
"סילןעוזר;יוסיו· .שרר'שיםשולח
ספרית ;טהור" .

תשמ"ב. ;פועלים

ש

לעיתיםכיאףממש.שלעושרכאןימצאדבר-שיר,אל
כאן.השירשפתשלנפתוליהבשללמוצאו.יתקשה

מתעכבתוהאצבעצליל/בפסנתר"מכהעוזר.יוסיהוא,
ומחלחל".עוברעולםארוךהדהקליד;עלמופלאה

 • . .להקשיבכדאי

רבים.ממקורותיניקהבהישטובהירח

עלהתבססותמתוךחידושומגמת
הראשוןבטיפרועוזר,יוסיעבר.מורשת

מעמיקיםיסודות 'מניחוהראשוני'

 .המיוחדיםממקורותיהה;וכקתומיוחדת.חיהלשירה
מתוךאויונקת.היאאידיארלוגימאבקבשללא

ק._מעמיבחיפושאלאאבות,במ;ךשתחינםהתקשטות
 .המקורות.אחרוכןמתמיד
הצהרת-כעיןהוא .הקובץאתהפותח"שונים",השיר

וכך ;עצמוהחיפושאתהמקדימהנדמה,כךכוונות.

ממךשונים .היותךאת/מחפשאתה ... 11 :הואפותח

לחייתלאגםבמעשיהם/איןלפרחספק,_איןלאבן /-
האדם, .ביןברורהבהבחנהפותחמכיר".שאניהבית

 .ספקנותתוךשורשיו,חדותרמהותושמחפשכמי

 •.-·הפרחאוהאבןובין. .בידיעותיוראי_-הסתפקות
עלמברצלב.נחמןר'ישלדבריואלהבשורותומקישים

מ  .הידרת.הדמידתועלוהאדם,העץהאבן.בין .•ההבדל
אלה.שלובעצלותםבע~בוז\םלנקוטאדםשצריך

היכןלראותלה~ zבמשובר"אתה =במילים.סוגרוהשיר .
 .) 11(עמ' ·קיום,,חופרמתאחה,/אתה

מתחיל.כולו.הספרממשיךזוכוונותלהה.צרתהבתאם
הבאתתוךהמשפחה,בבדיקת ) 12(עמ'"זנגולה"בשיר

מצויינתערביתדוברהוא , ..."סבא :מוסוויתמרירות

ההיתו-ךבב;,יעצב,עצבכינונומתרפקת~ביהודית

והיוהמשפחה,עלוהוא,מספרההיתוך,כורואלמצר".
בעפר,/מתרפסים 1~ישקנואותו ,העפרעל"דורכים
רע.גלבפרוץ~מבצרעשרה""שמונהלנבוט/כמהים
מרירותזרעטמוןוכאןאלא,כיסינו".בנטיעותמקולל
 /:כבגרזןנהגתםלכאן~אותנושהינחה"בחלוםגדו.לה,
 .שיעשהממנוולבקשמשורשיו/העץאתלקצץו
"גם-וכן .) 19עמ'חלום",של("לבניםפרי?!"
-/מתחתמאמיןאנילאור.רגישהזרעלעפר,מתחת
כמו- /?פניךתכסהמהואתה'/.רגישיםאנחנולחול
 "!שניםלאופימעברמכאיבים 1המקדזpלהבותחום

 .)םש(

"במושבהאידיליהבניה.באהזו.מרירותעםויחד
בעמקהבנייה.של_סיפורה'אתמביאה ) 22(עמ'ברק" .,.

"ביןהחייםהבונים,שלייהם.חסיפוראתוגםיזרעאל,
מכדורי"ייפצעג'ימי.-אחד,קליפתו".לביןהחלום

צנחנים"מסיירתהשיחררר"לאחראחרים, ·הסורים",
חדשיםעבריים"צעיריםויהפכולניר-יורק.יידרו

בכלאבל . ,,לשטיח-מתחתוי:דודיםבבואנואדםוגאים;
להגדלה 'זא-.תבכלהזה.המיוחדהשירמסייםזאת,;

 ,'במכיתההעייןירוקתמיכלהיאהכיתה,מלכת
העופרהואקטן",עופראיזהחבא_ייהשותקותו"בעיניה

משהואוליהואבילדותה.הבחוריםעבורהשחיפשו
המוות,שלמרותזוחינהמיכל.והיא.החלום,ממימוש
לגדולמצליחההצעירים.ביןהמאורותוליקויהירידה

