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)20 מעמוד (המשך
 לעצמם אף ומתכחשים מתלבטים ממשית,

במציאות.
הבלתי־מוס• האיש איש־הכוח,

 הדור. את ייצג מלאה, בהכרה רי
להק שהביא הלאומי, צו־הקיום

 השואה, חורכות על המדינה מת
מ יותר ערוך לאין חשוב נראה

עקרונות. כמו מופשטים דברים
 נגד למרד החיצונית הסיבה היתה זאת

פנימית. סיבה גם שהיתר, יתכן אך המוסר.
 שמואל של דורו — השנייה העלייה דור

 בא לא הוא מוסר. של דור היה — דיין
 לאומנית חברה עוו ליצור כדי רק לארץ
 בא הוא האנושי. בג׳ונגל חיה עוד אחת,

ממ של אי־הצדק מעולם להימלט כדי גם
אירו של הסוציאלי העמל מן הצאר, לכת
 חדשה, חברה בארץ להקים בא הוא פה.

צדק. שכולו סוציאלי מישטר
 ללא- לילות־שימורים בילו הזה הדור בני
 וצדק. מוסר על לוהטים בוזיכוחים ספור

 דויד מתאר השנה, שפורסם בספר־זיכרונות
 לילות ישראל, בנק נגיד הורוביץ, (״דולק״)

 לפני הירדן, גדת על עילית, בביתניה אלה
 פורצים הוויכוחים כשמשתתפי דורות: שני

 החדר מן יוצאים התרגשות, מרוב בבכי
 במתח לרעהו איש מקשיבים או בהיסטריה,

בלתי־אנושי.
וה המושב את הולידה זו רוח

 משה נולד שבה דגניה את קיבוץ,
גדל. שכה נהלל ואת דיין,

בקודמי. מורד דור 7כ
 בדורו מרד דיין משה של דורו

 של הפרגמטיות דיין, שמואל של
 של המוסר במקום באה הלוחמים

המייסדים.

ישרארי תר

 הנכדים דור מורד חוק, אותו פי
ב דיין אסי של דורו — הבנים בדור /

דיין. משה של דורו
 ד הביטניקים כמרד חיצוני, מרד זה אין

 והמפסי־ שערות המגדלים בחו״ל, ההיפים
הצבו מהוריהם, להיבדל כדי להתרחץ קים
 ״מרד בישראל היה לא והמתחסדים. עים

 ל,־ נדמה היה כן ועל כזה, חיצוני נוער״
בכלל. מרד אין כי השיטתיים סוקרים

 יותר הרבה מרד היה אולם
ו - מהותי יותר הרבה עמוק,
ישראלי. יותר הרבה
 ששת־ מלחמת למחרת אמר, דיין משה
 עמנו, ימי ערש אל ההר, אל ״שבנו הימים:

 ומלכות השופטים ארץ האבות, נחלת אל
 ול־ לבית־לחם ולשכם, לחברון שבנו דויד.

מע אינני הירדן. ולמעברית ליריחו ענתות,
מהם!״ שנינתק דעתי על לה

 לשטח- שנוגע מה ״כל אמר: דיין אסי
 אצלי... מקודש אינו שכזה, בתור אדמה,

 הצועקים יהיו — שעל׳ ,אף נוסח הצעקנות
נורא!״ דבר לדעתי, היא, — שיהיו מי

 רוח בין יותר חותך ניגוד לתאר קשה
הבן. רוח ובין האב

 פוליטיים. חילוקי-דעות אלה אין
 השקפת־עולם אחרת, רוח זוהי

אחרת. מופרית תחושה אחרת,
 המנוח, לסבו קירבה מרגיש דיין אסי
 שמרדו האבות, נגד במורדם דיין. שמואל

 הסבים. אל הנכדים מתקרבים באבותיהם,
טבעית. מטוטלת זוהי

 מחפש הצעיר הדור של החדש המוסר
 — הסבים דור של הישן המוסר אל קשר
ה של וחמתם אפם ועל לראשיהם, מעל

למוסר. בזו אשר אבות,
 תש״ל, של העיקרית הבשורה שזוהי יתכן

 וה־ הפוליטיים המאבקים לכל ומעבר מעל
ושלום: מלחמה על הכרעות

המב דור הדש, דור בארץ קם
הומא דור מוסריים, ערכים קש

 דור בהשקפתו, ואוניברסלי ניסטי
המוש דור לאומני, לא אך לאומי

 לסיפוח המתנגד אך במולדתו רש
 על העומד דור הזולת, אדמת
 לזכויות מתכחש אינו אך זכותו

 בו שיש ישראלי דור - אחר עם
ש בזמן בו מובהק, יהודי משהו

 מן כחלק עצמו את מרגיש הוא
 המרים כולו, בעולם הצעיר הדור

והצדק. השלום דגל את
תש״ל. של איש־השנה שייך הזה לדור

ה העולם 1726 הז


