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ציבור גדול של . החברה הישראלית מנוסה בשניה
. הנואש והאופורי: יש שני סוגי
 של דטרמיניז

ציבור גדול אחר ". הכל שב אל העפר"ו" הכל הבל"שעל פיו , הרוח של קוהלת�ישראלי
 נוטה להלו�

אי  אלה שני הציבורי
 ". שמי
 חדשי
 ואר! חדשה", ת חזו  ישעיהומאמי  שאנו צועדי
 אל הגשמ

ה
 הדואט , האופוריה רמי
 יותר מיתר הקולות�הייאוש וקול�א� מאחר שקול, היחידי
 בישראל

  . דואט בי  מאניה לדיפרסיה: העיקרי המתנג  כא  כבר מאה שנה

, טו  אקאדמי�הפ� בימינו לבו , ברנר ח"שהוצע לנו לראשונה על ידי י, הדטרמיניז
 מ  הסוג הנואש   

הוא . אובד  ורוע, התפוררות, מחנה היאוש מצטיי  בתיאורי שקיעה. קולנועי וספרותי, פובליציסטי

  .  מפיק מכ� הנאה משונה

הנתיב האחד הולי� מ  הרב קוק האב אל . התפתח כא  בשני נתיבי
, האופורי, הדטרמיניז
 ההופכי   

מ  האוטופיז
 , באופ  קצת יותר נפתל, הנתיב השני הולי�; גוש אמוני
 וממנו אל, הרב קוק הב 

, אל האוטופיז
 הנאיבי, העבודה�של מנהיגי הפלג הקומוניסטי בתנועת, האוניברסאליסטי, הנאיבי

אופטימיות "וה, האקסטאזה המשיחית של הימי  הראדיקאלי". העיד  החדש"של תנועות , "קוסמי"ה

  .מרחפות זו ליד זו באותו הגובה מחו! לסטראטוספרה, ודוה�של תרמילאי" הקוסמית

הכל קורס אל . רוח לחזות בקיצה�אלה ואלה קצרי. הנואשי
 והאופוריי
 עייפי
 מ  ההיסטוריה   

כמיהת הנואשי
 . סבורי
 במחנה האופוריה, הכל נוסק אל פתרונו הגאולי; סבורי
 הנואשי
, חורבנו

על סירוב
 של , מכא  ומכא , מעידות שתיה , "גאולה שלמה"
 לוכמיהת האופוריי" מנוחה נכונה"ל

רגע שאינו משמעותי או גורלי יותר מאינספור : ציבורי
 שלמי
 לתפוש את ההווה כרגע על פני רצ�

העול
 אינו עומד . שצופ  העתיד –הדורות , התקופות –וג
 לא מאינספור הרגעי
 , הרגעי
 שקדמו לו

איננו חשובי
 או מיוחדי
 עד כדי כ� . ותמשי� להתגלגל, מתגלגלת ההיסטוריה. לפרוש לגמלאות

  . שהיא תגיע לקיצה לכבודנו

סיפור  �א
 הוא דטרמינסיט נואש , הוא חי סיפור שקיעה. לא היסטוריה, הדטרמיניסט חי מיתולוגיה   

את הסו� והוא רוצה לחוות , מראש את סו� הסיפור" יודע"הוא . א
 הוא דטרמיניסט אופורי, זריחה

היא , עבורו, האקטואליה. הוא מפרש כסימני
 של התקרבות הסו�, את מה שמתרחש סביבו. הזה

  .או דמדומי השחר, חירחורי גסיסה

כדאי להיזכר בברל , דפרסיווי לפסגות צווחניות�שבה
 מרקיע הדואט המאני, בימי
 קשי
 אלה   

שניסה , מיתולוגית�הלא, עה ההיסטוריתהתוד. שתפש את ההיסטוריה כסיפור שאי  לו סו�, כצנלסו 



תפישתו . היא תודעה שעדיי  לא הוחדרה כל צורכה לחברה הישראלית, דורו�ברל להחדיר בבני

הנואשת או  –שבה
 גדולה מבעבר ההשתמטות , הריאליסטית ראויה לתזכורת בימי קיטוב אלה

  .מהתמודדות אחראית ע
 אתגרי ההווה �האופורית 

  

  

  

  

1111        

  

אלא על כתביה
 של , לניניז
�הוא לא גדל על המארקסיז
.   היה וולונטאריסטברל כצנלסו

ולא , חורי �שתפשו את האד
 כב , רנישבסקי'כאלכסנדר הרצ  וניקולאי צ �19הומאניסטי
 מ  המאה ה

ה
 האמינו בכשרונ
 . ולא בהטלת מרות, ה
 דגלו בהטלת אחריות". כורח היסטורי"כמותנה על ידי 

שקודש בידי הקומוניז
 , הסתמי, לא בקולקטיב המופשט –אד
 קונקרטיי
 �ניובמצפונ
 של ב

טענו הומאניסטי
 , לא להפ�, אנשי
 יוצרי
 את ההיסטוריה"). יחסי ייצור", "מעמדות", "חברה("


 �האמי  הוא , ובהשראת
 –ה
 האמינו . שמה
 ינק ברל את השקפת עולמו, מהפכני
 אלה�קד

, "הליכה אל הע
"הסטודנטי
 מתנועת ה. לא בכפייה, בחינו�; ריכוזית לא בסמכות, ביוזמה אישית


" נארודניקי
"וה, בהתנדבות את כפריי רוסיה�לחנ�, �19ברבע האחרו  של המאה ה, שנטלו על עצמ

מחנ� היתה פעילות �פעילותו כמנהיג; היו המודל של ברל, שירשו אות
 בפעילות התנדבותית זו

  . שית המחנכת להתנדבות אישיתהתנדבות אי": נארודניקית"

מאטריאליז
 ("מראש �הואיל ולא תפש את ההיסטוריה כסיפור צפוי �הואיל ולא היה דטרמיניסט    

הוא לא סבר . האמי  ביכולתו של הפרט להשפיע �שהקומוניז
 יוליכנו אל קיצו המזהיר ") דיאלקטי

כפי , לא סבר, מאיד�. נמנעי
�אד
 ה
 זרדי
 הנסחפי
 על נהר של כוחות סטיכיי
 בלתי�שבני


 –הענייני
 �יכולתנו להשפיע על מצב". אי  דבר העומד בפני הרצו "כי , שסוברי
 אוטופיסטי