 ' .חומת-עינייםתינוקתלל-דתיואףיז:רעאל,בעמקלה
למלאכתמשלודרכיםעוזריוסימביאהספרבהמשך
בשירנודדים.שחולותיהזו,בארץהשורשים,העמקת

רוח./כאיןישראל"בית :אומרהוא ). 54(עמ'!'תשובה"
כך.ואחרהמתנוסס".הכסישפלישךאל,/ביתרוח·כאין'
הדםסימני"לוכיהואמוסיףאהבתם","פרודתכשיר

אהבה.מרובהחרוק.התפיליםהסרתלאחרנימחים/לא
הנה / ...ראשמורידמקורות/,אפסעאלשורשיםשולח

תמציתאתעוזרי bיומוסרבכךכיונדמהיהודי".גיד

הוא,טועןבעבודת-כפיים.אמונהלשלבישאמונתו.
רוצה""לפעמיםהמופלאכשירזאת.לטעוןומוסיף

ולהניחהיד;אתלתפוס;רוצה"לפעמים : ) 58(עמ'
בוולפרוטשלכדתי;זמן~שלוורודחופןבתוכה/

אני .1עצמיא.תלהכיןכידי;הזמן / /.אצבערתיבעשרים/
 .בזמןחייםגם-הנה . ~'ידייםליטולעכשיו/הולך

חיטים"שלצהוב"כשדהבאהבה,עפר,כרגבומישושו
עמוקה.אמונהחיילחיותידיים","ליטולוגם-,)םש(
 ..יקה-מעמלשירהיס.ודותזהבספררהניחעוזריוסי

מסתגרתשירתואיןכחזון-אמונה.חזון-עמלהמערבת
אלפונהאלאמאמינים,קהלכקרבאובכית-מדרש,

והעושיםהזאת,לאץרטובמקוותחדלושטרםאלה
דקדקניתגישה'הניגשהזהיר,הקורא ·תקורתם.למימוש

שיינפלדאיל(

פרייינצלכיצד
 7מפורענותהאוטופיה

מקורות :דורוןאדם

תנועתלתלודות
העבדוה

 ·הוצ,הישראלית;
תשמ"א, ;ברלבית·
פז,אות ; 1981

עמ'. 178ת"א;
נהפךתוססים.חייםתוכןבנעורינושהיהה

הגדול'ובעולםכאןהצעיר'הדורגביל
- iאצלנאוניברסיטאי.לימ,;לחומר
ית-דתית.הליכודהתקופהמסימניאחד

הואהישראליתהעבודהתנועתשלוההתגוננות
במיקרוסקופים",ו"בודקיםהעברעללתהותשמרבים

 'הפלמ"ח.פירוקכעתכברשעשוכפי
עלמחקריםרבוהאחרונותבשניםכיאיפוא,לא. bאין·

בדלעלוהביוגרפיה''ההיסטוריות", ·הפועליםה.מפלגו
אתהרח~בהההסתדרותרב-מכר._לחיתה.כצנלסון

עם ._יותרגדולה';,תשומת-לבזכהרכית-בדליפעילותה.
תיעודיאוסףדרושהארכיונים.אלהפוניםמעטים'זאת,

ספך-למלאבאזהוצורך ~-לכולהפתוחתמ~יז:וי
תנועתלתולדות"מקררות :דורוןאדםשלהלקט

 ' ."הישראלית':העבודה
 :מקורותסוגישלושההמחברמגיש ·שמתבקש.כפי

הציונותאברת ;אסיהקל .הכלליבסוציאליזםזרמים
העבודהתנועתזרמישלומסמכים ;הסוציאליסטית

 .במדינההשלטוןמכמתרדתהועדמראשיתההאי"ת
הדורשאולי'.בארץבייחודתמי.דמועיל.במקורותעיון

ליוסףרקאינהוהכוונה-יוסףאתידעלאבההצעיד
 "ר':לבית"ניכסוהוותלמידיושז'בוטינס-קיטרומפלדור,

עלכתבבספר,ק;ראיםשאנוכפי ·עצמ,.הואואילו
קומוניס-"מושכות "תיכנןוסוציאלי",לאומי _,;שחרור
אתוהקדיםקפיטליסטיים,;"מנצליםשללטירת",

