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 מאת עורר הכתבים

 מלאכת עריכה זו שעסקתי בה מן השנה הראשונה לפטירתו של ב. כצנלםון עד
 עתה היתד. קודם כל מלאכת כינוס וסידור. בעשרת הכרכים של הכתבים אשד הופיעו
 כבר ובכרך השנים־עשר הנמצא בדפוס ניתן כל מה שנכתב על ידי בדל, או נאמר
 על ידו, ופורסם בשמו המפורש או בראשי־תיבות או באחד הכינויים הספרותיים
 הידועים שלו. כיוצאים מן הכלל הושמטו, לרגל העבודה, רשימות אחדות של בדל
 שלא נמצאו ראויות או מתאימות מאיזה טעם שהוא להיאצר בכתבים. ובממד. לזה
 נעשו פה ושם, לעתים רחוקות אמנם, השמטות בגופי מאמרים או רשימות, אם לשם
 מניעת חזרות או מטעמים אחרים. יש והיה צורך בתיקון טעות, כעין פליטת קולמוס,
 לגבי איזו שהיא עובדה מן המפורסמות, או תאריך, או ביטוי, וכיוצא בזח. אשר
 ירצה להתחקות על טיב הדברים האלה יוכל לעמוד עליהם בכתבי-היד שנמסרו
 לדפוס ונתקבלו הזרה ובהגהות של כל הכרכים, השמורים בביתו של בדל. מן
 המאמרים בסדרות ״דבר היום״, המיוחסים לבדל, ניתנו בכרכים רק אלה שנמצאה

 עדות ממנו עצמו, שאמנם מתחת עטו יצאו.

 מן הכרך השני של הכתבים ועד הכרך השנים־עשד, חנמצא בדפוס, בכולם
ם י ר ב  ניתנו בסופם נאומים והרצאות של בדל שלא ראו אור בחייו. אלה הם ד
, באסיפות, בכינוסים, בסמינריונים וכדומה, שנשארו ברשימות ם י ב ר ו ב ר מ א נ  ש
מך  ובםטנוגרמות. קבעתי אותם בסוף כל כרך בהתאם לתקופתם ולענינם, וליתר םי
 היכר, להבדילם מן הכתבים והדברים שפורסמו באחריותו של בדל עצמו, ניתנו באות
 קטנה יותר, ובשם כולל ״מילואים״. עוד יותר הולם אותם אולי השם ,,בדייתות״.
 כלומד, דברים שעומדים במהותם באותה מדרגה של הכתבים, אלא שנשארו בכל
 זאת מלבר, מפאת אשר לא הותקנו על מנת לכנםם אל משנתו של בדל על ידד
 עצמו. לא ראיתי לפני דרך אחרת אלא לתתם כמו שהם, אמנם כשהם מנוקים
 מחזרות ומתוקנים תיקון כל־שהוא במידה שהיו בהם מקומות שמבחינת הסגנון לא
 היו חלקים, ואי אפשר היה להגישם לקורא. נםתייעתי בזה ביצחק לופבן ז׳יל, שחיח

 עובר עליהם בקולמוסו, ולעתים — גם בא. מ. קולר, יבדל לחיים.

 הכרד האחדיעשר המוגש בזה אף הוא אינו אלא שורת רשימות םטנוגרםיות
 מהרצאות בדל בסמינריון למשמרת הצעירה של מפלגתנו על הכרמל במאי—יוני



 1944. חרשימות חועתקו אחרי מותו של בדל! האחרונות שבהן הגיעו לידי באפריל
 1946. קראתי את חחומד הזה, אגב עבודת התקנה כל־שהיא, וביקשתי את נ. בנארי
 ואחרי כן את ז. שזר לעבור עליו ולציין את הערותיהם והצעות־תיקוניהם. לאחר
 קריאה מסכמת שניה ושלישית ובדיקה מרובה קבעתי את המהדורה הזאת של
 ההרצאות, כפי שנרשמו מפי בדל, בעצם, ללא שינוי ועיבוד לגבי סדר הדברים
 ותכנם. צריך להניח שאילו היה בדל בעצמו מכין את הדברים לדפוס היה מעביר
 שוב כמה פרשיות מהם במצרף הביקורת ההיסטורית, ואף היה מלבישם בלבוש
 סגנונו המקורי המזהיר, שלא נשאר כמותו בספרות העבודה, והיה מלטשם ומשבצם.
 עתה, כאשר לא זכינו לכך, ניתנו הדברים כמו שהם — בבהינת ״לוחות ושברי•
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 את דברי בסמינר זה ברצוני להקדיש לנושא שאני קורא לו ״להכרת עצמנו״
 כלומר: להכרת דמות תנועתנו, לחכרת מקורותיה ו כלנתי לנסות לחדור ולראות את
 מגמת פני תנועת הפועלים בארץ, כסי שנתגלתה במשך ארבעים שנות קיומה, להבין
 גם את סגולותיה המיוחדות, את שליחותה הלאומית, את אפיה הפועלי ולהכיר את
 יצירותיה, ואולי גם את אישיה, ככל שהם מיצגים דמויות פוליטיות, ולעשות את

 חשבונה, נכון יותר, את חשבונותיה עם עצמה וחשבונותיה עם זולתה.

 איני רוצה להעלים מכם שני קשיים גדולים, המכבידים עלי בזמן הזה. לפגי
 16 שנים ניסיתי להרצות לפני קבוצה של תלמידים. זה היה אז הסמינר הראשון של
 ״הבחרות״. ואולי הגיעו אליכם אותן הסטנוגרמות האומללות, שלא נגעתי בהן ושאץ
 דעתי נוחה מהן. אגב, אלו הן םטנוגרמות שאינן מוגהות. אז היה הדבר קל בעיני,
תי שאין זו עליח מקרית, זמנית, אלא שקו• נ האז  ראיתי את תנועתנו בעלייתח. ו
 העליה הוא הקו החיםטורי חשולט בתנועתנו. חיח זח ערב ד״איחוד של ״אחדותי
. ונראה היה לי שכל אותם היםורים הגדולים שנפלו 1  העבודה״ עם ,,הפועל הצעיר״
 בחלקה של תנועתנו בםשד 25 שנים כמעט, מראשית העליה ועד התקופה הזאת, עבר
, והייתי בטוח ד ו ח י י א ל ב  זמנם ומילאו את שליחותם ההיסטורית. קראתי לחם ח
 שהבעית של קיבוץ גלויות, לא רק במובן חפיזי־חגיאוגרםי בתוך חמשק, אלא במובן
 הרוחני, במובן הפיכת נהרות האנשים השונים שזורמים לארץ־ישראל לנהר גדול —
 שבעיה זאת כמעט ונפתרה. אולי יש עוד להתגבר על מפריעים אחדים, אבל ביסודה,
 באופן חיםטורי, כבר ניתנח תשובח חיובית על השאלה הזאת. ואין צויד לומר
 שראיתי את מפעלנו — את המפעל הציוני, את המפעל חחתישבותי, את המפעל
ד קשיים, אבל במידע  הפוליטי — שהוא בדרך עליה. ואם כי ידענו שנכונו לו עו

 חלומותינו וםיוטינו לא עלה על לבנו שיכול לקום מה שנתגלה לנו בשנים האלו.

 יש איסוא חבדל רב בין חדברים שדיברנו על תנועתנו, על אפיח, על תפקידיה,
 על הישגיה ועל הצפוי לה, בשנת 1928, ובין מד. שאני בא לדבר עכשיו, בשנת
 1944. אינני יכול להעלים מעצמי, וגס לא מכם, שבתנועה אנו עומדים על פגי תהום.
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 שאיננו צועדים במישור ואיננו עולים על ההר. גורלנו, לא רק גורל אחינו בע1לם
 האבודים לנו, כי אם גודל עמנו בשעה זו, נדון, כמו שאולי לא נדון מעולם, אלא
 לאחר חורבן בית שני, והוא אולי איום יותר מימי מםעי־הצלב ומימי חטבח של
 חמלניצקי. בשער, כזו לחעריך את תנועתנו אנו ואת מסעלנו, ולראות אס דרכנו בכונח
 ובמה טעינו — זהו ענין חמור יותר. וכל אדם בגשתו לעשות חשבון עם עצמו ועם

 תנועתו אין לבו יכול להיות קל ואיננו יכול לראות ורודות בלבד.
 הלקח שאני מסיק מתיר עצם ההבדל הזה בין מצבה של תנועת הפועלים
 ומסעלח חחלוצי לפני 15—16 שנים למצבה עכשיו הוא שאנחנו צריכים לנהוג יותר
 זחירות במסקנות חברתיות, יותר זחירות כשניגשים לחעריך תופעות מסוימות ולהסיק

 מהן מסקנות.

 למשל, אילו בא אדם ב־1912—1913 והיה רוצה לספר מה השיגה תנועת הפועלים
 הבידלאומית — היה זה האיש המאושר בעולם. הוא יכול היה לתאר כיצד במשך
: הישגים  עשרות שנים הלכה תנועת חפועלים בעולם מחיל אל חיל, מהישג להישג
 בכמות, הישגים בתרבות, הישגים פוליטיים, הישגים ארגוניים וכלכליים. יכולנו למנות
 שורה של נצהונות לאורך כל הקו ואפשר היח לאמור, כפי שחשבו אז, לפני חמלחמה
ר אפשר לקבוע י ן ב ו ע ם ש  העולמית הקודמת, כמה וכמה אנשים גךולים, כי ע

 מתי יבוא המשטר החדש בעולם.
 הלקח הזה אומר לנו שנצחון בחברה אינו דבר בטוח. יותר מזה, אפשר לאמוד
 כי בבטן ההיסטוריה נמצאות אפשרויות שובות. היינו. אין לומר בודאות כי מתוך
 ההתפתהות והעובדות שקרו עד עכשיו נובע משהו בטוח ומסוים, אלא — קיימות
 אפשרויות שונות, ולא אפשרות אחת. שמעתי כאן שיחה בענין היעוד. ראיית היעוד
 כשהיא לעצמה יש לה יסודות חזקים מאד. אבל טעות תהיה אם אדם יגביל את
יאמר: מתוך הסיטואציה הנתונה יכול אני בנדאות גמורה לאמור: כך וכך  עצמו ו

 תהיה ההתפתחות העתידה.
 למשל, חיו ניסוחים מסוימים, חשובים מאד, מבוססים כראוי על ידי חכמים
 גדולים, שראו את מצב חענינים בעולם, וקודם כל באידופח, וחם ראו חתפתחות
 כלכלית מסוימת, התפתחות של כוחות היצור, של סדרי החברה, את מצגדחרוח של
 ההמונים, ויכלו לאמור: מכאן ניתן להסיק מסקנח בטוחה בהחלט — שהמשטר
 הקפיטליסטי הולך ונופל ובמקומו יבוא המשטר הסוציאליסטי שציפינו לו. אחר כך
 הוברר שבאותן הארצות אשר עמדו על דרגת חתפתחות כל כך גבוהה, ואפשר היה
 להניח כי בהן יתגשם בראשונה הסוציאליזם, הוא לא התגשם, אלא קם דבר אחר,
 שאת חאסשדות שלו לא דאינו. לא חיח נביא אשר יבוא ויאמר שבחברה חאירופית
ות: או פאשיזם או סוציאליזם. רק לאחר מעשח אנחנו אומרים: כן, י  מונחות שתי אפשרו
 חיתח, ננראח, לא רק אפשרות אחת. האפשרות אשר לה פיללנו לא באח, וחאפשדות

 חאחרת, אשר לא פיללנו לה ולא חפצנו בה — היא היא אשד באה.
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 ב־1914 היו כבר חילוקי״דעות חשובים מאד בתנועת הפועלים באירופה. כל
 ןונגרם סוציאליסטי היו בו מאבקים מסוימים של מגמות שונות. חילוקי־דעות אלה
 :רמו אחר כך, בסוף המלחמה הקודמת, למפולת הגדולה של האינטרנציונל (הוא
 ,האינטרנציונל השני״, שהתקיים מ־1890 עד 1914 — פחות מ־25 שנים — ובזמנו
 הצליח להתגבר על כל הניגודים הכיתתיים, אשר השתלטו בימי האינטרנציונל הראשון
 ׳החריבו אותו). בתקופה שעד 1914 נראה היה שהרעיון של אחדות חפועלים חולד
 •נעשה רעיון שליט, ותנועת הפועלים מצאה את הדרך הנכונה איך לקיים שלום
ן מפלגות שונות וזרמים שונים. עד 1914 עברה על תנועת הפועלים תקופה של י  י
 איחודים, גם איחודים של זרמים, אשר במשך שנים מרובות היו מנוגדים ביניהם

 מאד מאד.

 אבל באותם הימים לא הכיר איש שבחובי האינטרנציונל השני, בחובי תנועת
 הפועלים הסוציאליסטית, כפי שהיתר. עד המלחמה העולמית הקודמת, טמונה מחלוקת,
 אשר כמוה לא היתד, ואשר תוצאותיה אי אפשר היה לראות מראש. אי אפשר היה
 להאמין שאנשים אשד היו במשך שנים רבות חברים ואחים זה לזה, גם בויכוחיהם
 (כי היו אלה ויכוחי חברים), שאנשים אלה יוכלו כל כך להתרחק זה מזה, עד שיהפכו
 (אם להשתמש במלה חריפה, אבל המוסרת את התוכן היחידי על חיחםים שנוצרו
 ביניהם), עד שיהפכו להבל וקין... אנחנו צריכים ללמוד מזה מעט עננה ולהבין עד

 כמה מועטה היא חדירתנו מעבר למסך.
ד: שבחיי חברה אין נדאות, אין מקום לשאננות,  ועוד דבר אחד צריך ללמו
 אלא שתמיד אורבות סכנות איומות, סכנות הצפונות בטבע האדם, בליקויים שלו,
; ואין כלל בטחון שדברים־של״תבונח עתידים מחר לשלוט  בפגמים, במשהו שחסר לו
 בתוכנו, כי תמיד פורצים כוחות אפלים ממקורות שונים, והם כובשים אותנו ואנחנו

 נעשים עבדים לחם.
מרת: בעניני חברד. —  מכאן צריכה לבוא גם ההכרה של דלות כוחנו, והיא או
! תמיד על המשמר מפני כוחות  תמיד על המשמר! תמיד על המשמר מפני השטן
 ריאקציה שדוחפים אותנו אחורנית. ולא על חמשמר מפני אחדים, כי אם על המשמר

. ו נ מ צ י ע נ פ  גם ב
ם י א  משטרים שנוצרים, מהפכות גדולות — אילו התעמקנו בגורלם היינו ת

T 
 שאותה אמונה תמימה האומרת שמהפכה פותרת את כל השאלות — אין לה יסוד רב
 ביותר. רק בימים אלד. קראתי סיםמח אחת, שהמהפכות הן הקטרים של ההיסטוריה.
 אפשר ודבר זה הוא נכון, אבל לא תמיד. הקטר ההיסטורי הזה נוטד, לרדת מעל

 הפסים ולשבור את הראש לעצמו ולאחרים...
 הנראות חזאת, שמשטר חדש חבא במקום משטר ישן או שלטון חדש הבא
 במקום שלטוך ישן חוא המבטיח חישגים מסוימים, מבטיח ערכים מסוימים וחתפתחות
 מסוימת — כל זה, לאחר מה שלמדנו בהיסטוריה של הדורות וגם לאחר מה שלמדנו
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 גם על בשרנו אנו, נעשה דבר מפוקפק. בתיי החברה, בתקופות גדולות של מעברים
ץ נדאות בהישגים. ץ של דורות אחדים ולא של ימים וחדשים) א נ  (וזח לפעמים ע
־ לראות אם לא חדר חאויב לתוך ד טעונים בדיקח וביצור מחדש -  וחישנים תמי

 חחומח ואם אינו שליט ופועל בתוך חחומה עצמח.
 ברצוננו לחתבונן אחורנית אל מה שעברת תנועת חפועלים חעברית במשד
 ארבעים שנה. ויש לי קושי אישי בהסברת הדברים הללו. הדרך הזאת בח אתם לומדים
 והנושאים אשר אתם מטפלים בהם עלולים להקנות לכס כמה וכמה ידיעות אשר
תר: ו  לא חיו לכם. םח שאני רוצח חוא דבר אחר. רוצה אני להקנות לכם דבר מסובך י
. כיצד 9קנים ידיעות — לכך יש שיטות קבועות. אבל כיצד אפשר ם י י  נ ם י ו ן ח
 שדור אחד לשני ואדם לחברו יוכל להקנות נסיון חיים שלו, לקח חיים שלו — זהו

ץ קשח חרבח יותר. נ  ע
 ד״ר סימון — בחרצאתו כאן — ציטט מפי פדגוג אנגלי, סיר ריצ׳ארד לוינםון,
ר למסור לאנשים צעירים ש פ א  שחוא ניסח (בעקבות אריםטו) לחבחין בין דברים ש
א: כי לאנשים בגיל צעיר ר להקנות לאנשים צעירים. והמסקנה הי ש פ י א א  ודברים ש
 מאד אפשר להקנות הרבה מושגים והרבה ידיעות ואפשר שהמות יעבוד על פי כל
: ע ד י מ נ י  כללי חחגיון ושתם יבינו את חדברים לאשורם. אבל כל זח חל על ענ
 םתיסטיקח, ידיעת חטבע, לוגיקח וכר — עניניס שאין לחם שייכות לא לגיל ולא
 לנםיון התיים, כי אם לתסיסה השכלית בלבד. תפיסה שכלית זאת יכולה להיות
 מפותחת ומסוגלת לתפקידח גם בגיל צעיר מאד. אתת יכול לקחת ילד ול^םד אוחו
 מתימטיקח, ומתוך חיותו ילד — אין שום מניעח לכד שיחדור למדע זה. צריך רק
 שירצח ללמוד ושכשרונותיו חשכליים יספיקו לו. לפי דברי חוקרים, אין חבדל בנד1ן
 זה בין אדם צעיר, ילד ומבוגר. צריך דק להקנות לאנשים את חכוח השופט, אח
 ההגיון, את כללי ההגיון. ואפשר לשער כי יש ילד לו הגיון ישר ויש אדם מבוגר

 שהגיונו עקום.
ה (אותה מלה ק י ט י ל ו  אבל יש סוג ידוע של ענינים, מה שאריםטו קורא פ
 בפי מישחו אחר יכולח לשמש למושגים אחרים לגמרי) — כלומר: חיי ההברה, היי
 האדם — את זאת יכול אדם להבין דק מתוך שנתנסה בדברים אלה, מתיר שהכיר אח

 טבע הדברים.
 אני עצמי נאבק עם המתשבה הזאת. כי אני יודע שיש דברים עמוקים וחשובים
, שאדם קולט אותם ח ר ב ר או ח ס ו  מאד חנוגעים למח שקוראים פ ו ל י ט י ק ח, מ
 בגיל צעיר. ואם לקבל את חחבחנה הזאת — הרי שאלה זו קיימת גם לגבי לימוד
 חתנ״ד בגיל צעיר. ואני נוכחתי שיש דברים חשובים מאד, שאנשים בגיל צעיר,
 ברעננות נפשית מסוימת, יכולים לקלוט באופן קל מאד, וחם יבינו זאת למרות חסרון
 נםיון חחיים, כי הספר והתנועה יפתחו בחם מח שיש בנפש כל אדם. אבל חדבר
ה  שאפשר לחכירו רק לאחד שהגעת לכלל נםיון עצמי — זה נםיון חיים ח
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: ״אין אדם עומד על דברי תורה אלא לאחר  מוגדר יפה בדברי חכמינו שאמרו
 שנכשל בחם״.

ץ אנושי מורכב מאד מאד. ואני מעיז נ ן זה ולקח־תיים זה של דור הוא ע  עני
 לחשוב שמה שגרם לתקומת תנועת פועלי ארץ-ישראל ומה שעבר עליה — הוא
 אחד הדברים העמוקים ביותר -וחמקוריים ביותר אשר קרו בדור זה. ודור זה —

 הרי הוא אחד חדורות חמורכבים ביותר בתולדות חאדם, במידח שידוע לנו חדבר.
 ועוד קושי אחד לפני בהסברת חנושא שלי. לאדם יש רק אפשרות אחת להסביר
 ולמסור רעיון לזולתו, והיא — על ידי המלה המדוברת וחכתובח. אד חמלח חטובח
ותר: ! הצדה גדולה י ו  לא בלבד שאינה מספיקה לנו, שהיא מפגרת אתרי מתשבתנ
 לאחר שםיגלנו מלה מסוימת לא תמיד אנהנו יכולים להשתמש בה. הסימן המוסכם
 ניתן להתפרש באפנים שונים, ואזי מאבד הסימן את כל ערכו. הדיפלומטים היו
ץ הדבר י  אומרים: ״הלשון ניתנה לאדם כדי להסתיר את מחשבותיו״. אין זה עד
 הגרוע שאדם יכול לעשות בדיבור שלו — לכסות על חמחשבה. אבל יש אצלנו לעתים
ף ל מ ה ש ב ה. לא פעם יקרה שמישהו אומר איזו מלה י ל ח ת  קרובות שהמלה באה כ

 מצלצלת, חשובה בלועזית, וגדמה שאמר משהו...

 לפעמים יש לי הרושם כאילו העולם קיים אצל אנשים בשטח של הגדרות, גיםותים
; בין מלים אפשר לעשות שלום. אבל יהן נ  וסמלים בלבד, והמלים הן הנאבקות בי
 שלום בין מלים אינו שלום בין אנשים. הבנת המלה האמיתית כלולה באותה אפשרות

. ת ו ש מ מ ם ה צ  שהענין — דרך המלה, דרך חנוםחח — יחדור אל ע
ם: יש ששני אנשים רוצים דבר אחד,  יש שני סוגי מלחמות בענין של מלי
 עושים דבר אחד, אבל הם משתמשים בשתי מלים שונות לכינוי הענין הזה וחמלחמה
 היא בגלל השם. וכך הם נעשים אויבים זה לזה. ויש שבאופן כזח נוצרות מפלגות
ת ו נ ו ז  ומתרגשות מלחמות. אבל יש גם מצב הפוך. קורה שאנשים נושאים בלבם ח
, מתוך מסיבות שונות, או מתיר קוצר ד ח ם א ש , אבל הם קוראים להם ב ם י נ ו  ש
 הלשון להדביק את הבדלי המושגים הללו. ואזי, במידה שמתבררים ההבדלים חאלח,
 הם נלחמים לא רק על ההבדלים, אלא גם על חזכות לאחוז במלה הזאת, כלומר: מי
 מהם נוהג בה שימוש נכון ומי לא נכון. בהיסטוריה ידועות עובדות שאנשים אשר
 התרחקו זה מזה מאד עדיין נאחזים (כמו השנים שאוחזים בטלית) בירושה משותפת,

 במלה משותפת — ונלחמים על ״זכות הירושה״.
 לבו, לכל תנועה אשר אינח מסתפקת ב״יש״, אלא רוצה משהו אשר אינו קיים
 עדיין (יתכן שבשביל ה״יש״ קל יותר לקבוע מלים והגדרות, אבל בשביל מה שאינו
 קיים זה קשה יותר)! לנו, כצעירים יחודים, שמחלת חדיבור, ענין חיפוש המלה
 ופתרון שאלות על ידי הרגלים של דיון וחלוקת מושגים קיימים באמצעות הגדרות
 מילוליית. תמיד אורבת לנו — לנו, לדעתי, צפויה סכנת אינפלציה של מלים.
 באיזו קופתיבדזל מונח זהב, ומי שמקבל את חלירה המודפסת של נייר יודע שבשעת
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ר ילד אל הקופה הממשלתית הגדולה ויקבל המורה של זהב בעד הלירד. שלו י  חצו
 במקרה זה השטר הוא לירה. אבל אם אין זהב בקופה אזי אין זה אלא נייר שאינו
 שוה מאומה... כן הדבר גם בעולם המחשבה. המלה שלבו — הוא אותו נייר־הערד
 שאנחנו מוציאים אותו, הודות לזהב־נפשנו, לשכלנו, לנכיוננו. המשתמש במלה כזאת
 והוא יכול ללכת ולתבוע לפי ערכה את הזהב — את התוכן שלה — הדי זה דבר־
 מה חשוב. אבל הוצאת שטרות שאין להם כיסוי, מלים ריקות מכל ערך — זאת

לך.  אינפלציה. ערכו של שטר כזה יורד יה.:
 בכל ענין של הכרת מושגים רעיוניים מופשטים קיימת סכנה של מה שקוראים
. יש קסכ לשמות ויש להם כוח, גם במקרה , ,  בעברית ״שמות שנתרוקנו מהכנס
 שתכנם התרוקן מזמן. מישהו רוקן אותם ואבהנו עדיין משתמשים בהם... השימוש
 הזה במלים ללא כיסוי מספיק הוא ענין שעושה הרבה בידודים והרבה הסתכלויות

 מדעיות למועט־ערך.
 ועכשיו הקושי השלישי, בבואנו להסביר לדור צעיר בארץ את דמותה ומפעלה
 של תנועת״הפועלים. אדם חש באופן עמוק את התופעה שהוא עצמו נתקל בה. אולם
 מה שהוא צריך לקבל מאחרים כמושג על תופעה שחלפה, שבשעתה אולי הסעירה
 את הרוחות וגרמה הרבה מאמצים, והרבה שמהה או הרבה צער, אם הוא מקבל את
 זאת לגמרי מן המוכן, — קשה להניה שהוא ידע להעריך זאת כראוי. כל אחד מאתנו
 כשלמד בבית־הספר היםטיריה והגיע לפרק של יציאת מצרים, של מתן תורה, או
 עמד בפרק של מאורעות־עולם גדולים אחרים — האם באמת עמד על עומקם של
 הדברים, מה זאת ״יציאת מצרים״ ? מה זה ״בית־עבדים״ י — אבי מסופק בדבר.
 כשרוננו מוגבל. אם אין בנו אותם הכוחות הנפשיים של שירה שבאמצעותם נחוש
 קירבה למאורעות עולם, אזי המאורעות האלח נעשים חומר לימודי, תאריכים ותו לא.
 כוחות הנפש אינם מספיקים אצל כל אדם כדי שיקבל את לימוד ההיסטוריה העולמית

 כחףה אישית שלו, ובלי זה ערך הדברים חנלמדים קטן מאד.
 וכשאני ניגש לענין שלנו, שהוא כל כך קרוב עדיין, ואצל רבים מאתנו
 ה״היםטוריה״ הזאת מונחת על כף־היד, מתעוררת אצלי השאלה: הנוטים אתם לקלוט
 את הדברים שאספר לכם כענין חי, כענין שנוגע לכם ? כי הרי הדברים האלה שוב
 אינם דורשים מאמץ ממישהו, הרי הם כאילו עשויים כבר, תהליך העשיה כבר
 נגמר ותפור, וכבר אין רואים אפילו את התפרים. בזה אני דואה קושי גדול. איך
ננו י ר ולהבין את ענ מ ח  להגיש לפניכם את הדברים המוגמרים, ושבכל זאת תרצו ל

 אנו, כאילו הנכם שותפים לעשיה.
 ניסיתי לסכם לעצמי ולראות מה ׳!;ם הדברים אשר בשבילנו הם היו הרים,
 בעיות עצומות, ושבשבילכם הם עכשיו מישור. אשד אתם הולכים עליו בלי

 כל קושי. אביא דוגמאות אחדות.
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. ילד שגדל בארץ וגדל בעבודה בודאי גם לו אין העבודה ת י נ פ ו  ע ב 1 ד ה ג
 ניתנת בלי כל מאמץ. אבל סביבת העבודה היא בשבילו דבר טבעי, דבר שהוא
 ראה ותופש והוא שותף לה מגיל רך ביותר. ויש לי רושם שהעבודה, הכלי, המכונה,
 הקרקע — ניתנים לו בקלות יתר, בלי סבכים, בלי בעיות, בלי פחד של נחשלות,

 בלי בושה של כשלון. זאת אני אומר לגבי ילדי ארץ-ישראל.
 אבל במידה לא קטנה אני אומר את זה גם לגבי העליות מחוץ־לארץ, אלה
 חמאוחרות. נדמה לי שכל אותו הקושי הנפשי העצום, ואפשר לומר לפעמים, גם
 גבורה מסוימת וגם הימורים הגמלים, שהיו קשורים אצל בני חעליח חשביה ביום
, בסעבר לחיי עבודה מחייהם הקודמים, — דבר זה לא היה ניכר  ראשון לעמדה
 במידה גדולה כל כך אפילו בעליה השלישית. כבר לא ראיתי אצלם אותן חגניחות,

 האנחות, הימורים, אשר ליוו רבים מבני העליה השניה.
 לדוגמת — אביא רשימת זכרונות מאת בחור בן שבע־עשרה, מאנשי חעליד.
 השניה, שניסה לעבוד בםיתות בירושלים, שבח מסופר במין צער נורא על

 העייפות והסבל:
 ״עצם ההסתגלות לעבודה הפשוטה היתה כרוכה בהתאמצות גופנית מרובה,
 ולא כולם הסתגלו אליה. זכורבי: אבי בן 17. מעודי לא עבדתי עבודה גופנית. הייתי
 חוזר הביתה אחרי העבודה בידים פצועות ונפוחות באין יכולת לבגוע בשום דבר,
 ובלי להחליף את בגדי חייתי יוצא לחצר דירתי, בד. עצי־זית גדולים, נשען על אחד
דה: *פן לא  מהם ובוכה כילד קטן. היה בבכי הזה פחד מפני קשי ההסתגלות לעבו
 אוכל להיות פועל״ (זאת אומרת, לא רק עצם הקושי, אלא גם חפחד שלא להיות
 פועל! זה חתום על ידי יוסף ברץ. ב. כ.), והיו בו גם מגעגועים לאמא !״ (.ח8ועל

ד 322). / עמו  הצעיר״, תרפ״ט, 22—23. פרקי ״הפועל הצעיר״, כרך ג
 אצל אנשי העלית השניה הופעה כזו לא היתה בדירה ביותר.

 כך עשה דור אשד בשבילו ענין העבודה הגופנית היה — בהבדה — צו החיים
מ יחד בסך, ל ים; ורבים, אשר ה  החשוב ביותר, והבטלה מעבודה — המפגע הקשח בחי
 נשארו בדרך ונפלו, ולא הצליחו. אלה אשר חפצו מאד מאד להתעלות בעבודה
ה גדולה, י * ׳  ולא הצליחו בשום פנים, היתד. אי־הצלהה זאת בשבילם טרגדיה *
ד עכשיז  מכיון שנאלצו לבחור להם אחר כך מקצוע אחר. ויש כאלה הנושאים ע

 את חכאב חזר. בלבם.

ת כי אדם ת י  עכשיו ענין העבודה הגופנית נעשה חלק מהיי הדור, עד ש
:  בזמננו שיקרא את הדברים האלה שרשמו אנשים םהזחור ההוא יצחק להם בלבו
ס מאד ח  ״מד, ההתפעלות מעצמכם, שקיימתם את מצוות העבודה הגופנית?..״ י
י בשעתו, כי כל מה שהתבטא בחלק ד י מ  כי הענינים שמילאו כרכים של ״הפועל ה
 ניכר של הנםיונות השיריים והבלסריםסיים של הזמן ההוא, מה שהעלה אגשים
מ כראוי אצל בני ו  מסוימים ונתן להם את ההוד האישי הגדול — כל זה לא י
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: דמותו של א. ד. גורדון, שלא ראוהו בזמנו כאיש אשר קיבל  דורנו כעת. למשל
 על עצמו לחבר שיטה פילוסופית מסוימת, אבל ידעוהו כאדם שכוחו האישי והחינוכי
 בתוך תנועת הפועלים היה, קודם כל, בדברים אחדים מסוימים, שמצטרפים לדמות*
 הנעלה, באמונה מתוך יאוש ובגבורה מתוך חולשה ובנםיון לכבוש עבודה לאדב
 אשר במשך עשרות שנות חייו לא עשר! שום עבודח גופנית, ואחר כך ראה בה מנוף
 לכמה וכמח דברים בחיי חאדם והעם. ואפשר לומר שכל חייו בארץ וכל ספרותו
ית: מח חשיבותו של המנוף הזה — העבודה — פנ ו ץ חעבודח חג  היו מוקדשים לענ
 ולאיזה ערכים גבוהים הוא מביא את האדם. חיה לו צורך נפשי להסביר לחברים,
 לאיזח ערכים אנושיים ולאומיים חשובים מאד יכולה העבודה הגופנית לשמש. וחנה,
 יתכן שעכשיו ההסבר הזה נעשה כה מיותר והצורר שבו — יכול להיות בלתי

 מובן לגמרי.
ה ד ו ב  המעבר חאישי לעבודח גוסגית, חשיבותו גם מבחינת העיקרון של ע
ת: שאדם צריך בעצמו ת בכל השטהים של המשק העברי, וגם מבחינה מוסדי י ר ב  ע
 לעבוד. העיקרון הזה של עבודה עברית, אף כי אינני אומר שהוא שולט בכל מקום,
 חוא מקובל כיום כעיקרון יסודי בחיי חארץ, בבנין חאדץ. אמנם, יש חוגים בישוב
 שמערערים עליו. יש מי שחושב כי למען השלום עם השכנים איננו צריכים לעמוד
 על עבודה עברית טהורה. יש סוברים שאץ צויד בעבודה עברית שלמה, מתוך
 שיקול פוליטי. ויש אחרים החושבים, בסרט לגבי סוג ידוע של חקלאות, כי היה טוב
 אילו היתה העבודה העברית קיימת במשק העברי, אלא שאי אסשר לעמוד בזח, כי
 הפועל העברי אינו מתאים לזה, הן מבתינת שכר העבודה וחן מבחינת התאמתו
 לעבודה. אבל עצם העיקרון של עבודה עברית אינו ענין של הזיה. תל-אביב כולה
 בנויה בעבודה עברית. יש תעשיה גדולה שקיימת על עבודה עברית במאה אהוזים.
 אגב, רוצה אני להזהיר שכשם שאמרתי קודם שנצחונות חברתיים אינם דברים
 שבודאות ותמיד טעונים הגנה, אל נתברך בלבנו גם במקרה זה שנהיה פטורים,
 אולי בעתיד הקרוב, ממלחמה על עבודה עברית. אבל במושגי אדם צעיר שחי
 עכשיו בארץ ועובד בתעשיה או באיזה משק שלנו או במתנות העבודה של
 הממשלה — ענין העבודה העברית אינו בגדר בעיה מסובכת. אבל בשביל הדור
 שיסד את תנועת הפועלים היתד. זאת השאלה הלאומית והסוציאלית הגדולה ביותר.
 ואם נזכור שלפני דור זה היו גס בוני־חארץ כשרים ואידיאליסטים גמורים שנתנו
 את הייהם על בנין הארץ, וכן גם הוגי־דעות של חיבת־ציון ושל הציונות אשר
 לא ראו את שאלת העבודה העברית כשאלה בעלת ערך מיוחד, ובמשד 25—30 שנה
 הס השלימו עם חמחשבה שהיסוד של העבודה הגופנית בארץ יהיה לא יהודי,
 וכי היהודים יהוו בארץ שכבה עליונה שלטת, מדריכה (ודבר זה נאמד על ידי
 אחד־חעס עוד בתרע״ב, 7—& שנים לאחר התתלת העליה השניה, לאחר שקמה
 הסתדרות פועלים שנלחמה על עבודה עברית), וכי בעת בנינה של תל־אביב היה
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מר: ״אם אתם רוצים לעבוד ביהודים, בבקשה, תשלמו לי,  יכ1ל קבלן יהודי לו
ץ החוות הלאומיות (לא משקים פרטיים,  אבל בעד חכתלים אינני אחראי...״! וכי בנ
, חולדח — חתחיל  שחיו כבר מושרשים בחטא של עבודה לא־יהודית) — בךשמן
ץ לתארו, וכי אי אפשר  בעבודת ערבית — תבינו, כי מאז עברנו מרתק עצום אשר א
 לחבץ את תנועח חפועלים בארץ בלי לל&וד לדעת את מלחמותיח על עבודח עברית —
 המלתמות אשר תתחילו עם העליה השניה, לפני ארבעים שנה, ובעצם הופסקו רק

 ערב המלתמה.

י נ ק ש ר  פ

ד  אמרתי שעקרון העבודה העברית נתבצר בישוב במידה גדולה. אבל היה עו
 צד בדבר. התנועה הציונית במשך שנים רבות, בימי חיבתיציון ואתר כד בימי
 ההסתדרות הציונית, אמנם היו לה סימפטיות לתנועת הפועלים. והקורא היהודי
 שישב בגולח חית תורם ברצון ח״י פרוטות לטובת הפועלים בארץ-ישראל. גם
 בעתונות חציונית בחוץ-לארץ חית לפעמים רגש טוב לפועלים (באתת האידיליות
 של טשרניחובםקי קם אחד מן התבורה ונואם נאום על הפועלים בארץ-ישראל
 ומעורר את הלבבות לצרות שלהם). כל זה היח פעם. אבל בשביל ההסתדרות
ץ עקרוני, אלא אחד הענינים בלבד. נ ץ העבודה העברית לא היד. ע נ  הציונית ע
 ברור שלא היה מדאגתה להילחם נגד חוםר-העבודה של הפועלים, למנוע יציאת
נה בכל הפעולה  פועלים מן העבודה. עכשיו ענין העבודה העברית נעשה אבךהפי
ני! עכשיו זה בשבילנו דבר ו  הציונית, בעבודות המוסדות הציוניים, בתקציב הצי
 טבעי ביותר. אבל במשך שנים רבות צריך היה להילחם, עד שהתנועה הציונית

 קיבלה את בעית הפועל העברי כעיקרון בתכניתה.

 ודוגמח אחרת. עכשיו, כשיש חיילים עברים ויש נוטרים עברים ויש משטרה
 עברית, וחיא נעשתח לחלק כל כד עיקרי בחיינו, וכל בחור יהודי, אם חוא איננו
ו קשה י ש כ  משחמט מקצועי, יודע להחזיק נשק ויודע לקבל תפקיד במובן זח, ע
 להסביר מה היה בשעתו התפקיד של שמירה יהודית. ובכן, אספר בענץ זח כמח

 פרסים ואביא לכם כמה דוגמאות היסטוריות.

 לפני עשרות אחדות בשנים, לפני היות תנועת הפועלים הזאת, וגם שנים
 אחדות לאתר שקמה — עמדה כל מושבה תחת חסותו של איזח שיך בדוי. אחרת
 לא יכלה להתקיים, בכל תקופה של בציר הכרמים היהודיים חיו מתרכזים שומרים
 ערביים. חרעיון של שמירח עברית טרם חדר להשגתם של בני המושבות. והרי
ן או זכרוךיעקב, ואף על פי ו  היו גיבורים יחודים אזי, בראשית ימי ראשוךלצי
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ה הגיבורים השלימו לגמרי עם עובדה זאת, שהם ממונים או מפקחים ל  כן גם א
 מטעם המושבה על השומרים הערבים. והאנשים שדיברו על כך שזהו מצב של
 עלבון גדול ועבדות (והיו הרבה מקרים של התנהגות גסה מצד השומרים הערבים,
 שנהגו בדרך של שליטים או כובשים בתוך המושבה היהודית), שעוררו נגד השמירת
 חערבית, נחשבו לאנשים המסכנים את הישוב ועלולים לגרום לשפיכת דמים... ואם
ת (בגלל  אמנם גם עכשיו עדיין יש מקומות בודדים בארץ אשר בחם, מסיבות שתו
 חיותם מקומות לא מיושבים, או בגלל איזה חשבונות פוליטיים, אמיתיים או מדומים),
 קיים עוד זכר לשמירה הערבית — הרי למעשה הענין הזה נדחק מלבנו, וחשמירח
 העברית היתד, לעובדה. נשארה רק היסטוריה רומנטית של השמירה מהימים ההם,
 זכרונות של רכיבה על הסום ומעשי ״שאטאדה״ מסוימים. קשה לנו לשער שבאה
 מהפכה ממש אצל היהודים ביחס לשמירה על עצמם, על בטחון חייהם, ביחס לדרך
 לבטחון חייהם. בענין זה היה ויכוח אשר התנהל בציונות עוד מהימים הראשונים.
! והיו מגמות שהאמינו ת י מ צ ת ע י ד ו ה ה י ר י מ ש  חיו מגמות אשר שאפו ל
. איננו יודעים, כמובן, מה יהיה אתנו ד ח ו  שהדרד חבטוחה ביותר חיא — ש
 בארץ בהמשך הימים. יתכן מאד שאם תשלטנה מגמות מסוימות, שישנן כיום
 בישוב, המוכנות לשלם כל מחיר שהוא בעד שלום עם שכנים, אזי תצוף שוב
ת (אפשרות זו של ״יחודים בחסות״ נושאת ו ס ח  השאלה של יחודים חחיים ב
 עמה גם האידיאה של מדינה דדלאומית, גם האידיאה התולה את הציונות בםדרציח
 ערבית. חן, בעצם, נכונות לתאר את עתיד היהודים בארץ כנתון לחסות אחרים).
 אבל, לפי שעה, בא שינוי כל כך גדול בענין זה, שלצעיר יחודי בימינו קשת
 עכשיו לחיות מלודש באופן עמוק את החניה של כובשי השמירה, בפרט שזה לא חיה
ץ של כיבוש פנימי, כמו בכיבושיהעבודח, אלא ענין חקשור עם קרבנות  רק עג
גד השומרים.  בנפש, עם יםורים, עם ויתורים רבים, גם עם התקוממות הישוב נ
 וכאשר באיזו מושבה הופר השלום, או איזה שומר לא חצליח בשמירה — הרי כל

 מ^רה כזה נהפד לנשק נגד השמירה העברית.

 אני עובר לעוד סעיף אחד, שאינו תופש מקום במחשבתנו כיום, אולם בזמנו
: מי צריך להיות הפועל בארץ ? על ידי מי תיבנה הארץ ? ד א  העסיק אותנו מאד מ
ס שהיה מוסכם כי הפועל הוא נושא הבנין. רעיון זה נתקבל על כל הפועלים ו  מ
י ע ב ט על: הפועל ה . אבל היה ויכוח, איזה פו ה י ת ו ג ל פ  פארץ, על זרמיהם ועל מ
, קראו לפועל שהגיע לארץ אולי בלי , ? ״פועל טבעי י ט ס י ל א י ד י א  אי הפועל ה
 אידיאות מיוחדות, על כל פנים, הוא בא מתוך מוצא פדוליטרי (אם נשתמש
 בטרמינולוגיה חחדשה). זאת אומרת, שאביו היה פועל או בעל־מלאכה, או שחוא
 עצמו עבד אצל בעל־מלאכה. ״פועל אידיאליסטי״ קראו לאדם אשר למד בבית־
 ספר תיכוני או גבוה או ב״ישיבה״ והוא החליט לעבור לעבודה גופנית. כך חילקו

 באותו זמן את הפועלים לשני סוגים, לשני טיפוסי אנשים.
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 והיו רבים אשר שללו בהתלט את הסוג חזה של פועל אידיאליסטי וחשבו
 שאץ זה טבעי כי אנשים שלא היו פועלים יעברו לעבודה, והיא לא תתקיים גידם
 (וכך השבו אפילו אנשים אשר בעצמם היו שייכים לסוג זה) — ובכל העולם אין
 שחר לתופעה כזאת, ולשוא אנו קוראים קולות־קריאח שיבואו מהגולה. אם יהיו
 תנאים טובים ויבואו פועלים שכירים — מד״יכא תיתי. אבל אין לבנות את הישוב

 על אנשים שחחליםו, מתוך פרוגרמות, להיות לעובדים.
 המושגים הללו, שעתידו של הפועל חלוי במידת מסוימת במוצאו, וכי זחו
ד יותר —  שקובע את משקלו בארץ — חמושגים חללו חעםיקו את חמוחות ואולי עו
 את הויכוהים. ועתה, אם אינני טועה, מבהינה עיונית, תדלו אצלנו בארץ לבדוק
 מאין בא האדם ולמי היה שייר במובן המשפתתי־הםוציאלי. תתיים היהודים הרסו
 את הבדיקה הזאת. יתכן שבאופן תיאורטי לא היה לכך יסוד רב גם אז. אבל כל
: מאין יגויסו  אדם שלנו באותם הימים ראה הובה לעצמו לתת על זה את תשובתו

 בוני הארץ ?

 עכשיו, נדמה לי, ירדה שאלה זאת לגמרי מהפרק.
 ועוד שאלח, שעכשיו אני חושב שאיננה בעיה אצלנו — היא שאלת
. ואפילו אם יוצא באיזו פינה בארץ עת,ץ ששמו ״נייוועלט״ — אין ת י ר ב ע  ה
 לראות הופעה זו אלא כנאמנות לירושה עתיקה מצד אלה העושים בזה, אין זו כבר
 שאלד. חברתית בארץ־ישדאל. יתכן שיש בעיה של גרמנית בארץ וגם בעיה של
 אנגלית, ואולי זו תחמיר מאד. אבל שאלת העברית כלשון העם, כשאלה שעומדת
 לויכוח, ירדד. מתפרק. ילד שנולד בארץ-ישראל, שנמצא בביודםסר ובסביבת עברית —
 לו קשה לתאר שתנועת הפועלים בארץ צריכה להיאבק בתוך עצמה היאבקות עצומה.

 כדי ששאלת חלשון חעברית תחרל לתיות שאלה.
 בשאלה זו היתד. ההיאבקות מורכבת יותר מאשר בשאלת חעבודח והשמירה.
 כי כאן צריך היה להיאבק גם עם נותן העבודה, מפני שהפדדםן ומנהל היקב והכורם
 לא חפצו בפועלים בטלנים, אלא פועלים ממש, והם ראו במי שדיבר עברית סימן
 גם למרדנות גם לאריםטוקרטיות, ופועל כזח חיו לו פחות שאנםים לחחזיק מעמד
 אצל נותן חעבודח מאשר אותו פועל חמדבר, לכל חפחות, בשפה אתרת. והיח מאבק
 עם חישוב חישן בארץ ועם חאכרים. אין לשכות שעוד לפני כ־30—40 שנת תתנחלו
 באידיש לא רק שיחות פרטיות ברחובות ובעבודת ובכל מקום, אלא גם ישיבות של
 חועדים במושבות. אבל היתד, גם חיאבקות פנימית, ולא דק בין מי שיודע עברית
 ובין מי שאינו יודע, אלא בין אידיאח אחת לאחרת, בין שתי תפישות ביחס לענין.
 כי חיו פועלים שבאו לארץ מתוך שלילת חעברית ומתוך אי־אמון בעברית. חיו כל מיני
 ניואנסים. היתד, חיאבקות עם חברים בחוץ-לארץ, אשר, במידח שזח גיתן בחוץ-לארץ,
 חתבצרו במושגים אידיאולוגיים מסוימים. בגולח חיח גל חאידישיזס הילד וגובר.
 וחשפד, חעברית לא חיתח אז בסים חי, כמו עכשיו. כי גם מי שתית בעד עברית —
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י ^הפוןגל *מ«יר* היו, שדיברו ׳אידיש, כי נות׳ » ׳ הראשו ת צ ע ו מ ^ גם ב ט ר ^ מ  לא י
גות ב כזה:הגתה שאלון ןןןנבריה *שגים׳הראשו צ ם  לא היי רבים: אשר ידעו עברית• ^
ה לומר בגדאוו! של ועת הפועלים שאלה קשה מאד, ואי אפשר הי  . של תנ
מ והשמע! על ד ש צ מפני שכוהומ רבים מהוץ-לארץ, אשר חיו לחם. ק מ ג  העברית י

ו ׳שחיו שוללים אומה,  פועלי אד?ךישדאל, היו אדישים, גייםרליים לגבי העברית. *
ו הקכרית » מ ו את 9ל ג ישי ^ לאי מ ת כל צ ע  גם בעיה זו לא תהיה מובגת ג
 על קיומה, כמו בתקופת המלחמה עם התבדה *עזרה׳/ ^שבגללה מרצה י שביתת תלמידי
ם את הישוב. או בזמן: חויכיוו: הפנימי י ע ו ע ר ת ה ת ו א מ ד ה ח ה אולי א ה הי ז  סמיגד. ו
ו י ה ו ל . 5ל א ת םםי חשי להאי ץ עם תעמו ר א * א * כאשר זץסל־ובםקי ג עלי  .בציבור הפו

. : י >חשו3 א> זה.:: : מ * גם ו נ ח ו מ ^ ות סוערות ובוערות. ועכשיו א  בשעתן בעי
י אנשי ראשוך>ציוו או ־ ת: הראשונים ש*או לאד? ״ אבקו ת של הי ו א מ ג ד מ  עו
פ מחשבה־ לבגות דבר־מה בכוח**מם>אבל  פמחרוןקוה —.באו-באנשיםבעלי אמצעים ע
חבר^ דו«ש>לה  למעשה, כיון שהישוב לא הצליח וחגורמים חמישבים, חובבי־ציון ו
ו כי אי־ ן להתפלא על &ו. אז תשב י א ו ) ו ת עצמ  לא הצליהו להקים ישוב המפרנס א
.תלו-בהם כל ׳מיני פגמים ם עצלים ואינם רוצים לעבוד, י ד כ ה  ההצלחה באה מפגי ש
 אמיתיים^והרבה פגמים מדומים• אבל אגחנו עכשיו, לאהד עשרות שנות חקלאות
ו ולהיאחז גאבקים למצוא דר5יס להתפרגס מעבודתנ 1 « ד כמה א  עבריות יודעים ע
ם לארץ — וכ>~זה לא היה מי ג זנים המתאי  בענפים כלכליים המתאימים לארץ ולהשי
ל פלא שהישוב החקלאי הצעיר איבד את-עצמו <ואת:הונו  באותם הימים. לכן אין *
ו מאמץ נ ^ , ם פםי ו פר ו באפ - י ו  והון יהודי אחר לל* הצלחה), נוצר םיפופ של-אדם התל
ץ בארץיישדאל* התמיכה, הזיקה >עזרה מן החוץ — היתה ר ו ח ך ב  שיוכל להתקיים ב
 קו אפייני בשביל הישוב. הפועל בארץ, אשד ^דאה את התוצאות של התמיכה, את
ת התמיכה הזאת באפו^ד״ישוב. י ^אה א ת י י ז ת השתעבדותם ש> ה  ׳ שלטון הפקידות, א
ה מ מ י על-תמ«כה. התחילה• ©לחסה: ע ח י על חלוקתי הישוב החדש- — ב הישן ה שו הי . 
 על בך שפועל המכבד את עצמו יאסור על עצמו ליהנות-מאיזו שהיא תמיכה:ציבורית.
ד עןרה ג ג - ף ה פעם מקדה כזה, :שאגשים נזקקים יהיו נלחמלם נ ע אם הי ד ו י י נ ג י  א
 המוגשת להם. מתוך ד,רגשה׳ שהעזרה הזאת עלולה לשעבד אותם. והדברים-הגיעו
ם י ל ד פ י ל ר ^ י ח א י ב  לידי פד, שכאשר ^
- היו חלקים השובים בציבור בפועלים אשר התנגדו לכך בכל תוקף, ו*ש שגם •המגימו
י היסוד-; .עלגלת ד  את הבית הזה שנים רבות לאחר שנבנה, בשעתו היה זה אחד לעמו
ד •אשר:ריח  כל תמגכה. והתיהםו לבל הלנאד* לכל תקציב ןעזרה-ציביריי} באל מ

־ ־־•ל • ׳ ־־־־־ : ו ואסור ליהנות ממ»״ . • ן  התמיכה-נודף ממ
^אפילו תי א(.>בזמן-׳שנכנ0ו: ו - •במידת שהפועלים גכגם*,לעבודה כפועלים באו
• ת ו י י 5 פ ^ ש # מ < ש ? ת ^ - ד ג , ^ « : ה ת י  כמתישביס ראשוגיס,.נתקלו-שם בהופעה ששמה ה
ן ס ו מ ך ש א - ״ ת ^ ו י ^  ופרצה• מלתמה״עבומה בין ^
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^אה א. הו מת האפוסרופםותג בארץ* ו ע ן&יחנ^ןאמז״עעמ־ במאמריו-׳על־־ שי י גי הג  עקרו
ם ת ו ל מ ב י ק ^ ד ו ״ ם י ל ע ו פ ד ה בו  בה.את^מקדד:הרעהחשל הוזשוב, — בעשו^נחלח, 1י
ש לבין ה1ך£לאומיע*שר מ מ מ ע מ ת ^ ב ־ ^ ו ת ו « מ - ו ל י פ ^ ל י ר ב ה ל ^ » ל ב מ ;  .־ בקנאותיעצומה ו

־. ••? ,T r.r^r־ •;a :.׳•:״ ׳rr׳^~:•: ; : . . ־.:•״ : . : . . ״ ׳ - : ; די לבנות את־ פארץ^ ל  בתפקי
 י. ממלתםה עליהעהבים^׳הלל^ 7א«ד קבעו:בראשגתוזתבהראמ^דמומריאזליבלבור
ו גהעליות מ  ׳.זןפדעלים ירדה:.בשבולבו^ע^הפדק}:האפוטדופסנת־ נשבית;;־אםנם»י *to *י
י נ  המאוחדות, ולאסור המלחמה ־,הקודמת, ־עוד:הימם,>הי$בקומ:בלזזיפומקת:עס^כל מי
ב איעה•,קיימת־,:. ומשטר nr9 פקידות ו  גםיונות. של:אפוטרופסות ישובימ^׳ אבל, עכשינ־ ש
ת חדצי3ית.^תבך שעגה מקוב ו ד י ק פ  אף הוא־אינו. קייס. •מפעלי הפועלים השתחררו מ
 בתוך המשק של ה3ועלים בעיזז:פנימית׳ שלי פקידות פניבדמר זוהי גבעיה״מדשז0 ׳שאד

 על כל פנים׳ הפועלים לא ידעוה.

דגש עכשיו׳ יעשם! Mer מנרבש.יבאוהו״.׳הזמן. זהו  ויש.יעוד לעניה •אשר.אינו.: מו
ה היחמ לא רקזשאלהזשלימציאת:אפשרות ש א ל ת ד ו ב ע ה ת ל ן א ^ ^ ש ו א ת ה ־ ד ו  pnr ע ב
ה ^ ^ י פ ב ^ ; ז י ב ע ד ו מ ל . : ת ו ד ש ם א ^ - ת ת ל י ־ - / ל ל כ  ג־להעסיק בחודה *כמםקובית׳׳,. אלא ב
t:־ההאשננוזדיאשר;^עבדו l1אם־.שטזורlr גד  ־ נחשב כמעט כמעשה ׳פשע.׳ ובמושבות נלחמו״ נ
ו צריכות להיכנס למושבה בארסן שלא־ יראו י:אותך״חוזדוז1 מן  י בקטיף או בבציד חי
ן עםגא^הרצו היה־להיאבק׳  העבודה יחד עם בחורים. מאידך גיסא, אם הפועל •צייד ׳
ה י ד ב * : ם ע : ם נ ו ד א מ - ה ב ר . :הרי הפועלת צריכה היתה להיאבק: ה ז ח ו ב ע ה ד ה ו ל נ  י ש
ר י ז רים^מז םי י י פרשה גדולה, אולי^סירגאלוג ובעלתי ידידיה על זכות׳העבודה. מחז ו  ׳
ד ו מ גדול ־מאד שולם י בעד: הזהות ?הזאתשל *אשה־ בעבודות חקלאחת וחברות־׳&פלד. נ  ׳
א .לגמרי־:עבר.־ אבל באותה ל י ד ו ן שההידבקות הזאת זמנה ע כ ת  ־׳זייבור בפועלים. י
ן ת מבי ו נ ו מ מ ה יכולות 'לספר ומספרותן/:לפעמ«ןם£ ה ׳אשר:עלי ; פה, ג:ההדי דו  הצו
, ם ו י ^ ^ ו ר ע ^ מ ה ו א ש - ד ^ ן מ ^ י מזמן רחוקה סאתגו4. י ד ג כ ^ י  ״חפועלוו1׳בארד — ה
ת מק*«ז-במש*׳מולדותן או בהפרות ךנו$ר,יאי&ן >כול***לל ל־זמייך את ו א מ ד » .  י
ת- מושגיה•׳־.שוגים״ ^אל-הפ*על(ת. £צמן׳ המפתחי  .־ îWr*ron^*1 א>ו-חקשי*נ4 גם׳

• v ; - - :x.r:--׳ . :r - r ה מ ש ג ה - ת ו ג ו י ס ע * - ה מ ש ג ה  ׳ד,תפתז$ו^תיך •
ו י ע^ז ף היא^^רש^-אמכה^ו א ^ ש א -. ->יש עוד שאלימ-הקהובה לשא^ת עבודת ה  :-־׳
.ל#כוח ן . אי ם ^ נ ב ן ב ^ ק ש מ ב ״ ה ח ^ ש מ ה ת ל א ש ^ ז ^ ׳ ( ג ל ^ ד א ר >בך ג  ׳ הן£די:לדל*$ שאלה;
$ באדן. המחילה-כתנועה של.רגקנם.~גם 5מגחנה^^ל^,לת1מים..כלומר: < ל ע ^ ך ^ ע ^ מ ש  ך
דים המו -יללים. ו  ״אג^ים^בלי-משסםה^בלי הודים, אנשים בלי חיי־משפחה, אגשימב^י
ת ק\ ל>נ י ז \ א . ו פסנ במעמאו . בקץם, בטח#. ל אפשרות. של . ב ^ ו ז מ ^ ע י נ ^ ^ ס ץ מ - ז ל ע , -
ט לאם. נאף,,זאת בהרבה קר^גות, נק*ד א הזאת ל\{ל$ מן-המי הארז־י&דאלי. ורק, ל . , 
יס- ומציא(ן.הגךך ן ן ךנ של, :  הה,;י הזה הרלקי. כל הקבוצות הראשונות נוצרו כקבוצות
.ךבר — .לא.היפ. ,WPpa.ך -לחני משפחה-בתבך ד ^  לאשה בתוך׳הקבוצה, מציאת ז
ם הבינו ו ^ א ו , ר י ל א ב הף . י >ז השותפות והעבודה בקבועה ג :9אלי^^אמי>עי ׳ בן המו : , 



ן ו ס ל נ צ  20 1. כ

 אותו, הואיל והוא חיח תרגום עברי לרבדים אשר הביאי אותם מן החיץ, וגם עצט
 היות האנשים גלמודים, חסרי ישע, דחף אותם לקבוצה, — הרי הכרת מקומה של
 חמשפחה בחיי חקבוצח בא באיחור זמן רב, לאחר הראה אבידות ולאחד הרבה קבוצות
 שנתפודרו ולאחר חרבד. משפחות שנחרםו בגלל זח, ושעזבו את חיי הקבוצח והעבודה.
 עכשיו, על כל פנים, חעובדח שחמשק שלנו חוא משק של משפחות, ושמשפחה מוכרחה
 למצוא בו את מקומה השלם — הוא דבר שנעשה לא רק לאידיאה, כמו שזה היה לפני

 שלושים שנה אצל אהדים מאתנו, אלא שנעשה להלק מן ההליה הפועלית בארץ.
 אבל אתם בלדאי תשתוממו לשמוע שגס עצם הרעיון של ישוב עובדים, של
 התישבות עובדת, אף הוא בשעתו לא ניתן לפועלים על נקלה. לא היה זה דבר
 חמובן מאליו, שיש חשיבות למשק עובדים ושהפועל צריך לבנות את משק

 העובדים.
 רעיון זה ניתן לתנועת הפועלים לאחר כשלמות מרובים, לאחר ויכוחים
 עצומים וחילוקי־דעות גדולים בענין זה. עצם הרעיון על הקמת משק עובדים,
 אם בצורה של קבוצה ואם בצורה של מושב, בשעתו כמה וכמה מטובי הפועלים
 ומטובי חחושבים של הפועלים השתערו עליו כמו על רעיון ריאקציוני, שעלול
 להרוס את מפעל הפועל, עלול להוציא כוחות מכיבוש העבודה, לעשות את
ם לאחר שהעלית השניה י  הפועלים תלויים בתמיכה ובאפוטרופסות. רק כמה עי
 נתקלה בכל מיני נםיונות של כיבוש העבודה, גם ביחודח וגם בגליל, תתחיל הרעיון
 להיקלט, אבל הוא נקלט באוידה של אי־אמון גדול אצל רוב ציבור הפועלים,
 וגס, אפשר לומר, אצל רוב המבטאים של ציבור הפועלים באותו הזמן. ויש הרבה
 לעמול כדי להבין כעת מה היתד, אז דרך הפועל העולה אל ההתישבות ומה
ד הזאת, ומה היו הכשלונות של עצם רעיון ההתישבות, עד י ד  היו השלבים ב
 שהגיעו לא רק לכיבושים התישבותיים, אלא להתבצרות רעיון ההתישבות העובדת.
 ואם עצם הרעיון של ההתישבות עדיין לא היה מוסכם ומקובל בציבור הפועלים
 ולא הועבר מחחוץ בשום צורה, — הרי העקרונות אשר עליהם תיבנה ההתישבות
 העובדת ושעכשיו הם קנין הכלל היו בשעתם, אפשר לומר, כמעט נעלמים, בלתי•
 ידועים לציבור. למשל, המושג שמשק פועלים יכול להיבנות רק על קרקע
ו מושג אלמנטרי. אבל המשקים הראשונים של פועלים בארץ  לאומי — זהו עכשי
 נבנו על קרקע פרטי ולא על קרקע לאומי. ומי שהיה אומר אזי שהקרן הקימת
 תשמש יסוד להתישבות לאומית — חיח נחשב להוזה. גם הרעיון של עבודה
ין רעיון מקובל, אשר על נקלה התבצר בתוך ציבור הפועלים.  עצמית לא היה עדי
 וכן רעיון השיתוף — לא רק רעיון השיתוף הקבוצתי, אלא גם כסי שהוא מתבטא
 במושב — גם הוא עבר דרך ארוכה עד שנקלט בציבור הפועלים. היו אנשים

 אשר האמינו בהתישבות עובדת, אבל באותו הזמן שללו כל שיתוף.

 ואוסיף ואומר, שגם רעיון ההםתדרית — היה רעיון מוטל בספק. עכשיו אנו
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 מקבלים את רעיון ההסתדרות, אם אפשר לומד׳ לא כלבוש היצוני של הפועל
 בארץ, אלא כאילו זה היה עורו של הגוף הפועלי בארץ. אבל עברו הרבה שנים
 עד שהרעיון הזה, שפועלי ארץ־ישדאל מסוגלים ועשויים וצריכים להסתדר בארגון
 כולל שיקיף את כולם, ארגון שאינו נחלה וקנין של זרם או של מפלגה, אלא
 של הכלל כולו — הרעיון הזה לא צמת עם ראשית העליה השניה, אלא הגיעו
 אליו לאט לאט — ושוב — לאחר הרבה נםיונות קשים אשר לא הצליחו. אתם
 יודעים בודאי שחחםתדרות חתקלאית נוםדח בתרע״א (1911). זאת אומרת, במשד
 שבע חשניס חקשות ביותר, שנות חבדידות חגדולח ביותר של תנועת הפועלים,
 כאשר לא צריכים היו כוחות גדולים כדי לארגן את הפועלים (כי לא היו רבים),
 במשד שבע שנים אלה לא הגיעו לרעיון שאפשר להם לבנות יהד את ההסתדרות

 הזאת או איזו הסתדרות שהיא, הקלושה ביותר בסמכותה ובהיקפה.

 מניתי לכם עכשיו כמה וכמה גילויים של היינו, אשר כעת נעעזו בשבילנו
 כעובדות קיימות, ואפילו אינן מעודדות את מחשבתנו, כי הם נראים כדברים
 פשוטים מאד. הכרת תנועת חפועלים מחייבת לשים לב לכל זה במידח מרובת ואזכיר

 את הערכים האלה בלידתם ובצמיתתם הראשונה.
? אני מדבר על ,,העליה השניה״ לפני ה י נ ש ת ה ע ל י ה ה ל א ד י י ג  מ

 עלייתה לארץ, כלומר, בעודה בחיץ־לארץ. מה הביא אותה לארץ ז
 כל תופעת ציבורית חדשה בחיים, זו שמתימרת לחיות חדשת (ואני חושב
 שהעליה השניה, אף שקיבלה ירושה גדולה מהעליה הראשונה, היתה תופעת
 מקורית ביותר בהיסטוריה היהודית של הדורות החדשים), יש לשאול לגבה שני
ל: במה מרדה ?  דברים: א. מי אבותיה ? ממי למדה וממי הושפעה ז ב. יש גם לשאו
 כי לא יכולה לבוא תופעה כזאת אם אינה מודדת באיזו מציאות קודמת. תולדותיה של
: בהבנת המקורות אשר הולידוה  כל תנועת פועלים קשורות בשני הדברים חאלח כאחד

 ואשר מהם ינקה, וגם בהבנת הסביבה אשר בה מרדה.
 רגילים אנו לדבר על מהפכות ועל מרד וכדומה, ולעתים קרובות משתמשים
 במלים הללו בלי להבין את משמעותן הממשית. היו לנו הרבה מרידות, כמו
 מרידת ההשכלה ומדידת האפיקורסות או מרידת ״הבונד״. יש תנועות בישראל
 בדורות האחרונים, המוכרות כתנועות מרדניות. אבל אני סבור שלא היתה שום
 תנועה בדורות האחרונים, אשר במידה כזאת נאלצה למרוד בכל כך הרבה דברים —
 לא רק באויביה. כי אם גם באוהביה, גס באבותיה, גם באחיה — כמו תנועת הפועלים

ת בתקופת העליה השניה.  הארצישראלי
 ואשאל קודם למוצאה של העליה השניה. אמדתי שהית ויכוח גדול מאד
. וחשוב מאד , , ׳ ועל ״פועל אידיאליסטי  בארץ במשך שנים רבות על ״פועל טבעי,
 לברד מאיזה גושים, מאיזה מוצאים סוציאליים נצטברה תנועת חפועלים. ואני
 שואל את זה לא מבחמת ח״יחום״, אלא משום שאין להבין תנועה חברתית גדולה



*22 

~ ו » י י ו ח א י >mtf י ל ו א ' T f l י wr׳r1Wn»־raft t*fcD^־ עוב** זו :  בל<*א*ת• 0
' י י ת ^ נ ^ י ב ג ח ד1»א *מ*חת1ו*!*. ^ א י ד ח פ * ׳ ^ 

•;:r.•,ל מכר*ע ״׳׳ ^ פ « * ל י ^ ^ 
- f!Ä ו*ואי0 *1ז &&וע!ל ~*איףו&<״ ר כשאנחנו' ע ז י ה 0 ' ת מ מ א ׳ ^ ו » 5 ג ו ל 1  •׳׳׳-" א^ן
^1ו '«tp«fl"־ ה, ו התהו אי * מא*1 הו ע ד ל י נ י מ י ו ' ^ 0 ר נ 1 ו ^ ג נ 1 » ז י ^ י י # ^ ד י * »  ה
ת ב*לי-י^לאכיח<־ א ׳ י * ־ז1*?-^ים ה i ׳ ^ * t ־ ״ ׳ W n » ־ ׳ h » r 1 1 s וא *גא^ ׳ יא׳שימו  שגו
^ « t a * ׳ n i w ? w * ־ w . ־ י » » י ״ ד 4 1 ה » י ^ ש 3 * 1 ה ז » ס י ח ב צ ^ ל ע ^ ע ^ ^ ׳ ע  מ
׳ ^ ר 5 א * ״ ד ו & ^ ו פמג^ד״עעל ^ י « א ־ א ^ ז י ׳ 8 י 8 ו  ב
m ׳התוה׳״־ i a p t r ^ j i ז ^ ^ ש 3 ' 
- w r ־ פ*ממה w i 3לז &pt1p ר גם י א - \ ה . ד « « - 7 ! ג ד 1 ־  המלאצ»^50ו^1¥ ־ממד1ד#ל £
"Wta ; י ו לד ׳ »ץי ׳ : מ- דו ־ 0י ז , ^ל־ ו י ^ ' ׳ ח ל * ' « 1 ג ו כ ^ ^ ^ מ מ מ ^ ו ז «  האישיות, את י
p של w t £ * n i ׳ *ערביות ׳שוק של - ם ^ ר ע ׳ א0«ד w למצוא ^ ^ * ׳ * * ) , ל ו ג  ל

־ ד ^ ו ז 1 ע מ ע * הראשון, י ת י י ש ע ת ה י ל & ו פ ה ר א ו * ^ ^ ^ 
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ו אתי ל ^ י ם ומחיח. לאחד ש ו י ק ' ם ה  אותם חמשועבדיס אשר חשעבוד נתן ל
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* או מן י ל חרבות* ־חסדי בל חיים ארגוניים.זזבדתיים והיו צריכים חרבון שנ  חסרי נ

ד ׳שהתגבש מה6  להשתמש בביטוי הסוציאליסטי) ״להתבשל יברח־ החרשתי״, ע

ות׳*אשר מהפכות חקלאי ותר׳ ו י  הקיפוס׳ של פועל מאורגן; *המתפכות-אשד עשו הי

 אלי ש> הפועל המערבי. •<

׳ מת מאתה י מומר א5ו*׳יד ת -חדשות יש ׳חשיבות עצו ו מ י ישוב: א ב ג ל ׳ j  י. «

י בםוגיח זו כדאי לדעת לא ^ מ צ ע ל ש הו נושא גדול כ ז  נבנות :הארצות הללו. ו

ים וכדומה, ששימשו־גודם לגבי ישוב ארצות׳חד&ות; י נ ימוהמדי ת •הצדדים הפלכלי  א

לדעת כיצד מיבם של היוצאים הקים את המדינה החדשה ו ר: אם בדאי מאד• להכי . י  כ

ת הקובעות לגבי תולדות* אמריקה היא 1 ו  ועיצב את אפיח המיוחד. למשל* אחת השאל

ה אםריקת~ו ח מ ם נ י ש ו נ  מאיזה: מקורות א

: נוצדו׳־לנו *שובים יחידים ו נ ל בשבי מ ידיעה זו׳ השובה מאדי י די יחו סי י  בע^ג

הם הבדלים גדולים. למשל, אנחנו״ שומעים־ י נ י ב • ד י א^ר^לה^ למ^^ו ׳ י מעבד  חשובים ׳

י מאשר, נאמד,־באמדיקה חגדולה; ואמ נ ו ותדיצי י בחרום״אסדיקה הוא י ד מו בהי  שחישו

 תחקרו לדעת ממ׳גמם לפד/ייןדע:לכם שיהודי דרום-אפריקה בחלקם הגדול־ באדמליסה>~

: את זפרון ה״הדד״, ס י י ק ש ^ ^ ת צ ק ^ הביא אתו ״ כ ד ז ^ ר ס ח , ־ ד ג ה  כלזאחד מהם, ^

רו מליטה אל חםכדות, אל ד העבי ב ל ת עצמם ב  זכרון־׳מישיבת שלמדז*מ׳קצ»5~לא א

 חשחורים, אל כל אותו משטר־החיים׳ של דדום״אטריקה, אלא׳ עמה־ וכמה ערכים של

ועת הזאת של חייהמ,־עםהמםריאלמם׳ והעבדות. רח המשו י המו  חיי היהודים בליסח. ו

ם ׳המסורת• היהודית •אשר נאבקה^על קיומה, ׳נתנח את ע . ד ח  אשר שלטו עליהם, י

• קד^: אםרי םז דרו - ח^י י ^של חז ו המי ו ו י  הצב

נית  אמריקת, בעצם, יודעת שני גלים של הגירה יהודית: הגל של ההגירה ההמו

ז שנקראה ״עם עולם״), והגלשזשני=~ישלאחר עז ו ז אתהתנ א ־ ה נ ת ג א * ה ו ) ^ ^ ן י ? מ * ת ה  ש

ו ״הגל של המהפכה זמ־זםיח״.  פרעות:קישי0ובל-בד3©9*י־5*1. שאפשד־ לקרוא *

ז^*מ יחהות ׳אמריקה׳ יכיר שתי־ שבב1ת ברורות, אשר השפיעו.השפעה שובה ו ו -שנ  סי

ל קודם של הגירה* ד ג ער עו י ו : ו ד עמשי  על.־החיים •ה״״ודןימ, באמריקה, ץלא התמזגו ע

 יהודית מגרמניה לאמריקה, אשר הילה את השכבה שקוראים להם ״יןאהודים*. :׳הס

י שנים רבות, •מהם שנעשו מיליונרים ומנהלי נ פ ל  היהודים שהשתרע^ באמריקה, מ

ה ר י צ י ל בית״הפנםת׳הרסורמי הוא ה  בנקיה^ה^ד^הנ^דהשל מהפכת 1848, וכל הענין ש

 שלח>&הגי^של;&*1 היתח׳דלה-סאד ברוחה. m היה המון •ימודדגרלף, נבער מדעת.

הם. ב~1881׳עודלא ברחד*אינםליגנצ«וז י •במק&מ^ז !?^ 

׳ ׳ ת ל ת שחי^חםרייכל, השכבות הנםמוח^ביותד-, ד ל א ס י א ג י /« םי אפיד^מףו .  ואנש*מ׳

ניהם־היתה׳קבוצה  הע0.י־*הם ד.גיעו״עזי9*ס>׳ באק-^ועה. •חסרי ישע במידה מדובה. בי

בן ד עשתה הרבז3מא30מו ש ^ 3חלקה 0ואיאלי0פית> והלא,היא א ג ע ^ ק ע א י ל ^ ^ ט  ק

ץ יחזם *בר* ר ׳ אפל חס יהיו בעלי מ . ^מאד ^^ענ בי מז הר־ למח׳  האנושי*:אמנם גם^עו

׳ אבל, אם *ביתזזומםמ״-אם: באורתודוכסיה היהודית , ת ^ ק א ר ^ ם ^ ו פ * אגודות ה  א
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 ואם באגודה המקצועית — הדמה הציבורית היתה נמוכה למדי. עובדה זו הטילה את
 חותמה על כמה תופעות בחיי היהודים באמדיקה.