בכל מצב , א� זיהוי מגבלותיה. תלויית נסיבות ועיתוי, היא יכולת מוגבלת –כתנועה או כע
 , כפרטי

כשברור ל� . י הנחו! לפעולה אפקטיוויתכזיהו: אלא להפ�, לא נתפש בעיני ברל כעניי  מדכד�, לגופו

ואינ� , אינ� משחית את זמנ� על ציפיות מופרכות, מה בכוח� לעשות לשיפור המצב ומה נבצר מכוח�

  .  לעשות –ולכ  ג
 נדרש  –אלא ק
 ועושה את מה שאתה יכול , משחית את זמנ� על יאוש בטלני

המשיחיות החילונית , שכ . הרבה יותר ממנה ,מעשית, הציע ברל, דווקא משו
 שהציע פחות מגאולה   

א� כמה , ההזיות יפות ה . היא בריחה מ  המציאות אל מחוזות ההזיה �המשיחיות הדתית , כאחותה �

לא עלי� .  "לא פתרו , פרויקט; ברל הציע פרויקט מתמש�. מימוש�דל ערכ  בהשוואה לערכי
 בני

הרי , וא
 היה לברל מסר מרכזי אחד, ל"אמרו חז ,"חורי  ליבטל ממנה�ולא אתה ב , המלאכה לגמור

כי  �" חורי  ליבטל ממנה�ולא אתה ב ", כי כוחותי� מוגבלי
 �" לא עלי� המלאכה לגמור. "שזה המסר

כי אינ� אמור לפתור הכל ולהביא  �" לא עלי� המלאכה לגמור"; בכוחותי� המוגבלי
 עשה את חלק�

עלי� , כי בעיתוי ההיסטורי שבו אתה חי �" יבטל ממנהחורי  ל�ולא אתה ב ", ההיסטוריה�את ק!

הוא תפש את . אלא כדי שלמלאכתו יהיה המש�, ברל לא עמל כדי לראות את המוגמר. מה�לתרו
 דבר



. לא מושל
 –משופר . כמולי� של עבר לאומי קודר אל עתיד לאומי משופר: עצמו כיורש ומוריש

  .ר ברל על משימות מוגדרות של טיפול במצבדיב, עול
�כשמסביבו הופרחו סיסמאות תיקו 

�אלא רק כיבוי, פראגמאטיסט אינו מציע אתוס. בשו
 פני
 אי  להבי  מכ� שהיה פראגמאטיסט   

האתוס הזה . מבחירה בפרויקט לאומי�מימוש עצמי על ידי השתתפות: ברל הציע אתוס. שריפות

כהשתחררות " מימוש עצמי("רווח בימינו ה  לאינדבידואליז
 האגוצנטרי ה, בעת ובעונה אחת, מנוגד

ביטול האינטרסי
 האישיי
 למע  האינטרס (הפרט �וה  לקולקטיוויז
 רומס, )מכל פרויקט קולקטיווי

ביסוד השקפתו של ברל עמדה התובנה כי האינדבידואליז
 האגוצנטרי והקולקטיוויז
 ). של הכלל


חלקו של מי �האומללות שהיא מנת: לותמשלימי
 של אותה אומל�הרודני ה
 שני פניה ההופכיי

שהרי פטר את עצמו מכל , האינדבידואליסט התלוש חש מיותר. לא משפיע, לא נחו!, שחש מיותר

שהרי אי  כל ער� לאישיותו הפרטית בעיני , והנתי  האנונימי של הקולקטיב חש מיותר, אחריות

התלוש . הממושטר" וח האד
כ"המרה ב�אלא רק לקיומו הסטאטיסטי כחלקיק סתמי ובר, השלטו 

, האמי  ברל, אד
�בני. והנתי  חשי
 שניה
 שאי  זה משנה לאיש מלבד
 א
 יחיו עד מחר או ימותו


הפטור של (הוא האמי  שלא הפטור מאחריות . יפיקו סיפוק מחייה
 ככל שיחושו נחוצי
 ומשפיעי

  . יבה טובה לקו
 בבוקרהיא המעניקה לאד
 ס, אלא תחושת האחריות) הפטור של הנתי , התלוש

   
ולכ  ג
 הסתייג מ  האופ  הקשיח שבו תפשו רבי
 , לכ  שלל ה  את המארקסיז
 וה  האנארכיז

משו
 שהיה , תפישתו היתה עשירה ומורכבת מתפישת
. להנהגה מהו סוציאליז
�מחבריו

והדגש  �
 ציוני לא בסוציאליז �הוא דגל בציונות סוציאליסטית . פארטיקולאריסט ולא אוניברסאליסט

אלא בבעיית , "פועלי כל העול
"לא בבעיית . אינו סת
 ניואנס, על הצד הלאומי של המשוואה, הזה


תזלזל באינטרסי
 "העבודה לבל �הזהיר את תנועת, �1936ב, י"במרכז מפא. רצה ברל לטפל, היהודי

אמצעי : ולא מטרההיה אמצעי , לדידו, הסוציאליז
". יהודיי
 ותתלבש באצטלא קוסמופוליטית

  .התרבות הציוני�ההתיישבות ומפעל�להשקתו של מפעל

היתה , �20בתנאי המחסור הקשי
 שהעיקו על הציונות לאור� כל מחציתה הראשונה של המאה ה   

רק קנייה מרוכזת של . אולי א� הכרחית, אסטראטגיה נבונה, המאורגנת והמולאמת, הכלכלה השיתופית


; יעור, תיעוש, בינוי, ניקוז ביצות, רק ייזו
 ציבורי של סלילת כבישי
; נשק�מחרשות וכלי, טראקטורי

רק  –) כל�חינ
 לציבור חסר�כשירות(רווחיי
 בהגדרה �תרבות בלתי�רק מימו  ציבורי של מוסדות

של יישוב האר! ועיצוב תרבותה העברית " נס פח השמ "לחולל אז את , כנראה, כלכלה שיתופית יכלה

היה ברל , אוניברסאלי�ולא מ  השיקול החברתי, מ  השיקול הלאומי הזה. 
בתקציב כה זעו

היה יחסו , )סוציאליז
(לבי  האמצעי ) הלאומית(והיות שמעול
 לא בילבל בי  התכלית ; סוציאליסט

יאי
 , האמצעי
. א� לא באמצעי
, דעת יכול לדבוק בתכליות�אד
 בר. קנאי�לסוציאליז
 בלתי

