
        מרד הבןמרד הבןמרד הבןמרד הבן                        
  ...היה היה מלך  
  ,זקוף קומה,ואני את המלך ראיתי בחלומותי.כך ספרה לי אמי הורתי בעודי ילד קטן  
  .כסף וזהב–הדור בגדיו   
  ויכרע כל העם,ולרכוב על סוס דוהר,לשבת בארמנות שיש,ורציתי להיות גם אני מלך  
  .ברך לפני כלפני המלך  
  ...היה היה מלך   
  .כך ספרה לי אמא  
  .ואבי מורי אמר לי כי בשמים ממעל יושב מלך זקן ושמו אלהים  
  .אפילו את מחשבות בני אדם –והוא את הכל יודע ,והוא את הכל רואה ואינו נראה  
  .חוקים ומשפטים כי יסור כל החי למשמעתו יקשיב,חוקים נתן לעולם,והוא המלך   
  ,לאכי גיהינום יבואומ. דמו בראשו –ואשר לא ישמור את מצוותיו ובדרכיו לא ילך   
  ...מזיקים,שדים  
  .כך ספר לי אבי  
  .כי את מלכה חבבתי יותר מאשר את מלך אבי,ואני את אמי אהבתי   
  .על סוס דוהר ולא בזה הזקן ופניו הזועמים וזועפים,רציתי במלך צעיר  
  –עברו ימים ושנים ,חלפו   
  !אמא - ויהי היום ואני הבן מורד באב  
  .רציתי את אגדתי אני ליצור. בתורתם,אמא-ת אבאמרדתי באגדו,הבן,אני  

ַמע ַאלי הֵ ,יהֵ ,יהֵ “   ׁשְ ִני ּתִ ט ֹאֶזן ַאל ֵאם ּוְלתֹוַרת ָאב ְלמּוַסר ּבְ י, ּתַ    מּוַסר ּכִ
  !" ְלַקו ַקו ֵאם ְותֹוַרת ְלַאט,ְלַאט ָאב  

  אל תשמע—אל תשמע–אל תשמע - ,הי ,הי,הי  
  שכל אחד מוכרח את אגדתו,א יעבורחוק ול,חוק הוא בעולם: אכן נודע לי הדבר   
  ,וידעתי שהמרד חוק הוא. כל אחד חייב את המעשיה שלו לספר,הוא ליצור   
  .כמו החיים עצמם  
  נא -תהי,אם כל אחד מוכרח את המעשיה שלו לספר,הוא הדבר, ואם כך  
  --- נא פלאית - תהי,המעשיה יפה  
  ,.יצאתי גם אני לבנות אגדתי –    ּוְתִפִּליןּוְתִפִּליןּוְתִפִּליןּוְתִפִּלין    ַטִּליתַטִּליתַטִּליתַטִּלית    ִמְּבִליִמְּבִליִמְּבִליִמְּבִלי,,,,ֵאםֵאםֵאםֵאם    ְוִדְמַעתְוִדְמַעתְוִדְמַעתְוִדְמַעת    ָאבָאבָאבָאב    ִּבְרַּכתִּבְרַּכתִּבְרַּכתִּבְרַּכת    ְּבִליְּבִליְּבִליְּבִלי  
  ?מה ולמה ? ומה הנך רומז לי אבא  
  "...ֶלֶחם ִעם ִאיֵדָאל טֹוב", "ַהִהְתַלֲהבּות חֹוֶלֶפת,ָּפָגה" –אמרת  –גם אני צעיר הייתי "  
  . ידעתי אשר תאמר,הן ידעתי   
  , אאב,הוי –כשאני עף במרומים ,קרקע מתחת לרגלי,חפצת להמציא לי קרקע  
  .כשם שגם אתה  מצאת,בעצמי, את הקרקע בעצמי אמצא! אל תעמול   
  "התכלית"שמעתי את דבריך על .ללא רצון הוא צחוק ידיעתך כי רבה: ידוע תדע   
  ".הכרת תודה"וכל    
  .לך אבא בדרכך  
  .לנוח,לישון,גם את לכי לשכב ,ואת אמא יקרה  
  --- כה חם,פה כה טובו-וחר,קור,בחוץ סערה.שקט,ביתי,חום נעים.התנור חם  
  .סערה –בחוץ ,וברחוב –חם בחדר   
  !אמא - אבא,שינה מתוקה לכם  
  .אל תוך הסערה- החוצה,עוזב את ביתי החם,אני יוצא  
  .אמא- השקטים של אבא הערבים,כי לזרא היו לי הערבים החמים סמוך לתנור  
  !הבן יוצא לקרב   
  .רעמים וברקים,רוחות וסערות  
  . כל עוד דמי בקרבי אלחם  
  .אני אלחם.אספר אני את מעשית  
  .רב פלאות–והקרב ,הקרב – מעשית  
  .הנה נאספנו כולנו מורדים  