עלברוסית)הוא(גםככותבושניםיוכל_חרושצ'וב
"לא-קפיטליסטית".דרך-התפתחות

אפשרי.בכללכזהדבראםכמובן.היא,אחותשאלה
"הציונותכי 'קצרים,מבוא ,כרכר;כותבדורוןאדם'

בנותהאוטופיותביןהיחידהחיתההסוציאליסטית
מוסיףגםהואאך-מימוש"ידי'לשבאה ,-19ההמאה
לתהליכיםעצמ-האתהתאימהאמנם 'אםלבדוק.שיש

 .הדרךלאורך
צירן",ו"פועליהצעיר""הפועלחבריקומץספק.אין

ובוודאיברוסיה 1905 ·מהפכתאחרשנהאשר

שיתופית-בדרךא"ייישובעלמצעיםחיברובהשפעתה
"ביסוס"תוךהאחרוניםבפשטות,הראשונים-

ראשוןפההיוכי .היוםאותנומפליאים-מארקסיסטי.
הם .בארץ"היהודיהיישובאתלכנותשעתידה-לתנועה

"סטיכי",באופןהתח;ללהלאשבהחלטהתפתחותחזו
יכולאשרהמלקט..ובצדק,שמדגיש.כפימאליה,

העבודה,גדודמסמכי :לרובמ-קורות ,;{עלהתסמך .
ואיחודים.פילוגיםקיבוצים,ההסתדרות.מפלגות.

למצופהובניגודלרובסתירותכדי _תוך ~הובילוכולם
 ."ש~של"מה-הרביםעל-ידי
שאיננוסימןאוטופיה,לזהקוראיםאנו'אםאבל

השאלהואכן,ההתפתחות.חוקי 'בידיעתבטוחםי.
נחקרהלאעדייןנפרט,והיהודיתככלל,הלאומית

ומתרחבת.משתכהשהבעיהגםמה·דייה.

הודותנתאפשרהדורו.ןאדםגורספיה.'האוטוהגשמת.
זהוגםהסוציאל-דמוקראטיה.עםהציונותלהתחברות

לקונסטרוקטיביזםשנרתמוחלוציםשלדורותרק :נכון
 .להגשימהיכלו-כצנלסוןבדללדעת"המהפכני"-

שהתחילמה :דברשלבסופונראית bגהיאכךאבל
רביםבעיניכיוםנשארכובשת,גאה,פועליםכתנועת

הפועלים.בנק ...פרסומתבפזמוןצלילךק

שלמצע-היסודקרא. 1930כשנתעוד !זמניםהיו
הטבעבאוצרותהפרטיהקניין ·ל"ביט,למפא"י

כלביטול ;הכלל·לרשותוהעברתםהעבודהומככשירי
הלאומי,הגזעי.המעמדי.החברתי.השיעברדצורות
כלעלהכלליתהעבודהעיקרהשלטת ;ו;ךמיניהדתי
-1-932ב ·מפא"ישלהשנייהועידתה ;וגו'ואדם"אדם

מפא"יהאומה".אתהמפלגיםהמעמדות"ביטולתבעה
ציונית-הכרההפועליםציבורבקרב"לטפחהתחייבה

ההמוניתהעלייהמשבאהאך-סוציאליסטית"
הינס,גלשלטון,היטלרעלות/עםממרכז-אירופה,

כוחהעלשלטונהבביסוסוהסתפקהזהמכלמפא"י
יותרהעודהעלייהבאהוכאשר .אזכבר-האירגוני
מפא"יניצלההשנייה,העולםלמחמתבשלהיהמונית,

 ..חמולותשי.ראהפעילההאירגוני.לחצהאתיותרעוד
עלעצמה"השניאה :מאירגולדהוכדבריהשאר.וכל

 ..העם"המוני
המעבידים- .ל·פעולהאוטופיהחדלהמזמןככר

בעידודהמדינה,קוםמאזבייחודפרחו,המנצלים
המדינההקמתועםדהה.לוצ; nה~ועלי-האופימפא"י.