ה
 ננטשי
 , כשנזק
 עולה על תועלת
, בבוא היו
; נ
 להתבלות ע
 השני
די, לשעת
 ככל שייראו

  .ומוחלפי
 באמצעי
 המתחייבי
 מ  הנסיבות החדשות

   
ריכוזית וה  את כלכלת השוק �סביר שהיה פוסל ה  את הכלכלה הסוציאליסטית, אילו חי ברל כיו

יכוזי חונק את רוח ההתנדבות הסוציאליז
 הר. משו
 ששתיה  חונקות את רוח ההתנדבות, החופשי

אי  . והקאפיטאליז
 חונק אותה משו
 שהוא מעודד אנוכיות, בשוללו מ  הפרט את היוזמה האישית

איש � השוק שבה דואג איש�ואי  דח� להתנדבות בהוויית, שתלטני�מקו
 להתנדבות במשטר ריכוזי



היה ברל עד רק , �20מאה השל ה, ולא את השניה, הואיל וחי את המחצית הראשונה. לרווחתו בלבד

, ולא לסכנה ההפוכה, )העבודה�המועצות בתנועת�שכנגדה הזהיר את חסידי ברית(לסכנת הריכוזיות 

האתוס ההתנדבותי של . היה מדבר ודאי באותה תקיפות, אילו חי היו
, שכנגדה �הקאפיטאליסטית 

רק גישה . אנוכית מאיד��תיתברל יכול להתגש
 רק במדינה שכלכלתה אינה ריכוזית מחד ואינה תחרו

תאפשר , המחפשת בהתמדה את המרווח הנכו  בי  דיכוי הפרט לבי  דיכוי מצפונו, כלכלית מאוזנת

  .  לאנשי
 לממש את עצמ
 ללא כבלי
 וללא חזירות

, לכ , וכי הדבקות במטרה מחייבת, עיתוי�הבנתו של ברל כי המטרה קבועה בעוד שהאמצעי
 תלויי            

חיי
 שציינה �היתה חוכמת, גמאטית בבחירת האמצעי
 הזמניי
 המקדמי
 את הגשמתהדו�גמישות לא

א� ייחודו של ברל בי  שותפיו להנהגה . ואשר חסרה לכמה מעמיתיו ג
 בזקנת
, אותו כבר בצעירותו

הוא לא . הוא שוחח; הוא לא הטי�. אלא ג
 באופ  שבו חלק אותה ע
 הציבור, התבטא לא רק בעמדתו

  .אומרי
 שאפילו ידע להקשיב. הוא ניסה לשכנע; הוא לא התסיס ושילהב. דיברהוא ; צעק

דומה כי זהו . נתפש כהסס , וג
 מקשיב לדעת
 של אחרי
 פה וש
, מנהיג המדבר במקו
 לצעוק   

, הלבבי ההוא, האיש החביב: שנכר� בו שלא בטובתו, דימוי מתקתק. הדימוי אשר דבק בברל כצנלסו 

; במי  פאמיליאריות מחוייכת, משפחתו�תו� השמטת ש
" ברל"שכול
 קראו לו  ,ע
 השפ
 והקסקט

הדוד ; נעימי
�הלא, הכוחניי
, הנוקשי
 �שהיה כה בולט בכ� בי  שאר מנהיגי התנועה , האיש הר�

לרכ� קצת את , לספר בדיחה ביידיש, לחלק סוכריות, הטוב שקפ! לביקור כדי לשמוע מה חדש

כ� . שאי אפשר לא לאהוב אותה, מאיימת�בלתי, דמות חמימה: דובו  � כלומר, "ברל"; האווירה

של אישיותו , מתקתקה�הלא, וכתוצאה מכ� הוחמצה המהות הריאלית, נחקקה והונחלה דמותו

, אלא תכונה אחרת, לא חביבותו עשתה את ברל למנהיג חריג בנו�, חביב ככל שאכ  היה. ותרומתו

בשעה שסובבי� , לא שיכור מדוקטרינות, לת להישאר מפוכחהיכו. הפיכחו . חשובה ממנה בהרבה


  . מוכי
 בסנוורי

היה עליו , העבודה�לאור� כל דרכו בתנועת. הפיכחו  הזה עשה את ברל חסי  מאופוריה וחסי  מיאוש   

וע
 האופציה , להתמודד בעת ובעונה אחת ע
 האופציה האופורית שאליה התמכרו רבי
 מחבריו

את עמדתו של ברל ראוי אפוא לשחזר על ידי הנגדתה . כרו לא מעט חברי
 אחרי
הנואשת שאליה התמ

  . לכל אחת משתי האופציות שטופחו סביבו
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  .נתחיל באופציה האופורית

היתה אמנ
  �מתיישבי
 ועסקני
 , פועלי
, כתנועה עממית רחבה של חלוצי
 –העבודה �תנועת   

א� , )הרב קוק(או בזכותה ) הליבראלי
" ציוני
 הכלליי
ה("מכפי שטענו בגנותה " משיחית"פחות 

אוטופיסטי
 , מלבד ברל, היו כול
, האידיאולוגי
 של התנועה וההוגי
 שהשפיעו מבחו! על דרכה

מול הקומוניז
 האורתודוכסי של ; ד גורדו "הנפש של א�גואלת" דת העבודה"מול . אופוריה�זורעי



מול כל  –הקהילתית של מרטי  בובר " חברותא"מול אידיאל ה; מאיר יערי ויעקב חז , יצחק טבנקי 

ברל אמנ
 מעול
 לא הסתפק בפראגמאטיז
 . ביצוע�הציב ברל יעדי
 בני, האוטופיות הנשגבות הללו

")
אלא עסק ללא לאות בבירור הערכי
 שמתוכ
 ולמענ
 ראוי לחרוש עוד דונ
 או , ")עוד עז, עוד דונ

כפי , האד
�להתכחש לטבע, כלומר(מאנשי
 להתעלות מעל עצמ
  א� הוא לא דרש; לחלוב עוד עז

אשר האוטופיסט (הוא לא סבר שהאד
 הוא רק טיוטה בדר� לאד
 מוצלח יותר ). שדורש כל אוטופיסט

הוא דרש מאנשי
 לעשות את מה ; )וכיצד יש להמית את האד
 הנוכחי כדי להולידו, יודע מי הוא


   .יכולי
 לעשות, כמות שה
, שאנשי

זוהי דרישה קשה , למעשה; זוהי דרישה קלה יותר מ  הדרישות שהציגו האוטופיסטי
, לכאורה   