 אבל ההגירה היהודית שבאה לאמריקה בראשית המאה הזאת, סמוך לקישינוב
 ולאחר קישינוב, — כשמצד אחד, ברוסיה כבר התחילו לפעול תנועות ציבוריות
 גדולות: ה״בונד״, ,,פועלי־ציוך, ובתוך גלי ההגירח חיו כבר כמח וכמח חוגים של
 בעלי השכלה, בעלי תרבות, בעלי צרכים אידיאליסטיים, היו כבר סופרים יהודים, —
 הכניסה עמה גון חדש לתור היהדות האמריקאית, היא הקימה תנועות הדשות ושינתה
 במידה ידועה את התנועות הקודמות. כשם שסמל העליה הראשונה לאמריקה הוא אייב
 כ ה ן, העורך של ה״פארווערםם״, כך הסמל של התקופה השניה היו םידקין, ז׳יטלובםקי
: הופעת תנועת פועלים  ודומיהם. וכל מה שקרה באמריקה במשך עשרות השנים האלו
 יהודית בעלת תביעות לאומיות, אפשרות של קונגרס יהודי אמריקאי, ואף הופעה של
 ספרות ממש, לא רק צהובה, אפשרות של איזו תנועה תלוצית באמריקה, קיום של
 מוסד שנקרא ,,נאציאנאלער ארבייטער פארבאנד״ — איחוד הברתי של פועלים
 יהודים באמריקה, — כל זה נתאפשר דק מפני שחל שינוי בהרכב האנושי, מפני שבא
 גל חדש, בעל תרבות גדולה, מסורת אהדת וגעגועים לספרות יהודית. וזה אשר שינה
ה את פניה של אמריקה היחודית. ואין ספק שאילולא חיתח אמריקה ע ת  במידה י
 נסגרת אהרי המלחמה הקודמת, והיה בא אליה גל גדול מפולין (הגירה קטנה היתד.
 משם) או מרוסיה, — היו כוחותיה הרוחניים של יהדות אמריקה מצטיידים לעוד
 חמישים—מאה שנה, בזמן שכעת ה,,צידה לדרך״ שקיבל ישוב בן ששה מיליונים
 יהודים באמריקה אינה מספיקה בשבילו עכשיו, והיא הולכת ומתנדסת במהירות

 גדולה מאד.
ן זה, רק כדי להסביר כי השוב מאד ת נ  הבאתי לכם דק דוגמאות מעטות ב
 לתקור בכל מקרה של תנועה, וביתוד לגבי ארץ הדשה, מהו הרכוש ההברתי,
 המםרתי, מסורת הדורות, של אותם חחמונים שבאים לארץ חדשה, מה נצבר בלבם
ץ הארץ הזאת,  ובםוהם, אולי מתתת לסף הכרתם, ואיך כל זה עלול להשפיע על בנ

 על אפי חחיים בה.
ז לא  מה היה העולה לארץ־ישראל, בימי העליה השניה, במובן חתברתי
 מה היו דעותיו, אלא מה היה מוצאו הסוציאלי? והנה, לפי הויכוה שהיה בינינו
 בראשית העליה הזאת, על ,,פועל טבעי״ ופועל ,,לא־טבעי״, אפשר היה להשוב
 שלארץ הלכו פועלים שהם, אבותיהם ואבות אבותיהם היו פרוליטדיים כשרים:
 היו פועלים בבתי-הרושת, וההכרה המעמדית וההרגשה הפועלית היו מפותחות
 אצלם. אבל, למען האמת, צריך להגיד שדבר זה מפוקפק מאד. אולי יש מישהו
 שיראה בזה עלבון אם אומר שתנועת הפועלים בארץ נולדה מהבורגנות הזעירה.
 היא אשר הולידה את הפועל הארץ-ישראלי. לא רק מפני שקודם לכן לא היו
י שבמידה שהיה קיים  שנים־שלושה דורות של פועלים בבתי״חחרושת, אלא מפנ
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 פועל־חרושת יהודי היה הוא 9תות ממישהו אתר מועמד להגירה מאותן הארצות.
 במידה שתדר לתעשיה והיה בעל־מקצוע טוב, היה פתות או יותר מםודר. הוא לא
 רצה לזוז ממקומו משום שלא היה לו מת לעשות פה (והוא לא רצה ליהפך לפועל
 שתור), או משום שנמצא בתנאים כאלה שם, אשר לא המריצוהו לעזוב את הארץ
 בה נולד. היו אמנם כמה אנשים מסוגי הפועלים אשד הרעיון הביא אותם לארץ.
 אבל אם להביא בתשבץ את הגורמים המניעים להגירה המונית — לא הם שהביאו

 את הפועלים האלה.

 הפועל בארץ־ישראל באותן השנים היה יצור לא־יציב במובן התברתי. אביו
 של הפועל יכול היה להיות מלמד, שוחט, דיין, רוכל, חנלני קטן או מורה. כל
 אהד אולי דאה את עצמו כמעמד מיוחד, אבל מבתינת תברתית יכולים אתם לקרוא
ת היהודית. א ד : ה : ,,הבורגנות הזעירה היהודית״, ואם תרצו תקראו לה ו  לשכבה ז
 קשה מאד, על כל פנים (מלבד מקדים יוצאים מן הכלל), היה למצוא בעליה השניה
, אם אפשר לקרוא לה בשם זה. על כל פנים, ,  משהו מתוך ,,חבורז׳ואזיד. הגדולה,
 היו אלה מקרים אינדיבידואליים. נדירים מאד היו גם פרוליטריים ובני פרוליםרייס.
: כי בני פרוליטריים לא קיבלו תינוך יהודי או השכלה כלשהי, שזה ט  מטעם פשו
 יאלץ אותם לבוא לארץ — מתוך הכרה. ואם לא היתד. הכרה להגיע לארץ-ישראל,
 אזי, כמובן, אמריקה וארצות אירופה היו פתוחות יותר, והיה הגיוני, רציונלי יותר,

 להגר לשם.

 עכשיו אפשר לספר, בדרר צחוק, שלמרות המוצא — שביסודו היה משותף —
 מי שזכה בתקופה מסוימת לפני עלותו לארץ לחיות חבר למפלגה שנקראח מפלגת
 פועלים, דאה את עצמו כבעל זכויות מיותרות, כבעל יחוס סוציאלי מיוחד, אף על
 פי שזה לא קבע שום דבר בןגמדה סוציאלית לא שם ולא פה. היה מקובל לדבר
 בלעג אצל יהודים, גם בגולה וגם באדץ־ישראל, על ,,בעלי־בתישע קינדעד״. כלום
 יתכן ש״בני־בעל־בית״ יהיו פועלים ממש? אין זאת אצלם אלא קפריזה. במשך
 הזמן אבא ישלה כסף. ואמנם, היו גם הרבה מקרים כאלה. אלא שדבר מציאות
 אב אמיד לפועל או חיעדרו לא קבע אמנם בחייו בארץ-ישראל, אבל בתיאוריה —

 זה קבע הרבה מאד. כי אמדו שאץ תקוח שבני־בעלי־בתים ישתרשו בעבודח.

ד מנעת את הציבור האנושי העולה לארץ  השותפות הסוציאלית הזאת לא תמי
ץ להבדלים גדולים מאד, אפילו מבחינה יהודית. ואביא דוגמה ת  מחיות בעצמו נ
 מאנשים ידועים שפעלו בתנועתנו (בכונד. לא אזכיר אנשים חיים, אם כי היח לי
 קל יותר להביא דוגמאות מאנשים שתיים אתנו יתד). מצד אתד אנשים כמו יוסף
 אחרונוביץ או אליעזר יסח, ומצד שני — אדם כמו טרומפלמר. מבתינת הלהט
 היהודי — לא היה הבדל ביניהם. מבתינת הידיעה היהודית — היד, חבדל עצום!
 טרומפלדור לא ידע מלה עברית. צבי שץ — לא ידע עברית. המשוררת רהל באה
 לארץ בלי מלה עברית! אהרון שר בא לארץ בלי מלה עברית. ולעומתם אנשים
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י ד ז ז א ־ ל ^ ד ר ו פ י מ י ב ש מ ם ע ו ^ ז ו * * ד נ ר ל ב צ ל מהול&בד, חנז3ר א ד ע י ר מ ו ש  כמ1 ה
מ naris מאה ״׳׳׳־־־־ ־- די ^ו 4׳ ו ו ם-תדג י ג ו2ם0ו ; שהי ת א  הפובליציסטים ב
ל הד.5׳י זןימוו*.׳דגם׳-באשד הת9רקי״ כ ^ א ^ מ ^ ו א י ב ה ש ^ ם י ל ^ ^ ג י ד ו ו ו י ד א ב - 1 

 מהרבה *אד*בד*ם י!עוד־מואר לחעךהרבד* מאוקראמה.

ך התיאודיהב ר ד י ק ה גל ישל עליה), אשר ד מ ו י מ  חלק־ מהם-באי מרומ1וב־(מעיד״זו ה
 ש׳ל בדוכובחהגיע לארידישראל, ולא בדרך־-אחרתי־

׳ ׳ - ות, י  המרחקים הללו היו מרובים מאד. עדיין לא היה באותו זמד^בוץ־^לי
ר כי ע ש א חלתה עליה .מגדמניה;: בדרך.-כלל; אני־ מ ן ל י  כמו׳::שיעד לבו ־עכשיו.׳ עדי

ו מתי מספד חלוצים אשר באו מגרכמיזז.־בודאי־,:של)^ הי ׳ זשנמז ה ז זעלי ז  בתוך על׳
׳ ה ד ז מ ת ו צ ר א ל ־גם בתון־: העליות• מ ב ת. ־ א ו חספסי לו ת ^ג ו צ ר א י •יאור :עולים׳ מ  הי
,ישםהד1עיקדיבמ-5דוםיה^על:בל מחוזותיה, ובמקצת גליציה): .התבלטה-דבד-  אידו5ה׳
ת תשנים־׳ י ל כרת־ בג כבר^בי תה- ^הי ת. תי ה-תרבו נ י  ההתפוררות-׳של.העם-היהודי מבח

־ י ז / :־,־ ־•״־ -׳•«•— - : ז  במידה מספיקה. ״ : ־׳ :׳ א י

 :־—•:אס• נבקש:לראות• •מה היו מקורות הגידול הרוהבי של אבשי:העליודהשניה,:;אסח

רגמצא תופעות שונות;־: דלו ת המוצא׳ הסוציאלי זנבקש:׳באיז1 אוירה הם ג  נעזוב א

í הוא׳:אחד * צ ו מ ל המשוררת •־־*.־ ה ח במקדת של ר ר ו ו ד ל פ מ ו ר ט ל  למשל, במקדה ש

ת .השפלתם היהודית •היתה: ל א ; ועוד רבים ׳היו כ 1 ״ יקולאי ־נ לי י י ז -״ז ׳ י בנ י ו  הם־הי

ה ורק מתוך כיסופים גדולים הגיעו לרעיון הציוני, בהשפעת מאמריו^ א  מינימלית מ

ם שי דהו ו ז י דלא םתו ת^ו םי ו ן ״דזםביט״ (שבועון ציוני־ בד  של זיבוסינסקי, דרך העתו

:.  עמוקים אשד ״התעוררו בהם. שום צידה רוחנית, מותאמת לאדץ* לא ־הבזאואתם׳

: ציבורי ממוים.,:אבלי׳ ן ו א וחביא^עמו גסיגםי ב צ ותו ב י הי  םדומפלדור־עלה לארץ אחד

ם, הציונות,־ וחתלום חלו רק׳ הם׳ ע׳ אלי י  אחרים חיר צעידיב מאד, ־גימנזיסטים,: שהג

בל אח: ן ta, שקי ג ב י ד ש מ י א r ה היה אהרון. ־שר י  הביא: אותם :לארץ. כז
T 

״ גזרו ד ש*יס י מ מ  ר׳!׳י־־1 בימי־־ ניקולאי הראשון, ־״צאד:רוסית, לסגי מאח ו

 שהיהודים יתגו את ילדיהם לצבא הרוםי,יוהיו מחזיקים אותם בוי25ישנים. הילדים;
ו •*רצון, אלא ^חודנמטפים! מ  הללו — שנקראו, ^
׳ מש ת>זסמ4 בהסיסא;.¿ ra לוקהיםדאותם ו י י ואנשים עאלימיםןי:דגמ יהודים: ה *ד ׳  על

: אחד הפרקים ״עקוביזמדס׳ ד^דמ י ז ז : ׳ ׳ ת ו חק  חבורות מב3ח*ת לערבות דזסיה המרו
^לדע קסנים :קידשו׳.־ ׳ ־ צד ^בי תז בו ג : ״ רי פו סי רמלאה:  בהיסטוריה?החזודית; ־ותקופה ז
ו ומתו; דבתם:׳יגם׳ ־המיר! ־דתמ׳ ץבץ ל פ צד נאבקו על־ נפשם׳ן ׳רבים * כי : ו ם ש ת ה  א
יש אשר י מוצאם:מיהידים}•*:מזיו יאודמג אשד ר׳  האנשים:המסירםמים י ברוסיה עכשי

׳ ברו מילדותם; במשך*2 שנים, ינהס שכד אל״היהודיסד בשובם די 1  עמדו׳גבנםיון.:הזה׳
̂ ״של. i מ1״קו»לות</*הודיוו r ת י ו הד י ות י גדולה מאדי• ל  רוסית, ~אבל יזזיתמ ׳בהם־ נאמנ

״ :•״.־׳ • : ־•״ ד•,-ד ׳ חד ו ס מהווים: סיפיס מי יליס ניקולאובים,־בסעלנד־׳ובםיז3ןר. מ  תי
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קד י ת במ«ן שמחת והתמיד בלימוד עברית, באצבעותיו ממש ג את לעברי ץ ו  האי
ה היה צבי שץ, אשר איל1 נשאר פרוסיה ז ן גימגזיםט נ  במקורות היהודיים. מי
נות לסבול!, נכו ש ו פ ע ת ו נ י ע ו מ  היה׳ אולי משורר רוסי. גם הארץ והעברית גילו ב
ת כסופר עברי. אגב, צבי שץ, אשר בא לארץ בל• ידיעת העברית, מ  ומתוד כד צ
ת  היה הראשון שכתב מאמר על כך שהשירה העברית צריכה להיכתב בהברה ספרדז

נה האשכנזית המקובלת ולא יכול היה לתפוס מדוע האוזן׳ י ג  אזנ^ השירית נפגעת מהנ
ו  שלנו איננה מגיבה על הנגינה. והוא החל לכתוב את שיריו בנגינה הנכונה,.׳ ב

ת שלו שגיאות אורתוגדפיות גסות. י ר ב ע ת ב ו י  בזמן שעדיין היו מצו

ה וגם על ל ל א ת מהעולם החיצוני, אשד השפיעו ע ו ת הכללי -על-ההשפעו
 אחרים, אדבר להוד. ברגע׳ זה אגי רוצה להתעכב על ההשפעות׳ מבית. מבפנים.
גס השני של־ ע ולי  אילו היו בוחנים מח שרושם כל אחד ואחד מן הדור הראשון ו
ה מתברר שחלק גדול י * , ו ת ח פ ש  ארץ-ישראל ׳ברשימות האוטוביוגרפווה~שלו על מ

ונים-או חובבי־ציון, או משכילים עברים. איננ>״  מאנשי-עליה אלה אבותיהם היו צי
ן עקוח את בנו לחלוץ. דק מעטים ו י צ מד ה שכל׳ יהודי ברוסיה שד^ה חו  אומר-ז מ
ת אשד גדלו שי ת יאגשי העלית השלי י  זכו לכד. אבל אותם מאנשי העליה השנ
ם ורעננות, קיבלו ממנו הרבה מאד. ״  בבית יהודי, אשר בו היהדות היתה שופעת ח
ם אשר התנגדה לכך ישבניהם קפצו-ועברו לדרכים אהרות. דוקא י ת  מצד אהד היו ב
 האורתודוכסיה היהודית — היא היא שלא נתנה הרבה לארץ-ישראל. היא חפצה
ים חיחודייס נהרסו ת י היהודיה הבתים המתבוללים אשר החי ב ה ן ו ב ה . ת  לשפר א
- ג0 הם נתנו בנים לאריךישדאל במקרים יוצאים מן הכלל. צבי שץ  בהם י
ג מהמהלקה הבוטגית באוני י י  או אהרון שד וכן אחרים (ביניהם גם אלכסנדר א
. אבל אם  ברסיטה), באו ממשפחות שמידת׳ יהדותן, היתה מצומצמת מאד מאד
 נבדוק נמצא שברוב המקרים נמסרת הירושה העברית והציונית מאב ילבן. אשתמש
, ואחת — לברוכוב. ת מהן נוגעת לבךצבי ח ץת: א י דוגמאות מן תםפו בשת  בזה רקי
-לי לשמוע דמן ז י מספר על^עצמו, אגב אורתא: ,״עוד בימי ילדותי נ ב צ ך  ב
ת והסיפורים האלה כאילו באו ו בנ  סיפורים׳ על ארץ־ישראל התדשה* המתחילה להי
רי כתבי־הקודש *אגדות, התלמוד שלמדתי ב,,ההד* •(כאן לפנינו ו ז  להשלים את׳ מי
ל ארץיישראל שהיחה פעם* כי אם ע ז ק ת יהודי אשד בו שומעים לא ד י ב ^ ר ך ה  ״
 שומעים גם-משהו על אדץ־ישראל החדשה. ב. כי). התניץל זהאגדד* יוסיפון ומוברותיו
ת אחת. הסיפורים העממיים וסיפורייהתורה ששפעתי מפי ל ש ל ש ב י מ 1 ו יעבץ  של ׳
ם ׳נאמר* ברוסית -י־ יחד עם סיפורי מעשיות ג -  אמ**ד.מנוחה (קריינה ז*ל< — אס

ר חי -בארץ לפ^י חמישים שנה, והוא ש פד וחיםטוריון א  ~־ -1׳•*אב יעבץ־ היה סו
ות •חחדשה י הי^ מוקדש להתישנ ל א ר ש י י ץ ר א - ו ו ת ע ד ו צ י ל ^ י ג י ׳ ר ש א ^ נ ו ש א י  היה מ1 ת

 ולסיפור־ ארץ־ישראלי.
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! לאחר שנים,  עממיות אתרות ששמעתי בעודי ילד דך — נחרתו בזכרוני לכל ימי
 בשוב אבא מביקורו בארץ (כאן לפנינו בית כזח אשר לאבא יש צורך לנסוע לארץ-
 ישראל. ב. כ.) בשנת 1891, ובספרו לנו, חילדים, על כל מראת עיניו ומשמע אזניו,
 על חורבות ירושלים ועל המושבות החדשות, על פאר הכרמל והדר השרון — לא
 היו חדברים חללו חדשים ומתמיהים בעינינו, אלא — המשך האגדח הנרקמת,
, כרד  הכתובה וחמםורח בעל־פח, חידועח מכבר וחקדובח ללב״ (כתבי יצחק בךצבי

, עמוד 9). ,  א

י הוא תעודה אסיינית מאד בשביל כמה וכמה ילדים  הקטע הזה של בךצב
 יהודים, אשר ינקו מביתם אותה הזיקה חמיוחדת לארץ־ישראל שהביאה אותם אלינו.
י על ברוכוב,  אבל תמונה אהדת עולה לפנינו מתוך קטע מסיפורו של בךצב
 שהיה חברו הגדול, קשיש ממנו במשהו. גם ברוכוב היה בנו של מורה עברי
 ומשכיל עברי. בךצבי מספר מדוע ברוכוב, בתקופה מסוימת בימי נעוריו, נעקר

ת:  מהחיים חיחודיים לזמךמה, מדוע לא קיבל השכלה עברי
 ״ככה מצאנו בפולטבה אנשים המסורים לתיבת״ציון, אשר כל ימיהם היו
׳  לוחמים בחתבוללות, אלא מאחר ששיחקה להם שעתם להכניס את בניתם לבתי

 הספר הממשלתיים (הרוסים, כמובן), הזניחו את חינוכם תעברי״ (שם, עמוד 29).
 כאן לפנינו תופעה טיפוסית מאד לגבי הובבי־ציון. אמנם, הם עצמם היו
 משלמים ברצון, נאמד, את תרומתם לועד האודיםאי, שלושה רובל לשנה, והם
 עצמם ודאי גם קראו עברית. אבל המלחמח הזאת בין אפשרות של קרירה לילד,
 שהילד יחיה אדם בין הבריות, ובין הנאמנות חעברית — מלחמה זאת יצרה סדק

 בנפשם והם קימצו כבר בחינוך העברי.
 הבית היהודי — בלעדיו ספק אם היתה אפשרית העליה השניה. לא כולם
ואנשים יוצאי  צריכים היו לבוא מהבית הזה. אבל מציאות הבית הזה '
 תבית הזה אשר אצלם המסורת העברית נמשכה מדודות — נתנה אפשרות
 שאנשיס-עולים־לארץ לא יהפכו לחזיון ארעי, שאנשים אלה מתוך חכרח
 פנימי יחיח לחם צורך למצוא בארץ פתרון לחלומם הילדותי. בבית היהודי
 מהדור ההוא (כלומר, לא בכל בית יהודי, אבל בבית יהודי משובת) היתח מושרשת
 ההכרה שקיומו של ישראל בסכנה גדולה ושצריך לשלם מתיר יקר. העולם התיצוני
 תובע מאתנו הרבה מאד. קיומו של היהודי בעולם התיצוני אינו כל־כך קל ופשוט
 כמו לפני מאות שנים, כאשר היהודים היו בגיטו שלהם, בו מצאו את קיומם וכלכלתם
 ורק מעטים מאד הלכו החוצה. קיומו של העם היהודי בגולה הוגדר לסי אימרה
 קולעת אחת שיש יהודים שמתפרנסים מזה ,,וואם זיי לעבן פון רעם גוי״ (שהם
 מתקיימים מן הגוי), שאר היחודים — אינם חולבים לאיבוד בין חיהודים חאחרים.
ין  היהודי חקבלן, אשד יש לו עסק עם חממשלח, מפרנס את כל חיחודים. אז עדי
׳. הן היו אז מעט יהודים אשר ידעו את השפה של : ״וחי אחיך עמך,  שמרו על חצו



 פרקים לתולדות תנועת הפועלים

 המדינה ושהיו להם משום כך עסקים עם הממשלה, אבל במתצית האחרונה של המאה
 שעברה, בעשרות השנים חאחרונות שלה, כבר אי אפשר היה כך להתקיים, וצריך
, , , , ה״ישיבה , ,  היה להסתגל. זה דרש שסה זרה, בית־םםר לועזי. הקיים היהודי, ח״חדר
 כבר לא נתנו ליהודים אפשרות של קיום. והיתה מהלכת המלה המפורסמת:
: ״מה תהיה התכלית של הבן״, התכלית החמדית של ו  ,,תכלית״. וכל אב ואם דאג
 ילדיהם — וזה נעשה לענין חגדול בחינוך הילדים. כאן באה היאבקות גדולה על
: הלדאוג יותר ל״תכלית״ או לדאוג יותר לקיומו היהודי? והיו בתים, לד  נפש הי
 אם תרדים ואם משכילים, אשד שם הורגשה הסכנה האיומה הזאת — ״להיות או

 לחדול״ — במלוא התוקף.
 יש לקרוא את הספרות של התקופה ההיא, בה נתגלו הדברים במלוא
 תיוניותם. בסיפור ״לאן״ מאת מ. ז. פייארבדג ישנו מפתח להבנת העליה השניה.
 והוא מהתעודות הספרותיות הראשונות, אשר בהן מתגלית הדרך האנושית של
 איש העליה השניה, מתבלטת הדמות האנושית שלו, לפני שמצא את הדרך וידע

 מה לעשות.
 כשם שאצל םמולנםקין, למשל, או אצל לילינבלום מופיעים גיבורי ההשכלה,
 כך היה נחמן — הגיבור של ״לאן״ — בספרות העברית האדם הצעיד הראשון שעמד
 במלחמה נפשית גדולה בין העולם הישן לביו העולם החדש של זמננו, ולא כמשכיל
 הבורח מן התיים היהודיים, אלא כאדם הרוצה לחיות חיים יהודיים, אבל איננו יודע
 עדיין מה לעשות. הוא מרגיש את כל האימה של החיים היהודיים, אבל אינו רוצה
, אומר האב (האב ,  ללכת מהם, כמו שהלך המשכיל שקדם לו. באותו סיפור ״לאן
 עדיין מיצג את כל העולם היהודי, את המסורת, את אש־הלהבה של יראת־שמים.
 של דביקות): איש יהודי צריך להיות איש־צבא. זאת אומדת, יש מלחמה, יש מלחמת
 בני־אדם, יש מלחמה בנכרים. יש קליפות בעולם, גם בימי שלום אתה איש־צבא.

. , ,  וחוא רוצה לעשות את הילד הזה ל״איש־צבא
 היו בתים יהודיים אשר בהם צמח משהו בנפש הילד, בדרכים שונות,
 בצינורות שונים, אם בהשפעת הבית או בהשפעת משהו אחר. והנה לדוגמה — משה הם.
 שנים מרובות היה נגוע בשנאת ישראל (במובן זה לא פיגר כמעט אחרי מרכס),
 ולבסוף השתחרר הם מהמושגים הקודמים שלו בענין היהדות, והיה לאחד ממבשרי
 הציונות. היה חלק בתמורה הזאת לרשמי הילדות, כאשר זקנו היה יושב בלילה
 ומתאבל בחצות על חורבן ירושלים. וכן פינםקר, שהיה רוםיסיקטור ותיק וביקש
 לחיטמע בעם חרוםי, כאשר כל חעולם חדוחני שלו נשבר, נזכר באביו, שהיד. משכיל
 עברי ידוע, אחד מאבות ההשפלה, איך תביא אותו פעם לפנות בוקר לסליחות,

 והיה בוכח שם על חורבן ירושלים.
 ובכן, יש צינורות נעלמים אשר בימים רגילים הס נשכתים, אבל פתאום, לאחד
 םשברים גדולים, חס נפתחים ופועלים את פעולתם. תקטע של פייאדברג, על היות
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 האדם היהודי .איש־צבא במערכה גדולה סאד׳ אפייגי. לא״ יק־ לםייארבועיזעצמו
דה ידועה מתאים לח>ר~יוחם של אגשי העלית השביה ושל-ד״חיה־ בונים  אלא במי

מר:  של תנועתנו. הוא או
ם ובקרב המחנה, אבל מה: כבד א  ״אנשי־צבא! נקל לחמת איש צבא בעת ש
 להיות איש צבא בעת מלחמח ובשער! שחמחנח הולך ומתפורר, הולד ומתפדד...״

 (כתבי מ. ז. םייארברג, תל-אביב, תש׳יא, עמוד 89).
 מה היו חייו של ברנד כל הזמן בגולה. אם לא הרגלי אי^דצבא, תוך הכרה
, החומה שכבר כולם עזבוה, אבל הוא אינו יכול ה מ ו ה ה ל ע ן ו ר ה  שהוא עומד א
 לעזוב אותה. מענין איך פייארברנ מספר כיצד האב מסביר לבנו מה זה איש־יצבא:
ר כן, ב ד ה - י א ד י כל העולם צריכים להיות אנשי צבא ז׳ הוי בני, מ הכ , . 
ות אנשי צבא. מי שרוצה לעבוד אס הי, מי ־שרוצה  בןדאי כל העולם צריכים להי
ת  לבוא אל התכלית הנרצה (זאת:לא ה״תכלית״ של האמהות היהודיות המכניסות א
ד סו ו ב. כ:), אל י ת ד ה  ילדיהן לגימנסיה. התכלית של אבי סייאדברג היא לגמרי א
 הכלבה בבריאת העולם, צריך בודאי להיות איש צבא; מי החפץ לעבוד את המלך
 ולשרת לסגיו עליו להיות איש צבא. ואולם &ל3ותא דרקיעלכעין מלכותא דארעא:
ן בוחרים במיטב לכ -  פל בני המדינה אינם חפצים ואינם יכולים להיות• אפשי *פא,
ות אנשי  בני חנעורים, שיעבדו חם בצבא בעד כל חעם. גם אותנו, בני, בחר ד׳ להי
ו לו להיות  צבא שלו, חוא נתן לנו תורת אמת, מצוות ואזחרות, ואנחנו״פולגו נשבענ
יאדם- מתענגים על י  אנשי צבא, ,אנשי קודש׳ שלו. הראית, בני, בשעח שרוב- בנ
-השדח. באוהלים י ד תחת קורת ביתם, אנשי צבא לנים על פנ  השינח, על מצע י
ד להתרגל לחיים קשיפ, לנדודים ואי-שיגה. י י  וסובלים קור, גשם וסער. איש צבא צ
 בשביל שיוכל להגן על ארצו ועל מלכו. אנשי הצבא הנס רוב ימיחם בגלות
ד לשמור אותו ולהגן י י  ובנדודים. כן המה היי אנשי צבא. מי שיש לו איזה דבר צ
 מפני אחרים, וכל מה שהדבר יקר ביותר צריד הוא יותר לשמירה מעולה *למגינים
ו אלוהים את תורתו ־ןיעשח אותנו  תזקים. עוד לפני שלושת אלפים שנה מסר לנ
 לאנשי צבא• אנחנו הננו הצבא של האלוהות ,הקדושה׳ בוזבל. עודד צעיר לימים
״ (שם׳ ן  ואי אפשר לך שתבין את הסודות העמוקים האלח, ואולי לכשתגדל תבי

 עמוד 85^
 ההרגשה הזאת אשר היתה בספרות העברית חתדשה — חיה בה תירוש
ה צעיר מאד (הן חוא מת בן 24<, חוא פתח דף חדש  גדול. למרות זה שפייארברג הי
לא ידעו ו עליו, אבל. ו אולי רמז י  בספרות העברית, אשר כל הסופרים הגדולים לפנ
ן בשביל ד״אה0 היהודי. והוא גס רמז כאן,:בכל א ל את השאלה ל א  עליו — הוא ש
ן ׳לו פתרון אינדיבידואלי  תהיפושים שלו, שהזדהותו עם עמו היא כל כך גדולה, שאי
א רםז על העלית השניה. ו ה היה החידוש של פייארברג, ובזה ה  בלי פתרון לעמו. ב ז
ת גיבורו. הוא ל א ? - ת ה לפתור א ם יכול הי  איש ההשכלה של שנות הששי
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 לחיות תיים של אומה מקורית. אבל האמת היא שכל אחד מהם ראה גורם אהד. הבליט
 אותו בממד! יתירה והתעלס משאר הגורמים. נהמן םירקין היה חראשון אשר גילה
 את המיוחד בכלכלה היהודית, המכריתה את היהודים לנדוד, העושה את השאלה
 שלהם מיותרת במינה. במתן הביסוס הסוציולוגי של שאלת היהודים היה הראשון,
 אבל בזה בלבד לא הסתפק. מי שקרא את דברי םירקין ראה כמה לוהט בו הרצון
 לקוממיות יהודית, כמה יש בו משנאת השפלות היהודית, אשר התפתהה בתוך
 השכבוח הגבוחות. חדבר אשר אחד־העם קרא פעם ״עבדות בתיד חירות״ מקבל אצל
 םירקין תיאור חריף עוד יותר, מתור יחם של בוז גדול יותר. אולם עם חניתוח,
 האכזרי לפעמים מאד, של שפלות היחודי וגם של חיי היהודי, של חכלכלח שלו
 (העושה את החול שלו יותר מדי חולין. וממילא גם נוטל משהו מן השבת), לא ראה
 םירקין צורך לעצמו להתעכב על אותם הגורמים הנפשיים והרוחניים וההיסטוריים
 המתייבים את היהודי לשוב למולדתו. ענין המולדת איננו תוסס אצל םירקין מקום
 גדול בהםברותיו. וגם שאר התוקרים, אשר ביססו את הציונות מתיר גורמי השעה,
 מתוך חחתפתחות המיותרת של חיחדות במזרח אירופה בשנים האהרונות, לא טרהו
 לבסס את הכרח הציונות בשביל יהודי אמריקח ובשביל יחודי מערב אירופח. כי
 המציאות הכלכלית היתה שונה בכל ארץ וארץ, והאנשים הסתגלו לתנאי הכלכלה בכל
 מקום. ולכן לא הבליטו די את המרמים חאחרים, הפועלים על פני שטחים שונים,

 במצבים כלכליים שונים לגמרי.
 כשאנחנו באים, בכלל, לחקור מוצא של תנועה, חסרים לנו בשביל הרבה
 הנתות דוגמאות סטטיסטיות ומםפריות, אשר אפשר להוכיחן באמצעותן. וצריך ללקט
 לשם כך ניצוצות שונים. ה ת נ ״ ך מילא תפקיד גדול לא רק בתנועה הציונית, אלא
 גם בסוציאליזם. כמעט שאי אפשר לתאר את התנועה תםוציאליםםית היהודית, גם זו
 שהתכהשה לישראל, גם זו שהלכה לגמרי בדרך ההתבוללות, בלי המסורת של התנ״ך.
 הדבר הזה ניכר גם אצל סוציאליסטים יהודים בעולם הגדול. אם תקראו פעם, למשל,
 את היומן של לסל הצעיר תראו באיזו מידה הושפע, לא רק שלא מדעת אלא גם
 מדעת, מן ההתלהבות של הנבואה היהודית, מן המרד הסוציאלי של הנביאים. ובעת
ין מושפע  התהוות התנועה הסוציאליסטית היהודית ברוסיה, בזמן שהצעיר היתודי עדי
 היה במידה גדולה מן ח״חדר״ ומבית־הכגםת, גם כאשר דאה את עצמו ככופר ומורד,
 גם התנ״ד והתפילות היהודיות עשו רושם גדול בנפשו, וחם כיוונו את דרך חייו. בספר
 ״זכרונות ותליות״ מאת אברחם ליםין, — אחד מאבות התנועה הסוציאליסטית היהודית,
 אשר ניצנצה כבר בו ההרגשה חלאומית — כאשר לרםין מספר על אסיפת חמחתרת
 בוילנה, הרי הוא מתארה לא כאסיפת מהתרת סתם, אלא הוא הדגיש בה את האוירה
 של בית־הכנםת, את ההרגשה של יהודים המסתתרים מפני האינקביזיציה ומתפללים
 את התפילות היהודיות. בקרוא צעיר יהודי מהזמן ההוא חוברת סוציאליסטית נפגש
 תכנה בלבו עם תפילת ראש־השנה, ,,כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ״, ״וכל הרשעה
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 כולה כעשן תכלה״. המלים האלו, אשר שמע אותן בשעות חגיגיות ביותר במשך תשנה.
 הובילו אותו ישר אל התעמולה הסוציאליסטית, אל המלחמה בשלטון הזדון.

 אין לתאר את החיים היהודיים, במידה שהיה בהם משהו נעלה, במידה שהיה
 בהם דבר של אמונה, דבר של שאיפה, בלי קיומה של עובדה זאת, שבמשך אלפים שנים
ר ה ת נ ״ ך בהייהם. כיצד קם הספד הזה, ועוד יותר — כיצד נשמר ? זו פ  עבר ס
 היא אחת השאלות הגדולות בתרבות האנושית. עם נודד, אשר גלה ממולדתו, בודאי
 צריך היה להציל את הנכסים המעטים אשד ניתנו להיטלטל. בזמן שהלכו הגולים
 מירושלים אל בבל (והם הלכו כבולים בשרשראות, מובלים בידי אויב), היה מישהו,
 אם אחד או רבים או מעטים, אשר הטילו על עצמם את הדאגה להוביל עמהם מעט
 גוילים, מעט דברי נבואה, מעט כרוניקה היסטורית, ולהציל את זה. איננו יודעים על
ו כותות  פי איזה חושים היסטוריים ניצל דוקא מה שניצל ואבדו דברים אחרים. הי
 היסטוריים אשר כיונו את הפלא הזה. אחר כך, בשובם מבבל חעלו עמהם אוצדות-רוח
 אלה בתוספת של דברי נבואה מבבל, בתוספת של ערכים תדשים. וצורפו לדברים
 הללו הסיפורים של בנין הארץ מחדש, חנבואות של יחזקאל או של ישעיחו חשני,
 הסיפורים של עזרא ונחמיה. ובכל זה, בכל התקופות, בכל המצבים שהיו בישראל,
ה מין כוה אשר  בכל הגזירות, בכל אבדן שבטים שלמים יהודיים — בכל זה היה אח
ן מיוחד ! במשנה יש די ם י א נ ת ל ה כ ה הוא מציל ב ל  ידע שאת מחמדיו א
 שכתבי־הקודש מותר להצילם מן הדליקה בשבת. ואת הספד הזה הצילו מכל הדליקות

 אשר עברו על היהדות.

ץ:  והנער היהודי קיבל את העולם לא רק באותה הצורה שהוא היה נראה לו מבחו
 בפהד מפני הגוי, מפני הרדיפות, מפני הסבל. שמורה היתה לו פינה אהת, שבה הוא ספג
 את העולם כולו, אם אפשר לומר, את הפילוסופיה של חאנושות, את חזון העתיד של
ר ח ת נ ״ ך. ובמובן זח אפשר לומד, אילמלא ספר פ ת ךרך ס א  האדם. והוא ספג ז
 התנ״ך לא רק אנחנו לא היינו מגיעים לכאן, ספק אס עם ישראל חיה מתקיים 1 חםפרות
 חעבדית חחדשה לא היתה נוצרת וכל החזון הציוני לא יכול חיה בשום אופן לקום.
 כי הרי ניתק הקשר הממשי עם הארץ. ארץ-ישדאל חדלה לתיות בשביל היהודים דבר

 ריאלי, אשר הם יודעים אותו. אבל הספר הזה שימר את הקשר עם המולדת.
 זה אחד החזיונות המיוחדים במינם. אינני חושב שיש דבדימה דומה לזה
 בתולדות האנושות. כל עם הנקרע ממולדתו אחת דתו להיטמע, במשך דור או במשד
 חמישה דורות, אבל סופו להיטמע. הגולה הפולנית באמריקה, למשל, חדלה להיות
 פולנית. לפני שנים אחדות היתד. קיימת באירופה גולה רוסית גדולה. העריכו אותה
 בערך במיליון איש. רובם הגדול עזבו את רוסיה לאחר מלחמת־העולם הקודמת, לאחר
 המהפכה ברוסיה, זאת אומרת בשנות 1918—1920. וכבד בשנות השלושים כתבו
 הסופרים הרוסים אשר בגולה על התבוללות של הגולה הרוסית, ת ת ב ו ל ל ו ת
! הילדים כבר לא היה להם שום צורך בספרות הרוסית. ן ו ש א ר ר ה ו ד ך ה ש מ  ב
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: ראו כיצד ו יה שלהם כתב ו ה זו. וסופרים רוסיים אשר הסיטו מוסר לג שפ  גימגםו רק נ
ץ שום הוסעה היםםורית ניתנת להסברה ה! בודאי, א  היהודים נשתמדו במשך אלפים שנ
 על ידי גורמ אהד. נדאי שהיו גורמים שונים. היהודים הפסידו, על ידי השמדה ועל
 ידי רצון להתבולל, בוהות עצומים, ואולי דוקא את השכבות החשובות ביותר, האמידות,
 התרבותיות והםחוננות. אנחנו מוצאים כמה פעמים שדוקא המשפחות הגדולות ביותר,
 המפורסמות ביותר לא נשאר להן זכר בחיד היהדות, כי ילדיהן כבר חיו מחוץ לחיי
 האומה. והנושא של קיום האומה — היו תמיד השכבות הנמוכות יותר בעם. זאת, למשל,
 תמצאו לגבי יהדות ספרד. רושמי־רשימות מהתקופה ההיא מציינים כמה פעמים
 שהסון העם הוא הוא אשר שמר אמונים בזמנים הקשים ביותר. כל הסגולה הזאת, לבלי
ת הרוח ולקיים עצמאות מיוחדת, לא היתד. אפשרית אילו היתד! מותנית ו מ  להיכנע ב
 רק בתוקף גזירות מן החוץ (שמילאו תפקיד גדול), דק בתוקף בידוד בגיטאות, אילמלא

 הכוחות הרוחגיים אשר הצטרפו למסיבות הללו והם שתבעו את המשך קיומנו.
ד גוםיס סופרים עברים להבליט דברים כאלה. אבל באיזו מידה האדם  לא תמי
 היהודי הי בלבו את עולם התנ״ך והוא מכוון לפיו את הייו, אולי בשעות חחשובות
 ביותר, — זאת אתם יכולים למצוא בדוגמאות רבות בספרותנו. גם אדם כברנר, אשר
ר להבלים לא את הצד האידילי של התיים, כי אם את ת  על פי כל הלד רוהו גטה ל
 הצד הקודר שבהם, ולפעמים קרובות היה מכסה על יסוד האידיליה שהיה בו, על
 געגועים לאידיליה, ולא כתב סיפורים של התםוגגות או געגועים לארץ-ישראל, — והוא
: ״ארץ-ישראל״ או ״לא ארץ־ישראל״ — כאשר הוא ו  גס גאבק עם עצמו הרבה בשאלה ז
 מספר על פגישתו עם גיבור סיפורו, עם אברהם מנוחין, והוא רוצה לומר מה היתה
 בשבילו הפגישה הזאת, הוא אומר: ״נפגשתי עם ארץ שמשי, עם ארץ ילדותי — עם

 התנין־״.
א משוררת עברית גדולח, מיוחדת במינה, עם גאון י ח ו ) ן ו י א  בסיפורי דבורה ב
 אנושי מיוחד ועם תרבות אנושית מיוהדת) נפגשים אנו עם ילדה, גיבורת הסיפורים,
 שכל מח שחיא נתקלת בו — גזל, עוול או ניצול — משתקף אצלח מחדש בראי של
 סיפור תנ״כי. האיש האכזרי והעשיר בעיירה והמנצל בעיירה — בשבילח חוא חמשד

 של הרשע שבספר תתיליס.
 הוסעה תרבותית כזאת תמצאו גם בסיפורי ברדיצ׳בםקי, שהלה. גדול מהם הוא
ה הדשה, גלגול הדש של סיפורי התנ״ד. ואס תשימו לב לדרך כתיבתם של ר ת ה  מעץ מ
 כמה מאנשי העליה השניה, למשל, לכתיבתו של אדם כמו אליעזר יפה, תמצאו באיזו

 מידה התב״ר שלם בכתיבתו, בכל סגנון הייו.
 גם הספרות חעברית חחדשה מילאה תפקיד גדול בעיצוב הדמות של איש העליד

 החדשה.
 הנה, למשל, הספר .,אהבת ציון״. כיצד ישב ״מלמד״ עברי (״מלמד״ עבדי -
 בזה כל הדלוח וכל העלבון של קיומו של יהודי, שאיננו מגיע לא למדרגה של תלמיד־
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 חכם ולא למדרגה של איש אמיד ובלתי-תלוי), כיצד ישב מלמד זה בעיר קובנה ושם
 חי את חיי הבית הראשון היהודי, חי חיי העצמאות היהודית, ויצר לעצמו עולם שלם,
 עולם של סמלים, אשר מילאו את משאלות לבו ? וחיח זח בזמן של חלומות חחשכלח,
 של האופטימיזם של ההשכלה! אבל בה בשעה שאותם היהודים המשכילים רק חלמו
 על זכות להיכנס לגימנסיה הרוסית ולהתבולל ולקבל משרה טובה ולבוא בהברה
 הגונה, — בין אותם היהודים יכול היה להימצא אדם כ9אפו, אשד אף הוא תלם חלומות
 מעין אלה, ובאותה שעה — בחלק אחד של נשמתו — יכול היה שלא להיות עלוב
 ונדרם על ידי כל תקיף בקהילה, ולא לחיות באותו העולם של האנשים אשר שאיפתם
 היתד. לברוח מהמצב תעלוב של עמס, אלא למצוא לעצמו את חבדיחה הנפשית בחזון
ך/ הספד חזה, ו  של עצמאות וגאון לאומי. מתוך דהיפה נפשית זו כתב את ,,אהבת צי
 אולי בלי דעת המחבר, הוא היא אשר מלןדש התחיל לטוות את החוט של שיבת למולדת

 ושל אהבת החידות.

 מאפו כבר לא היה יתידי בדורו. התעוררות זו עברה את חמחנה בצורות שונות.

 היה סיפור אחד אשר בשעתו מילא תפקיד גדול — ,,שירת הזמיר״ מאת בוקי בן יגלי.
 סיפור זה שילב את אהבת הלשון העברית עם אהבת האדמה, עם חלום החקלאות
 היהודית. זה היה עוד חלום מופשט לגמרי. עדיין לא קשור עם אדץ־ישראל דוקא. כי
: הלשון העברית והאדמה —  בוקי בן יגלי לא היה ציוני. אבל שני הערכים הללו
 נצטרפו בשעתם והיו לאתד. אותו סיפור, אשר נחשב עכשיו לסיפור לילדים, הניע

 בשעתו הרבה מאד לבבות של צעירים ומבוגרים.
 וגם מארץ-ישדאל התחילו להגיע איזה הדים, אשר מילאו תפקיד בתינוך הספרותי
. בךצבי שהובא למעלה נזכר השם של יעבץ, שם אשר עכשיו —  של הדור. בקטע של י
 ללא צדק — נשכח מרבים. הוא היה אישיות תמימה מאד, במובנם של בני הדור
 הישן, כולו אמונת תמימח, כולו מסורת, ויחד עם זח — פייטן ומשורר,, בעל טעם
 משופר ובעל חשכלח רחבה. הוא תתחיל ליצור םסרות לנוער, לילדים. אותה העבודה
 אשר אחר כך עשה אותה ביאליק — הוא בישר אותה. הוא עלה לארץ־ישראל, השתתף
 ביצירת ראשית הספרות העברית החדשח בארץ-ישראל. כתב מאמרים גם בשאלות
ני הפועלים ״הפועל  הארץ ומילא תפקיד גדול בזה. כשם שאחר כך עשו זאת עתו

 הצעיר״ וח״קונטרם״.
 עם הניצנים הראשונים של גישה תמימה, מחבבת, אפשר לומר, סנטימנטלית,
 רגשנית, לארץ ולחזון התקופה, — קמו הכוחות הגדולים בספרות, אשר הס הס,

 בפטישים חזקים, הכו על נפש הדור והם הם אשר יצרו את העלית השניה.
 בלי לצטט לפעמים את ביאליק אי אפשר כלל להבין את הלית איש הדור
 הזח. פינםקר וביאליק, אחד־העם, ברדיצ׳בםקי וברנד, ויש לצרף אליהם גם את
 טשרניהובםקי ־־־ אלה עמודי הספרות העברית — הם הם אשר נתנו את הדחיפות
 היסודיות העיקריות לדור העליה השניה. הם הוציאו את המהשבח היהודית וגם
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 את המהשבה הציונית מההפשטה, הם הוציאו אותה מרכרוכיות. הם הציגו, כל
 אחד על פי דרכו, את שאלות ההווה והעתיד היהודי, בחריפות הגדולה ביותר.

 הם לא הסתפקו בקביעת אידיאולוגיה לאומית, בדומה לאלה שקדמו להם.
 הם כבר ניגשו אל הפרט והציגו אותו עין בעץ, אפשר לומר, מצת מול מצת, מול
 החומד הזה של החליה היהודית. השיר ״בשדה״ הוא הביטוי הראשון של היהודי
 אשר נתקל בגלות לא רק באנטישמיות וברדיפות מבחוץ, כי אם בעצם החיים
 היהודיים כמו שהם: בריחוק מהטבע, בהיות היהודי גר, בחיותו נטול שרשים,
 תלוי בחסד אחרים. ומתעוררת בו התחושה שאת המצב הזה אי אפשר עוד לשאת.
 ביאליק לא הסתפק באותו ניב שהובע בשירים הראשונים שלו, כגון ״תחזקנה״,
 כמן ״מכתב אל אחי בציון״ או ״בשדה״. הוא הלך הלאה. הוא שלל את שאלת
 הקיום הלאומי בגולה, על עלבונו ועל הגזירות שנגזרו עליו. הוא שלל את חגולח בכל
 התריפות בשיר הידוע ״בעיר ההריגה״. שיד זה נכתב לרגל פרעות קישינוב. פרעות
 אלה, לעומת מה שנעשה במשד עשרות השנים האחרונות, הן כטיפה מן הים
ץ א  של צדות ישראל, ועכשיו אין אנו מתרגשים אפילו כאשר שומעים על דברים ש
נוב: ולא רק לעומת מה שבא עלינו בימי היטלר,  כלל להשוותם אל מה שקרה בקישי
 אלא גם לעומת מה שבא שנתים לאחר קישינוב, ב־1905, ואהרי״כן בימי טביתות
ה של קישינוב ז  אוקראינח, לאחד חמלחמה העולמית הקודמת, ובכל זאת המאורע ה
 נהפך למאורע מרכזי בהיסטוריה היהודית. הוא נחפך למאורע גורלי בשביל הציונות.
 לכאורה, היו פרעות והיו גזירות גם לפני כן. אבל כשרון השכחה של היהודים
 ־*.וא עצום וכביר! אנחנו עכשיו, למשל, מדברים על האמנםיפציה היהודית, על
 השחרור היהודי באירופה ועל זכויות כאילו היה זה דבר יציב וקיים וארוך בהיס
 טוריה היהודית, כאילו היהודים חיו שאננים ושקטים באירופה, והיו בטוחים שמצבם
 זה הוא ב1־קיימא. הזדעזעו מאד כאשר בשנת 1881 פרצו פתאום פרעות ברוסיה
 או כאשר באותן השנים פרצה באופן נמרץ האנטישמיות בגרמניה, עוד בימי ביםמדק.
 האמת היא, שתקופת האמנםיפציה באירופה המערבית ותקופת הליברליזם הגרמני
 היתה תקופה קצרה. ואף על פי כן היה כשרון מיוחד ליהודים לשכות מה שקרה
 להם לפני שני דורות, ולא להתעמק במה שמתהווה בדור שלהם, בעוד חתיאבקות לא
 פסקה והזכויות לא היו מלאות, והרבה מוסדות היו סגורים בפני היהודים, ואי
 אפשר היה להם לקבל שום משרה בצבא. ולמדות כל אלה נחרת בלבם של בגי הדור

 ההוא, כאילו נגמר משהו בהחלט ועבר, ועכשיו מתחילים חיים חדשים.
 בעצם, בין הפרעות של 1881 ופרעות קישינוב עברו בסך הכל 21—22 שנים.
 ואף באותן השנים היו כמה נםיונות של פרעות. ואף על פי כן נזדעזע העולם חיחודי
 מפרעות קישינוב כמו שלא נזדעזע מהפרעות הראשונות. הסיבה לכר שבינתים קמה
 תנועה ציונית, נתעוררו המוני יהודים, הקשר היהודי נתחזק יותר מאשר בזמגיפ

 הקודמים. וקישינוב — נתנה לאדם היהודי דחיפה גדולה למחשבה על עתידו.
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 למשל, המשורר דויד פינםקי — סופד עברי-יהודי מפורסם, אשר היה אחד
 מאבות תנועת הפועלים חיחודית, אחד האנשים חמחנכים את הפועל היהודי וחמגלימ
/ — עם מאורעות קישינוב , נד  את הפועל היהודי, ואשד היה בנעוריו תבר נאמן ל״בו
 כתב דרמה ״משפתח צבי״, שהיתה בשעתה מפורסמת מאד, כמו ״בעיר ההריגה״׳
 ובה מתוארים בני הדוד ההוא: הצעיר הסוציאליסט והצעיר הציוני וההורים והשמש
 היהודי בבית־הכנםת, המוסד את עצמו על קדושת השם כדי להציל את םפר־התורה.
 פתאום — ראיה הדשה של המציאות היהודית, המכירה לא רק את הפועל ונותן-
 העבודה, אלא מכירה את האתדות היהודית בפגישתה הטרגית ובאפיה הגיבורי,

 ההירואי.

 שתי שאלות גדולות העמידה קישינוב בפני התר. האתת — שאלת ההגנה
 והכבוד חלאומי, חחתקוממות נגד חעלבון חזח להתחבא כעכברים, לברוח, לראות
 אחים פצועים ומוכים ואחיות אנוסות, בלי יכולת להגן עליהם. ומבתינה זאת נתנה
יפה חגדולח לצעירים יחודים לחתגונן ולעמוד על נפשם. גם עצם  קישינוב את חחז
 מאורע קישינוב, גם חשיר של ביאליק וגם גורמים אחדים נתנו את הדחיפח להגנה
 עצמית, אשד אילמלא היא לא היה קם ״השומר״ והעובד היחודי, חפועל והשומר
 העברי בארץ. גם אחד־חעם ודובנוב, שחיו אנשים לא צעירים ומתונים, חיברו באותה
 תקופה כרוז אשר קרא להגנה עצמית. קישינוב גם גרמה לכך שהופיע,
 בפעם הראשונה בתולדות הגולה, צעיר יהודי אשר נקם את כבוד ישראל —
ם ק י. זה היה צעיר יהודי אשר לא יכול היה לשאת את העלבון ש ב ס ד ח נ י  פ
 שבדבר הזה, את השתיקה, והוא, כמעט בלי אורגניזציה, דק בידיעת חברים מספר,
 מצומצם מאד, בלי כל עזרה, קיבל על עצמו להרוג את קרושבן, המסית הראשי
 של פרעות קישינוב. הפגיעה בקדושבן היתה קלה מאד. אבל דבר הנקמה הזה עבר

 כחשמל את כל צעירי הדור. פינחס דשבםקי נשפט לעבודת־פרך.
 שנה לפני כן היה גם כן מעשה־נקמה יהודי. זה היה המעשה של הפועל
 היהודי הירש לקרט. לקרט לא התכוון לנקום את כבוד עמו. הוא גס לא קיבל
 חיניד כזה. זה היה פועל יהודי, מהפועלים המאורגנים הראשונים, אשר לא יכול
 היה לשאת את העלבון שהגנרל־גוברנטור של וילנה החליט להלקות את המפגינים
/ אפשר לומר גם , נד  של האחד במאי, והוא — בלי ידיעת ההסתדרות שלו, ״הבו
ו ועשה את המעשה הזה של נקמה. גם הוא לא הצליה בירייתו, ל  בניגוד לרצונו — ה

 רק פגע. ושילם בעד זה בחייו.
ם הנקמה של לקדם היתה לה חשיבות לאומית, בלי שלקדט התכוון להר.  ו
 עצם הדבר שפועל יהודי מדים את דגל המלהמה ונותן על זה את חייו — גילה שיש
 כוחות בעם שאינם יכולים להשלים עם עבדות. ואותה הסתדרות ה״בונד״, אשר
 לקרט היח חברה והתנגדה למעשה הזה, השתמשה במעשהיהנקמה שלו לתעמולתה.
, לא גרס נקמה, וזה היה בניגוד לתיאוריה שלו. על כל פנים, הוא היה רחוק ,  ה״בונד
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 מאד מנקמה לאומית. פינחס דשבםקי היה הביטוי הראשון של התפרצות יהודית
 רבולוציונית תוך הכרה לאומית גדולה. גם הוא היה מטיפוס אותם הבחורים היהודים׳
ה אבל הוא דבק א  כדוגמת טרומפלדור. הוא בא מעיר דרומית, ממשפחה טמועה מ
 בעומק הנפש בתנועה הציונית ונשאר נאמן לח כל חייו, גם לאחר שיצא מביתי

 הסוהר, גם בתוך רוסיה הבולשביםטית.
 השאלה השניה, הקשה מאד, שעוררו את הפרעות בקישינוב, ואשר עליה לא
 היה מי שיתן תשובה, היתה השאלה: מה יהיה עלינו ז מה יהיה על ההמונים
 היהודים ז כבר נמצאו אנשים באותו זמן אשד ראו את קישינוב לא כמאורע בודד,
 אלא כאזהרה גדולה, והיא הועמדה לפני המציאות היהודית בכל ענותה ודרשה

 תשובה. ובסי הציונות לא היתד, תשובה.
. זה היה שש שנים לאתר הקוגגדם הציוני 1 9 0  פרעות קישינוב אירעו »
 חראשון, כתשע שנים לאחר ההתגלות הראשונה של הרצל עם ״מדינת היהודים״.
 קשה למסור לדור של עכשיו מה היתד! הופעתו של הרצל בהיים היהודיים. רומח
 הדבר, כאילו בתור אפלה גדולה פתאום מאירה השמש! אני משתמש בציור הפשוט
 ביותר, אבל הוא הוא הציור המוסר את הדבר הזה. בסשד שגיס רבות היו המוני
נו כי ברוסיה יבוא שלטון  יהודים בלי ראיית משהו באוסק. מובן, היו אנשים שהאמי
 הדש, העריצות הרוסית תפול והיהודים יקבלו זכויות. היו קבוצות קטנות שהאמינו
 כי תבוא מהפכה סוציאלית, ושום שאלות יהודים לא תהיינה עוד. אבל אלה היו

 ענינים תיאורטיים של קבוצות קטנות. זה לא נגע לאויר התייס היהודיים.
 ההלום של חובבייציון אף הוא היה של מעטים ומשכילים בעם. מה שפילח
 את האפלה הזאת והדליק אור גדול ולכל ילד יהודי הגיע — זה היה ההלום של
 חרצל• אין בידינו לנחה, באיזה אמצעים נעשה הדבר, — פה ידע העולם על
ז — יחודי, סיליטוניםט, יושב בוינח וחולם חלום. אבל כל צעד שלו וכל ל צ ר  ח
 פגישח שלו עם אנשי חשלטון בעולם (דברים אלח שאינם כל כך חשובים) — כל זה
 לבש ארגמן, כל זה פתאום הגיע קודם כל לכל הלבבות, וכל זה נתלבש בלבוש
 אגדח של חירות, של קוממיות, של כבוד מלכים. והגעגועים האלה לקוממיות, לחיי

 כבוד בעולם — פתאום מצאו את ביטוים.
ה ש  היו געגועים בהיסטוריה של הדורות האחרונים לקוממיות. מ
ד י — יהודי עשיר, סילנטדופ, באנגליה, גם לו היה חלום של ארץ- ו ט י ט י נ ו  מ
 ישראל, אבל הוא לא ידע לגמרי מת לעשות בו׳ והוא ביזבז את עצמו, — גם
 הוא חצטייר בלב חיחודי כחזון של קוממיוח. גם לסל חלם על דגל המדד היהודי
 ועל כד שהוא יצא בראש היהודים וישתרר אותם. אבל חזון זח טרם נדלק ולא
 הגיע להכרתו של הדוד כתופעת בעלת ערך. היתיד אשר גיבש בעצמו את כל חכוח
 הכביר והעצום של הרצון חמוחלט ושל הביטוי חכובש־עולמות — היה הרצל.
 הוא ראה את השאלה בכל היקפה כשאלה גדולה מאד. לא ראה אותה, אולי,
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ב היהודי ולא ידע ל  בהיקפה הפנימי. הוא לא ידע את הבוהות הרוהניים המרובים ג
ד להוציא את היהודים מענים הכלכלי והבודד להוציא י י  לתת להם ביטוי. אבל הצ
י הדברים האלה הצטרפו מאד אצלו.  את האדם היהודי מעלבונו ושעבודו — שנ
 ולכן לא ראה את הנקודה העיקרית לא בהתישבות ארץ-ישראל ולא בהתישבות
 ארגנטינה, כי אם ראה אותה בחזון הגדול של עצמאות יהודית והגירה יהודית גדולה.

י ע י ב ק ר ר  פ

 המעט הזה שאמרתי לכם על הרצל איננו מתכוון למצות את הענין. ובינתים
ו כיצד להשתמש בהרצל, כתומר חינוכי, ת מ  נעשה מעט מאד בסוגיה זו, ועדיין לא ל

 לא רק בדמותו, אלא גם בדבריו ובכתיבתו.

 ועכשיו אסנה לצד השני של המטבע. אם במשד השנים הראשונות של התנועה
 הציונית — הרצל הוא שנתן את התנופה הגדולה ועשת את הציונות בפעם הראשונה
 לתנועה עממית, — הרי לאחר כמה שנים נתקל בקיר. הוא רצה לתתתיל את מעשה
 חפתרון על ידי יצירת תנאים מדיניים קודמים לחתישבות. לכן מתח ביקורת קשה
 על מפעלי ההתישבות הקסנים וחחלום של חובבי־ציון ושל חברון רוטשילד. חוא
 רצה ליצור תהילה את המנוף הגדול להתישבות. בשביל זת יצר את הבנק הלאומי
ה: קבלת זכויות הי ת הקימת לישראל. אבל הוא האמין שהמנוף הגדול י ק  ואת ה
ץ בידו הצ׳ארםר  פוליטיות על ארץ-ישראל, מה שקראו אז בשם צ׳ארטר. וכל עוד א
 השב שלא כדאי לבזבז את הכותות והמרץ על מפעלי התישבות, אשר ממילא יהיו
 קטנים ואולי גם נדונו לכשלון ורק יזיקו לתנועח. וברוח זו התהנכו אז האנשימ

 חצעירים בציונות.
 וכאשר באה שאלת קישינוב נתגלה שאמנם ביום מן הימים תקום ארץ׳
 ישראל. אבל מה יש לעשות היום ז — הכרה זו, שבינתים אין תשובה לשאלת
 הגולה — היא שיצרת את המשבר הגדול בציונות. כי באותו זמן בערד כבר הוברר
 שהרצל לא חצליח חצלחה מדינית, שלא ניתן לו מה שהוא ביקש, והוברר שאין
 תנאים לבנינח חקרוב של ארץ-ישראל. גם כוחות אין. אץ מה לומר להמונים. הם

 בורחים לאמריקח. חציונות עומדת חדלת ישע.
 זאת היתה הפגישה הראשונה של הציונות עם שאלת היחודים, מתור חוסר
 כל יכולת של ההןיה הציונית לתת משהו לעם היהודי. עובדה זאת קבעה את גורלם
 של רבים מאד בתנועה הציונית. רבים עזבו את המערכה לגמרי. רבים התיאשו.
ץ נאמנות לציונות, אשר הסתפקה בלא כלום). ם הסתפקו בלא כלום (היתה מ בי -

! ה ד נ ג ו  רבים חיפשו דרכים חדשות. אז באח הסיסמה — א
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: ״נמצא איזו מדינה שהיא, ארץ אליה ניעגן, ואחר פך — גם ציונות״.  אמרו
״ ו ט י ר ס  והיו שאמרו כי אחר כך שוב לא יהיה צורך בציונות. ואז התהילה תנועת ה
: ״הויכוח על אוגנדה עובד בתוך . פרץ ויכוח, כמו שאמר הרצל על עצמו ם ז י ל א י  ר
 לבו של המנהיג״, והוא לא האריך הרבה ימים אחרי זה. משבר עבר בנפשו של
: מה עושה הציונות ועל  כל אחד באותו דור, אשר צריך היה לשאול את עצמו

 מה היא עונה.
 התחיל אז הויכוח הגדול בין ,,ציוני־ציון״ ובין או;נדיםטים. ״ציוני־ציוך,
 מתוך הרגשה היסטורית ונאמנות, שמרו על הרעיון הציוני בטהרתו, כלומד: ארץ־
וך ידעו איזוהי הדרך, מה לעשות בשביל י־צי נ ו  ישראל (אבל אי אפשר לומר ש״צי
 ארץ-ישראל). החוג המיושב, הבעל־ביתי, הסתפק בכך. הוא דאה שעברה איזו סערה
 גדולה! היה איזה חלום, חלום מדיני גדול. ההלום הזה פג ותוזרים אל השוקת הדלה.
 הדור הצעיר, חניך הספרות העברית החדשה, לא יכול היה להסתפק באוסף הפרוטות
 הדלות בשביל הציונות, בשמירת אמונים סתם. שמירת אמונים — כאשר אתה יודע
 שהכל בורח ממך, מתכחש לך, הכל מתפורר, — לא הספיקה. הדוד הצעיר מוכרח

 היה למצוא לעצמו את התשובה.
א: לא השפעות  נראה עתה מה היו ההשפעות האחרות על בני הדור ההו
 ציוניות, כי אם חשפעות כלליות, מן החוץ. אני מתכוון להשפעת רוסיה, השפעת

 הכותות המהפכניים חרוםיים, הסוציאליזם בצורתו חדוםית.
 מאז יצאו היהודים בגולח, גם בחיותם לגמרי סגורים בחומות הגיטו, לא עמדו
 מעולם מחוץ להשפעותיו של העולם החיצוני. עתים היו השפעות חזקות יותר,
 עתים חלשות יותר. היו זמנים שהיהודים היו מסתגרים בתור הגיטו, חיים יותר
 את היי עצמם ן והיו ימים שהגיטו נפתח והם חיפשו מגע עם העולם. חדבר היה
 תלוי בגורמים שונים. גם בחוד ארצם נמצאו היהודים תחת לחץ גדול של השפעות
 אחרות. ההיסטוריה שלנו מימי החשמונאים היתד, מלחמה עם עולם זר. השפעת
 היונות לא פםהח, על אף נצהונם של המכבים. ובתפוצות הגולה ביחוד נמצאו

 היהודים תחת לחץ של הרבה אתמוםפירות.
 בכל תקופת חפדיחה היהודית בספרד, למשל, היה מגע קרוב מאד בין התרבות
 הספרדית השלטת ובין היהודים, והשפעתה עליהם היתה גדולה מאד. היהודים נכנסו
 אליה ומילאו בה תפקיד גדול, וגם הביאו מפירותיה אל התרבות היהודית. כל זה
 נפסק אחרי־כן. כי באה איזו התפרצות וולקנית והרסה את קן הנמלים אשד היהודים
 בנוהו, וממילא לא המשיכו בזה הדודות הבאים. היתה לנו שירת ספרד. יחד עם
 נפילת היהדות הספרדית נשתתקה. היתה פילוסופיה של יהודים בספרד. גם היא
 נפסקה — עם גירוש ספרד. אפילו לגבי התנועות היהודיות המקוריות ביותר (כגון
 הקבלה) מוצאים חוקרים שבמידה ידועה התאימו לזרמים רוחניים אשר פעלו בעולם
 החיצוני (ומאידד — גם הלאייהודים הושפעו הרבה מן היהודים. היו כמה וכמה
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 אידיאות רוחניות אשר היהודים היו אלה שהעבירו אותן לעולם האירופי. אבל
 חיחודים, בצורות שונות, קיבלו חשפעח גם מחעולם חחיצוני).

 תופעה זו הומרצה במידה מרובה במאח דר19, בזמן שחיחודיס נ»*או כבר
 במגע קרוב, גם כלכלי גם חברתי וגם לשוני, עם העולם חחיצוני. התנועח חציונית
 בצורתה כמו שהיא, עוצבה למעשה בארץ אחת. מובן, הציונות חיתח גם באמדיקח
. ה י ס ו ר  וגס בגרמניה ובארצות אהרות. אבל הציונות, כתנועה רבתיעם, עוצבת ב
 וברוסיה, עוד עשרות שנים לפני שקמה התנועה הציונית, התחיל המגע עם העולם
 הרוסי. היתה זו תקוסתימגע לא כל כך ממושכת. כי היהדות הפולנית נמצאה תתת
 השפעה פולנית ורק במידת מועטת — תחת השפעת הרוסים. אבל בסוף חמאת זד18,
 בימי יקטרינה, נפל הדוב הגדול של יהדות מזדה־אירופה תחת השפעה רוסית,
 וזה היה ראשית המגע. תהילה היה המגע דל ופרימיטיבי, כמו זה שלנו עם הערבים.
 אבל עם הופעת ההשכלה ועם התגברות התרבות הרוסית התחילה ההשפעה הזאת
 להיות ניכרת מאד מאד בחיי היהודים. היא היתה ניכרת לא דק לגבי אלה אשר ביקשו
 להיטמע בתור הרוסים. גם אלה אשד חיו חיים דתיים לאומיים הושפעו במידה רבה

 מהאופי של העם הזה, מהכוחות השולטים בו, מתרבותו, מםסרותו.

 העם הרוסי נכנם לחיים התרבותיים של אירופה, אפשר לומר, אחרון בין
 העמים. במשך מאות שנים היה העם הרוסי משועבד כל מיני שעבודים. הוא היה,
 למשל, משועבד לתתרים במידה גדולה מאד« הוא היה משועבד בצורות שונות
ניים: לשורים. הוא סבל מהגרמנים. הוא היה מפוזר ומפורד לשבטים,  לעמים צפו
 לנסיכויות שונות, ונחשב היה לעם מפגר ביותר. הוא היה גם נתון לא רק לשעבוד
 זרים, כמו התתדים, אלא גם הרבה לשעבוד עצמי. שום עם באירופה במאות השנים
 ההמש־עשרה עד השבע־עשרה כמעט שלא היה בו שלטון עריצות כזה כמו בתור
 העם הרוסי. אזכיר בזה את המלד איון האיום, שהיה המפלצת במלכי אירופה, סמל
 הטרוד. אפילו אותן הרפורמות שנעשו ברוסיה, כל התקרבות לאירופה, יותר מאשר
 נעשתה על ידי ריבוי השכלה, נעשתה ביד עריצים. פיוטר הגדול היה הרפורמיםט
 הגדול של רוסיה, אשר, כמקובל לפי ההיסטוריה, ,,קרע חלון לאירופה״. אבל באיזו

 ״ד־עריצים נעשה הדבר הזה!
 העם הרוסי נכנם אחרון להשפעת התרבות המערבית. השעבוד של האכריס
 נמשך אצלו עד 1861, זאת אומדת, במתצית המאה דד19 עדיין היה קיים ברוסיה
 משטר גמור של אכרים צמיתים. המלך ניקולאי הראשון, המלך האתרון לפני שתדור
 האכרים, הפיל את חתיתו על כל אירופה. זה היה המבצר של הריאקציה האירופית.
 וכמו שלפעמים קורה בהיסטוריה של עם, נפגשים שני זרמים, שתי מגסות
 וגם שכבות לאומיות שונות. אם העם הרוסי היה המפגר ביותר בין עמי אירופה,
 הדי מאידך, יצר המשטר הזד. של עבדות שכבות אשר היו להן השהות, הפנאי,
 האמצעים, כדי להגיע למדרגה הגבוהה ביותר של תרבות. זוהי באמת אחת הסתירות
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 הםרגיות שהיו בגורל האינטליגנציה הרוסית. האמביס הגדולים של רוסיה, כמו
 סורגניב וטולםטוי, היו בעלי אחוזות. השעבוד של דורות נתן להם אפשרות ליצור
 את הפרתים העדינים ביותר של התרבות תאנושית. הרצן — מגדולי המרדנים —
 היה בן לבעל-אתוזה גדול והוא יכול היה לעשות את עבודתו המהפכנית אהד כד
 באירופח, כמחגר פוליטי, על חשבון עצמו, מתור אותם הנכסים אשר השאיר לו

 אביו בעל־האהוזה.

 השכבה האינטליגנטית הזאת הרגישה מאד־מאד בסתירה העמוקה חזאת. היא
 הרגישה בחטא שבקיומה. היא רתשה שנאה עמוקה לממשלה משעבדת, למשטר שלה.
 מובן שהיו חלקים גדולים אשר נכנעו, אשד תסתגלו לתיים, תתחילו בגיל צעיר
 ::מרדנים וחםתגלו אחד כך. אבל היו גם כאלה אשר הלכו עד הקצה וגמרו את
 חייהם בעבודת־פרך או בבתי־םוהר או בבריהה לאירופה, וחתחבאו כל ימי הייהם

 מתגרת חעריצות של חשלםון.

 ראשית המהפכנות חרוםית חלה נד1825. זה היה חמרד של חדקבריםםים.
ו אולי גם מח חס רוצים  אלה היו קבוצח של צעירים חולמי תלומות, שלא Tע
 בדיוק. אליהם הגיעה השמועה על המהפכה הצרפתית, הגיעה הםסדות של גדולי
 האוטופיסטים. והם אולי הראשונים שניסו להביע את שיא המאויים האנושיים במרד

 הבלתי־מוצלת שלהם. אבל הוא פתת את חדף חחדש בחיםטוריה הרוסית.
 חולמי חלומות אלה תלושים היו מקרקע ארצם, כי לא היה להם מגע עם
 ההמון הרוסי. הס חיו ״פאניצ׳י״ — בני־אדונים — וחאכר חרוםי פחד מפגיחם לא
 פחות מאשר מאנשי השלטון. תרבותם היתה אירופית, צרפתית. למשל, בעל־אהוזה
 שרצח ליצור לו אחוזת מודרנית, חביא סוסים מאנגליה, תלביש את חעבדיס שלו
 תלבושת אנגלית, חחזיק טבח למסבחו מפרים ואומנת צרפתית לילדים. זאת היתד!
 עצם ההתקרבות של בעלי-אחוזח כאלת למערב אירופת. את שסתם חרוםית לא ידעו.

 והשפה המהלכת בין חשכבח חעליונח חיתה בעיקר צרסתית.
 אבל עד היכן המרדנים שביניהם ראו דברים אשר אחרים לא דאו, אפשר

 ללמוד מדוגמאות אתדות.
 אחד המרדנים של רוסיה — ס ם ס ל — כתב תיבור על סידור המשטר לאהד
ץ חחזדת חיחודים לארץ־ישראל וחקמת נ  כיבוש חשלטון. בו מדובר גס על ע
 המדינה הארץ־ישראלית. היח בתסיםח זו משחו של חולמים חדואים דברים שאדם
 רגיל אינו רואת אותם. ואין זח מקרח שמתוד חחבורח חזאת יצאו — מצד אחד —
 אנשים כמו בקונץ, אשר ביקשו להדום את כל מה שקיים בעולם, והאמינו שאי
 אפשר לבנוח חברח חדשה אס לא יעלו באש את כל ההברה האנושית הקיימת.
 מצד שני, יצא מתוד החבורח חזאת דוםטויבםקי, אשד חתחיל כמחפכן וחועלח כבר
י כד בדרכו המדינית נעשה ח א  לגרדום וברגע חאחדון חוחלף פםק״דינו לקטורגה, ו
 משענת לצאריזם הרוסי. הוא נעשה אויב למחפכח מבית. ושוב מתוך חבורח זאת
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 קם טולםסוי, אשר ביקש לשחרר את האדם לגמרי מכבלי מדינה ולהקים חברה
 אנושית רק על יסוד המוסד חאנושי שבלב.