שלהקוראהמדינית.הפרספקטיבהחוסריותרעודבלט
זכרהאלההמקורותבכלשאיןנדהם.בוודאיימינו

ערבייעם"הקיום-יחד"בעייתפיתרוןעללמחשבה.
אחת.פעםהמוזכרא"י

רבצהכיאקדמתו,שלנוספתבתיזהגורס.דורוןאדם
שלואפילובן-גוריון'שלהציוניתתפישתוביןתהום

?כן-התהוםהואמהזיוניזם._הרבישל _זולכיןטבנקין.
בדרוםים-ס.וףביןמשתרעת י"~,כי 7-193בכתבגוריון

במ~רבהתיכוןהיםיובין .בצפוןון.והחרמוהלבנון
-הבחנתי"תמידאבל ;במזרח"_סוריהאוומדבר-קדם

כארץ-ישראל''.היהודיתהמדינה"וביןארץ-ישראלבין
ארץ-ישראלשלהמירניבחלקרצווטכנקיןן Jבן-גורי
בן-ג;ךיוןעל';ךקל'המנחה"העיקרוןאבלהנ"ל.

היהודית''המדינהלטובתקונקרטימקרהבכללהכריע
-זומדיניתתפישה"כזכות'ארץ-ישראל'".פניעל

ולולאכא"י,יהודיתבמדינהזכינו-דורוןאדםמסכם
וללאיהודיתמד-ינהללא 1948בשנתנשאריםהיינוהיא

 .'ארץ-ישראל'"
כן-גוריוןשלזו"ריאל-פוליטית"ראייהכיספקאין .

ישכיהמחברוצודק .-1947-48כהמצבאתהצילה
מבקריהעםבוויכוחזוריאליסט;תגישהעללהצביע

בימינו.העבודהתנועתשלהימניים-מיסטיציסטיים
שיביא-מכדימוגבלהיה;נן-גוריוןשלזהריאליזםאבל

עמיושארהפלשתינאייםהערביםעםלהסדר-שלום
 ;יותר"זול"עדייןהיההפיתרוןשמחירכעתערב

גריבאלדינוסחב"גשלהארץ-ישראליחלומואדרבא.
גררזאת").לזכורתמידאבלזאת,עללדגולא("ועולם

 :הסכס;ךלהחמרתאותנו
דק.קובץלקוראכאןמוגשהר:;בהארכיוניהחומרמכין
בחרוכיבית-בדלהוצאתמנהליעללסמוךניתןאך

הכרך .העבודהתנועתלטובתהמעידהחומרבמיטב
שתבעכן-אהרןיצחקשלה?ודעממאמרוקטעגםמכיל
כידוע,הביאה,הקריאהרעבות"..פרבטרםלתמורה"עוז
אוליוכזה-וה"מערך"העבודהמפלגתלהקמת :רק
-מתי :מתבקשתהשאלההפורענות.בואאתהחישהעוד

 "של.לתמורהעוז :הקריאהתבואומהיכןסוף-סוף
ממש!

בליזה,מסוגספרעלרשימהלסייםיכולשאינינראה
שיבושי-שלהכאובהנושאעלתדהמתי ·אתלהביע
שהיהייתכןלאכי-אשם~מגיהאיןהפעם'דפוס.
משאירהיהלאביותרהרשלניהמגיהאפילו·כזה.

 .שלמותפיסקותרבות.כהשורותוהחלפתשגיאות
ועוד)ועוד 1 12 , 110 , 10.0 , 82 , 80בעמודים(למשל

עלכתוב 122בעמודלפיענוח.ניתנוולאכשתרכבו
 .מדובר 79כעמודפריבילגיה,כלביטול)(במקוםביטוח

היסטוריות. .כמרבןשהן '"היסטוריותב"השפעות

השיתוקיים""החייםעלאפילוכתוב 136וכעמוד-
ל~כזאת.דפוסשגיאת .): ..השיתופיים"כמובן, ,ל"צ(
מביאהחיתהבוודאילמשל.סטאליןבשלטנוןקרתה
למרחביומו"לעררךמביא-לבית-הדפוס,מגיה.~וןר,
 ...סיביר
אי-הסברתעח .כלתי-אחידכתיבעללהעירמכסיףאיני
איך .באבן-שושןאפילןהסברלהןשאןלועזיותמלים

ערכומדאיגהכמידההמבטלתכזאתרשלנותתתורץ
 • !ספרכל-של

זילבריעקב
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