנ אוה ,לכל לעמ תעכ ץוחנש המ"
ב טימבו תודועתה יפ־לע רבעה תא רזחשל
שמה תא תולגל ,תילאוטקלטניאה תונכה
ת ורותלו םישעמל ,תויווחל התיהש תועמ
ם הה תורודה וא אוהה רודה ינב יבגל
־ ושפה הלאשה לע תונעל ; העונתב ולעפש
ו יה ימ :דאמ תבכרומה ךא ,הרואכל־הט
ו יה המ ,העונתה תא ומיקהש םישנאה
ה מו ובצינ םיחרוכ הזיא ינפב ,םהיעינמ
ו שקיב המ ;עירכהל וארקנ ןהבש תורירבה
ת תל ושקיבש תועמשמה המו גישהל
."םהייחל
ת ינויערה ותוחתפתה תא קדב תילגרמ הנקלא
ד אמ בר רמוח יפ־לע "ריעצה רמושה" לש
ת וחיש הברה ךכל ףיסוהו םיינושאר תורוקממ

ת דעמ—"ריעצה רמושה" : תילגרמ הנקלא ♦
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א ל יכ קפס ןיא .הירבחו העונתה ישאר םע
" ריעצה רמושה" לש וכרד רחא בוקעל השקי
י טוקילב ,חוכיו לש םיברה םיסרטנוקב
. רכו תופוסאב ,תונורכז ירבדב ,"םיסיזת״ה
ת וינידמב אלו היגולואידיאב רבודמהו ליאוה
ה ז ירה ץוח־יפלכו םינפ־יפלכ תיתגלפמ
ק יפהש האצותה .טלחהב קפסמ תורוקמ־רמוח
ן יבו ,רתויב םשור־תבר איה תילגרמ ר״ד
־ ןוכמה הנורחאב איצוהש רקחמה־תודובע
ב יבא־לת תטיסרבינוא דילש תונויצה־רקחל
, רתויב תמלשומה הדובעה קפס ילב יהוז

ת ונכה .הבש דחוימה ןינעה לע רבדל אלש
, ומצע אוה) תילגרמ לש תילאוטקלטניאה
ה דותימהו (רבעב "הינודרוג" שיא ,המודמכ
ת דימ בקע תומגפנ ןניא תינדפקה תיעדמה
ה עפותה יפלכ ןוירוטסיהה שחש הכרעהה
.רקוח אוה התואש
ם יינויערה הילותפנב וקסע םיטעמ אל
" ריעצה רמושה" תעונת לש םיינידמהו
ה בוחב הררצש העונת וז .דתיה .הילוגליגל
ת ויחישמ־תוינכפהמ תויווחו םירוענ־תויווח
ת ווצ־םויק תרוצ אורבל הנווכתהו תובר
ת ריז םג התיה איה .לארשי־ץראב השדח
־ חוכ היה .דמ .םיזע םייגולואידיא םיסומלופ
ם ויק־ךשמ הל רשפיאו הב ןניקש םייחה
־ יטסילאיצוסה הנחמה "שאר״ב ךכ־לכ ךורא
ש שואתהל חוכה תא הב ןתנ המ ? ינויצה
ר שאכ םג ךרדה ילושמ בושו בוש םוקלו
דמל בורב םיחסונמה "םיסיזת״ה יכ האצמ
־ קוחירב םש־יא וראשנ הרוסמה בטימבו תונ
7 השדחה תואיצמה ןמ ןמז

ו תעיבקב ילוא אצמנ ולא תולאש לע הבושת
א וה "ריעצה רמושה" יכ תילגרמ ר״ד לש
ה נושארה תרוסמה ןמ אצי אוה" : םייאלכ־ףוג
, יטסינאמוה םזילאיצוס לש ,םזילופופ תרוסמ)
ה דעה תא שיגדמה ,יטסילאודיבידניא־וכראנא
ת ויטרבורטניאל הטונה ,דיחיה לולכיש תאו
ת ראותמה הפוקתב ,הילע ביכרהו (תויתדלו
ם זיסקראמה תא—הינשה תרוסמה תא ,הזב
ר מושה" יכ ףיסוהל שי ךכל ."ינכפהמה
ם יבושיי לש תראופמ תרשרש םיקה "ריעצה
ם יצולח לש תורוד המכ םהב חפיטו םייצולח
י לארשיצרא הדע־ץוביק ורציש ,"םיישרש"
תיתיבה "תיתדע״ה תרוסמה .ונימב־דחוימ
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 הגוף את ומקים הדוחף המנוע תמיד נשארה
הדוקטרי ובעל האידיאולוגיה נושא הפוליטי