 כשם שרוסיה נתנה את ההייל המשועבד ביותר, הנאמן והמוכן ליהרג ״בעד
 האלהים והמיר״, בימי םובורוב או במצור של םיבםטופול (ואפשר להתבונן ולראות
 כיצד נשתמר הטיפוס האנושי הרוסי הזה עד ימינו), כך נתנח רוםיח מצד אחר גם
: את המהפכנים הקיצוניים ביותר שאירופה ידעה, זאת אומרת, י  את הקצה השנ
ח אבריהם, היא נעשית ״ מ  אנשים אשר בקבלם אידיאה של מרד היא חודרת בכל ד
 תלק מעצמיותם! אנשים בעלי כשרון של שלימות האופי, של מםירות־נסש גמורה,
?  של הוצאת מסקנות קיצוניות ביותר, של הליכה בקו ישר, בלי לראות כלל אם י
 בדרך גבעות, תלים, מעצורים, כשהמתשבה מכוונת כחץ מקשת אל המטרה. בדרך
 כלל, ההגיון של האנשים איננו כל כך מםקני. מכירים אמנם שהרעיון תוא רעיון
 נכון, אבל יש מציאות ואתה מתפשרים. המחשבה הרוסית המהפכנית לא חסצה
 להכיר בשום מציאות שהיא. היא הסכימה ביתר קלות להישבר עד היסוד ובלבד
 שלא להתפשר עם שום מציאות. הספרות הרוסית הבליטה את תאוסי של אותו איש
 רוסי אשר התתיל להתגלות בעצם רק בשנות דר60— 70 של המאה שעבדה. הרומן

 ״אבות ובנים״ של טורגניב מגולל לפנינו תמונה של אבות האוהבים יוסי ושירה,
 /׳ י:

 אבל שהם חםדי־אוםי ואין בהם כוח להגשים שום דבר, תמיד מסתגלים למציאות
 והכל הם מוכרים בעד חנוחיות שלהם ן ובניהם — ניהיליםטים, אשר ביטלו תכלית
 ביטול את כל מה שלא נכנם לתוך חוג המחשבה שלהם. קם הדור של שנות דר80
 ואמר: חיינו הנוחים חם חטא. קיבלנו את הכל מן האכר. בזכותו למדנו, בזכותו
 ניתנו לנו כל תענוגות חחיים. את מה שקיבלנו חייבים אנו להחזיר לעם! ומשחגיעו

 לחכרח זו תםיקו מסקנות.
 כך קיבלו את המהשבה הםוציאליםםית האירופית בצורתה חקיצונית ביותר.
 והס השבו שילכו להטיף את רעיונם זה לעם והוא ישמע להם, יכיר בצדקת הרעיון —
א שמע להם. לבסוף נכחו לדעת כי  והכל יבוא בשלום על מקומו. אולם העם ל
 ההליכה אל העם אינה פועלת. הנה הולכות בנות גרפים ונעשות לאחיות רתמניות,
 תובשות, טבתות ומשרתות כדי להתקרב אל העם ולהשפיע עליו, והולכים בהורים
 מהאוניברסיטה ונעשים הבלים, עגלונים ומוכרים תובדות לעם, וההיסטוריה הרוסית
 איננה משתנית. אולי נרכשים יתידים לרעיון, אולם הכלל, העם כולו, אינו משתנה.
 אז באה המסקנה: האסון הוא במשטר. המשטר הפוליטי המדכא — כל זמן שלא

 נפיל אותו לא ישמע לנו העם ולא נוכל לסתת את עבודתנו התינוכית.
 הס האמינו כי הפלת המשטר הפוליטי תיתכן בדרך חםחדה, הם תשבו כי
 על ידי טרור אפשר להפיל משטר. ואנשים אשר הלומם היה רק אהבה, אנשים
 אשר בחייחם חפרםיים חשבו על קדושח חיי האדם נעשו למארגנים הכי־מתותבלים,
 למארגנים היותר נמרצים, היותר הרפתקניים של מלחמות באישי המדינה, מתור
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 אמונה גמורה שאי אפשר להשיג שום תוצאות תיוביות ברוסיה בלי להשתמש
 בשיטה זאת.

 אולם שיטת הטרור, במובן ההיסטורי, השיגה את ההיפר מזה. הטרור הביא
 לתגברת הריאקציה ודחה את ההתפתחות הפרוגרסיבית של רוסיה לעשרות שנים.
) כל כך האמינו בנכונות רעיונם, שגס ,  אבל אנשי התנועה הזאת (״נרודניה ווליה,
 לאחר המשבר שבא בעקב הטרוד, שמרו אמונים לתנועתם במשך שנים רבות, לא
 רק בתיאוריה, אלא גם בדרך חייחם, וגידלו דור צעיר שחלו בדרכם, חלא
 היא המפלגה התדשה — ם. ר. (םוציאל־רבולוציונדים) — שגם היא תונכה על

 האמונה שהטרור הוא מכשיר גדול בתולדות השתרור.
 נגעתי בכל זה לא לשם הסברת הבעיה של רוסיה, אלא בשביל להסביר באיזו
 מידה היה כוחה של תנועה זו תקיף בהוגים מסוימים ברוסיה (אמנם דק בהוגים
 מעטים). ובאותה מידה שהיא הדרה למוסדות ההשכלה הרוסית, לבתי־םפר למורים,
 חיא חדרה גם אל הפועל היהודי, והיא עיצבה בהרבה את דמותו של הצעיר חיהודי
 באותו דור, הלהיבח את נפשו, לא פחות מהתנ״ך והסידור והתפילות וספרי חמוםר
 היהודיים, והוסיפה לו את יושר הקו, את המםקניות המוחלטת; את המכםימליזם,
! והצעיר ר ה ת ה ה א כ פ ה מ ן ה י ב ד ו ק מר: ל  אשר העיקרון שלו היה או
ני רוסיה, י  היהודי גם בזמן שלא קיבל את ההשקפות הרוסיות על המרכסיזם ועל ענ
 בזמן שראה את הצלת העב היהודי במולדתו, ולא בתוך רוסיה — קיבל במידה לא
 קטנה את השפעתן. וזה שיצר אותו אופי מיוחד של אותו דור צעיר, אשר היהדות
 הרוסית חששה לו, אשר בגללו נעשה הסטודנט היהודי הרוסי למשהו מסחיד ומאיים.
 גם הספרות העברית של הדור ההוא, הדור של ברנד, גנםין ושוסמן, ובמידה
 ידועה גם דורו של ביאליק, הושפעה במידה רבה מן התרבות הדוםיתיהיהודית.
 אם ספרות ההשכלה הראשונית היתה מושפעת מהםסדות הגרמנית, ולא רק בגליציה.
 אלא גם בליטה, — הרי הספרות העברית המאוחדת יותר, החל מלילינבלום,

 הושפעה במידה רבה מן הספרות הרוסית.
 רבה מאד היתה ההשפעה הזאת — השפעת האופי, התביעה התקיפה, ההומרה
׳ האידיאה מתייבת, ,  המוסדית חאומרת: ,,בחרת דרך אתת — אסור לך להתחרט!

 האידיאח מטילת מצוות חמורות מאד.
 כות תלתץ של המהפכה, התסיסות הסוציאליסטיות אשר שלטו בעולם הרוסי —
י  היה בהם תוכן תשוב, היה בהם ברק. לא רק צעיר יהודי זה שעבר למתנת חשנ
 הושפע, אלא גם זה שנשאר במתנה הציוני לא נשאר אדיש למהשבה הסוציאליסטית,
 לא כמו שהיה דור הציונים הראשון, אשר הבעיות הסוציאליות לא ענינוהו. הוא
 אמנם שנא מאד עריצות ושנאת ישראל וחלם על משטר כמו באנגליה, של חופש
 עתונות, חופש מחשבה, אבל לא יותר מזה. והעבדות הסוציאלית לא פגעת בו כלל.
 הדור הציוני השני, הדור שגדל בתקופת תנועת המהפכה, הושפע מאד ממנת.



 פרקים לתולדות תנועת הפועלים 45

 גם עצם התומר האנושי כבר היה שונה. כי בעתים שונו גס התנאים הכלכליים
 בתהום־המושב היהודי ברוסיה. נמצאו צעירים שתיפשו עבודה. הלק ניכר מהם
 היו תלמידים בבתי־םסר תיכוניים, או מתלמדים שלא נכנסו לבית־הםםר וצריכים
; והיו בהורי-ישיבה שעזבו הד  היו להתפרנס משיעורים של פרוטות וללמוד גם י
ד כלל, רובו של דור זה היה טיפוס י ד  את הישיבה ולא מצאו את דרכם בחיים. ב
 של פרוליטדי רוהני, אשד אין לו אחיזה בחיים, ולא יכול היה להיות אדיש לסבל
 הגדול של האנושות, כמו אותם בעלייהבתים הראשונים, בראשית חובבי־ציון. הבן
 לא יכול חיח לחמשיר את פרנסות אביו, לא מבחינה כלכלית ולא מבהינה רותנית.
 גם מטעם זח חוכשד הדור היהודי הצעיר לקלוט את המושגים של הסוציאליזם
 הרוסי. לפעמים אפשר לקרוא בזכרונות של פועלים בארץ־ישדאל שתשבו את עצמם
 לאנטי־םוציאליםטיס מוחלטים, משום שהם איחדו את המושגים של סוציאליזם יחד
 עם התבוללות. אבל מי שדיבר אתם על איזה ענין מעשי נוכח שגס חם ראו את

 הדברים כמו סוציאליסטים אף שלא הודו בכך.

 אם נעיין בסוגיה (אשר אעמוד עליה במיותד) של יצירת הקבוצה ונרצה
י היו ראשוני הקבוצה, נכיר באיזו מידה, בלי דעת מנץ, הם קלטו  לדעת, מ

 מחשבות סוציאליסטיות עולמיות וכאשר הגיעו לארץ פעלו לסי רוח זו.
 הצעיר היהודי הציוני חייב במידה מרובה על אפיו לתרבות הרוסית, שנתנה
 לו שני דברים: גם דמות האדם המגשים, הנאמן למה שהוא אומר, אשר פיו ומעשיו
 הס שוים* וגם אידיאות פוליטיות וסוציאליות מסוימות, אשר הדור הראשון באותו

 הזמן היה מלא מהן.
 והצעיר היהודי הציוני נפגש לא רק עם הסוציאליזם הספרותי. הוא נפגש גם
 במתיצתו הוא, גם בביתו בעיירתו, עם גילוי מסוים של סוציאליזם — עם תנועת
. תנועה זו, כגורם עממי, , ,  הפועלים האנטי־ציונית, כלומר, עם מה שקראו אז ה״בונד
 נוצרה באותה שנה שנקרא הקונגרס הציוני הראשון, והיא הוםיעת ככות פועל
 ומושך בתוך הרחוב היהודי. קורה כי שתי תנועות שונאות זו את זו ורבות
 זו עם זו ובכל זאת הן מושפעות אחת מחברתה. ולא מעט הושפע הצעיר היהודי —
 זה אשר עתיד היה להקים את ״פועלי־צמן״, ״הפועל הצעיר״ — בהליכותיו ובשיטות

 פעולתו מה״בונד״. וגם ביחסיו החברתיים הושפע — לטובה ולרעה כאהת.
: ״ל,בונד׳ יש הרבה זכויות. נקים לו  בר ברוכוב אמר פעם דבר יפה מאד
: אני עכשיו.  בארץ־ישראל מצבה״. וכאשר הוצאתי את ספרו של ליםין אמרתי לעצמי
 ב״עם עובד״, מקיים את הצלאה של ברוכוב. אנחנו בנהוג ב״בונד״ לא כמו שחם
 נוהגים בנו. לא טשטוש והטלת דיבות וגינוי. אנשי ה״בונד״ לא היו מסוגלים
 לשום משפט היסטורי צודק ביחס אלינו. לא מעטים מאנשי ה״בונד״ הזדעזעו כאשר
 הרצל מת. אבל בספרות ה״בונד״ לא תכירו שום סימן לדבר הזה. בימי אוגנדה
 היו, בקולוארים של הקונגרס, יושבים ממנהיגי ה״בונד״, והם היו מזועזעים מזה
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ם יכולים לנתר על ארץ־ישדאל. אבל הם לא היו די אמיצים כדי לגלות י נ ו י צ  ש
 את יהםם הפנימי הזה. לא כך בנהוג אנו עם ה״בונד*. אבל יחד עם זה אסור לנו
 לטשטש את עולם הניגודים העמוק אשר בינינו לבין ה״בונד״ ובין תנועתנו לבין
 התנועה הבונדאית בכל גילוייה. אסור לנו לטשטש את זה, כי דרר זו תיא אמצעי

 חינוכי רע.
 יש ויכוחים שהם בשבילנו כבד חםתיימו, ואנחנו לא נכניס בזה אולי עכשיו
 את המרידות האישית, שהיתר. מצויה בימים ההם (אף כי יש תופעות חיםטוריות
/ ואפילו כעת עדיין ,  המתגלות בצורות תדשות, כסי שאומרים: ״ובני קורת לא מתו
 מנהל ח״בונד״ חתירה מחוסרת אהריות נגדנו. ובמקום שלבו יכה אותו מדוע הפקיר
 יהודים שם, מתור שנאתו לארץ־ישראל, מדוע לא הבין כל הימים את הפרובלימה
 של הגירה יהודית ולא השתדל להציל עוד מיליון יהודים לאמריקה, — במקום
 לתשב את תשבונו ההיסטורי, הוא עד עכשיו קופא על מושגיו הקדומים). יש יסוד
 עמוק לויכוח הזה, כי הוא מאיר לנו את דרכנו מאז. אבל הוא אינו צריך לסמא
נינו עד שלא נראה איזו שליתות תיםטורית גדולה מילא ה״בונד״, גם במובן  את עי
 חחיובי. כמו שהויכוח שלנו בין עברית ואידישיזם, שאף הוא היה אחד חויכוחים
 המרים שהתנהלו בינינו ובין חאידישםיטים בזמנם, אשר הראו קוצר ראית חיםטורית
 אצל יהודים, אינו יכול להעלים מעינינו שעצם דבר יצירת הספרות היהודית מילא

 תפקיד גדול בתיי העם היהודי, בדור האתדון הזה, ונתנה גם לאדם הציוני הרבה.
 הענינים שלנו מסובכים הם למדי, ואם אנהנו רוצים להבץ אותם צריכים
 אנו לחדור לנפשו של המתנגד, להכיר מה עשה, להבין מה פעל וגם לראות במה

 היה חליקוי חגדול שלו.

י ש י מ ק ח ר  פ

 שעה זו אני רוצה להקדיש להכרת הסוציאליזם היהודי הבלתי־ציוני והאנטי־
׳ מאת המשורר אברהם ליסין מכיל תעודות אמיתיות  ציוני. תספר ״זכדונות וחניות,
 של אחד מאבות ה״בונד״, אשר גם חשב את מחשבתו של ח״בונד״ וגם נאבק אתו
ד שבשנים ד״אחרונות התרחק ממנו. בכתבי נחמן םירקין יש מאמר אחד  הרבח, ע
 שלו בויכוח עם ה״בונד״, גם במבוא שלי לכתבי םידקין שם יש פרק מוקדש

 להתגלות הסוציאליזם אצל האינטליגנציה היהודית, בפרט אצל הסטודנטים.

 אינני מדבר על הםוציאליםסים היהודים באירופה שמסרו את עצמם לתנועות
 הפועלים הגרמניות, הצרפתיות, אלא על אלה אשר צמהו מתור ההמונים היהודים,
 שחיו ברוסיה, ליטה, פולין וגליציה. ראשית הסוציאליזם אצל היהודים קשורה
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 עם אהרן ליברמן״ עורך ״האמת״. בשנת תרל״ז (1877) הורם הנם של סוציאליזם
 תנועתי על ידי צעיר עברי בשם אהרן שמואל ליברמן, והוא התתיל את זה לא
 באידיש, כי אם בעברית. כי בנפשו חיתה הרגשה עברית הזקת מאד עם אהבה
ר הנכונה, אבל הוא י ד ד מצא את ה  לעברית ועם סוציאליזם קוסמופוליטי. לא תמי
וגדת להבריו, הסוציאליסטים היהודים, שהיו מתבוללים  היפש אותה במגמה מנ
 גמורים או שהשבו על תגועה סוציאליסטית ולא מדדו כלל את היהודים במידה
 של אנשי־עבודה! ואף אם נמצאו בהם כאלה שהשבו שהיהודים רשאים לא רק
 לעזור לאהריס, אלא להיות םוציאליםםים בעצמם, השבו שעל כל פנים צריכים
 הס לדבר אידיש, ולא עברית. ליברמן היה אהד הסופרים העברים המזהירים והוא
 ההל לבנות את הסוציאליזם היהודי, אלא שהייו נקסדו מהר מאד. מה יכול היה
 להלת גורלו אילו היה ממשיד בפעלו ז יתכן שהיה סופו כסופו של יהל״ל —

! או שהיה עוזב אותגו כמו רבים מחבריו. י נ ו  חובב צי

 הסוציאליזם בין היהודים חיו לו שלבים אחדים. חיו צעירים יחודים שלא
 הסתפקו בהפצת השכלה בעם, אלא בשאבם את האידיאות הסוציאליסטיות דרד הספרות
 הרוסית נעשו נלחבים לחן ופנו לסוציאליזם חרוםי, חם נעשו חסידים של העם הרוסי,
 של המוזייק הרוסי. אם האינטליגנט הרוסי חשב שהוא חייב חוב גדול לעם הרוסי,
 הרי זה היה נכון. אבל האינטליגנט היהודי, במקום לחשוב על חובו הגדול להמון
 חיחודי, לאביו, חשב גם הוא שהוא בעל חוב לםוז׳יק הרוסי, היות והם האמינו שההקלאי
ד הגדול,  הרוסי הוא הוא הנושא את האמת הקדושח, חנושא בתוכו את חמשטר חעתי
 והם השבו שצורת הכפר הרוסי תיהסד לצורה של הסוציאליזם בעולם. היו ביניהם גם
 יהודים בעלי הרגשה לאומית או הכרה לאומית. אבל הם לא ראו שום דרד לעסוק עם
 יחודים. ליברמן חית מוכן לעבוד את עבודתו חםוציאליםטית בין בחורי-הישיבה. הוא
: מחדוסאים ועורכי־חדין וחמחנדםים אין לי שום תקוזז. מי שמסוגל לחיות  אמר
 מהפכני אמיתי — זח בחור־הישיבח. חוא בעצמו פרוליטרי, אין לו שאיסח לקרירה,
 כי אם הוא לומד תורה לשמה. הוא הוא הנושא של האידיאה הסוציאליסטית בקרב

 היהודים.

 וכאשר אדם כאהרן ליברמן היה נמצא בין מהפכנים רוסים ובין מתבוללים
 יהודים, הוא צריד היה להתנצל שהוא אמנם איננו ריאקציונר. אלא שככה הוא מבין את
 מצב עמו ואת דרד חםוציאליזם שלו. חוא מוכרח היה לפעמים להתנצל על כך שיש לו
 אידיאות כאלה. המהפכנית היהודיה הסיד, חלפמן חיתח בין חמשת חאנשים שנתלו
 בגלל רצה הצאר חרוםי אלכסנדר חשני. לאחר היאםרה ההזיקו אותה כמה חדשים
ד יםורים. היא  בבית־הםוהר, כי היתח חרת, עד לדתח, ואחר כך מתה בבית־הםוהר תו
 תיתה משכילה עבדיה והיתח חדורה רות עברית, ובכל זאת מסדה את נפשה למהפכה
 כפי שנצטיירה אצל הרוסים. תגמד. אהדת. בין המהפכנים הדוסים היה מהפכן יהודי
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 אחד, שתואר גם כגיבור של סיפור רוסי מפורסם, שבו הוא מדבר בגילוי־לב ואומר:
 ״אני עובד אתכם רק בשביל המהפכה. אני יהודי. אתכם אינני אוהב כלל וכלל. בעצם
 כל מתשבותי הן מתשבות הסוציאליזם המערב-אידופאי. אבל כסוציאליסט ביךלאומי

 אני אומר לכם: אני חי אתכם״.
 והיו סוציאליסטים יהודים שנשתעבדו במידת כזאת להערצת רוםיח ולאמונח בעם
 הרוסי, עד שהיו מוכנים לכל בשביל להתמזג ולהזדתות עם העם הרוסי. היו מהם
 שתמירו את דתם — כדי שיהיה להם קל יותר לעבוד בתור העם הרוסי (לא משום
 שחאמינו בישו חנוצרי), כי חשבו שהם צריכים להסיר מעל עצמם כל מתיצה שביניהם
 ובין העם חרוםי. ולא נמצא מהפכן יתודי אשר יגיע לידי נכונות לחתקרב למסורת

 היהודית, כדי לעבוד בין המוני היהודים.
 והדברים הגיעו לידי כך שהיו מהפכנים יהודים אשר, מתוך מסירות למהפכה,
 לפי תפישתם הם, השתתפו בתעמולה לפרעות ביהודים (זהו אותו התזיון אשר ראינוהו
 פה בארץ אצל הפרקציה, שהיתר, מוכנה, מתור מושגים מסולפים על מהפכנות, לראות
 במופתי ובפורעים נושאים של חשחרור). זה היה בשנת 1881, בזמן הפרעות ביהודים
 ברוסיה, כאשר נמצאו מהפכנים אשר חשבו שפרעות ביתודים מעוררות את העם
 הרוסי למהפכנות. והיו יהודים אשר הדפיסו פרוקלמציות ברוח זו. זאת היא אתת
 הדוגמאות המעטות בהיסטוריה היהודית באיזו מידה אידיאה עולמית גדולה יכולה
 להסתלף על ידי בני העם היהודי, כיצד יהודים נעשו כלי״שדת למעשה הדם והורבן
 בהם בעצמם, מתוך מתשבה שהם משרתים בזה איזו אידיאה גדולה (יתכן שכך היה
 גם בזמן הנצרות. הן את האיונגליון היברו יהודים, וספר זה הכנים את המיתום האנטי
 שמי, את המעשה ביהודה איש־קריות, שמסר את ישו איש־נצרת בעד שלושים שקל.
 שם מפותחת איבה ליהודים בכל מיני צורות. ורובם של השליחים הן היו יהודים!..

 גם הם ודאי האמינו שהם משרתים איזו אידיאה אנושית גדולה מאד).
 האפיזודות האלה הן דק הופעות ארעיות בתולדות הסוציאליזם היהודי. כי
 במידה שהאנשים נשארו בתנועה הסוציאליסטית הם פנו למקומות שונים ורחוקים. ורק
 מעטים מאד מבין הדור הזה של הראשונים שיתפו את עצמם בהקמת תנועת פועלים
 יהודית, בהגיעם לאנגליה ולאמריקה. אבל תנועת הפועלים היהודית התהילה, כעבור
 כמה שנים, בסוף השמונים, לאחר התעוררות חיבת־ציון, והתפתחה באופן רציני
 בסוף שנות התשעים ובראשית המאה החדשה עם יצירת ה״בונד״. ועד שקמה התנועה
 הציונית־הםוציאליםטית, תנועת ,,פועלי־ציוך, היתה היא התנועה השלטת בעיקר אצל
 הפועלים היהודים. היו פועלים יהודים מעטים אשר הלכו לפ.פ.ס. ולם.ד. הרוסית. אבל
 יחידים יכולים לעזוב ע ם. יהודים שחיים יחד נשארים יהודים, גם כאשר יש להם

 מחשבות של התבוללות.
 ה״בונד״ בזמנו עשה גדולות. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על ארגון פועלים,
ט: הארגון ההמרי. אולם לא בזה בלבד היה תפקידו של  הננו רואים את הצד הפשו
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 ה״בונד״ שביקש להיטיב את תנאי חייהם של הפועלים היהודים בפינות המשק היהודי.
 כי אם בזה שהוא פעל פעולה אנושית גדולה מאד. בתיי היהדות חגיטואית היו
 תקופות של דלדול רוחני גדול. הדלות החמרית, המסגרת היתודית העצמאית, ההומרה
 של הדינים, שלטון ראשי חקחל — לא נתנו לאדם חיחודי לחדים ראש. חיו בתיים ההם
 הרבה מאד צדדים של יצירת דמות רותנית מיותרת של טיפות תרבות מדור לתר, אבל
 היה בהם גם משטר סוציאלי של הרבה דלות והרבה דכאון והחשבת האדם שהוא בעל•

 תורה גדול או שהוא בעל רכוש. וההמונים היהודים הסתגלו לדכאון זה.
 למעלה הזכרתי׳ דרך אגב, את ענין ה״חטופים׳׳. בענין זה נתגלתה תופעה מעמדית
: ילדי עשירים ניצלו מן הגזירה הזאת ו ודק ילדי העניים היו קדבנותיה. היו  מרה מאד
 רבנים אחדים אשר נלחמו נגד התופעה הזאת ועזבו את משרותיהם, מתור הגבה עליה.
 אבל רבים השליטו על עצמם את הפרנסים ואת ראשי העדה. ורק כפעם בפעם היו
 מתפרצות איזו תופעות, אשר הרימו את ההמונים ונטעו בהם את ההכרה שגס הם
ן קיים לא רק בשביל התקיף, ואפשר להיות עני ויהודי סוב.  חשובים בעם, שגךהעד
 זאת היתה זכותה של החסידות. בספרות הדרוש והמוסר ו״שאלות ותשובות״ של

 ו
 יהדות מזרח אירופה במאה השמונה־עשרה ישנם סימנים בולטים של ניגודי מעמדות.
 קרה לא פעם שאנשי המוסר היי לוקחים תחת חסותם את המוני העם. אבל זה לא
 הגיע למדרגה של תנועה. אולם החסידות יכלה להראות שאיש ההמון הפשוט קיבל
 איזה שהוא סיפוק נפשי ועלה למדרגה גבוהה, שהוא יכול לתיות קרוב לרב ולאנשי-

 תורה גדולים.
 ובמובן ידוע הרוח העממית הזאת היא היא אשר נכנסה בתנועת הפועלים
 היהודית והרימה את ההמונים מאשפתות. הסוציאליזם היהודי לא התחיל על ידי
 הפועלים היהודים. הוא התחיל על ידי בחורים יהודים אשר הושפעו מן התרבות הרוסית
 ותשבו את מתשבותיהם בדיוק באותם הדפוסים של הסוציאליזם הרוסי. בשעה שבםו־
 ציאליזם הרוסי העריצו את המוז׳יק היו הבחורים והבתורות היהודיים מעריצים את
 המוז׳יק. בזמן ששם התחילו להתיאש מן המודיק והתהילו להעריץ את הפועל בתרושת
 הרוסית — כן גם היה פה. כאשר בשנות השבעים שלם המרכסיזם האידיאליסטי
 והםוביקטיבי בקרב האיטליגנציה הרוסית — היה כך גם בקרב האיגטליגנציה
 היהודית. והמרפםיזם האדוק — אף הוא השפיע אחר כך עליה באופן כזה. והצעירים
 הללו, גם אם חשבו את עצמם כרוםים, לא יכלו בכל זאת לעבוד עבודת מעשית בין
 הדוסים (כי הכירו אותם מיד, והממשלה היתה תופשת אותם מיד). הם נאלצו לחיות
 בין יהודים. לא שהם בחרו בזה, לא שאותם ענין הפועל היהודי. רובם קיבלו את
 הפעולה בין הפועלים היהודים בלית ברירה. ואלה אשר יכלו לעבור הלאה — בחרו
 בזה. ביניהם היתד. רוזה לוכםמבודג, אשר נפתהה לפניה דרך ללכת הלאה. וגס ליאו
 יוגיכם, חברה של רוזה לוכםמבורג, אשר התחיל לעבוד בין פועלים יהודים בוילנה,

 שאף למרחב והלך לס. ד. הרוסית, ולאחר שלא הצליח שם יצא לגרמניה.
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 .>*בונד״ הוא שהביא לפועלים היהודים את מושגי הסוציאליזם, את מושגי
 המלתמת בניצול, את רצון הפועל להשכיל, ללמוד, להתפתת. אבל במדכז עולמם של
גד הצאר הרוסי. זאת היתת תפיםת־עולמם. זה היה  אנשי ה״בונד״ עמדה המלהמה נ
 העיקר. וכל מה שעשה — הוא דאת כאמצעי למטרת זאת. אי אפשר לומר שבשבילם
 הפועל היהודי היה המטרה. הוא היה בשבילם אמצעי למטרה כל־רוםית. הם היו אנשים
ן המהפכה. הם  ישרים, הם היו אנשים מסורים מאד לענין הפועל, מסורים מאד לעני
 ידעו לשלב את תייהס עם ההמונים. אבל מושגיהם האנושיים בכלל ומושגיהס היהודיים

 בסרט היו צרים ודלים עד מאד.
 וכד באו ללמד את הפועל היהודי, והפועל למד מהם הרבה. אבל סוף סוף הם
 גם למדו מן הפועל היהודי. כשהם באו לתנך אותו לסוציאליזם, במה התהילו? —
 בלימוד רוסית. כי ההנחה היתד. שאי אפשר להיות אדם משכיל בשפה יהודית. במידה
 ידועה — בזמנם — היה זה נכון. לרעיון שצריד ליצור ספרות באידיש לא הגיעו אלא
־ פיגםקי, פרץ׳ ליםין — סיפחו את המהשבה הזאת. העסקנים  לאחר זמן רב. בודדים ־
 שיצרו את תנועתיחפועלים חיחודית לא חשבו על זה. כן לא עלד. על דעתם כי לגבי

 יחודים קיימים תנאי־חיים מיוחדים.
ד לחילחס עם חצאריזס חרוםי. וכאשר יפול יקבלו י  חתיאוריח שלחם חיתח כי צ
ו  היחודים זכויות. אז יצאו מתחום המושב אל פלכי רוסיה חרחבה והגדולה — ואשרי
 ישראל ו שאלת היהודים נפתרה. שקיימת פרובלימת יתודית מתוך עצמה, מתוך מציאות
 יהודית סוציולוגית וכלכלית, שיש לה חוקים קשים מאד! שקיים ענין של הגירה
 יהודית כתופעה אשר אין לעכב אותה בשום חחלטות? ושיכול להיות יצר יהודי
 ללשוגו ולתרבותו העצמית — כל זה לא עלת על דעתם. ובמידה שתם שמעו זאת
 פאהריס הם ראו בזה תופעה שוביניסטית, ריאקציונית, אשר לא יתכן שםוציאליםט

 יהודי יסכים לכד.
 חפ תתחילו, כסי שאמרתי, מלימוד השפה הרוסית לפועלים היהודים. כי חשבו
 שחמסתח חכללי, גס לחשכלח בכלל, ולחתפתתות חאישיות וגם לעבודח ולפעולח
 סוציאליסטית — חיא חרוםית. חלמו שהפועלים היהודים יהפכו לתעמלנים בשביל
 הפועל חרוםי. לא חפועל חיחודי כשלעצמו, כעובד, חשוב. החיםסוריה של רוסיה תלויה
 בפועל הרוסי. והפועל היהודי יכול לשמש בשביל ההיסטוריה הרוסית — שאור
 שבעיסה, מעין מחמצת. הואיל והפועל היהודי נלהב, מסור ומפותת יותר מהפועל
 תרוםי. לכן עליו ללמוד רוסית — ולצאת אל הפועלים הרוסים, ובדרך זו לשמש את

 המהפכה הרוסית.
 ואכן, כד היה. כמעט כל השכבה הראשונה של הפועלים היהודים אשר התתנכו
 לסוציאליזם, חתרחקה מהפועל היהודי. כל הכשרתם הרותנית היתה כזאת שנעשו
 עסקנים חשובים בסוציאליזם חרוםי, או שגועו בסיביר, או שברחו ל״אסיגרציזד,

 לאירופח, ושם נכנסו לתנועות שונות.
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 אבל זאת היתד. אתת ההצלתות, אשר בםוםו של דבר היא מופנית נגד המצליחים.
ה  כי במידה שהנערה היהודיה המתפרנסת מםריגת גרבים או מתפידה, ובמידה שאמנ
 פורשת ממעמדה, נשארת בתוך עמה — מתהילים להתגלות לפניה צרכים יהודיים.
 כך התהילה תנועת הפועלים היהודית, מתוך עצמה, לקבל אופי יהודי יותר. לא מתון־
 רעיון ובעיות יהודיות הגיעה לכך, אלא מבחינת צרכים יהודיים. בדרך זו מוכרחה
 היתד. התנועה היהודית הסוציאליסטית לעבור מתעמולה ברוסית לתעמולת באידיש,
 וליצור עתונות וספרות באידיש, וכאשר נפגשה ברתוב תיתודי עם מגמות ציוניות
 היתד. נאלצת להתנגד להן ולהתלכת עמהן, כלומר, להכיר יותר את הבעיה היהודית.

ד כלנות יוצריה) להתגבש ג  כך התהילה תנועת הפועלים היהודית (כמעט נ
. מובן שנזדמנו לתנועת תזאת גס אנשים בודדים אשר י ד ו ה י י פ ו  כתנועה בעלת א
 לא באו מן האוניברסיטה הרוסית, מבית-הםסר הממשלתי הרוסי, כי אם מך ח״חדר״,

 הישיבה והספרות העברית.
 אבל ההצלתה הגדולה ביותר היתד. לתנועת זאת לא בזה שפיתחה רעיונות
 הדשים או שיצרה איזה נכסים תדשים, אלא בזאת שחכניםח זרם של חשמל בתוד
 המוני היהודים. כמו שמצד אהד הרים הרצל את ההמונים היהודים, על ידי יצירת
 הקונגרס הציוני, ושחורות לכך המונים גדולים, אשר במשך דורות חיו חיים פאםיביים
 ומדוכאים, הרגישו פתאום את חשיבותם כעם — כך צריך לומר שעל ידי הארגון של
 הפועל היהודי והרמתו משפל המדרגה״ שהתחיל לראות את עצמו כתשוב בעולם, כבעל
ד גדול וקשור בכותות עולמיים, נתגלו בו כוחות עצומים. קודם כל, כוחות של  עתי
 חברות. אין זה מקרת שתנועת הפועלים היהודית יצרה טרמינים חדשים ביחסי תברים:
ה — מלים כאלו שנעשו שמות נרדפים ל ח ׳ א ח , א ר ב  המושגים ידיד (״פריינד״), ח

 לעצם ארגון הפועלים.

 האדם יצא מבדידותו, מיתמותו, מהעזובה הגדולה שלו. הוא תתחיל להרגיש כי
 חייב הוא משהו לאיזה כלל, לו הוא צריך להביא קרבן, ושהכלל הזה שבו הוא כלול
 יכול להפגין את כוחו וגם למרוד. וזה נתן לו כוח ידוע, בתוך העיירה, בתוך הסביבה.
ד ידע להשתמש נכונה בכות זה. לפעמים  הפועל היהודי נעשה בעל־כוח. אמנם׳ לא תמי

 הפריז בו מאד.
 במקום הרומנים הקלוקלים שנדפסו קודם באידיש (מעין הרומנים המפורסמים
 של שמ״ר), אשר נתנו סיפוק לאשר. היהודית הצעירה בחייה העלובים, החלד. להילצר
 ספרות יהודית ראויה לשמה, בה הופיעו אמנים גדולים וניתן בה תיאור של תיים ותלי.
 הופיע, למשל, סופר כמו אברהם דייזין, סופר מהונן מאד, כולו פרי הדלות היהודית,
 והוא נתן ביטוי אמיתי מאד, לגמרי לא ספרותי, לא מדומה, ובלי כל התחכמויות
ני העמ הסופר היהודי  והמצאות, לחיי הנפש של האדם היהודי מן העם. התתבב על המו
. ל. פרץ׳ אשר הכנים לספרות היהודית את חמעוף שלו, את אומץ־הרות שלו.  הגדול י
 אשד המנהיגים והמהפכנים של הסוציאליזם היהודי לא הגיעו עדיו. הוא שאב מלוא
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 חסנים מתוך העולם היהודי הקדמון. הוא הראשון אשר הרים את ענין החסידות לענין
ו והגישו מסדש, כתופעח ת מחשבותי א ^ כ ו ת  חי, אם אסשר לומד, מודרני, תכניס ל
 קרובה מאד ללב, לפועל היחודי. חוא גם נתן לעם את חםפר שנקרא ,,מפי חעם״,
 פנינים שדלת מאוצרות חחרגשח וחתניה היתודית ההיסטורית, ותכניםם לתוך תםסרות

 היהודית חדלח.

 כל זה מילא את לבו של הצעיר היהודי, וכל זה קרא את המשכיל היהודי,
. ו מ ר ע ו ת  האינטליגנט, שלא יחפש לו חיים רוחניים מרתוק, אלא ב

 ההיסטוריה של תנועת הפועלים היהודית, אם לגשת אליה בלי תביעות רעיוניות
 לגבי הדרך אשר היא הובילה (כי היא הובילה לדרך אטומה לגמרי בלי כל
 מובא), היא כשלעצמה, מבהינה אנושית, מילאה הרבה דפים יפים של גבורה, של
 חברות, של אומץ, של עליית נשמה. האדם היהודי בבית־המדרש ידע אולי ״סעודות^
 של־מצוה״, בשעה ש״תברודמשניות״ גמרה סדר משניות« וחסידי חב׳יד, למשל, ידעו
 ליכוד של שמחה בי״ט כסליו! אבל תנועת הפועלים היהודית פיתחה את הזמרה

 העממית ואת המסיבה העממית.
 אולם לשאלותיו, למחלותיו הגדולות של האדם היהודי — לא היה עמה פתרון.
 לא זה בלבד שכל רעיון של קוממיות יהודית, של תחיה יהודית היה זר בשבילת —
 הרי גם את המציאות היהודית לא הבינה. תנועת הפועלים היהודית דגלה במלחמת־
 בעמדות. אבל איזו מלתמת־מעמדות היתד. יכולה לנחל ברחוב חיחודי? בן חעיירה,
 אותו שולידרשל־חייט, אשר עבד יהד עם שני שוליות אצל בעל־מלאכה שלו, העביר
 את המושגים שהוא קרא על הניצול הנורא של המוני הפועלים באנגלית, באמריקה,
 בגרמניה — על בעל־הבית שלו. בו הוא ראה את מקור הניצול« את נושא הקפיטליזם

 ראה בבעל־חמלאכה אשר אצלו עבד.
 חוסר כל הבנה במציאות הכלכלית הזאת, חוסר כל הכרה, שפה אין מקום רחב
 להישגים כלכלייםימקצועיים, כי המשק עצמו עומד על כרעי תרנגולת — כל זה החריף
 את מלחמת־המעמדות ברחוב היהודי, אשר, לעתים קרובות, במקום השבתת מצב
 הפועל, הביאה עמה הריסת המפעל שבו עבד הפועל. אברהם ליםין, שהית אתד מאלה
: ה  שחשבו לא רק בנוםהאות תיאורטיות, התקומם נגד מלחמת־מעמתת מעץ זו וקרא ל

,דלפוךזוך. ך נגד , ו ז ך צ ב  ״מלחמת ק
 אולם מציאות כלכלית אחרת לא יכול היה ה״בונד״ לתת לאנשיו. אמנם, היתד.
נים: קיצור יום העבודה, ארגץ וכדומה. אבל מהר מאד  לו שורה של הישגים ראשו
 הגיע לגבול. ומה היה הגבול ? — אי-יכולת להתקיים בתנאים כאלה. מצד אהד —
ת לרשותו בסך- מ  עזיבת המערכה. מכיון ש״הקפיטליםט״ היהודי(בית־ד״מלאכה שלו) ע
 הכל 2—3—5—7 פועלים, הרי לא קשה היה גם לשוליה לפתוח לעצמו בית־מלאכה.
 ולפעמים קרובות מאד יצא הפועל ממצב של פועל שכיר, נשא אשד. ונעשה בעצמו

, כביכול, ואחר כך זכה אף הוא שיסדרו אצלו שביתה. ,  בעל-מלאכד. ו״קפיטליםט,
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 המוצא ההמוני הגדול חיה — ההגירה. אולם במחשבה של הסוציאליסטים
 היהודים היתד! ההגירה דבר־מה כמעט בלתייליגלי, בלתי־כשר, כלומר, זאת היתה
 תופעה בלתי־דצויח. אמנם, זו היתה תופעה בלתי־רצויה לא רק אצל הסוציאליסטים
 היהודים; גם אצילי בני ישראל, כלומד העשירים הגדולים, מפיצי ההשכלה והקבלנים1
 והברונים וכדומח, חתיחםו להגירה כאל חזיון שלילי מאד. כי כל שאיפתם היתה לקבל
 שיווי־זכויות, תואיל וראו את עצמם כאזרחים נאמנים של המולדת הרוסית. וההגירה
 מרוסיה לאמריקה מעידה כאילו על כך שאינם אזרהים כאן. מתיד הרגשה זאת, כי
(אף על פי שהם שמעו, כסי שמספרים, מפי אחד מגדולי י  ההגירה היא דבר מאד לא רצו
 צוררי היהודים ברוסיה משנות ה*80, מקורב למלכות, כי העם היהודי יחולק לשלושה
 הלקים: שליש יהגר, שליש יתנצר ושליש יושמד בפוגרומים), הם עשו כל מה שיכלו
 כדי להשתיק את ענין ההגירה. ונשארה ההגירה היהודית לאמריקה מפוצלת, בלתי־
 מאורגנת, תלויה רק במבריחים, במוצצי־דמם של המהגרים. וכל פרשת הצרות והיםורים
 של ההגירה היהודית — אילולי היתד. לנו כאוקינום של דם וםפוגה תלאות עזות —
 היינו חושבים אותה לתופעה הגדולה ביותר בהיי היהודים במחצית המאה שעברה,
 ביהוד בידענו כיצד התעמרו באדם היהודי ובאשה היהודיה שנאלצו להגר.
 המהגרים היו גונבים את הגבול, כי לא היו להם פאםפודסים. בין מבריחי הגבול
 שעסקו בדבר היו פולנים, יהודים וליטאים. והמהגר היהודי היה קרבן לכל אלה.
 ואותו זמן שללה הציבוריות היהודית את התופעה הזאת. גם הפועל היהודי והםוציא־
 ליםט היהודי, בין שהיה במפלגת ם.ד. הרוסית או הפולנית, בין שהיה ב״בונד״, אף
 הוא אמנם היה בין אלה שצררו את חפציהם והיגרו לאמריקה, אבל בתיאוריה אסור
 היה לו להכיר בזה. אמנם הם הרגישו את עצמם באמריקה או באנגליה כאילו הם
 חברי ה״בונד״ ברוסיה. יש אצל ברנד סיפור, שבו גיבור הסיפור היושב בלונדון,
 בדברו על רוסיה אומר: ,,אנחנו כאי״. אם כי עזב את רוסיה, עדיין הוא דואה את
ד היה מוסיף  העולם הרוסי כעולמו שלו. ומובן שהאינטליגנט היהודי מרוסיה עו
 באמריקה ובאנגליה לדבר בביתו רוסית. כיון שח״בונד״ לא הכיר בהגירה לא היה לו
 צורך לטפל בבעיותיה. אמנם, הרבה מאד בונדאים חיו באמריקח, אבל את מוחם של
 אנשי הסוציאליזם היהודי לא העסיקה עובדה זו כלל. ואולי העסיקה אותם באופן

ת למהשבתם התנועתית. נ  פרסי, אבל לא נעשתה אצלם מ
: למדות מה שה״בונד״ היה התגועה  וכאן רוצה אני לציין חזיון מענין מאד
 חשלטת ברחוב היהודי אין הוא ניכר לגמרי בכוח חיצירח חרוחנית שלו. לא תמצאו,
 למשל, בתוך ה״בונד״ חוסעות של חשבוךנסש, של אמנים אשר קמו וחיה להם צורר
 לחשב את עולמו של חפועל. אין אתם מוצאים חכסי־כלכלח יחודיס אשר צמחו מתוך

 1 [עשירי ישראל שקיבלו זכיונות מאת הממשלה לבנין םםילות־ברזל. מהם

 היו ראשי חתומכיס ב״חברת מפיצי השכלה״׳
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 ה״בונד״. אין זה מקדה שאנשים מהסוג של ברוכוב. םירקין ולשצ׳ינםקי לא מתור
 ה״בונד״ קמו, אלא מתוך הציונות. כמו שלא מקרה הוא שהניתוה העמוק של האדם
 היהודי והמהפכן היהוךי מצא את ביסויו בספרות הציונית ולא בספרות ה״בונד״. אין

 זה מקרה שתופעות כמו ברנד וביאליק צמתו לא מה״בונד׳׳.
 למרות הפשטנות הגדולה של אנשי ה״בונד״, למרות הקירבה להמונים בהייהם,
 למרות הטיפוס של העסקן הנערץ מאד, שקשר את חייו לעסקנות הפועלים מסוג זה
 שנתן ה״בונד״ — למרות כל אלה לא נתן ה״בונד״ כמעט שום הופעה אינטלקטואלית,
 אמנותית, ספרותית מגובה גדול. כי הוא שלל את המקוריות היהודית. הוא הסתפק
 בתרגום. הוא הסתפק בהעתקה של דברים הבאים מן החוץ. הם סיפקו אותו. זה בולט
 אפילו אצל אנשיו הטובים. הוא לא ביקש חיי־גםש מקוריים. ובמידה שחיה שם איש
 כמו ליםין או כמו וייטר — אנשים שהיו להם שרשים יהודיים עמוקים מאד,
 וחיפשו משהו, ולא יכלו למצוא את דרכם לציונות, — הרי נאלצו לעזוב את ה״בונד״

 וללכת לתעות במקומות אחרים.

 השפעתו של ה״בונד״ על הנועד הציוני היתה גדולה מאד. היה דרד־אדץ בפני
 כוחו הארגוני, בפני שליטתו בהמונים, לפעמים — עד כדי התבטלות ידועה. היה דרד־
, בשעה שהנוער הציוני עדיין לא היח לו ה ש ע מ  ארץ בפניו, מפני שאצלו היה ה
 מעשה. אם הוא היה ציוני טוב, חדי תסתפק בקריאת חוברת ״השלוח״, טיפל בספריה
 הציונית. אצל ה״בוגד״ הוא ראה אנשים אשר הדיבור שלהם אינו נפרד מהמעשה.
 והמעשה — לא מעשה פשוט הוא, כי אם קיבל צורה של מםירות״נפש, מחתרת. לכן
 קרה לא פעם שהצעיר הלאומי עזב את המחנה הציוני, מפני שהקרבן ומםידות־הנסש

 שראה אצל הצד השני משכו אותו.

׳ הורה  הוא גם מושפע היה מהמושגים והאידיאולוגיה של ה״בונד״. ה״בונד׳
 שאפשר יהיה לקבל זכויות ולצאת מתהוסיהמושב לגור בעיר רוסית, ושאלת היהודים
 תיפתר. כד חאמין היהודי הסוחר, הפועל והרופא. אמנם, אי אפשר היה להוכיה את
 זאת למעשה. אבל הרי ידוע שיהודים בגרמניה יש לחם זכויות, וטוב לחם. יהודים

 באנגליה — יש להם אסילו לורד יהודי.

 לעומת זאת חחוכחה חציונית חיחה לא פשוטה. הציוני צריך היה להוכיח
 ששאלת היהודים היא בהרבה יותר עמוקה, שקיימים תנאים כלכליים מיותדימ לגבי
 היהודים בגולה, ששום משטר חפשי לא יתן ליהודים אפשרות של הדירה לענפי
 התעשיה היסודיים (כשם שכתב םירקין, שאם היהודים יקבלו זכויות ברוסיה תתבטל
 תנועת הפועלים, כי היהודים יעברו כולם למעמד ביגוני ואף לבורגנות, ותנועת
 הפועלים בדרשה שיווי״זכויות ליהודים ברוסיה תופרת למעשה — קבר לעצמה), כסי

 שחוכיחו זאת לשצ׳ינםקי ובדוכוב.

 כל זה לא היה בגדר דבר המובו מאליו, ודרושה היתד. רמה מסוימת, גבוהה
 יותר, של השכלה, כדי להבין זאת.
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 על אתת כמה וכמה שבכדי להגיע אל דדך המחשבה הציונית-הםוציאליםטית צריר
 היה הצעיר היהודי להרגיש את רצון חחידות היהודי, את דצוךההמשך של ההיםסודיה
גד ״עבדות  היהודית, להוש שנאה ובוז לתלות באחדים. אם אחד־העם התקומם נ
 בתוך תירות״, שמצא אותה אצל המשכילים שבמערב־אירופח, הרי הסוציאליזם הלאומי
ד עבדות בתוך המהפכה, נגד התסיסה של הסוציאליסטים ג ם נ מ ו ק ת  של הציונות ה
 היהודים שראו את עצמם כאמצעי למהפכה העתידה לבוא — ואת הזכות ליהנות
 מפירותיה ראו רק לפועל הרוסי. גם בזמן שהצעיר היהודי עמד בקשרי מלתמה
גד ח^ך־מחשבח זה של הסוציאליסטים היהודים, סיגל לעצמו הרבה מדרכיהם.  נ
 הוא נאבק אתם, אבל הושפע מהם, גם מבתינת האופי הנמרץ שלהם וגם מבתינת

 קבלת עולם־המושגים שלהם.

 וכאן אני צריך לעבוד לתקוםח בת תתחיל הצעיר הציוני את המדד שלו פמושגים
 שמצא סביבו. לא שתביא אתו אידילית ציונית, חזיות ציוניות, אלא כדי שיתקיים, שלא
 יתבטל ולא יכנע מפני חתנועח חםוציאליםטית שמסביבו, צריך חית ליצור עולם של
 מושגים חדשים, ועם זאת — לגלות את החולשה של יריביו וגם של אבותיו. זאת
 אומדת, לצאת בביקורת קשה ואכזרית מאד גם על התיאוריה חמקובלת וגם על חחיים
 והמציאות היהודית! גם על התיאוריה האנטי-ציונית וגם על התיאוריה הציונית הבעל-

 ביתית.

י ש ק ש ר  פ

: אנשי ה״בוגד׳ ו נ  בימים אלה הגיעה אלינו ידיעה הנוגעת לסוגיה זו שבה עמד
 באמריקה התנגדו להכרזת אדץ-ישראל כקומונולט יהודי. זוהי הדגמה קולעת לענין
 שאנהנו רוצים לברר. יהודים, פליטי החרב המעטים שהגיעו מפולין לאמריקה, רואים
 את תפקידם שם כבאי־כוה הפועלים היהודים בפולין, שאולי אינם קיימים עכשיו,
 במניעת בנינה של ארץ־ישדאל. היש איזו אסשרות להסביר את הצד הפסיכולוגי, כיצד
 גדל טיפוס אנושי זה, שבשעה שהוא צריך להרגיש כשריד חאחרון של יהודי פולין.
ין רואת את עצמו כבימים קודמים, עודנו הולם על תקומה מוןדש של הגולה  עדי

 היהודית בפולין, ומשוס כד הוא דואה סכנת בציונות.

 כאן אנחנו מגיעים לנקודח שכל אחד מאתנו חייב לנסות להתעמק בה על מנת
. ת י ל ע ו פ ת ח ו נ ו י צ ־ י ט נ א ץ ה נ  להבין אותה * זהו ע

 קודם כל צריד להיות ברור כי אנטייציונות בכלל אינה מהלה של איזה הוג
 מיוחד ביהדות! כי כמעט שאין מעמד או שכבה ביהדות שאץ בה אנטי״ציונות. ידענו
 יהודים שהתפללו שלוש פעמים ביום על שיבת ציון והחזרת בנים לגבולם והיו אנטי־
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 ציונים. הכרנו יהודים םוציאליםטים גמורים ואוהבים כל פועל שהוא בעולם, רק הפועל
 העברי בארץ-ישראל הוא לצניניס בעיניהם. היה זמן שדוקא התיאורטיקנים שלנו ניםו
 להסביר שהאנטי״ציונות היא ענין של שכבה אתת בלבד, שכבה צעידה ביותר של
 מיליונרים יהודים, כי אלה התודרים לשכבות הגבוהות של החברה הנוצרית נוטים על
 פי טבעם להתבוללות ואנטי־ציונות. יתכן שלהם היו התנאים בגולה נוחים ביותר, גם
 הקרבן שדרשה מהם הציונות היה גדול יותר. אבל אין כמעט שום שכבה שבה אינו

 קיים ההידק הזה של אנטי-ציונות.

 הדברים נמשכים מימים קדומים מאד. סילון האלכםנדרוני מספר במקום אהד
 כי היהודים אינם יכולים להיקלט בארץ אתת. את ירושלים, בה עומד ההיכל הקדוש,
 הם רואים אמנם כמטרופולין שלהם, אך למולדת תילןשב בעיניהם כל ארץ בה התגוררו
 אבותיהם ואבות אבותיהם, בה נולדו וגדלו גם המה. סילון מודה אמנם שביהודים
 משמשת אדץ־ישראל מרכז דוחני, בארץיישדאל נמצא ההיכל הקדוש — זהו דבר תשוב

 מאד ליהודים׳ אד ולמולדת שלהם היא הארץ שבה נולדו.

 התפיסה הזאת, שהיהודים הם בני״בלי־מולדת, שבכל ארץ וארץ הם פטריוטים
 של אותה ארץ, היא תסיסה היסטורית קדומה מאד והיא נמשכת עד היום. עוד לפני
 שנים מועטות היו יהודים — ולאו דוקא יהודים מתבוללים, אלא כאלה שראו את עצמם
 בעלי הכרה לאומית ובעלי דרישות לאומיות — שהשתדלו לעקור מלבותיהם את
 ההכרה שארצנו, ביתנו, עתידנו — זוהי ארץ־ישראל. כיון שאני עומד בפרשה זו של
 פילון, אביא לפניכם את התלמיד המאוחר ביותר של פילון, את ההיסטוריון שמעון
 דובנוב, אף הוא היסטוריון יהודי שעשה הרבה מאד להבהרת ההכרה הלאומית, אבל
 יתד עם זאת היה בתקופה מסוימת אנטי־ציוני ובתוך תקופה מאותרת יותר היה א־ציוני.
 במכתבו לאחד מידידיו, שבו הוא מדבר על הקמת אוניברסיטה יהודית בחוץ-לארץ,
 לא בארץ-ישראל, הוא מביע את דעתו נגד אותם החולמים על איזו אוניברסיטה
 בירושלים. כך חשב אחד מגדולי הנציגים של היהדות הלאומית, היסטוריון גדול,
 כלומר, אדם שכולו נתון לתשבונות הדורות הרבים, והוא שרצה לחבדיל בין לאומיות
 יהודית ובין האמונה של שיבת ציון, בשבילו הקשר עם ארץ-ישראל היה רק קשר

 של עבר ולא קשר של הווה ועתיד.

גמה: שמשון רפאל הירש (1808—1888). הרב הסרנקסודטאי הזה היה  ועוד דו
! יש  בעצם אבי אבות ,,אגודת ישראל״ של ימינו. איש משכיל היה ומחונן מאד
 אומרים — אישיות גדולה מאד, שראה אסון בהתבוללות ובחורבן הדת היהודית, והדים
 מזחדש את דגל האדיקות המוחלטת; הוא היה ירא״שמים ויהודי נלהב. באותו זמן
 השתדל הרב קלישר (יחד עם הם) להשפיע על גדולי הרבנים שיצטרפו אליו בענין
ן תיבתיציון כותב  ארץ־ישראל. ורבים מהם היו משתמטים. כשנתעורר מסדש עני
 שמשון רפאל הירש: ״אני הייתי מתנגד מוהלט להרב קלישר ז״ל בענין זה שיותר
 משלוש וארבע פעמים כתב אלי...״ מכאן שענין ההתנגדות לציונות לא היה נחלת זדם
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 אתד בלבד. וכעת נעבור לקבוצה אנטי־ציונית אתרת שבה נפגשה, ונפגשת עד היום,
 תנועת הפועלים היהודית.

 הזכרתי למעלה כי בשנות השמונים לא היתד. עדיין תנועה סוציאליסטית יהודית.
 היו דק סוציאליסטים יהודים שנצטרפו לתנועה הסוציאליסטית הכללית. היו ביניהם
 כאלה שראו ומדדו את הכל בעינים של לא-יהודים, והיו גם כאלה שהיה להם איזה
 עורק יהודי שלא נתן להם מנוח. אדם כזה שענין הציונות לא נתן לו מנוח היה
 פבל (פינחס) אקםלרוד, אדם ידוע בתולדות הסוציאליזם הרוסי כתברו של פלכנוב
 וכאחד המוחות הבהירים ביותר בתנועת הפועלים הרוסית. הוא לא קיבל השכלה
 יהודית מרובה, אבל היה לו לב יהודי. היה כבר אז אמיגרנט פוליטי בחוץ־לאדץ,
 וכשהתהילו פרעות 1881 היה אהד מאלה שנזדעזע עולמם, והוא התתיל להשוב בענין
 זה, ואפילו כתב חוברת על שאלת היהודים, אבל חוברת זו לא נדפסה, מפני שהבריו
 ראו בה םטיח — ו״חברים טובים״ תמיד שומרים על הבדיהם שלא יסטו, חלילדרוחם,
 בשטח הרעיוני ולכן מנעו ממנו דבר זה. ציונים אתדים מתוברת זו נדפסו רק אחרי

 מותו והם מגלים את האוירה בה חיו אינטליגנטים יהודים צעירים בזמן ההוא.
 בוידוי זת ישנו כמעט תיאור קלסי של אפי המחשבה של חרבה יהודים, םוציא־
 ליסטים גמורים וגם לא סוציאליסטים, אבל אנשים שראו את עצמם פרוגרסיביים.
 אמנם הם באו מהדלות היהודית (אקםלרוד בא מהדלות היהודית המוחלטת), המניע
 העיקרי שדחף אותם לדרך מתשבה זה היה הסבל היהודי! אבל ברגע שנפתח לפניהם
 העולם הגדול נראה להם כבלתי מעשי לעסוק בקטנות כאלה: ראשית, הרי זה ענין
 ,,קטן״, והם הרי עומדים לסתור את שאלת כל האנושות ז הכל יפתר ממילא עם פתרון

 השאלה הכללית.
 אצל פ. אקםלרוד נזדעזע משהו לאחר הפרעות בשנת 1881. הוא התתבד עם
 קבוצת צעירים שכמעט היו יכולים להיות לאנשי ביל״ו. עלת בדעתם רעיון העצמאות

 חיחודית, ללכת לאדץ־ישדאל ולהתתיל שם לבנות את חחיים מסדש.

 יש בהיסטוריה של כל עם רגעים שהשמים כאילו נםתתים בהם ופתאום רואים
 אנשים דברים שהעולם לא דאה אותם קודם. שנת 1881, השנה שעוררת את סינסקר,
 לילינבלוס, היתד. שנה שבה היו יכולים לקרות דברים גדולים. ואותה קבוצה של
 צעירים שהיו נתונים למהפכה הרוסית אף הם התעוררו, ובראשם עמד איש כאקםלרוד,
 בעל השפעה גדולה מאד. מזה היה יכול לצמוח מאורע חדש בהיסטוריה של ארץ־
 ישראל. אבל הם היו בחברה של אנשים שהיו מקובלים עליהם כבני-םמך גדולים מאד
 בכל.שאלות החברה, והם פנו לאחד מאלה. אנרכיסט פרוגרסיבי, שהשפעתו היתד.
 גדולה על התנועה המהפכנית באירופה של הימים ההם, ובסרט על הנועד הרוסי. זה
, אדם מכובד מאד ובעל השפעה. הס פנו אליו ורצו לשמוע מה י ל ק <  היה אליזה ר
 דעתו על ארץ זו שהיהודים פעם בחרוה לעצמם. וריקלי אמר להם: מה לכס ללכת
 לארץ פראית ושוממה זו ? היהודים באותה ארץ הס נוראים, אדוקים הם, קנאים הם!
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 אתם, אנשים חסשיים, איך תוכלו ללכת ולהתחבר אליהם ? — זה הספיק כדי שקבוצה
ן י נ  זו תתפורר וגם אקסלדוד יסתלק מציונות בתיהרגע. אבל מנוחח לא חיתת לו ת

 חפרעות חדאיג אותו מאד מאד.
ן  והנה הוא מתחיל לערער על כמח וכמח דברים מקובלים, ובכללם עני

נן במציאות.  ההתבוללות. הוא מערער על זה כאיש בעל דעת מפוכתת המתבו
 והנה הוא כותב מכתב לאדם, שהיה נאמן ביותר על המהפכנים הרוסיים באותו
ה ווליה״, ושיטה נרותי , , המורה והוגה־הדעות של , ב ו ר ב ר ל ט . זה היה פ ר  ת
 שלמה, אסכולה שלמה, קשורה בשמו. כולם באותו הזמן, גם אקסלרוד, גם ליברמן
 וכל הנוער היהודי, דאו את עצמם כתלמידיו הנאמנים. הוא פונה לאדם בעל הערר
ל ביותר שבדורו ומעורר את שאלת תפרעות. אותו מורה עונה לו, ששאלה זו ת ג  ה
 היא מבתינה תיאורטית מסובכת מאד ומבתינת מעשית, לגבי מפלגה שאינה רוצה
 להיפרד מהעם ורוצה להוביל את העם — הדי דבר זה הוא קשה מאד. כלומר, להכות,

 להרוג יהודים לא צריך. אבל לריב עם העם בשביל יהודים — זה דבר מסוכן מאד.

 אדם כלברוב, שהיה סוציאליסט מוסרי ולא מטריאליסט, שהעמיד את שאלות
 המוסר כיסוד לכל ביסוס שאלה סוציאליסטית, — מכיון שהגיע לשאלה פרקטית
 הנוגעת להייה של אומה ולצדק הפשוט ביותר, גילה שהענין איננו כל כד פשום, שיש
 חשבון מפלגה, ויש חשבון פוליטי, שהוא קודם, כנראה. אזכיר בזה את האמרה של
נתך (שנת 1939) בעבין ״הספר הלבן״. הוא אמד לגו מה לו ת- תו  הליפכם בזמן *שי
 שאמד לננדי, כי עקרונות מוסדיים צריכים להדכץ את ראשם בפני צרכי השלטון«
 ואנחנו הדי רואים בזה את כל הזיוף של האיש הדוגל בנצרות, כהומניות. אבל לא

 פחות מתמיהה תשובתו זאת של הוגה־הדעות הגדול של חםוציאליזם חרוםי.

 וכיצד הגיבו על דברים כאלה יהודים י הנה קטע ממתשבותיו של יהודי אחר,
. את דבריו אלה הוא ש ט י  חברו של אקםלרוד, מפורסם במהפכה הרוסית, שמו — לב ת

ב:  כותב בעקבות מכתבו של לבדו
 עם המתשבה שלבדוב אמר במכתב הזה אני מסכים בהתלט״... ובסוף
 הציטטח: ״זאת אומרת, אם אנחנו הרבולוציונרים נלד להגן על יהודים, הרי נעורר

 בזה את חמת ההמונים עלינו״.
טש.  זאת כותב ייכ תי

ב הכריע אצלו חחשבון חתכםיםי ולא ת ב  עובדה זו שאיש ממדרגתו של ל
ת ר מ ו ו א ה ז ד ב ו  העיקר, ומוכן היה להסקיר עם בשביל התשבון תתכםיםי, ע
ת. אולם בשביל אותה האינטליגנציה , זוהי אחת האזהרות הגתלו ד א ה מ ב ר ו ח נ  ל
 היהודית לא שימש הדבר אזהרה. אקםלרוד נכנם אחרי זמן קצר ראשו ורובו לתנועח
 הסוציאליסטית הרוסית ולא ראינו אותו מגיב אף פעם באיזו צורה שהיא על הענין
ק ק מ י נ ר, ח צ  היהודי, אף על פי שחיח קשור קשרי משפחח למשורר חעברי ד״ד י
 מגדולי ההשכלה, שאף הוא חיה שיין• לפני כן לתנועה הסוציאליסטית, אבל פגה
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נד (היו לו שלוש, . אבל בנותיו של קמי ל ״ ל ה וך, כמו המשורר י  ל״חיבת־צי
ה אתת מהן תיתה אשתו של אקםלרוד) — הן כולן עם בעליהן התרתקו א  מפורסמות מ
, בו הוא מביע י מז  לגמרי מן היהדות, וקמינר כתב על כד שיר לפני מותו, שיד של ו
: עשיתי צעד אתה  את עגמת נפשו — לאן הוליך את בנותיו הוא בעצמו. הוא כתב

ך עשו צעדים אחרים שמשם לא ישובו עוד. ל  י
ל א ד ש י ־ ת א : אתם שואפים ל  הנה נתקלנו פה בנימוק אנטי־ציוני פשוט מאד
 ורוצים ליצור מין קומונת פרוגרסיבית בארץ-ישראל, אבל דבר זה הוא בלתי־אסשרי
 בתתלט, משום שהיהודים שם הם ריאקציונרים ואדוקים. וזה הספיק בשביל תםתלקות

 מהציונות.
 אכן, אילו נמצא אדם אהד אצלנו שהיה כותב ספר, ולא מוסיף מצדו שום דבר,
 כי אם מלקט אוסף של כל הנימוקים נגד הציונות שנשמעו במאת השנים הללו, מימי
 משה הם ואילך, היה מתקבל אהד הספרים המענינים מאד בשביל הבנת ההגיון האנושי.
, והדרך שלו י ק ם ב ו ל ט י ׳ ם ז י י  לפני מונח כאן נימוק אחד של ד׳יר ח
ה כל ימיו היה נמשך לענין הציונות ועם זאת נתרחק ממנח. הוא א  חיתת נפתלת מ
 אומר: ״את רעיון חיבת־ציון הבנתי, בחנתי היטב, ראיתי את מעלותיו, אבל לנפשי
 זה לא הגיע״. ואתר כך הוא מספר: ״הקומפרומיםים של לילינבלום בלבד אשר עשה
 עם עולם היהדות החרדית עוררו מאד את המתי״ (ליליגבלום שהיה הלוחם הגדול נגד
 הרבנות, רצה למען ארץ-ישראל לשתף את כל היהודים, אף על פי שאף פעם לא עשה
: כיצד אפשר לקבל את  שקד בנפשו. אבל הוא העיז לצאת בויכוח עם יל״ג שטען
 הציונות, כל זמן שלא נבטל את ,,השולחן הערוד״, ועל זאת ענה לו לילינבלום:
 כשהיהודים יהיו עם בארץ־ישראל ידעו להשתתדר מכבלי הדת הקפואה, ברגע זה
* לגו ענין אחד קודם: לרתום את כל היהודים לענין הציונות, בלי לנגוע בשאלת הדת).  י
 נימוק מעין זח תמצאו לא רק אצל ז׳יטלובםקי. חנה ל י ם י ן, שכל כך חובב־
 ציון היה בעומק נפשו, חית בכל זאת במשך כל חשנים במחנח אנטי־ציוני. כשחוא
ה הוא אומר: ״את ארץ־ ג נ  רוצה להסביר לעצמו מדוע איננו מצטרף לציונות ועומד מ
 ישראל אני אוהב יותר מכס. אבל עם ה״בעלי־בתים״ הציוניים האלה, אתם יחד
־ איני אומר שלא היתה פרובלימה רצינית בשביל אדם בעל השקפות  להתהבר ? !״ ־
 פרוליםריות להימצא בסביבה אתת עם אנשים בעלי אופי בעל־ביתי מובהק, שקשה

T 

ה להם יוס־יום! אבל לגבי רעיון גדול — היכול זה לתכריע? ף ל ך  היה להיות ב
 אכן, בשביל סוג האנשים כסו ליםין, דויד פינםקי, — הדבר הזה הכריע, האוסי הבעל־
 ביתי של ראשי ״חובביייציון״ הוא שקבע את יחסם לתנועה הציונית. ובכן — גם זה
 היה נימוק אנטייציוני. היו גם נימוקים אחרים: היתכן כדבר הזח? אנתנו מסגלים
 לעצמנו תרבות של אירופה, באים ציונים וםותבים אותנו לאסיה! והיתד. קיימת
 תיאוריה המסתפקת בעצם הרעיון הקוסמופוליטי, שהרי מעונינים אנו בשאלת כלל־
 האנושות, ואס תיפתר השאלה חכלל־אנושית ממילא תיפתר גם שאלת היהודים.
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 נימוקים אלה היו מספיקים כדי להרחיק מתציונות אלםי צעירים יהודים. כשהתחילה
 תנועת הפועלים היהודית נעשה ענין ארץ-ישראל ממשי ביותר לגבי התנועה האנטי־
גד  ציונית. לא הית גליון או תוברת של ה״בונד״ שלא הופיע בו איזה נימוק חדש נ

 הציונות.

 האם היה הכרת היסטורי בדבר שה״בונד״ יהיה אנטי־ציוני? מדוע קדה שכל
י נ  מי שרצה לארגן פועלים יהודים על מנת שהם יכירו את עצמם. את מעמדם, ע
 על עצמם, ייטיבו את חייהם. יכירו את מקומם בעולם בשיתוף עם תנועת הפועלים —
 ראה הכרת בדבר שהם יסתלקו משאיפותיהם הלאומיות ? האומנם היתד, סתירת אורגנית
 כזאת בין מעשה זה שהם עשו ובין המחשבה תציונית ? מבתינת ההגיון הסוציאליסטי
 לא היה שום הכרת בדבר; מבהינה היסטורית, כנראה, לא היתה דרר אהדת, משום
 שבהיסטוריה נפתרים דברים לא על פי ההגיון, אלא על פי מצב מסוים. הפועל היהודי
 לא קשה היה לו לקלוט מושגים יהודיים, מפני שהוא בא מאוירת רוויה הרגשות
 יהודיות. מה שאין כן האינטליגנטים היהודים, שהספיקו לשכות את הגירםה דינקותא
 שלהם. לעומתם — הפועל היהודי היה רווי יהדות במידה מרובה מאד. גם אותכ
 הפועלים שהיו מאורגנים בתנועת הפועלים היו עוד ממשיכים בביתם אודח־חיים
 יהודי, אם מפני ההורים, אם מפני האשה והילדים, ויש גם מפני יחסם האישי למסורת
 ולסביבה היהודית. כשיעלה בידי להוציא את האנטולוגיה של תנועת הפועלים היהודית
 אפשר יהיה למצוא בה הרבה דוגמאות, באיזו מידה גם הפועל, שלהלכה היה לגמרי
 קרוע מהיהדות ועניני היהודים, נשאר בראשו ורובו קשור לסביבה היהודית ולא יכול
 היה להינתק ממנה, גם לאחר שהיגר מארץ״מולדתו, בכל המקומות בעולם שאליהם
 הוא נקלע. ואמנם, מי שילמד פעם באופן רציני את ענין תנועת הפועלים היהודית, לא
 באותה דרך ההתבטלות וההסתמכות רק על מקורות בונדאיים בלבד, יגלה באיזו מידה
עות לאומיים, יגלה שהיו אישים (גם ברוסיה  היו בתנועת הפועלים היהודית גם נסי
 וגם באמריקה) שהביאו אתם לפועל היהודי לא רק אידיאולוגיה סוציאליסטית, כי אם
 גם הרגשות יהודיות והבנה יהודית. אבל מסיבות שונות התפתחו הדברים כד שהלק
 זה בתנועת הפועלים נדחה וכמעט נמתק מהשפעה. במבוא שלי לספר ,,זכרונות וחניות״
 מאת א. ליםין מסופר על אברהם אמסטרדם, שהביא אתו הדגשה לאומית חריפה וגם
 גישושים ציוניים, וישנן עוד דוגמאות כאלת. אפילו אדם שיסד את העתון הסוציאליסטי
, ובראשית 2 , היה ביל״ויי, ואיזה זמן היה אסילי בארץ-ישדאל 1 נץ  הראשון, משה מי
 תעמולתו ניסה לשתף כאתד את היסוד הארץ־ישראלי עם היסוד הסוציאליסטי. אבל
 כל אלה נדתקו הצדה על ידי כוחות גדולים יותר, ובעיקר על ידי הכות המתבולל
מ שה״בונד״ התתיל להתארגן היו פועלים ז  שנבר בתוך תנועת הפועלים היהודית. ב

[1930—1860] 1 

 2 [מסוף תרמ״ג עד אביב תרמ״ד]
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: אנחנו תברים ל״קופות הפועלים״, ואנו רוצים להישאר ב״קופות  בעלי הכרה שאמרו
וך.  הפועלים״, אבל אנתנו רוצים גס לשקול את השקל ולהיות חברים ל״היבת־צי
ה והוהלט עליה בשלילה. כלומר, אבות ה״בונד״ החליטו שאדם הרוצה נ ת  שאלה זו נ
 להיות שותף לתנועה הציונית איבנו יכול להיות הבר ה״בונד״. זה הית בשנת 1897.
 להיות חבר ההסתדרות הציונית באותה תקופה הית דבר קטן מאד, לא נתבע מאדם
 ציוני שום דבר, התנועה הציונית תיתה רכה מאד, לא דרשה שום פרוגרמות, אדם
 יכול היה להיות חבר באגודה המקצועית ושותף למלחמה מעמדית ועל ידי השקל

 בלבד להכריז שתוא שותף לחלום הציונות — אולם גם זה נאסר על ידי ה״בונד״.

 תקומת ״פועלי-ציוך, אותה עובדה שקמו אגודות ציוניות ראשונות של
 פועלים — היא פרי האיסור הזה של ה״בונד״ שאסר על חבריו לשקול את השקל
 ולהשתתף בתנועה הציונית. ד״״בונד״, שגילה את כוה־הארגון הגדול ביותר בין כל
 תמפלגות היהודיות — עד שנוצרה ההסתדרות (ההוגים הציונים־הםוציאליםטיים לא
 גילו כוחות ארגוניים כאלה), אותו ה״בונד״ שהכריז על עצמו שהוא בא־תכות היתיד
ה:  של הפועלים היהודים, דשה בשעתו מעשה היסטורי, שאין לו תקנה עד היום הז
. אפילו בתקופה ל א ר ש י - ץ ד ל א ל ג י ב ד ו ה י ל ה ע ו פ ת ה ג א ל י א פ ו  ת
 שענין הציונות היה עדיין בגדר של חלום — נעץ בה את החרב של פילוג, בזאת
 שמנע מהפועל היהודי לר.יות ציוני. ארם כמו םירקין, בעל אידיאולוגיה מפורשת אנטי־
 בונדיסטית, גם הוא סבור היה בבשר זמן מסוים שאפשר לאדם להיות חבר ב״בונד״,
 אם ה״בונד״ יאפשר לו להיות ציוני. בהכרעה אנטי־ציונית זו קיבל ה״בונד״ על עצמו
 את האהריות ההיסטורית על פילוגה של תנועת־הפועלים היהודית. לא בזה בלבד
 שלא קיבל את הפרוגרמה הציונית וראה בה בגידה בסוציאליזם, אלא בזת שגרם לכל
 המלחמות הפנימיות הארגוניות האיומות, שעשו שמות בתנועודהפועלים היהודית
 והזיקו גם במלהמה הכלכלית ותמיד הביאו רק הפסדים גדולים. ה א נ ט י ־ צ י ו נ ו ת

 של ה״בונד״ היא שגרמה לכך.

