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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

השפע    בין הרצוף המאבק אחר מעקב
היהודי    הנעורים חברת על ופעולתן שונות

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

"דפו    בתיאור בספרו חלק כל פותח הוא
הנדונו    בשנים הארצישראלית המציאות"

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

סוק    כן התנועה. דפוסי את החדשה הסביבה
בתקופת   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•

    ככרות
 

  / 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,
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ה מצע הליבגמה ,וז איה תמעפנ תוגגובת•,
א יה ,ינש דצמ ,דא—הז םיאשונ-סלוע*
ל ש תימסוקה תמאה לא ונממ העין>ר־נ

ח סונ עבטה־לא־הבישה לש ,עבטב הגומאה

.ןודרוג .ך .א
 דסמה ןמ תימיטפוא הריש יהוז ןכ לע

 םדאה לש ומוקמ הב רעצימש ,תוחפטה רע
ר אש לא רשפאה לככ תומדיהל וצפח־ריואן

ף קשנה הז ןליאכ עקרקה לא דמציהל ,יחה
ן מ תקתונמה הריש אופא וז .ןולחל דעבמ

ם א ;היתוכופהת לע ונרוד לש תואיצמה
ה רודח ,םוקמהו ןמזה ןמ השולת :וצרת
.תומימת ידכל עיגמה בבל־םות
ה נקסמה םג ךא ,עבטה איה אצומה־תדוקנ
י רמגל םלענ ישונאה ףוגה .וילא תרזוח
י ול םאה :ויתונקסמ קיסהל ישפח ארוקהו

ה נבש וא ,ונממ םלעתהל ןווכתמ יתימא־ןב
י קנ עבטה םג הבש תיתוכאלמ הביבס ול
ז םיטבלמו קבאממ

.ג .צ

לארשיב דוקמא ירענמ
 ביבא ־לת ,מ״עב רוקמא

ריוא גוזימו רוריק ירצומ

בינא-לת ,ץאמא
 מ״עב יופיצו ליאמאל רוקמא ׳בת  

 שמשו למשח ידוד ,תוכתמ יופיצ
 יתריד הקסה רונת ,םימ םומיחל  

׳ב הילצרה ,מ״עב ןורמא

 היזיוולט ,וידר תיישעת
הקינורטקלאו

ן ולוח ,מ״עב זילפ
 הקיציו תכתמ ילעפמ

 םיררוואמ ,ןוזמ ילברעמ
קבא יבאושו

 מ״עב רוקמא דנומדר
ם ילשורי

םיריעז םיילמשח םיעונמ

ש מש ■תיב ,מ״עב רונמא
 םייתיב למשח ירצומ תיישעת

 דויצו םיירחסמ םיררקמ
טקרמרפוס תויונחל

םילשורי ,הפיח ,ביבא־לת ,מ "ע ב א םמא :ץראב םיציפמה

:ל״וחב םיציפמה
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