קל לאנשי
 להתלהב . דווקא משו
 שהיא ניתנת למימוש, ותובענית הרבה יותר מכל דרישה אוטופית

 –" לברוא אד
 חדש"קל לאנשי
 ; מיעדי
 גבוהי
 ורחוקי
 מלשפר כא  ועכשיו את הטעו  שיפור

מ  , הבריחה הזאת. מלהבדיל בי  טוב לרע בתו� הרגע הקונקרטי –לו
 על העתיד המנצנ! לח

המי
 הקרי
 שהוא ביקש לצקת על . היא הסחורה הרוחנית שברל סירב לספק, ההיסטוריה לאוטופיה

א� הא
 ה
 חיבבו את ; ה
 חיבבו מאוד את ברל: אכ . התאדו על הראשי
 הלוהטי
, ראשי שומעיו

  ?רמה שהוא אמ

לא ערפילי "; �1927ב, רחל המשוררת, כתבה ידידתו של ברל, "לא בעבי
 מעל –כא  על פני אדמה "   

מאמציו של ברל להוריד את הציבור מ  העבי
 המקסימי
 אל ". היו
 המומש ביד"אלא , כתבה, "מחר

 –ות ביד שעליו יש ליטול אחרי�מחייבי
 אל היו
 המומש�מערפילי המחר הבלתי, קרקע המציאות

י של "מפא �1930כשהוקמה ב, הקו של ברל הוא זה שניצח, לכאורה. ספק א
 צלחו בידו, מאמציו אלה

, "פועלי ציו ", "הפועל הצעיר"ראדיקאליות של �אשר הביסה את האופציות האטופיות, גוריו �ב 

מתו של כהגש –לא אז ולא מאז  �י לא נתפשה  "א� הקמתה של מפא; הקיבו! המאוחד והקיבו! הארצי

י נתפשה "מפא. כויתור על האידיאולוגיה לטובת פראגמאטיז
, להפ�, אלא, קו אידיאולוגי כלשהו

לא כמפלגה המבטאת  –) בעיני מתנגדיה, אופורטוניסטית, בעיני תומכיה, פשרנית(כעיסקה פוליטית 

מת כמגשי, אלא א� לא תפשה את עצמה, י לא רק שלא נתפשה מבחו!"מפא. עול
 מובחנת�השקפת

�בניה המועסקת אצל הקבל  ב �אלא כחברת, דהוא�או כמגשימת האתוס של מא , האתוס של ברל

, כינונה של תנועה פוליטית שאינה סת
 פראגמאטית אלא אידיאולוגית –האופציה של ברל . גוריו 

ראדיקאלי אלא במוב  השקול והמציאותי של המלה �אידיאולוגית במוב  האוטופיסטי, מאיד�, ושאינה

  .האופציה הזאת לא מומשה –

, אידיאולוגיה. משו
 שעמיתיו של ברל לא הבחינו בי  אידיאולוגיה לבי  דוקטרינה, היא לא מומשה   


, ה
 הכירו רק את הניגוד בי  דוקטרינאריות לבי  פראגמאטיז
. היתה בהכרח דוקטרינה, לדיד

באופציה  �עצר באמצע י עברו מ  הקוטב האחד לקוטב השני מבלי להי"וכשהקימו את מפא

, ברל לא הציע תיאוריה. האידיאולוגיה של ברל לא היתה דוקטרינה אלא אתוס. האידיאולוגית של ברל

לצידוק , ואולי א� אינו נית , האתוס ההתנדבותי אינו זקוק. חיי
�אלא דר�, שיטה או אוטופיה

כקריאת ספרות או , וה כאהבהכמ, חוויית התרומה האישית לפרויקט גדול. צידוקו חווייתי. תיאורטי



: יכול רק להמלי! עליה לזולתו, וזכה להנאה העמוקה המזומנת בה, מי שהתנסה בה; כרכישת השכלה

  . על תיאוריה, ושאי  טע
 לנסות להסמיכה, שאינה נסמכת, חווייתית, המלצה אישית

   
: בפעולה�לאתוס  אלא בשילוב
, וג
 לא במעשי
 כשלעצמ
, ברל לא התעניי  ברעיונות כשלעצמ

השואב את תכניו ממורשת ספציפית ומזיכרו  היסטורי , ציוני�יהודי, קונקרטי, אתוס פארטיקולארי

תחושת "משו
 שניח  במה שישעיהו ברלי  מכנה , ולא תיאוריה, הוא ניסח אתוס חווייתי. ארו� ומפורט

תיאוריות הכופות עצמ  על  עירנות סבלנית למורכבת
 של תהליכי
 וחשדנות בסיסית כלפי": המציאות


מאז , רוב האידיאולוגי
 הבולטי
. זוהי סגולה נדירה, בקרב אידיאולוגי
. המארג הממשי של החיי


; האידיאולוג נכס� אל הרדוקציה. קנו את מעמד
 הודות למידת הראדיקאליות של דבריה
, ומעול

ל
 מדעת או שלא מדעת מכל מה הוא מתע, וכדי לומר זאת, גור� ומהמ
, הוא רוצה לומר דבר גדול

והפיתוי ; יש לו תיאוריה; יש לו תיזה גדולה. את טענתו הבוהקת, או פשוט לסתור, לסב�, שעשוי לסייג

התשוקה . גובר אצלו בדר� כלל על האחריות כלפי העובדות, לומר אותה במלוא קיצוניותה המהממת

היא האש אשר  �זה רעוע ותמהוני ככל שיהא ויהא רעיו   –סוח� ומהפכני , מרהיב, להציג רעיו  מקורי

  . קשה לחשוב על אידיאולוג בולט אחד שלא בער בה

ושהציב , השווא האופוריות שלה �הוא סלד מתיאוריות ומהבטחות. וברל לא בער בה. זוהי אש זרה            

פסל ברל לא רק את האופציה , בהציבו אתוס זה. הממתי  עדיי  למימושו, מימוש�מול  אתוס בר

, המפתח ששימש אותו כנגד אופציית היאוש�מושג. ג
 את אופציית היאוש, כאמור, אלא, אופוריתה

  ".תנועה"היה מושג ה
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, במוב  ציבור בעל אידיאולוגיה מסוימת" תנועה: "נושאת שתי משמעויות משלימות" תנועה"המלה 