 אעביר לפניכם רק דוגמאות אחדות מאותן שיטות ההסברה האבטי־ציוביות
 ששלטו אז ברחוב ופעלו פעולה כל כך גדולה. לפני הרבה שנים ישבתי בארכיון
 של ה״בונד״ ובדקתי שם כמת דברים ומצאתי שם בין השאר עתון מקצועי מענין
 ביותר. מהאגודות המקצועיות היהודיות הראשונות היו שתים שתיו תזקות ברחוב
, (בורםקאים) והשניה — עושי־מברשות. הן היו , : אתת — ה״גארבערס  היהודי
 מפורסמות מאד בארגונן, והן שאירגנו כמעט את כל הפועלים במקצועותיהם.
 באחד העתונים של האגודות האלה, במאמר ראשי, מוסבר מדוע הפועל
ונות? — הוא טוען — הפועל : למי דרושה הצי י נ ו  אינו צריך להיות צי
נות! לציונות זקוק הבורגני, כי בעל־הבית היהודי כיון שהוא רוצה ו  אינו זקוק לצי
 להשיג פועל זול, וברוסיה אינו יכול להשיגו, כי הרי כאן הפועל מתארגן ונלתם על
 שכרו, — לכן הוא 9טיף לציונות, כלומר, שהפועלים יעזבו את רוסיה וילכו לארץ׳
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 ישראל, ושם יוכל לנצלם כהוגן. הנימוק הזת, שבעל־הבית תיתודי שאינו יכול לשאת
 את יוקר העבודה שבתחום המושב, המציא את הציונות כדי שיוכל יותר סוב לנצל
 את הפועלים, הית בו כדי למשוך את הפועלים היהודים. כי בזמן ההוא הם היו
 פרימיטיביים למדי. סיפרו לחם כי חרצל ולילינבלום חם שליחיד״ של הבורגנות
 היהודית, כדי להוריד את שכר העבודח של חפועל, וחאםינו בכך. פעם חיח מוסבר
 שהציונות היא ענין של תבורגנות הקטנה, המקווה שבארץ״ישראל יוטב מצבה! פעם
 היו משתדלים לד״וכית שתבורגנות היהודית היא כת עשירת והזקה, שיש לה צורר
 בשלטון פוליטי... ושלטון פוליטי היא אינה יכולה לקבל ברוסיה, לכן היא מקווה להגיע
 אליו בארץ־ישראל... המוחות החריפים של התיאורטיקנים היהודים היו מתהדדים מדי
 פעם כדי לסלף את הציונות בעיני הפועלים היהודים. לאחד שקמו ״פועלי־ציון״ —
וך היא לא תנועת של פועלים, אלא של  היה ה״בונד״ צריך להסביר ש״פועלי־צי
 כיכנים ומשרתים של הבורגנות, כדי להונות את הפועלים היהודים ולסבור את עיניהם.
 בינתים קמה תנועה דמוקרטית ציונית, ואי אפשר לטעון נגדה את טענות הדת,
 וכן קמה תנועתיפועלים יהודית ציונית, ואי אפשר להמשיך בטענה הנושנה, כי
ד ג  הציונות היא ענינה של הבורגנות, — לכן היו אנוסים להביא תשקפות אתרות נ
 הציונות. הוכיחו שהציונות זוהי ״אוטופיה״. אדם רציני בימינו, בימי השקפות מדעיות
 ותגליות, איך יכול הוא להיאחז ברעיון שאפשר לומר עליו שהוא ״אוטופיה״,

 ״רומנטיקה״ ז.. ולא היתה מלת״גנאי קשה מזו.

י ע י ב ק ש ר  פ

 תופעת אתת כללית, שתיתה אפיינית לא רק בשביל ה״בונד״, השובה להבנת
 האוירה ד״ציבורית שהיתה שוררת באותם הימים, ולא באותם תימים בלבד. אני רוצה
ר: אדיקות של יהודי דתי המקיים ו , לא במובן תשג ת ו ק י ד : א  להסביר את המושג
 את כל ״השולחן ערוך״! המושג ״אדוק״ איננו כדוד במושג ״דת״. יש כל מיני
 אדיקות. כאשד אנשים תוםכים עיקרון שקיבלו אותו כדי לחיות לפיו ועושים אותו
 למשהו מאובן, חםר״רוח-היים, ההולש על כל הצרכים הטבעיים — הדי זו אדיקות.
 ספרות ההשכלה נלתמה במידה רבה נגד אדיקות דתית (תזכרו את ״קוצו של יוד״
 מאת יל״ג), והיתד. לה זכות גדולה במלחמה זו. ציוויים שהיה להם בשעתם צורד
 הגיוני ^ל־ במשך הזמן נהפכו לאבן כבדה. אין אתה הושב כלל על טעמי הדברים, לא
 ביחסך לטבע, לא בחגך, אלא אתת כורע תתת סעיפים וםעיפי־םעיםים, אפילו בזמן
 שניטלה מהם כל תיוניות. מתור מרדנות זאת של ההשכלה באה מידה ידועד, של
 תשתהררות מכמה וכמה מושגים נושנים. אבל קרה דבר משונה מאד, שתורות חדשות



ם 63 י ל ע ו  פרקים לתולדות תנועת מ

ננות,  אשר צעירים למדו וקיבלו אותן נהפכו אצלם גם כן לתורות תנומות, להלכות מאו
 שהאדם כאילו קיים למענן, כדי לקיים אותן, ולא שהן קיימות בשביל האדם. אחד
 הדברים הגדולים שאחד־העם עשה בראשית הופעתו הספרותית, ובזאת נתן דחיפה
 ידועה לספרות העברית בשטח זה, היתה קריאתו ל״תורח שבלב״. כלומר, הוא חשב
ך אין לח אחיזח אצל עם חי דק על פי גזירות ו  שתגועח חיח כמו תגועת ״חיבת-צי
 וציוויים. אם לבו אינו פתוח אי אפשר שתקום תנועת־חיים יוצרת. את *חיבת-ציוך,
 שקמח לפני חציונות חמדינית, חוא ראח כתנועת של תת;ערות נפשית וחתנערות

 מחשבתית כאחת.

ד קרה גם בסוציאליזם. תנועת־הפועליס תיתודית איםשרה לכאורה לאדם  ג
 גישה הדשה להיים, לכל ההנית, מגע הדש עם המציאות. אבל בינתים קרה משהו,
ץ הזה. אפי האנשים לא השתנה, אנשים שהורגלו כל ימי חייהם לחשוב ע מ  שסתם את ה
 לסי מושגים של דינים, סייגים וסעיפים, וקידשו מימרות מסוימות, העבירו את דרך
 מחשבתם ז1 אל חחייס חחדשים. לפנים היו רגילים לראות את הגאון מוילנת או את
 הבעל־שנדטוב, כקדוש שאין לחרחר אחרי דבריו. לאחר זאת נחגו כך לגבי מרכס
 ופלכנוב. גישח עצמית לבעיות חחייס לא חיתח לחם, כי אם חגאונים חיו מוסכמים
 ושלטו ״שלטוךעריצים״ במחשבתו של הדור. כשם שאצל יהודי אדוק שולטים
 המושגים: מדיפה, מוקצה, דבר האסור בנגיעה, כן אצל צעירים יהודים התחילו
 שולטים מושגים של ,.מוקצה״, כלומר, דברים שאסור לעמוד במתיצתם. וכיון שהיה
 מוסכם שהםוציאליזם המדעי כולו מונה בשטת של המציאות. הרי כל דבר שאינו
 נכנם במסגרת זאת — חוא אוטופיח. כלומר — חלום, והלום — הרי זה רומנטיקה,
 ורומנטיקה היא ריאקציה... כד באה ההשתלטות של מושגים חנוטים. מספיק היה
 לכנות אדם בשם ״אוטופיסט״ או לומר עליו שהוא רומנטי, כלומר, מתענין בעבד,
 בדבר שתלף ואינו מציאותי — והרי הדבקת עליו תו של ריאקציה. הגיון של דברים
 מעין זד. לא נשאר בתהומי ה״בונד״ בלבד, במשד הזמן הזה נעשה למטבע עובר לסוחר
 בתנועות שונות. משום כך צעירים, שבעצמם באו וצמחו מתוך ההייס היהודיים —

 קשה היד. לתם למצוא את דרכם, לחבקיע לתם דרך בתוך חלך־מחשבות זח.

 אותם האינטליגנטים שעמדו בראש התנועה לא היו להם ידיעות מינימליות
 על התיים היהודיים, ומה שידעו עליהם — שכתו. בודאי שאין בזת משום מקריות שאתד
 מהשירים המקובלים מאד על ה״בונד״ באותו הזמן שנעשה לשיר עממי, היה בו תרוז
: ״משיח ה  שהתכוון להכריז על תקומת הפועל היהודי כנושא דגל השחרור בנוסח ז
 והיהדות מתו, משית הדש בא לעולם. הפועל היהודי בפולין וליטר. מרים כבר בתירות
 את דגלו״. יש טרגיות בדבר, שהאדם שתיבר את השיר הזה יתכן שהצטער אהד כר
 צער רב על כך, שכן נתרהק במשד הזמן מדהק רב מחלד־מחשבח כזה — זת היד.
 ש. אב—סקי, בעל ״הדיבוק״. ואותו איש שבמשד עשרות בשנים כולו היה תי בעולם
 של תנועת הפועלים, כולו דרוך לעניניח, שכת את יחדותו, חיח חי בין פועלים רוסים
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 במכרות, אחר כך היה מזכירו של לכרוב וכמעט לא רצה לשמוע על יהדותי, בכנס
 כולו לעולם חרוםי, — אחד כך נעשח לאחד היהודים הנלהבים ביותר ושיתף פעולה
מפלמד בשנים חאתדונות לחייו. הרי שזה היה אדם שבתוך תוכו היה יחודי  עם טרו
 בכל נשמתו, והיתת לו תרבות יהודית עמוקה מאחוריו. בזמן המלחמה הקודמת היה
 הולך לעיידות יהודיות כדי להציל סםרי־תורה, קמיעות וכד, והגיע לגליצית באותו
 הזמן שקלגםים רוסיים כבשו אותה והחריבו את יהדותה, ושם היה מופיע כיהודי גדול
 ומושיע. לכן, אם יהודי כמוהו יכול היה כך לכתוב כשם שכתב — ושיר כזה יכול היה
 לצאת מעטו, יש בזה משום הוכהה שהדברים האלה לא נבעו ממעמקים, היה בזה מין
 קצף שטחי של מחשבה! וקצף זה הוא ששלט בזמן ההוא במוחות היהודים הצעירים.
י ם, אחד מאישי ל ב ו ל ז י ג א ו מ  והנה דוגמה מתמיהה מהזמן הקרוב: ש
 ה״בונר״ בפולין, שנתגלגל בימי המלהמה לאנגליה, ובמעשה ההתאבדות שלו נתגלה
 כסמל של הסבל היהודי, כביטוי היותר נמרץ של הצער היהודי, ששום ציוני לא ביטא
 אותו באותו מצב כמותו. ברגע אהד הופיע שמואל זיגלבוים לא כאיש מפלגה, לא
 כאיש ה״בונד״, לא כסוציאליסט מוגבל, השקוע דק במושגיו המפלגתיים ורואה אה
 כל העולם מתוך שפופרת המפלגה, — אלא התגלה כגיבור לאומי, שכל סבל היהדות
 וקיומה כאילו הוטלו על כתפיו. אם כי לפי מושגי ה״בונד״ הוא ראה את עצמו כפילגי־
׳ ד נ  יהודי. והנה הוברר כי ברגע של מבהן גדול אפשר היה שאיש יהודי מתוך ה״בו
 יתגלח באותו אור שראינו אותו. ותמיחח יתירה, כי חודש ימים לפני מותו של זיגלבוים
 התקיימה בלונדון אסיפה שתיתח מוקדשת לזכרו של י. ל. פרץ, ושם נאם זיגלבוים
 נאום אנטי־ציוני, והוא הוסיף: ״שום דבר לא נשתנה״. הנה דוגמה כיצד אפשרי אצלנו

 הצירוף הזה של רגש יהודי עמוק, נכונות להתמסרות יתודית, עם מפלגתיות מצומצמת"
 שאינה נותנת לראות שום דבר ומקריבה את הדברים חתיוניים ביותר לצורך המפלגתי,

 ואפילו לזה המדומה.

ץ ה״בונד״ ובין הזרמים הציוניים היתד, מרה מאד. כמובן, לא היתה  המלתמה ב
 זו דק מלתמה רעיונית, היא חדרה לכל פינה ופינת, לבית־המדרש, ל״בורםה״, שפועלים
 היו מטיילים בה, לכל אגודה מקצועית. האגודות המקצועיות היו של ת״בונד׳׳, לפועל
 שלא הסכים לסור למרותו של ה״בונד״ לא היה מקום באגודה המקצועית והוא לא
 יכול היה להיות הבר בה. אין זה מקרה שבפולין התקיימו אגודות מקצועיות של

וך וגם של הסתדרויות אתרות. -צי  ה״בונד״ ושל ״פועלי
 מענין, באותו זמן היו ב״בונד״ גילויים כבירים גם של הרגשה יהודית חזקה,
 גם של השתתפות בהגנה עצמית במידה מרובה, ובמידה ידועה גם של נטיה לתרבות
 יהודית. האידיאולוגיה של ה״בונד״ בכלל התהילה, אם אפשר לומר, תוך צמצום*
 מושגים מותלט. במשך שנים רבות לא ידע ה״בונד״ להחליט בנפשו אם קיימת אומה
 יהודית או לא. אם היה ויכוח כזד, עם חרפורמיםטים בגרמנית, באמריקד, — אין זה
 כל כך תמוה, כי הם ניתקו בעצם את הקשרים עם העם היהודי. אבל הםענין הוא, שגם
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 הפועל היהודי בפולין וברוסיה, כלומר: אותו יהודי מוילנה ומביאליםטוק — הממשיר
 באורח היים יהודי, הוא לא ידע אם מותר לו להשוב שקיימת אומה יהודית. לשאלת
 היהודים נמצא פתרון קל וברור מאד — ראשוני ה״בונד״, כשהםצו להסביר לפועלים
: מחר נקבל זכויות, ובזאת תסתיים הגלות. קשה  במה יתבטא השחרור שלהם, הסבירו
 לתאר אותו צמצום של מושגים ומחשבה אצל אנשים שהיו משכילים ואת הצרה
 ההיסטורית של עם שלם היו מוכנים לפתור בזאת שתיגתן ליהודים האפשרות לסחור
 בכל רהבי רוסיה... מכאן תקבלו מושג איך הונך הפועל היהודי במשך שנים רבות.

 ומהו, לדעתם. העם היהודי כולו ? אין אלה, כמובן, יהודים הנמצאים באמריקה,
 באנגליה, גרמניה או במזרח. בחוג־הראיה שלהם הלק זה של היהדות לא היה קיים
 כלל. ומי הוא ״העם היהודי״ שעליו המדובר? -־ אלה הם היהודים ,,שבהםתדרות
 הפועלים היהודית ברוסיה, ליטה ופולין״, ופולין הרוסית בלבד! אותו יהודי שנמצא
 היה אותה תקופה מעבד לגבול הרוסי — אינו בא בחשבון. והרי ידוע שאין כל הבדל
 בין עיירה יהודית בגליציה, רומניה או בסרביה׳ אבל כיון שהעיירות ההן נמצאו תחת
 שלטון אהד, לא תהת שלטון הצאר הרוסי — הרי לתנועת הפועלים הסוציאליסטית
, שכמעט לא ,  היהודית אין דבר זה נוגע. כאן נתגלתה סתירת כזאת בתפיסת ה״בונד׳
 ראינו כמותה בשום תנועת פועלים. סיפרתי לכם על אותו טיפוס של רבולוציונדים
 יהודים, שכדי להתקרב לעם הרוסי היו מוכנים לקבל את כל מושגיו. וחיפשו דרך איך
 ללמוד את לשונו של האכר הרוסי הפרימיטיבי ביותר, עד כדי קבלת דתו. אבל לא
 תיתה שום חובה לאינטליגנט היהודי, למשכיל, להסתגל לחיי העם היהודי, לכבד את
 מנהגיו, כי אם להיפך. השיטה היתה להשניא עליו את אורח־הייו היהודי, מפני שאורח־
 החיים היהודי הוא שהעיק עליו. מבחינה פוליטית הם שנלהמו נגד השלטון הרוסי,
 מבתינד. רותנית השתעבדו כולם לעולם הרוסי. השיטה היתד. לערער את העולם הדתי

 היהודי.

 אתד הבונדאים הותיקים מספר, למשל, שחבר הועד המרכזי שלהם חשב כי
 תפקידו של ה״בונד״ הוא — להטיף לאכילת חזיר... הוא היה נואם על כך נאומים
: יהודים, ן  והיה דורש שהעתון של ה״בונד״, ״ארבעטער שטימע״, יכריז בעמוד הראשו
׳, באשר היהודים סובלים  תאכלו תזיד!.. מובן שתוא נימק את זה ב״נימוקים תיאורטיים,
 מזה שאינם אוכלים בשר ובריאותם רופפת, מפני שבשר כשר הוא יקר ובשד תזיר הוא
 זול. אותו איש מספר ש״החוג שלנו הסכים לדבר״, היה רק ויכוח אם זה מתאים לשמש

 סיסמה לעתוךפועלים או לא.

 בשעה שנתגלה כי לפועל חיחודי אין אפשרות של חדירה לבתי־חדושת (זהו
 פרק שכדאי ללמוד אותו, אולי תתבהר על ידי כך הבעיה של הידחקות היהודים
 מהתעשיה המפותחת לתעשיה הפרימיטיבית. עסקו בכך ברוכוב, לשצ׳ינםקי, אבל לא
: היהודי אינו רוצה לעבוד בשבת.  אכנס כרגע לפרק זה), היה הנימוק הבונדאי לכך
, הטיף לעבודה ,  מתפקידה של תנועת הפועלים איפוא להטיף לעבוד בשבת... וה״בונד
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 בשבת. דבר זה לא יתכן בשום תנועה סוציאליסטית אהדת, מפני שכל תנועה םוציא״
 ליםטית בעולם יש לה יחם של כבוד לערכים המקובלים בתור ציבור הפועלים של בני
נני מדבר כאן על הדבר מבתינת ההשבת הערר המיוהד, התרבותי, ההיסטורי,  עמה. אי
לה: תבטלו  של השבת היהודית. המענין הוא, שמנהיגי תנועת הפועלים ניהלו תעמו
 את השבת, אם כי הדבר היה קשור בהרס המשפהה והבית היהודי. בשומ מקום לא
 תיתה תנועת הפועלים קשורה במידה כזאת עם ההתנגדות לערכי חחיים והתרבות של

 המוני היהודים כפי שזה היה בתנועת הפועלים היהודית.
ת הביאו ברהוב היהודי לאבסורד ו ד מ ע מ ־ ת מ ה ל  גם את המושג של מ
 הגדול ביותר. כבר אמרתי לכם שכמה אקונומיםטים יהודים, וביניהם אנשים מאבות
 ה״בונד״, ראו באיזו מידה מלתמת־ד״מעמדות במציאות היהודית, בגיםו היהודי, תחומיה

 מצומצמים. ואילו ה״בונד״ הידד במידה עצומה את ענין מלתמודהמעמדות.
 לאחר הפרעות בקישינוב, כשנתעוררה שאלת ההגנה, ומסביב לזה קמה
 התעוררות גדולה, והיה צורך לארגן את כל היהודים המסוגלים להתגונן, ללא חבדל
ד ד צ  זרמים, והיו גם זקוקים לכסף, ואת הכסף אסשר היה לקבל רק אצל הבורגנות, — ו
 היה לכאורה לרתום אותה לכך, כי בענין זה הבורגנות היתד. לא פתות פרוגרסיבית
 מאשר ה״בונד״ או ״פועלי־ציון״, מפני שגם הס היו נטולי כל מעמד — מה אמרה

 התיאוריה של ה״בונד״ בנדון זה ? — לא תיתכן הגנה אתת ן
 העם היהודי ברוסית נמצא בסכנת השמד, פרעות פורצות בכל מקום ואינם
ד היה קטן  מבתינים בין יהודי ויהודי, בונדאי, פועל־ציוני, ציוני כללי, כות ההגנה תמי
: לא  ודל ולא מספיק, יש צורך בגיוס מכסימלי של כל הכוחות, — אבל ה״בונד״ בשלו
 לנו ולכם יתד לעמוד בהגנה. אתם אויבינו, והחגנח זחד. עם חמלחמה שלנו בממשלח,

 איננו יכולים להפריד בין ההגנה והשיטה הפוליטית שלנו.
 זוהי באמת אתת התופעות המגלות באיזו מידה נתיבשו היי-הנסש אצל אנשים
י ר ט ט  הגונים מאד, המסורים בכל לבם ונפשם למסעלם. זה מזכיר לי את ר׳ ו ס ם י ה

 ^ ־ -

 של יל״ג. זוהי מין לפםיות כזאת, שהיים רק על פי הסעיפים של ח״שולחן ערוך״
 חמעסדי, חמרכםיםטי. דבר זח מתגלת בעדותו חעצמית של אחד מהטובים שב״בונד״.
 זהו הפירוש המסולף שהם נתנו לענין של מלחמת־המעמדות. היו ברוסיה עמים
 מדוכאים, חיו פועלים פולנים, אבל חפועל חפולני לא חשב כלל שכץן שהוא נלהם את
 מלתמת הפועל אין לו ענין משותף עם האומד. שלו. חםוציאליםט חפולני רצח בשחרורה
 של פולין. הסוציאליסט היהודי חשב שהשתרוד של העם היהודי — סותר את הענין
 הפועלי. אין כל שותפות אינטרסים בין המעמדות, אין שותפות גס באינטרסים של
ן אפשר לומר: הם הפכו את המושג של יקי  ההמונים. אם להשתמש בביטויו של םי
 מלחמודחמעמדות — ל״ברוגז״, מלחמת־חמעמדות של ח״בונד״ חייבה אותו להיות
י  ״ברוגז״ עם כלל ישראל, להתבדל מכלל ישראל. לא התעורר כלל הרצון לחשפחנ ע
 כלל ישראל, לא בא חרצון לעמוד בראש עם ישראל, אלא קודם כל חייבו את עצמג
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 בשמירה על ״טחרת הגזע״ של המעמד המיוחם הזד• שנקרא המעמד תפרוליטרי.
 בעצם, לא כללו בתוכם אפילו את כל המעמד הפרוליטדי, אלא את אלה מן הפועלים
 שנמצאו ב״בונד״, ואם פועל יהודי היד. במפלגת אתרת, הרי חפרוליטריות שלו

 היתד! פסולה.
 אנחנו רואים שאנטי־ציונותו של ה״בונד״ לא נבעה מתוך זה שהוא הגן על
 האינטרסים המעמדיים של הפועל, אלא פעל כאן אותו הכוח המצוי אצל האורתודוכסים,
: זהו כוח עמוק הפועל בכל ההיסטוריה היהודית, הוא תכוה חרוצה כר  הליברלים ו

, שפוחד מפני החלום הציוני. ת ו ל ג ת ה ם א י י ק  ל
 מהי מהפכה יהודית אמיתית? כדי להשיב על שאלה זו נצטרך קודם כל
 להשתחרר מכל המושגים המקובלים ולומר: לא חשובה הקליפה, לא השוב אם אדם
, האידיאה הציונית היתה האידיאה ן כ ו ת  קורא לעצמו מהפכן או שמרני. חשיב ה
 המהפכנית בהיסטוריה היהודית, היא האידיאה שנשאה בקרבה את גילויי הכותות
 הגנוזים, נשאה בקרבה אפשרויות חדשות, שינוי רדיקלי של מצב היהודים, שינוי
 רדיקלי של פרנסות היהודים, שינוי רדיקלי בתרבות היהודית. כל אלה שהם קשורים
, עם ההווה, הרוצים בהמשך ההווה, אינם יכולים להצטרף למתשבת הציונית, ם ו י  עם ה
 בין אם הווה זה הוא אורתודוכסי הפותד מאד מפני כל רות הדש, בין אם הוא
 ״מהפכני״, אבל אץ בו כדי לשנות במאומה את המציאות היהודית. גס השמרנות
 האורתוכםית שאינה רוצה להעיז לעשות שום דבר המתדש את היי העם היתד! נגד
 הציונות, מלבד אלה שהיו אנשי-חזון, שפירשו את תורת נפשם ודרכם — אם זה היה
 הרב קלישר והרב קוק ואחדים, אנשים אמיצים אלה, שהאורתודוכםיה הביטה עליהם
 כעל אפיקורסים. אותו דבר היה עם היהדות הליברלית, וכן קרה עם אותו הסוציאליזם
 היהודי קצוץ־הכנפיס. שלא יכול היה לעכל את ה״אוטופיה״ הציונית. מכאן האופי הזה
 שקיבל הסוציאליזם היהודי המקובל, הגושפנקה השלטת, וזה שהביא אחרי כן את

 המרד כנגדו.
 אמרתי לכם קודם כי אותה עובדה שה״בונד״ הרתיק מעצמו את הפועלים
 הבודדים שהרעיון הציוני משך אותם, היא ששימשת נקודת־אחיזח ראשונת בשביל
 תקומת ״פועלי־ציוך. בילדותי הכרתי אותם הפועלים שהיו חברים ב״בונד״ והלכו
 מה״בונד״ ונתנו מ ל״פועלי־ציוך, דק מפני שה״בונד״ דחק אותם ולא נתן להם
 להיות בתוכם. גם הנוער הציוני שקלט את מושג הסוציאליזם בעומק לבו, במידח
 שלא נכנע לנוסחאות היבשות הללו, — וניתנח לו דחיפח לחפש מוצא אחר לבעיה
 חיחודית — לא נחת דעתו מחציונות חבעלי״בתית כמו שחיא, לא נחת דעתו מהםוציא־
ץ זת יש לנו עדות מענינת, והיא אפיינית  ליזם העממי המתבולל כמו שהוא. בענ

: י ב צ ך  בשביל רבים, היא עדותו של י. ב
 ״כשאני לעצמי חתענינתי כמו אחרים בבעיות העיוניות והמעשיות של תיקון
ד חרגשתי שחמסלגות חרוסיות מסיחות את דעתן, בכננח ובביםול,  עולם, אך תמי



 68 ג. פ צ ב ל ם ו ן

י נ נ  משאלת קיומו של העם היהודי, מעברו ומההווה שלו גם יתד. ראיתי כי רבים מ
 הנוער היהודי, חברי הנגררים אחרי המפלגות — מתכחשים לעמם ולעצמם. לפעמים
 באה תתכתשות זו בחשבון ובהכרה, אך על הרוב — מבלי דעת ומחוסר הרגשה והבנה.
 היה זה מחזח מעליב ומחפיר של בדיהה אל המחנה החזק. מבחינת ההתכתשות לא
 ראיתי הבדל בין הצעירים המתנכרים לעצמם ומסתגלים למשטר הצארי, לכנסיה ולסביבה
 הפרבוםלבית, השלטת בגימנסיה ומחוצה לה, בכדי למצוא חן בעיני מנהלי ביודהםסר
 הממשלתי ובעלי השררה במדינה ובין אלה המתנכרים והמתבטלים כדי למצוא חן
 בעיני חבריהם הרבולוציונרים הרוסים. אין ביניהם אלא זה, שהללו מבקשים לקנות
 חסד המעמד התקיף היום והללו מתרפקים על המעמד שיעלה לגדולה מחר; דרך אחת
 להם — התכתשות, בגידה כלפי פנים והתבטלות ונחיתות כלפי חוץ: ודרך זו מעוררת

י מנעוךי דגשי בוז והתקוממות. י  בל
 ״הערכה זו היא שהיתר! בןדאי הגורם בהיי, הגורם שהביאני לחפש צינור חדש,
 בו יחמזג התיוב שבתנועה הלאומית עם ההיוב שבתנועה הסוציאליסטית, ורעיון
 השחרור חלאומי, קיבוץ גלויות ושיבת ציון ילך יד ביד עם רעיון שחרור האנושות
, כרך  מכבלי חמשטר, חעומד על עריצות ועל ניצול רכושני׳׳. וכתבי יצחק בךצבי

 יי״ושיג, תל״אביב, עמוד 10).

 אין אני מתכוון עכשיו לספר בהרתבת את תולדות התפתתות האידיאת הציונית
 בין הפועלים ובנוער היהודי. גם זוהי פרשה גדולה וארוכה מאד, אבל אני רוצת רק לציין
 שלבים אהדים בדרך הזאת. אותם הצעירים היהודים ואותם הפועלים הראשונים היה
 להם הכוה לא להיכנע ל״בונד״ ולא להסתגל אליו, כי אם להדים דגל הדש של ציונות
 פועלית, היה בהם רגש לאומי חזק מאד, מציאותם היתד. מציאות פועלית בההלט, לא
גד אורגניזציה הזקה,  פחות מזו של ה״בונד״ והם היו נתונים במלחמה קשה מאד נ
 שהכילה בתוכה אינטליגנציה מרובה, עם נימוקים מוכנים מראש. ה״בונד״ לא צריד
 היה ליצור יצירה הדשה, מספיק היה לתרגם חוברת שנכתבה בשביל הפועל הרוסי או
: יש מניפסט קומוניסטי, יש פרוגרמה של הםוציאל־  הגרמני, וזה שימש תורה. הם ידעו
 דמוקרטיה, יש פרוגרמה של פלכנוב, שכל האינטליגנציה הפרוגרסיבית תמכה בה. כל
 זה מספיק בההלט. וכנגד זה קם מספר נערים, שצריך היה ?סול לפניו דרך, להסביר
 את השקפותיו, להתגונן. הם עמדו לא דק בפני תיאוריה מוסכמת ומעובדת פחות או
 יותר, הם עמדו גם בפני מציאות מושכת את לב הצעיר היהודי. הוא נמשד לסוציאליזם
 לא רק בכוה התיאוריה, אלא גם בכות המעשה: גבורת המחתרת, בית־הםוהר, — לכל
 זה היה ד״וד מיוחד. הציונות לא יכלה לתת לו זאת. כל מי שטעם את טעם בית״הםוהר
 דאת את עצמו כאילו קיבל את ״הטבילה״ הסהפכנית, צורף למחנה הגיבורים. וכל
 מעלליהם כאילו נזקפו על חשבונו... באותו זמן התהלך הצעיר הציוני והשבונו היה
 לא כל כד קל. את חגבורח חאפיתית שלו חוא עצמו לא ידע. יתכן שבמעשיו של איש
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 ביל״ו ושל אותו נער שתלך עם ביל״ו לא היתד. פחות גבורה, ואולי גם תיתת דרושה
 לכך גבורת רותנית יותר. אבל האם ברוסיה ידעו אז מה זה ביל״ו ? כשרון התעמולה
 הציונית היה כל כך עלוב ודל, שבעצם מה שנעשה בציונות היד. כמעט לא ידוע.
 החוברת הראשונה שנכתבה על ביל״ו, ושיצאה ב*1905, היתה דלה ועלובה, לא היה
 בד. גם שום חומד ממשי, התעמולה הציונית לא דיברה על המעשה הארץ-ישראלי, לא
 התפארה במעשה הזה. הדגש הושם על התיאוריה הציונית. במידה שהיו גילויי גבורה —
 הדי לציוני הצעיר היה הדבר בלתי־ידוע לגמרי. אולי היתה גבורה בדמותו של אליעזר
 בךיהודה, שעזב את רוסיה והלך לירושלים. אמנם, זה היה מאד מוזר ומקסים. אבל כמה
 אנשים ידעו על מעשהו זה של בךיהודה ? זה ה־ה הרקע. חוסר המעשה הציוני, חוסר
 מעשה הגבורה בכלל, בו בזמן שהתנועה הסוציאליסטית כולה נשמה רוח של גבורה,
 וקל מאד היה להיות הבר התנועה ולהגשים את יעודה. כמובן, היו אולי צעירים יהודים
ה: לנגד עיני  שידעו על הנעשה בארץ־ישראל. בשבילי בילדותי היתה ארץ־ישראל חי
 רוהי עמדו כל מושבה, כל עז וכל עגל שנולדו שם. אבל הצעיר היהודי לא חי את
 הדברים האלה. בתעמולה הציונית לא תפסו החיים בארץ שום מקים. היו ויכוחים.
 היה ויכוח בין הרצל ואהד־העם, היו ויכוהים תיאורטיים אבל היים ציוניים, פעולה
 ציונית לא היתד., והצעיד היהודי הציוני ראה את עצמו מאד נהות־דרגה, מאד ירוד,
 ואנשים צעירים לא תמיד תיים דוקא בתיאוריה. הכרתי הרבה חברים, שלו ניתן להם
 בשעתם המעשה הציוני, יתכן שהיו מטובי החלוצים ומראשוניהם. הם היו אנשי־מעשה.

 ואת המעשה יכלה לתת להם דק המהפכה הדוסית ולא הציונית.

 ובכן, לא היה בכוחה של תנועת ״פועלי־ציוך, בצורות שונות, כפי שהיא התחילה,
 להחזיק החזקדרשל-קיימא את חבריה. מצד אחד היא פתהה להם את הדרך לסוציאליזם,
 הכניסה אותם לעולם המושגים הסוציאליים, אבל היא לא יכלה להנחיל לכל הבר וחבר
 אותו עומק ההרגשה היהודית ואותה ההבנה התיאורטית העמוקה שהיתר. מצויה אצל
 ההוגים שבה. לא תמיד היתד. יכולה לקיים את הנאמנות העמוקה, בזמן שלא היתד.
ת י ט ר ו א י ת ת ה ו ל ג ת ס ה  יכולה לפרנס את המעשה שלהם. ואז התחילה ה
ת בתנועת הפועלים. תיאורטיקנים ציונים שונים גילו בזה תדיפות מ  להלך־המחשבה ש
 עצומה והם המציאו לציונות את הבסיס המרכםיסטי. אולם בויכוחים מסוג זה יקרה
 לפעמים קרובות מאד שמתוך רצון של השגת הסכמה מצד המתנגד — אתה נותן לו
 הנהה שבה הוא משתמש נגדך. למשל, אם צריך היה להוכיה שאנתנו איננו אוטופים־
י נ נ  טים — אי אפשר להוכיח שמותר להיות אוטופיסט, אבל יש להוכיה שהציונות אי
 אוטופיה או דבר רומנטי. אבל איך אפשר לומר שארץ־ישראל היא לא דבר דונינטי,
 שעברית אינה דבר רוטנטי ו הרי קשה מאד לומר זאת. אם כן מתחילה הפרוצדורה,
ה וצריך היה א  בדומה לאותו היהודי שנסע בסירה, שהתחילה לטבוע, והסירה כבדה מ
! והרי הדבר הראשון שהוא זורק על מנת להקל על הסירה — זוהי  להקל על המטען
 הטלית והתפילין... מתהילים לותר על כמה ערכים ציוניים בשביל נוחיות הויכוח. איך
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י מונחים נ  אפשר לםהוב לויכות את הכל ?.. גם את ארץ-ישראל, גם העברית וכל מי
 ומושגים, שלהם אין אף רמז במניפסט הקומוניסטי ז די אם תוכל להגן על כך שהפועל
ק מבתי~החרושת« את זה אפשר להכניס לתוך מושגים מקובלים ולתוך חז  היהודי נ
 הלכמיקון המקובל. ואזי מתהילה שיטת הפשטנות, הוולגריזציה, שהיא כל כך אפיינית

 ושהיא קו־יםוד של התנועה הציונית הסוציאליסטית באבה.
 כדי לעמוד במערכה הזאת, נגד כל המושגים המקובלים, נדרשו כותות עצומים,
 גס אינטלקטואליים גם נפשיים, גם יסוד של נאמנות. ואמנם התנועה הציונית גילתה
 כותות רוחניים כבירים, שעלו לאין ערוך על הכוחות הרותניים שתיו מוריו של
 ה״בונד״. לא היו ב״בונד״ חוגי־דעות מסוגו של םירקין, ברוכוב או לשצ׳ינםקי או
 לצקי־ברתולדי, בעלי מדרגה גבוהה של מחשבה, אנשים שהביאו אתם גם תרבות

 עברית גדולה וגם תרבות סוציאליסטית רחבה מאד.
 אבל אי אפשר היה לההזיק מעמד בשטפון הזה של המהפכה הדוסית ובאותו זמן
 להקנות את המושגים המורכבים כל כך של הציונות הסוציאליסטית להמונים הרוצים
 בסיסמאות פשטניות. ואז התתילה, מה שםידקין קורא באירוניה — ,,הדיםקוםיה״
 (חויכוח). הויכות תפס מקום גדול מאד בתיי היהודים של אותה תקופה. ויכוה זה היה
 מעין בוקס, זאת היתה היאבקות בין ציונים ואנטי״ציונים. צריך היה להסתער על כל
ם י א ת ה ם ל ו ק מ  המושגים המקובלים ולערער הרבה דברים. זה היה קשה. ב
ו ח. כ י ל ח ו ה א ר ו ת ת ה ו א מ י א ת ם ה , ה ה ר ו ת ל ה ח א ו כ י ו ת ה  א
 כלומר, התתילו לקצץ בתיאוריה הציונית כדי להקל על הויכוח. בדרך זו, אמנם אסשר

 היה לנצח בויכוח, אבל היה זה נצחון מהיר וקל והוא הכיל בקרבו את המפלה.
 להלן ירובד על כך באיזה תתהתים נתקלה המחשבה הציונית הסוציאליסטית
 בראשיתה, עד שהגיעה להכרת עצמה, וכמה אבידות היו לה עד שמצאה לעצמה גם
 דרך של מחשבה מקורית יותר וגם את הדרך של חמעשח שלח, שהיה חסד לת כל הזמן.

י נ י מ ק ש ר  פ

 אך לפני כן עלי להדגיש את התידושים שהכניסה הציונות חפועלית בתוך

 מחשבת הדור.
 קודם כל, הציונות הפועלית, בגלגוליה השונים, גילתה כמה עובדות, אשר היו
 קיימות, אבל לא הרגישו בהן. אם נרצת לערטל את המתשבה האמיתית של הציונות
 הפועלית באותו זמן מכל הקליפות והלבושים האידיאולוגיים שלה, עלינו להגיד שהיא
 גילתה שהעם העברי הוא עם של מובטלים, עם של מחוםרי־עבודה. היא גילתה שתופעה
, , ,  פשוטה מאד של המציאות היהודית, שלפנים אולי קראו לה בפשטות בשם ״דלות
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לה! שהעם הזה, שהוא תםר־מדינה וחםר־קרקע, מן ו ג י היהודים נ נ ג  היא מהותית ל
י זה, אשד אמרו  ההכרח שיהא נדון לזזוםר־עבודה. כלומר, את אשר אמרה הציונות לפנ
 פינםקר ואחרים — ניםחח חציונות הפועלית ברוח הזמן. כי באותה תקופה דק התחילו
 להבין מה מסובכת השאלה של הוםר־עבודה. בעצם, הדור שלפני המלחמה חקודמת
ץ מלחמת־העולם ב נ את חבעיח חזאת כבעיח חמורה ביותר. רק בשנים ש כלל לא חשי  נ
 הראשונה ומלחסתיחעולם חשניח חבינח חמחשבח חםוציאליססית את בעית חוסר׳
 העבודה בכל חומרתה. בתקופה שלפני כן השתמשו במושג ״מחנה רזרבי״! היו אומרים
 שלקפיםליזמ יש מתנות של מחוםרי־עבודה, המשמשים רזרבה לתעשיה. אבל תופעה
, שהוא תמיד ת י ד י מ  זו של עם שלם, שהוא על פי ההיסטוריה שלו נדון לאבטלת ת
 התלש ביותר לגבי החדירה לענפי עבודה — חשגח זו חיא חידושה של הציונות

 הפועלית.

 בו בזמן שהמרכםיזם היהודי מלפני הציונות, המרכסיזם הםוציאליםטי חאםימי־
 לטורי והמרכסיזם של ה״בונד״ (אשד לכאורה דגל בשם תיאוריות כלכליות מסוימות)
 בשעח שחוא ניגש לחיים היהודיים, לא הרגיש כלל שישנה כלכלה יהודית מיוחדת,
 אשר לה הוקים משלה, שישנה מצוקה יהודית כלכלית, מה שהרצל קרא אז בשפ
ודךנום״ (מצוקה יהודית) — תרי באת הציונות הפועלית וגילתד• את המצוקה  י
 היהודית הכלכלית המיותרת, שהיא תוסעה מתמדת, מלבד הגזירות, מלבד האנטישמיות,

 מלבד השעבוד הפוליטי. זה היה תידוש אהד שלה.
 החידוש חשני של חציונות חפועלית חיח בתסיםתח כי חחיים היהודיים אינם
: תנועה י  מסתיימים בתחומים של מדינה מסוימת אשד בה שולט, נגיד, ניקולאי השנ
 זו דגלה ברעיון העולמיות של העם היהודי, שלפי מגמותיו ההיסטוריות אחיד חוא העם

r 

 היהודי על פני כל כדור־הארץ. לכן, תנועת הפועלים היהודית אינה יכולה להסתגר
נית מסוימת (שאמנם איחדה אותה שעה את ליסה ואת רוסיה ואת פולין  במסגרת מדי
 כולה, אבל למעשה היתד. זו מסגרת מדינית של רוסיה), אלא היא כוללת את כל

 התפוצה היהודית בעולם כולו.
 את התנתה הזאת קיבלו נושאי רעיונותיה של הציונות הפועלית, כמובן,

 מהציונות, אבל הם העבירו אותה בראשונה אל תוך תנועת הפועלים היהודית.
 והם היו הראשונים שהרימו בשביל תפועלים את הדגל של חירות מדינית יהודית.
 בה בשעה שהםוציאליםטים שלפניהם לא הרגישו כלל בזה שקיימת פרובלימה של
 תירות לאומית, ובביטול גזירות מסוימות חיח כלול לגבם חמושג של חופש, — אמרה
ת: יש חירות לאומית ויש געגועים לתירות לאומית בצודתת המדינית  חציוגות חפועלי
 המלאה. וחיא גס ניםתח, אולי באמצעים דלים מאד, לקשור את חרגשות חפועל ומצבו

 עם סצבו של חעם, עם תקוותיו של העם.
ו לו  אם הםוציאליטטים הראשונים הרהיבו את מושגי הפועל היהודי, בזח שנתנ
 לא רק את המושג של מלחמה מקצועית, של שביתה, של שנאה ומרירות נגד נותן־
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 העבודה שלו, אלא הוסיפו: יש אידיאה סוציאליסטית של שחרור מעמד העובדים, יש
 בעיה פוליטית של הפלת משטר העריצות — הרי באה הציונות הפועלית והעמיקה את
 הקשר שהיה קיים אצל הפועל היהודי אל עמד ז את הקשר שהיה נטוע בלבו — העבירה

 אל עולם ההכרה.
 מבחינה זו אפשר לומר: כשם שכל תנועה רצינית יוצרת מדע שלה, בך הציונות
 הפועלית אף היא הניחה יסוד למדע אחד, והוא מדע הכלכלה היתודית. כשם שההשכלה
 והשאיפה לאמנםיפציה, מבחינה רוחנית, יצרו מדע חדש, שקראו לו ״תכמת ישראל״
 (והיה זה הנסיון הראשון לעשות את ההיסטוריה היהודית לאוביקט של לימוד, לחומר
 חקירתי), כן הציונות הפועלית, אפשר לומר, היא היא שיצרה את הסוציולוגיה היתודית,

 את תורת הכלכלה היהודית.
 לפני הופעת הציונות לא היה שום מושג על סוציולוגיה יהודית. הראשון שהתתיל
 בזה היה רופין. ואלה שהמשיכו בשטח זה ועשו בו גדולות היו אנשים כמו יעקב
 לשצ׳ינםקי. כמו יצחק שיפר (שנפל עכשיו בגיטו נרשה, אולי ההיסטוריון העברי החשוב
 ביותר בימינו), כמו ברוכוב. אנשים אלה הניחו את היסוד לחקירת הכלכלה היהודית.
 כשם שהקפיטליזם בהופעתו יצר את המדע של כלכלה מדינית (כי הודות להתהוות
 הקפיטליזם אופשרה הופעתם של אנשיימדע כמו אדם סמיט, דיקרדו, אתר כך מרכס) —
 כך גם ראשית המתשבה הפועלי־ציונית איפשרה הופעתו של מחקר חדש בשטח

 הכלכלה היהודית.
 אם נרחיק לכת נמצא שאילמלא קמה תנועת הפועלים היהודית, ואילמלא חדרה
 לתור הציונות ההרגשה המהפכנית והמהשבה הסוציאליסטית, ודאי גם לא היתד! יכולה
 לקום העליה השניה. זאת אומרת: הציונות הרגילה, הבעל־ביתית, המסתפקת בשקל,
 המקווה לנסים ממשא־ומתן דיפלומטי של הרצל, התורמת פעם אתו פרוטה לתיבת־

 ציון. לא היתה מסוגלת להוציא מקרבה מחנה חלוצי.
 גם המחנה החלוצי הראשון, המחנה של ״ביל״ו״, היה בעצם מקושר במידה
 מרובה מאד עם השפעת הדוחות ברוסיה באותה תקופה. ידוע מה היתד. האוירה
 הרוחנית הכללית תלא-יתודית, הדוסית, בה פעלו אנשי ״ביל״ו״ הראשונים. כשם
 שהתהוות התנועה העממית המהפכנית ברוסיה, תנועת ה״נרודניה ווליה״, היא שנתנה
 את הדחיפה לאנשי ״ביל״ו״ לחיות כך כפי שהם חיו, לפרוק מעליהם כל מתשבד, של
 רכישת השכלה לשם קרירה, לעורר בהם חובה לעם, אחריות לאומית — כך גם אחרי
 כן, אילמלא התהוותה של תנועת ציונית צעידה, אשר קראה לעצמה ציונית־פועלית
 ואשר ינקה מהמהפכה הרוסית, ספק אם יכול היה לקום הטיפוס האנושי של העליה

 השניה.

 עד כאן מניתי את זכויותיה של התבועה הפועלי־ציונית — עכשיו אבי עובר
׳. ת׳ ו״חיקוי של חתלןרות, נח: ״חיקוי של חתבטלו  לתולשותיח. אצל אחד־חעם מצוי חמו
 ובכן, חייתי מגדיר את חולשותיה של חתנועח חפועלי־ציונית במלים של ״חיקוי של
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 התבטלות״. בעצם נלחמו בה שתי המגמות הללו גם יתד. ודאי, ״פועלי־ציון״ חייבים
ו הרבח לתנועח הםוציאליםטית הכללית, מפני שלמדו ממנה הרבה, קיבלו ממנה  חי
 אלמנטים מסוימים שעיכלום יפה, התאימו אותם לצדכי עצמם והשתמשו בהם לשם
 קיומם. אבל יש סוג של התבטלות שאינו יודע לעכל אלמנטים שונים ולהפריד בין מה
 שדרוש לו ובין מה שאינו דרוש לו, כי אם נכנע ומתבטל מפני כוחו של האהר. מגמה
 זאת — התיקוי של התבטלות — שלטה במידה לא קטנה בנפשם של הציונים הצעירים

 ועשתה בהם שמות.
 התנועה הזאת גדלה בתור אוירה של מלחמה פוליטית, כלומר: מלתמה במשטר
: זו היתה מלחמה שהיה בה הרבה מיסוד הגבורה, וכד ראו ד  הרוסי. כבר עמדתי על כ
 אותה בני הדור ההוא. המלחמה המדינית של אותם הימים היתה מלווה בזיו מיוחד,
 והיה קשה מאד לצעיר הציוני לראות את עצמו נהות־דרגה ופחות־ערך לגבי אלה

 המנהלים את מלהמתם עם האויב הגדול — עם הצאריזם הרוסי.
 והנה התחילה היאבקות בתוך התנועה הציונית הזאת — אם הציונים צריכים
 לקתת חלק במלחמה המדינית או לא. העולם הציוני הישן, בכלל כל הבורגנות הציונית
 כפרה בדבר הזה — כפרה מתוך הגיון פשוט מאד, שאמר: אנחנו כאן עוברי־אורח,
: כל שינוי ברוסיה אולי יתן לנו איזה  המטרה שלנו אינה כאן, היא שם, במקום אהד

 הקלות, אבל לא ישנה באופן שרשי ויסודי את מצבנו אנו.
 זה היה הגיון בהיר ופשוט מאד. אבל לא תמיד הגיון פשוט ושלם מספיק לבני•
 אדם. השותפות הנפשית של הדור, השותפות הנפשית של הצעיר היהודי הציוני עם
: המשיכה, הקסם היו עצומים. והדי  הלוחמים הפוליטיים הרוסים היתה גדולה מאד
: האויב של הפועל הרוסי, האויב של הסוציאליזם —  אותו אויב לא היה אויב תיאורטי
 הרי הוא גם אויבו של העם היהודי, הוא האויב שאירגן את הפרעות, הוא שגזר את

 הגזירות נגד היהודים. איך אפשר לעמוד כנגדו ולא להילחם בו ? !
 במובן ידוע סתירה נפשית זו שהיתר, קיימת אז עוברת עלינו גם עכשיו,
 במלתמה העולמית הזאת: מצד אחד ישנה ההכרה שהמלהמה שלנו היא מעבר לתתוםים
 של חמלחמה הזאת: מצד שני — המלחמה היא מלחמתנו. אף על פי שאולי אינה מבטיחה
 לנו שים דבר, ואנחנו בה מתחברים גם עם אלה אשר לא רק מהר, ה י ו ם הם בוגדים בנו
 ומכשילים אותנו — בכל זאת מלחמה זאת היא מלתמתנו. אותה הרגשה היתד, גם
 לצעיר היהודי בימים ההם: לא היתד. לו אמונה שלמה כי המלחמה הפוליטית הרוסית
 היא שתביא לו את השחרור, כשם שהאמינו אנשי ה״בונד״ או סתם צעיר יהודי. אבל
 חציוני הצעיר לא ראה לעצמו אפשרות להישאר מחוץ למלחמה הזאת — הן מטעמי

 חלחץ של האוידה מסביב והן מטעמי המצפון המהפכני שקינן בו.
 אותה פועלי־ציונות, אשר הכירה בתנאי קיום הפועלים ובצורך של מלחמה
 פועלית כלכלית, אבל לא הכירה בצורך להשתתף במלחמה המדינית הזאת (קראו לה
 בשם *שיטת־מינםה.״, מפני שמבצרה היה במינסק, ואותו אדם שביסס אותה שמו היה
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 אברהם אבא דובנצ׳יק. הוא נפטר השנה באמריקה ושמ1 נשכה, אבל הוא ראוי שיזכרו
 אותו, מפני שהוא הגה הרבה את המתשבה הזאת), פועלי־ציונות זו שהיה בה הרבה
 יושר־לבב והרבה אומץ־לב ללכת נגד הזרם, לא יכלה בשום אוסן להנית את דעתם
 של אלה אשר השאיפה להיות שותפים למהפכה העולמית או למהפכה הרוסית היתה

 גדולה מאד אצלם.
 מה היתה גישתו של נהמן םירקין לענין זה ז םירקין, שעם כל יהדותו הלוהטת
 היה בעצם איש מאד אוניברסלי, איש שהיה באמת קשור עם המתשבה תםוציאליםטית
 בכל גילוייה ואשר ראה את עצמו כאהד ההוגים לא רק של התנועה היהודית, כי אם
 אהד ההוגים של המחשבה תםוציאליסטית תעולמית — לא יכול היה בשום אופן להשלים
 עם חוסר פעילות יהודית במהפכה, עם הסתלקות היהודי מהשתתפות במהפכה. אבל
 הוא ניסה להגדיר את הנהיה הזאת הגדרה חריפה מאד. הוא גיסה לומר שתובתנו
 להשתתף במהפכה היא לא מפני שהיא תסתור את שאלת היהודים, לא מפני שחיא
 עלולה להביא איזה שינויים רצויים לנו, השובים בשבילנו, שינויים השובים בגורלו
 של העם היהודי. בשלילת התוצאות החיוביות של המהפכה בשבילנו — בזה היה
 םירקין ציוני קיצוני מאד. אבל הוא דאה בהשתתפות זו הובה, כמעט הובה לאומית.
 כלומר, הוא ראה שאי אפשר לנו לותד על ההשתתפות במהפכה, גם אם לא תביא
 תוצאות תיוביות לגבינו. מפני שאי־השתתפותנו בה משפילד! אותנו, מפני שזה נוטל
 מאתנו את עדכנו האנושי. הוא ראה בזה יותר תובה מוסרית, תובת של כבוד, של

 גאוה, מאשר ענין של מדיניות מעשית, שצריכה להביא לידי תוצאות תיוביות.
 הוא גם הרתיק לכת עד כדי כך שאמר: אין צורך שתהיה לנו הסתדרות אהת
 העוסקת גם בציונות וגם במלחמה הפוליטית הסוציאלית ברוסיה. במלתמה הפוליטית
ן יהודי מיוחד, ואם יתנו י  ברוסיה אנחנו אנשים, בני-אדם ככל השאר, אין בזה שום ענ
גד ה״בונד״ לציונות  לנו — נשתתף במפלגות הכלליות, הרוםיות־יהודיות. אילמלא התנ
: נלד כולנו ל.,בונד״ ושם נילתם את המלתמה הפוליטית הרוסית. ובשביל מד  היה או

 עניננו אנו, בשביל חיינו היהודיים — נקים הסתדרות מיוחדת.
 ישנן דעות שיש בהן עומק ידוע, אבל אינן עלולות לתתקבל על דעת חדור.
 כסילות זו שאמרה: אל לנו להיבדל במלחמה המדינית מאלח חנלתמים את חמלחמה
ונית! נהיה  הזאת, ואל לנו להיבדל בענין הציונות מאלה העושים את העבודה הצי
 שותסים לקונגרס הציוני, להסתדרות הציונית, שם נתארגן בשביל העמדה שלנו,
 חםוציאליםטית, בציונות ן מאידך גיסא, בחיים בגולה נהיר! שותסים לאותן המפלגות
 והתנועות שבהן אנחנו מוצאים התאמת לתפיסתנו אנו — הכסילות הזאת היתה מאד
 מאד הגיונית. ומתוך המגמה הזאת נוצרה ההסתדרות הראשונה הציוניתיםוציאליםטית,

 שקראו לה ,,תירות״ ואשר התכוונה להוביל את הפועלים בדרך הזאת.
 י אולם גם הדרך הזאת לא נתקבלה. במידה ידועה היא לא נתקבלה מפני שגם
 ה״בונד״ וגם הסוציאליסטים האסימילטוריים, כסי שכבר אמרתי לכם, לא היו מוכנים



 פרקים לתולדות תנועת הפועלים 75

 להשלים עם זה שבתוכם יהיו ציונים. הם הכריתו את הציוני להתארגן במפלגות מיוהדות,
 ובמובן זה קבעו באופן היסטורי את הטרגדיה של פילוג תנועת הפועלים היהודית, מפני
 שלא יכלו לעכל בתוכם כל מתשבה לאומית. אבל גם אילמלא כן, יתכן מאד שהפועל
 היהודי הציוני לא היה מוצא בו את הכ1ת לתיות בשני שטתים, והוא היה צריד למצוא
ונית וגם את שיתופו  בהסתדרות שלו את הכל, את כל סיפוקו — גם את בדילותו הצי
 הסוציאליסטי. וכך קמו המפלגות האהרות שצמתו לאתר ההתפצלות בתוך הציבור
וך  הציוני. גם המפלגה שקראה לעצמת ם.ם. (ציונית־םוציאליםטית), גם ״פועלי־צי
 מיסודו של ברוכוב, גם התנועה ,,ווזרודדניה״, (כלומד, התחיה), ואף המפלגה שקראה

ו ? •  1 ו /

 לעצמה ״סיימיםטים״ — כולן למעשה הלכו באותה דרך של איתוד המלחמה המדינית
,הפעולה הציונית״ בהסתדרות אתת. , י  הרוסית עם מה שקראו אז

 ואפילו שלוש תנועות נפרדות אלו, שהיו ציוניות בעיקרן, אף הן לא חצליחו
 לתתאתד, נאמר, בשטה הפוליטי המשותף. כיון שתתתילה ההתבדלות הלכה לא רק
־ היא התפצלה בכל הקוים. באותו זמן  בשטה הענינים של אידיאולוגיה ציונית ־
 שתתנועה של ברוכוב הושפעה מאד מהםוציאל־דמוקרטיה תרוםית, מתנועת פלכנוב —
 הושפעה ״ווזרת׳דניה״ מהזרם האתר של הסוציאליזם הרוסי, פרם.ר. כל אתד רצה

י הרמוניה עם התנועה המקבילה לו בין הלא-יהודים. מ  להסתגל, לבוא ל
ם קרה דבר מענין. אמנם, לסי התיאוריה הציונית העיקר היה —  אולם בעתי
 המטרה הסופית ליצירת מעמד פועלים יהודי — הגשמת הציונות והסוציאליזם. הציונות
נית! המלהמה הפוליטית ברוסיה היתד. ו  היתה קשורה עם ארץ-ישראל, עם פעולה צי
 לכאורה רק שלב, דק מעבד. ואף על פי כן, כמו שקורה לפעמים קרובות, המטרה סולקה

 הצדה, ודרך המעבד — היא נעשתה לעיקר.
 ואולי אין כל כך להאשים את בני הדור בזה שכך עלתה להם. במובן הציוני לא
 היה כמעס שום מעשה לעשותו, לא היתה כמעט שום דרך מעשית מהייבת לצעיר
 היהודי לשם קיום מצות הציונות (הרצל לא הראה לפועל היהודי שום דרך פעולה
: תקווה, תהיה נאמן לחלום, אני מנהל בשבילך ו ות; הוא רה. אמר ל נ ו  בשביל הצי
 משא־ומתן מדיני, מחר־מחרתים אשיג את הצ׳ארסד — אז תתהיל ההגירה, אז יהיה
 צורך בך! היום אתה צריך לשמור אמונים לרעיון. גם הציונות הסוציאליסטית — אם
 זו של ברוכוב ואס זו של ם.ם. — יכלה רק לומד לפועל: תעסוק בתיאוריה הציונית-
 סוציאליסטית, תתןכח« אבל מחוץ לויכות לא היה שום אקט ציוני, לא היתד. שום
 פעולת ציונית ארץ-ישראלית ממשית). באותו זמן שדדרהמהפכה ברוסית בלע אנשים
 לאין שיעור, והיה מת לעשות. כלומר, קשה לנו לומד עכשיו מה היה המעשה, אבל
 אנשים הדגישו את עצמם יום יום שהם נמצאים בתור פעולה ושהפעולה בולעת אותם,
 ממלאה את הייהם. הכל מסביב — אם בתופים ובמהולות, אם בקריאות ובהסגנות, אם
 בישיבה בביודהםוהד — הכל מסביב נשם את האוירה הזאת. ולא פלא הוא אם החבר
 הרגיל בתנועה, אותו פועל שיומו היה במלאכה או בשביתה או בארגון כלכלי של
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 הפועל או בהליכה ל״בורםה״ (גם זה נחשב לאקט מהפכני — להתהלך כל יום שתי
 שעות ב״בורםה״, למען ירגישו גס על פני המדרכה שקיימת תנועת פועלים) — כל
 זה מילא את עולמו של הצעיד היהודי הסוציאליסטי. לעומתו — הצעיר הציוני ידע
 שישנה תיאוריה המבססת. מדוע הוא נבדל מהמפלגות האחרות. אבל כדי למלא את
 החיים יום יום אין הדבר הזה מספיק כלל. לשמ<ר בתנאים כאלה אמונים — לא כל
 כך קל. ואולי שמר אמונים׳ אבל הוא שמר אמונים לתיאוריה בלבד. יום יום — בין
 שהיה מתהלך ב״בורםה״, בין שהיגר לארץ אחרת — היה נפגש עם החיים של שאר
 צ־בור הפועלים היהודי. ובאותו ציבור ענין ארץ־ישראל מילא מקום קטן מאד —
 רק מקום בויכוח. וכד אירע שהגילוי הראשון של הסתגלות לאוירה זו התבטא בזה
 שהמלחמה הפוליטית הרוסית מילאה את נפשו, והוא התחיל לראות את העולם

 במשקפים אלה.

 אחר כך באה התסיסה המעמדית. הפועלי־ציונים קיבלו משאר המפלגות
 היהודיות את ההכרה המעמדית — קיבלו ארתה בשלמות, ככל תיאוריה שהיתה מוסכמת
 וכקיבלת. הם קיבלוה מתוך אותם הקונטרסים שהוציאו הםוציאל־דמוקדטים הגרמנים
 יאשר עמלו וטרהו לגבש מעמד פועלים נגד הבורגנות ונגד הקפיטליזם) והעבירו

 אותה בדיוק, כמו שהיא, לציונות.

 אמנם התיאורטיקנים של ״פועלי־ציוך אמרו כי במציאות היהודית התתומים
 בין תמעמדות אינם כל כך בהירים, המעבר ממעמד למעמד הוא קל מאד. כבר עמדתי
 על כד כי המעמדות היהודיים נמצאו בדרגה של חומר נוזל, מפני שהנער שנעשה
 פועל בא ממשפהה בעל־ביתית או חצי־בעל־ביתית, או מה שקוראים בנוסה אחר:
 ״זעיר־בורגני״, והיה משמש משך כמה שנים שוליה, ואחר כך נעשה פועל אצל בעל־
 מלאכה, אבל רצונו היה ליהסך בסופו של דבר לבעל־מלאכה, או לצאת ממעמד הפועלים
 באיזו צורה אחרת. התנועה הסוציאליסטית עזרה לתהליך זה לא מעט, כי הודות לה
 פותחי אצל הפועל והפועלת צרכים מיותרים ובזאת דחסה אותם ליציאה מתמעמד
 הירוד שלהם: התופרת הפכה לאחית רחמניה, הפועל, במידה שלמד משהו, חלד
 לבחינות ונעשה לאכםטרן ושאף להיות מודה. יתכן שהמציאות המעמדית לא היתד,
 איתנה. אבל התיאוריה המעמדית היתה איתנה מאד. ואז יצא שהבחור חיחודי צריך
 היה למצוא לעצמו פשרה בין התסיסה הפועלית, ששלטה מאד ברחוב היהודי ושראחח
 כל מאורע כאילו חיה זה ענין מעמדי, ובין אותה תסיסה לאומית שהוא חונך גם עליה.
 יתכן מאד שבעלי ההלכה פתרו את השאלה הזאת. אבל לא די היה בפתרונח
 תתיאורטי — צריך חיח למצוא בחיים איזו פשרה, איזה ניסוה היודע לשקף ולתכיד
 את חמציאות חמעמדית בתוך חעם חיחודי, וגם את האופי חלאומי חיחודי — את

 חמציאות חלאומית חיחודית חשלטת גם על חפועל, גם על חלא־פועל.

 לאנשי חםוציאליזס חמתבולל חיח ד״כל פשוט וקל, לחם לא חיו כל בעיות
 מטרידות. למשל, בעצם ענין הפרעות — תוסעה שלא היתה מעמדית דוקא, שהלה על
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 כל יהודי ויהודי — אי אפשר היה בשום אופן ל,,בונד׳׳ להסכים שיכולה להיות הגנה
 משותפת לו ולמסלגות אחרות. למעשה לא יכול היה להתחבר לא דק עם תבודגנות —
 אפילו לא עם המפלגות הפועליות האחרות, מפני שגם אותן פסל ותדביק גם עליהן
. וכיון שה״בונד״ הדביק לפועל הציוני את התו של בורגני, , ,  את התו של ״בורגנות
 שאיננו איש מעמד הפועלים, הרי בזה הענין בשבילו כבר נפתר. וכך קרה שהפועל
 היהודי, חבר ״סועלי־ציוד, נעשה בעצם גם הוא אדם אשר התו המעמדי קבע בשבילו

 הרבה מאד.
 והנה דוגמה לכד מהויכוח בין ״פועלי־ציזך על שאלת ההשתתפות בקונגרס
: צריך היה לדון אם הפועל הציוני משתתף בהסתדרות הציונית או לא, אמנם, י נ ו  הצי
 הוא צמת מתוך ההסתדרות הציונית, בתוכה נתגלה, ממנה ינק הרבה מאד. אילמלא
 הרצל, אילמלא המחשבה הציונית, אילמלא המפעל הארץ־יעזראלי ואסילו במיעוטו,
 ודאי לא היתה יכולה לקום תנועה כזאת. אבל מכיון שהפועל־ציוני ששמע מם יום כי
ונית: ״נגררים  מהובר הוא עם הבורגנות, או כמו שהיה כתוב אז בספרות תאנטי־צי
 בזנב הבורגנות״ — וזה הדי היה העלבון הגדול ביותר שאפשר היה לומר לפועל־
 ציוני — רצה לקרוע את הזנב הזה, רצה באיזה אופן שהוא להיפרד. ואז באה התיאוריה
 וסמכה את ידה על רצון זה ואמרה: אנחנו אמנם ציונים, אבל מה לנו ולקונגרס הציוני ?
 ההסתדרות הציונית היא ענין של הבורגנות — לנו אין שם מת לעשות. ותדבר הגיע
 לידי כך שדוקא ברוכוב, אשר גדל מתוך הציונות, אשר ניהל באומץ־לב ובכות כביר
ד אוגנדה ובעד הרעיון הציוני הטהור, ועבד שנים אתדות בשליחותו של ג  את המלהמה נ
 אוםישקין, וראה את עצמו כתלמיד לאוסישקין — דוקא הוא ראה צורך שלא להשתתף
 בקונגרסים הציוניים והוא שראה צורך לבסס תיאוריה, מדוע הפועל הציוני אינו צריך

 לקחת חלק בהסתדרות הציונית.
 לא היה כמעט ערך אחד בציונות שלא עמד בפני היאבקות קשח מאד. ובציונות
ם (כלומר, ערכים כאלה הנמצאים בחוד י ז ו נ  היו הרבה ערכים גלויים וגם ערכים ג
 תנועה, שהם כאילו מקופלים, שאולי גם אין יודעים עליהם הרבה, ורק בבוא הרגע
 הם נפתחים ומתגלים). כל ערך וערך של הציונות עמד בפני היאבקות קשת מאד.
 והתברר שנושאי־הדגל של התנועה הזאת אין בהם הכוה להגן על הכל. וכשאין הכוח
 הזה — מתפרקים ממה שהכרחי להתפרק, כדי שאפשר יהיה לכל הפתות לקיים את

 המעט.
 כבר אמרתי שאחת ממלות־הגנאי הקשות בתקופה ההיא היתה המלה: ״רוסנ־
: מושג שאינו עומד בפני תסיסה כלכלית. למשל: הציונות טיפתה את ו נ י  טיקה״. הי
 הרעיון של תתיית הלשון העברית. מן הרגע הראשון של צמיתת האידיאה הציונית.
 שחיתח ביםודח שאיסח לחחזיר ערכים אבודים לעם, צמחה גם חשאיסה של תחיית
 הלשון העברית -י בין שהאמינו באסשרות של דיבור עברי ובין שלא חאמינו בזה.
 ואולי כדאי לדעת שכמה וכמה מן הציונים החשובים בשעתם שללו את הדיבור העברי.
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, אבל לא ה ב ו ת  אמנם, היה לתם קשר עמוק לתרבות תעברית. לשסח העברית ה כ
 האמינו שאפשר לתתזיר את הדיבור העברי ההי. גם לילינבלום וגם אחד־העם לא
ו לתאר באיזו מידה היה כל הענין הזה של תחיית  האמינו בדיבור העברי. קשה עכשי
 השפה, במשד עשרות השנים הראשונות של הציונות, ענין של מספר אנשים שנראו
 באמת כמגוחכים. הדיבור העברי שלהם היה דיבור לא סבעי, דיבור מלאכותי, שלא
 חיתח לו שום אחיזת במציאות, לא חית לו ודאי שום לית ושום גמישות של שפת חית.
 בשעת דיבורם היה רושם שאנשים אלה חולבים על קבים, שהם ממלאים את פיחם
 חצץ. ודוקא אנשי התרבות העברית, אנשים הקשורים לשרשי התרבות העברית, דוקא
 הם, פחות ממישהו אתר, יכלו לתשלים עם אותו הדיבור העברי המלאכותי שדיבר אז
ך  בךיהודה בארץ-ישראל. בימינו אנו קשה מאד להעריך את הגבורה העצומה של ב
 יהודה — לא רק בדיבורו העברי, אלא גם בזת שתהליט להפקיר את ילדו הראשון ללא
 כל סביבה ולהשפיע על האם, שלא ידעה עברית, לעשות את ביתם לבית של דיבור
 עברי. ודאי דרושות סגולות מיותרות לאדם כדי שיוכל להגיע למין תקיפות כזה. כיום
 אין שום גבורה במח שאנחנו מדברים עברית, אבל היתה גבורה מיוחדת, כמעט

 מטורפת, בדיבור העברי לפני ששים שנה.
 והנה, מתוך ההשקפה של הסוציאליזם, לפי המושגים ששלטו באותת תקופה,
 היה ענין העברית דבר שאין לו שהר. ברוסיה קראו לשפה העברית ,,השפה העברית
 הקדומה״ או ״העתיקה״. וידוע ששפות עתיקות הן שפות מתות. ומכיון שאנשים בדרך
 כלל לומדים הכל על פי גזירה שוה, ומכיון שגם ברוסיה היתת קיימת שסה רוסית
 קדומה, היא השפה הםלבית העתיקה, ששימשה כשפת הכנםיה, וכל משכיל רוסי ידע,
 כמובן, שזהו ענין הקשור עם המסורת הנוקשת של בית־התסילה הרוסי, שזוהי שסה
 הנלמדת בגימנסיות בתוקף פקודת הצאר, — הרי לסי המושגים המתורגמים האלה
 היתה גם העברית ״שפת כנםית״. וידוע שאדם פרוגרסיבי אינו נזקק לשסת הכנםיה.
 וכאן באים אנשים בתקוסת כזאת ותובעים מההמונים לדבר בשסה מתה... ההמונים
 היהודים אינם יודעים את השסה העברית, ואם יש צורך לטפל בהמונים היהודים —

 צריך לדבר אתם בשסה שלהם.
 קשה עכשיו לשער איזה משבר רוהני עבר אז על הנוער היתודי מבתינה זו.
 אלה מכם שבאו מתףךלארץ ראו אולי את המלתמות שהתנהלו בין אידיש ועברית.
 אבל אתם כבר ראיתם זאת בתקוסה שהעברית חיה את הייה ורכשה לה איזה בטהון,
 כתקופה שקמה ספרות עברית הדשה. אבל שערו בנסשכם מה היה המצב לסני ארבעים
ץ זח מקרח שחירחון חעברי של םירקין — ״חשחר״ — הנםיון שלו  וכמח שנים. ודאי א
 לחקים ירחון עברי מחסכני חסטיף לסוציאליזם, בשעת שידע כי שום בעל־בית יחודי
 לא יקרא אותו ושום םוציאליםם אינו יודע עברית ואינו רוצת לדעת עברית — ירחון

 עברי זח שבק חיים מיד לאחר חחוברת הראשונח, ותמשך לא היד, לו.
 באותו חזמן חוציאד, חציונות עצמח את שפת אידיש משפל חמדרגח והרימה
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 אותה לתייס השובים מאד. משום שבעודרת את ההרגשה הלאומית בין ההמונים שינתה
 הציונות את היהם של ביטול, שהיה לרוב תמשכילים לשפת העם המדוברת — והקיפה
 אותת ביתם של היבה > אמנם, לא באותה הערצת ודבקות כמו לעברית, אבל ביחם

 של תיבת.
 לפני שבועות אתדים מת הסופר י. ת. דבניצקי, אדם תקשור כל כך בשמו של
 ביאליק. ואולי ידוע לכם שרבניצקי, הסופר העברי המובהק, עשה הרבה מאד גם
 בשביל שפת אידיש. ואמנם, בתקופה מסוימת, דוקא בתקופה של תיבודציון, לא היתד•
 מלהמה ושנאת בץ שתי השפות. תובבי-ציון הראשונים טיפהו במידה מרובה את
 שפת אידיש ולא ראו בזת סתירת לעברית. שלום עליכם כתב עברית, מנדלי כתב
 עברית, פרץ כתב עברית ־־־ וכולם גם טיפתו את שפת אידיש. אבל לא דק אלה, גם
 אנשים שהיו הרבה יותר קשורים עם השפה העברית, כמו לוינםקי הסופר (עכשיו
 נשכת, אבל בשעתו היה הוא הסיליטוניםט האהוב ביותר בספרות העברית), טיפחו את
 שפת אידיש ועזרו לתקומתח. ובתקופת מאוחרת יותר, העתון הציוני הראשון ״דער
ן זח, שתעודד חדאשון  יוד״ היה זת שפיתח את כל הכשרונות שצמחו אז באידיש. עתו
 שלו היה רבניצקי והעורך השני ד״ר יוסף לוריא, שעמד אתר כך בראש התינוד בארץ,
 עשת בשביל ספרות אידיש יותר ממישהו אהד. כל הכשרונות האידישיםטיים תרגישו
 את עצמם אםירי־תודה ליוסף לוריא, מפני שהוא הבין אותם, גילת אותם, טיפת אותם.
 וכל האנשים האלה עשו זאת לא מתוך פולתן האידיש, לא מתיר אמונה שאידיש היא
 השפה הלאומית שלנו, כי אם מתוך זה שהיא אחד הנכסים שנוצרו בדרך ההיים של
 האומה היהודית, אשר כל עוד היא ממלאה את תפקידח בחיי העם — צריך לעבוד בה,

 לטפח אותה, לחבב אותה.
 ובכן, המחשבה הציונית מילאה תפקיד לא קטן בטיפוח האידיש. אבל לאחר
 זמךמה, בעקב התיאוריות שנוצרו אז ומתוך הקושי לטפת אפילו אתת משתי הלשונות,
 על אתת כמה וכמה את שתיהן יחד, צמחה האידיאולוגיה האידישיםטית, אשר חפצה
 להעלות את האידיש במקום העברית והכריזה עליה כעל השפה הלאומית של העם

 היהודי, ואת העברית ראתה כשריד מיותר.
 מי היו נושאי אידיאולוגיה זאת? היו פה מצד אחד הוגים לאומיים, סופרים
 שגדלו באידיש, שכבר לא ידעו עברית. אם אצל הסופרים מן הדור של מנדלי ושלום
 עליכם היתד, העברית שפת רוחם — הרי בדור שבא לאחריהם — למשל, שלום אש
 או אברהם רייזין — היו כבר ביניהם סופרים ללא כל תרבות עברית. והם היו הראשונים
 אשר ראו את עצמם כמעט מקופהים על ידי קיומה של ספרות עברית. אחר כך באו
 הסוציאליסטים מן ה״בונד״, שאמנם באותו זמן לא אהבו כל כך את האידיש, אבל הם
 על כל פנים שנאו את העברית, והם היו הראשונים בשלילת העברית. אחר כך בא
 דור צעיר מתוך חוגים ציוניים אשר מתוך הסתגלות לרעיונות הללו נעשה הוא הקנאי
 והנושא של ענין האידיש. אמנם, תנועת ״פועלי־ציוך ינקה לא מעט מתםםרות העברית.
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 אבל כתנועה שפעלת ברתוב של המועלים היהודים, על אותה מדרכה שבה היו
 מטיילים ומתהככים זה בזה — ושם שלטה, כמובן, האידיש, במידה שלא היתד,
 רוסית — לא היה לה כל כך קל להחזיק מעמד ולהגן על הצורך של שתי שפות לעם
 ולהגן על הצורך של תיגוך עברי, של שפת עתיקה. ובאה הכניעה. ואז נעשו ,,פועלי-

 ציוך׳ בכמה וכמה ארצות כמעט הנושאים העיקריים של האידישיזם.
 הסוציאליזם הכללי והדוםי והבונדאי לא חשבו על הפרובלימה של תרבות
 לאומית, אשר אומה אינה רוצה לותד עליה. לגבי אירופה הגדולה לא היה כלל צורר
 לותר עליה — הפועל לא ידע אותה וממילא לא ויתר עליה, כי אם להיפך: לאט לאט
 גם רכש אותה. המנהיגים הגוזלים, אנשים כמו מרכס ולסל, תיו שקועים מאד
 בתרבות האירופית, ולסל בעצמו כתב דרמות. האבות הרותניים של הסוציאליזם
 האירופי היו במידה כזאת בנים לתרבות אירופה, לתרבות תקלםית, שהםוציאליזם
 הזדהה בנסשם עם הקלםיציזס, עם חזרה לרנסנס, עם הזרה לתרבות יון ורומא. אבל
 בשבילם הסוציאליזם לא הזדהה עם חזרה לתרבות עברית קדומה. וכיון שהםוציא״
 ליסטים היהודים לא ידעו שיש גם תרבות עברית קלםית, ושבה ישנם שרשים לסוציא
 ליזם, ושתקומת האומה העברית לתיי תירות קשורה לא עם איבוד ערכים רוחניים,
 אלא עם חתי&ת ערכים רוחניים (היו אלה מושגים שהדור ההוא כלל לא הבין אותם),
ה קראו רומנטיקה, לזה קראו ריאקציה, לזה קראו מיסטיקה — כל תשמות חללו  הרי א
 שהיו כל כך פסולים בעיני הדור. והנה בא הציוני הצעיר והוא שילם את המם. עולמו
 הרותני, המטען הנפשי שלו, לא הגיעו לכך שיוכל להגן על הדברים האלה. ואפילו אם
 ללבו לא היה קל הדבר הזה, אבל הוא סוף סוף ויתר עליו, כמו שאיש הכפירה מןתד

 על טלית ותסילץ.