  

  .שחור ואיום הליל ועלינו להאירו בנר בנשמה שבנו  
    .ועלינו להאירו בחום הנשמה שבנו,קר הליל  
  .איש איש ונרו הקטן דולק,נרות קטנים בתוך נשמותינו,נרות דולקים  
  ?התזכרו . ברערנט קאן מען דאך אודאי פריכטטן ס ליכטעלע כל זמן דא:ודעו   



  ?ואם יכבה   
  ! הנר דולק! אל תשאלו –כשאיום הליל וגדולה הסערה .אל תשאלו  
  .נאגדה כולם למדורה אחת גדולה ותאיר לנו חשכת הליל,הבו כל האורות הקטנים  

  
  
  
  
  
  

  .הגענו עד הלום    
  .עיניכם נוצצות,ריםפניכם חו    
  ?מה ,אחייפתם יע    
  ?ומדוע הנכם כה נפחדים     
  .גדולה הסערה,הלא ידעתם שאיום הליל     
  ?האם לא ידעתם זאת     
  .אין עונה    
  --- גלמודים ,יחידים,יחידים אנו פה    
  ---רק אנחנו   ,רק אנחנו,רק אנחנו    
  ?האם לא ידעתם זאת     
  .רק אנחנו יצאנו בנים מורדים    
  .חם והיצוע כה נעים התנור,שכבו לישון.אבא אמא בבית    
  .שינה טובה לכם    
  ,היםוהנה את בנו הוא רואה והוא ירא אל? מה רואה אבא בחלומו .ואבא חולם    
  –גדול בתורה     
  .פניו מביעים אושר ונחת,אבא מחייך    
  .בארמון שיש יגורו.בת טובים,פיה- הוא וכלתו היפה. את  בנה היא רואה . ואמא חולמת    
  .וה וגילום חדופני אמא שופעי       
  .ערבה,שינה מתוקה לכם    

  
  !אל בכות  –כל אח אשר למד לאהוב כמוני     
  !צעוד! צעוד: בליל האיום הלא לנו ניתן האות    
  .קרוב ,נא כולנו פה בעיגול קרוב-נשב    
  ?שמא כבה אחד ,אחים בחנו היטב את הנרות שבלבכם    
  ?אמא טובים-שמא רוצה לשוב הבן לאבא    
  ?לתנור החם ? הנעימה  לטיפה הצוננת    
  ?למנוחה ? לשקט     
  ?אולי כבה הנר ,אולי רוצה לשוב הבן    
  --- שקטים,אמא טובים-לאגדת אבא,והולשל,ישוב הבן לערשו,ואם כבה הנר,בחנו היטב    
  --- ישוב לשם. שם לבטח טוב    
  .אני מאמין בנרות האלה ואני מאמין שכל זמן שידלקו הכל נתון לתקון    
  –ה ישמא נחלום יפה ובבוא יום העשי,מא יכבו הנרותש,ואני חושש    
  .הכח, ולא יעמוד בנו הרצון    
  .ולכן ארצה לשמור על כל נר הקודש שבנו בל יכבה    
  –" מולדת: "הצרור הכבד ,אני רוצה שכל אחד ישא על שכמו צרור     
  –אני רוצה שכל אחד יכיר את ההשתכרות שבאהבה     
  שתרצו לקפוץ לאש-געון יעד לש,דל עד להשתכרותשתג,ואני רוצה שתגדל אהבתכם     
  .בעד זה שאהבתם    
  ---המלחמה והעקשנות ,אני רוצה שתלמדו היטב את תורת ההתמסרות    
  !שתדעו את האהבה הגדולה     



  !שתדעו את הקנאות     
  !שתהיו קנאים למה שאהבתם     
  !אאמין     

  
  --- אי שם סלעים מחכים לנו אשר ננפצם      
  --- בשןישני–ות ישנן אי שם ביצ        
  --- שנרטיב אותה בדם לבנו –אי שם אדמה ישנה       
  –רק לנו ! כל זה מצפה לנו       
  ברזילי.א                                      
  ספר השומרים(              
  )של השומר הצעיר  20- אנתולוגיה ליובל ה(        
              1933-1913    
  ות השומר הצעיררסתדהוצאת ההנהגה העליונה  לה        
  1934      *ורשה                 *            ד     "רצת        