, הדוקטרינארי, בניגוד לקיבעו  הדוגמאטי �דינאמיות מתמדת , התפתחות, במוב  התקדמות" תנועה"ו

 שיסדיר פע
" שולח  ערו�"המבקשי
 , השיטות הגדולות, המשנות הסדורות, של חסידי התיאוריות

שגדעו את הדינאמיקה ההלכתית , 
 ויוס� קארו"לא הרמב. חיינו�אחת ולתמיד את כל פכי אורחות

; ה
 אבותיו הרוחניי
 של ברל, אנשי התורה שבעל פה, ל"אלא חז, למע  קודיפיקאציה סופית ופסקנית

של , היקבעות�לי של אי"הקביל לאידיאל החז –על שני מובניה של מלה זו  –שלו " תנועה"אידיאל ה

, "הלכתי"את האידיאל ה. לא כהגעה לטרמינאל, כהליכה בדר�" הלכה"של תפישת ה, עצירה�אי

כשדיבר ". בזכות המבוכה ובגנות הטיח"בהרצאתו הנודעת , �1940הסביר ברל ב, הזה" הליכתי"ה

. אלא למבוכה במוב  תנועה בדר�, דר��לא התכוו  למבוכה במוב  אובד , "בזכות המבוכה"

, היא ביקורת מתמדת; היא ניגודה של הנוקשות הדוגמאטית, במוב  שהעניק לה ברל ,"מבוכה"ה

כשהמציאות . הימנעות מהונאה עצמית, היא מחייבת הימנעות מטיוח, וככזאת, בעיקר ביקורת עצמית

רק א
 נהיה ביקורתיי
 . לא את המציאות, יש לעדכ  את הדוקטרינה –טופחת על פני הדוקטרינה 


  .שניסה ברל להחדיר בקהלו, המפוכח, זה היה המסר הקבוע: יש סיכוי שנתקד
, וגלויי עיניי



לאמור לו כי אי  לפניו דר� , להחמיר איתו, כי א
 להכביד עליו, לא באתי להקל על המדרי�"   

, המדרי� הבא להסביר לזולת. "הנוער שישבו מולו באותה הרצאה�הודיע למדריכי עליית, "סלולה

, אמר לה
, "מוטב". "הסברה שאי  עמה הונאת דברי
 והונאת מחשבה, לעצמו נדרש קוד
 להסביר

אלא על מה שצריכי
 אנו " –מ  השיר של רחל " ערפילי המחר" �" שנדבר לא על מה שעתיד להיות"

  ". לעשות למע  שיהיה

בוקר ב"לא נתרסק אל היאוש , א
 לא נשגה בחלומות והונאה עצמית, שכ . וזהו הטריז בפני היאוש   

ולא רק כנגד האופוריה של  �כנגד היאוש הברנרי . כשיתנפצו החלומות וכשינשור הטיח,  "שאחרי

הוא זה , לא ברל, ברנר. דיבר ברל בזכות המבוכה ובגנות הטיח �חז  ויערי , דוגמאטיקוני
 כטבנקי 

חת
 על  עט זה�בש
(מיוסר " אובד עצות"הוא זה שהציג את עצמו כ; שרומ
 את הייאוש לכדי ער�

  ". שכול וכישלו "ושהציג את המציאות כמסכת קודרת של , )אלה ממאמריו�אי

הכל �מבטל, בכל�שעמו
 כופר). "1903( בחור�מתוודה המספר הברנרי בנובלה  , "מוחי מלא אד"   

כדי לעבוד .. ?למה לי לדעת זאת!.. זל�א�ז�לעז! לעזאזל! לעזאזל –. הכל משתפ� אל קרבי�ומשווה

ייקח !": "ייקח האופל את הכל? כדי להיות חשוב בעיני עצמי? כדי לתפוס מקו
? ברהלטובת הח

, לתפוס מקו
, לעבוד לטובת החברה: בדיוק את האתוס ההתנדבותי של ברל, על פי ברנר, "האופל

  . להיות חשוב בעיני עצמ�

וישתקע  ידיו�ויסתר את פניו בכפות, נתחזק, ששלט בו כל הערב, ראשו של אברמזו �כאב"   

וככה ישבו שניה
 שעה . שתיקה ממושכה). "1904( מסביב לנקודהמספר ברנר בנובלה , "במכאובו

חצי קולו העצור של אוריאל התרומ
 פתאו
 . ה
 נתעוררו. השעו  השמיע שתי
 …ארוכה�ארוכה

 שאי , נפש היה בהטחת תמרוריה של זו הנשמה�קס
 מצודד. וישתפ� בשועת מנגינה עדינה ומרוסקת


". כל האילוזיות, של אפיסת כל הסערות, סופי�האי , פה נית  ליגו  האיל
; לה עוד בעולמה כלו

, בריקנות, אובר שאליו מתעורר ביאוש�ההאנג, אכ , היא �היה מעיר כא  ברל  –הזאת " אפיסה"ה

  ".סערות ואילוזיות"מי שהיה שיכור מ, בנפש מרוסקת

   "
. צרי� להשתחרר" �) 1911( מכא  ומכא לעצמו המספר ברומא  אומר  �" לא צרי� לירוא מפני חלו

 
עד , גס, הכאב היה קהה. "א� מועקה לוחצת על חזהו, הוא מנסה להירד
". יותר טוב –כשאי  חלו

אבל . אולי יעבור הגועל, אולי אקיא –תקעתי אצבע לתו� גרוני , ישבתי, קמתי. שיניי
�לידי חריקת

. התנפלתי שוב על יצועי וכבשתי פני בכר. ומסביבי היה חורב, שבגרו כולי רק הזדעזעתי מ  האצבע 

כשהחזקתי את ראשי במצב הקוד
 היה . הוא גדול. אבל כ ? כלו
 אפשר. הכאב הול� וגדול, אוי, אוי

 –כשאשא� למשהו אוויר , האחרו , ודאי שאחוש באותו הרגע, כמו ברגע זה, כאב כזה. הרבה יותר קל

  הטקסט הזה לבי  הטקסטי
 הנכתבי
 כיו
 על ידי סופרי
 צעירי
 בישראל גדול עד הדמיו  בי". ואינו

ופירסמנו , שאילו רק הסבנו לעברית עכשווית את המלי
 המיושנות הבודדות המופיעות בו, כדי כ�

ועל , כ�. אביב השבוע�היו הקוראי
 מקבלי
 אותו כטקסט שנכתב בתל, אותו מבלי לגלות מי חיברו