 ואותו דבר בא גם בשאלת הארץ. שעה שבאו לבסס את הציונות ברות הזמן
: עם של מובטלים. ואת הדבר הזה הבין כל  נאהזו באותו מושג שקודם הגדרתי אותו
 פועל, מפני שהוא הותאם לנוםתאות של הזמן. אבל אם מבחינה תיאורטית אפשר היה
 לבסס מדוע היהודים שנדתמים מארצות מגוריהם מהגרים משם, מדוע הם יכולים להגיע
ת ממש ולקיום כלכלי מבוצר רק אם יהיו מרוכזים יתד! אם את הרעיון הזה, ו מ ח  ל
 שבמקום הגירת מפוזרת צריך להביא להגירה מרוכזת, ובמקום חדירה לסדקים של
 כלכלה זרה צריך ליצור כלכלה יהודית, — אם את כל זה עוד אפשר היה להסביר
 באותו המלון של מונתים ששלטו באותו זמן — כיצד אפשר היה להסביר שהארץ
 הזאת צריכה להיות דוקא ארץ-ישראל, דוקא הארץ של האבות, דוקא הארץ של רתל
 אמנו ושל הכותל המערבי ושל מערת המכפלה ו כיצד אפשר היה להסביר את הדבר
 הזה, כאשר לסי המושגים השולטים, מה שלא ניתן להגדרה כלכלית וסוציולוגית אינו

 קיים, אינו תשוב כלל ז
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 זה היה ענין קשת. וברור שברוכוב תשקיע את מכסימום כותותיו השכליים פדי
- זוהי שאלה אתרת.  לבסס את ההגהה הזאת. אם הביסוס עזר לכך, אם נקלט באמת ? ־
 כשם שאי אפשר היה להכניס לתוך תנרתיק של הרעות המוסכמות את המחשבה
 הזאת, שעם אשר גורלו המיוחד הפריד בין שפת דיבורו לשפת הייו הרותניים אינו
 רוצת לנתר על הקשר שלו עם התנ״ך, עם האגדה, עם השירה העברית, עם התפילה
 העברית (שזוהי ממשות שאליה בגי־אדם קשורים ומדגישים צורר נפשי להמשיך בה,
 דבר זה לגמרי לא בא בהשבון כלל אצל בגי הדור ההוא) — כך קשה היה להסביר,
 לסי כל אותם המושגים והמונחים, שקיים איזה קשר למולדת עתיקה, שאנשים היו
 פעם קשורים אליה, זו שנזכרת בתפילות, וכי קשר זה הוא קשר של ממש, אשר אי

 אפשר להם לותד עליו.

 בשני המומנטים הללו — מומנט הלשון ומומנט הארץ — בא המבהן הגדול
 לתנועה הציונית. ובמבתן זה נשברה התנועה לרסיסים. המבחן, כמובן, בא לא רק
ד  מפני שזה היה ויכוה עיוני. קרה אסון והויכוה העיוני נהפד מיד לויכות מעשי. עו
 שנים רבות לפני שהופיעה שאלת אוגנדה כבר היו אנשים בתור התנועה הפועל״ציונית,
לימד: ארץ־ישראל —  שהם בעצם השכילו — מתוך גישת תיאורטית שלהם — להפריד ו
 לאו דוקא 5 ארץ ב ל ב ד. אולם כל זמן שהדבר היה בגדר של השקפה עיונית לא העסיק

 הרבה את התנועה, אבל בא רגע שהשאלה הוצגה כשאלה למעשה.
 ידוע שפינסקר בעצם לא היה ציוני במובן שלנו. פינםקר הגיע לרעיון של
 מדינת־יהודים, של ארץ, של מולדת, אבל לאו דוקא של המולדת ההיסטורית. גם הרצל
 הגיע לענין של מדיגת־היהודים בלי שהגיע מיד להיובה של אדץ־ישראל. לא יפלא
 הדבר שרבים אשר חשבו את המחשבה הציונית, בלי שהיו להם שרשים עמוקים בהויה
 היהודית, הגיעו באופן שכלי רק לרעיון של טריטוריה. ואם תקראו בעיון בעבודתו
 הראשונה של םירקין — ,,מדינודיהודים סוציאליסטית״ — תראו שגס םירקין באותה
 תקוסה, לפני אוגנדה, לפני הטריטוריאליזם, ביסס אף הוא את מחשבתו כמחשבה

, ולא כמחשבה על א ר ץ ־ י ש ר א ל. ץ ר  טריטוריאליםטית, כמחשבה על א
 אולם הכשלון הפוליטי תגדול של הציונות היה בזה שהרצל העמיד את השאלת:
 ארץ־ישראל או ארץ סתם. הוא העמיד אותה כשאלה בועדת, לא מפני שדרתה ארץ
 סתם — ארץ סתם לא היתה מעולם. אבל היה חלום של ארץ סתם. ובגלל החלום

 נופצה התנועה הציונית לרסיסים.
 כמה זמן בכלל ארכה העבודה הפוליטית של הרצל ? את ראשית פעולתו זו צריד
 בעצם למנות מזמן כתיבתו את ״מדינת־היהודים״. מאותו זמן ועד מותו עברו עשר
 שנים 1 מן הקונגרס הראשון ועד קונגרס אוגנדה עברו שש שנים. ובכן, אותן שש השנים
 של עבודתו הפוליטית של הרצל, שהיו שנות״בזק בחייו, ושודאי קיפל בהן עבודה
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 מאומצת של דור — חביאו אותו מחר מאד לתוםר כל דרך. ההלום שיעלה בידו, בכוח
 הקסם האישי שלו ובכוה מאמציהם של היהודים, אשד הוא תאמץ שיש לתם רצון
 להיגאל, ובכותה של המצוקה היהודית ובכות הבנת פוליטית ביךלאומית של צרת
 היהודים, אפילו בכות העזרה של אנטי־ציונים, להשיג את ארץ־ישראל — החלום הזה
 נתבדה. והמכשולים היו הרבה יותר גדולים משראה אותם בתחילה. צרת היהודים
 באותו זמן נתתדדה במידה גדולה מאד! מאז משפט דרייסוס, שהביא אותו לרעיון
 מתנת־היהודים, ועד הפרעות בקישינוב והתהדקות העניבה ברוסיה — התמיר המצב
 מאד מאד. ההגירה לאמריקה פרצה וגדלה, והצורך בארץ היה כבר לא רק צורך רעיוני.
 צויד היסטורי, צורר של כבוד יהודי — הוא היה צורר בוער של השעה. ואז נתגלה

 שהציונות היא תםדת-אונים.
 והנה ניצנץ איזה רעיון — ניצנצה האפשרות של התישבות יהודית, ואולי גם
ץ לארץ-ישראל. אפשרות אחת כזאת כבר היתה פעם. זו היתה ו ח  של מדינודיחודים, מ
 האפשרות של ארגנטינה — בזמן שברון הירש, עם המיליונים הרבים שלו, אשר
 מעולם לא עמדו לרשות התתישבות הציוגית, גילה שיש ארץ גדולה ועשירת ופריד
 שאפשר לישב בה יהודים. אין אנו עוסקים עכשיו בתולדות ההתישבות בארגנטיגה׳
 אבל תוצאותיה המעשיות של התישבות זו ידועות עכשיו לכולם: ארץ נוספת עם

 אנטישמיות נוספת.
 החלום של אוגנדה, אשר לאמיתו של דבר אולי היה חלום רגעי על תאסשרות
 שהתנועה הציונית תבקש לה, כמו שקרא לזה נורדוי, ״מקלט-לילה״ — גרם לזעזוע

 גדול מאד.

 אולם עצם הענין של אוגנדה הוגש לא כאידיאולוגיה חדשת, לא כשלילת ארץ-
 ישראל, אלא הוגש למעשה כעזרה מהירה, כרפואה מהירה לצרת ישראל, כמקום
 מקלט למהגרים. וכמקלט למהגרים נסתיים ענין אוגנדה מהר מאד, מפני שהאכםפדיציה
 שנשלתת לבדוק את הענין הביאת תשובת שלילית. גם ספק גדול אם הדבר הזה היה
 מתקיים מבתינת פוליטית. וכרגיל, בכל מקום שיהודים עומדים להגר שם נמצאים

 תושבים הטוענים שאינם מסכימים שיבואו אליהם.
 אבל לענין אוגנדה היתד• תוצאח אחת: לא התישבות יהודית בארץ נוספת, כי
 אם אידיאולוגית תדשה — אידיאולוגיה האומדת שבמקום ארץ-ישראל, אשר אין
 תקוזז לקבל אותה, צריכה לבוא טריטוריה אהדת. וכיון שהדור ההוא היה מתונד על
 מושגים אשר אינם מודים בשום דברים שאינם ניתנים למשקל, אשר אינם מודים
ו יכולים למשש אותם בידים, אבל תם פועלים, ננ  שישנם גורמים נעלמים מאתנו, שאי
 וכיון שחדור חחוא לא חשב שקשר תיםטודי למולדת תוא דבר שיש בו ממשות, הרי
 הרעיון שבמקום ארץ-ישראל (ארץ שפתאום נתגלו בד. חרבח מאד פגמים ואשר בעל•
, אחו ארץ־ תעה  חבית שלח לא רצת לתת אוחד.) אפשר לישב ארץ חדשה, אמנם לא י

 איכס — הרעיון הזה התחיל לכבוש לו מקום גדול בחכרת חציוניס.
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 עלי גס להגיד שעוד לפני היאוש מארץ־ישראל תיתה ארץ־ישראל — אם אפשר
 להגיד — מעמסה כבדה על הציונות, על האיש הציוני, בשעה שהוא עמד במאבק עם
 האידיאולוגיות האתרות: היו רעיונות והיו מצבים שהציונות נהפכה להכבדה יתירד

 בשבילו.
 למשל, היתד. שאלת כיצד מגשימים אידיאת. ובכן, ביתם לאידיאת הסוציאליסטית היה
ר: מגשימים את הסוציאליזם על ידי מלתמת־מעמדות. יש גורם היסטורי.  הדבר ברו
 ודאי, אשר אין בו ספק, הנקרא *מלתמודמעמדות*. וכל מה שהפועל עושה מצטרף
 לתשבון של מלתמת־המעמדות, ומלתמת־תמעסדות היא אשר תביא את המהפכה,
 והמהפכה היא אשר תביא את הסוציאליזם. נמצא שכל מה שאתה עושה היום — אם
ת פרוק־ ס  אתה עושה את השביתה הקטנת ביותר בבית־המלאכת שלד, אם אתה מ
 למציות — הרי בזה אתה למעשה מצרף את המאמץ שלד לאותו מאמץ היסטורי הנקרא

 מלחמת־מעמדות. ואתת בסדר גמור.

י מלחמת־מעמדות, אפשר  אילו אפשר היה להוכית שגם הציונות מתגשמת על מ
ק: אולי אותה מלתמת־מעמדות שאנתנו עושים אותה היתה מגשימה גם את  היה להסי
p ד : איד מגשימים ציונות על ידי מלתמת־מעמדות — ע ן  הציונות... אבל קרה אםי
ד להשיג אותה על י י  לא ידוע, אבל ידוע שאת הציונות צריך להשיג הרצל, והרצל צ
 ידי צ׳ארטר, וצ׳ארםר הוא ישיג על ידי דיפלומטיה. זאת אומרת: באותו זמן שאיש
די דבר כל כד נתמד ויסד. ואםתיטי הנקרא ג את האידיאד. שלו על י ׳ משי ד נ  ה״בו
י צריד לזכות באידיאה שלי על ידי דבר כה נבזה כמו דיפלו  מלחמת־מעמדות — אנ
י זד. פחוודערד. שם יש גשר של ברזל —  מטיה... האיש הציוני הרגיש את עצמו על מ
 וסד. אתה הולך על פני גשר של נייר, גשר עלוב, שאין בו שום ממש ואשר גם לא

 יסד. לאדם הגון להשתמש בגשר זת.
ד נימוק אהד שהיה הזק מאד. מי שלט בארץ־ישראל באותה  או, למשל, עו
 תקוסת ז תורכיה. בתורכיה שלם השולםן עבד־אל־חממ, שהיה ידוע גם על ידי רצח
 הארמנים והיה לסמל הריאקציה ולסמל הנבלים והרקבון בעולם תפוליטי לסי מושגי
: אתם רוצים ללכת מרוסיה — ארץ העומדת עכשיו ערב ו נ  הזמן ההוא. ובכן טע
 מהפכה, על סף מהפכה, בתיד מהפכה, ארץ שמחר יהיה בד. משטר של חירות (ואנשים
 בחברתם כבר חיו בתון״ משטר של תירות) — לאן ? לעבד-אל־חממ! לריאקציה עצמה,

ד דורות על דורות!  לריאקציח חזאת אשר בודאי תתהיים עו
 שוב הרגיש את עצמו הציוני רע מאד. חוא בורח מאירופה, מחפרוגרם,
 מהמלהמה בעד משטר קונסטיטוציוני, ליברלי, לארץ ששוררת בה עריצות מותלטת
! ונוסף לכך צריכה גם התנועה הציונית, העוסקת בדיפלומטיה עם חממ אל־ י  של עבד
ה לנהוג בו כבוד ולשלוה לו מכל קונגרס טלגרמה של ברכה ז והוא,  עבד-אל־המי
 הציוני-הםוציאליםס, היושב בקונגרס, נעשה שותף לטלגרמה זו הנשלחת לעבד־אל-
ת אין לה כל מ י י ה ק נ י א . לד ורדה ציוני בתנאים כאלה. וכיון שארץ ש מ מ  ה
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 הצרות האלה — חיא אינח באםיח, היא אינח נתונד. לשלט1ן עבד־אל־תמיד, לח אפשר
 שתהיינה כל המעלות — הרי ברור שיותר קל לקבל ארץ כזאת מאשר ארץ עמוסה

 כל המעמסות הללו.
 המתשבה הטריטוריאליםטית הקיסה המונים רבים. כאן נתגלתה שוב נקודת־
 משבר בציונות ההוזרת עלינו פעם בפעם. כי הציונות טוענת שיש עמה פתרון למצוקת
 היהודים לשפלות מצבו של היהודי — אבל איפה הפתרון הזה י הוא קיים בהיסטוריה,
 הוא קייס בעתיד, הוא יבוא ביום מן הימים. אולם כשבאה צרה מתברר שהפתרון אינו
 קייס. כאשר באו פרעות קישינוב וצריך היה להעביר כמה עשרות יתומים מקישינוב —
 לא הספיקו חכוחות. עוד בזמן ההוא עלה הרעיון של עליית נוער, וישראל בלקינד
 קרא כבר אז לעליית נוער לארץ. והנה, אסילו כדי להעביר עשרות נערים יהודים

 מקישינוב לארץ־ישראל לא הספיקו חאמצעים והכוח הארגוני. והענין נכשל.
 זאת אומרת, שאותה ציונות הטוענת שיש עמה הפתרון הגדול — למעשה עומדח
 חםרתיישע. האץ הדבר הזח צריך להביא לידי משבר אנשים שאינם יכולים לפעול,
 אלא לתיות רק בזה שבאיזה מקום שהוא, בזמן מן הזמנים בהיסטוריה, גנוז בשבילנו
 הפתרון חתיובי? ואם הציונות אינה עונה על מצוקת היהודים, הרי שגם מצוקת
 היהודים אינה נעשית להגשמת הציונות. מפני שהמהשבה הציונית אומרת שבכוח
 המצוקה תתגשם הציונות. בימי קישינוב ובימי אוגנדה נתגלתה התנועה הציונית עב
 אותה הטרגדיה הפנימית שלה, שהאידיאה שלה טובה מאד, אבל היא אינה יודעת
ם את האידיאה הזאת ואינה יידעת מ ת י תוגשם. ולד וקיים תנועה י ש ג ה  כיצד ל
 בתקיפה של אבדון, בתקופה של יאוש כזה, בזמן שהאידיאה אינה יודעת מה לעשות.

 בעצם, הרי אותו מאורע חזר עלינו כל פעם. קישינוב היתה רק מיניאטורה.
 אחר כך, כשבאה המלחמה העולמית ובא הטבה של אוקדאינת, עם מאתים אלף יהודים
 נרצחים — שוב התברר שהציונות אולי יכולה לקבל ספינות אתדות עם עולים לארץ־

 ישראל, אבל לא יותר מזה.
 אינני אומר שזו אשמת הרעיון הציוני, אבל זו אשמת החליח הציונית, זו אשמת

 האסון של החויה הציונית.
 אהד כך, כשהתנועה הציונית היתד. כבר גדולה יותר וחזקת יותר, ויתכן שכוחה
 היה מספיק לתת תשובה לימי קישינוב, לא הספיק כוחה לתת תשובה לימי אוקראינה
 ולא הספיק כותה לתת תשובת לימי ראשית היטלר. המלהמה העולמית הזאת פתרה
 לנו את המשבר הזה בצורתו האיומה ביותר, בצורתו האכזרית ביותר. ואץ פלא
בץ  שהציונות נושאת בקרבה גרעין של יאוש מתוך הסתירה התמידית שבין יכלתה ו

 משא־נסשה.•
 והנה כיון שהציונות הידדה במידה מרובה מאד אצל אנשי הדור ההוא, הדור
 של קישינוב, את ההרגשה של צרת ישראל והביאה אותה ללהט, שאולי לא היה כמוהו
ו(דוקא חרצל חמתיש כל כך את חאידיאת תציונית, דוקא ההםבדת הציונית  בימי גלותנ
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 של נורדוי כל כך חרתה באש את המושגים של צרת ישראל), נוצר דוד ציוני צעיר
 שהרגיש את הדבר הזה ונשא את האש הזאת בלבו.

 והדור הציוני הזה הופקר פתאום. הוא דאת את הוסר המוצא, ולא היה לו אף
 מעשה לעשות בענין זה. הוא יכול היה להשלות את עצמו בתיאוריה, בדיבורים,
 בסיסמאות, בויכוהים. אבל הוא הרגיש שאיננו יודע מה לעשות. ומשום כד קרה דבר
 שקורה כמעט בכל תנועה משיתית. ובאמת, הטריטוריאליזם הראשון׳ הטהור, הישר,
 הטריטוריאליזם בראשיתו (והיו טריטוריאליזמים שונים אצלנו מאז ועד עכשיו)
 לא היו בו לא שנאת־ציון ולא ביטול הציונות, כי אם האימה והפחד שנפלו על האנשים

 כאשד דאו שהתהום נפערת לדגליהם וכל גשר לעבור אין.

 מי היו ראשי הטריטוריאליזם הציוני ? רוב השמות האלה עכשיו אינם ידועים.
 בראש הטריטוריאליזם עמד זנגויל — זגגויל שהצטרף להרצל בעדך מוקדם למדי, אבל
 בעצם מעולם לא האמין בארץ־ישראל. הצטרף לטריטוריאליזם זקן הציונות' הרוסית,
 פרופסור מנדלשטם — איש דורו של פינםקר וחובב־ציון, אשד האמין בהרצל ממש
ח: בתמימות, באצילות נפש גדולה מאד (נשאר צרור מכתבים  כמו שמאמינים במשי
ותר: כיצד הזקן,  של מנדלשטם להרצל ובהם מתגלה באמת אחת התמונות הנהדרות בי
 אוחב־האדם הידוע, ההומניסט הגדול — כיצד הוא מקבל עליו את מרותו של הרצל,
 באיזו רצינות, באיזו התלהבות, באיזו נכונות לסבול בעדו, באיזה כעם על כל מי
 שמבקר את הרצל). הצטרף הלל צייטלין1 —אחד הסופרים העבדים המזהירים שגתגלה
 באותה תקופה, איש שספג לא דק הרבה מהעולם היהודי הישן, כי אם גם מחפילוםופיה
ה; איש עממי בעל תרבות אצילת מאד. יש אצלו  המודרנית, מהחויות של הזמן הז
 תיבור מהתקופה ההיא, ״מכתב אחד הצעירים״, שבו הוא מתאר את סבלו של הציוני
 הצעיר, אשר היה ציוני בכל לבו ונפשו וראה בציונות את הזות הכל׳ ואיר הוא נעשד,
 כמעט אויב לציונות בגלל חוםד־המוצא שלה ובגלל חוםד״הפתרון שהציונות נותנת
 לו, ואיך הוא הולד אהרי כל מקסם שוא של טריטוריאליזם ועושה זאת באמת רק מתור
 דבר אחד: מתוך הרגשת צרת ישראל. כאלה היו רבים רבים מראשוני הטריטודיזך

 ליסטים.

 אולם הדברים יש להם הגיון משלהם, התפתהות משלהם. באותו רגע שאנשים,
 מתוך הוסר מוצא, עזבו את המחגה הציוני ועברו לחפש ארצות אתרות (וודאי אינני
 צריך לומד לכם שביניהם חיה גם נתמן םידקין, אשר מתוך כל ההכשרה הגפשית שלו
 באותה תקופה, וגם מתוד זה שהעמיד את הציונות בעיקר על צרת היהודים, היה
 בין הראשונים שהלד בראש מחנה הטדיטוריאליםטים) — הרי אותו תוסר המעש וחוסר
 אפשרות ההגשמה שהיה לציונות היה גם לטריטוריאליזם. מפני שטריטוריה ממש כלל
 לא היתה. אולי לא היתה כלל אפשרות שתחיה טריטוריה. ונדאי שאילו גם גמצאה

 1 ןנולד בשנת 1850, נספה בימי השואה בפולין]
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 איזו טריטוריח לא חיתח כלל אפשרות שחיחודים יגייסו מתוכם את הכוחות להגשמת
 הטריטוריאליזם.

ן יציאת היהודים מן הגולה והגשמת חברח יחודית  לא רבים הבינו אז שעני
 החיה על חשבון עצמה, על כלכלת עצמית, על עבודה עצמית — זה דבר כל כך קשה,
 הדורש כל כך הרבה מאמצים רותניים, שאם לא יגויסו כל כותות הנפש הטמונים
ו נ  ביתודים אין כלל אפשרות לתגשים אותו. באותו זמן כמעט שלא הבי

 את הדבר.
 לאלה שחלכו בדרך של חיבת־ציון המםרתית, כמו אוםישקין, צילנוב, אלה
ד קלה. י ד  שקראו להם ״הבוכים״, מפני שחם בכו בקונגרס של אוגנדח — לא הימה ח
 גם צ׳לנוב כבר היתד. לו מלחמה גדולה עם עצמו, גם לוייצמן ולמוצקין היו כבר
 מלתמות פנימיות גדולות עם עצמם. בדרד פשוטה וקלה הלכו אלה אשר לא היו להם
 תביעות* גדולות לציונות, כמו אתדתזעם, למשל, שלא תיפש כלל פתרון לצרת ישראל
: מחר־מחרתים נמצא את הטריטוריה,  בארץ־ישראל. בדרך חשניח חלכו אלד. שאמרו
ד צרות ובעיות. היהודים יהגרו וצרת ישראל  וכאשר נמצא אותה — לא תהיינה עו
 תמצא אז את פתרונח. מח חם חכוחות הנסשיים העצומים הדרושים בשביל הקמת

* ו ה  תתבדה התדשת — את הדבר הזה כמעם שלא הבין חדור ה
(נפטר דק השנה), שהיה עוד איש העלית הקודמת,  חבר אהד שלי, זאב םמילנםקי
 איש עליית תרנ״א, ואחר כד מראשוני הבליה השניה, עשר. במובן זח עבודח השובה
י שהוא הראשון אשר גילת את הקושי העצום של הגשמת חברת טריטוריא־  מאד, מפנ
 ליסטית זו. הוא כתב ספר חשוב מאד, שהיה לו תפקיד היסטורי בויכות בין הציונות
 וחטדיטודיאליזם, בשם ״אור מתעד.״. מתו!־ שנכנס לחקירת תולדות ההתישבות בעולם
 (היה אולי היהודי הראשון שהעיז לתקור בתולדות התתישבות בעולם) ולמד את
 הבעיות העומדות בפני המתישב, ובודאי כבר הביא אתו את הבנתו מתיר היותו לפני
- הרי היה היחידי כמעט באותו זמן שביקר את הטדיםוריאליזפ  כן פועל בארץ-ישראל ־
י הזרמים  מתור מחשבה זו, מתור הקושי שבהגשמתג אבל החלק הגדול נאבק בין שנ
 ולא מצא לו מנוחה. ולסעמים קרובות, עם כל קשריו העצומים לארץ־ישראל, בכל זאת
 אמר: צרת ישראל מכרעת, ואם הטריטוריה הזאת הנעלמת תתן את הפתרון לצרת

 ישראל — אני מוכן ללכת אחריה.

 לאחר המעשה, לאהד שנה״שנתים, כאשד הוברר שהטריטוריאליזם הוא רק
 חלום, וכשמצד אחר אולי נגלתח כבר איזו אפשרות מחודשת של ארץ-ישראל, כאשר
 חדלה האמונה בצ׳ארטד ובדיפלומטיה, והדור הצעיד פנח לדרד חדשח, דרד העליה
 השניה — היו מהם כאלה שהזרו אל הציונות. אבל נראה שדרוש היה כוח עצום כדי
: רו ־ רק מעסיס הם שהז  לחזור מהאוגנדיזם והטדיטודיאליזם לציונות, כי לא רבים -
 נחמן םירקין חיה אחד חדאשונים שחזרו לציונות, שמצא לו הזדמנות לחזור — עם
ונית  המהפכה של ״התורכים הצעירים״. אז צריך היה להתאים את כל האידיאולוגיה הצי
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ן המהפכה / ואפילו אהד־העם לא נמנע מלתלות תקוות בזה שפ ,  ל״תורכים הצעירים
׳ אפשר להצמית את הציונות.  של .תתורכים הצעירים,

 כמובן, דברים אלה שוב נתבטלו, כמו הרבת תיאוריות שמילאו דק תפקח•
 זמני — רק כדי להרגיע את המצפון, או להרגיע את הויכוח. וכמובן, רכישת ,,התורכים
 הצעירים״ בשביל הציוגות ד״יתד. לא פתות קשה, וכל הגזירות תקשות בארץ־ישראל

 בזמן חמלחמה היו דוקא ענינס של התורכים הצעירים האלה.
 אולם בדרך כלל הטריטוריאליזם היה לו הגיון משלו. ובמידה שאנשים נעשו
 טריטוריאליםטים לא יכלו לסגת אחורנית, כי בינתים נוצרה כבר תםיםת־עולם
 טריטוריאליםטית, השוללת את הקשר עם הארז תעברית, השוללת את הקשר אולי
 גם עם הלשון העברית. נוצר כבר עולם דוחני הדש, פעלו כבר החוקים של מתלוקת,
 באה האיבת לציונות, הבוז, תזלזול, ונמצאו אנשים שכבר דיברו וכתבו על זה שארץ־
 ישראל היא ,,א געפייגערטע לאנד״ — ארץ מתה. הטריטוריאליזם נתן אתר כך מתוכו
 אויבים כאלת לציונות כאשר לא נתנת שום תנועה אנטי־ציונית. הלוצי הציונות —
 היו האויבים האנטי־ציוניים ההמורים ביותר בתוך ה״בונד״. גם אלת שנעשו אתר כד
 לעמודי ה״יבםקציה״ ברוסיה ונלחמו כל כך בציונות הם בחלקם באו מהציונות והגיעו

 דרך הטריטוריאליזם לשנאת־ציון האיומה ביותר.
 השפעת המחשבה הטריטוריאליםטית, מתוד שלא נתנה שום פעולה למעשה,
 יצרה הרבד. תיאוריות שהצדיקו את הוםר־הפעולה, אפילו הטריטודיאליםטית. הביקורת
 על הציונות היתה שהציונות אינת ניתנת להגשמה. ומה עשה הטריטוריאליזם ז מצד
 אהד יצר תיאוריה האומדת שעל ידי טיפול בהגירה בלבד של יהודים בכל מקום
ד לפתות הגירה י י  שההגירה ניתנת — יתגשם סוף סוף הטריטוריאליזם. לדעתם, צ
 יתודית למקומות חדשים — למכסיקו, למקומות בדרום״אמריקת. אנשים שרק אתמול
 דיברו נגד גלות חדשה וגגד פיזור ובעד ריכוז נעשו ד״עובדים חיותר נלחבים בעד
 הפנית יהודים מניו־יורק, גאמר, לגלוםטון. אמנם, כשם שעכשיו חטריטודיאליזם של
גו הביא לידי כך שלא נשארו שם אלא תמישים משפתות יהודיות מתבוללות — נ  םךדומי
 כך כל הנםיונות הללו להפנות את ההגידח למקומות חדשים, מתור תקוה שבאותם
 חמקומות חחדשים יקומו מרכזים יהודיים חדשים, ואלה המרכזים ישיגו מה שלא
 השיגו המרכזים חישנים של קנדח ואמדיקח, גרמו בעצם רק לבזבוז כטף יחודי ולפחוד

 יחודים ולבדיחת יהודים מאותם המקומות למרכזים היהודיים הישנים.
 כך סיימו אנשים אלה, שעזבו את הציונות מתוך שהיו ציונים קיצוניים. הטריטו־
 ריאליזם הפך אותם בעצם לפילנטרופים, לעםקני־הגירה םתם, בלי כל אידיאה

 ממלכתית שהיא.
: שאלת היהודים תיפתר על ידי מלהמה לשיווי־ ו י קמו אנשים שאמד  מצד שנ
 זכויות בארצות מגוריהם, על ידי קבלת שיווי־זכויות, על ידי המהפכת, על ידי יצירת
 אוטוגומיה יהודית בגולה. אבל כאשר היהודים יסתרו כבד את כל השאלות שלתס כאן,
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 י־ישיגו את כל הזכויות, ויהיו קיימים חיים תרבותיים יהודיים, ותרבות אידיש תסרח —
 יהיה להם צורך במשהו יותר מזה. וה״יותד מזה״ — זו תתיה טריטוריה יהודית עצמאית.
 ואז, בכוח חגדול חזה שהם ייצרו, בכוח הפריהה היהורית חזאת, בכוח הםיימים
 היהודייט, הפרלמנטים היהודיים שיקימו להם בגולה, בכוח זה שהפרלמנטים חללו
 יהיו בעלי זכויות עצומות, בכות זכותם להטיל מסים בגלויות חשובות, בכוח הממלכתי
 שלהם, יתליטו להקים את גולת־הכותרת: איזו מדינה יתודית, באהד הזמגים הבלתי•

 ידועים, באתד המקומות הבלתי־ידועים.
 התיאוריה הזאת, שעכשיו, כשאנחנו רואים כיצד התפתתה ההיסטוריה היהודית,
 ומה היה המצב הכלכלי של היהודים בגולה, ומה היה כוחם של הםיימים היהודיים
 בליטח ובלטביח ובאוקראינח, שחיו קיימים קיום של קיקיון, כאשר אנחנו רואים את
ו יכול ללגלג עליח, אבל  הבנין הזה של קורי-עכביש — חדי לכאורח כל אתד מאתנ
 היתה תקופה שהאידיאה הזאת לקחה את לבם של מאות ציונים והפכת מאות ציובים

 לטריטודיאליםטים.
 ביניהם היה איש כמו ז׳יטלובםקי, ביניהם היתה כל הקבוצה שהזכרתי קודם,
ר או כמו זילברבדג, שהיו מנהיגי־פועלים יהודים  קבוצת ״התהיה״, אנשים כמו בךאדי
 והוגי־דעות יהודים. הס בנו בנין על חיוב הגולה, על פדיחה בתוך הגולה, על הפרוגרס
 והמהפכה, אשד ישימו קץ לכל יסודי ישראל, על מגמות התלכדות בגולה אשר יתגברו
 על כל מגמות ההתבוללות. על יסוד זה — אמרו — מתוך צורך נסשי לתלת תיים
 יהודיים עשירים ומלאים, תקום פעם ארץ־ישראל. מח שדרש אחד־ד״עם בשביל ארץ־
 ישראל — מצד אתד מתוך חוסר ראיית דרד לפתרון שאלת ד״יחודיס, וגם מתוך איזו
 אמונה שהפרוגרם יקל על צרת ישראל — אותו דבר דרשו חםוציאליםטים חיחודים

 מסוג זה לגבי אותה טריטוריה נעלמת, המהנה להם באיזה מקום בעולם.
 חברים, אתם נמצאים בארץ־ישראל ובשבילכם הציונות היא מציאות. וכל תבלי
 הלידה של המתשבה הציונית הם דברים שהיו פעם, וודאי קשת לכם לתאר באיזו מידח
 המחשבח של חצעיר חיחודי באותו דור היתה תועד! ונודדת ונקלעת מחוף אל הוף,
 מחלום אל חלום, באיזו מידה היה קשה לאנשים להידבק למשחו תיוני, אמיתי, באיזו
 מידה שלט בצעיר היהודי המשתק התיאורטי, הבלבול העיוני, שיכול היח לטלטל
י הגלים. אבל  אותו — בלי אהיזה באיזו מציאות מסוימת — כקרש זה הנישא על פנ
 זה חיח חאוסי של חםחשבה היהודית בדור ההוא, באותו דור שממנו צריכת היתה

 לצמוח העליה השניה.
 גם אוחו חלק קטן מאד של חתנועד. אשד ניצל מאוננדיזם, וטריטוריאליזם
 וםיימיזם, ואשר נאחז ברעיון של אדץ־ישדאל וניסה להסביר שהוא נאחז בו מפני
 שיש לו תיאוריה מדעית מדויקת חמוכיחח כי אין פתרון אחר לבעית חיחודים אלא
 ארץ־ישראל — גם אותה תנועה, למעשה, לא היתד! במצב טוב יותר מאשר חתנועות

. ה ע  האחרות; כי איך לחתוכח היא ידעה, מה לעשות — לא מ
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 אנשי אותה תנועה, שבראשה עמד ברוכוב, ואשד כל המפלגות האתדות, מתוך
 ביטול לדרכה, היו קוראים להם ״די טעדקישע םוציאל־דעמאקראטעך (כלומר, עצם
 ענין תורכיה הוא הלא בכלל ענין עלוב, ופה יש עוד םוציאל־דמוקרטים יהודים,
 הנאחזים באיזה תורכים) — אנשים אלה, למעשה, לא ידעו איזה מסקנות מעשיות
 יש להוציא מרעיון זה שאמר כי ההתרכזות היהודית צריכה להיות בארץ־ישראל. את
 רעיון הצ׳ארטד והדיפלומטיה הם עזבו (או שהוא עזב אותם, כי בינתים בטל ועבד
 מן העולם), ורעיון חדש לא בא. במציאות הס חיו כמו השאר — עסקו באותן התפגנות,

 השביתות, הפרוקלמציות וכדומה.
: ד כ  ובכל זאת, הרי צריד היה לתת תשובה: איך תוגשם הציונות. קראו ל
 ״ריאליזציה״ (הגשמה). ובכן׳ איד תבוא הריאליזציה של הציונות ? אל סלע ה״ריאלי־
 זציה״ האומללה הזאת נופצו כל מיני ניםוהיס עיוניים. שיטה אתת אמרה: ההגירה,
 מתוד עצמה, תבנה את ארץ־ישראל. כלומר: בתור ההגירה היהודית טבועים הוקים
 כאלה אשר יכריהו אותה ללכת מארצות מפותחות לארצות בלתי־מסותתות, וארץ־

 ישראל הלא היא ארץ בלתי־מפותהת.
 לא מפני שאנחנו רומנטיקאים החולמים דוקא על ארץ־ישראל תסנה ההגירה
 לארץ־ישראל, אלא מפני שיש חוקים אוביקטיביים כלכליים והם הם שיכו על ראשה
 של ההגירה, והיא תהא אנוסה ללכת לארץ־ישראל. ובעקבותיה יבוא לארץ־ישראל
 הפועל היהודי, והוא ילהום שם את מלהמת־המעמוזת. על ידי זה ממילא יבואו
 תהליכים מסוימים, אשר יביאו לידי כך שהמרכז היהודי בארץ־ישראל יקום על תלו.
 ובכן, מבחינת התיאוריה אולי היו הדברים בסדר גמור. ואני רוצה שתביגו
 מדוע היתד! דרושה תיאוריה כזאת, שהציונות תתגשם מאליה, בלי רצון מכולן. מפני
 שבאותו זמן היה המושג המקובל על דרך הגשמת תםוציאליזם, כי לא מפני שאנשים
 רוצים בסוציאליזם הוא יתגשם, אלא מפני שיש תוקים אימנגטיים, כלומר, תוקים
; ואותם חוקים מובילים גם ן  נתונים בטבע הדברים, שהם הם המובילים לריכוז ההו
 לריכוז הפועלים בתעשיה, והם מוציאים את ההון מידי הרבים ומרכזים אותו בידי
 המעטים, בידי יחידים ן ולאהר שכל התהליכים הללו יוגשמו יבוא הפועל בעל ההכרה
 ויעשר. את חמחפכה! ואותו משטר, שעוד אתמול היה קפיטליסטי, למתרת חמהפכה

 יעשח סוציאליסטי.
 תיאוריה זאת היתה דרושה כדי שבויכוח על ״הבורסה״ או במיטינג, שבו גסגשו
 המפלגות, תוכל מפלגה אחת לנצח את חברתה. בשביל זה היתה התיאוריה מספיקה,
 אולם, כמובן שלא הספיקה כ-די שתבר־התנועה יהיה את הדברים הללו ממש ובשביל

 שיגקוף אצבע למען הגשמת הציונות.
 אגב, תסיסה זאת התקיימה אצל ״פועלי־ציוך במשד הרבה שגים, היא שלטה
 עוד במוחותיהם של חלקים ידועים בתיד העליה השניה. היו גם אנשים שעלו לארץ־
 ישראל וחיו חיי חלוצים ממש ויצרו קבוצות, בזמן שהאידיאולוגיה שלהם אמרה להם
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 שהפועל לא יכול לבנות משק, כי את המשק בונה הבורגנות. איך תקום בארץ תעשיה
 או התישבות ז היא יכולה לקום דק על ידי הין, והון יש דק לבורגנות — לנו אין
 הלק בדבר הזה. משום כך אין לנו הלק גם בהון הציוני. כי מי נותן כםף לקרן
 הקימת ז גם כן הבורגנות! אם כן אין לפועל כל תפקיד בזה. תפקידו האמיתי של
 הפועל יחיד• ללכת לארץ־ישראל כמחפש עבודה. גם זה הוא חלק של ההגירה תםטיכית:
 פועל יהודי המהפש עבודה הולך למקום שיש עבודה! את העבודה ממציאה לו
 הבורגנות היהודית הבורתת מהפוגרומים. היא תבנה בארץ־ישראל משק, אתריה יבואו
י שימצאו כאן מקום להיקלט בו, ומתוך זה תקום בארץ תנועת־  הפועלים שיהגרו, מפנ
 פועלים בעלת הכרה, אלפי פועלים כאלה יבואו, והם יארגנו פה מלתמת־מעמדות

 ויגשימו מה שיגשימו.

 יש קובץ סיפורים מימי העליה השניה של מאיר וילקנסקי, באחד הסיפורים הוא
 מתאר בחור אהד מבין הפועלים הללו שהתגלגל לארץ, והוא מתאר אותו קצת באופן
 קדיקטורי. התמונה כולה היא של מהפכן פרופסיונלי: בחור זה בא הנח לא, חלילת,
 לעבוד — לעבודה אין הוא צריך. הוא בא כבד לארגן בארץ את מלחמת־המעמדות.

 ובכן. היה הלך־ריד כזה בארץ במשך כמה וכמה שנים. הוא נהלש במשך הזמן.
 על כל פנים בשביל הפועלים בחוץ־לאדץ היתה עוד תיאוריה זו השלטת. יהיא נתנה
 להם גם סיפוק עיוני רב. כי מה היה דדיש לאנשים? המרכסיזם נתן לאנשים דבר
 שהיה חשוב להם מאד מאד — את הודאות שהםוציאליזם יתגשם מעצמו, קודם כל
 ודאות מדעית, שהםוציאליזם יתגשם. בזה עלה מאד הסוציאליזם על הציונות. לציונות
 לא תיתה שום ידאות כזאת. מה היתד הסיסמה הציונית ? ״אם תרצי אין זו אגדה״, או
 ״אץ דבר העומד בפני הרצון״. אין זו עדיין ודאות מתימטית ולא מדע. לסוציאליזם ניתן
 מדע כזה שבכל התגאים הוא מוכרח להתגשם. כי בתוך המשטר הקפיטליסטי טמונים
 גם תורבן גם פאשיזם — את זאת לא ידע. בעצם, כל סוציאליסט שקרא לעצמו סוציא־
 ליטט מדעי האמין שהםוציאליזם נתון להתגשם מעצמו. והנה באה תיאורית זו של
ת: לא היפוש ארץ ולא דיפלומטיה!  הברוכוביזם שהביאה אף היא לציונות ודאות מדעי
ה נפשית שלמה. ע מ  ההגירה היהודית — היא אשר תקים את אדץ־ישראל. היתה בזה ה

 מובן, עם תיאוריה כזו אי אפשר לתנועה לחיות הרבה שנים. עד שהתנועה
 היתד• מעטה הסתפקה בזה, ובינתים היה לה סיפוק נפשי גמור. אבל מ״הםיפוק הנפשי״
ר לא הובילה להגשמת הציונות. להיפך, היא פיטרה אותם י  של מאמיניה — שום ד
 מכל הובה — פיטדד• אותם מהקונגרס הציוני, מעשיה ציונית, שללה את ההון הלאומי,
 אמרה כי לפועלים לא דרוש הון לאומי. זה היה פירוק גמור של העשיר• הציונית

 האמיתית. הציונות שלהם הסתפקה בתיי מפלגה ובויכוח עם מתנגדים.
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 איני מתכוון לקעקע איזה תיאוריות מקובלות או לםג1ע בכבודם של בעלי
 התיאוריות. בדרך כלל, נגעתי בקצה המזלג בהשקפות מסוימות, לא מפני שיש בזה
 משום הכמה או גבורה גדולה לבוא אחרי עשרות שנים וללגלג על תיאוריות שנכשלו,
 כי אם לשם מטרה אתרת לגמרי. לגבי התשקסות של קודמינו עומדים אנחנו עכשיו
 כילד העומד על כתפי אביו, אסשר לומד שהוא גבוה יותר מאביו. אין בזה הידוש
 גדול, אם לנו מוסברים חדבדים יותר משחשיגו חם, כי בינתים חחיים עושים את
 שלחם, וחדבח דברים כושלים ונוסלים ממילא ומשתנים. ויתכן שבעוד עשרים״שלושים
 שנה השקפותינו אנו כבר תינתנה לבדיקות חדשות, ואולי קצת ילגלגו אז על

 הדברים הללו.
 כלנתי בעיקר היתד! לגלות באיזו מידה המחשבה היהודית באותה תקוסה נוטה
 היתד, לעשות את התיאוריה לנקודת־מוצא שלה. כלומר: להשתעבד לתיאוריה. הסצתי
 שנכיר קצת מה המקום המוצדק שישנו לתיאורית בהיים הציבוריים שלנו, ומה המקום
 הבלתיימוצדק שניתן לח. גם תיאוריות שתן מתבדות לאחד זמן יתכן שבשעתן הן
 ממלאות תסקיד תשוב — הן מקילות על משהו, חן עוזרות למשחו. ויתכן לסעמים
 כי תיאוריה שהיא כשלעצמה צ«דקת, בכל זאת אינת נותנת את המוצא לגילוי הבוהות.
 וחסצתי להזהיר עוד מדבר אתר. כשאני מזכיר איזו השקמה מסוימת, אפשר
 לבוא ולומר: אתה עושר, את הדברים קלים יותר מדי — מוסדם מתור ביסול, מתוך
 איזה לעג. והן יתכן שבעצם בעל התיאוריה הזאת עצמו, במקום אהד, הסביר שהדברים
 אינם כל כך פשוטים, שהם מורכבים יותר. אסשר לבוא ולומר שאותו מורה אשר קבע
 את הדברים הוא בעצמו לימד זהירות, שלא לפשט יותר מדי את התשקםות הללו.
 ויתכן שאילו עמדו כאן לדין כל בעלי״ההלכה הגדולים בסוציאליזם או בציונות —
 אפשר היד, אצל כל אתד ואתד מהם למצוא דברים שיש בהם משום השלמה, משום

 תיקון לתיאוריות שלהם.
 אבל אני כשלעצמי אינני מתענין באיזו השקמה ציבורית מבתינת השאלה מה
ד או ?דעות מוטעות שיוזםו ג פעם מתלמי י י ת ס ת אמר אותו מורה ואיך ה מ א  ב
ץ בשביל הכותבים ביאוגרסיות של האישים הללו. מבהינה ציבורית —  לו. זה אולי מענ
 לסעמים נעון יותר לדון על השקפותיו של מורה לסי התלמידים, כלומר: לא לסי דברי

 התלמידים, כי אם לפי מעשי התלמידים.
ו של נו לתלמידי : מה בין תלמידיו של אברהם אבי ך  ב״פרקי אבות״ נאמר כ
 בלעם הרשע ? יש כמה וכמת מעלות טובות שמונים אותן בתלמידיו של אברהם אבינו,
 וכנגדן — הרבה דברים פגומים שמונים בתלמידיו של בלעם הרשע. ותמוה, מדוע
ל: מה ד לשאול מה בין תלמידיו של זה לבין תלמידיו של זה, במקום לשאו י י  היה צ
 בין אברהם אבינו לבין בלעם הרשע. על זאת משיבה המימרה העממית היהודית:
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 בין שני המורים אין הבדלים בל כך גדולים. אומרים שגם בלעם הדשע היה צדיק
 גדול. אבל ההבדל ניכר היה בין התלמידים.

 כשאומרים לי לפעמים: אל תדון על השקפות לפי הוולגריזציה שעשו תלמידים
גה: רק זה מענין אותי. לא מענין אותי מה כתוב באיזה  מהתשקםות הללו — אני עו
 ספד רב־עדד. לי חשוב באיזו מידה ההשקפה פועלת בהיים, באיזו מידה היא מתגלה
 בחיים. ולא חשוב לי כלל וכלל שאצל הוגי־דעות ידועים אפשר למצוא הרבה רעיונות

 חשובים.
 גם בחיים הציבוריים שלנו אינני מתענין רק בזה מה אומר איזה זרם, מח
 אומרת אחו סיעה ? אפשר למצוא אצלם מכל טוב. על כל מגמה ציבורית אדון קודם

 כל לפי מה שהיא מתגלמת בתיים ולפי תוצאות פעולתח.
 כשאני מדבר על תיאוריות מסוימות שהיו בחיים היהודיים בתקופה ההיא, הרי
א: איך נקלטו התיאוריות הללו, איך נתבטאו אחר כך ן אותי ביותר הו  הדבר המעני

י נושאיהן ומה היתד. דמותן בתיים.  על מ
 יש שהתיאוריה חיה חיים עצמיים שלה: יש בה הגיון מסוים, ההגיון שלה הוא
 ישר ן יש הנחה מן ההנהה נובעות מסקנות מסוימות. אולם בינתים ופלג מנהר*
 החיים הגדול זורם הצדח ומחגלח בו משחו חדש. האדם שאין לי עינים פקותות לראות
 מה שהתרחש בינתים ואין לו אומץ״לב לסכן את עצמו ולבדוק את השקפותיו מחדש,
 מכנים את עצמו בנרתיק מסוים, במיטתיםדום של נוםתאות — ופורץ הקרע בינו ובין

 אותם החיים שאליהם על כל פנים שאף בראשית צאתו לתנועה עם התיאוריה שלו.

 ואמנם, בין הוגי*הדעות של הדור האחרון היו תזיונות מענינים מאד. היו
 אגשים אשר בעומק לבם ידעו שלא ההגיון הוא המכוון את פעולתם. למשל: נתמן
 םירקין, שהיה אמנם איש בעל הגיון חריף מאד, ידע תמיד שישנם כוחות עמוקים יותר,
 שיש לקבל אותם ולהישמע להם; ובאמת, בשעה שלא נשמע להם טעה ושגה ושילם
 בעד זה ביוקר 1 או ברנד, אשר נישא מתיאוריה לתיאוריה בתשקסותיו הרעיוניות, כאמן
: ,,הוא לא מד  העמיק לראות יותר מאשר בכוה התיאוריה שלו. יש פתגם עבדי האו
 ראה, אבל מזלו ראה״. זאת אומרת, האינםסיגקט שלו, תיייתנפש שלו תשים מה
 שהשכל איגו משיג. דבר זה אפשר לומר על ברנד, אבל זה נאמר גם על ברוכוב, אשר
 רק כותות נפשיים גדולים, רק אהבה גדולה לארץ־ישראל, אהבה גדולה לעס העברי —
 הס שחכריחוהו להילחם את מלחמת הדור, אמנם, לסי מושגי הדור ההוא. ואדם, שהיה
 אולי הגיוני יותר מכל הוגי*הדעות בדור ההוא, חיים ז׳יטלובםקי, שהיה כולו איש
 של הגיוךבדזל, ישר כקו מתוח — לבסוף שום הוגה־דעות אצל יהודים לא הלד

 בתוהו*לא*דדד, לסעמים גם מתוד חנחות חשובות, כאשר הלר ז׳יסלובםקי.

 אני הוזר עכשיו לדברי הקודמים: היאבקות הרעיון הציוני באותו דור.
 היאבקותו עם הזרמים האנטייציוניים בתוך הסוציאליזם היהודי — היאבקות זו מילאה
 תפקיד חיובי גדול גם לגבי הלאיציוניס. אי אפשר כלל לתאר את הספרות היהודית
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 ואת מחשבת הציבוריות היהודית, אילמלא ההפראה שהפרתה הציונות את מחשבת
 הדור בכללה.

, היו בלתי־אפשריות אילמלא הושפע ,  גם הרבה הופעות חיוביות שמצאנו ב״בונד
 ת״בונד״ כל כך מהציונות.

תו במשך ללו  למשל, היתה שאלה איך צריך ה״בונד״ לתתיחם לענין התתבו
 שנים רבות סבר ה״בונד״ שאין הוא יכול להכריע בשאלה זו, מפני שבוכה לדעת כי
 אמנם יש בין חבריו כאלה שהם בעד התבוללות כאידיאה תיובית, ויש מעטים שתם
 בהחלט נגדה. אבל התיאוריה הרשמית של דוב האנשים ב״בונד״ היתה שהם

 ״נייטרליים״ בשאלה זו.
 מה פירוש נייטרליים ? אם הממשלה הרוסית, נאמר, תטיל על היהודים טמיעה
 מאונם — אז יתנגדו לכד, מפני שהם נגד כפיה. אבל אם התפתהות התיים מעצמה
 תביא ליךי כך שהיהודים יתבוללו — הרי אין זה עסקם, לא איכפת לתם הדבר. השקפת

, במשך הרבה שנים. ,  זאת של נייטרליות לגבי השאלה הלאומית שלטה ב״בונד
 אבל אם ח״בונד״ עבר מהתבוללות לנייטרליות ומנייטרליות ליחס חיובי, לגבי
 השאלה תלאומית, ומשם לאידיש, הרי שבציונות ניכר היה, אם אפשר לומר, תהליך

 הפוך.
 אותו היקוי של התבטלות שעליו דיברתי הביא לידי זה שהמחשבה הציונית*
 סוציאליסטית נתבצרה כל כך באותן הנוםתאות, שתהילה היו רק נוכהאות לצורר
 הפולמוס, עד שאהד כך התהילו להיות את הייהן העצמיים, והן איששרו למהשבה

 הציונית לתתחמק מאותם הערכים שהיא בעצמה גילתה אותם.
 אפשר לומר שכל ההיסטוריה של הציונית, כלומר, של האינטליגנציה הציונית.
־ התל מן הםוציאל־דמוקרטיה הרוסית, דדך  רצופת בגידות. בכל מחנה ומחנה ־
עד היבםקציה — בכל המפלגות הללו האויבות לציונות אפשר למצוא אישים  ה״בונד״ ו
 שעברו את הדרך של הציונות, ומתוך הסתגלות או מתיך התנצחות, ואולי מהמת
 שעברה עליתם תקופת ממושכת של הגנה על הציונות — התרוקנה אצלם סוף סוף
 הציונות מתכנה, והנוםתאות שלה התרוקנו מכל תוכן, ובמשך הזמן הגיעו לידי כך

 שגם תנשמות הציוניות התרוקנו מתכנן.

 על אופן התיים הרותניים של הנוער הציוני באותו זמן אקרא לכם קטע קטן
, אשר בעודו נער ביקר בארץ*ישראל (ומקטע אחר כבר ראיתם מאיזו  של בךצבי

 אסכולה יהודית טובה יצא בךצבי). הוא מספר:
 ״ביקורי בארץ־ישדאל היה צעד מכריע בתיי. אם תיתה שאלת ״ארץ־ישראל״
 או ״טריטוריה״ קודם לכך, לי כמו לרוב תברי, סעיף בתכנית העיונית, אמנם סעיף
 עיקרי, אולם דק אהד הסעיפים בתוך השאר, והם: שאלת ״הגלות״, ״הלשון״, המלחמה
 הפוליטית, המטריאליזם ההיסטורי נגד האידיאליזם וכר — הדי עתה נעשה לי סעיף
 זה למושכל ראשון, ליסוד היסודות, שעליו ורק עליו יקום כל הבנין הציוני*הםוציא־
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ר לשוס סעיף אחר, קטן י ץ כל ע או פועלי־ציוני, כמו שאמרנו אז) ובלעדיו א ) סטי  לי
 וגדול, חשוב או טפל, ציוני או סוציאליסטי, אשר בתכניתנו״.

ץ אני םםתפק רק אמר: א  עצם הדבר שצעיר יהודי, עוד לסני העלית חשניח, י
ת את הדברים האלה במקומם ו ו א ר  בויכות תיאורטי על אדץ-ישראל, אני תולך ל
 שבשבילו אדץ-ישדאל לא היתד! דק איזה סעיף הכתוב בפרוגרמה, היה משתו יוצא
י הניצוץ הזה, אשר הביא אותו באותם  מן הכלל. ויתכן מאד שאילמלא היה בבךצב
 הימים ללכת ולראות את ארץ־ישדאל, היה הוא — כמו רוב הבריו — שוקע בכל
 חויכוחים חללו, ו״המוצא של ניסוח״ היד! מספיק בשביל הייו, כשם שהספיק בשביל
: לחיים בלי אחיזת ממשית, בלי אחיזח בארץ־ישראל ו נ י  חייחם של שאר חבריו — הי
 קונקרםית, בלי אחיזח בשסח חעברית. חםסרות חעברית דולדלח מאד. חלק גדול
 מחםוסרים חגדולים עזבו אז את חשפה העברית ועברו לשסות אתדות. ביניחם שמות
 ידועים מאד. ביניחם גם כאלת אשר אתר כד תזרו לעברית. אבל באותת תקוסח של

 ירידה לא היתד! שום אחיזח של ממש לכל חדבריס חללו.

 את חביטוי לבדידות של מעט חנאמניס אסשר למצוא בשירו של ביאליק
 ,,לבדי״. אמנם שיר זח נכתב אולי שנת־שנתים לסני התבוםח חגדולח של תנוער חציוני.
ד בטרם היא  אבל לסעמים קרובות קורה אצל משורר שחוא מרגיש את חמחלח עו
 נעשית למגסה, רואה את הדברים כחוזה. ביאליק וברנד — שניהם נתנו ביטוי לאותה
 הבדידות המותלטת של הצעיר היהודי, חעומד בפני רוח הזמן בשעה שאת כל הבריו
 נושאת הרוה הזאת. ובמידה שנשאר קומץ נאמנים אשר הרוה לא נשאה אותם, חם
 היו מוכרתים לאמץ את כל מתשבתם גס נגד התיאוריות שלהם עצמם! הם היו
 סוכרהים להעביר אותן תתת שבט הביקורת. והם התתילו לראות את התיים היהודיים
 אחרת משראו אותם כולם, — דרך הקליפות שלהם, דרך ,,הסוגרים התיאורטיים״ — הם

 ניסו לסרק אותם ולראות את חחיים עצמם.
 יש אצל ביאליק שיר, שאינו כל כך ידוע, אבל בו חוא מוסר את חתרגשת של
 החיים חיחודייס שנחרבו — ״על כף ים־מות זה״. השיר חזת נותן תגמד. לחורבן
 הרותני של אותו זמן, כסי שראה אותו אדם כביאליק, שהוא עצמו חיה כולו מבוצר,
 אולם הוא תש לאיזה מצב הגיע הדור. הוא נכתב בעצם שנת המהפכה הרוסית של
 11905 בו מתאר ביאליק את כל העולם הרוהני היהודי כמו כף ים מת. סמל התיים
 הרוהניים הוא הים, לסנים היה בו מבצר גדול, מבצר מלא תיים — ועכשיו מת המבצר >
 המגדל האיר את הדרך לכל הסירות תבאות והיוצאות — עכשיו הסירות אינן, ורק

ה התכוון לאחד־העס) הוא המאיר עוד לדור: בז דד(  המגדל הבו

ם עלה כאן ב^בב 3;ם אי״*אנן, י } # 
ו א ל ן  ןני״תקוה ןןךאו ל1, וןני. ק

 המר *1׳ ס?יי* שבמן.
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ר ?צב שם על צ1ק ר.םלע.> ו א  ו?ג!ל ן

 וסירות 2ל1ת לבנות הכנסים,

 >}א1ר ןןמגדל היו בא1ת שמה

 ומביאות עמן שמה צהלת חיים -
־ י־ • ז T ז T 17־ • •  ו

 זה תיאור של חםסרות העברית הצעירה.

כה על גיא וןמה. ?  ןןש

 ו?ךי צאת סםירוית שוב ב״ימה -

 ובךך חרש אור סמנדל ןאתן

 ממרום ןזצויק האיתן.

 ויהי האי קזה לנ!ה סבךכה עם

 מקור ןחמת אלהים.

 ןעתה מת האי. לא בר1ש ולא ארז!
 ןזקימ1ש ?ןרה ב1 עם^אזוב ןעיר!

ד ןשאר, עד^סןךם, ח  על ק^9יש כ13 א
 קמנדל בלאש ןזםלע!

 ןריךי ןצב שם, וכבוא קחרםה
 :ד״םתר תךליק בלאשו נר קםלא,

 וכמו שהאיר - יאיר.
 >{מי הוא מאיר שם ן^מהז -

ו מת סןם מלא מאה &ךםה, בי  ^בי
ה 9ביביו שממה, שממה - 5 ו ה 8 א 9  י

 כ,?זיר1ת לא תבואןה ע1ד בגבולו;

ם 3?ןרוש״  האחת נתקעה ̂ב
 בחשכת ל;לה אחת $בד ןךכה,

 ק«ם בליל זועה
ז ז ד « •• ו " 

 ןאיש לא ןךע ואיש לא ך$ד, -
 וימת כל האי וישם כלו,

ז r r T • — -י \ " 

 ובדד ז*ם, ?כל ןזעו^ם ^רוש,
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ר 9ל כ״שםמר. ו  ?גדלו ?צב שם ומאי

: ה מ מ ן ן ן א  ןקצל ?אלו מסךקר ן

 ,למי ו^מהז״

 זוהי ההדגשה האחרונה שנמסרה בשיר זה.

 תמצאו בשירה עוד גילויים אהדים בודדים להרגשה זו. בין אחד הגילויים הללו
, לדויד שמעונוביץ — שיר חמדבר על חשומרוגי חאחרון. ואמנם,  אציין ״שיר אחרון,
 הרגשה זו שהוא מיחס לשומרונים, שהנה כליה נגזרה עליהם — אותה הדגשח עברח

 גם עלינו.
 באוהו הזמן בו החלה עזיבת המערכה על ידי חלק מעסקני הציבור, וכן על ידי
 הלק מהמוני ציבור הפועלים, ומאידך — פרישתו של חלק מהדור הצעיר מן הספרות
 העברית — באותו זמן הורם הדגל של תעקשנות היהודית על ידי אדם אשר לא הכריז
 על שום תקוה, על שום אמונה, — אדרבא, היה נושא הכסירה והיאוש — זה היה

 י. ה. ברנד.
 לא היד. אולי אדם באותו דור אשר גילה את השקר של המושגים המוסכמים
 כאשר עשה זאת הוא, ואשד פעל כמוהו בכוה הניתוה האכזרי ונכות ההכרזה על
 היאוש. וגם אץ לנו שום תעודה היסטורית אשר תגלה את ההורבן הנפשי של נושאי״
 הדגל, של אנשי התיאוריה, של אנשי הפעולה של המהפכנות היהודית, אשר תגלה את
 ההתרוצצות שבנפשם ואת הסתירות שבתנועות הללו, את השאיפה לתירות יהד עם

 העבדות והרקבון, כמו שעשה זאת ברנד.
 כשם שמנדלי נתן לנו תעודה היסטורית להכרת העולם היהודי שלפני הציונות
 כר אין תעודה היסטורית השובה יותר להכרת הסוציאליזם היהודי, גס בשיאיו וגם
 בשפלותו. מזו שנתן לנו ברנד. ושום בעל נוםתאות ותיאוריות לא עשה בשבילנו את
 העבודה התינוכית הזאת כאשר עשה הוא. אביא בזה קטעים אתדים מברנר, שמהם
 נדע כיצד הוא מציג את התנועות ברהוב היהודי, כיצד הוא רואה אותן — לא מתוך

 שהוא מתוכח הרבה עם נוםחאותיהן, כי אם כיצד הוא רואה אותן ראיה אנושית.
 ברנד נאבק מאד קודם כל לא דק עם איזו השקפה מסוימת. בעצם הוא נאבק עם
 שני דברים: עם האדם היהודי, עם האופי של האדם היהודי. ולא חדל להיאבק אתו
; וכן — עם הגורל היהודי. והוא ראה את הגודל היהודי כאשר לא ן  עד ספרו האחרו

י דורו.  דאו אותו אהרים מבנ
 , בתיאוריה היהודית הסוציאליסטית היתד. פלוגתה גדולה מאד של אופטימיםטים
:  ־1 ופםימיםטים. אלה היסודות אשר דגלו בלאומיות, בציונות — היו ביניהם שאמרו
 י* יש תורבן גמור, כליה גמורה, ואנחנו צריכים להינצל מן הכליה על ידי איזה שהוא
: אדרבא, יש התעוררות של כוחות, של תחיה — מן  מאמץ הירואי־טרגי. והיו שאמרו

 התהיה הזאת תקום פעם הציונות.
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 ברנד, לפי כל רוחו היה תניד ושותף לאותה מגמה שהיתה קשורה עם אלה
וך אשר עברו אחר כד לטריטוריאליזם, מתור יאוש גדול מאד. כל ימיו  מ״פועלי־צי
 במגה על המגמת הזאת, שדגלה בתיאוריות כלכליות פסימיות מאד. אבל ראיית הגורל
 היהודי, מהוץ לענין הכלכלי, לא מצאה לה ביטוי אצל שום סופר יהודי מלבד אצל

 ברנד, ובשירים מסוימים — אצל ביאליק.

 קודם כל רוצה אני לעמוד על כד איך רואה ברנד את הבחורים היהודים
 המדברים על המהפכה, העושים את המהפכה, העוסקים בדיםקוםיה הנצתית הזאת.

ה:  ברנד מעביד שני טיפוסים של צעירים עברים זה מול ז
 ״הוא בחור צעיר כבן פהית מעשרים, כמוני לא ימים רבים לעזבו את רוסיה,
 צהוב, שערות מסולסלות, רכרך. בעל פני צפורתיכרמים. בעל עינים כחלחלות, להלתות,
 מאירות, נעימות, שלוש שינים חסרות לו מלפניו בשדרה העליונה, והשאר קטנות,
 צהובות בשערותיו, זעיר שם רקובות, ואפילו מום זה — בצירוף למלבושיו הדלים
 והישנים, שהוא לבוש בהם תמיד — כאילו ישווה לסבר פניו איזו לבביות — איזו
ך — הרבה בערים יקרים בין בתורי עמנו, ו  התקרבות לכל. אכן — יאמר נא בעל ה״חז
 העם הנבחר הרבה נערים יקרים בין הפועלים הצעירים שלנו, אשר כמוהם לא תמצאי

 לעולם בסביבה זו אצל עם אהד •״

 אתם רואים כמעט אידיאליזציה של הצעיר היהודי.
 ״בחור אחד, בעל פנים גלויים, מרודים וחביבים, אהד הפנים של יתידי היהודים
 הליטאים דהאידנא, אשר הדוגמה הקהה והשטותית בפיהם, האסון היבש ותבלתי־מכיד־

. ,  אודעצמו בלבם והאש המלחכת והעורגת בעיניהם׳
ה:  שוב צעיר יהודי, קרבנו של עולם רותני מסוים — ובאמת חביב הצעיר הז
 באמת יש בו משהו טוב, שאיפה נעלה, אשר אצל בני גילו בעמים אחרים כמעט לא

 תמצאו כמוהו.
 ואין ברנד מתעלם מן הדבר הזה. אבל הוא גם עומד על כל תולשותיו של צעיר
 זה, כיצד נעשה עבד לדוגמה שקיבל על עצמו — דוגמה נוקשה; האסון בלבו, אבל
 הוא אינו מכיר באסון, אינו מבין את עומק האסון שהוא נושא בלבו. ועם זה — יש

 בקרבו איזו אש מלחכת והורסת.
: ״יש שאני נוטה לחשוב כי בחוד אלה, ורק  והנה שוב חשבון עם צעיר יהודי
ת ע  בתוך אלה, נמצאים סוף סוף האנשים היותר מעולים. אולם... הוי, הוי, אילמלא מ
 אך מעט מכל הצחנה והרפש והניוול והאפסות אשד בהיי המפלגות האלה, את המהומה
, שלהן,  והבלבול הנאלח שביניהן, את הרשעות ואי־היושר אשר במגהגי ה״יוניונם׳
 וביהוד במנהגי מנהיגיהן. פשוט, המגהיגים הללו יראים את המובס, מתרפסים לפניו,
, שלו גם גד ח״אכםפלואטטור,  מחפים על כל תעלוליו ומתראים כלוחמים מלתמתו נ

 בהאםנים שהם בעצמם מכירים כי לא לתם הצדקה״.

 ואחר כר באה תמונה של הכלכלה היהודית: ״את מי הם נלהמים ? את המפלגה
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לה ה בךלי ו? הן מי שהיה היום פועל לוקח קצת נדוניה תהי  יגל נותני־עבודה שבתוכנ
ה דוקא מפני שנודע ה כ  לנותךעבודה, ל״םוטר״ ולמחרתים — למחזר על הפתחים. כ
 לי היטב טיבם של ה״םוםרים״ הלונדונים, של אלה השממיות המרב! ת בגערת: לעבוד
 ולעבוד, שאמנם אי אפשר ואי אפשר להכילם ושרובם אביונים, ושרובם ככולם תלויים
 על בלימה, — דוקא מפני זח תוכלי לשער כיצד מצלצלות באזני קריאות־חמלחמז:

 להשתער עליהם ולתוציא את בלעם מפיהם״.
ל יציבות  כלומר, תוםר־בםים זה של הכלכלה היהודית, האפסות הזאת, תוםר כ
 גם בקיומם הכלכלי וגם בשייכותם לאתה סוג מעמדי מסוים — ברנד רואה באיזו
ד כל התיאוריות הללו שבשמן מדברים. אבל הוא דואה גם י ע  מידה דבר זה נוטל מ

 את השפלות הפנימית של חיי המפלגות, של היהםים ביניהן לבין עצמן.
 בסיפור ״מא. עד מ.״ מספר ברנד על בתור שנתפס ונאסר ואחר כך נשלח
ה מצד אתד מתואר בו כל חניוול של חעולם חתחתון היחודי,  ב״אטפח״. סיפור מתרי
 מצד שגי עובד שם גם העולם הפוליטי — תיהםנים בעלי האידיאות, שברנד מגלח לנו
 את מידותיהם. בעצם, השם של הסיפור יש בו משום סמל. א. ומ. — אלת שמות שתי
ד מ. אין  ערים. אבל, כידוע, חי ברנד ארבעים שנח. ויוצא כך שגם חייו עברו םא. ע
 איש יודע למד, מתכוון אמן בשעח שמנצנץ בו מספר כזח. בכלל, חמםפר ארבעים נמצא

 אצל ברנד בכמח וכמת מקומות.
 ברנד, שחיד, לכאורח םוסר ריאליסטי וראח את המציאות כמו שחיא, במידח
 שעלתת בידו — כל שאיפתו האמנותית היתה.שלא יהיה שום קו בודד מותוה בפני
 עצמו, אלא שכל קו יצטרף לאמו תמונה סמלית, לראייתו הוא את העולם, לראייתו

 את תגורל העיור.
 ברנד היה חבר כמעט בכל המסלגות היהודיות, עוד לסני הליכתו ללונדון. הוא
ן י אץ זה ענ  היה בונדאי, טריטוריאליםט, ,,פועל-ציוך, ואף היה עם אנרכיסטים. ו
 מצתיק — הוא באמת נשא בלבו את כל הרעיונות הללו. יתכן שלא היה אדם כמוהו
 אשד במידה כזאת הכיר את המפלגות האלה מבפנים. הוא ראה בתיד התיים הללו
 מצד אהד אגשים הדוגלים במלים הכי־נשגבות וגם מוכנים לתת את נפשם על המלים
 הללו! ותם כשלעצמם — אינם תסשים מיתידות, קנאת, תחרות, מכל המידות הללו,

 למדות חכל.
 הרי קטע מסיפור זה, ,,מא. עד מ.״, ויכוח בין אנשים שונים מכל המסלגות האלה,
ה חמדבר בקול ״נחפד־נחסז*: ח ה קודם כל מופיע תיאורטיקן א ת  שנזדמנו בבית-םוהר א
 •באותו הרגע נכנם קבר, ,,התיאורםיקך, לתיך דברי חברו המעשי ודרוש דרש
נרה נ  בקול בחפדנחפז ובקשקוש לשון שאין מהיד הימנו, על דבר מצב של אנ
 שהפועלים חיחודיס צריכים לתפוס ותוססים בהתנועח, ועל דבר הגורס החדש והמחפד
 והפרק חחדש וחמחפד שבדברי ימי חיחודים מעת שקמה בתוכם מפלגה פרוליםרית,
 ועל דבר חלאומיות שלחם, של חיחודים, שהייבים להיות זחיריס בד. מאד מאד, שלא
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 תיעשה הס ושלום לדבר העומד בפני עצמו ולדעה ריאקציונית נסםדה, זאת אומרת,
גד  בהדלה להיות אצלם ״,נציונל״ ונעשה ל*גציונליםטיש״ ובעמדה כצר לא דק נ

 ההתבוללות המוכרהה, הממשלתית, אלא גם בפני ההתבוללות הטבעית, הרצויה״.
ואם:  וכאן בא תיאור הנ

עות של עטלף« כולו היה נדנוד), עם הומתו ו (תנ ו תי עו ו  ,,וקבר עצמו, עם כל תנ
 הקטנה, זקנו הקטן ועיניו הטרוטות, עם שכלו המפולפל, היבש, ורנשו שהיה זר ליצירה
 ולאמנות, עם עבדו שלא היתה בו שום אפשרות למצוא מקום בהיים, עם חיוניותו
 המשונה והדוהשת למדות הכל — הרותשת והומה ובאה על תשבון אתרים — ולבסוף:
: בנצהונו שכבר ן כו  עם אמונתו חמגוחכח וחחירואית בנצחונו העתיד לבוא, או יותר נ

. , ׳  בא — היה יחודי טיפוסי
 ,,וגם הפועלי־ציוניםטים יושבים פה? (כלומר, אותו גזע יותר נמוד. ב. כ.)
א עיגיו אל ש  שאלו המוזיריים. — משבים — ענה שמעיה׳ ויוסף בצתוק, כשהוא מ
 קבר — אבל התיאוריה שלהם צולעת על ירכה. מתביישים הם להרים את עיניהכ
 כשמתתילים לסעמים לדבר אתם על הציונות. ואמגם שמעיה לא שיקר לגמרי. כי הנה
 גם חברי פועלי־ציון, אבותיהם הרוחניים של הציונים הסוציאליים דהאידנא, שרובם
 היו אסורים כאן בעד עווך־הגנתם על עצמם, היו בני עמם, עם חלוש עצבים, ששאריתו
 תולכת ותמת לגווע ושכבר לא נשאר לו שום דבר תוץ מקצת דיםקוםיה. ההכרה הציונית
 הפשוטה, שאם לא תצא היא לפעולה, אז כבר בכלל אין לבני ישראל על מת לדבר
 ואל מה לתכות ובמה להתפלפל, ההבנה של הציונות בתור שאלת ההליה וחחדלוז
 לעם היהודים — תיתת רפוית גם בידם, עד כדי שישאבו מתוכה די אומץ להעריך
׳, אותן  כראוי את ה״קאמפף״ וה״קעמפפער״ שלנו ואת העובדות הממשיות שב״היינו,
 העובדות המספרות על מנוסות שאין דוגמתן, ועל שערים נעולים, ועל מצולות־ים, ועל
 מעשי רבולוציה הנובעים מזת שאין לעשות אחרת, ועל קריאות מרד מפי אלה שתייתם
ד יהודים אביונים, שנושאים ג  היו עליהם למעמסה, ועל יהם מזוהם של אונם וכפיה נ
 עליהם, להלתם, שם ,,בעלי־בתים״, ועל דרשות ונאומים על דבר העבודה ועתידותיה
 מצד דלי־מעש שאין להם לא כות ולא הפץ ולא מקום לעבודה, ועל תפקיד קולני
 וסחות־ערך בתור עם אתר, פרא ורתוק מתופש, ועל פרוקלמציות כתובות בדם יהודים
 שהוכו, ועל הכסתות שלא נתקיימו, ועל התלהבות גדולת בשעת ביעור יחודים ועינוי
 בנותיהם, ועל כל אותם הדברים שעם המוכשר לשכתם בזמן מן הזמנים, הרי כבר
 נסתם עליו חגולל. לחיפד! כל מח שטרחו הפועלים הציונים הללו וכל כוחם לא
 נתבזבז אלא בשביל לחראות ולחוכיח לחם, למתנגדיהם, שגם חם, פועלי־ציון, למדות
ד אלא  חיותם פועלי-ציון, אינם בכל זאת נסוגים אתור, אינם בורז׳ואים! ולא עו
ץ רגש אשמח וחתבסלות לפני אלח הסוציאליסטים ע  שבסתר לבבם נשאר, סוף סוף, מ
 השלמים. אשר הפוזיציה המרכסיסטית שלהם אינח מתנודדת מכל חדוחות שבעולם,
ד פרינציפ  *שעה שהם, הנאמנים גם כן לתורה התמיסה הזאת, צריכים להוציא ממנה עו
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 אחד ובמובן ידוע גם להוסיף עליה... ולפיכך היתה התוכחות• עולה בקול בואש
 ובצותות ״וי וי!״ המרכסיםטים האמיתיים שמים לבם לתבאי החיים, צריכים לשים
 לבם לתבאי החיים! הרי אבו רואים עמים מושלים ועמים משועבדים! ברם חרקבון היה
 אותה שעה בוסס בלבם ומגיד לתם, לזעתם, שתיאורית של מרכס ז״ל איבת עוסקת,
 סוף סוף, אלא במלחמת המפלגות ועל השאר לא איתמר בפירוש, ומכילן שלא איתמר
 התם, הרי זה ״אידיאולוגיה לא פרוליטרית״, ומן המלות : ״אידיאולוגיה לא פרוליטרית״
 יראו אימת מות. קשה ממבה היתה אולי דק האשמה, שבמובן ידוע יצאה מכלל אשמה
: ארץ־ישראל 1.. כי, אמבם, אם על ידי עיקום הכתובים ע  ועלתה למדרגת הוצאת שם ר
 וטרמיגולוגיה מחוכמת יצא הפריבציפ הטריטוריאלי מבוסם כל צרכו׳ ולשם ״פדרלי־
 טריזציה ואינדוםטריאליזציה״ דרושה ארץ, אבל, ראשית, אין נוהגים לדבר בעיקר
 זה הרבה, והשנית — ארץ, כן, ארץ; אבל ארץ פדינציפית, אוירית, ״טריטוריה
 תםשית״ שלא יהא מקום להם, השלמים והבטוחים, לחשוד ולהאשים את מי שהוא

 באוטופיזם וריאקציוביזם.