  
  
  
  

  .הספר ובצבור היהודי-בבית,ההורים- צבת  מול קשיים עצומים בביתיהנוער העברית נ- תנועת  
  .אך הבנים התמרדו .ראו בהם   ההורסים במו ידיהם את עתידם,ההורים לא הבינו את בניהם  
  : ]וביץשמעונ.ד[ביטוי פיוטי למרד זה נתן המשורר  

  

ַמע ַאל"   ׁשְ ן ּתִ יר        ָאב מּוַסר ֶאל, ּבֵ ן ְלׁשִ יר ַהּבֵ ין ּוְלׁשִ   ,ַהּנִ
ט אֶֹזן ַאל ֵאם ּוְלתֹוַרת   א            ,ּתַ ַעד ַהּבָ   ...ָעב ֲעָרֶפל ִמּבַ
י   ִביל ָךלְ  ּוְדרֹס        ...ְלַקו ַקו:  הּוא ָאב מּוַסר ּכִ   ִמן  ְוסּוָרה,ׁשְ
ֶר           ..."ְלַאט ְלַאט:" ֵאם ְותֹוַרת   הּ  ְךָהלַ  ְךַהּדֶ   ,ָהָאב ּבָ
ן ּדֹוְבָרה ֲאִביב ְוסּוַפת   י            :ּכֵ ה ּכִ ְחָטא ָלּמָ   ,ַהּדֹור ֶאל ּתֶ
יָבה   יר ִאיׁש , ַהְקׁשִ ן ְלׁשִ   ? אֹור ּומּוָצף ָרחֹוק ָעִתיד ּדֹור          ! ַהּבֵ
    
ַלְיָלה                     ֵליל, ַקר ּבְ   ,ֲאָדר ּבְ
ֹון                     יׁשּ י,ַהִאם ּבִ ֹוןּבִ   ,ָהָאב ׁשּ
ַמע                     ר ָהרּוחַ  ְךֵאי ֲהִתׁשְ   ׁשָ
יר ֶאת                     ן ׁשִ   ,ַהּבֵ
יר                     יל ׁשִ   ? ּוְקָרב ּגִ
ַלְיָלה                     ֵליל,ַקר ּבְ   ֲאָדר ּבְ
יָבה                     ר ָהרּוחַ  ְךֵאי ַהְקׁשִ       ..." ׁשָ

  

  היהודי -ך גם בית הספר הפולניא. התנכרותו למאוויי הנוער היהודי ידועה –בית הספר הנכרי   
  לא תמיד הבין הנוער והחל להצר את צעדיו ולשים  –העולם - עם סיום מלחמת –ואפילו העברי   
  מילואים לשורותיהן- ראו בנוער חיל,המפלגות כמבטאי הציבוריות היהודית.מכשולים בדרכו  
  ים האלה  שאתם שני הגורמ.ומשרתים לפעולותיהן המפלגתיות הצרות ולתכסיסיהן הנפסדים  
  על- השואפת אל,השקיפו בעין זועמת על שאיפות העצמאות של תנועת הנוער, בא הנוער במגע  
  מכאן באה  בדידותו של. החולמת על תפקידי הגשמה גאים,העפלה נועזים- העורגת למעשי  
  היו אלה ימי ההתבססות. בדידותו הנובעת מהכרת המציאות בימים ההם," הצעיר- השומר"  
  הספר - שהתבטאה בייסוד בתי,וימי ההסתערות התרבותית, ת של המעמד הבינוני היהודיהכלכלי  



  ,עם שפת הוראה עברית) וגם בארצות מזרח אירופה האחרות(היהודים ברחבי פולין הגדולה   
  ובארצות בודדות אף ההגשמה(ימי החלומות ). עם תוספת צנועה של עברית(יידיש או פולנית   
  ימים שבהם התנועה הציונית שכחה את עיקר תפקידה –מיה לאומית של אוטונו) ימתהמסו  
  - לטיפוח אשליות על קיום לאומי מושלם בארצות,הכוזבת" הווה- עבודת"והתמכרה  כולה ל  
  תנועת הנוער העברית התקוממה על טיפוח האשליות הללו ושמשה ביטוי למלחמת . הגולה   
  :וכך מספר אחד הבנים המורדים . אבות ובנים  