  .במחנה היאוש שיסד לנו ברנר, כא  היו
 כותבי
, כ�

א� ברנר לא היה הנואש והמייאש , הרוח של אנשי העליה השניה�איש לא השפיע כברנר על הלו�   

כיכב ג
 אצל שאר הסופרי
 , שכיכב בסיפוריו" אובד העצות"הבודד ו, גיבור התלוש�האנטי. היחיד



החל (וג
 אצל עגנו   –פוגל , שופמ , י גנס, בסקי'ברדיצ –העבריי
 הבולטי
 של תחילת המאה 

שבמרכזו , תמול שלשו
, גרוטסקי על העליה השניה�יפו המוקדמי
 וכלה ברומא  הקודר�בסיפורי

נותרה עד היו
 הנורמה , דורו�התלישות הנואשת שעליה סיפרו ברנר ובני). גיבור יצחק קומר�האנטי

מאיר יערי הצעיר ; ג
 מחו! לספרות, בימי ברל, היא הובעה. התימאטית של הספרות הישראלית

כמעט במאומה מלבד , במש� שנתיי
, לא עסקו ש
, בביתניה עלית �1920שהתקבצו ב, וחבריו

בכתיבתו של יומ  משות� שבו חלקו את חיבוטי נפש
 בחושפנות מיוסרת שלא היתה מביישת את 

 �הודה יערי , ")ייתנוקהיל"תחת הכותרת (שנה לאחר שהיומ  יצא לאור , � 1923ב. דוסטויבסקי

� עיניי
 של יפי�אחיזת"כי הדינאמיקה הקבוצתית הזאת היתה  –" סמלי
 תלושי
"החרטה �במאמר

רבי
 מה
 ; השלישית והרביעית, עינוי עצמי והתפלשות בסבל רווחו בי  חלוצי העליה השניה". נפש

ולא מעטי
 , אבדולא מעטי
 הת; )בתקופות מסוימות עלה מספר
 על מספר העולי
(ירדו מהאר! 

  .היתה לברל הרבה עבודה. שקלו זאת

שאינה אטראקטיווית פחות מ  ההתמכרות , בהתמכרות ליאוש �ידע ברל  –יש משהו קל ומפתה    

, ס� גאולה�שאינה מצויה על, היא צדה השני של אותה השתמטות מ  המציאות המורכבת. לאופוריה


קריאתו של . כפי שסבורי
 הנואשי
, ס� התהו
�על ושאינה מצויה מאיד�, כפי שסבורי
 האופוריי

לפעול תו� ידיעה שאי  , כלומר –" א� על פי כ "ברנר לפעול במציאות המייאשת על פי עקרו  ה

א� לא היתה גלומה בה כל , רוש
�רבת" אכזיסטנציאליסטית"מחווה , אולי, היתה –תוחלת לעמל� 

סבר ברל שעלינו לפעול ללא לאות בדיוק , לברנר בניגוד. הדברי
�הצעה רצינית להתמודדות ע
 פני

ופעילותנו בתוכה אינה ; היא אתגר; אינה יאוש, על פי ברל, המציאות. משו
 שיש תוחלת לעמלנו

ברנר הציע ישיבה בעפר . אלא זיהוי הסיכויי
 וניצול
, "כנגד כל הסיכויי
"סרק של התרסה �מחוות

  .ברל הציע תנועה; והתגרדות בחרס

היה שונה ה  מ  התפישה הפוליטית המצומצמת של רוב , ער� זה�הכפול שייחס ברל למושג המוב    

וה  מ  הראדיקאליז
  –) י"מפא(העבודה בהופכ
 אותה למפלגה �שמיסדו ורידדו את תנועת –חבריו 

י "מפא). 
"בפלגי
 שיצרו לימי
 את מפ(המהפכני של אלה מביניה
 שבחרו להישאר מחו! לה 

נפלה כ� בי  , קריאתו של ברל להתמיד בתנועה; דר��
 רצתה קיצורי"מפ; בדר��ועהשיתקה את התנ

  . שני הכסאות
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כדי להבדילו מ  הראדיקאליז
 , התנועה שלו�כ� כינה ברל את אתוס": מהפכנות קונסטרוקטיווית"

הפליא המארקסיז
 פרטני ל. ה
 יודעי
 להרוס. מהפכני
 אינ
 יודעי
 לבנות. המהפכני של עמיתיו

 
ומעורפל בכל הנוגע לצביונו של , "עול
 יש  עד היסוד נחריבה"בכל הנוגע למהלכי
 שבאמצעות

� א� מתקשה להגדיר את מושא, המהפכ  יודע היטב מה ואת מי הוא שונא. המצב העתידי המיוחל

הצבע . ומסוגל למעשה לראות ולתאר את השחור בלבד, הוא רואה את העול
 בשחור ולב . אהבתו

על . נטול פיגמנט" צבע�אנטי"הוא : בעוד שהלב  איננו צבע, כל הצבעי
�הוא ס�, כידוע, חורהש



ההפ� : א� הלב  נשאר לב ; כותב המהפכ  ספרי
 ומאניפסטי
) הבורגני, על המצב הנוכחי(השחור 

אל תבקש , "כ "א
 תשאל אותו מה ". לא"המהפכ  יודע מצוי  מה . של השחור, הריק, המופשט


  .פרטי

נועדה לפרוק מעל  –שלילת השחור הדחוס לטובת הלב  הערטילאי  –העבר המהפכנית �שלילת   

; "תודעה כוזבת"היא , לימד מארקס את המהפכני
, העבר�מורשת. ההיסטוריה" נטל"לתודעה את 

מנוגב מכתמי העבר , ד� לב  ונקי: פתיחת ד� חלק, דרושה מחיקה; אצירתה בזיכרו  היא נזק מוחי

שהועברו מאב " כזבי
"ב, העבר נתפשת כשחורה יותר ככל שהיא דחוסה יותר בתוכ �מורשת. השחור

, בימי ברל, "חברתי"ה(מכא  האוניברסאליז
 . מכא  שלילת הלאו
. זהות ספציפי�בסיפור, לב 

עבור , אומות"). העיד  החדש"רוסויאנית של מהפכת �הטבע הניאו�ימי דת –בימינו , "קוסמי"ה

  .מופר� ודכאני" נראראטיב", ה  וירטואליה, ה  פוברקו". הילות מדומיינותק"ה  , המהפכ 

: ורק פעילות אחת, לפנות מקו
: מכיר רק סיסמה אחת", כתב ואלטר בנימי , "האופי ההרסני"   