 והם, השלמים והבטוחים, היו, אמבם, שלמים ובטוחים. כעבור שעה קלה אחרי
 שתיית התה, כשהוציאו את כל האסירים מכל התדרים להתהלך שעת אתת בחצר,
 התרוצץ קבר בראש החבורה של זרע בבי יעקב, בעבה באצבעו והוכית בקולו המהיר,
 כי עתה כבר לא יחיו את הצלבות ״כל הפוגרומים שבעולם״, כי לנוכח הפוגרומים
 יעמוד וילחם הפרוליטריאט היהודי, יד ביד עם אחיו הבוצרים, יד ביד ובראש המתבה,

 בראש, לפבי הכל!..״

, מוקדש, אפשר לומד, לגילוי קלונה וחולשותיה של ,  כשם ש״מא. עד מ.
 המהפכגות חיהודית ברוסיה, כן הסיפור ״מן המיצר״ מוקדש לתיאור הירידה
נית: ובמקומות אחרים יש אצל ברנד תמונות נדו  ב״וייטשפל״, בתנועת הפועלים הלו

 על הירידה בתוד הפועלים באנגליה.
:  הנה, למשל, קטע אחד קטן

 ״כלום אין כל הקטנות הללו רק שרטוטים כהים מן התמונה תכללית ? הנה לא
בת ספרות ורכוש מחברתה! גרופה אחת  יאמן — אנרכיסטים פה: ״גרופה״ אחת מג
 עושה קנוניות שונות להערים על חברתה: אנרכיסטים! אלה הדוגלים באמת בשם

. ,  הרעיון האנושי היותר נעלה׳
 העמדת התנועה, האידיאה, התוכן של האידיאה, כמו שהיא במציאות, לא כמו
 שהיא כתובה אצל מישהו — בזה הצטיין ברנד מכל אלת אשד טיפלו בדברים חללו.
ם י ש ג מ ש ה י א  כל רעיון לא היה בשבילו דבר מופשט, הוא מוכרח היה לראות את ה

 את הרעיון.
 הבאתי קודם תמונה אחת של ויכוח. הנה שוב ויכוח — איך אדם, שהוא ,.ארץ־

: ׳** ו  ישראלי״, אדם ציוני, משתדל לתםביר את הענין של
 ״ראשית — חוא אומר בפתח דבריו — העד יעיד בכל הקהל הזה לבל יתרדו
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 מפניו, פני ציוני, ולבל ירתעו לאהוד מהמלה ״ציוניות״ אשר בפיו. את הציוניות
 הבורז׳ואית, את הציוניות־הציוניות הוא נלתם עוד יותר מן הםוציאליםטיס־הםוציא*
- י  ליסטים. בשאיפתו שלו לטריטוריה הוא יוצא רק מאינטרםי הפרוליטריאט ו הט—ד
3 הציוניות שלו היא רק 0 ^ מ ח ק ס ז ך ^ ( ^  טו—די—א—ליז—מום שלו הוא רק !

 אמצעי לםוציאליות.
! אל תצתקו... אל נא תםקדוני במבטיכם... אני הנני סוציאליסט  — כן, רבותי

 ואתם — אל תתיו נא אנטוזיאםטים ביותר! אילו היתה האםימילציה דבר אסשרי.-
 אף על פי... עבדות... בכל זאת... כן, אזי לא היה איכפת לי כמוכם! ואולם... אל

 תהיו אנםוזיאםטים!
 ואתרי הדברים האלה הוא מתחיל להוכיח עד כמה נורא מצבו של
 הפרוליטריאט העברי, עד כמה אין היכולת בידו להיות פרוליטריאט אמיתי, עד כמה
 הבודז׳ואזיה וגם הפרוליטריאט האינו־יהודי בעצמו אינם מניתים לו, לפרוליטדיאט

 העברי, ,,להיכנס לפבריקות״.
 בכלל, כל פרשת ההתנוונות של היוניונים בארצות שונות — צריך היה ללמוד
 אותה. הפועלים היהודים שבאו לאמריקה, למשל, מצאו לפניהם יוניונים סגורים.

 ורבים מהם היו נאלצים להיות מפירי־שביתה, נגד רצונם.
 ״אמת, הוא, הנואם, אינו מאשימם. לעובדה זו יש סיבות אקונומיות שונות.
 ודאי שכך הוא הדבר, ואולם איה המוצא ? ! באופן הזה הלא מונה הוא הפרוליטריאט
 היהודי, שאינו יכול להיות לפרוליטדיאט, כאבן שאין לה הופכין על דרך האינדוםטריה,

ות!!!  וכיוצא מזה, גם על דרד התגלמות הסוציאלי
 — הביסו ודאו אל כל מדינות־ארץ וארצות־תבל! שאו עיגיכם אל אנגליה,
 אמריקה, גרמניה, סרנציה... איטליה... התבוננו אל התיים! סוציאליסטים מתויבים
 להתבונן אל המציאות הממשית, אל המציאות הריאלית, אל... הן אני לא באתי לשיר
 לכס שירות יפות... הן אני איני מדבר את הדברים הנאים של הבורזיואים האידיאו

 לוגיים... הן...
 אולם כל זה — כל ההסכמות, כל ההוכחות, כל התהנונים — הועל יועילו כמי

 הקזת דם למתים״.
 או, למשל, תמוגר• איד פועלים יחודים חוגגים את האהד במאי באנגליה —
 תמונה מזעזעת מאד. קודם הוא מתאר אתד במאי שתל ביום ראשון בשבוע: תהלוכות
 יסות, עם דגלים, עם סמלים — ויהודים נהנים. אתר כד תוא מתאר אהד במאי שהיה
 ביום רגיל (וידוע שפועלי גדמניח, למשל, דחו בכלל את תגיגת האחד במאי ליום

 ראשון, כדי שלא יבטלו יום עבודח):
 ״מה היה באותו מאי תשני ז באותו מאי לא חיח דבר. אסילו לא פאר חיצוני,
 אפילו לא המון רב יהידי, אפילו לא מביטים הרבה. החנויות היו פתותות במערביהעיר,
 המרכבות השתקשקו. בשעה הראשונה נתפזר כבר כל ה״עולם״ וישובו לבתיהם
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 עייפים וריקנים. מן האנגלים יצאו בםךיהכל רק מנינים אחדים, ונושאי הדגלים היז
 שכורים בכםף. האורגניזציות היהודיות, כמובן, הוציאו גזירה לצאת ולהשתתף
 בתהלוכה, אבל השפעתן היתד• כבר לא הא. אותם הדברים: ״היום בראשון למאי...
: ן  היום בראשון למאי...״ — אבל על הכל כבד היה איזד. קפאון מכוםודאבק. יתר על כ
 הרושם היה אפילו משום מת לא של כנםית פועלים, עובדים, נדכאים בתיצוניותם, אבל
 יוצרי התיים באמת, אלא של אםיסת משרתים בתנויות ובאכסניות, של מטיילים בעלמא,
 של הולכי־בטל. התבלטו משוס מה, כמו להכעיס, צורות שבעות ביותר, לוויים שמנות,

 חזידיות״.
 ופה בא תיאור איר ברנד רואת את הפועלים היחודים עצמם:

 ״גושאי חדגלים של האורגניזציות היתודיות היו, אמנם, לא שכורים בכסף, אלא
 מתנדבים, מיועדים, אבל רובם — איזח עדב־רב של נערים נדחסים, פעודי־פח,
 במכנסים קצרים. אחדים מהם היו בעלי פנים נפוחים לוטים במטפחות, כפני בתורים•

י עיירות קטנות״.  מנגנים בנ
 מובן, כל זה בא על הרה.ע של חחורבן היהודי, מפני שכל זח נעשת באותן חשנים
 שבין קישינוב ובין פרעות 11905 והדיבור הזה, הלגלוג הזה, הויכוח התמידי, בלי
 לראות את התיים עצמם, בלי לזעזע את ההיים עצמם — זה דבר המרניז אותו מאד.

 ובמכתב אהד הוא כותב:
: מפני מה אני שונא את המרכסיזם, מפני מה אני שונא את תי  ״שואל אתה או
: איני שונא את המרכסיזם, איני שונא את הסוציאליזם. ד  הסוציאליזם י עונה אני ל
 בקרידות־נפש אני מתיתס אליהם. שונא אני — ושנאת פתנים — את מרכס של רחוב־
 היהודים, את הסוציאליזם ברהונדהיהודים, זה הסוציאליזם שאין בשבילו לא שדד.־
 מלחמה ולא נושאיםיעובדים ולא אתמה כל־שהיא; זה הסוציאליזם של שבעי־רצון
 קהים ובני־בעלי־בתים למדנים! זה הסוציאליזם במקום כזה, שחמלים ,,סרוליטריאט
זכל״ ו״םוציאליזציה של הקרקעות ומכשירי הפרודוקציה״ מצלצלות בו באירוניה וצדז  י

 מרה עד מות״.
 וכדי להבין באיזו מידה ברנד קשור אל השאלות הסוציאליות, אלא שמדבר
 מלבו אותו הכאב, שהוא מתלבש אצלו תמיד בצורה אכזרית, אפילו של הקנטת עצמו —
בר לגבילין״, יוחנן (ברנד מתאר בו את עצמו),  תשמעו מה אומר הגיבור של ״מן

:  בזמן שחוא מלגלג כל כך על התגועה הסוציאליסטית חזאת ברחוב היהודי
! שונא אגי אלף פעמים יותר מכולם את החיים השופכים דמים, המוצבים  ״ודאי
 זעה, הפראים והאכזרים והשמנים של שקי הרכוש וממשלותיהם וכהניהם ושמשיהם.
 שממת סדום ועמורה תבוא עליהם, על כולם. אבל הסוציאליזם עם האורגניזציות שלו
 ועם אותם האינסטינקטים נוסא, עם אותו תסדר, עם אותם הדברים, עם אותה התנופה
 והבוץ וחהבל... הסוציאליזם! איך אני יכול להאמין בו מצד אחד ומה אני יכול למצוא

 בו מצד שני ? !״
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 כאן תמצאו מסתה להבנת אותה תקוםה של אנשי העליה השניה, אשר מתוך
 שהם חיו את המהשבה הסוציאליסטית לעומקת, ומתוד שראו את ההיים הסוציאליים

 ברחוב חיחודי כמו שחם — ראו לעצמם חכשר נפשי לברוח מכל אלה.
 אבל לא רק ההתבוננות תזאת של פסיכולוג ושל איש המבקש את האדם בכל
 מקום היא אשר כל כך הוציאה את ברנד והדומים לו מתוך שורות הציבוריות של
: ראיית ברגר את הגורל היהודי, כאשר לא ראה אותו ד ה  הזמן ההוא, כי אם משהו א

 אולי שום אדם במצב זה.
 הסיפור הקטן ,,הוא אמר לה״ נקרא כדבר־מה נלהב, שבו ברגר מטיף להגנ*
ץ תקוראים רואים את התבוי בין השורות. בסיפור זה מופיע נער  עצמית. לפעמים א
 בן שבע-עשרה, האומר לאמו מדוע הוא מוכרת לקהת את האקדות ולצאת להגנה
 עצמית. הוא כלל אינו מתאר כאן פרעות (אינני יודע אם ברגר בכלל באיזה מקום

: ער  תיאר פרעות)! בין יתר דבריו אומר הנ
 ״ד״ניחיני. דעי, כי ת השעה הראשונה להליתי אנכי עומד ומצפת לימים האלה״.
 משפט כזת! אדם כמו ברנד אומר: מילדותי ידעתי שיבואו ימים כאלח —
 ואת זאת הוא אומד בראשית חפרעות!.. ואתם יודעים! ברנד לא חית איש חסראזח,
 הוא מעולם לא השתמש במליצות. וכשפעם העיר לו ביאליק על אתד מסיפוריו
 הראשונים שיש בו משפט מסוג כזה, עונת לו ברנד במכתב (וברנד היד, מעריץ מאד
ץ אצלי מלה םתם. ך — א כ  את ביאליק): הלא אתה יודע שאינני משתמש בשום מלה ב

:  ומה הוא אומר להלן
 ״ומי יודע, אחים, מי יערוב לנו, מי יאמר לנו כי בנינו ובני בנינו לא יזכירו
 שנות תרם״ח—תרם״ו (תפרעות של שנת 1905. ב. כ.), כמו שאנו מזכירים היום את

 תר״ם—תרמ״א (הפרעות של שנות השמונים. ב. כ.)״.
 אתרי הפוגרומים של שנת 1905, כאשר נדמה היד, שיותר נורא מהן לא יכול
 להיות, ונדמה היה שהן אינן אלא פוגרומים של קוגטר־רבולוציה, ומתר תבוא הרבו•
 לוציה והכל יסחדר — ובאמונח זו חיח חי כל הדור, אפילו ציונים — בא אדם ושואל:
 הלא יתכן שיבואו ימים רעים הרבה יותר, ואזי נזכיר את הפרעות האלה כשם שאנחנו
 מזכירים היום את הפרעות הקטנות של שנות השמונים ? ! זאת אומרת שהאדם ששאל
 זאת דאת את כל האסון היהודי וחיפש את המפלט ממנו, ופה עומדים בני דורו והם
 שמתים ועליזים שיש בידם למצוא איזו מלת לועזית, אשר בה אסשר להסביר את

 האסון הזה.
 בזמן שכולם ברוסיה היו מאמינים שהגה מתקרבת תבוסתו של הצאריזם הרוסי,

: ד  ואזי ממילא הכל יסתדר — אומר ברנ
 ״הלא אפילו מורשי הציונים תוששים לבלי לדבר במלחמודמצוח זו ן הלא גס
 תם באים כיהודה ועוד לקרא וגובלים את טיה הרבולוציה בטל־הרמון היורד על

 הררייציון.
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 ואולם — אוי ואבוי לבו ולכולבו!— שאלת עמבו הלא איבה תלויה באבםולוטיזם
 הרוסי, שאלת המוךבית-ישראל הלא איבה בפתרת על ידי מפלת האבסולוטיזם. אין
 מרפא להמוךבית־ישראל ההרוב מכל מה שעולל לו הגוי הרוסי. אתרי אשר דאה
 המוךבית-ישראל לאיזה מעשים מוכשר הגוי אשר בתוכו הוא יושב — מה יש לדבר

. , , ! מה יש לדבר, אם אין מה לעשות, אם אין מה לעשות  אתרי כל אלה ז
 והוא מוסיף:

 ״למדו, למצער, דלים ונמלטים, למדו, למצער, מן הפרק הזה, אתם שרידי־הכידון
 וסליטי־הרעב! תהי השעה הזאת, השעה שהררי־נשף נערמו עליכם בה, למקור־דאגה
 לעתידותיכם. שכתו את כל הארגומנטציות השונות, המקובלות! שכחו את כל הדברים
 הפעוטים והטענות מן המדרגה השניה! עזבו את כל אליליכם־הבל ואמונתכם־שוא!
: ישע ומפלט! בקשו אפשרות הישע והמפלט, בקשו  שימו גגד עיניכם רק אתת, אחת

 את האמצעים להתגלמות משא־הנפש של השגת ארץ !״
ד:  ובאותו זמן שכולם משתעשעים במהפכה אומר ברנ

 ,,גם גזירות־הרועים, גם מםעות־הצלב, גם הריגת־ת״ת היו בתקופות של מהפכות!
,  גם אז היו מסיתים: בנו מסיתים. את מי להסית ימצאו תמיד...,

 ראיית־הגורל הזאת ודאיית המפלגות היהודיות כמו שהן היא אשר הביאה
 את ברגר לידי אותה הרגשה. שאנחנו, בלשון הדלה שלנו, קוראים לה י א ו ש. אולם
 המלה הזאת — יאוש — יש לה שימושים רבים ושונים, ובשימוש המושג הזד
 כשלעצמו עוד אין יורדים לסוף הענין. הרבה סופרים עברים והרבה מעריכים כתבי
 על היאוש ועל הכפירה של ברנד. ברנד עצמו, בצעירותו, עוד לפני עלותו לארץ

 ישראל (וכמעט כל כתיבתו של ברנד באדץ־ישדאל היתה כתיבה של יאוש), הגדיר
 את הדברים ככה:

 ״הן הם לא ידעו לעולם להבדיל בין התאוננות המלווה בפיהוק ובהתרשלות
 של קורת־רוח ובין התאוננות יאושית קיצונית הבאה בחירוק־שינים וטפטוף־דם,
 שלפעמים — אגב־אורחא — דוקא היא, ורק תיא, מדלגת שור ועולה כליל בעשיית

 מה שאפשר ואף מה שלא אפשר״.
 ברגר, אשר מתשבתו היתה כל כר ריאליסטית, לאחר שהוא מגדיר ואומר שיש
 דברים שהם בלתי-אםשריים, הוא בא ומוסיף: תעשו את הבלתי-אסשדי, צריד לעשות

 את הבלתי־אםשרי:
, הינד. על שפתיו, אל , ם! : איש שהקריאה: ״חברים! אנחנו מנצהי ו  ״הם יטענ
 ישמיע את קולו, אל יבוא אלינו להשמיע את קולו, כי איננו צריכים לכגון דא,
, כבר הורגלו בה ואינד. מחייבת אותם לשום  ולהם הצדקה: הקריאה ״אנו מנצהים׳
 דבר, לשום צלו של דבר. אבל אלה שנושאים עיניהם בתדדתעםש לתקוה ואין תקוה

( , ־  אל יבואו לאלה שבאמת אין לתם צורר בתקוה ותתקוה בפיהם...,
 אלה המשתמשים בין בתיאוריות בץ במליצות, שהן מסבירות להם את
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 הפרוצםים התברתיים והן מרגיעות אותם ואומרות להם: אין דבר, ההיסטוריה היא
 בעדנו, העתיד הוא בעדנו — אלה האגשים קשה להם לסבול את האתרים, הרואים
 את התהום ואינם מסתירים אותה, אלא מכריזים עליה, אמנם בלי תקוה, אבל

 מתיר נכונות לעשות מה שאפשר, כדי שיתגשם מה שהם מאמינים בו.
 זה היה אולי אחד הוידויים של ברנד. אשר כל יאוש שלו לעולם לא היה יאוש
מר: ובכן, נעשה ה; כי אם, להיפך, כל יאוש שלו או  מרגיע, האומר: ובכן, נהדל מז
 את המאמץ הבלתי-אבושי בשביל להציל מה שאפשר. אמגם, את העם היהודי ואת

 גורלו הוא ראה בצורה האכזרית ביותר.

 במקום אחר הוא מתאר כיצד אדם אחד בא להדרו יבטרם יאיר הבוקר הוא
תה:  לוקח את התמונה של הידשנבדג, התמונה של הגלות, של גירוש יהודי, וקורע או
 ״בטרם יאיר הבוקר לקה את התמונה של הירשנברג, הגדולה והנאדרה בטרגיותה,
ם י נ ע ו ם: צ י -ג ל ו ת״, אשר היתה תלויה מעל לראשו, ויקרענה לקרעים קטנ

. ״ ת ו ל ג ם ב נ י  א
 כלומר: לצועגים אין כלל הרגשה שהם בגלות, אין להם כלל תצורך לצאת

 מן הגלות.
 והנה תיאור של יהודי, של יהודי מופשט:

 ״יהודי... יהודי... הוי! בדיה זו, הטובעת ברוק ולדמה אין אפילו ערכו של
 רוק; בדיה שהנה לחרפה ולמשא לכל, וקודם כל על עצמה! בדיה המטפלת לרצונה
 ובעל־כרהה בכל מקום, ובכל מקום צורת־״חוזק״ לה: בדיה שאינה יוצרת מעולם
דתה; בדיה שכל מקום  את הצריד לה לעצמה ואינה נהנית מעולם מפירות עבו
 ימקום גלות לה ושאין לה לא רצון, לא איל ולא תקוה לבוא אל מקום אשר לא
 גולה יהיה; בדיה שאין לה שפה משלה ולה, שאין לה חיק־טבע ונאות־שדה קרובים
 לה, שאין לה כתבים גדולים מאחים גדוליירוח ואין לבות חמים מאחיות יפלת״מראה!
 בדיה שאין לה לא ש5יא ולא ארעא, שאין לה כלום, כלום, בהחלט לא מאומה, במה

 לחיות, בההלט לא פינה לאן לברוח...״
: ד עו  ו

ם של יהודים אין בעולם. הן הגלות סוף סוף יכול יכלה ;נ1. אין כבר  ״הן ע
 עם. יש בהוליםימטומטמים ומופלגי־תורה בליטא, טיפשים ופראים בפולגיה, הדיוטים
 ונבזים בגליציה, נרקבים ומעלי־באשה באונגריה ורומגיה, גסים וקהים באגגליה
 ובאמריקה, שנוררים ומזוהמים בפלשתינה, צבועים־אנוםים ודשנים־כרםנים בגרמניה
 ופרנציה ובאיטליה. וכולם, כולם םפהת הם לעצמם ולעם אשר בתוכם הס יושבים —

 אבל לא עם!
ת ממה שרגילים לסמן בשם רגשי צ ק  כי אילמלי היתה בתור כל אלה אף מ
 עם בריא, כי אז היה צו״ ועולה יתם אתר אל כל התופת הגופנית והנפשית, שאנו,

 השרידים, נמצאים בה.



 106 3. פ צ נ ל ם ו ז

ן  אילמלי היתה בתוך אלה אף קצת ממה שצריך להיות לנבראים בצלם שמעו
דא ושמעון בר־כוכבא, היתה תנועת*חשתרור שבקרבנו אתרת, לגמרי אחרת... ו י  בךג
 לא היו ב נ י *היהודים האלה מבטאים את השם ״ציוניות״ בזו הנגינה שהם מבטאים
 אותו כיום! לא היו הם מבטאים גם את השם ״פוגרום״ באותה הנגינה שהם מבטאים

 אותו כיום״.

 ושוב אני חוזר קצת לתיאור הדמויות הרותניות של בני הדור אצל ברגר.
 יש לו לברגר השבון גם עם אלה שהוא אוחב אותם. את טובי חגיבורים שלו הוא
 לוקה מעולם המהפכה ומגלה את החניות והתמורות הנפשיות שלהם, וגם בזמן שהוא
 מתאבק בעסרם — יש לו אתם ויכוח. למשל, כשהוא מרבד על הטרוריסטים הרוסים:
 ״גם אותם בעלי הנקמה הקדושים, הבאים לבער את הרע ועולים לגרדום —
 דברי נגידים בפיהם על זכרונם אשד ישאד ויפעפע לדורות, על גופם, הקליפה
 התיצונה, ההולך וכלת, ועל רותם אשר אהרי כליונם ימריא ללבבות וילבח שם את

 הלהב ויביא גאולה לעולם״.

 הוא מגלה פה את הסתירה שבהם: לכאורה הס דוגלים בהשקסות מטריאליסטיות,
 לועגים לכל דבר שהם קוראים לו ,,רומנטיקה״ ו״מיםטיקה״. אבל הם עצמם, כשהם
ע אותם, אשר בשמו הם מדברים — איגו כוה הניתן י ג מ  עולים לגרדום, הכוח ה

 להיות ממושש בידים.
 ״מאי נפקא מינא בזה שחבריהם העומדים מתחת, והם העולם עצמם, לסנים,

 פיהם מלא לעג ובוז ל״מיםטיקה״...״
 או, למשל, כשהוא עוד פעם חוזר לאנשי הויכוח:

: גם החשבון ה״מדעי״, גם הבוז לה?ד*גסש, גס חדבקת־חשלטיס עדר  ״דבר לא נ
 לכל רגשות האדם, גם המסגרות תצרות לכל הגננים של החיים. דבר שאין צורר
 לאמרו הוא איסוא כי אסור היה לדבר באזניהם על רות האומה שאינו לגמרי ושהוא
 רק דזולטט של אפני היים ידועים ואין להם דבר אליו, ובכלל אין להם דבר אל
 האומה בכללה׳ שצורתה ההיסטורית אינה חשובה בעיניהם להלוטין, אלא עסקם
 הוא רק עם המהלר ההיסטורי של תנאי־הקיום של יהודי־היום... דק היום, מבלי
ל השנים הרבות של היי בני  כל נגיעה בעבר, רחמנא ליצלן. ואם לסשם אדם ע
 ישראל ועל כל המוצאות אותם בהמשך הזמן הרב הזה, שהרי כל זה לא עבד מבלי
 השאיר אחריו רשמים ידועים בתכונת בני ישראל הללו, ומעכשיו, אם אנו רוצים
 לבנוח אתה דבר בתוך אלו, חדי שעל ברחנו לחתחשב עם היסוד הזה — היה הלה
 בעיניהם כמבלדרעולם. וממילא, אנהנו, הציונים, אשר כל העבר חקשה והמהדיר שלנו
ד או שאפשר לשוב אליו, אלא כחומר י י  היה יקר וקדוש לנו עד מאד, ולא כדבר שצ
 רנדערד העומד וקיים ומצפה שיעלוהו וייצרו מתוכו (כלומר: אנחנו איננו אנשיס
 משועבדים למסורת, הרוצים לשוב אליה על מנת להשליט אותה בהיינו. ב. נ.), —
 אנחנו ראינו באלה הידענים, הנטוהים, המתלוצצים, כמו באחיהם מאמינייה״בונד״,
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 תולדות המצב הכללי של האומה הגוססת, אשר גשמות בניה פרתו מתוכם ונכנסו
 לתור סראזות שאינן מעלות ואינן מורידות״.

 והלאה:
 ״וזכורני, אתי, פעם אחת בימים ההם נזדמנתי לסונדק אחד עם בתור ״טריםד
 ריאליסט״, שבשעת דיבורי עמו חפליט מפיו משפטים בטוחים על חחיםטוריה חדוחסת
 את חפרוליטריאט חיחודי שברוםיח לריאליזציח של חטריטוריאליזמום. ואני, כמובן,
: איזו דחיסח! חתגשמות חציונות : מה דוקא רוסיה! וצעקתי מנחמת לבי י  יצאתי מכל

: אם לא ימצאו בנו חלוצים ואבדנו״. א י  על תנאי ח

/ אבל ברנד כבר ראח את ,  בימים ההם עוד לא היתד• שגורה המלה ״חלוץ
 נקודת־תאהיזה חיחידה בזה, אס ןמצאו בנו אנשים אשר יתנו את תייהם על הגשמת

 חציונות.
 ״והוא ישב בבטהה והצטהק. זה עתה בא מהתם, ובדיםקוםיות שבתהונדהמושב,
 כנראה, גוהגים אפילו הפלשתינאים במרמינים יותר מדעיים. אז פקעה סבלנותי ועברתי
 מהגנה לתגרה: אתם — מת? מת? מד. יקר לכם ובמת אתם מודים ז ארץ תקנתנו
 כל חימים לחיי בני־חורין — ציון — בוז ושתוק > הלבוש של כל מה שהרה וחגה
 רוחנו בכל חדורות ובכל חארצות — עברית — בוז ושחוק. וכלום יש איזח ממש

 בקריאד. בעלמא: ארץ ז״
. המרד בא לא מתוך זד. שהיתה לאנשים פרוגרמה טובה וחם ד ר מ  כאן בא ה
, של ם י ר י ה  ידעו איך יצילו את תעם׳ איד יצילו את הציונות. זה היה מרד של י
 בודדים, אשר לא ידעו בעצמם שום דרך ולא היה להם שום בטתון באיזו דרך שהיא.

סה אותם.  רק הבושה שבכניעה, הבושה שבהםתגלות למצב הקיים — היא שחז
 זה היה אולי המרד הקשה ביותר שאפשר למצוא בהיסטוריה האנושית. יש
 מרד אשר אתה יודע כי לאתר שעוררת אותו ילכו אהריך המונים. ואסילו היום אתה
דע: המוסת שלך יעורר אתרים. אולם בני ו  בודד, ואפילו היוס אתה נופל — הנך י
 הדור ההוא. אלה שמרדו בכל העולם הרותני הקיים — להם לא היתד. שום תקוה
 כזוןר*! לאלה שכתבו עברית ושהיום עוד היו להם קוראים — לא היה להם שום

 בטחוז שמחר יקראו עברית.
, בזמן שהוא עומד עם , ם על החומד., י  להרגשה זו נתן ברנד ביטוי ב״אחמנ
 העתון הקטן הזה שיצר בגולה הלונדונית, ״חמעורר״, ומסביבו חבריו — גם הבריו
 הקרובים מאד — אשד עזבו את המערכה, עזבו את השפה העברית ו והוא, גם בזמן
 שהוא כותב עברית, אין לו קשר עם בעל־הבית העברי, כלומר: אותו תוג של
 משכילים, למדנים, בעלי־בתים, שהם הקוראים עברית, הם כלל אינם מביגים את

: ד נ  הייו הנסשיים, אינם מבינים כלל על מה הוא מדבר. באותה שעה אומר בר

 ״ואולם אנחנו, אנחנו, אשד הצעקה הכבושה: ״ארץ!״ יוצאת מתוכנו לא בכדי
 לקיים את המצוד. המטריאליםטית-ההיםטורית של פרוליטדיזציוע כי אם מפני שאנו
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 חוששים, 3גודל יםורינו, לכליוננו הלאומי, לכליון־עס־חיהודים, מפני שעינינו פקוחות
 לראות את אסשרות האבדן המותלט שלנו ואתנו גס אבדן לשוננו, לשון אליעזר בך
 חנניה ויוחנן מגוש־חלב, אנחנו אומרים: אמת, םסרותנו העברית בזמן חאחרון, כסי
 הנראה, הולכת והדלה מהיות האבוקה המאידת שלנו. ואם עוד שנות מספר כאלה
 אס עוד שנות מספר של רפיוךרוה ולא־גאולה — ולא תהי עוד ספרותנו חעבריד

 האוצר הגדול לנשמת אומתנו. ואולם אנתנו איננו כמוכם״.

: כמוכם האידישיםטים, הבונדאיפ, הטריטוריאליםטים. האומרים ״חחייה ו נ י  הי
 על צדנו״, ״אנחנו המנצהים״ —

 ״ואולם אנחנו איננו כמוכם להתפאר כל היום, כי החיים על צדנו חם! אנו.
 העברים, יודעים כי הזרם אל מול פנינו הוא, כי קשה היא דרכנו, כי החיים באים לכלוח
 את נפשנו. ברם אנו, היהודים הצעירים, בני העברים הקדמונים, אנו אשר סופר*
 יהודה וחוזית מימות מיכה וירמיהו עד פרץ בךמשה ואחריו, נתנו את תעולם
; אנו אשר הלשון העברית החיתה והעשירה את נפשותינו, אשר שיור אין ו  בלבנ
 לנו מבלעדיה אשר היא חיא מקרר חיינו, חלק מסוד הליתנו ואחוזה וקשורה בכל
- אנו איננו רוצים בזה, ולעולם איםוא, ובשום אופן לא נשלים את  עצמותינו -
 הדעה הזאת, ולעולם איפוא, ובשום אופן לא נוכל להישקט ולראות ניר אובד ליתר

. ״ ה מ ו ח ל ה ר ע א ש י ם נ י נ ו ר ח  הפליטה. א

 ובכן, הנכונות הזאת באה רק מתוך אותו רגש הכבוד העמוק שאינו נותן
 להם בשום אופן להיכנע לגורל זה המשעבד אותם.

ך רוצה להסביר מה הציונות לי  במקום אחר, כאשר יוחנן שב״מעבר לגבו
 בשבילו, הוא שאיננו מאמין בציונות, אומר :

 ״יכול הייתי להלום ידתים שלמים, לילה לילה, שהנני נופל הלל בתור איש־
 צבא במלחמתי, מלחמת־דמים, בעד פלשתינה. אבל פקוה־עינים למדי הייתי תמיד
 לבלי ראות, כי אין הכרה ציונית בתוך המון בית ישראל וכי אי אפשר שתהא

 הכרה כזאת בתוכם״.
ה:  הציונות בשבילו אינה ענין של נוסחה תיאורטית, כי אם הרבה יותר מז

 ״כי בשביל להיות ציוני צריד להיות מקודם אדם המבין צעדה של אומה וטרגדיה
 של אומה, אדם נקי־הלבב וצלול־הדעת, ויחד עם זה מאמין באפשרות אי־האסשרות,

. ,  ותזק לאין גבול לעבוד בשבילת וללכת בלא-דרך
 ופה באה מיד הנימה העצובה:

 ״ואנשים כאלה הלא אין בתוכנו, אינם, אינם!..״
: ד ח  שמתם אולי לב שכל סיפורי ברנד בנויים כמעט תמיד על פי מבנה א
 מחוץ לאותם האנשים שהוא מגלה את כל קלונם, שהם בשבילו משהו משוקץ
תר: יש אצלו ו  ומתועב, יש אצלו בעצם שגי סוגים של גיבורים תיוביים, או נכון י
ט מאד, םמ* ב ל  גיבור חיובי אחד, שהוא מסצלו לשני אנשים. חאחד חוא אדם נ
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, שאותו תוא מציג לעצמו ף א ש נ  היאוש, סמל הראיה הקודרת; השני הוא האדם ה
 כמו אידיאל. למשל ב״מםביב לנקודה״, ששם ניתנת האוירה של הנוער היהודי
 המהפכני, והוא נכתב עוד בהיות ברנד צעיר מאד — יש גיבור אהד אברמםון (הוא
 גרנר עצמו), שהוא כל הזמן נלבט מכאן לשם; ועומד לפניו האיש אוריאל
 דוידובםקי — מישהו הפורש מן החיים לגמרי. הגיבור של ברנד היה באותה תקומה

 אדם המורש מן החיים, שאינו רוצה בהם, זורק אותם.
, אנשים ם י מ ל י  אבל מלבד אלה, הרי הגיבורים של ברנד הם כמעס אנשים א
 שאינם בעלי־כשרון, לא אנשי כתיבה ולא אנשי הגות גדולה, כי אם אגשים אשר
ש שבהם עולים על כל השאר. הם אינם צריכים ללכת בדרך הארוכה פ נ  כוהות ה
ח ו כ  של הקידה כדי להגיע לאמת, — הם מבינים מה עליהם לעשות, ויש להם ח
 של ה ע ש י ה. בסיפורו ,,מעבר לגבולץ״ מופיע אדם אהד. חזקוני, שאין לו כמעט
 מלים בפיו, הוא מתבטא במלים מצומצמות מאד, אבל הוא תמיד יודע לבוא בשעה
 דעה ולהציל, הוא תמיד יודע מה עליו לעשות. כיוצא בזה הגיבור השני שלו, אברהם

 מנוחין, אשר בשעה שפגש אותו — האירה לו ״שמש ילדותו״, שמש החומש.

 והגד. אחד הגיבורים של ברנד ב״מן המיצר״ — מהפכן גדול שנשלח לםיביריה,
 ושם עוברת עליו מהפכת גפשית גדולה מאד. בדמות זו ובמושגים אלה, אסשר לומר

ה: י  כי ברנד כאילו מבשר את דמות האדם שהוא רוצה לראות בעליה השנ
 ,,הגבורה... כן, כן, הייו בםיביריה הורוהו: לא ברגע הגבורה, כי אם בתתמדה,
ון: נקל ואפשרי להיות ן תמידי, במעשי ובהיי יום יום. יודע הוא מן הנםי  ב ת
 אמיץ לשעה, לתתגבר על בםיון קשה, למסור את תנפש ולעשות פעם מעשה שלא
 יעשה, לצאת בפלוגה של הגנה גגד קהל רוצהים במוגדירים ובלי מוגדידים, ואסילו
 לצאת לגרדום. אבל כשהתחיל לחיות בערבות םיביריה יום, שני ימים, שלושה ימים,
 ארבעה ימים, ובכל יום ויום לדאוג שלא למות ברעב, בכל יום ויום לראות את הכליון
 שמסביב, בכל שעה ושעה להתענות מ;לות~םיביריה בכל פרטיה ובכל קטנויותיה, ובכל
 זאת לא להיות תוהה על הראשונות, לא נופל ברות — אז הבין כי המדרגה היותר
א: לעמוד על משמר של חשיבות־האדם בלי תסםק, שעות, ירתים ושנים,  רמה הי
 לתתיתם כאדם תקיף אל כל הנפגש גם — וביחוד — בםעוטות. בנמושות. בשונות...

 להיות בהינת אב לכל יתמות שבעולם״.

 כאן אולי הפילוסופיה היותר עמוקה של ברנד.
 ״ואב לא לרגע, אלא לימים ולשנים. היעמוד בו לבו אם יפגש בזה במציאות ז —
 על כגון דא, ודק על כגון דא, יש לדאוג, אילמלא היתה הדאגה בכלל מן המידות
 הבלתי״מהוגנות. הצורך לזה — יודע הוא ברור - נובע מעצמותו« צורך זה, להיות
 כר ולא אחר. שלו הוא. לא מבחוץ בא אליו, אבל מה בכד — היכול יוכל ו כוהו חמיוחד
 הוא בזה שאינו תלוי במםריעים קלים, חיצוניים, שאינו מתירא מפני אי־נעימויות

 שונות, העומדות בדרך כצר... אבל בכל זאת... כלום די בזה ז..״
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 המרד שאנשי הבליה השניה מרדו במקובלות התכוון לא רק לחלקים האנטי-
. כמו ה מ צ ת ע ו נ ו י צ  ציוניים שבעם היהודי. אולי יותר מזה הם מרדו קודם כל ב
 שהיא, הם ראו את הציונות כמו שהיא, שאף היא אינה אלא ענין לדיבורים, אף היא
ץ בה שום מעשה של גבורה, אף היא אין בה נכונות להסיק את המסקנות האהרונות.  א
 וכשם שהנכונות לעלות לארץ ינקה אצלם מהרצון להסיר מעליהם את אבק החיים

 ההם, כד גם ינקה עלייתם מתוך שלילה גמורה של הציונות כמו שהיא.
 אדם כר׳ בגיםין, שעכשיו הוא שקוע הרבה בעולם החרדי ובשעתו היה אחד
מ ז  האנשים הראשונים של העליה השניה ואחד העוזרים הנאמנים של ברנד, כותב ב

 שהוא נמצא כבר בארץ-ישראל:
 *ובמטותא מכם, אחים אהובים, אל נא תזכירו לי את ה״ציונות*. מלה זו מתחילה
 לחחניקני, לחעיק על נשימתי. גם בימיח חטובים לא עלתח לגדולתח בזכות עצמח,

 אלא בזכות נושאח. גם אז חיח חדצל חעיקר וחיא חםפל״.
נים: ו  כלומר, את חגילוי של גבורה, של חוד, חוא ידע בתרצל ולא בצי

 ״ועכשיו מח חיא כי תחריד את מנותתנו ? ומח קול חענות וחיבבות, אם אלת
גמז* אינם חיים על פי סםקנותיח של מלח זו ז״ ו בי  שאתם קוראים להם,

 אי אפשר היה כמעט להגיע לארץ-ישראל אילמלא המרד הזח בציונות, מפני
 שהציונות לא דרשה כלום. מהוץ לענינים בודדים לא באה הציונות בתביעה מאת

ונות! ה: הגשימו אתם את הצי  אנשי
 במשד שנים רבות חיו חציונים חחשובים אומרים כי אסונה של הציונות הוא
 שבאים לארץ אנשים בלי אמצעים וחם נוסלים למעמסה על חקופח של חובבי־ציון.
 אמנם, חדבר חזר. באמת איננו כל כך נלעג. חקופח של חובבי־ציון חיתח אומללח
 מאד, דלה מאד. חיא ראתח את עצמת כמתויבת תמיד לסתום איזח חור אצל חאכר
עד חובבי״  או הפועל הנמצא בארץ. כאשר שאלו פעם את לילינבלום מה עושה ו
ות: כשאצל נ ו . כלומר, זה היה כל הענין של תצי , , : ,,פגרה פרה, קונים פרה ר מ  ציון, א
 אכר מתה פרה, יושב הועד באודיסח ומחליט להקציב הקצבה בשביל פרה הדשה.
 לילינבלום סימל בזה את היקף הפעולה הציונית באותו זמן. בתנאים אלה, כל פעם
 שנודע שישנם איזה צעירים נלהבים תרוצים לעלות לארץ, תיו חובבי־ציון רגילים
, — אתם רק תפלו למעמסה, אתם תהזרו אהד כד , ! לו  לסרסם כרוזים ,,אל תעפי

 לחוץ״לארץ מיואשים!

 זו היתה כל התורה של הציונות. הציונות כולה היתד. ציונות על תנאי בעצם,
 לא היה בנדון זה תבדל בין התיאוריה שאמרה שקודם צריך לבוא לארץ הון פרסי,
 ואתר כך, בעקבותיו, יבוא הפרוליסריון, ובין התיאורית של חובבייציון. מצד אהד
: צריך ך  היה זה ניסוה מרכםיםםי־מדעי, אבל בעצם גם בעל־הבית הציוני תשב כ
 שימצאו יהודים עשירים, אשר מתיר אידיאליזם, או מתיד תקוה לעסקים טובים, יבואו
 לארץ, ומקרבם תיבנה הציונות. הציונות לא ידעה מת לעשות באותו התומר האנושי
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 הכי־יקר שלה. אפשר לומר, שכמעט מן הימים הראשונים שחדלת עליית ביל״ו -
/ לא ידעה הציונות מה  והיא חדלה מיד — מהימים שאנשי סייארברג שאלו ״לאן׳

 לומר לאנשיה ולנאמניד-
 אסם־מעשה זה, יותר מכל אידיאולוגיה אנטי־ציונית, יותר מאוירת המה9כד,
 הרוסית, אסם־המעשה שהיה כדיר בציונות כל הימים — הוא אשר רצת את אנשיה
 או שהסד אותם למבלי-עולם או לאנשים שבעים ומדושנים, כלומר, הוציא מהם כל
 רצון של הגשמת ציונית, או שאמר להם: מי שרוצה באמת בתיים עשירים, חיים

ץ לו מה לעשות.  מלאים, ילך למקום אתר — אצלנו א
 ודרוש היה שמצד אתד תתרופף האמונת בזת שבאמצעי הדיפלומטית ובדרך
 הזאת (לאמור, בררך של אורגניזצית ותעמולה וקונגרסים) יכולים להגשים את הציוגות
 (והיא נתרופפה ב־1903, בתקופה שבה התתיל ענין אוגנדה)! ומצד שני דרוש היה
 שיקום טיפוס אנושי אחר, אשר יגלה מתדש בקרבו אותת תהושה שגילו אנשי

 ,,ביל״ר/ יגלה אותה גגד כל המגמות חשולםות בציונות חרשמית.
 הראשונים שגילו לעצמם את חהכרח חזה היו אנשי ק ב ו צ ת ,,פ ו ע ל י • צ י ו ך
ת! ומאידד ו מ ל, עליה עברו הפרעות בהומל ואנשיה השתתפו בהגנה העצמי  מ ה
 עדיין לא הספיקה קבוצה זאת להיות קרבן הטריטוריאליזם. קבוצה זאת היא אשר

 פתחה בראשונה את הדרד של העליה השניה לארץ.
ות הן חלק, אסשר לומר תלק איום, אבל י  עד כמה שענין הבגידות הצלנ
 חלק המלוח את כל הפעולה תציונית, תוכלו ללמוד מהעובדה שאלה אשר עלו ראשונים
, אנשי חבםחון בארץ ואנשים ,  מחומל, אותח קבוצח אשר ממנד. יצאו אנשי ,,חשומר,
ם ומהם הלכו לקולקטיב י נ ךג  שפנו אל העבודה בארץ, אלה אשר מחבריהם יצרו את עי
יד והשומר,  בסגירה (בעצם היתה זאת קבוצה לא כל כך גדולח, מיחזקאל םנקין הצי
 שהיה הגדול שבהבורה, עד אליהו אבךטוב, הצעיר שבהבורה), כל אלה היו בםותים
 שחם פותחים דדן• רחבה בשביל תבריהם שיבואו אתריהם. אבל כל אותם חחברים
 שחיו אתם יתד שותפים לאותת חליה, החברים ששלחו אותם — חם כולם, לאחר
 חצי שנד, או שנח, חיו כבר במתנת חטריטוריאליםטים, מחוץ לציונות. וכד היד,
 גודלם של רבים שסחחו את הדרך מתוך אמונה שיש מי שיבוא בעקבותיחם. אלח
י חעליח השניח,  האנשים אשר למענם הלכו, אם אסשר לומר כך, ראשוני חעולים מבנ
 אלה האנשים שנשארו אתריהם בגולה, לא היתה להם הנשימה הארוכה, לא היה

 בהם כוה־האמונה וכוודהנאמנות כדי להצטרף אליהם.
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ר ש ע ־ ד ח ק א ר ? 

 חמסעל הציוני שונה מכל שאר מפעלי השחרור בזה ששדדדהפעולה שלו נמצא
ה שלח, ל ו ע פ ה ־ ה ד ע ה קיימת בגולה: ש ו נ  לא במקום שהתנועה קיימת. ת ת
 כלומר, מקום ההגשמה — ארץ־ישדאל. המעבר הזה הפשוט — הפיסי, הגיאוגרפי —
 שהוא תגאי להגשמת הציונות, איגגו יכול להיעשות על ידי ההלטה בלבד, על ידי

 ויכוה. הוא זקוק למאמץ מיוהד. והמאמץ הזה אינו פשוט.
ך הדורש גם אמצעים גדולים ש ו מ  כיון שהמעבר לארץ-ישראל הוא תהליד מ
 מאד, לכן התרגלה התנועה הציונית למהשבה שאפשר לקיים את הציונות כמעט

. ה י ל ל ע י כ ל  ב
ה ר י ש י  המהשבה הציונית הרשמית של אותה תקופה לא ידעה איזוהי הדרך ה
 לארץ־ישראל, וגם התהמקה מתשובה ברורה על זה. המחשבה הפוליטית, מתשבתו
ו בעליה. הרצל גם טען שעליה בלא י ש כ יות: אין צורר ע  של הרצל, אמרה גלו
: אבל כאשר יוצרו תנאים פוליטיים חדשים וילצרו המכשירים ק י ז  צ׳אדטר ת

ת עליה המונית. ח ת א ב  החשובים — תבוא ב
? אין בתנועה ל צ ר  ולכאורה, כלום יש שם נערץ בתנועה תציונית מאשר ה
 תציונית סמל אהר לאישיות, שנשרפה על מוקד העם בגבורה כזאת וביופי כזה
. הדביקות שלנו בהרצל היא בנקודת אתת. ת ו א י ג  כמו הרצל. אבל הרצל מלא ש
 או נאמר בשתי נקודות: ברעיון של מ ד י ג ת * ה י ה ו ד י ם, כלומר, הרעיון של
 יציאת מצרים, של העברת היהודים הגדולה לארץ־ישראל; ובסמל ה א י ש י — בטוהר,
 בשלימות, בהתמסרות הגמורה לענין גאולת העם עד כדי שלא לתשאיר פיגת אתת
 מחוץ לשאיפה זו. במובן זה לא היה אולי שום אדם בין מגתיגי תתנועת אשר תייו
 האישיים התלכדו במידת כזאת עם האידיאה, כמו שזה ניתן אצל הרצל — דוקא
 אצל אדם זה שבא אלינו מרתוק, שלא ידע את העם. אבל במידה שהענין מגיע
 לשאלות אחרות מסוימות — שאלת הפוליטיקת שלו, או שאלת אוגנדה, או יהםו
י הצ׳ארטר — אנתנו תולקים עליו, נ פ  להתישבות בארץ, או יתםו לענין העליה ל

 ובאופן יסודי מאד.

 אחר כך באו אנשים אשר קראו לעצמם ״הרצליםטים׳ — והם היו כולם ננסים,
 לא היה להם שום דבר מגדלו של הרצל. היתה קבוצה שלמה באירופה שדגלח בשם
 הרצליזס ־ ־ הם את גדלו לא השיגו, אבל נאחזו בכל שגיאותיו. ואולי בצדק קראו
 לעצמם ״הרצליםטים״, מפני שהיו קשורים בהערצה אישית אליו, מפני שהאמיגו בו

 מאד, מפני שאולי קידשו את כל שגיאותיו. אבל אנחנו לא הלכנו אתריהם.

ן בחתישבות קטנת בארץ־  ובכן, חמחשבת תציונית חפוליטית אמרח: אין כל עני
 ישראל, מפני שתיא תיצור רק מכשולים: היא איננה יכולה להצליה. וגם הביאו ראיות
 לחנחה שלהם: הן רואים אנחנו שכל מד. שנעשח בארץ־ישראל עד עכשיו לא חצליח!
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. ם י י ש ע  היתד• התנגדות לעלית גם מצד ציונים, שקראו לעצמם ציונים מ
 או חובבי־ציון, כלומר: אלה שלא האמינו בציונות המדינית, או שלא הסתפקו בה,
: לא תהיה עליה עד שלא ו  ועבדו עבודה מעשית. גם הם התנגדו לעליה. הם אמד
ן פרסי לארץ. ו  יקומו בארץ מפעלים אשר יאפשרו לאדם קיום הוגן, עד שיבוא ה
 בהון ציבורי לא האמינו עדיין, כי ההון הציבורי באותה תקופה משמעותו היתד.
: כאשר יעלו לארץ־ ו  פרוטות, ולא האמיגו שאפשר לבגות מדיגת בפרוטות. לכן אמד
 ישראל הרבה אנשי־תעשית, אנשי־רכוש, ותם יפתחו את הארץ. ויהיה אתר כך חשבון

 ליהודי לבוא לארץ — אז יבואו ההמונים.
 לכאורה היו הדברים הללו הגיוניים מאד. לכאורה היה הגיוני לומר שבלי
 הון אי אפשר לבנות את הארץ, ושבתון של פרוטות ונדבות גם כן אי אסשר
 לבנות את הארץ. כן היה הגיון מסוים בזה שבלי תנאים פוליטיים נוחים ומסייעים

 להגירה — אי אפשר לםדר את העליה.
 כל זה היה הגיוני מאד, אבל כשלא היתד. כל אפשרות לקשור את חחניה שלנו

 עם ההגיון הזה — לא עזר ההגיון הזה במאומה.
ת אותה ו ת  כל פעם שניצנץ רעיון העליה היו התגועה והמציאות המרת מ
ית: כלומר, היו כשלונות. באמת לא היו תנאים בארץ להתקיים בה: כל גל  אחורנ

, ולא היה מוצא מהמצב הזה. ה א י צ ה פגש לעומתו, בדרכו, גל של י י ל  של ע
 יש סיפור אהד משנת בוא הביל׳יויים לארץ־ישדאל, סיפור ההוזר כסמל
 מפלצתי כמעט לגבי כל גל של עליה. אחד הביל״ויים מספר שבזמן שהאניה שבה
 נסעו לאדץ־ישדאל הגיעה לקפריסין. פגשו בפליטים חוזרים מתוף יפו ״ופיהם מלא

 קללה ונאצה״.
 תארו לכם את ההרגשה הזאת של ביל״ויי־ב אשר עוד בטרם הגיעו לחוף
 הארץ ראו אניה חוזרת ובה יהודים מושבים מהוף יפו. והאנשים לא בלבד שהם
 עוזבים את הארץ, כי אם פיהם מלא קללה ונאצה על הארץ — יהם כבר האנשים

 אשר ישאו עמהם את האנטי־ציונות, את תשנאת לארץ.
ך ר ד  אני בעצמי יכול להעיד על כך מנםיוני. עוד לפני שהגעתי לארץ. עוד ב
 במלון אחד באודיםה. כבר מצאתי פליטים חוזרים מאדץ־ישראל, אשר דיברו על
 לבנו שלא נסע (מתוך ידידות, כמובן). וכאשר הגעתי לארץ־ישדאל, הרי באותן
: שובו. וכך היה י נ  הסירות שבאו בהן אנשים לקבל את פנינו היו אחרים שאמרו ל
 כאשר ירדנו להוף. הזיון זה ראינו בימי העליה השניה בכל מיני צורות! בהופעת
 אנשים מופקרים, שישבו בארץ משך זמן מה ותיכו לאנית לתזור, ובינתים, עד בוא
 אניתם, תטיפו לעזיבת הארץ. כך היה במלון הראשון שנכנסתי שמה ביפו. לנתי
יה: הוא היה תלוץ שעבד בארץ  בחדר אחד עם ארם שלמחרת צריך היה לחזור באנ
 איזה זמן, אבל הוא כבר הסביר לי מדוע הוא צריר לעזוב את הארץ. ואם אתם
 רוצים, הרי גס הפרקציה הקומוניסטית, עם האוירה שלה, עם השנאה שלה לארץ —
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: אותה הרוח, אותת ושי  היא גלגול אחר, בטרמינולוגיה הדשה, של אותו הטיפוס האנ
 האוירה.

 כיון שכל עליה לארץ, כל עליה ריאלית, היתד. קשורה עס יאוש, עם אכזבות
 מרות מאד, עם טורח ציבורי, עם בקשת אמצעים לעזרה ציבורית — התחילה להתקיים

ן בלי עלית. ו  ציונות בלי עליח« חשבו שאסשר לקיים חיבודצי
 מטעם חובבי־ציון חיו מתפרסמים בעתונים כרוזים בשם ״אל תעפילו״, שחיו
 כתובים על ידי אדם שחיח מראשי אבות חציונות ומיקירי הציונות. זח חיה
ם — אחת הדמויות הגדולות בתנועה הציונית, אדם אשר על פי כל ו ל ב נ י ל י  ל
ד עומק  גורל חייו חיה פדוליטרי שבפרוליטריים, אדם אשר גורלו של העובד נגע ע
 נסשו כל ימי חייו, אשר חיח חבר לםוציאליםטים היהודים חראשונים; אחד חאישים
 שניתת את מתות הציונות (תתוברת שלו חמסורםמת ,,תתיית ישראל על אדמת אבותיו״
 היא אחד מםפרי־חיםוד של חציונות) ואשד כל תייו נתרכזו במפעל תקטן של ארץ-
 ישראל, ואף על פי שהיו לו תלומות גדולים תסתגל לעבודה תיונדיומית, הפעוטה
 ביותר ואף רגע אהד לא הניה את ידו הימנה. לילינבלוב זה הגיע לידי כד שבזמן
 שבאה הידיעה כי פקידי האדמיניסטרציה של הברון תתליטו לא לתת יותר עבודה
ת לידיעה זו, כי ממנה תצמה מ  לצעירים יהודים, הוא כותב מאמר ואומר שתוא ש
ד לשים קץ למצב הזה, שנמצאים בארץ איזה חולמים י י ה גדולה לישוב. צ ע ו ש  ת

 המסכנים את עצמם ומסכנים את הישוב וגורמים לו רק צדות.
 את זה כותב ידיד גדול של הפועלים בארץ-ישראל. אדם שכל תקותו תיתת ישוב
 ארץ-ישראל! והוא רואה באי־עליה הצלה של תיבת־ציון, מפני שזו כורעת תתת
ן לו כסף — אין לו מה  העול של אנשים שלא יצלתו. לכן באה המסקנה: אדם שאי

 לעשות באדץ-ישראל.
 במשד תקופה ארוכה השלימה המהשבה הציונית עס ההגהה תזאת, שאין הציונות
. גם אלה שבאו לטהר את הציונות, להרים אותה, כמו ת י ש י ת א מ ש ג ה  חייבת ב
 אחד־העם, אשר גילה את כל החולשות של תיבת־ציון, גם אותה תנועה שקמת בסוף
 שנות השמונים, תנועה זו הידועה בשם ״בני־משה״, אשר באה להכניס רוח חדשה
נו בחינוד  בציונות — גם תנועה זאת רק דרשה מהברית שיקראו ספר עברי, שיתעני

י ב ת י י ם. ו נ י  עברי וכדומה, אבל לא דרשה מהם שום ש

ר באותה  אקרא לכם בית אחד מברכה לראעדהשנה בתרוזים, שנכתבה בעי

 תקוסח:
י א^יף $?י$ה ?  $מןםקןי #

 שאלת עברי סןולקיו, *ך3ת 3בןכ1ת:
 לי»ף ןןלהים מח נ?ו:י׳
 ןןןקףןן ?•וןה ל^ב1? ?מתות.

ן בדור ההוא. ו  לכשתרצו זוחי כמעט כל חפילוםוסיח של חיבודצי
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 ודאי תשתוממו מאד אם אומר לכם מיהו בעל התרוזים הללו. ובכן, זהו ביאליק,
 ביאליק הצעיר, בזמן שהיה עוד בתור-ישיבה בוולוז׳ין! זה היה אתד השירים

 הראשונים שלו.
ד אנשים בודדים אשר המסקנות שהם הסיקו מתתוברת של  מובן, נמצאו תמי
 פינסקר, או מהוברת של לילינבלום, או משיר של ביאליק, או ממאמר של אהד־העם,

 היו אחדות. אבל רובם תגדול שילם בעד זד. מהיר יקר מאד.
 תמיד נמצאו בודדים שעלו לאדץ-ישראל — מביל״ו ועד בוא העליה השניה.
 אגב, קוראים לה, לדעתי, לא בצדק ״עליה שניה״. מפני שאת עשרים וארבע
 השנים, מהתתלת העליה הראשונה בתדמ״א עד תדם״ד (1881—1904), אנהנו מאתרים
ל ם ש י נ ו ם ש י ל  בעליה אהת. אבל בעצם לא היתה זו עלית אתת, — אלה היו ג

. ת ו י ל  ע
 הגל הראשון היה ב־1881—1882, והגל הזה כמעט שנפסק כבר בשנת 1884.
 אהד כר בא גל שני, ב־1887! וגל שלישי גדול של עליה, ואפילו גדול מאד, היה
 בשנת 1891 — עליה שהיא באמת צריכת תיתה לתיות העליה השניה (זו העליה,

 אשר משה םמילנםקי היה בין באיה).
 בשנת 1891 היה גירוש מוסקבה ובה הותמר מאד המצב ברוסיה. היהודי לא
 זכה לשבת ״שלו בארץ נכדיה״. כל גל וגל ציוני היד. קשור תמיד באיזו קטסטרופה
 יתודית. מתוך שלוה בארז נכריה עלו אולי יהידיס לארץ־ישראל — המונים מעולם

 לא עלו מתוך שלוה בארץ נכרית.
 אם העליה הראשונה יסדת את ראשוךלציון, ראש־פינת, זכרוךיעקב, בנתה
 מהדש את פתת־תקוה, יסדה את נם־ציונה, עקרון, יםוד־תמעלת (שבע מושבות היו
 קשורות עם העליה הראשונה) — הרי העליה משנת 1891 נתנת את שתי המושבות
: את רחובות ואת חדדה. שתים אלי חן חיחידות שנשארו לנו מתגל ד א  התשובות מ

 העצום ההוא של עליית 1891.
 ובכן, אנשים בודדים, חולמים צעירים, רכים, עלו לארץ-ישראל במשך כל
 הזמן. הטיפוס האנושי הזה של ההלוץ, אשר התחיל עם אנשי ביל״ו, חיה בא
 כפעם בפעם. אבל מהייהם ומגורלם נשארו לנו רק שרידים (ספר אהד שמד לנו
 מעט מהדמעות הללו — זהו ״משפתת האדמה״ מאת משה םמילגםקי, שיצא בהוצאת
 ״עם עובד״). כמעט אי אפשר להבין את עגיגנו אנו אם לא נתעמק קצת להכיר את
 מצבה של העליה הראשונה, את אפיה ואת הבעיות שנתגלו בה. אגע בזה ולו רק

 בקיצור.
 אני ממשיל אותן העליות הבודדות למה שאמור באתד השירים של ביאליק
. כלומר, אלה , , ״): ״בי נבע מקור אורה — נייבש נטפים נטפים  (״זריתי לרוח אנחתי
 היו מעינות, אבל מעינות כל כד קטנים שלא הצטרפו לפלג, ואשר כל אהד מהם נתיבש,

 נתדלדל, עד שבאה איזו עזרת מן התוץ.
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 בתור גלי העליה הללו היו גם בםיונות של ארגון תנועת הפועלים. והסתדרות
ת ח  הפועלים שלבו עכשיו אינה ההסתדרות הראשונה של פועלים בארץ־ישראל. מ
 לביל״ויים, שבעצם גם הם באו לכתתילה כמעט כאיגוד של פועלים, הרי הנםיון
ן של הקמת הסתדרות פועלים בארץ-ישראל נעשה בשנת תרמ״ז (1887). ו ש א ר  ה
 הגםיון ה ש ג י של א ר ג ו ן פועלים היה ב~1891, והנםיון ה ש ל י ש י — ב״1897. אלה
 היו שלש הסתדרויות פועלים — כל אחת בעלת אופי שוגת וכל אתת כמעט עם

 גורל אתר.
 בקורםפובדנציה קטנה בעתון רוסי משגת 1887 מסופר:

 ״פועלים צעירים בועדו יחד להיות פועלים ושכירי־יום בקולוביות,
 כדי שלא יאמרו על הקולוביםטים כי עובדים הם את אדמתם בעזרת ערבים ילידי

 הארץ ובלעדיהם לא יוכלו להתקיים״.
 כלומד, ארגון פועלים לא רק בשביל עזרה עצמית, כי אם גם במטרה
ן והסכנה שבעבודה ערבית, יש לבו כבר ב*1887. ו ב ל ע ת ומתוך הכרת ה י א י ד י  א
 זה היה גל לא גדול של פועלים. וצריד לדעת שגם אנשים אשר אתר כך
 הופיעו בעליה השניה יש מהם ששייכים לעליות הראשונות. למשל, מיכאל הלפרין

 היה בעצם אהד הראשונים באגודת הפועלים משנת 1887.
ך  האגודה הזאת — ההיסטריה שלה קשורה במרד־האכרים המפורסם בראשו
ן עזב את ו  לציון גגד פקידות הברון, אשר גדם לכך שאהד המיםדים של ראשוךלצי
 המושבה, יותר נכון, גורש ממנה. ובמרד זה מילאה ״אגודת הפועלים״ תפקיד גדול

 בצדם של חלק האברים שנתמרדו.

 אגודת הפועלים השניה נקראה בשם ״הארץ והעבודה״, והמארגן שלה היה
. הפרוגרמה של ״הארץ והעבודה״ היא תעודה יוצאת מן הכלל, ף ו ג נ ז י  מאיר ד
ם — ג י  ויש לי יסוד לומר שחמחבר שלה היה לא דיזנגוף, כי אם יחיאל מיכל פ
 גם הוא אהד האישים תגדולים בתיבת־ציון, מי שהיה הפטרון של גדרה, שיסדוה
 הביל״ויים. בפרוגרמה זו ישנו כבר הרעיון כי הפועלים צריכים להיות לא רק פועלים

 שכירים, אלא הם צריכים גם להתארגן בשביל תפקידים ת ב ר ת י י ם מסוימים.
 הארגון השלישי של תפועלים נוצר בשנת 1897. באותו זמן כבר היה בארץ
 ציבור די גדול של פועלים, אשר נמצאו במצב טרגי מאד בעקב הורבן המשק על
 ידי האדמיניסטרציה הברוגית והגטיה ההדשה להיפטר מהמשק הזה, להסל אותו
ח את הפועלים מן הארץ, לתת בידיהם אמצעים לעזוב את הארץ. אז התארגנו ל ש ל  ו
 הפועלים במיוחד גם לשם התישבות, גם בשביל הגגת העגיגים שלהם. הית זמן שתם
 קראו לעצמם בשם ״חברת גמילוודתםד וקופת־חםכוך. ובראש החברה הזאת עמד

 רופא בראשוךלציון, ד״ר מזא״ה.

 ד״ר מזא״ה, אשר בהיותו סטודנט היה הבר לאותה קבוצה ציונית מהפכנית של
 פינחס אכםלרוד בציריד בשנת 1882 (חבריה היו בקומונה, ובקומונה זו היה קשור
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ם, והיה היחידי מכל  נם אדוארד ברנשטיין בשעתו), היה איש בעל כשרונות נתלי
 אותה קבוצה מתפכנית שעלה לארץ (עלה כרופא). חבריו תשבו אותו לבוגד (בהיותי
 באמריקח קראתי זכרונות של אחד מאנשי החבורה הזאת, מתחשובים שבה, שהתרתק
ן חיבת־ציון, כי אם גם מהסוציאליזם היחודי ושקע כולו בםוציא־  לגמרי לא רק מעני
 ליזם האמריקאי« אבל אדם זה כתב זכרונות על הסוציאליזם היהודי, ושם הוא מדבר
גט: הוא גם ציטט שיר עבדי סוציאליסטי שהיבר מזא״ה  על די׳ר מזא״ה כרנ
 באותו זמן). בארץ־ישראל, כמובן, היה מזא״ה רתוק מאד מסוציאליזם, אבל היה ידיד
 הפועלים. וגם עמד באותה תקופה בראש אגודת הפועלים השלישית. והיה מבצר גדול
 לפועלים העברים גם בזמן העליה השניה (בזמן הבויקוט על הפועלים העברים בפתה־

 תקוה היה הפרדס שלו בפתת־תקוה מבצר של עבודה עברית).

 ובכן, עד העליה השניה היו שלוש אגודוודפועלים. מובן, במידה שאגשיהן
 נשארו בארץ מצאנו את רובם אחרי כן לא כפועלים שבירים, כי אם כמתישבים, או
: ו  כפי שקראו להם אז — ״משתכללים״ ((פועל שזכה לקבל אשראי ולהתישב קראו ל
: ״שכלול״). המיםד של ד ה: ״תמיכה״, ואחר כ  ״משתכלל״ — קודם קראו לאשראי כז
 אגודת הפועלים הראשונה בראשוךלציון, אוםטשינםקי, איש רדיקלי מאד, עמד אחר
 כד בראש התאחדות האכרים. מאלה שיסדו את אגודת הפועלים השניה הי עוד
 ברחובות זקן אהד. למעלה משמונים, חרלפ, שהיה כוח גדול באותה אגודה. עוד
 אדם אחד. שעמד לימין הפועלים באותו זמן, והיה מסור להם בלב ונפש, ואחר כך
 היה גב ידידה של העליה השניה, היה הסופר יהושע ברזלי - איש שחלם חלומות
 גדולים. איש הזיה ואהד מאלה שבאופן בלתיירגיל קשרו את חייהם עם ארץ־ישראל.
 ובתוך כל השינויים והחליפות שבאו לארץ נשאר גם לעת זקנה אדם חםר־כל. את

 חברתו מצא בתוך ציבור הפועלים.
 היי אז מרכזים גדולים לפועלים. רחובות, למשל, היתה מרכז חשוב לפועלים
 והיתד. מלאה חיים ותסיסה. ואפשר למצוא בספרות תיאורים ממטבח הפועלים
 ברתובית. בכלל, כמה אלמנטים שנתגלו בתגועת הפועלים אתר כך — אתם יכולים
 למצוא אותם כבר באותה תקופה. הזכרתי את שם אגודת הפועלים השלישית —
 ״תברת גמילות־תםד וקופת־הםכון״. זה היה שם טבעי לאפיה של אגודתיהפועלים,
. היסוד של עזרה הדדית היה תשוב מאד מראשית ת י ד ד ה ה ר ז ג ן  כי הענין התהיל מ
 תנועת הפועלים בארץ. ובמובן זה מילא המטבה המשותף של הפועלים תפקיד עצום
 בהייהם. אנשים שונים שבאו אז לארץ ציינו את ההבדל הגדול בין הפועלים שיש
 לחם מטבח משותף ובין הפועלים שאין להם מטבת משותף. המטבת הפד גס לפינת

 חתרבות — שם למדו בשיעורי-עדב וכדומה.
 אחד האנשים חפעילים מאד באותו זמן מתאר את חשיבותו של מטבח חסועלים

 בחיים הציבוריים:
ת הגדול הזח! י  — ״נרדה נא ונבואה אל חנ
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 — החתונה היא אס משתה כי התאספו פה קהל גדול לסעודה הגדולה ז —
 ישאל האודח.

 — לא, הפועלים הם האוכלים את לחם הוקם. אהרי ברכת המזון נתצתה הקהילה
 לשתי אגודות, אלה הגו בדברי נביאינו ואלה בדברי חכמינו. כתום שעה נקבצו יחד
, ופרק מתורת הטבע. זאת ,  ואיש קודא לסניהם פדק מ״דבדי־הימים לעם בני ישראל

ה! עודנה רכת מאד, בת ששה חדשים״. י  היא דהובות ואלה הם פנ
 ובכן, התלהבות גדולה. ורחובות היתד. הנקודה הראשונה שנתנה עבודה לפועלים
 יהודים, המושבה חיחידה שלא היתד. תלויה באדמיניסטרציה של הברון. ותיתה שם
 אוירה תפשית. כל הפועלים נהרו אז לרחובות. משם באו גם האיניציאטיבות תראשונות
 של חתתישבות. אחת האיניציאטיבות תיתה להקים בנם־ציונה התישבות קומונלית

 של פועלים.
1  מעין תיאור על אגודת הפועלים הראשונה ועל עבודתה נותן אלעזר רוקח
 (דודו של רוקת מעיריית תל-אביב), שהיה פעם אהד ״הרבולוציונרים״ תגדולים בארץ-
נגד הישוב הישן, ותעמלן גדול של תיבת- ד ה״הלוקד.״ ו ג  ישראל, אחד המתמרדים נ

 ציון. במכתב ללילינבלום חוא מספר:
 ״בטת הלא שמעת, יקירי, כי בשנה הזאת (תרמ״ז) באו לארץ חקודש הרבה
 צעירים לימים מאתינו, צעירים בעלי כשרון, ובתוכם יודעי תורה ותכמת, וכל מזימתם
ן עבודה ו  לעבוד פה את האדמה לעת עתה בתור שכירי-יום. ובהיות כי יש בראשוךלצי
 רבה בימי החורף. לכן התקבצו רבים מהצעירים האלה לראשון לבקש שם עבודה, ומה
 גם כי תנאי התנה הנדיב עם הקונים אדמה ב״עידהקורא״ כי לא יקחו עובדים אלא

 מאתינו.
 הצעירים האלה׳ אשר מצאו עבודה בראשוךלציון, מיהרו להרגיש את כובד
הד ניתהברו  טלסלת גבר וריבוי ההוצאות אשר תפולנה על אדם פרטי, ולכן נועצו י
. מטרתם: א. כי הועד שלהם יתפש תמיד אתרי עבודה, , ,  לאחד בשם ״אגודת פועלים
 למען לא יאלצו ללכת בטל ? ב. מי שאין לו עבודח יעזרוחו מעט! ג. לתיות בצוותא
 חדא, לבשל מאכלם במקום אחד, אשר בזח ירויחו הרבה כידוע. וחישרים חאלח

 מצאו ישרי-לב, אשד אמרו לדבק חזח טוב״.