  
  !אמא- ויהי היום ואני הבן מורד באבא"  
  ...רציתי את אגדתי אני ליצור. בתורתם,אמא-מרדתי באגדות אבא, אני הבן"  
  כל אחד, שכל אחד מוכרח את אגדתו הוא ליצור,חוק ולא יעבור,חוק בעולם: אכן נודע לי הדבר  
  ,הוא הדבר ואם כך.כמו החיים עצמם,וידעתי שהמרד חוק הוא,חייב את המעשיה שלו לספר  
      --- נא פלאית- תהי, תהא נא המעשיה יפה,אם כל אחד מוכרח את המעשיה שלו לספר  

ת ְּבִלי"   ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ ִלי,,,,ֵאםֵאםֵאםֵאם    ְוִדְמַעתְוִדְמַעתְוִדְמַעתְוִדְמַעת    ָאבָאבָאבָאב    ּבִ ִליִמּבְ ִליִמּבְ ִליִמּבְ ית    ִמּבְ יתַטּלִ יתַטּלִ יתַטּלִ ין    ַטּלִ יןּוְתִפּלִ יןּוְתִפּלִ יןּוְתִפּלִ   . יצאתי גם אני לבנות אגדתי –" ּוְתִפּלִ

  
  
  
  

  !הבן יוצא לקרב     
  .רעמים וברקים,רוחות וסערות"    
  .בקרבי אלחםכל עוד דמי "    
  .רב פלאות –והקרב ,הקרב -מעשייתי      
  .שכל זמן שידלקו הכל נתון לתקון אני מאמין  בנרות האלה ואני מאמין"    
  –נחלום יפה ובבוא יום העשייה ,שמא נחלום,ואני  חושש שמא יכבו הנרות    
  .הכוח,ולא יעמוד בנו הרצון    
  .ולכן ארצה לשמור על נר הקודש שבנו בל יכבה    
  –" מולדת: "צרור הכבד, אני רוצה שכל אחד ישא על שכמו צרור     
  - אני רוצה שכל אחד יכיר את ההשתכרות שבאהבה     
  - געוןיעד לש, תגדל עד להשתכרות,ואני רוצה שתגדל אהבתכם    
  .שתדעו לקפוץ לאש  בעד זה שאהבתם    
  –המלחמה והעקשנות ,שתלמדו היטב את תורת התמסרות  אני רוצה    
  !את הקנאות שתדעו     
  !שתהיו קנאים למה שאהבתם     
  !אאמין     
  --- אי שם סלעים מחכים לנו אשר ננפצם    
  --- בשןישני–אי שם ביצות ישנן     
  --- שנרטיב אותה בדם לבנו –אי שם אדמה ישנה     
  –רק לנו ! כל זה מצפה לנו     
          
  .רדו באירופהאשר ש,מלחמת אבות ובנים זו אולי אינה מובנת לרבים מבני הנעורים    
  המחרפים את נפשם  –המדובר הוא בתקופה שלפני קום מדינת ישראל  –כי לפליטים     
  " דמוקראטים"התיל של מחנות ההסגר -בפרצם גדרות,בעברם גבולות בחשכת הליל    
  –פני גלי הים התיכון -בשימם חייהם בכפם בהפליגם בספינות רעועות השטות על    
  ,להגיע לחופי מולדת:לב אחד ושאיפה אחת,ובנים לגברים ונשים לאבות, לכולם לצעיר וקשיש    
  !ישראל -לשבור את טבעת ההסגר ולדרוך על אדמת ארץ    
  "מוסר אב"שבהן מתנגשים מאוויי הנוער היהודי ב,אך יש עוד ארצות    
  ולתנועת הנוער במשמעותה". ְלַאט ְלַאט"הגורסת " ּוְבתֹוַרת ֵאם" "ַקו ְלַקו"האומר     
  הברית - נית יש עוד תפקידים ראשוניים ועליה לעורר את הצעיר היהודי בארצותהמרד    
  שבהם האשליה המסוכנת,אפריקה ועוד מקומות-ובקנדה ובאמריקה הלטינית ובדרום    
  .מרדימה את ערות הנעורים ומשתקת את פעילותם    
  הסמכויות כאשר מושג החלוציות הוחלף במטבע זול מאד בהשראת בעלי ,ואף במדינת ישראל    
  עודיוימוטל על הנוער הנאמן לעצמו לשרות עם הסביבה המתנכרת לי,הגבוהות ביותר    
  תמצא עוד נוער מתקומם " החלוצי"ה והסתגלנות במסו.ועם המסלפים את תכנם המרדני    
    . ומגשים את ציווייה המהפכנים של התקופה     

       