המדיניות. נות
 משתנה למציאות אידיאלים בין ההתנגשות

 הצעיר". "השומר אצל מאד חריפה היתה
ההתפכ עצומה, באטיות השתנו האידיאלים

 זאת כל ועם מאד, אטית תמיד היתה חות
 קומץ על החברתי־המדיני, הגוף הוסיף

 בעלי־ וה״מנדרינים" "הנצחיים" מנהיגיו
 להתסיס, לפעול, להתקיים, שלו, הוותק

 ולחזור מתרדמות להקיץ ולהתפלג, להתאחד
חדשות. תנומות אל

 התקופה בכל עוסק אינו שלפנינו המחקר
 בימי הצעיר" "השומר של דרכו—1936 שמאז

 דו־לאומי. לפתרון הצעתו הבריטי, המנדט
 הלניניזם־ אימוץ האיחודים, מפ״ם, הקמת

 של בצמיחתה דן הוא וכר. סטאליגיזם
 של החברתי־התרבותי הרקע על התנועה
 המאה, בראשית והתיכונה המזרחית אירופה

 עם לארץ־ישראל הצעיר" "השומר בוא עד
 העולמית המלחמה בתום השלישית" "העליה

 של והחזון ההגשמה לבטי ועל הראשונה,
 התעניינות רקע על בארץ. התנועה אנשי

ה "השומר של ב״דימונולוגיה" אופנתית
 בפולחן הארצישראלית, דרכו בראשית צעיר"
 מוצבים אלה כי להעיר יש ומנהיגיה, העדה

 במסכת אחד כרכיב הנכון במקומם כאן
 ורו־ מאד מורכבת אידיאית־רגשית־חלוצית

 דרכו, מראשית הצעיר", "השומר חשת־חיים.
 היה לא לאחר־מכן, שהצטייר מה למרות
 סינתטית, תנועה אלא מונוליתית תנועה
 בתוכה התרוצצו דעות שהרבה זה במובן

 ההרמטי־ צביונה את שלבשה עד ועיצבוה,
 פוליטית להנהגה גדולות יומרות הדוגמתי.
 בגדר נשארו חברתית־כלכלית ומשיחיות

 היה לא הצעיר" "השומר בלבד. יומרות
 האנושיים־החברתיים והפתרונות אוואנגארד,

 בלבד בודדים לקבוצות פתרונות היו שהציע
 שבמבט־ היא פליאה לא להמוני־עם. ולא

 קומונות למעשה הקים כי נגדו טוענים לאחור
 בהם המתקבצים ליחידים מרפא לתת שנועדו

 פארא־ באורח וכי הרבים לגורל אדישות תוך
 לקיבוצי־ספר אלו קומונות הפכו דוקסלי

 במעלה ראשון אסטרטגי־מדיני ערך בעלי

 שהוכיחו ומבוגרים צעירים המאוכלסים
מעולים. כלוחמים טיבם

  003 הראשון הפרק על במיוחד להמליץ יש
תנועת־הנועף*   של "המורשת :מרגלית של

 נסקרת הצעיר״ ״השומר של התפתחותו
  1 במערב, התופעות של הרחב הרקע על

השפעו   בין הרצוף המאבק אחר מעקב
היהודית   הנעורים חברת על ופעולתן שונות

ק  ור המחקר בגוף הזאת. הציונית־החלוצית
שרינו   ובהירה שיטתית כתיבה דרך מרגלית
הדברים   עיקרי על בה מכסה אינו החומר

"דפוס   בתיאור בספרו חלק כל פותח הוא
הנדונות   בשנים הארצישראלית המציאות"

המציאותי   עם התנועה פגישת את מתאר
עיצבה   בהן הדרכים ואת תגובתה דרכי את

סוק    כן התנועה. דפוסי את החדשה הסביבה
בתקופ    הצעיר" "השומר יחסי את המחקר
   ואת האחרות השמאל מפלגות עם הנדונה

 המדיניות בתחומי עמדותיו את לערבים, יחסו
    הארגונית־הרעיו■ ההתפתחות ואת המקצועית

  .1936 שנת עד נית

  * י•
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  / חלוני אל /מגיף הפיקוס עפאי בין ״הרוח
     עלים / רעים יד / רחב־כף עלים שרביט

     בקול וסערו / שלכת לעת נשרו רבים
 / בד על ירוקים מהמה רבים / —סירים

.28) השיר״ ציפורי עם )
 בספרו קיבץ ב׳, דגניה חבר בן־אמיתי, לוי

 שירים 25 עם הראשון, מן מבחר השני
 בקעת־—ואווירתם גופם שמקורם, חדשים

 תיאורי של עדינים פיוטים הם אלה הכינרת.
 צמי־ :הצרופים הטבע ערכי אל וכמיהה נוף

 ואמת נצחי מחזור שהם חה־סריחה־פרי,
בחיינו. בסיסית

 בן־אמיתי מתאר ורומנטי תם־לב רוח בהלך
 צמחיית את ובזעפה, בשלוותה הכינרת את

בה. המסתודדים בעלי־הכגף ואת חופיה

   הקיבוץ )שירים(; כנרות :בן־אמיתי לוי ♦
  .׳עמ 74 ;1971 המאוחד,