, סבלנותו כלפי הבשלת
 של תנאי
 ותהליכי
, ראייתו את הדברי
�מורכבות, מתינותו של ברל". לסלק

הרומס את ההווה , המהפכני, כל אלו נגדו את המזג הראדיקאלי –רגישותו לדקויות , הכרתו במגבלות

המתאר מיקב!  –של דוסטויבסקי " שדי
"הוא היפנה את חניכיו אל הרומא  ".  העתיד"בדהרתו אל 

�השווא של התלהבות�כדי שייפתחו נוגדני
 מפני מיקס
 –של ראדיקאלי
 אחוזי אקסטאזה הרסנית 

 –שביקש לגאול את העול
 על ידי ברית ע
 השט  , לה
 על רבי יוס� דילה ריינה הוא סיפר; היתר

לא , הוא דגל באבולוציה". עול
�גואל"והותיר לדמיונ
 לנחש מיה
 העושי
 כמעשהו של אותו 

ואת תפישתו זו ביקש ; "העתיד�ערכי"לא בניתוצו בש
 , העבר�בשיפור ההווה בש
 ערכי; ברבולוציה

  .על כל משקעי המורשת הלאומית הכלולי
 במונח זה, "מהפכה קונסטרוקטיווית"לבטא בקריאתו ל

ובחריגות זו של ברל ניווכח ג
 א
 נשווה (מורשתי כמוהו �העבודה לא היה מנהיג יהודי�בכל תנועת   

�ליבראלית היתה דלילה למדי במשקעי�שתודעתו האירופית, בוטינסקי'ז, ר"למנהיג בית, מנגד, אותו

" גלותיות"להנהגה הציבו את המפעל הציוני כניגודה של ה�בשעה שרוב עמיתיו). יי
מסורת יהוד

. אירופה�שמר ברל על קשר רצו� ע
 קהילות מזרח, הגולה בזלזול שגבל בהתנכרות�והתייחסו ליהדות

לרגע לא ; עצמו�הגולה שהיה הוא�משו
 שלא התנכר אל היהודי ב , הוא לא התנכר אל יהודי הגולה

וכי ילדותו ונעוריו בעיירה היהודית ה
 דפי
 , ישראל�כשעלה לאר!" נולד מחדש"צמו כי השלה את ע

  . אולי משו
 כ� לא עיברת את שמו. חייו�שעליו לתלוש מספר

לא כפרק  –ישראל �ברל ראה אותו כפרק מאוחר בתולדות ע
, דראסטי ככל שהיה המפעל הציוני   

בנביעת ההווה , בהתפתחות, ל בהמשכיותהוא דג. עתה�ראשו  בספר שהתחיל להיכתב זה

א� הוא חיפש את , הוא לא היה מסורתי במוב  הדתי של המלה. הארצישראלי מ  העבר היהודי


, אל תטעו לחשוב. שעליה
 אפשר להשתית את הציונות, עדיי  של המורשת�יסודותיה הרלוואנטיי

נית  . ידי חזרה על נוסחאות עיוניותכי חינו� נית  בעיקר על ידי הטפה ועל ", אמר למדריכי
 שגידל

, מדרשי
 ופיוטי
, ל"� ואגדות חז"נשקה אות
 תנ": לחניכינו לשתות ממעיינות היצירה היהודית

  . מעשיות חסידיות וספרות עברית מודרנית



מעטי
 �ג
 ללא, וחוששני(או המובאי
 אל חופינו מרחוק וא� מקרוב  –לרבי
 רבי
 הבאי
 אלינו "   

ותפקידנו החינוכי הוא לעשות לה
 את . עדיי  לא הפ� החו� הזה בית –) או היילודי
 כא  הגדלי
 כא 

וזה לא יושג בלי . לבית שהנפש אחוזה ודבוקה בו, ואת העול
 הרוחני שהצמיח אותה, האר! הזאת

של הידבקות בע
 ובגורלו ובתולדותיו , מזוי�� בלתי�של כבוד, חשבונות�ללא�אווירה של אהבה

', אנושיי
'וה' לאומיי
'אשר יסודותיה ה, ביצירתו החיה ובחזו  תקומתו, בערכיו הרוחניי
, הטראגיות

  ". א� לא בהתגלמותה החיה, ניתני
 להפרדה רק במילונינו ובנוסחאותינו' סוציאליי
'וה' מוסריי
'ה

את דור שאינו מכיר . "אל תזנחו את התשעה באב; שומעיו�הפציר בקהל, אל תזנחו את חג הפסח   

הוא ניסה לשכנע את האוניברסיטה העברית לכלול בי  שיעוריה . כתב, "אינו מכיר ג
 את עצמו, אביו

מה ערכה ומה פריה של תנועת שחרור שאי  עמה שורשיות ויש עמה . "את הנחלת שפת היידיש

היא , אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות, שיכחה

דור מחדש : "כתב, באותה שנה, ובמאמר אחר, �1934כתב ב, "?המוצא�את זכרו  נקודתמטשטשת 

ויש שהוא נאחז . מרחיק ומקרב, הוא בוח  ובודק. ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות

, ממרק אות  מחלודת , חוש� נשכחות, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות. במסורת קיימת ומוסי� עליה

א
 יש בחיי הע
 משהו קדו
 . חיה מסורת קדומה שיש בה כדי להזי  את נפש הדור המחדשמחזיר לת

הא
 יהא בזה ממידת , שיש בו כדי לחנ� את האד
 ולחס  אותו לקראת הבאות, מאוד ועמוק מאוד

  "?המהפכה להתנכר לו

  אנו רואי
 האמנ
 אי: "י"שאל ברל את באי מועצת מפא, חצי שנה לפני מותו, עשור שני
 אחר כ�   

האי  אנו רואי
 כמה מקופח ? מה זעומה שאיבתו של ילד עברי ב  האר! ממקורות התרבות היהודית

  "  ?חלקה של יצירתנו המקורית בעולמו הרוחני של ב  הדור

   
�פארטיקולארית כאתוס שיש להגשימו לא על�הוא תפש את המורשת הלאומית, בניגוד ללאומני

בניגוד לכל אלה הסבורי
 , שכ . אלא במשולב עימ
 ובהתבסס עליה
, לליחשבו  ערכי ההומאניז
 הכ