 1 [1854—1914. איש צפת]
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1 נשברה, התנפצה אל סלעים אחדים. הסלע הראשון היה —  העליה הראשונה
, תוסר ידיעת העבודה וידיעת התקלאות. גם לאתר ששים ה ד ו ב ע ן ו ר ש כ ד ם ו  ה
ץ אנתנו נאבקים עם שאלות יסודיות י ה עד א  וכמה שנים של נםיון הקלאי מרובה מ
י יודע אם אנתנו יכולים להתברך שכבר הגענו למשק ננ  של המשק התקלאי. ועוד אי
ם את עצמו, למרות התצלתות הגדולות של שנות המלחמה. והנה שערו בנסשכם מ ס  מ
 אנשים לפני ששים שנה בארץ שוממה זו, שיש בה רק הנםיון התקלאי של הפלת,
 ובה צריך להתקיים אדם עם צרכים אתרים, ואדם שאין לו שום בםיון בעבודה גוסנית,
 שום השכלה תקלאית, שום נםיון תקלאי כלשתו. צריך לומר את תאמת, מתמת זה
 בלבד היו אנשים נדונים לכשלון, כמו שקרה למתישבים הראשונים בארצות בלתי־

 נושבות אתרות.

. העולים הראשונים, בין שבאו תםדי כל ם י ע צ מ ר א ס ו  הסלע השני היה ח
 אמצעים, כמו שבאו חביל״ויים ואחרים, בין שבאו כבעלי אמצעים, כמו אנשי ראשון-
 לציון או אנשי פתודתקוח, חיו לתם מושגים תמימים ביותר על בנין משק בארץ.
 אמנם, כל אחד, עוד בהוץ-לארץ, לסגי עלייתו, הית מקבל מספדים ידועים מאיזח
ם. אבל כל חתשבונות  ״מומחה״ והיד. מהשב חשבונות, מתי תתחיל תקרן לשאת מחי
 האלה, כמובן, נחבדו, והאנשים נשארו תלויים בהםדי מישהו, ו״מישהו״ כזד. לא היה.
ן היתה דלה עד מאד ואמצעיה מצומצמים. תמיכה באיזו מושבה ו  תנועת תיבודצי
 לקניית פדות אתדות — מאמץ של כל תנועת חיבתיציון, על פני כל רתבי הארץ,
 דרוש היה בשביל זה. ואם נוסדה איזו מושבה, אפילו מושבה באמצעים פרטיים, הרי

 למעשה נהפכה לאסון לחובבי־ציון, כינן שלא יכלו בשום אופן לקיימה.
ת ו א י צ  לאחר הסלע השני של חוסר אמצעים, הרי הסלע השלישי היה מ
. גואל למתישבים, גואל אחד שהיה שקול כגגד רבים, היה חברון רוטשילד — ם י ע צ מ  א
ר י ! אדם אשד עולמו לכאורה היה צריך להיות עולם הבורסה הב  תופעה נמלאה מאד
, ולא סתם תולס ת ו מ ו ל  לאומית הגדולה. אבל הוא היה באסיו ובטבעו ת ו ל ם ה
 תלומות, כי אם חולםיתלומות י ד.ו ד י — עם אהבה עצומה לארץ, עס יחם עמוק
 מאד לענין של עבודת אדמה. והוא הי בסביבה שתיתה זרה לגמרי לכל מסעלו ולא
 היתד, לה כל זיקה לרעיונותיו. ממש כמו שמיכאל הלפרין, נאמד, היה מגוחד בעיני
 בני דורו, או כמו שםידקין היה מגוחד בעיני בני דורו. כד גם הברון רוטשילד

 1 להבנת הפרק הזה בתולדות הישוב יש לקרוא את ,,משפתת האדמה״ למשה

 םמילנםקי, את ,.מיומנו של אחד חביל״ויים״ מאת תיים היםין וספר שיצא רק עכשיו,
״עם עובד״) מאת דבקד, אלפר — ) פח: ״חמתנחליס בחר״  שגס הוא שייר לאותה תקו

 תולדות משפחה חלוצית אחת וגורלה.
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 בודאי נחשב בעיני בגי משפתתו וסביבתו לאדם בעל דמיונות משונים — להקים
 מושבות בארץ-ישראל.

 הפגישה תזאת של תלוץ האומה בארץ-ישראל עס נותני התמיכה שלו — בין
 שזה היה הברון הגדול, בעל הכסף הרב, בין שאלה היו אגשי הובבי־ציון, או נדיבים
 קטנים וקטנטגים מאד — היתה פגישה טרגית עד מאד, שגהפכה לאסון להלוצים
 הראשונים, לאנשים שבאו מתור הכלגות הטובות ביותר, מתור אידיאות גדולות,

 מתור רצון של מםירותינסש.
 בקראנו כיצד חיו אנשי ביל״ו במקוהיישראל, מקום העבודה הראשון שלהם,
 כיצד עבדו תתת שוטו של משגיה ערבי אכזרי שמינוהו עליהם, כיצד חיו במערה
מךמה עזבו את  בגדרח, — וחם בודדים מרבים, רובם לא עמדו בנםיון ולאחד ז
 הארץ — נוכל לחשיג אהד. אוצר נפלא של מרץ, של מסירות, של תקיפות פנימית
 היה בכל אלה. וכל זה חלד לאיבוד, כל זה גשבר לרגל היותם תלויים באחרים. והאחרים
 תמיד דגו אותם, העריכו אותם — העובדים הם או לא ? ההגונים הם ? הראויים הם

 לתמיכה או אינם ראויים.

 למשל, בענין הביל״ויים בגדרה היה ויכוה שנמשך שנים רבות, אם ראויים
: חושבים  הם שיושיבו אותם על הקרקע או לא. וזה שטען שהם ראויים לכד אמר
 אתם שבאמת הם סטודנטים? הם לגמרי לא למדו באוניברסיטאות! (כלומר, אינם
 בטלנים, אלא אנשים מסוגלים לעבודה). היו גם טענות שאינם דתיים. וכמה פעמים הוצע
 לפזר את הבילויים — שילכו למושבות, שיהיו שם פועלים. אמנם לימינם עמדו שני
 אנשים — יהיאל מיכל פינם בארץיישראל ומשה לייב לילינבלום בחוץ-לארץ —

 ששמרו עליהם, שהגנו על גרעין קטן זה של אנשי ביל״ו, שישאר ויתקיים.

 בחוברת ״גדרה״, שגכתבה על ידי אחד הביל״ויים, אחד המתישבים בגדרה,
 שרק השנה נפטר, דוב ליבוביץ-אריאל, מסופר:

 ״יסוד ההשתתפות אשר אחזנו בו, בהיותנו עוד עובדים שכירי יום, היה לנו
 ליסוד מוסד גם עתח. כים אחד וקדרה אתת לכולנו. ויהי לנו לחוק להפקיד יום יום
 איש אהד מאתנו על הסדר. לשבת בית ולהכין לנו כל צרכינו יומם ולעמוד על
 המשמר כל הלילה. ויהי האיש אשר הגיע לו תתור לשבת בית, לאופה ולמבשל

 ולמנקה את התדר ואת הרפת ולמאכיל את התמור וכל כיוצא בו״.

 היסוד של שיתוף ועזרה הדדית היה לא דק אצל הבילו״יים בגדרה — חוא
 חיה בראשונה באיזו מידה שהיא גם בראשוךלציון, גס בזכרוךיעקב, גם בראש־פינה.
 בכמה וכמה מקומות היו מגמות של שותפות — לא מתוך שהאנשים קיבלו אותן
 כשיסה, כי אם מתור שתיו בלבם צרכים ידועים של מתישבים* כל האגשים הללו,
 שבאו לבדם, בודדים, שהועמדו מול טבע אכזרי, בתנאים קשים שלא הורגלו בהם

 בחינוכם הקודם, נתקלו בהכרח לחיות חיי חברות.
 אולם כל הדברים הטובים הללו התנפצו אל העבדות הזאת שפה היו נתונים.
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 אנשי הםד שעזרו להם דרשו מהם תמורת עזרתם את המתיר היקר ביותר — את
 תירותם, את כבודם, את עמידתם ברשות עצמם.

 אתד־העם מתאר במאמרו המפורסם, ״הישוב ואפיטרופםיו״, לאן הגיע ישוב
 זה, שהיה הי מן הקצבה שנתנה לו הפקידות בארץ-ישראל, מה קרה לאגשים הללו —
1 (כתב מהקר  זוהי תמונה מחרידה. עוד אדם אהד, סופר וחוקר יהודי, א. ש. הרשברג
/ הוא מת לפני זמךמד. בביאלי- ,  על ״חיי התרבות בישראל בתקופת המשנה והתלמוד
 סטוק), ביקר בארץ־ישראל בשנת 1900 בערך כתייר, התבונן הרבה זמן אל הנעשה
 וכתב אהד כך שני ספרים: ״משפט הישוב העברי באדץ־ישראל״ ו״בארץ המזרח״,
 ובהם חומר רב על מצב המושבות וגם על מצב הפועלים והעבודה העברית. אביא
 בזה קטעים אהדים ממאמרו הגדול של אחד־העם ״הישוב ואפיכרופסיו׳/ שכתבו

 בערד באותה תקופה, לאחר נסיעתו השלישית לארץ-ישראל:

 ״תלכתי לבקר את הפקיד, מצאתי במסדרון ביתו את זקני הקולוניא ונכבדיה,
 נתמכים ובלתי נתמכים יחד, עומדים על רגליהם בגילוי ראש ומחכים עד שיעלה
 לרצון לפני האדון (שישב בהדר הסמוך ולא שם לבו אליתם) לצאת אליהם ולשמוע
חסה כי אם — לשלם למושבה / והבקשה היתה לא בקשת תמיכה י ,  את ״בקשתם
 מהיר הענבים שהכניסה להיקב לפני המישה חדשים ועדיין לא קיבלה את מתירם
 כשלימות. המהזה הזה גילה לפני ברגע אהד את כל שפלות מצבם. בושתי להביט
ן עמידתם פה׳ ענני מ  בפניהם והם — בפני. וכששאלתים בשפה דםה אם כבר ארך ז
, (״על פרשת דרכים״. , . דות: כך אנו עומדים זה שמונז־דעשרה שנה!.  אהד מהם במרי

 חלק ב׳, עמוד רי״ז).

:  במקום אחר הוא מתאר
ני על כל הקהל הזה, זקנים וצעירים יתדיו, התבונגתי אל פניהם  ״העיםותי עי
 המפיקים פתד ותקוה, הכנעה וערמה כאחת, אל עיניהם הנוצצות מהתרגשות פנימית
 והמון מתשבות — וכל עצמותי רעדו מכעס, לא עליהם. על האומללים האלה. כעסתי.
 אשד כל תטאתם היא, כי בתומתם לא יכלו להסתפק במליצות רמות בלבד. ובשמעם
 לקול לבם עזבו את הכל והלכו לקיים בפועל מה שהאחרים רק נאה דרשו בפיהם.

, התקומם לבי, ואותם הייתי חפץ בשעה ,  אבל על אלה בעלי ,,המליצות הרמות
ל: בואו חנה, מתי תפל, וראו את  זו להביא למקום המתזת בשלשלאות של ברז
, העומדים כעניים בפתח ומיחלים , בכל הדרו, את ״גיבורי התחיד., ,  ״הישוב הלאומי
 ברעדה למוצא פי האדון אשר מלפניו משפטם יצא! לו יהי כדבריכם! תיקנתם
ס המוסרי מי יבנה ?׳׳ ר ה  את השדות ואת הכרמים, אבל את ה א נ ש י ם מי יתקן ז את ה

. : ד עו  ו
 ״לבי בי יהמה בזכרי את האנשים ההם, רובם משכילים ואנשי לב, שבאו לארץ•

 1 ןנולד בשנת 1859, נספה פשואה1
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 ישראל במיטב ימיחם לשם אידיאל נשגב וחלמו עתידות טובות, חירות וכבו־ה
 עבודח חמח וקדושת, תחיית חאומח — ומד, חם עתח? עשרים שנח חינכח אותם
: חאידיאליםסים אנשי חרוח חיו י דרנח, וחינוכח עשח פרי  האפיטרופםות על 9
יעסש ורכי־לב, חחרדים כל אחד רק לפרוטתו הדלה. אבד מהם כל רצון וכל  לקטנ
 נטיה לפעולה גדולה, כללית, בהשתתפות הכוחות. היאוש חמד מציץ מבין עיניחם,
,האדוך רשום בכל תוי פניהם. לעולם לא אשכה את המחזה המעציב י ,  והפהד מפנ
ני המושבה י• איד נשתנה רוהם י  אשר ננלה לעיני, בבוא המורשה של יק״א למדד ענ

 של הקולוניםטים לפי דוה המושל!״

 אחד־חעם הולד ומתאר בכמה וכמה תמונות את המצב הזה — גם את המצב
ן בגורל הילדים, באופי של ביתחזםםר,  הכלכלי, את אבדן כל דרך. הוא גם מתעגי

: מד  והוא או
 ,,וחחשחתה המוסרית, הממלאת את כל האויר מסביב, אי אפשר שלא תהדור
 גם לבית־הםסר. חרבה דיו כבר שסכו סופרינו על דבר ״הדוח הפאריזי״ חשולט בין
 בני הנעורים במושבות הנדיב, אלא שהם ראו סיבת כל הרעה המוסרית באותן

 ״חמורוח״ שנשלחו מפאריז...״
 ענין המורות ״הפאריזאיות״ מכונן למנהגה של הפקידות, שהיתה בוחרת מבנות
 המושבח נערות שמצאו חן בעיניד, ושולחת אותן לפאריז לשנד״־שנתים להשתלם,

 על מנת לשמש אחרי כן כמורות ומנהלות בבתי־הםסר של מושבות הברון.

 ״אבל האמת היא כי גם הרעד, חמוםדית, כמו חתמדית, מקורת לא באנשים
ותר: בגוף האפיטדופםות כשהיא לעצמה. עוד  פרטיים ומקריים, כי אם עמוק הרבה י
 בטרם ידעו הילדים אף מלה אחת צרפתית, כבר ידעו מתוך שיחות הגדולים כי עיר
 אחת גדולת יש במדיגת חים ושמה ״פאריז״, ובה יושב אדון גדול ורב חסד, המכלכל
 ברחמיו הרבים אותם ואת הוריהם ואת כל מכריהם ובלעדו אין שום בריח יכולח
 לחתקיים. ידיעת כזאת עושה בהכרח רושם עמוק בגסש חילדים חדכח, וגם בלי
 עזרת ״תמורות״ צריכח ד״יתה ״פאריז״ להצטייר בדמיונם בתמונת נעלח ונשגבח, כעולם
 שכולו טוב, כמקור חיים ואושר, והנדיב השוכן בה — כאל אדיר וחזק, שהחיים

 והמות בידו וחכל חייבים להיות עסד תתת כפות דגליו״.

ב א  כאחת חדוגמאות של התיניד באותו זמן אביא לכם רק סיפור אחד על ז
 י ע ב ץ, שחיד, אחד ממגיני חעבודח העברית באותו זמן. זאב יעבץ, חיםטוריון עברי
 מפורסם, תלמידיחכם גדול וגם אחד מטובי בעלי חםגנון חעברי, ממלןדשי חלשון,
 עלח לארץ מתוך תמימות גדולה — כדי לתיות בארץ-ישראל. חוא בא ממשפהה
 עשירת מפורסמת, וחיח מוכן לדבר קטן אחד — להביא גאולח לארץ! חוא גס
 הראשון שחיבר םסרי-לימוד וםפרי-קריאד, לילדי אדץ-ישראל, כתובים בכשרון פדגוגי
 רב, אשר בזמנם היה בהם חידוש עצום ואשר עכשיו אנחנו אולי איננו יכולים
 להשתמש בהם, מפגי שהרבה מושגים שלו כבר נתישנו. והוא היה־ איש דתי מאד,
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 ויחד עם זה איש התרבות המערבית, ותרבות אסתטית יפה מאד — ואני חושב שגם
 עכשיו אין לנו םסריילימוד יותר מתאימים משהיו ספרי זאב יעבץ בשעתם.

 והנה אדם זה, ש״זכה״ ונתקבל בבית־חםסר של זכרוךיעקב לחיות שם מודה —
 מינו עליו בחודח אחת מבנות המושבה, שתזרת מפארים, לאתר השתלמות במשך
 שנה־שנתים, כירידת הפקידות ומוכתדת כמנהלת ביתיהםםר במקום. ויעבץ, שהיה

 אדם לגמרי לא צעיר וסופר גדול — היה צריך לעבוד תחת ידח.

 יעבץ הוציא באותו זמן גב קבצים לדברי ספרות. הוא היה הראשון שניסה
 ליצור ספרות אדץ-ישראלית ממש, כלומר, תיאורים של התיים בארץ, ספרות מקורית,
 לא מתורגמת, והקבצים שלו היה בהם הד הי של החיים. במקום שבתו, בזכרוךיעקב,
 נאבק עם הפקידות על עבודה עברית, אבל לא רק על עבודה עברית. הוא גם דרש
 נימוסים אחרים — הוא דרש חיים מתאימים לכפר, היי הקלאות. הוא גילה באיזו

 מידה תפקידות, בכל דרכיה ובכל אסיח, סותרת מד, שאנחנו רוצים כאן לבנות.

 סוסו של יעבץ היה שהוא גורש מהמושבה. זו היתד, אתת הדוגמאות לאותו
 שעבוד רוהני שהיה קיים במושבות באותו זמן.

 או, למשל, הפקידות הנהיגה מנהג כזה, שהמקומות המכובדים, כותל ,,המזרת״
 של ביודתכנםת, עמדו לרשות הפקידות ולמקורביה ן האכרים צריכים היו לשבת על

 ססםלים מיותרים ולא להתערב בקהלם.
 תקנת אתרת: אסור היה להשכיר חדר במושבה בלי הסכמת הפקידות. זו פרשה

 עצובה מאד ורבת קוריוזים.
 תפקידות היתד, גם גורם עצום להחדרת העבודה הערבית במושבות. היה לה
 נוח הדבר, מפגי שעל ידי כך גיתן בידה למעשה השלטון על האברים, למרות זה

 שהדבר היה בניגוד לרצונו של הגדיב.
 המצב הזה הביא לא רק לדלדול מוסרי עצום, כי אם גם לירידה כלכלית.
 למשל, עקרון היתד, מושבה של אכרים פשוטים, שהיו הקלאים עוד ברוסיה, לפגי
 שבאו לארץ. לאהד שנים אתדות לקיומה של המושבה בתנאים קשים פקדה עליהם
 הפקידות לנסוע כרמים. אבל הןגקרונים תסצו להיות אכרים בפני עצמם, אברים
: יש לנו קרקעות, אנתנו רוצים לזרוע אותם,  ממש. הם לא תפצו בנטיעות. הם אמרו
: צריך לנטוע כרמים. על השאלה איך ה  ודרושים לנו זרעים. אבל הפקידות אמד
 יתקיימו בשנים הראשונות, עד שהכרמים ישאו פרי, ניתנה התשובה: מה איכפת
 לכם? אנהנו נשלם לכם שני פרנק ליום. ומובן שלאכד לא היה כבר שום תשבון

: לתיות בשלום עם הפקידות.  לעבוד — חיד, לו רק חשבון אתד

 היה בארץ טיפוס מיוחד של אנשים שהיו להם תביעות לברון. הם היו נוסעים
 אל חברון לחישפט. וזח חיד, דבר לא פשוט. חם מיררו את חייו של הברון. והנה

:  כותב אותו חרשברנ
 ״תובעים וטוענים כאלה על הברון מצאתי הרבה באתוזות (אז קראו למושבות —
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 ״אחוזות״). ריש ביניהם שתביעותיהם גדולות כמידת ההכנסה שהיו יכולים להכניס גם
 בעסק הטוב שבטובים.

, נקטעה לו ן ו  אחד הפועלים. אשר עבד בתדושת הברזל בדאשוךלצי
 אצבע. באופן שאפשר היה לו להתפרנס גם אחרי כן ממלאכתו, וילך לפריז וימסור
 את דינו לאחד התקיפים שם, ויסייסנו הברון בעל כרתו בסכום גדול, אומרים

 40.000 פרנק, ויםע בירה םמוד ליפו בכסף שקיבל״.
 ״העובר באחוזות ושומע את דברי כל התובעים — ישתומם על הסבלנות

ה של האדם הגדול הזה יעל חיבתו הגדולה והתמימה לעמו ולארצו״. ל מ ג  ה
עקב: ךי כרו  הרשברג מספר על ביקור שלו בז

 ,,בזכרוךיעקב בולטת הנטית לצרסתיות יותר מבכל האתוזות, בה נשמע יותר
ת: ארץ״ישראל, תיבת־ציון.  גם הפטפוט הצרפתי וגם כאשד שמעתי את השמו

 נישאים על שפתי זקגיהם, היה צלצול השמות האלה זר בפיהם מאד.

 ויהיו הקולוניםטים למפקחי העבודה. הנעשה באמת בידי הפועלים העברים
 והערבים, אשר התקבצו מסביב לתוך האהוזה, ותהי מלאה המון ערביב, עד כי יש

 בה רחוב ערבי וגם אטליז של בשר־טדיסה״.
 אחד החלוצים הראשונים כתב לחיץ־לארץ על ה״אכםפלואטציה״ בארץיישראל.
 האיש הזה היה אהד מששת הצעירים היהודים אשר נשלחו על ידי הברון להיות בארץ
 ולהתכשר כאן בעבודה ובהדרכה על מגת להיות גננים (מהם יצא גם פוכצ׳בסקי.
 אהד הכורמים החשובים מאד בארץ, וביגיהב היה גס גרשון הודביץ, עליו תמצאי
 כרקטריסטיקה מענינת מאד אצל סמילנםקי). והוא, מתוך שהתרעם מאד, מהיותו בא
 מאירופה. על האכרים, כתב מכתב לתבר שלו, ששם בראש״פינה יש אכםפלואטציה
 מאין כמוה ויעץ לו לא לבוא לארץ זו. העצה הזאת כל כך השפיעה, שההבר שלו
 ויתר על ארץ-ישראל, והוא מסר אהד כך את הייו למהפכה. צעיר זה היה בנו של
תב  שס״ר, אחד מראשי חובבי-ציון. שהתכונן לבוא לארץ. אבל כיון שקיבל מנ
 מארץ־ישראל על האכספלואטציה הנוראה שם׳ החליט שמוטב לו להישאר ברוסיה
 וללתום שם את מלהמת הפועל. אבל מענין שאותו איש שכתב את המכתב הוא
 עצמו לא עזב את הארץ ונעשה אחר כך מומהה גדול ביקב של ראשוךלציון. והנה

 הוא מספר לתייר שלנו (הרשבדג):
א כורם את  ״התבונן נא — אמר אלי (חיינו ביקב ראשוךלציון) — נחבי

 ענביו, אם יטריח את עצמו גם לסייע בידי הערבי בפריקת ענביו.
 שידות עברית אין כמעט בארץ-ישדאל, אשר בניה ובנותיה נוהגים
ת י ת: ובכל נ  סלסול בעצמם, ועל כן מוכרהים להשתמש בה בשירות ערבי
 קולוניםט יהודי נמצא ערבי או ערביה העושה את כל צרכי הבית ביהד עם גידול

 הילדים.
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 כי השירות הערבית משפיעה לרעה על גידול הילדים בתוך המושבות זה למעלה
 מכל ספק.

: כי יש ביניהם כורמים שלא ידעו מקום כרמיהם. י  בזכרוךיעקב סיפרו ל
ד הרבה,  וכשנשתוממתי על המעמד המוזר הזה ושאלתים: הלא אי אפשר כי יתמי
 כי יפזר איש גם ברוטשילד היותר עשיר והיותר נדיב לב כרבע מיליון פרנק כל
 הודש והודש להספקת בני המושבות וכמיליון פרנק לשנה לבגי זכרוךיעקב ההולכים
 בטל? {ישיבוני הזכרונים אז, כי המה בטותים בפרנסתם כל ימי היי הברון שיחיה.

 אחרי כי מושבתם נושאת זכרון שם אביו״.
 מכאן אתם יכולים לתאר לכם מה היה המצב של הישוב בזמן ההיא ומה מצאו

 אלה שבאו לארץ באותו זמן.
 תמונה זו שתיארתי לכם דרושד. לנו לא רק כדי לדעת את מעמדו של הישוב,
 כי אם משום שהיא מסבירה לנו גם את ה ה ר ג ש ה וגם את ה ה ת נ ה ג ו ת של אנשי

 העליה השניה.
 אילו ראו לפניהם אנשי העליה השניה אכרים למופת — מי יודע אם לא
 היו נמשכים גם הם לצורת־היים זו! אפשר מאד שגם הם היו נכנסים לאותו מסלול.
;  אבל הם ראו את מצב המושבות כאזהרה הכי־המורה: הם ראו את המשק עצמו
 הם ראו את שלטון חערבי — שלטון בעבודה, שלטון במשק עצמו (המושבות היו
 מלאות ערבים, והערבים היו גדים בחצרות האכרים יחד עם משפחותיהם) ? הם ראו
 את השמירה במושבה, שהבטהון במושבה גם הוא בידי הערבים; הם ראו את
 אפי הילדים, את חינוכם (למעשה, ילדי תאכדים באותן המושבות היו מתחגכים על

 :ד

; ם ת ס  ידי המשרתת הערבית, על ידי הערבים הנמצאים בתצר; ערבית היתה כמעט ש
 זה היה עולמם הרותני)! הם ראו את העבדות הציבורית? הם ראו גם את היאוש
נה; הם ראו שהאכדים הללו, שעליהם  שתתלבש בצורה של ציניות והוסר כל אמו
 חלמו ותיאדום כגיבורים, נעשו גם אנטי־ציונים, נעשו אוגנדיםטים, שבשבילם ״ציוני״
 הית שם של לעג! תם דאו את צעירי המושבות, שלרבים מהם לא חית שום חלום
 אחר אלא לעזוב את הארץ: אם אי אםשר היה להגיע רחוק, לאוסטרליה, תסצו לכל

 חפחות ללכת לקאחיר.
 באוירה זו נסגשה העליה השניה בבואה לארץ.
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 אולם אין להתכבד בקלון הראשונים. התכונתי לציין את המצב שבו נתקיימה
ץ בתיאור זה מן המרירות  הפגישה הטרגית בין העליה הראשונה לבין העליה השניה. א
 של ראשוני הפועלים, כי אם רק תיאור הפגישה עם הראשונים, שאמנם בהתהשב

 עם התנאים השיגו גדולות, כי בכל זאת הקימו יסוד איזה שהוא.
 כל המרץ העצום שהושקע בעליה הראשונה — בעלי המרץ עצמם פסלוהו. כל
 התקוות שהיו לדור נתבדו. נשכחה האידיאה. נוצר טיפוס של אנשים מאוכזבים,
 המתנקמים אחר כר בעצמם. ולבסוף ראו את ענין אוגנדד. כנושא פתרון למצבם.
 והנה באו אנשי העליה השניה, אנשים מלאי תקוה, שלא ידעו דבר ממה שעבר על
 קודמיהם — ומיד ההלו להטיף להם מוסר ודיברו בהם רעות. כך נוצרה התהום

 הציבורית, אשר עד עתה עוד לא נסתמה.
 הפגישה הזאת קבעה את גורל העליה השניה.

 האכר מצד אחד ראה את עצמו יושב כעל נחלתו הוא. לעומתו ראה הפועל
 את רכושו של האכר כנחלת האומה. הוא מתח ביקורת על אייהנקיון, על העזובה
 וההזנחה בחצר, בבית ובמשק, קרא תגר על כר שמזניתים את רכוש האומה. לא
׳ שטרם קדח, המביט עליו מגבוה  היה דבר מרגיז את האכר יותר מאשר אותו ״טירון,
 ומאריך עליו לשון, כי מה היה הצעיר הזה אילמלא האכרים הראשונים ? ועתה הוא

 משים עצמו שופט עליו וחורץ לשון, הוא נעשה קטיגור כנגדו!..

 הפועלים — בין שבאו לארץ מתוך תמימות אידיאלית ילהט ציוני של נוער
בץ שבאו מתוך מרידה וסוציאליזם — כולם יחד נתקלו במציאות שתיתה  חולם, ו
 בניגוד לכל עולמם. הזרות הרגילה שבין גל עליה אחד לשני יש להתגבר עליח. אולם
 לא חיה באותו זמן מי שיעזור להם להתגבר על זרות זו. אם מקודם באו ארצה פועלים
 צעירים אלמונים, חולמי־ציון — הרי בימי העליה השגיח באו פועלים בעלי אידיאו
 לוגיה והשקפת ציונית וסוציאליסטית. ובין חשובי הישוב באותה תקופה לא היה מי

 שיקבל את הצעיר היהודי הזה.
 מאידך, יש לראות ולהעריך גם את הכוחות הנפשיים העצומים שהיו גנוזים
 בעולמם של העולים הקודמים. דוגמת שטמפר, היהודי ההרד מהוגגריה, שבצעירותו
 עלה מהונגריה לארץ-ישראל, ולא נשאר כאחרים בירושלים, אלא הלר ויסד את פתח-
 תקוה. אף על פי כן, בין שטמפר, החרד ההגאי, ובין הצעירים מרוסיה היתה תהום
 ללא גשר. מבין הצעירים במושבות שהתקרבו לפועלים היו סמילנםקי, בני משפתת
 גיםין. אבל המקום ששם גרה משפחת גיםין בסתדדתקוה קראו לו ״די סרייסע געםל״;

 ואל יעקב קרול התיחםו בביטול על שהתקרב לפועלים.
 כשם שהזקגים לא הכירו את אגשי העליה תזאת כאגשים שיש לצפות מהם
 מעשת תשוב בשביל הארץ — כר גם בין בני העליד. השניה לא היו כאלה שידעו
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 לתעריד את המעשה שבעשר, פת קודם. וכשראו אברים מקבלי תמיכה ויהודים מקבלי
ץ בו  ״הלוקה״ לא ביסו להבדיל ביביהם. הביטוי השגור בפי אבשי העליה השביה, לצי
אם היד,: ״אלמבט רקוב״ — שאותו צריד לטאטא  את אלה שמצאו בארץ עד בו

 לעבור עליו.
 אבל גם הפגישה בין הפועלים החדשים לבין אגודות הפועלים הקודמות היתד
 אף היא מרה מאד. שום לשון משותפת לא תיתה להם. אמגם, על הפועלים הראשוביב
 עברו ימים קשים מאד — תם עברו את אסכולת המושבות, האדמיגיםטרציה שק
 הברון, ההוקים והגזירות שלה. כשבאה ההלטה מצד הפקידות ״לחבריא את חישוב״•
 ראתה לעשות זאת על ידי הפתתת הישוב, הפתתת כל פת מיותר — בשילוהם של
: מי שהיו לו ך ו ב ש ה  הפועלים מהארץ. היתד, שאיפה אצל הפקידות ״לגמור את ה
! ולפועלים היו בותגיב  אמצעים איזה שהם פדי להשתקע בארץ — היו מוסיפים לו
 כסף, כדי שיצאו את הארץ. פד הוצאו סכומים לא קטבים להוצאת פועלים מארץ*

 ישראל.
 היו פועלים שביקשו את כםפי־היציאה והבטיחו שיסתדרו בזה בארץ. הפקידות
 לא האמיבה להם, והששה שיבואו שוב בתביעות אליה. בכלל הביטה על הישוב כעל
 אנשי־תביעות. הפועלים התקוממו נגד הפקידות וסירסמו כרוזים בגדה. ישבם הרבה
גד היציאה. גס שלחו משלתות אל הברון  כרוזים קורעי-לב של פועלים, "שדיברו נ

 ולועד הובבי־ציון באודיםה. אולם בכל אלה לא עוררו אמון רב.
 בזה קטע מתוף כרוז שהוציא ״הועד הכללי של הפועלים העברים בארץ־

 ישראל״ באותו זמן ״אל אחינו החובבים והציונים״:
 ״עוד מעט, אהים נכבדים. אהרי הבציר ובתהילת הודש אוקטובר, ואפסה כל
 עבודה, ושלוש מאות משפתות ישארו מהוםדי לתם ומתוםרי תקוה. ומה יעשו אנשים
 כאלה שישארו אהדי הדבר, שנות עבודה קשה בעירום וחוסר כל, בלי מזון ומחיה אף
ד? היצאו גם הם מן הארץ? היצטרפו גם הם  ליום אתד, ובלי תקות גשקפת לעתי
 למספר המישים והמש משפתות שכבר יצאו ? האם גם על תוף ים תתיכון ביפו תראיגד
: מהגה פועלים עברים, — הם ונשיהם ב  עינינו בעוד שני ירחים מהזה קורע ל
 ובניהם — מהנה גולים היוצאים מארץ אהובתם בבכי ומספד ? עיגיגו זולגות דמעות

 מאין הפוגה על היוצאים הראשונים, ונבוא עתה להוסיף עוד עליהם.
 כבד ההלו הפקידים להרתיק אותנו מעבודה. קדמו בא את פני תרעה בפעולות
 מותשיות ובהשתדלות ככל האפשר לטובתנו, לבל יאבדו מבתר הכותות שעבדו הנה

 בישוב ושיש לתישוב צורר גדול בתם״.
 או, למשל, כרוז אהר: ״הבגים לציון שמעו!״ :

 ,,עוד שני ירחים ומחזה מתנה גולים, אתוזי מקלות ותרמילים, המתעתדים לצאת
! ו נ י נ  את פני ארצם חחביבה, הם ונשיהם וטפם, ללכת באשר ילכו תהזינה עי
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ה ת ד  שלוש מאות משפתות פועלים עוזבים את האדמה, אשר עשרת שנים ש
 וירווה בזיעתם וישקוד. בדמם.

ד תקיפה של הממשלה, לא מכת מדינה של בצורת תגרשם אד  לא י
! יד אחים היתד. במעל הזה, אחים אשר אמרנו מהם נילשעה ואהינו  שמעו ותמהו
, יש תקלה לאחריתכם ת ב , ע ת ב נו ומתזקים ידנו וקוראים: ע  בחוץ־לארץ רואים מעשי

 ויש שכר לפעולתכם. עוד מעט והבאנוכם אל המנוחה ואל הנהלה!
ננה! שבע־עשרה  עברו שנים של תקוה, והנה ישועה צופתת. קוםטינא התרו
 משפחות מתוד חמש מאות מצאו מנוחה. והשאר? אנא, חכו נא, עוד מעט ותילשעו

 גם אתם!
 ויעברו ימים, ותהקירה והדרישה כלתה, ותהי אהריתה מקנת אתוזת םדזשדא,
ם, ארץ זרע וארץ מרעה, דיה להתאתזות ארבעים משפתות.  נתלה בת עשרים אלף תנ

 שמתה רבה באהלי הפועלים! אד הכו נא מעט!
 עוד הפעם משא־ומתן, עוד הפעם חקירה ודרישה! והנהקרים ? לא הצאן׳ אד
 העתודים העולים על הצאן > לא היוצאים למלהמה, אך המתימרים למפקד צבא המלחמה׳
 היושבים ספונים באהליהם וממלאים בכל טוב את בטניהם, ומתוך הרחבה מחוים את
 דעותיהם, כי די לפועלים ומשפחותיהם לחם צר ומים לחץ לקיבותיהם, כתונת״בד
 ונעלי־עץ ללבושיהם, ומצע תבן ושק עפר למראשותיהם, ומי אשד ימאנו בזה אינם

 חובבי הארץ במידה הראויה ואין כראי לשים אליהם לב.
 על פי הפסק המחוכם הזה יצאה הגזירה כי םדדירה תהיה לםערמע
 של תברת יק״א, אשד פועלים עברים יעבדו בה למען ללמדו להתענות כראוי. והיה
 אתר היצדםם בכור העוני והתלאה ויצאו מזוקקים מכל סיג התאוה לחיים שיש בהם

 יתרון מהיי בהמה, אז יביאום אל נתלתם״.
 העולים ההדשים הועמדו בפגי בדידות גמורה בארץ. נוסף לבדידות תטבעית,
 שהיא נתלתו של כל עולה חדש — אף בימינו, בימים של עליה מאורגנת בחוד ציבור

 מאורגן — באה גם הבדידות הסוציאלית, שהפכה לפעמים להרגשת נידוי תברתי.
 משה םמילגםקי, בפגישה עם אחד־העם באודיםה, בשליתות ועד חובבי״ציון,

 כותב:
 ״כשנפרדתי ממנו באודיםה, אתרי שובנו מפריז, ואמרתי לו כי התלטתי
 להישאר בבית הורי בגולה שנה שלמה, חלף צל על פניו, הביט בי מבט ממושך ועמוק,

 כאילו בתן את נפשי, ויאמר:
 — חביבי, האין נפשך מתרוצצת עדיין בין אוקראינה שלך ובין פלשתינא?..
 והוא קלע למקום כאוב מאד. שנים רבות היתד. נפשי חולת־אהבה למרחב־
 השדות של אוקראינה ופצועה פצעי געגועים על הורי אשר אהבתי, ורק בתקופה
 מאוחרת מאד, כעשרים שנת אתרי בואי לארץ, נרפאתי רפואה שלמה ממחלת געגועי

 על מולדתי הישנה ודבקתי בכל רמ״ח אברי במולדתי החדשה...״
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:  וא. ד. גורזץן ב״מכתבים מארץ־ישדאל״ מהפד
 ״מפני שאיני יכול לשכות את חטבע של ארץ רוסית שנתחבב עלי וקשה

 עלי להסתגל מחד לטבע ארץ אתרת.

 ואגכי, כשעליתי לארץ הקדושה, תהיה הסיבה מד, שתחיח, רחוק הייתי ממת
, יהודה הלוי, וגם אהד כך, כשביקרתי את המושבות. לא הרגשתי מה שתייב  שהדגיש ד

 כל ציוגי טוב להרגיש.

 בטבע של ארץ־ישראל אני מרגיש את עצמי בתור אורת׳ אולי אורה רצוי, ואם
 אתה רוצה, אולי גם אורת שתיכו לו בכליון עינים, אורת קרוב, יקר׳ אבל בכל זאת
 אורח. לנהוג קלות ראש במרע זה אין מן הנימוס ולא תרשה לעצמך. זהו לא טבע
 של ארץ רוסיה, שאליו התרגלת ושעמו חיית בקורבה נפשית. הטבע של ארץ רוסיה
 לא רק שמבין אותך, אלא שגם אתה מבין אותו כולו, בכל פשטותו ותמימותו, שלפעמים

 יוכיחך ולפעמים ילטפך — והכל באופן פשוט, כאם פשוטה תמימת ואוהבת.

ד  לא כן הטבע של ארץ-ישראל. גם היא אם אוהבת ורתמניה, ואולי אהבתה עו
 יותר עמוקה, אבל היא רוממה לאין שיעור בגדלותה הרוחנית, תותם של רעיון נישא
ה תרישית במבטה. הנך מרגיש את עצמך חבוק בזרועות עדיגות של אם ע ת  על מצהר, ו
 חכמה, דגולה, מרודה, של בת מלכה שמביטה עליד כמו על בן אהוב שגודל בעבדות
 ועכשיו שב אליה מעונה, חסר חינוך, שםל־תרבות, ושהיא מבינה אותך היטב בלבה

 המלא חכמה׳ אד אתה אינד מוכשר להבינה.
 ונךמה לך כי בגי־האדם היושבים פת אינם מבינים את הטבע הארץיישראלי,
ה! כל כך שונים הם ממנה! הטבע הנהדר להפליא, המלא  כל כר הם רחוקים ממנ

 גדלות — והיושב בה, איזה יצור מזוהם, מושפל, שחייו אינם חיים״.

 ומדוגמאות אלה אפשר ללמוד מה היתד, הרגשתו של פועל בינוני באותו זמן.
 ביטוי להרגשת מעין זו תמצאו אפילו אצל אנשים מעליית החסידים:

 ״כמה היפוכים וגלגולים ומאורעות תולםים על כל אהד מבאי הארץ, עד שהוא
 מתידד בה. לא יום ולא יוסים, לא תודש ולא שנת, כי אם רבות בשנים, עד שעוברים
 ימי הקליטה. ״איש ואיש ינלד בה״. כל הבא אל הקודש צריך מלודש עיבור ויניקה

 וקטנות, עד פנים בסנים יראה פני הארץ, ונפשו קשורה בנפשה!..
 מי שבא ומביא תלמודו בידו, בכאן דעתו נטרפת עליו ממש! יעלה שמים, ירד
 תהומות כאניה המיסרסת בים, עד ישקוט וינוח. אורד הזמן׳ איד, כמת, מתי, דבר זה

ץ לו קצבה. כל אתד לפי עניניו ולפי מעשיו ושורש נשמתו!״  א
 וכיון שאני עומד בפרשה זו אקרא לכם דבר(מפי חסידי טבריה), על גורל האשה
ה: י  של העליה התמידית — דמות השובה מאד, המבשרת את האשד, של העליד, השנ
, ברוד ממזביז זצ״ל שלחו לרבי זאב מזבריז לארץ־ישראל, כדי לחזק ישוב  ״ר
, יעקב שמשון משפטיבקה , ברור את הרב ר  התםידים שמה. ולאתר כמה שנים שלת ר

 לדרוש שלום ר׳ זאב ושלום עדת התםידים שמםתופסיס בצלו.
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,  לאתר כמת טלטולים קשים ויגיעות שאין לשער הגיע ר׳ יעקב שמשון לעיח״ק
. 3  טבריא תובב״א

 וכשנכנס הרב משפטיבקא להצרו של הרבי ר׳ זאב מזבדיז ראה נשים שיושבות
 וכובםות לבנים והכיר ביניהן אשתו של תרבי. אותה שעה לא רצה לירד מעל גבי

 בתמתו וציוה למלןמרו שיהזירהו לעכו, שלא יכול לראות בצערם של צדיקים.
! דע שתלבנים תללו : ״רבי ו  מיד עמדה אשתו של ר׳ זאב ממקומה ואמרה ל
ו כובםות. רד מהר, שכאן ארץ-ישראל  לא שלנו הם, כי אם של אחרים ובשכר אנ

נו יםוריה!  וחביבים עלי
׳ זאב כשעיניו ד ירד הרבי משפטיבקא מעל חמורו ונכנס לביתו של י  מי

 זולגות דמעות׳׳.
 אבל ביגתים סרתי לגמרי הצדה.

ר ח א  ובכן, נוסף לבדידות הסוציאלית והאידיאולוגית אשר בת תי תפועל ה
 ישראלי לגבי הישוב הקיים בארץ, נוספה לו אותה בדידות אישית, אשר אולי אסשר
: ,,כולנו יתד בודדים״. זאת אומרת: גם ו נ מי  לתאר אותת בביטוי של משורר של י
 ההתלכדות היתד. של אנשים אשר עם היותם יחד היו כולם בודדים. כל אתר ואתד
 שבא לארץ-ישראל — בין אם היה בן שמונה־עשרת, עשרים או בן עשרים והמש —
 גקרע גם ממשפהה, גם מתנועה, גב מחברה קרובה. בארץ היה כמו ענף שנעקר,
 שצריך להרכיב אותו למשהו הדש. הוא צריד היה להתלכד עם עוד הברים תדשים.
 והדבר הזה היה במידה רבה מאד אהד הגורמים לקשיים הנפשיים של הפועל באותו זמן.

 אני קורא עכשיו בקיבץ ״חברות בקיבוץ״, מתור יומן של חברה, שהוא לא רק
 ביטוי אינדיבידואלי שלה:

 ״חסרים לי תברי מן תבית. אלה אשר כאן אינני יכולה להשוות אותם לחברים
 שחיו שם, אתם גדלתי יחד, אתם טיפחתי שאיפות לכל דבר נעלה״.

 זה טיפוסי מאד בשביל ההרגשד. של אותם בני־אדם, אשר עכשיו, כשחם
 מופיעים בפנינו כבגי העליה השגיה, הם מופיעים כמשפתת אתת, שיהד עברו עליהם
יחד״ עבר עליהם הרבה סבל, חרבה זרות נפשית , ,  שנות חיים ופעולה. אבל עד שנעשו
 זח לזח! ולא רק זרות, כי אם גם חתנכדות זח לזח. מפני שכל אתר תיאר בכל זאת

 את ארץ־ישראל בדמותו ובצלמו, או בדמות חבריו בני ארצו או בגי קבוצתו.

 והקושי הזה של קיבוץ גלויות, חחתלבטות חזאת עם קיבוץ חגלויות, חמלחמח
 הזאת עם הבדידות קיימת עד היום הזה (ואז לא היה קיבוץ גלויות מגונן כל כד כמו
ו! למעשה, העולים ברובם היו בני רוסיה, בתלק קטן מאד בני גליציה. מארצות  עכשי
! אולי הגיעו המישה—ששה מיובאי גרמניה, ת ג  אתרות אולי אפילו מניו אחד לא ה

 1 לעיר־חהודש.

 ג תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן.
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 במשך כל זמן העליה השנית! ואהדים שהגיעו מאמריקה או מאנגליה, בעצם היו גב
 הם יוצאי מזרח אירופה, שרק עברו דרך כור המצרף של אמריקה).

 אי אפשר היה לפועל בארץ להתקיים בבדידות. קודם כל מבתינד. פיםית ממש
 לא ניתן הדבר. ההולה, הרעב, מחוסר״העבודה, אילמלא נמצאה לו איזו אוירה המה
 של עזרה הדדית כלשהי, שאפשר יהיה פעם ללון אצל הבר, אילמלא התמיכה, העזרה
 הנפשית של ההברה באותם התנאים הברבריים, אילמלא האפשרות לאכול פעם יתד,
 להשתחרר מהוטלים, ממטבחים, ממסעדות פרטיות, אילולא זאת לא היתה כל אפשרות
 של תקומה פיסית! אילמלא מעט ההברות לשם רעיון משותף אי אפשר היה בשום

 פנים לעמוד בבדידות הרותנית בארץ.

 מכאן המגמה של שיתוף, אשר כבד ראינו אותה קודם אצל הפועלים בעליות
 הראשונות, כלומר: שיתוף בצורות שונות של התחברות. אבל מכאן גם המגמה
, ז.. אני יכול  השנית — של התגודדות. איך אפשר להתתבד לאנשים כל כד ,,זרים,
 להתתבר למישהו שקרוב לי יותר, ממוצא משותף, מתנועה משותפת, אבל להתתבר
 עם כולם? הרי הם זרים לי, הם רהוקים ממגי, הם גם פגומים מאד בעיני!.. איד

 יתהבר פועל שהתהנך על המהפכגות הרוסית עם איזה ,.בהור־ישיבה״ ? !..
 והנה, אותו קומץ הפועלים שבא לארץ והיה כל כך מותרם בארץ, לא מצא לו
 לשון משותפת כמעט עם שום אדם. מפני שגם אלה המעטים שמניתי לפניכם, אנשים
 בודדים מתור המושבה, מקרב האברים, אותם הצעירים שהיתה להם איזו קרבה וידידות
 לפועל, היתה זו מצדם הברות מקרית — פעם באיזה גשף הגיגי, באיזו מסיבה —
ותךעבודה —  זו לא היתד, קרבה של תנאי היים סוציאליים שוים. אהרי הכל, היה זד. נ
 הוא היה מובטח בקיומו, הוא לא התפשט מעורו, תוא לא זרק את רכושו! הוא נשאר
 בן מעמד אהד. סוף סוף המרהק בין הלובש ״טלאים״ לבין אדם ״מהוגן״ הוא מרחק
 כזה שאי אפשר לגשר עליו. אפשר לגשר עליו פעם בבתירות לקוגגרם או בתתנגדוח

 לאוגנדה, אבל לא בתנאי ההיים של הארץ.
 ובכן, לא היתד, חברת אנשים כל כד מבודדים מהשאר כמו התבודד, הזאת. אולם

 גם החבורה הזאת המבודדת לא יכלה ליהפד להבורה אתת.
 אקרא לכם קטע המתאר את חיחםים בין הפועלים לבין עצמם באותה תקופה:
 ״בחורף תדס״ה התקיימו כמה שיתות ביניגו על ההתארגנות ועל קביעת איזו
 ״פרוגרמה״ לעצמנו. באחד הימים בחורף תרס״ה נקבעה הפרוגרמה בישיבת שבה
ם: ש. לבקוביץ (לביא), אל. שוחט, ש. צמח, ליפה  השתתפנו, כמדומת, תשער, אנשי
 טויב, שרח מלכין, יוסף ריכרוד, ד. םברדלוב, יצחק קבשנד, (עכשיו אכר בכנרת.
 ב. כ.), פיטלזון. בפרוגרמה הקצרה ההיא הודגשו ענין כיבוש העבודה, השפה העברית,
: לשכות־עבודת, מטבתי־פועלים, מוסדות ו  וסומנו בין השאר האמצעים בדרד למטרתנ

 לעזרה להולים ועוד״.
 כפי שאתם רואים, הפרוגרמה הזאת האומרת שצדיד לדבר עברית ולהקים
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 מטבתי־פועלים ומוסדות לעזרה לחולים, היתד. הפרוגרמה המאחדת. בנוגע לפרוגרמה
 זי אין חילוקי־דעות.

 וחלאח:
, ובאו כשלושינדארבעים איש״.  ״נקראת אםיסת הפועלים, שחיכו בולם ל״פתגרמח״
 ״הפרוגרמה נתקבלה על ידי כולם. אולם כשהגיעו לשם ההסתדרות שלנו —

׳.  נתפלג המהנה,
ם ההסתדרות. ש ן היה קשור ב ו ש א ר  ובכן, הפילוג ה

 ״עוד בשיתות הקודמות הציעו אתדים את השם ״פועלי-ציון״.
 כידוע לכם, העולים הראשונים לגמרי — אלה אנשי קבוצת חומל, וגס אחרים —
וך עצמה היתד.  היו נמנים על תנועת ״פועלי*ציוך. אמנם, תנועת ״פועלי־צי
וך לא היה משמע מזה לגת: אם שני אנשים הודיעו שהם ״פועלי־צי  מאד מאד מסו
 שתיתה להם הבנת משותסת בענינים. אבל השם היה חביב עליהם. והם, שהשתתסו

 גם בפגישה הזאת, כמובן, הציעו את השם המםרתי שלהם.

 ״לעומת זד. אמרו אתרים: לשם הזת יש כבר תוכן מסוים, שאין אנו יכולים
 לקבלו פה. הוצע השם ״תםתדרות הפועלים בארץ־ישראל״.

 ״אולם עוד תיו לעינינו שרידי תםתדרות הפועלים הקודמת, שלא ראינו את
 עצמנו כתבריהם, מאתר שתלכו בדרכים לא לנו. אזי התלטנו לקרוא לעצמנו בשם
, להבדיל מהפועלים הזקנים. ואת השם ,  ״הסתדרות הפועלים הצעירים בארץ־ישראל,
ץ לתשוש לתוכן המסוים א וך טענו ש -צי  הזה הצענו גם לאםיסה. מצדדי השם ״פועלי
 של ״פועלי־ציוך, כי אנו מארץ״ישראל נשפיע על התנועד. שבחררלארץ. אד לנו
 היו ספקות ביחס לכוח חחשפעח שלנו על חמרובים שבחררלארץ, ולא הסכמנו לשם.
, שנוסדה אז, ,  זח גרם שחלק םתתברים לא נצטרף ל״הםתדרות הפועלים הצעירים
 ושקיצרה לאתר זמן את השם ל״הסתדרות חפועל חצעיר״. אלח שלא נצטרפו תתארגנו

.  אחרי זד. תהת השם ״פועלי־ציוך,

 כאן לסניכם פרק קטן של הפילוג הראשון בארץ־ישראל.
 האנשים שהשתתפו באותה אסיפה שקבעת את הפרוגרמה היו תשעה. אבל בין
 שחחלטה זו נתקבלה על ידי תשעה אנשים ובין שנתקבלה על ידי ארבעים איש — הם
 מדעת א1 שלא מדעת קבעו בעצם על ידי כך פרק גדול, פרק גורלי בתולדות

 ארץ-ישראל.

 בזה אינני רוצה לומר שאילמלא בא הפילוג אז, היו מונעים אותו בהחלט לאחר
 שנה־שנתים. הקושי להתחבר, לחחמזג עם עולים חדשים היה קיים גם אהד כד כד
 הזמן. וכל גל תדש של עליה מרוסיה הביא אתו בכל זאת איזה ניואנס הדש, איזה אופי

 חדש. אבל כאן לסנינו תמונת קלםית, במובן זה, של פה שגרם לפילוג הראשון.
 גם אלד. שבאו אחריתם מחוץ־לארץ עם אידיאות פוליטיות או סוציאליות
 מסוימות, למעשח לא חיו מסוגלים לחוםיף משחו לאותח פרוגרמח. כי במרכז החיים
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 בארץ-ישראל עמד אז בעצם ענין אחד — ויתכן שהוא עומד גם כיום הזה — ששום
: הענין של עבודה עברית. תו  תנועת פועלים בעולם לא ידעת או

ל אלה כ מ ) ן  היתד. זו הסתדרות של פועלים אשר למעשה לא היו פועלים לפני כ
 שיסדו את ההסתדרות ההיא אולי דק אהד היה פועל מקודם — הוא שלמה לביא, שהיה
 פועל אסיה עוד בעיירתו. כל שאר האנשים היו מה שקוראים אצלנו עכשיו ״בני״בעלי*
 בתים״, כלומר: אנשים ממוצא לא פרוליטדי) ו הבעיה שעמדה ביסוד הסתדרות פועלים
 כזאת היתד. לעשות את הפועלים לפועלים, ולשם זה היתד. זקוקה לשני דברים
 ,,קטנים״: קודם כל למצוא עבודה, ואתר כך לעשות את האדם מסוגל להוציא לפועל
 את העבודה. בעיה זו לא עמדה בסני שום תנועת פועלים בעולם. ובסנינו היא עמדה׳

 עומדת ועוד תעמוד.

 גם האנשים שעלו ומותם מלא הרבה השקפות פוליטיות וסוציאליות מסותתות
 מאד לא היד. להם מה להציע ומה לעשות, מלבד את הדבר העיהדי הזה. לא היה כאן
 ענין של קבלת החלטה, שאסשר היה להכגים אותה לתיד פרוגרמה, אלא ענין שצריך

 חית לקיימו ובתנאים לא נותים ביותר.
ן יהודי  מלתמת העבודה העברית אינח רק ענין ארץ־ישדאלי בלבד, זהו עני
 לאומי כללי. אבל בארץ־ישראל, מפני להץ הציונות, קיבל אופי חריף מאד. בארץ־
 ישראל נהפכה השאלה הזאת לשאלה הלאומית הגדולה וגס לשאלת הקיום הפרטי

 של הפועל.
 אמרתי שהציונות הסוציאליסטית היא אשר יצרה בכלל את ההתענינות באקו*
 נומיקה היהודית, היא אשר טיפלת בשאלות תבוערות של ההיים היהודיים, ואתת
, מדוע היהודים מוכרחים ר ג ה ם ל י ה ר כ ו  השאלות הללו־היתה מדוע היהודים מ
 לא לתיקלט בבתי־התרושת. בזאת רציתי רק לציין שמלהמת היהודים על זכות עבודה
 קיימת מזמן שגהרבו החיים היהודיים הסגורים. כל זמן שהעיירה היתודית תיתה את
 הייה הסגורים (שתכנם הכלכלי היה זה שחלק מן היהודים התפרנסו מן הגויים והלק
 אהד התקיים מיהודים אלה), לא היתה קיימת בעית העבודה היהודית. אבל במידה
 שגסרץ המעגל הסגור של ההיים היהודיים, הרי כדי שיהודי יוכל להתקיים מוכרת היד.
 לפנות לשוק העבודה הכללי. שם נתגלה כל הקושי של יציאת היהודי מהתהומים

. ה כ א ל מ ה  המסוימים של קיומו הכלכלי — נאמד מ

 אני כופר בדעה האומרת שהיהודי לא היה איש עבודה. זוהי הנחה מופרזת
 במידה רבה מאד. אם כי הפרובלימטיקה של עבודה גופנית ולא עבודת גופנית —
 אצלנו היתד. אחרת מאשר אצל עמים אהרים. עבודותיו של היהודי היו מסוג מיותד,
 אשד העיירח וחגזירות והתוקיס והכפר הלועזי נתנו לו אפשרות לעסוק בהן — הוא
 השלים, הוא מילא מה שהיה חסד למעגל הכלכלי הגויי. היהודי היו לו מלאכות
 מיותרות, שהוא מילא אותן, חדר אליהן. אבל כשבא המעבר מהמלאכה הפרימיטיבית
 אל התעשיה החדשה הוברר שהיהודי הוא בךתחרות חלש מאד. ולא רק במשק שכולו
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 גויי — לשם לא חיתה לו כמעט כל אפשרות לתדור (לתעשיוודהיםוד ודאי שלא חדר
-  הפועל היהודי), אלא גם לבתי־תדושת של בעלים יהודים, במידה שתתפתחו מבתי
 מלאכת למנוסקטורות, במידה שהוגהגו בהם תהליכים הדשים של יצור, לא יכול היה

 הפועל היהודי להדור אליהם, ואף הם נסגרו בפניו.
ה שלמעשה הרסת כמעט כל מלתמת־מעמדות שהפועל א  זוהי פרשה אכזרית מ
 היהודי ניהל בתהום המושב. במלתמודמעמדות שלו נתקל הפועל היהודי בבעל-
 המלאכה הקטן וגיהל את מלהמתו בו מתור הגתה אידיאולוגית, שבעל-המלאכה הה.טן
 הזה, כידוע, נדון לכליזז, שמעמדות־הבינים בכלל צריכים לרדת מהבמה! ולכן כל מה
 שמסייע לביטול מעמדות־הבינים — מסייע לביטול הקפיטליזם ולביטול קיום המעמדות

 ברהוב היהודי.
: ד א  הדעות הללו — באנגליה ובגרמניה, למשל — היתה להם משמעות פשוטה מ
 הפועל גהג ביד תזקת ותקיפה וניהל את מלתמת־המעמדות בתחום שלו. לעומת זה
 ברוסיה, בבית־התרושת הלא-יהודי, הפועל הרוסי או הליטאי לא היה מאורגן ולא
 ניהל שביתות בצורת תריסת כזו. בית־המלאכה היהודי בתלקו צריד היה להיסגר

 ולרדת. וכאשר קם במקומו בית־חחרושת המפותה, המבטית גדולות לפרוליסריון
 תרי באותו ביודתרושת לא נמצא מקום לפועל היהודי.

 מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית, השלטת ברתוב היהודי, שזת היה
 מענינה להכיר בעומקן את דרכי הכלכלה היהודית — דוקא אותת מפלגת במשך
 זמן רב לא שמה לב כלל לתופעה כזאת ולא מצאה כל דרד להילתם בה ולראות
ה כבר לאחר מלתמת-העולם הראשונה. א  במלהמה זו את תסקידח. רק באיחור רב מ
 פתה ה״בונד״ בתנועת שנקראת ,,רעכט אויף ארבעט״, כלומר: דרישת זכות עבודה
 לפועל חיחודי. אבל זח חית כבר לאתר שנים רבות, לאחר ההםברת של הציונות

 הסוציאליסטית ולאחר שהפועל היהודי כבר איבד הרבח עמדות.
ו בין אלה  אחד מחוקרי חכלכלח חיתודית, איש ה״בונד״ ברות, שהיה עכשי
 שנפלו בגיטו ורשה, — ישונסקי — מחנדם ועסקן כלכלי חשוב, מראשי החברה
 ״אורט״. אדם שנדאי חיח דחוק מאד מתורת ברועוב, מאידיאולוגיות ציוניות-םוציא-

: תב  ליםטיות, כו
 ,,הפועל היהודי אץ לו היום גישת לתעשיח. וכל כמת שלא נעשת במשד תשגים
 הקרובות למען האינדוםטריאליזציה, כל כמת שלא נשקיע כותות במלהמה בעד זכות
 עבודה — נדולות לא נשיג בשטה זה. ולסיכד יוצא שגם הפועל היהודי, ולא רק

 בעל־המלאכה, למעשת עתידו רק מלאכה״.
 להערכה כזו הגיע אדם העומד בראש הברה לפרודוקטיביזציה של יהודים בפולין

 וחמתיחם בכלל, להלכת, באופטימיות למצבנו בגולה.
ני הפועלים ץ זח, שנמצא רשום בכדוניקח של עני  י אקרא לכם עוד קטע בענ

 היהודים (זח חיח לסני המלחמח הקודמת):
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 ״בעלי ההרושת של עור פנו בבקשה ל״אגודת העם הרוסי״ (״אגודת העם
: ״המאה השהורה״, זה היה הארגון הכי־ריאקציוני שהיה י  הרוסי״ — או בשפה השג
 ברוסיה בתקוסה ההיא, והוא גם שאירגן את הפרעות ביהודים. ב. כ.), שהיא תשלה
 להם פועלים רוסים, פועלים נוצרים, מתיר הפלכים הרוסיים הפנימיים — תשלה אותם
 לוילנה לעבוד בתעשיה שלהם. והם הסבירו שהדבר הזה ישפיע לטובה על הפועלים

 היהודים״.

 זאת אומרת, כדי לשבור את ארגון הפועלים היהודים בתעשיה ולשבור את
 רוהם — לא ראו לעצמם דרך טובה יותר מאשר להזמין פועלים רוסים ממש, כדי

 שהם יעבדו בתעשיות שלהם.
 והנה לפני עדות של יהודי אתר, ציוני סוב, מראשית תנועת הפועלים היהודית
 ברוסיה, עוד לפני היות ה״בונד״, המוסר תמונה מהגיגודים ל״עבודה עברית״ שהיו
 קיימים בתתום המושב. ומענין מאד שכמעט בכל הטענות הללו אנחנו נפגשים אהד

 כד גם בארץ-ישדאל:
 ״באותו הקיץ (1896) בא לביאליסמוק מר אמיל מ א י ר ם ו ן מפרים, ״

 עכשיו איש בודאי אינו יודע מי היה אמיל םאירםון זת, או אם יודעים אותו —
 הרי דק כסילוםוף צרסתי, שנתשב לתלמידו של ברגםון, אדם שכתב ספרים פילוסופיים.
 אבל באותן השנים היה הוא מנהל הענינים של יק״א בפרים! ובעולם הציוני, כיון
 שהיה בנעוריו תובב־ציון — אם כי, למעשת, בתייו היה מתבולל גמור — תלו בו
 עוד תקוות. על כל פנים, באותת תקופת של יציאת הפועלים מן הארץ, בתקופת
 המשבר ותיםול המשטר הברוני — כל התקוות, כל העינים היו נשואות למאירםון.

 שהוא ינהיג משטר אהד. למעשה איש זה, במובן ציוני, היה אכזבה גמורה.
: ן בכ  ו

 ״באותו הקיץ בא לביאליםטוק מר אמיל מאירםון מפרים, שעבד אז שם בסוכנות
י . הוא בא מטעם יק״א לעמוד על מצב האורגים היהודים בבתי ,  הטלגרפית ״האוואם,
וך גאמן וממכבדי הגאון ר׳ שמואל מוהליבד.  ההרושת שבעיר. מאירםון היה ״תובב־צי
 כאשד בא פגת אליגו בבקשת לעזור לו בעבודתו. הלכתי אתו לבקר בבתי-הרושת
 שונים של היהודים. בבתי־המטוה כמעט שלא מצאנו אף פועל יהודי אתד. גם על
ד בתי המםוה לא ישבו יהודים  כסאות האריגה שעבדו בכות הקיטור ועמדו על י

. , , יד ומצבם היה רע מאד  רבים. האורגים היהודים עבדו רק בכםאות האריגה שלי
 כל זמן שהיו גולים של-יד עוד עבדו פועלים יהודים. אבל בבתי־המטוה, במידה

 שעברו לקיטור — שם כבר חורחקו הפועלים היהודים.
 ״מאירםון ניסח לבוא בדברים עם אתיגו בעלי בתי־התרושת חגדולים, שיבחרו
 לחם פועלים עברים. אבל חם דחו חצעח זו באמתלאות מאמתלאות שונות. חיו
. כל חויכוחיס לא הועילו. ת ו י ט י ל ו ת וחיו אמתלאות פ ו י מ ו נ ו ק  אמתלאות א
: ״עם חפועל חנכרי — טען ת ח ״ א ת י ד ו ה י  אבל הרגיזה אותנו ביותר אמתלה ״
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ת־החמשת שלי. עזב הפועל את הבית,  סבריקנט אתד — יש לי שית ושיג דק בבי
ן בו. אני אינני יודע מכל הנעשה בביתו, ותוא ן בי ואין אני מתעני י  אין הוא מתענ
 גם לא יעלה על לבו להזמין אותי לשמתת בני משפחתו. אולם עם הפועל היהודי
 הנגי כבד קשור בעבותות שוגים. אשתו כי ילדה בן — ומכבד אותי בםנקאות, ואיך
? ואם סנדק אני לילד, הרי כבר מתויב אני לתתענין ו  מתפטרים ממצוה גדולה כז
: הילד — ילדי, תלת, אשתי — דו : מתאתר תפועל לבוא — תירוץ מספיק בי  בו
, (זהו קטע מתור ספרו ׳  אם ילדי, תלתה, וכה הלאה והלאה. ומה לי ולצרה הזאת?

 של הרב ניםנבוים ״עלי תלדי״ — ספר מענין מאד).
 פה היו עדיין הנימוקים כמעט לא פוליטיים, דק נימוקים לאומיים יהודיים,
 מפני שזו היתה עוד שנה לפני היות ה״בונד״, לפני כל ההתנגשויות בין בעלי בתי-
 ההרושת היהודיים ובין הפועלים היהודים. אבל אתר כד, כמובן, תיתה שורה שלמה
: בתעשיה יהודית שמנהלה היה אדם דתי היה נימוק לא להעסיק  של נימוקים. למשל
י דעותיהם האפיקורסיות של תפועלים. וכבר סיפרתי לכם  פועלים יהודים, מפנ
 שב״בונד״ היתת בשעתו מגמה בדודה להשפיע על הפועלים היהודים שיעבדו גם

 בשבת, כדי לקיים את מקומם בתעשיה הכללית.
 אין םסק בדבר שהפועל היהודי — מתוץ לכל גורמים טכניים מעשיים —
 כלומר, מתמת תוסר הסתגלותו לעבודה, או מפני שמצא כבר הרבה מקומות תסוםים —
 הוא גם כטיפוס סוציאלי איננו נות לנותךהעבודה. איננו יכולים להכתיש את הדבר
ד דוקא י י  הזה, בין אם זה התבטא בגולה בצורה של חברים כל ישראל, שהפועל צ
 להזמין את נותךהעבודה שלו לסנדקאות וכד, ובין כשם שהדבר התבטא בארץ-
 ישראל: שהפועל ראה את עצמו קטיגור לאכר, ותמיד הגיש לו לא את תביעתו

ד גם את תביעת האומה.  הפרסית בלבד, אלא תמי

 כל האופי הזה — אולי מותר לגו לומר: כל הדמוקרטיה היהודית הזאת —
 וזיהי דמוקרםיח מיוחדת במינה, שנוצרה בחיים היהודיים: כל אותה החירות האמיתית
 של חפועל, שלאחר העבודה הוא אדון לעצמו ומשום כד אינו יכול לחשלים עם
 תופעות של שעבוד! אותה הרגשת מיותרת שציין אותה בדקות מיוחדת מאמר
: כל חאופי חזה של חפועל , ד מ צ ע : ״חקונח עבד עבדי קונח אדון ל ד ח  תלמודי א
 היחודי חתבטא לא רק בפםיכיקח אינדיבידואלית — חוא גם חתבטא במשםריס
 מסוימים: ביחסי חברה, בסגנון דיבור. אסשר להיות מרוצים מאופי דמוקרטי זח, או
א: הפועל היהודי לא חיח נוח לגמרי  להיות בלתי מרוצים ולבקרו, אבל עובדה הי

 לנותן העבודה.
 אילו, לסתות, היה פועל טוב, אילו ידע לעבוד! אבל האמת היא שהפועל העברי
 לא היה בשום פנים רגיל לעבודה כסו הערבי. והפועלים המעטים אשר הסתגלו
 לעבודח חיו לחם מפריעים אחרים. הפועל בארץ היה לו אופי של נודד. העבודה
 בשבילו היחה כצורר זמני, מעץ מעבר. אם היה כינוס באיזה מקום, או שרצה לראות
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ד צרר את צרורו  את הגליל, או שרצה בכלל להכיר מקומות שונים בארץ — מי
 ונסתלק. זה לא היה הטיפוס של אותו פועל אשר בעל־הבית, נותךהעבודה שלו, עושה

 אתו מה שהוא רוצה.
 ואין כלל לזלזל בקשיים הגדולים לגבי נותךהעבודה בזמן שצריך הית לקבל
 את הפועל היהודי. כאן היה קודם כל הפסד כלכלי, כסי שהוא ראה אותו. ההבדל בין,
 נאמר, המישה או ששה פיאםטר ליום ששילמו אז לפועל ערבי, לעשרה פיאםטר
 שצריך היד, לשלם לפועל היהודי היד, הבדל ניכר מאד בשביל האכר, שהכנסתו היתד,

 מצומצמת וכל משקו כבר היה הבוע ומכולן לפי תשבון הפרוטה.

 ודאי ידוע לכם הדבר כיצד פועלי העליה השניה, מתוך שנאה לתמיכה בכל
 צורה שהיא, שבאר, כריאקציה למצב הישוב באותו זמן ולמצב הפועלים הותיקים, לא
 רצו בשום אופן להיות אתם יהד בהברה אתת וכיצד הם התיחסו לשכר העבודה.
 אנשי העליה השניה אמנם ניהלו מלהמה הריסה עם האכר, אבל זו היתד, לעתים
ר ת ו ל י ב ק א י  קרובות מלהמה מוזרה ומשונה. מלהמה על כך שהפועל העברי ל

. י ב ר ע ל ה ע ו פ ה  מ
 יש בענין זה כמה וכמה סיפורים, כיצד פועלים שעבדו אצל אכר — שהיה,
 נאמר, אדם הגון ושילם להם לא שבעה גרוש ליום, כמו שקיבל באותו זמן פועל
 ערבי, כי אם שמוגה גרוש — התאספו לאסיפה וההליטו להתזיר את הגרוש. הם בשום
 אופן לא חפצו שתהיה איזו הכרה לאכר שהוא משלם לפועל היהודי גרוש יותר,
 מפני שהוא פועל יהודי. היו בעגין זה ויכוחים סוערים מאד שתשתתפו בחם א. ד.
 גורדון ואליעזר שוחט. דק במקרים שהאכר היה אומד (היו מקרים כאלה): לא נכון,
ר — דק אז ת ו ת י ב ו  אגי שילמתי לכם את חגרוש חנוםף מפני שעבודתכם ט

 תסכימו לקבל.
 לאכר, בדרד כלל, מבחיגה כלכלית טהורה, היה חשבון פשוט מאד. אמגם
 הפועל חעברי חית מוכית שאם תחיה עבודה עברית שלמד, יחיו קימוצים בהוצאות
 (לא יהיה צורך במשגיתים וכוי). בויכוה היה אולי הזק יותר הפועל, אבל בעל-תבית
: אם עובד אצלי פועל ערבי, הרי למעשה ך  עשת את חחשבון שלו. ויש שהוא אמר כ
 גם אשתו וגם ילדיו מצויים אצלי ועושים שירות בבית. אולם הפועל ד״יחודי הריהו
 דלק, ואם בעל משפחד, חוא — כלום ישלזז את אשתו לעבוד אצלי ? ואם נמצא אכר
 שהסתגל לעבודה עברית ורצה בח, חיו שוב מפריעים אחרים. האכר ד״יח, למשל.
: היום אני צריד בבת אתת עשרים פועלים — היכולים לתת לי עשרים פועלים ען  טו

! ם נ י  בבת אתת ? הלא א
ו בעד חדירת ת ר פ ה  ובכן, היתד. שורה שלמה של נימוקים מעשיים כלכליים, ש
 חפועל חיחודי לעבודת חאכר. אבל יתכן שלא פחות מהם פעל גם הנימוק ההברתי-
: ההתנגדות שעורר חפועל תעבדי בכל דמותו. תארו לכם: פועל עובד אצל  הציבורי
 אכד, האכר מדבר אידיש, הפועל עונה לו בעברית. התוצפה תזאת של הפועלים
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ה; כאילו שייכים הם לאיזח  המדברים עברית לניתךהעבודה שלהם, היהירות שיש בז
 מעמד נעלה יותר.

 עצם הדבר שהפועל בארץ — ובאותן השנים, עם כל היותו יחף וקרוע —
 נהפך למין מעמד של אריסטוקרטיה, למישהו המרגיש את עצמו נעלה על סביבתו,
 אינו נזקק ואינו נהנה משום עזרה ציבורית, אינו תובע משהו מאחרים, ודורש רק
 עבודה — ןנמדה ציבורית כזאת היה בה מעין םטירת־לחי לישוב, והיא היא אשר פגעה
 כל כד עמוק. וכיון שהפועל עשה זאת לא רק בצנעה, בהדרו, כי אם בצורה הפגנתית
 מאד, הוא דיבר על זה, גם ליגלג או הירף וגידף — הרי זה נעשה למניע חשוב

 להתהוות הניגודים ההכרתיים בארץ.

ה ולפרקים — גם לא א  ספרות הפועלים מהזמן ההוא מלאה פולמוס חריף מ
ד לפני התהדרות היחסים,  תמיד צודק. הנה תיאור של המגע הראשון עם הארץ — עו
 לפני כל מלהמה ציבורית פנימית — של אדם אחד מאנשי העלית השניה, ואדם שלא

ס:  היה עלול לתפש רק את הרע שבצד הקיים — כיצד הוא מתאר את האכרי
 ״היהודים היושבים פה, ביהוד בני המושבות (כלומר, מושבות יהודה) עשו עלי
 בכלל רושם טוב. פגשתי בתוכם הרבה אנשים טובים, גלויי-לב וישרים. הרושם הזה
ץ איש לאיש ובסדר ההיים בכלל ב  בכלל לא רימה אותי. אך תיכף הרגשתי ביחסים ש
 איזו יבושת, חסרון פואזיה. וגם הרושם הזה לא רימה אותי. במה מתבטאה יבושת

 זו, תםרון הפואזית ? קשת לי עכשיו לתפוס ומכל שכן להביע.