לא . סבר ברל שהומאניז
 פירושו מימוש לאומי בשירות האנושות, כי הומאניז
 פירושו אוניברסאליז


הגויי
 זקוקי
 לתרומתנו ; תורה תצאתצאתצאתצאאלא כדי שמציו  , ישראל�ישראל עבור ע
�ניתנה תורה לע

לא נתרו
 לה
 מאומה א
 נהיה . קוקי
 לתרומתו הסגולית של כל אחד מה
כש
 שאנו ז, הסגולית

, אמר ברל, "דרכנו לעצמאות ולחירות. "עולמי�טיפוח אופיינו הלאומי הוא אינטרס כלל; יחוד�חסרי

התבטלות שאליה מבקשי
 לגרור אותנו חסידי  –" בפני העול
 שמחו! לנו התבטלותהתבטלותהתבטלותהתבטלותהיא לא דר� ה"

 
, שאליה מבקשי
 לגרור אותנו שובניסטי
 מתנשאי
 –" ממנו התבדלותהתבדלותהתבדלותהתבדלותדר� ה ולא" –האוניברסאליז

במקו
 להבינו כתביעה , כביטוי ליתרוננו המדומה על אחרי
" ע
 סגולה"המפרשי
 את המונח 

  .למלא את שליחותנו הסגולית בקרב
 ולמענ
, מאיתנו

� ההתנדבות מרמת�של אתוסהיא היתה הרחבה : טענתו זו של ברל נבעה ישירות מהשקפתו הכוללת   

מעניק משמעות ותכלית לחייו ככל שהוא חש כי רבה , על פי ברל, כש
 שהפרט. הלאו
�הפרט לרמת

זה . כ� מעניק ע
 משמעות תכלית לקיומו ככל שהוא חש כי רבה תרומתו לעמי
 אחרי
, תרומתו לעמו

וזה ג
 ). ייטשקה או מוסוליניכטר(לבי  לאומ  ) מאציני או ברל, כהרדר(ההבדל בי  הומאניסט לאומי 

ראדיקאלי שבו נתפש �לבי  האופ  האוטופי, "סוציאליז
"ההבדל בי  האופ  שבו תפש ברל את המושג 

: ברל תפש את הסוציאליז
 כהומאניז
. העבודה�בעיני רוב מנהיגיה האחרי
 של תנועת" סוציאליז
"ה



שאי  עימ
 , עימ
 עבדות והתכחשותשאי  , חיי
 שאי  עימ
 קלו "ל – כפי שניסח זאת – כחתירה

". הנדסת החברה"לא כמתכו  טכני ל –מצפונית �כחתירה אישית; "בטלה וניצול ודיכוי והשתררות

 
שהציע ברל ושלא יכלו להציע , )בהוראת
 כהומאניז
(מכא  סוד השילוב בי  לאומיות לסוציאליז

  .בזה אואואואובזו  אואואואואלה שדגלו 
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התיישנו משעה , וחלק מתשובותיו לה , 
 א
 חלק מ  השאלות שהעסיקו אותוג, ברל רלוואנטי עדיי 

ולכ  אי  למצוא בכתביו מענה לשאלות הקשות , לפני הקמתה, �1944הוא נפטר ב. שקמה המדינה

שבה  אנחנו , השאלות בדבר דמותה של הדמוקראטיה היהודית הריבונית: שצצו רק לאחר מותו

  . שנה � 50מתחבטי
 כבר יותר מ

   
בשאלת הפרדת , קשה לנחש איזו עמדה היה נוקט בשאלת הפרדת הדת מהמדינה, אילו חי היו

מיהו ("בשאלת ההתאזרחות , בשאלת האקטיוויז
 השיפוטי, בשאלת הצור� בחוקה, השוק מהמדינה

שהיה , למשל, יתכ . הקבע�או בשאלת הכיבוש וגבולות, בשאלת הפרטת החינו� והתרבות, ")יהודי

 �כאמור לעיל , וא� סביר  �יתכ  ; ההיתו� שהוא היה אחד ממעצביו הראשיי
�יו
 מרעיו  כורמסתייג ה


כי הנחלת המסורת היהודית אינה , ויתכ  שהיה טוע  היו
; שהיה חוזר בו היו
 מרעיו  השוק המולא

משו
 , אי  לדעת. עיניה�צריכה להתבצע על ידי המדינה אלא על ידי כל קהילה ישראלית כראות

ישראלי שהתרחש ע
 הקמת �היו
 היהודי�רעיונית לשינוי המהותי בסדר�דומה כי ברל לא היה ערו�ש

ושהוליד שאלות , יו
 שלא כלל עוד חלק מ  השאלות של הפאזה החלוצית�סדר: מדינת ישראל

  . של הפאזה הריבונית, חדשות

היה נשאר נאמ  לאתוס , כי אילו הארי� ימי
 אל תו� הפאזה הריבונית, א� אפשר בהחלט לשער   

מ  , כדרכו, אפשר לשער שהיה נפרד. שבו החזיק מנעוריו, אופורי�נואש ולא�הלא, ההתנדבותי


, או א� בברכה, ומקבל בהבנה, האמצעי
 הזמניי
 שתרמו להגשמת אתוס זה כל עוד התאימו לשעת

אפשר לשער  .ממלכתית�את האמצעי
 החדשי
 הנחוצי
 להגשמת אותו אתוס בסיטואציה הריבונית

. הפעולה המתחייבת מהשתנות הנסיבות�שלא היה שוקע בנוסטאלגיה ובמרירות למראה השתנות דרכי

  .הגיב על התמורות אשר לה  היה עד בחייו, דוגמאטית�בעירנות לא, הרי כ� בדיוק

ל מדינתית לבי  בעיותיה ש�משו
 שחר� כל ההבדלי
 בי  בעיותיה של הציונות הקד
, ברל רלוואנטי   

להכתיב את חיינו בתחילת המאה  �20דיפרסיה של תחילת המאה ה�ממשיכה המאניה, מדינת ישראל

השורה . הדואט היש  ממשי� להתנג . מחנה היאוש גדול וגדל. מחנה האופוריה חזק ומתחזק. �21ה

אלי קבר  …ובתרועת תחיה על שפתיי
" –" דבר"את שירו , לפני כמאה שנה, שבה חת
 ביאליק

את תנוחת השפאגאט הישראלית בי  תרועות תחיה לבי  , למרבה הצער, ממשיכה לאפיי  –" נדדה

  . דידוי אלי קבר

  