 אגיד לד רק זאת, כי יבושת זו, תםרון אותה המידה הדקה שאין לה ביטוי,
 אותה המידה שעושת את האדם יותר אגושי, שעל ידה מתבאר תתוכן של הכתוב ,,כי
 בצלם אלוהים עשה את האדם״ — הםרון זה מודגש כאן• ואיד אפשר שידורו,
: אידיאליות ויבושת! תגועה לאומית והעדר תד  ביהוד בתור הלב, אלה שני המושגים י

 פואזיה!״
 זה כתב פועל אדץיישראלי באותו זמן. תארו לכם פועל שככה מעריד את
 נותנייהעבודה שלו, התובע מהם שלא תהיה בתם ״יבושת״, התובע מהם ״פואזיה״!

 דברים אלה לקותים מתוך המכתב הראשון ששלת א. ה גורדון לגולת.
 בהיים, ביתםי היים, הדבר, כמובן, לא קיבל צורת של ביקורת כל כד רכה

 ועדינה. והנה מת שכותב אהד מזקני האברים (מ. מאידוביץ):
 ״מותר לכל אדם ואדם לנוד להשני, ינוד כל אהד כחפצו הטוב, אבל אל
 נא יגע בפצעים חישנים של אותם חלוחמים החלוצים, שנפצעו במלחמתם הקשה.
ד: חראשונים  אל נא יחרף אותם, כי סוף סוף עוד צריד הדור הצעיר להלוק להם כבו

 עשו כבר איזה דבר של קיימא, והאחרונים לא עשו עדיין כלום״.
 גם זו עדיין תגובה מאד מנומסת, מאד דכה ושקולה. אבל, כמובן, היו לא מעט
 תגובות אתרות, לא דק בתיים, במגע תפרטי בתיים, כי אם גם בספרות. במכתב גלוי
בך ן אל אליעזר בן״יהודה הוא עוגה לו על מאמר אחד שבו איים ( רמ ו  מאת א. ה ג
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ד מעט לא ישאר פועל אהד  יהודה) על הפועלים, שאם יתנהגו כפי שהם מתנהגים, עו
 במושבות! כך כתב אדם שהוא בעצמו לא היה במגע אישי עם האכרים, אבל ראה

 את עצמו כגציג הדור הראשון וכמגן עליו.
 אותו מאירוביץ שתבע שלא יגעו בפצעים הישגים של הלותםים הראשונים,
 כותב לאהד הפגנה אתת של הפועלים נגד ראשי האברים באותו זמן (זה היה בםםת 1
 היה נםיון לקיים ברהובות הגיגה גדולה, מעין אולימפיאדה, והפועלים באו לאותה

:  חגיגת בצורת בלתי־הגיגית וצעקו ״עבודת עברית!״) כדברים האלה
 ״הגיגת השתא (ברתובות) ״זכתה״ גם להםרעת חםדר וגילוי־הדעת

 שנערך בהתתלת ההגיגה.
 לבבנו שתת דם למשמע הקריאות האלה, שיצאו מפיות הצעירים, בהשפעתם
 של בעלי תעמולה אהדים — מפיות הצעירים האלה, שהיום הנם בארץ ולמתר הם
 עלולים לעזבה. ולמי כיוונו את קריאות הבוז האלה? לאיש העובד עבודת התהיה

! םז י נ  בארץ זה עשרים והמש שנה אין הוקרה להלוצים הראשו
 נזכר אני באותם מאות הצעירים העומדים עכשיו תחת שמש לוהטת ויוקדת
ת קלנדיה (עכשיו עטרות! זה היה בזמן שהפועלים כבר כבשו לתם מ ש  ועובדים ב
ממם  איזה מקום בארץ. ב. כ.), כרכור, כפר-אוריה ועוד ועוד... ונזכר אני באלת העו
 על המשמר במושבות יהודה והגליל. שומרים הם את רכושנו בהרף נפש, מעמידים

 את הייהם בסכנה ״
 זד. כותב אכר שיש לו כבוד גדול למה שעושים אלה הפועלים:

 ״מה טוב ומה נעים היה, לנו ולרבים מאתנו, לו תיינו מוצאים את הדרד המובילה
 לידי הבגה הדדית עם צעיריגו אלה. גדמה לגו כי לא רחוק הזמן שגם אנתנו, הזקנים
 דהאידנא, היינו צעירים, עם אותה ההתלהבות, עם אותה אש הנעורים. וגם אז, לפני

 שלושים ושתים שנה, הביטו הזקנים שבאותו הדור עלינו בעיני השד״.
 ואדם אהד ההותם ״בךאכר״ וכנראה קרוב לציבור הפועלים, על כל פנים

 מקבל אולי את ההשקפה של הפועלים, בכל זאת כותב להם:
 ״אל לכם להבזות את האכרים! אלה השנוררים, זכרו כי שם על ביודהקברות
 של מושבתם קבורים למאות מבני משפהתם, וירד נא לבבכם וםלתתם לתטאיהם
ד להם, כי גם הם הלוצים כמונו היו, םוללי דרכנו...״  הקלים, ואמרתם: נושיט נא י

 והוא מסביר את הדבר:
 ״ואם אתר כד נתקלקלו, נרקבו, לא הם אשמים בזה. השטן בדמות פקידים

 ולא יכלו לעמוד בנםיונם״.
 הצד הזה, ההברתי הפסיכולוגי, אולי, נאמר, המאבק על עליונות בישוב, על
 תשיבות התפקיד, על זכויות — הצד הזה הוסיף לא מעט תמרורים לעצם המלהמה

 של הפועל על העקרונות התשוביס שהוא הביא אתו.
 אילו היה הפועל שבא לארץ באמת מסוגל להתמיד בעבודה, כלומר, אילו היה
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 זה באמת אלמנט קבוע, יציב, שבא ומוצא את מקומו — כי אז יתכן מאד שגורל
 הרבה דברים היה אהד, וגם התפתחות הענינים בישוב היתה אתרת! מפני שאותו
 אלמגט שהיה כובש לו את מקומו במשק הארץ-ישראלי באיזו צורה שהיא, יתכן

 שהוא היה נותן את הדמות לתגועת הפועלים בארץ.
 אבל אין אנו צריכים לרמות את עצמנו. כשאנהנו מדברים עכשיו על העלית
 השניה ועל יצירתה של העליה השניה, הרי אנהנו מדברים רק על מה שהסתנן מתוך
 זרם בלתי־פוםק שנכנס לארץ ויצא את הארץ. אין הדבר הזה דומה לתיאור איזו תנועת
 פועלים אהדת, של עם אהד, שהאלמנט שלה הוא יציב, שהפועל שלה הוא תמיד פועל.
 לא. תנועת הפועלים הציונית, ובפרט באותה תקופה, הרי בעצם דומה היתה למין
 חבית, אשר במקום קרקעית יש לה מסננת עם גקבים גדולים, שהרוב ממת שנכנס

 לתוכה יוצא, ורק משהו, מעט מן המעט, תמצית מן התמצית, הוא שנשאר.
 ובכן, כמה וכמה בעיות שנפתרו אולי בגל מסוים של עליה, — או שהיו יכולות
 להיפתר — נתע״דרו כל פעם מחדש. דבר זה עשה במידה רבה את הכיבושים

 וההישגים של הפועלים לכיבושים והישגים סיזיפיים.
 דוגמה בולטת לכך: הליכת הפועלים למלחמיה. הדבר געשה בתקופה שהתלו
 בה בהתישבות היהודים בגליל התהתון. אלה שלוש המושבות (מםהה, יבנאל, מלחמית)
 נוצרו לאהד התקופה הברונית, בשנת תרם״ב. באותם הימים בא לארץ אגרונום צעיר
 נלהב, בעל חלומות גדולים, קלוריםקי, שחלומו היה ליצור בארץ את הטיפוס של
 האבר היהודי ז הוא התנכה בכל מיני דרכים, והוא אשר הקים מטעם תברת יקי׳א אח
 המושבות הללו בגליל התתתון. עוד לפני כן היו נםיונות לישב פועלים יהודים
 על אדמות הברון בתורן; והיו גם פועלים שהתישבו בבגיייהודה. גםיוגות של מאמצים
 הלוציים כאלה לא פסקו כל הזמן. והיה גםיון לא של התישבות, אלא של תכירת אדמה
ת ת — במיון שנגמר בקרבנוודאדם. הישוב בחורן, כישוב יהודי, ס ת  ועיבודה, ב
 נחרב בעצם זמן קצר לפני בוא העליה השניה. ומתישבי מלחמיה היו מאלה שביםו
 להיות בחורן והוחזרו משם לאחר ביטול ההתישבות במקום ההוא — והם בחרו לחב
 פינה כזאת במדבר ערבי, על שפת הירדן. וכאשר הופיעו בימי חעליה השניה בבת
 אתת, נאמר, עשרה פועלים במלתמיה, היד. זת מאורע גדול בתיי הישובים בגליל מצד
ם כבר בשנה השניה. וכשפועלים אתרים באו אתרי ל ע  בטחון חחיים. אבל כל זה נ

 כן למושבה, היו צריכים להתהיל הכל מחדש.

ם: הוםר־עבודה, גורמים כלכליים־עונתיים. י נ  לנדודים הללו שוב היו גורמים שו
ת: בעונת קטיף יהיתה נתי  העבודה שהיתה מצויה במושבות יהודה היתה בעיקרה עו
ד שיקרה לך נם וימצא אכר  עבודה! לאהד הקטיף העבודה גגמרת — לד והכה ע
 יהודי שיתן עבודה לפועל יהודי. מאידן־ גיסא, לגבי המשק הקייס לא היתה עבודת
 הפועל העברי יכולה בשום אוסן להתתרות עם עבודת הפועל הערבי, משום שהפועל

ד בזמן הדרוש ולפי הצורר.  הערבי תיזז תמיד מצוי, היה תמי
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 אמנם עבודת המעדר והטוריה, כסי שהיתר. במושבות, היתה באמת עבודה
 אכזרית מאד.

 זה היה נםיון שאולי גם אחרים לא תיו עומדים בו על נקלת. Kr היה
 הנםיון שבו העמידו גם את בגי ביל״ו בשעתם, כאשר באו למקוודישראל. חמבחן
 שלהם גם הוא קשה ביותר מבתינת םיםית: נתגו להם לעבוד בטוריה. וגם מבחן

 הפועל בארץ אתרי כן היד. מבהן של הטוריה בצורתו הפראית ביותר.
 אלכסנדר זייד בזכרונותיו מספר כיצד גיסו המשגיהים באותו זמן לא רק לדאוג
 לכד שהפועל יוציא את יום העבודה שלו כהוגן, אלא גם להשתמש בפועל העברי
גד הפועל הערבי, ובפועל הערבי — כשוט גגד הפועל העברי. היו מעמידים  כשוט נ
 שתי קבוצות זו מול זו, וכל אחת היתד. צריכה להוציא את הנשמה מהקבוצה השניה.

 זה היה מעין ספורט, שעלה ביוקר רב.

 אולם ספק אם הפועלים היו יכולים לתמשיד את קיומם בעבודה כזאת שנים
 רבות, אף אילו היו כל השאלות האתרות נסתרות ואילו היה שכר העבודה נותן קיום.

ץ בטהון מוהלט שמצב זה היה יכול להימשד הרבה.  א
 הגדודים, תעזיבות המתמידות, ההתיאשות מעצמו, מתור אי״יכולת ההסתגלות
 לעבודה — כל התוסעות האלו, שהיו באמת תלויות בטבע הדברים — היו מלוות את
 הפועל הרגשה קשה, אשר — נדמת לי — בעליות המאוחרות יותר כמעט שלא ידעו
תה: ההרגשה של אדם המכיר שקיבל על עצמו איזה תפקיד, אבל שמבתיגה אישית,  או

 פרסית, פיסית — כמעט שאינו יכול להמשיד בו.
 סיפורי העלית השניה, אם לא לתשוב את הסיפורים הראשונים, שתיו סיפורים
 אידיליים, מתרוננים, כגון, סיפורי מאיר וילקנםקי (אותם הסיפורים בהם הוא מתאר
 את הפועל המתתיל רק לעבוד, ותוא כולו גצתון, שהגה הוא משתלט, גובר על
 העבודה) — רוב תבלטריםטיקה הרצינית של אותה תקופה היא בלטריםטיקה של

 אנשים אשר לא הצליהו להשיג, קודם כל מעצמם, מה שהם ביקשו.

ר ש ע ־ ה ע ב ר ק א ר  פ

ה: שלא תתשבו כי העליה י  רציתי שלא תהיה טעות בידיכם לגבי העליה השנ
 השניה באה מתוך ידיעה ברורה מראש מה עליה לעשות, או מתור אידיאולוגיה
 מוסכמת ומוכנח, כמו שאחרים מתאדים להם, ,,אידיאולוגיה של העליה השניה״.
 כלומר, מתור ידיעה ברורה מה מחכה להם בארץ ומד. חדרך עליתם ללכת בת. טעות
 היא לתשוב גם זאת, שהעליה השניה מצאת על נקלד. את דרכה בארץ. למשל, אפשר
 לתאר שאנשי העליה השניה עם בואם הלמו על אותה ההתישבות, אשר אהד כד
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 התפתחה החל מדגנית וכר. תהיה זאת טעות מוחלטת אם כך נשות לעינינו את
 ראשיתה של העליה השניה.

 שנותיה של העליה השניה היו מלאות כשלונות בלתי־פוםקים. מי שיספר על
 החיים של הימים התם יתכן שימצא בהם רגעים של עליזות ודביקות ושמהה בארץ.
 אבל האכזבות המרות והכשלונות הגדולים יתגלו אף הם בכל מרירותם. הייתי חפץ
 הרבה יותר לדבר על הגורל האישי של בני העליה השניה מאשר לדבר על התפתתותה
 הארגונית, אבל לא אוכל להתעכב כל כד על גילויים אישיים ועל גורלם האישי של
 נושאי העליה השניה, משום שזה דורש הרבה יותר זמן ומתייב להתעכב על הרבה

ו מאתנו.  פרטים, ההולכים ונעלמים עכשי
 הכשלון רדף את איש העליה השנית מיום בואו. עמדתי בדברי על הפגישה של
 איש העליה השניה עם האכר ועם בן תאכר. עזיבת הארץ על ידי הבנים, שלטון
 הצרפתית במושבות והכניעה של האברים לפקידות של הברון — כל זה היה פדי
 התלות תתמרית של המתישבים הראשוגים ופרי ההסתגלות שלהם למושגי תמיכה
 וחלוקה, שהשתלטו בכל העולם הרוהני של הישוב. גם איש כבךיהודה, אשר גילה
ים: ״אני מתחיל חיום לדבר  כות רבולוציוני עצום בתקנית תשפת (אדם שאמר וקי
 עברית״), בךיחודח זח, בחייו הציבוריים בארץ, ביתםיו אל שאלות הישוב, תגיע לידי
 השקפה שאנשים שאינם מוכנים להסתגל לפקידות למען חציונות אינם מסוגלים

 לבנות את הארץ.
 לא שאנשי העליה השניה שללו את הטיפוס הזה של איש העליה הקודמת, והם
 ראוהו כיצור ממדרגה נמוכה יותר. להיפר, הם ראו לפניהם את מי שהיה פעם כמוהם,
 אלא שזה שקע בתתומות במובנים שונים. ומשום כד חם חששו כי סכנת הניוון יכולה
 להדביק גם אותם. לעומת זאת מדד חאכר את תפועל לסי מידתו הוא. קודם כל, לא
 התפעל האכר מהאידיאליזם שלו, מכירן שהוא עצמו כבר התנסה בזה וידע שהפועל

 שבא זה מקרוב אמנם היום מתלהב מאד, אבל מתר — מי יודע היכן הוא יהיה.
ו בזכרוך מ צ ם ע  וקשה מאד היה גם הנםיון שבו עמד איש העליה השניה ע
 יעקב ובפתת־תקוה. הוא צריד היה להסתגל לעבודה, והוא צדיד היה להיות בעל
 אמונה כבירת, שלא יתלישו אותו כשלוגות. אגי מתאר לעצמי כי לאגשים צעירים
 הנמצאים עכשיו בארץ קשה להבין באיזו מידה היתד. קשה העבודה על איש העליה

 השניה.
 יתכן שהעבודה היום אינת כל כד קשת כמו שתיתה בימים ההם. או, שמצד שני,
ו פועלים ההושבים שהטוריה היא כלי שאסור לעבוד בו. דבר זת ידוע היה  יש עכשי
 גם אז, ואנו נתקלים בזת כל פעם שעולת שאלת תעבורת העברית בפרדםנות. ידוע
והד לקיים עבודה עברית בטוריה. אולם באותת תקופה ראשונת של  שיש קושי מי
 כיבוש העבודה שאף הפועל לתגיע ליכולת של עבודה בטוריה. במידה שהוא שאף
 לעבודה עברית היו לפניו שתי אפשרויות ביהודה: אפשרות אתת — לתיות פועל
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 קטיף, כלומר, פועל בתקופה עונתית ידועה, כשהעבודה איננה קשה כל כך, או פועל
 קבוע ועובד בטורית. אמנם, אל תחשבו כי עבודת הקטיף ניתנה בקלות לפועל העברי.
 היו עובדים בעבודה זו לרוב ערביות, קוטפות, נותנות את הפרי בסלים ונושאות את
 הסלים על ראשיהן. על אלונקות לא השבו. גם בפרדסים הצפופים יכלה האשד.
 הערביה לעבור עם הסל על ראשה. ולא כל פועל יהודי זכה לכך שהאכר יכניסו
 לקטיף. לאריזת פרי ההדר התהילו להכניס פיעל יהודי כעבור זמן רב. זה היה מקצוע
 סגור מאד, מקצוע משתלם יפה, אפשר לומר, מקצוע אריסטוקרטי. אותו פועל עברי
 שעבד באריזה היה בארץ אולי הפועל המשתלם יותר מכל פועל אחר, והוא הרגיש את

 עצמו מסודר במקצוע השוב מאד.
 לכן, מלבד עבודת הה.טיף שמעולם לא היתד, קבועה, היתד. לפגי הפועל
 האפשרות רק לעבוד את עבודת הטוריה, עבודת המעדר. העבודה הזאת ודאי שלא
 היתה לפי כוחותיהם של כולם, וזו לא היתד. עבודת לתקופה מסוימת, אלא היתה
ה אשר בה לא היו חילופים. כי הפועלים אשר הגיעו לדרגה ד י ה י ה ה ד ו ב ע  ה
 זו — להיות מעדרגים טובים, השבו שהם צריכים לכבוש את המעדר כעבודת־חיים
 שלהם, ולא לעסוק בשום עבודה אהדת, כגון קטיף, המיועדת לפועלים החלשים יותר.
 כאן בא הכשלון הראשון. לא כל אהד יכול לעמוד בהתהרות עם הפועל הערבי
מךמה התתילת מנקרת במוהו ! ואף זה שהסתגל לעבודה זו, הרי לאהד ז  המעדרן
 השאלה: מה יהיה הלאה ? כמה שגים אוכל לעבוד במעדר ? אז עוד לא היתה בארץ
 אפשרות לעולה להדור לעבודות שונות ולבתוד את העבודה המתאימה לו יותר.
 האפשרויות של התאחזות בעבודה היו מצומצמות במקצועות־עבודת מעטים. ואף

 רוכלות או עבודה משרדית או שירות לא היו בנמצא.
 בזכרונות של מהגרים יהודים באגגליה ובאמריקה אפשר למצוא איזה נדודים
 וגלגולים עבר היהודי המהגר, גם זה אשר רצה בעבודת ולא חיפש דרכים אתרות, עד
 אשר נעשה בעל־מקצוע (מעט מאד היה בזת ממקצוע) בתםתגלות למכונת־התםירה.
 על כל פנים, היו לו כמה וכמת ,,ברירות״ בעבודה. הוא גם יכול היה לבקר בשיעורי-
 ערב ולהיעשות עורד־דץ או דוםא־שינים. המהגר היהודי, במידה שהיתר. בו תיוביות,
 ובמידה שראה את העבודה הגופנית לא כהכרת של היים (אפילו היה סוציאליסט, ואם
 היה ,,פיקה״ ומסוגל, השב שהוא רשאי להסתלק ממנה) — הרי גמצא לסגיו סולם

 גדול של מעבדים שונים מעבודה גופנית למקצועות נוחים יותר.
 אולם באדץ־ישראל היתד. דה. אפשרות אתת לעולה ההדש: להסתגל לעבודה
 גופנית, להסתדר בה ולתתמיד בה! מישהו יכול היה לעבור להוראה! מישהו יכול
 היה להסתגל למקצוע אהד. אלה היו בודדים. למםתר גם בודדים לא יכלו ללכת. המשק
 הערבי בארץ לא נתן אפשרות לעולח לחדור למםתד ולסרגם בו את האיש האירופי.
 במידה שהעולת לא מצא את סיפוקו בעבודה או שלא יכול תית לפתור את
 שאלות משפתתו בעבודה (כי שכר־העבודה הזעום לא נתן לו שום אפשרות של סידור
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 משפהה והסבון ליום דע), היתה לפניו רק דרך אהת: עזיבת הארץ — מה שהיה
 גורלו של בן הישוב הישן בירושלים ומה שהיה גורלו של בן הישוב ההדש בראשון־
 לציון ובפתה־תקוה. כלומר, לפי טבע הדברים של התקופה ההיא היתד! ארץ־ישראל
 ארץ של יציאה. כד ראה אותה האיש היושב בארץ — ארץ שאין בה מה לעשות. והנה
 באים אגשים בלי אמצעים, בלי ידיעה מקצועית — והם דוגלים ברעיון כי הארץ

 הזאת צריכה לקלוט אותם.

 לא רק שהנםיון הזה (היקלטות בארץ על ידי עבודה) היה נםיון קשה מאד,
 העומד בגיגוד לכל הגיון מקובל, אלא מי שצריד היה לעמוד בנםיון זה לא היה לו
 הכוח הדרוש לעמוד בו. את קשי־הקליטה הזה אפשר למצוא בסיפורי ברגר (הוא
 בעצמו עבר את הטרגדיה תזאת. הוא גיסה להיות פועל במעדר. ואולי חשב שבאם
 לא יוכל לעמוד בעבודת המעדר יהיר. פועל דפוס ויתקיים מעבודתו). כמעט כל
/ בין אם הם בעלי ׳  הגיבורים אצל ברגר, אם זה ב״בין מים למים״ או ב״מכאן ומכאן
 אופי תשוב יותר או חשוב פתות, רציגיים יותר במשיכתם לארץ או רציגיים פתות,
 אבל הם איגם עומדים בגםיון זה של עבודה גופגית. ואלה שעומדים בגםיון מבתינד.
 גופנית, מתגלה שאין להם האמוגה הדרושה בכד, אין הם רואים שיגוי של משהו
־ בקשר עם העבודה. או שיש בהם גם תכונות אהרות: רצון של נדודים,  בקרבם ־
 רצון של תיפוש עגין בתיים. והפועל, אם כבר כבש את העבודה אצל האכר, עדיין

 לא ראה את עצמו מקושר אליה. הוא עוזב מהר את ההישג שהשיג.

 בסיפורו הראשון של ברנד מן הארץ ״בין מים למים״ — בשעה שפועל נואם
 נאום על עבודה עברית ועל תובות לאומיות וכדומה׳ מפסיקו האכר ואומר:

 ״את כל זת שמענו, שמענו... כבר קצתי, כמו שאנכי יהודי, לשמוע את כל זה
ה בכל חגיגת ובכל תתונה, בכל נשף... ובמי האשם? מי אשם בזה שהיהודי י מ  ח
 אינו מוכשר לתיות פועל טוב?.. מי אשם בזה שהפועלים שלנו האמיתיים נוסעים
 לאמריקה ולא הלום? (כלומר, הנה באים הפועלים הבטלנים, ולא פועלים אמיתיים.
 ב. כ.) באו צעירים אהדים, איזה מנינים של בחורי־ישיבה, במהילה, ולקחו על עצמם
 תפקיד שאינו לפי כוחם... עובדים שבוע — ובורחים!.. לפני חצי שנה, בראשית
ו? אה? ועתה כמה הם?״ (כתבי י. ת.  התורף, היו ב״יזרעאל״ שלושים פועלים, הי

 ברנד, כרד רביעי, תל־אביב, עמוד 72).

 ובעצם, בכל מקום, במידה שהיו כבד איזה כיבושים של עבודה, הרי, למעשה —
 כעדותן של כמה קורםפונדנציות ב״הפועל הצעיר״ מאותן השנים — כמה פעמים
 הגיע מספר הפועלים היהודים במושבה גדולה ל־100—150, ובסופו של דבר לאתר
 תדשים אתדים — הלכו. מי שהלד הגלילה ומי שעזב את הארץ. ובגליל? — הגה
: היו תשעה פועלים ועכשיו לא  מספרת קורםפונדנציה: היתה לנו שנה טובה מאד

 נשארו בלתי אם שנים...
 המסקנה של אלה שנשארו בארץ היתה (והיא שלטה אז בהוגי הפועלים) —
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: ״תקופת ה  יאוש. היתד, תקופה אתת של יאוש ולאחריה באת תקופה שניה וקראו ל
ננו מיואש  היאוש הגדול״. היאוש בארץ הפד במקצת לאפנה. אם בא אדם ואמר שאי
 נהשב לירוק. כי ״המיואש״ הוא זה שיודע את הארץ וכבר התנסה בכל, הוא כבר
: ״כינור שלי״. לאהד זאת הוא זרק את המעדר, ואף זאת ו  הרים את המעדר וקרא ל
 עשה בדרד של הפגנה, כי דאת את עצמו כאיש השוב, שהנה הוא הגיע כבר לדרגה
! ואם נמצא איש שאיננו  זו, שהבטלנות הזאת של אלה שמאמינים במעדר איננה שלו
ן ננו מבי  תדש ובכל זאת לא עשה כמוהו — פירוש הדבר שהוא מטומטם, שאי

 שמדרגת ההכרה הגבוהה ביותר — זוהי מדרגת היאוש.

 במידה שהיתת כבר ציבוריות או מתשבת מאורגנת של פועלים, היה צורר
 לענות על השאלה: מה תהיה הדרך ז מה המוצא ז מת אנתנו עושים כאן ז — בזאת,
 בעצם, גתגלתה כל החולשה הרעיונית של העליה השניה. כשאנשים עלו הנה היתד,
 תבנתס בעניני התישבות קטנה, המעוף היה צר. גם אותם הרעיונות שתובעו במהשבה

 ציונית — לא היד, מי שירים אותם.

 למשל, אינני יודע אם אנשי העליה ד״שניד, קראו את ״אלטניילנד״ של הרצל.
 ואם גס קראו — אינני יודע באיזו מידה נקלטו אצלם המתשבות שהובעו בספר זה
 על התישבות קואופרטיבית. ואולי לא ידעו כי 7—8 שגים לפגי התתלת העליה השניד

 כתב םירקין ספר קטן על מדיגה יהודית סוציאליסטית.
 בעצם, אנשים אלה תיו באותם המושגים שהם קיבלו במפלגות שחיו בהן לסני
 כן (״צעירי-ציוך או ״פועלי־ציוך) לגבי המהפכה ברוסיה או לגבי דרך התפתתותו
 של המשק, או שהם התבססו על קורםפוגדגציות שהגיעו אליהם מהארץ בעתונות
 הציונית הכללית. אמנם, דעתם היתד, שכדי שהארץ תיבגה דרושה עבודה עברית. זה
 היה רעיון פשוט למרי. הם לא העמיקו להקור מה יהיה גורלו של הפועל. מה יעשה
וך ולא  לאהד כיבוש העבודה י לא היו רעיונות קבועים בשאלת זאת לא ל״פועלי־צי

 לאלה שלא היו ״פועלי-ציוך.
 ביאוש תפם מקום לא קטן הוסר העליה. העולים ההדשים האמינו שמיד אתריהם

: אמר  יבואו אתרים. האהרים באו במידה פתותה למדי. במאמר אתר מאותו הזמן נ
 ״מבט האכר על הפועל היהודי גשתגה. כשאתה מנסה לדון עם האכר על
: כף  הפועלים העברים, הוא לא ישתדל למצוא בהם מגרעות, כי אם להיפר, ישאלד תי

 איהו הפועל העברי שלכם ז איהו ?״
 והגה תיאור בסתת־תקוה:

 ״יש כעת בפדנח־תקוה מתמישים ועד מאד, מקומות עבודה תמידית ;זו הפרזה.

 העבודה לא היתד, תמידית. ב. כ.) בשביל פועלים עברים, והפועלים — אינם...
 וכשאתד. שומע כי האניות ההולכות מיפו מלאות אנשים, והבאות מביאות רק תיירים
: איפת הם י עמנו, או קנדידטים להר־הזיתים, אז הנך שואל את עצמך  שלא מבנ
 ״צעירי־ציוך ו״התהיה״ מרוםיא ז איסה הביל״ו התדש ? (ברוסיה התארגנו בזמן ההוא
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 קבוצות צעירים בשם ,,הביל״ו החדש״). איה ההלוצים האמריקנים ז איפה פרהי גליציה ז
 ואיה המהנה הכבד של ,,פועלי-ציוך ז איה כל צעירינו המדברים ורועשים בדבר

 התהיה, איפה הם ז
ודצבא הנה בהכרה ברורה  ושוב איבר מאמץ בעצמה שחייל אתה, הבא מםהנ
 שחביץ־ חולבים אתריד. ושוב מתגנב ללבד חםפק: שמא חבר רק אבר מדולדל,
 שנתגלגל ובא הנה במקדח...״ (״הפועל תצעיר״, תרם״ח, חשנן> תועתק פ״פרקי

/ תל-אביב, עמוד 57).  הפועל הצעיר״, כרד א
 והדי באותו הזמן היתה גם התכוננות רעיונית. בתעודה אהת שנדפסה

: אמד ץ אי־ההצלהות שלגו, נ  ב״הפועל הצעיר״, אתרי ועידה שדנו בה בענ
 ,,כל זמן שהקפיטל העברי לא יתבצר בארץ לא יוכלו גם הפועלים להתבצר
/ עמוד 74).  בעבודה״(״הפועל הצעיד״, תד״ע, גליון 13־14 ו ,,פרקי הפועל הצעיר״, ג
 זאת אומרת, ועידת ״הפועל הצעיד״, כבר 5—6 שנים לאתר ראשית העליה השניה,
 בעצם, לא ראתה לפניה שום דרר איד לפתור את שאלת הפועל היהודי, והיא חשבה
 שאם הקפיטל העברי יצליח לנטוע פרדסים — מוטב ן אנחנו נסבול עד שהוא יבוא.
 אבל אס אנשים בעלי קפיטל אינם מסתדרים ועוזבים את הארץ ו ומדוע ציץ־ הקפיטל
 הפרטי להתבצר בארץ? על זה לא ניתנת תשובה. מתוץ לאפלצית לקפיטל העברי
 הפרטי, שיהא ציוגי, לא היה אמצעי לגרות אותו. וכאשר הקפיטל העברי יתבצר

 בארץ, מדוע הוא צריד לעבוד דוקא עם הפועל היהודי ז לא היה מובן.
 אף לטובי ״הפועל הצעיר״ במשר שנים לא היתה שום תשובה ברורה על

 דרד הפעולה.
 והנה ״פועלי־ציוך, שבאו כחניכי המהפכה הרוסית, הניכי ברוכוב (באוסן
 תיאורטי) השתמשו למעשה בהרבת מאד מלים לועזיות, אבל התוכן היד. אותו התוכן,
 גם התיאוריה של ,,פועלי־ציוך לא אמרה שיש לפועל העברי משתו לעשות בארץ,
 כי אם שיש להכות לכד שתבוא ההגירה, מפני שהיהודים מוכרהיס להגר, ביהוד
 לארץ-ישראל, כי ההגירה צריכת ללכת לארץ תצי-אגררית. והיא תלד באותה מידה
 שהקפיטל היהודי ילד לארץ. ובעקב זאת יבוא הפועל העברי, ותילצר תגועת פועלים

 עברית.
 בפרוגרמה של מפלגת ״פועלי־ציוך מהזמן ההוא, שנקראת ,,פרוגרמת רמלה״,

T ־ 

 משום שנעדה לעיבוד הפרוגרמה נתכנסה (מטעמי קונספירציה) ברמלה, נעשה נםיון
 לקבוע פרוגנוזה, לתת ניתות התהליכים האוביקטיביים המוליכים להצדקת התיאוריה
 של המפלגה. לפי הפרוגנוזה הזאת, כיון שתתתפתתות הקפיטליסטית מצריכה פועל
ץ שהמעבר במשק הארץ הוא מן הפלתת תפשוטה לסרדםנות (כלומר, ממשק  מפותח! כי
 פרימיטיבי למשק קפיטליסטי), ומכיון שהפועל היהודי הוא פועל מסותת, — דרי
 ההגיון אומר שבמידה שבארץ תתפתתנה פרדסנות ותעשיה קפיטליסטית, — הפועל
 הערבי לא יוכל למצוא בהן מקום, ורק הפועל המסותת יוכל לעבוד בהן. אמנם,
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 למעשה, הפרדסנות לא תיתה זקוקה לפועל העברי והיתד. יכולה להתקיים בלי פועל
ה אבל התיאוריה היתד. בדודה מאד... ח  יהודי א

 ואולם אם נסיר את כל הניםוהים האידיאולוגיים הללו נמצא שהן לסי מה
 שכתב ״הפועל הצעיר״ במאמר הפרוגרםםי הנ״ל והן לסי מת שכתבו ״פועלי־ציוך, —
 למעשה, הפועל היהודי בארז לא ראה לסניו שום אופק של יצירת לעצמו, אלא הוא
ד נם) יקום משק יהודי והפועל היהודי יצליה באיזה אופן שהוא ז (בדי י א ב  קינה ש

 להדור ולהיכנס למשק.

 באוסן תיאורטי אסשר לישב הנהה זו, אם על ידי הניםוה הסרכםיםטי של
י הניםוהים כאהד לא וך או לפי הניםוה של ״הפועל הצעיר״. למעשה, שנ  ״פועלי־צי
ר קםגה, גס כן בלי  הניתו את דעת הציבור, ולפועל היה רע. ואז נסתהה איזו קרךאו

 אפקים.
 זה היה ענין הגליל.

 אמנם, לפי התיאוריה של ״פועלי־צלן״, משק הפלחה בגליל היה גםיד הרבה
 יותר ולא קפיטליסטי, מאשר המשק הפרדםני ביהודה. ואף על פי כן נמשד דוקא
ד לגליל, והוא שנעשת ״תרת״ (תורש) במלתמית, במתולה או צל ־ י על ו פ  תהבר של ״
 בסגירה. זאת אומרת, הלד לתנאים פרימיטיביים יותר, של פועל ערבי, בניגוד גמור
 לפרוגרמה של רמלה. ולא רק שהוא הסתגל אליהם, כי אם ראה בזה אידיאל. קשה
 עכשיו לתאר מה היתד. בשביל הפועל בארז־ישראל ההליכה לגליל. הגליל היה

 בשבילו ארז־ישראל הדשה.
 הוא מצא בעצם שיהודה — זאת היא גלות הדשה עם כל סימני הגלות. והנה שם
ה א י ומדולדל מ  בגליל ניצבז לו משהו הדש. באותה תקופה מצא הפועל בגליל אכר ענ
 הגר בתנאים קשים, באותו הבית אשד יק״א נתנה למתישבי מלתמיה או מםהה או סגירה,
ה ובכל זאת האכד הגלילי דיבר משהו ללבו של א  מתישבים בעלי צרכים מועטים מ
ה עובד הרבה ועובד קשה, ואדם שאיננו מגיע לדרגה ב ו  הפועל. הוא מצא בו אדם ע
. זה היה התלק ז־לארז  של פרדסן, של אכד מיהודה, הוא לא יוכל לשלות את חבן לחי
 הפרימיטיבי ביותר בתיי ארז־ישראל. אכד זה היה יוצא לשדהו עם זוג בהמות. שם
 היתד, מצויה הפשטות ביהםים בין הפועל ובין האכר, ולא הורגש ביניהם אותו המרתק
 המעמדי, הסוציאלי, אשר היה שכיה ביהםי האכר והפועל ביהודה. שום פועל שבא
ך להיות. התיאוריה שלו היתד.  מרוסיה לא היתד, לו איזו תיאוריה, מדוע צריך כ
 אמנם תיאוריה מסוימת, אבל הוא מצא לעצמו את הצד המושר. בה במידה שכותותיו

 הספיקו ורצונו הספיק למצוא משהו אהד בארז — היה זה בשבילו הגליל.
 מובן, העבודה בגליל היתד, קשת יותר, ותנאי העבודד, קשים יותר, מחוץ לצד
ב: שבגליל הוא הלך לעבוד לא יומית, אלא לשנה, או כסועל חדשי. בצד  אחד טו
ן ו ה: בקביעות, בהוםר אותה ה״פרוליטריות״ של רתובות, פתה-תקנה וראשוךלצי  הז
 וכן גם במגע הישר עם הטבע — היה הכוה המושר הגדול של הגליל. ולמרות זה
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 שהיהודים היו כאן הלשים הרבה יותר מאשר ביהודה, מעטים ומוקפים המוני ערבינ<.
 בכל זאת הרגישו את עצמם הרבה יותר בארץ־ישראל מאשר במושבות יהודה.

 בגליל ראה הפועל שאנשים שהיו תהילה פועלים כמוהו זכו והגיעו ליךי כך
. זה היה התידוש ת ו ס י ר ה: א  שיק״א נתגה להם אכרות, או כפי שהיא קראה לז
 הגדול לגבי ההתישבות הברונית בארץ, שבמקום השיטה הקודמת שהיתר• גהוגה
 ביהודה, היתד. כאן שיטה אתרת. כפקיד יק״א פעל כאן חיים קלוריםקי — אדם אשד
 באמת רצה להקים מעמד חקלאים עבדים בארץ־ישראל. והם נתנו למתישב אדמה ורפת,
! ם י י ק ת . ה ל ד י ך ה י ר ה צ ז ב  זוג בהמות, נתנו לו הלןאה לשנה הראשונה, ו
, כגזכר למעלה, לאהד נםיון  זה היה האופי של מושבות הגליל התחתון. הן מסדו
 ההתישבות שנעשה בחורן ועם הומר אנושי אשר התגםה כבר שם. וזה היה מההומר
 המשובה של הפועלים הבדוניים. נוצר טיפוס שהיתה בו מידה מסוימת של הירות
 והכרה בתשיבותה של התקלאות, יותר מאשר אצל אכרי יהודה, שכבר מזמן שכחו

 את האידיאל הזה.

 במידה שהפועלים מהעליה השניה תדרו יותר לעניני הגליל, קמה לפניהם
 השאלה אם להמשיר בדרד זו של אכרי הגליל. הם ידעו כי אם ישתדלו הדבר. תציע

 להם יק׳יא מה שהציעה לפועלים הקודמים. אבל — האם רצוי הדבר ?
 זה היה הויכות הראשון של פועלים בעגיגי התישבות. ביהודה התיתםו הפועלים
 בשלילה לכל ענין של התישבות. הם ראו לפניהם את הפועלים שקדמו להם ביהודה,
/ הפועלים  שכל אהד מהם שואף להיות כורם קטן וכל אתד מתם תבע לעצמו ,,שכלול,
 התרשים הביטו עליהם כעל שנוררים ולא העריכו את תפקידם ההלוצי הקודם. ומלבד
 זאת הרי ההדשים גפגשו עם הקודמים בשעה שהללו נעשו פועלים מנוסים והיו למשגיתים
 מטעם האברים. כל זה גרם להתנגשות בלתי־פוםקת בין שתי שכבות הפועלים. מובן
 מאליו, שהפועלים הקודמים שילמו להם במרירות ועלבון. והנד. נתעוררה השאלה
 בגליל, אם מותר לפועל לבוא בדברים עם יה.״א ולקבל אריסות ז היו בזד. שתי דעות
 מנוגדות. דעה אתת שללה את תעגין, מתור שלילת תשיטד, של יק״א. כי גם בגליל
 היה האכד משועבד לפקידות. חפועל חחדש, אשר חובר על מאמריו של אהד־העם
 ושלל את האפוטרופסות, לא יכול היח לחיכנם בעול חיחםים של יק״א, אף על פי
 שפקידות יק״א בגליל התתתון היתה קצת שונה מהפקידות הברונית, ביהודה ובשומרון.
ה: באנו לארץ להקים  והיתת גם שלילת של עצם ענין ההתישבות. הנימוק הי
 בה מעמד פועלים. ידוע שאם לא יהיו פועלים יתודים תהיה כל הארץ גלות, יבוא
וחדת?  השעבוד לערבים. ראם גם אנהנו ניהפד לאברים, מה הועלנו בהופעתנו המי

 בזה שאנהנו גהיד. לאריםיםז יש כבר אריסים בארץ!
 אלה היו הנימוקים אשר שלטו בסביבת הפועלים הראשונים, כובשי הגליל,
 במידה מדובה. לא כולם גרסו בעיה זו. רבים מן הפועלים היו לאריםים, במצפה, בית״
 נן וביבנאל. בין אכרי המושבות האלה אפשר למצוא היום אנשים שהיו בשעתם בין
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 טובי הפועלים. אולם הדעה השוררת היתד• שהם יוצאים ממעמד הפועלים! ומשום
 כד, וגם מפני כשלונותיהם של האריסים וקשי תייהם, לא ניתן עידוד להתישבות

 בשיטה זו.
 ביהודה התהילה מהלכת דעה אתרת: אמנם, התישבות — לא. אבל מכיון
 שהפועל איננו יכול להתקיים כפועל, אינו יכול לקיים חיי משפתה ואין לו עתיד, הרי
 בשביל שיוכל לעמוד בהתהרות עם הפועל הערבי דרושה, אמנם, לא התישבות, אלא
 משק־בית, עזרה מסוימת, מה שקראו אז ,,מושב פועלים״. במושב פועלים אין אדם
 יוצא ממעמד הפועלים, אלא אשתו תוכל לגדל אסרותים, לעשות מעט ירקות! ובעונת

 תוםר־עבודה יוכל גם הוא לעבוד בזה.

 אלה הרעיונות שניסרו אז בתוך ציבור הפועלים ונתקלו גם בהתנגדות לא
 מעטה. שני ישובים נוסדו אז מתוך הרעיון הזה. האתד — באד־יעקב, בו קנה כל פועל
 מתישב 50 דונם אדמה בתנאים נוהים ובתשלומים לשיעורים, בעזרת הועד האודיםאי!
 והוא צריך היה לנטוע עליהם כרם שקדים ולפתה משק־בית קטן. הפועל צריך היה
 לעבוד בראשוךלציון, במרהק של שלושת רבעי שעה מבאר־יעקב. הנםיון השני 1ל הועד
 האודיםאי — שהיה מתושב יותר — נעשה ב ע י ן • ג נ י ם, על יד פתח־תקוה. הפועל
 קנה 15 דונם, עם אפשרות של מים, והיה צריך לעבוד בפתת־תקוה. ובאמת, במידה

 גדולה גם התקיימו על עבודה בפתח־תקוח.
 נםיון שלישי כזה, מאוחר יותר, געשה, אף הוא על ידי הועד האודיםאי,

 ב נ ח ל ת - י ח ו ד ח, על יד ראשוךלציון — בערך לסי העיקרון של עיךגנים.
 מן הויכות שהיה אז בציבור הפועלים על תתישבות אפשר להיוכח, קודם כל,
ים או באר־יעקב לא יכלו להיות פרספקטיבות של נ ךג  שהפרםפקסיבות הללו של עי
 התישבות גדולה. במשך כל השנים, עד המלחמה, הצליה הועד האודיםאי, שנקט
ה: באר״  בשיטה של עזרה לפועלים להקים להם משק, ליםד ארבעה מושבים מסוג ז

 יעקב, עיךגנים, גחלת־יהודה וכפר־מל״ל (בקרבת כפד־סבא).
 אין לראות שבזה נמצא פתרון ניכר לקיומם של הפועלים. כל משק חדש כזה
 עורר גם הרבה בעיות והרבה אי־הצלהות, אם כי הרים גם את המצב העצמי של
 הפועלים וגתן להם אפשרות לצאת מהמצב העלוב של פועל אצל אכר. אבל בתור

 ציבור הפועלים עודר הדבר הזה ויכוה גדול מאד.
 מי שהתנגד לכל התישבות של פועלים — היה יוסף אהתגוביץ. הוא עמד על
 כד שאנהנו באנו לארץ כדי ליצור כאן את הפועל השכיר. זהו תפקידנו. בלי זה

 לא יקום משק בארץ. אמנם זהו תסקיד קשה מאד, אבל בשביל כד באנו לארץ.
 האיש אשד הרים את הרעיון של התישבות בארץ בצורה אתדת היה יוסף ויתקץ.
ן ודאי שמעו רבים מכם בקשר עם קריאתו י ק ת י ף ו ס ו  את שמו של י

 הידועה — לעלות.



ר ש ע ־ ה ש י מ ק ת ר  פ

: כיבוש העבודה או כיבוש הקרקע — התישבות א1 ף י  השאלה היתה מה עד
 עבודה שכירת ז ויכוה זה ב־1908 תתנהל בין יוסף ויתקין ויוסף אהרונוביץ. כיון
 שהזכרתי את השם של ויתקין אינני יכול למנוע מעצמי את ההזדמנות לספר

 משהו עליו.
 אנו מסתפקים פה בארץ בזה שקוראים שם ישוב על שמו של איזה אדם. נדמה
 לי שבדרך זו האנשים ההדשים באדץ־ישראל ידעו הרבת שמות, אבל תוכן אישיותם
 של נושאי״השמות ישאר נטול כל מגע נפשי אמיתי. ויתקין הוא אחד המעטים שכל
 צד הרבה נתנו לפועל הארץ־ישראלי, וכל כד מעט נשאר בזכרון ממנו, כל כך מעט
 ידוע עליו, שיש על זה להצטער הרבה מאד. ולא אסלת לידידיו הקרובים שלא ידעו
 לשמור על העזבון שלו, שעכשיו יש לו תשיבות רבה. בעצם, נשארו ממנו רק

 קטעים.

 ויתקין מת בן 36, והיה תולת בשנותיו האתרונות. הוא, ככל אתד מאתנו באותו
 זמן, גם לא היה עסקן מקצועי. הוא היה מתעורר לפעולת ציבורית רק מתור עבודתו.
 תהילה היה פועל בארץ ואתר כד מורה, והיה מתעורר מפעם לפעם ומשמיע את דבריו
 בעל״פה או בכתב. הוא היה אהד מאלה אשד עמדו בין העלית הראשונת והשניה.
 ויתקין, כמו זאב םמילנםקי, שנפטר עלינו השנה (שנת תש״ד), היו פועלים בשנים
ד שייר לסופה של  הראשונות לבואם לארץ. זאב םמילנסקי עלה בתרנ״א והוא עו
 העליה הראשונת. ויוסף ויתקין עלת בראשית הציונות של הרצל. היו הרבה צעירים
 בודדים אשר היה להם צורר נפשי, אישי, לעלות לארץ. אבל ההתעוררות הציונית של
 הרצל דרשה מהאנשים עבודה ציבורית, נאומים, תעמולה. וויתקין היה נואם טוב מאד.
 אד הוא קם בתרנ״ז—ח/ אולי בין הקוגגרם הראשון והשני, עלה לארץ ונעשה פועל.

 זאת אומדת הוא הקדים את העליה השניה בערד ב~6—7 שנים.

 הוא פגש את הארץ מתור ידיעה עמוקה עליה. ידיעה אהדת לגמרי מזו שהיתה
 לרובם של אנשי העליה השגיה. אבל תשתוממו לשמוע, שלא רק בשאלות ארץ•
 ישראל עלת ויתקין על הבריו הצעירים, כי אם עלה עליהם גם בהבנה רהבה של
 עגינים אתרים. ויתקין היה כל ימיו סוציאליסט בהכרה. זה קצת משונת. תן באותו
ן היה בין ראשוניו) כשולל את האידיאולוגיה  הזמן הצטיין ,,הפועל הצעיר״ (שדתקי
 הסוציאליסטית. ויתקין, כאחד השמות המקודשים ב״הפועל הצעיר״ והמבוגר בין
 מיםדיו, היה אדם בעל הכרה סוציאליסטית, בעל מאבקים פנימיים סוציאליסטיים.
ת מתיר מאבקים. הוא תונד על הסוציאליזם הרוםי, ידע אותו ג  לתפישתו הציונית ה

ד נשתמדו, בענין זד«, במכתביו הפרטיים, עדויות מעגינות מאד.  והי אותו. ואצלו עו

- : ״אנקת ה<ל ע ו  הוא, למשל, מגדיר את עצמו, את בואו לציונות, במלים אל
 שלם מודדף בתבל כולה מהרישה באזני הצעיר העברי את אנקת העשוק יהרצוץ״.
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 זאת אומרת, אילולא היתד! שאלת העם העברי היה פונה לשאלות העשוקים והרצוצים
 בקרב העולם.

 בשנת תרם״ת חיתח שביתח בראשוךלציון, שעודרח ויכוח חשוב מאד בקרב
ן (כי איך אפשר אחרת?..), ו  חפועלים. וחיו אז גם בריקדות ברחובות ראשוךלצי
 ויהפועל הצעיר״ התגגד אז מאד לשביתה הזאת, והתגגד לא בלי צדק. וויתקין כתב
: •הפעם הבעלים צדקו! אבל אני איני יכול לשכות אף רגע כי רק טובת הישוב  אז
י להצדיקם ולא קול המוסר שבלבי« איני יכול להסית את דעתי מזה כי  דורשת ממנ
 הללו שבעים והללו רעבים, כי הצדק של השבעים, הוא רק פורמלי, והרעבים גם אם
 איגם צודקים במובן המקובל, הרי סוף סוף הצדק האמיתי על צדם״ (מבתר כתביו של

 יוסף ויתקין, עמוד 7).

 ויתקין פנה להוראה. ותלמידיו זוכרים אותו עד היום. הוא היה מודה מחונן
 מאד. תהילה לימד בגדרה וראשון־לציון ואחר כך הלך לגליל התהתון — למסהה. אבל

 הוא לא גרגע בכך. שאלות״יםוד של הציונות העסיקוהו והטרידו אותו.
 פרסומו בא מהכרוז שלו — לעלות. אין זה נכון שהעליה השניה היא הפרי
 של כרוזי. ישנו קטע מרבדיו, שהוא כתב בימי הקונגרס הששי, זאת אומרת, ב־1903׳
 שנה לפני העליה השניה. והנה כבר שם יש ביקורת עמוקה מאד על התנועה הציונית,
 שהיא איננה מעריכה את המאמץ ההלוצי הטהור. עזבו את הדרך של ביל״ו ומחכים
 עכשיו רק שההון הפרטי יבוא לארץ ויבנה אותה. אבל היתה לו אמונה שהאדם החלוצי
 המתנדב הוא יסוד הציונות. זה היה בזמן ששום אדם לא הביע עוד את הרעיון הזה.
 ״כי היינו פתאום לאנשי־מעשה, אך קצרי הראות וביכרנו סותר אהד בעל
 רבבה על עשרה צעירים — עניים בכסף ועשירים בכוהות המריים (כלומר, גופניים.
 ב. כ.) ורוחניים ובאהבה בלי מצרים לעמם וארצם. בקצרת: ביכרנו את הכסף על
מבעלי הכסף ורובם גם הם נזקקו לעזרה, ישרה או  הנפש. ומה הוץחנו ? העושר ברח'
 צדדית, ועל הלק גדול מהם (כלומר, על העשירים. ב. כ.) הוצא הון לא פחות מאשר
: בוז ן ו ג  על הביל״ויים העניים. ואתרי הביאם על הישוב את מתלותיו הנוראות, כ
 לעבודת הגוף, התאוננות, געגועים לסיר הבשר בגולה — יעזבו סוף סוף את הארץ,

ד 8).  ואם לא הם — אז בניתם אתריהם״(שם, עמו

 ,,לא ועדים שונים, לא קומיםיות, לא בתי־םפר, אהרי שהסביבה נרקבה, ירפאו
 את שבד הישוב הדוהני, אלא זרם הדש של כותות צעירים ורעננים, זרם של כותות
 גופניים ואידיאליים, אשר [ראה בפועל גדלה של האהבה לארץ ונפלאותיה. הצעירים
 האלת, בבואם מסודרים ובדעת נפש של מטרתם הגדולה, ילהיבו מתדש את ניצוצות

 האד״בת לארץ ולעם, שדעכו בלבות הזקנים ויצילו ויחיו את הצעירים״.

נים: ו  הוא כותב לעסקנים הצי
ת פן יבקשו אחרי כן מכם עשרות אלפים סרנקים לשכלולס! אל ח פ  ,,אל ת
 תקישו עליחס ממצב חישוב חנוכחי. חבאים מתדש ידרשו מכס רק הסתדרות,
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ם (רק שיכירו שהם נתוצים! ת ו צ י ח ת ב ר כ ה ת ו י ב ת ו ת ר ו ד ד 1 ע ה ו כ י מ  ת
 ב. כ). ומקור מתיתם ימצאו לבדם, כמו שמצאו הביל״ויים הראשונים בימים הראשונים,
 בתנאים יותר קשים מעתה, ובטוח הנני שימצאו גם צעירים כאלה, והלילה לכם

 מחזותם״.
 זה כתב ויתקין לפני העליה השניה. במובן זה הוא היה המבשר. אבל הדברים
 לא הגיעו לשום מקום, והם נשארו בכתב־יד. ודק לאחר שהתהילה העליה השניה, ורק
 לאהד שהיה בארץ משבר~אוגנדה, א ז כתב את הכרוז שלו, והוא הגיע למי שהגיע
 (הוא שלת את הכרוז לאוםישקין ולעוד אנשים אחדים, וביניהם היה שפרינצק). אם
 אתם תושבים שרבים קראו את הכרוז — אתם טועים (למשל, אלי לא הגיע).
: ה ט חשוב מאד של התגלות תמתשבה, שאגהגו קוראים ל מג  בשבילגו — זהו תקו

 מחשבת העליה השניה.

 אגי תטאתי אז גגד ויתקין תטא גדול. ויתקין בא אז לרוסיה לעשות תעמולה.
 הייתי גתון אז בספקות גדולים מאד לגבי עגין הציוגות. אבל עם זאת לא רציתי
 לראות אדם שהולך לאדץ-ישראל וחוזר משם, ואפילו הוא יוצא את הארץ לשם עםקגות.

 וםגישתי עם ויתקין היתה רק בבואי לארץ.
 הכרוז הזה הוא אמנם מפורםס. אך אינני יודע אס קוראים אותו לעומקו. וראוי
. בעצם ,  הוא שיקראוהו כמו שקוראים את ״המניפסט הקומוגיםטי״ — בהוגים וכו
 הרעיון שבכרוז הזה ישנה מתשבת ציונית ומתשבת פועלית םוציאליםםית יותר מאשר
 בכל הספרות של העליה השניה מאותו הזמן. הוא כבר אז לא דק קרא לאנשים שיעלו
 לארץ ויעבדו. הוא, כמובן, רואה את העליה לארץ כעליה הירואית, כעליה גיבורית.
 הוא לא הצדיק שום תיים קלים, כסי שתיו אומרים: ״אתם תסתדרו. בותנים הכל״. הוא
 אולי, במובן זה, היה האיש הראשון מן הארץ שתבע עליה, יתד עם תיאור כל הקשיים
 והאכזריות של הארץ, האכזריות של הטבע והאכזריות של האדם. למשל, כשהוא קורא

 לבוא הוא אומר לאבשים:

 ״אינכם מיותרים, כאשד הרגילוכם לתשוב (כל המחשבה הציובית היתה, שאין
 צורר בארץ לצעירים עובדים! אין צורר באדם שיבוא ויביא את ידיו לעבודה. ב. כ),
 בתוצים אתם לעם ולארץ כאויר לבשימה. הזדיינו באהבה בלי מצדים לארץ ולעם,
 באחבת חחוסש והעבודה, בםבלבות אין קצה — ובואו. דעו לכם כי עמבו הולה ואומלל,
 ולכן אל לכם לקוות ממבו עזרה, עודדות וגמול, ואל לכם לבוא עליו בתדעומות

/ עמוד 36).  ותביעות״ (פרקי ,,הפועל הצעיד״, כרד א
 ואחר כד הוא אומר מה תסקידם בארץ: ,,עליכם להשיב לארץ את חיבת בביה

 וליושביד. את כבוד העם ואחבתו שאבדום״.
 זאת אומדת, להשיב ליושבי הארץ את רגש הכבוד שהישוב איבד על ידי
 ה״חלוקה״ ועל ידי הקולוניזציה הברונית. אתם צריכים לחחזיר לו את האמובה של העם.

 תפישה עמוקה מאד של תפקיד החלוץ.
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 ״אך הכונו נא להילתם את הטבע׳ את מתלות ורעב׳ את אנשים שונאים וגם
 ידידים׳ נכרים ואתים, את שונאי ציון וציונים... הכונו לקראת משטמת ואכזריות
 הסביבה, אשר תכיר בכם מתחרה מסוכן, הכונו לקראת לעגה וביטולה, לקראת יאושה
 חאוכל מנפש ועד בשר, לקראת הוכתותיהם וחשבונותיהם, שאין להם יסוד ושאי אפשר

וך.  להכהישם אלא במעשה ונםי
 דברים אלה כתב אדם שלא היה לו כלל שם של סופר; בכל משפט ומשפט

 בכרוז זה יש גם היי גפש עמוקים, אבל גם מהשבה צלולה ובהירה מאד.
 ״איש הירא ורך הלבב אל יכנס בסםדרה זו (אז קראו לאוועניזציה ״מסדרה״.
 ב. כ.). כל אתד ההפץ לתת את ידיו לה יבדוק את עצמו, את מזגו וטבעו היטב היטב
 בטרם יכנס בה, בטרם ישבע למסור את כל חייו וכוהותיו לעם. במסדרת זו צריכים
 להיכגם אד גיבורים מרי־נפש, שילתמו בעד משאת נפשם כנואשים, בלי כל צל מתשבת

 נסיגת אהוד בזמן מן הזמנים״.

 מענין באיזו מידה רואים מתוד הדברים איד תי ויתקין את חייו הנפשיים של
 דבולוציונד וציוני. והוא מסביר מדוע הציונות לא כובשת את הדור הצעיר,

 הרבולוציוני:
 ״איר יוכלו אלפי הצעירים הנלחמים במתנות זרים לבוא אלינו, אם אנו בעצמנו
 צועקים שאין לנו מה לעשות, שהננו מוגי־לב מתיאשים ובורחים מפני כל מכשול,
 היראים מפני כל עבודה קשה וכבירה ומכל קרבן ל איד נוכל למשכם אלינו, אם
 אנהנו לא נבין בעצמנו את נשמת הצעירים ההם ומרי נפשם, אם תתת למשכם אלינו
ם מהם פרוטות, והמה —  בעבודה קשה ורמה, עוזבים אנו אותם לנפשם או תרשי
 עיורים מעלבון וכאב, מחאה וכעם על רודפיהם, יאמרו כשמשון בשעתו, העזוב מעמו

א: ״תמות נפשי עם פלשתים״, וכמוהו מנסים המה לקעקע את בירתם...״  גם הו
 ועוד מלים אחדות על המקור ממנו נשאב את הכוח הזה:

 ״עליגו לשוות גגד עינינו את הטרגדיה הנוראה של חיינו החמריים והרוחניים
ורתם וטובעים בעברת האדם וזדון לבו ובסיבת מצבגו  יתד, את התהום שבו הננו י
 אי־הנורמלי. עלינו לעמול בהשגת ארצנו, להילתם כנואשים, כרובים שכולים! כל
 מכאובינו, כל מהאותינו ואנהותינו הנוראות, שנעצרו בגרוננו מאין יכולת לתתפרץ
 התוצה מפתד אויב, צריכות להשתפך עתה בעבודה לאומית ענקית להצלתנו ותתייתנו!

 עלינו להנך בהכרה זו את עצמנו ואת כל אתינו הצעירים״.

 לא דק מבתינת הלשון, אלא גם מבחינת התוכן — זה כאילו נכתב בזמן הזה!
 גם בכרוז הזה לא הסתפק ויתקין רק בדרישה של קרבנות, אלא ניסת לענות
 תשובה על השאלה, מה יעשה הפועל העברי בארץ. הוא רצה, כמו שכולנו רצינו,

 לכבוש את העבודה אצל האכר. אבל הוא רצה איזה דבר אתר:
 ,,אין אנו רוצים ליםד מושבה למען הוסיף עוד מושבה בארץ־ישראל ולא על
 יסודות ההונאה ותקוות נפרזות אנו מדברים. לא ולא! רוצים אנו שתיוםדנה מושבות
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י הארץ  חדשות, אשר תהרוםנה את כל ההשקפות המוטעות של העם בכלל ושל לשב
 עצמה על הישוב הנוכתי ועל אפשרות ההתישבות בארץ לפי התנאים חנוכחים״.

ו תהיינה המושבות החדשות. העמדת המושבות ז י  והוא נותן פרוגרמת, א
ה היתד! כבר  התדשות שצריכות להעםד כמשהו שונה לגמרי מהישוב הקיים — פ

: ד א  תנופה מחשבתית גדולה מ
 ״רוצים אנו שהמושבות האלה תינםדנה לא על ידי איש פרטי (לא על ידי

 הברון! ב. כ.) ולא על ידי ציבור, זולתי על ידי המתישבים עצמם״.
 המתישב בעצמו צריך להקים את המושבה שלו ולקבוע את צורתה!

 ״רוצים אנו שהמושבות האלה תראינה לנו שלא הצלתנו עד עתה בישוב אד
 מפני שלא עשינו בו מאומה. לא עשינו מאומה בתור עם אובד וטובע התםץ לרכוש לו

T -

! עליחם לחילחם במעשה את היאוש שבמהננו, את הנסיגה לאהוד ו י  את ארצו, להציל חי
 והבגידה בדגל.

 אומרים לנו בשם הנםיון שהישוב לא יוכל להצליח בארץ אם לא ישונו התנאים
 תכלית שינוי (זאת אומרת, אם לא יבואו אמצעים ותנאים אחרים. ב. כ.). הה! אל
! מה ניסינו לעשות כדי להתקרב למטרתנו, איזה ! ! ן ו  יעיז איש לדבר בשם הנםי
 קרבן הקרבנו על מזבהה ? הנתשוב את כסף הנדיב לכםפינו ואת האומללים, שתשתית
 בנפש ורוח, להלוצינו ז התקרבנו על מזבח שאיפתנו הלק האלף מזה שמקריב עם אתר
ל ה י י ו אלא להשיג לו איזה שוק לתעשייתו ? ההקרבנו אנו בעשרות י צ ה  לא כדי ל
 השנים חאחרונות על מזבח ארצנו הלק האלף מזה שהקדבנו בעצמנו בזמן הזה על

 מזבחות זרים מתור עבדות וחנופה ?..
 מה עשינו בתור עם להצלתנו, מה עשינו אנו אשר חתאםפנו סביב דגל ציון ז״
 אני עד עכשיו מסופק אם במידה שקוראים באיזה מקום את הכרוז הזה (ואפילו
 לאהד שהדפיסו אותו כמה פעמים), אם התעמקו להבין מה היו גרעיני חמחשבה
,הפועל הצעיר״, , י נ  התלוצית אצל ויתקין. והלדיהמהשבה הזה הביא אותו, אהד מראשו
 לניגוד גמור ל״הפועל הצעיר״ וגם להסתלקות מכל עבודה ציבורית. כי הוא לא קיבל
 את הדרד של התנועה אז. הוא לא ראה בכיבוש העבודה את האידיאל. הוא ראה את
 ההגבלות שיש ברעיון זה והוא דרש מן הפועל להרים את הדגל של התישבות

 הדשה.
 לא אוכל לומר שלויתקין היתה אז תכנית התישבות. אבל הוא התגלה במשד
 זמן קצר כמביא תכנית להתישבות. בי1908 הוא בא, לאתר סבל אישי, ופנת לועידת
 ״הפועל הצעיר״ ברעיון ללכת לגליל, לכבוש קרקע ולתםוד תםכונות של פועלים,
 ובתםכונות אלה להרים דגל של חתישבות חדשה. על ההרצאה הזאת תשתעד יוסף
 אחרונוביץ בשלילת גמורת של ענין תתתישבות, בטענה שיש לנו תסקיר, בתור מפלגת
 פועלים, רק בקידומה של עבודח שכירת. מאמרו של ויתקין נקרא ״כיבוש הקרקע
 וכיבוש העבודה״ וזה של אהרונוביץ נקרא ״כיבוש העבודה או כיבוש הקרקע״. הוא
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גד זה, בתור אלטרנטיבה. בקובץ ״הארץ והעבודה״ ישנם שני הםאמרים ד זה נ  העמי
 האלה, זה בצד זה.

: ב ת  בזה קטע קטן מאת זאב םמילנסקי על פגישתו עם ויתקין. הוא כ
 ״בשנת תרם״ד גפגשתי אתו בפעם הראשוגת בגרדת ואתר כד במושבת מםחה,
 שהיה בה מורה, ועשה עלי רושם של אדם עליז, המתבל את דבריו בהלצות והיתרים.
 אולם ההזעה והבדיחה היו רק למראית עין, בעוד שבלבו קיננו כאב וםבל בלי גבול.
 כשהייתי אתר כך בועידת המורים (כמדומה, השניה) שנועדה בירושלים נוכתתי עד
 כמה היה מדוכא מרוב יםורים ועינויים נפשיים. בנאומו שנשא בועידה ההיא תיאר
 בדברי רטט ובצבעים מדאיבים את גודל הידידה וההתנוונות של בני המושבות

 התדשות בגליל התתתון. ביהוד ההרידה את לבות השומעים שאלתו התריםת ״למי
 אני עמל ?״, ומת יצא מכל ההתלבטות של המורה הלאומי, שלא די כי איגו מאמין כי
 יש שכר לפעולתו, הוא ידע מראש כי הוא ״מפטם עגלים לעבודה זרה״... דבריו
 המזעזעים והסוערים, שתתפרצו מלב פצוע, המלא כאב משווע, פעלו כי עלו דמעות
(״פרקי הפועל הצעיר״, כרך א׳, עמוד 27). למעשה, הרי בכרוזו של ׳ ,  בעיגי השומעים
 ויתקין על העליה, וביהוד במאמרו בו הוא מציע דרך הדשה של התישבות, שלא כדרר
 של יק״א, יש כבד רמזים, אף כי לא בצורה ברורה עדיין, על קרן הקיםת ותפקידה לגבי

 ההתישבות ויצירה הדשה בה.
 קטע מדבריו אל אוםישקין על האכרים: ״גיםיתי בזמן האתרון להסתכל בהם
 עוד הפעם, אולי אמצא אחדים שגוכל להשתמש בהם לעבודת התהיה, אד תוצאות
 הסתכלותי זאת מדאיבות מאד. הרעל שבבית ובסביבה גקלמ בדמם מילדותם. גם בתי-
 הספר בלאומיותם לא פעלו עליהם כלל ולגו אין כל תקנה מהם״ (מבתר כתביו של

 יוסף ויתקין, עמוד 10).
: ״וכשאני גסגש עם תלמידי, שנה או שנתיים לאתר תב  ובמקום אהד הוא כו
 שגמרו את בית־הםפר ויצאו מתתת רשותי, אז מתפלץ בי לבי מכאב. הרי צעירים אלה,
 שאגי עם כל שאיפותי כל כד זר להם, שאיגם מסוגלים אפילו לתבץ את שפתי, ילדי
ד 14). , עמו ם ש ) ״  טיפוהי המה שמסרתי את נפשי עליהם 1 לשם מה איםוא אני עמל ן
 אהד כד, כבר לאהד ההרצאה הזאת על תכנית התתישבות, אשד נדחתה על ידי
תב:  מפלגתו, כאשר הוא מקבל הזמנה על ידי ״הפועל הצעיר״ לכתוב משהו, הוא כו
 ״שוב ההלטתי להיסגר בעולמי, עולם הילדים, להקדיש את כל עתוחי אד ורק להם.
 לכם, הברים, אמדתי את ה״אני מאמין״ שלי, שממנו לא זזתי ולא אזוז ו וכשתגיע

 השעה שתוכלו להסכים לי אז תקראוני ואלד אתכם״.
 וויתקין תדל מאז לבוא לועידות ולתשתתף בעתונות.

 ביני ובין ויתקין תיתה קרבה אישית מיותרת, כי כאשר באתי לארץ, בתקופת
 היאוש הגדול, אמרתי בשיהתי הראשוגת עם א. ד. גורדון שאני הושב כי הדרד של
 תנועת הפועלים בארץ היא מוטעית, שזה לא מוצא, והמוצא — רק בהתישבות,
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 ובהתישבות עובדת, והמכשיר של ההתישבות היא הקרן הקימת, שהיו לה רק קופסאות
 קטנות ואדמה לא היתד. לה בארץ. ועצם האמידה הזאת היתה דבר מדהים. משום כד

 נמצאה ביני ובין ויתקין לשון משותפת, מפגישתנו הראשונה.
גד האכזבות והיאוש, למעשה לא , אשר עמד בכל כוחי הנפשי נ  א. ד. גורמן
 היה איש של תכניות התישבותיות. הוא יכול היה דק לעמוד על זה מבהינה רעיונית
 ותשקםת כללית. ולכן השתומם מאד כאשר שמע שיש אדם צעיר האומר שיש לא רק

 להתנגד ליאוש מבתיגה תיאורטית, אלא שיש גם למצוא דרד איד להתגבר עליו.
ן יש בענין היאוש כמה הערות תשובות מאד. ויש כאן קטע אהד של רמ ו  אצל ג

: ו  ויכוה בין גודדון וברנד בענין זה. גורדון כתב ל
 ״אתה אומר: הרעיון הוא רק בשביל יתירים. כן. בתהילה הוא רק בשביל
 יהירים. אבל היודע אתה את כות היהידים, אם יחידים הם ז הן כל התנועות הגדולות
 בקרב האנושיות, ובתוכן גם התנועה הסוציאליסטית, נבראה בראשונה על ידי יהירים.
ך הולד אהרינו או לפנינו, ו המ  כל הצרה הלאומית שלנו היא לא כל כד במה שאין ה״
, , (כתבי א. ד. גורמן ,  כמו במה שאין לנו יתירים. ועוד אוסיף: במת שאין לנו מתיאשים

 כרד ראשון, עמוד 105).
 הוא דורש מתיאשים אמיתיים. כי אלה, בעלי היאוש, אינם מתיאשים אמיתיים.

 והיאוש תוא בשבילם מין מוצא, מין תקלת עול...
 ״היחיד, ביחוד היהיר המתיאש, אינו מצפה לגאולה. אינו מצפה להםדי המציאות
 ואין עיגיו גשואות לכוהם של הרבים. הוא בעצמו הגואל, כלומר, הוא בעצמו הקופץ
 לתוד הים, הוא עצמו המטיל על עצמו את המשא הגדול אשר ירםק אותו. אין הוא
 חושב השבונות, אין הוא מביט לצדדים, לחשבונות שיחשבו אהרים. יהי מה! כי על
׳ את עצמו מן  כן מתיאש הוא, כי על כן אין לפגיו אלא שתי דרכים: או ״לגאול,

 החיים או לגאול את החיים, כלומר, לעסוק בגאולת התיים. דרד אהדת אין לפניו.
 אולם המתיאשים שלנו אינם קופצים לתור הים, אינם עומדים ראשונים במערכה,
 אינם עומדים במקומם, כמו שאומרים, עד טיפת דמם האחרונה מבלי בקש תשבונות
 רבים. לא שהם נהבאים אל הכלים, אלא שהם עוברים ממערכה למערכה אתרי נפילות

׳.  אתדות ואינם רואים, כמובן, סימן ברכה בשום מערכה,
 ,,הבו לנו יהירים! הבו לנו מתיאשים! הבו לנו יתירים שאינם מתבטלים ושאינם
!  עוזבים את המערכה, והבו לנו מתיאשים המשקיעים את יאושם בבנין, בבנין אהד
 אז תראו ונוכתתם מה יהירים מתיאשים, מה יהירים בכלל, אפילו לא יוצאים כל כד

. , ,  מן הכלל, יכולים לברוא בארץ-ישראל זו, שרבים הם עתה המתיאשים ממנה
רמן עוד הגדרה אהת, שכדאי מאד לשים לב אליה, והוא היה הרבה ו  ויש אצל ג
 משתמש בה, גם בשיחות בעל־פה. הוא מסביר בה את מתשבתו, שלא יטעו במשהו

 בנוגע ליחידים:
 .אפשר לטעות ולחשוב כי אני סובר כדעת האומרים, שכל העולם אינו כדאי



 פרקים לתולדות תנועת הפועלים 157

 אלא בשביל היתידים, הבהירים, בני העליה. לא! קרובה לי נפש ״הקטן״ והקטן
 שבקטנים אולי לא פהות מן הנפש הגדולה, כי קרובה לי נפש האדם וקרובה לי נפש
 כל הי. ובכלל זרה לי ואינני סובל את כל אותה החלוקה שמסלקים את בני־האדם

ך ול״בני-עליה״.  ל״המו
 אולם אני רואת ביתידים את ההולכים ראשונה ובאים ראשונה למקום אםיםת עם.
 שכל היי העם תלויים בה! אני רואה ביתידים את אלה אשר חחובה עליהם להישאר
 במקום האסיפה, אפילו אם הם אינם רואים הולכים אחריהם ובאים למקומם״ (שם,

 עמוד 111).

 הוא היה אומר: צריד שיהיד. מנין של אנשים שיתפללו. אבל אם כל אהד
 שבא לבית־תכנםת ורואה שאין מנין הולד לו — איך יצטרף מנץ, אם אין אדם

 עומד ומהכת עד שיבוא תבדו ? !..
 עוד לפני שבא המעבר לאידיאה של התישבות, או בערד באותו זמן, באה
 גם העמקה גדולה של רעיון כיבוש העבודה: אם קודם דאו את כיבוש העבודה
 כאמצעי המאפשר קיום כלכלי לפועל, או כהבראת המשק היהודי (באשר גשקםו
 סכנות רבות מהמצב של המשק היהודי שבעליו יהיו יהודים ועובדיו — זרים); אם
 קודם הצד הזה — הלאומי, הפוליטי או המשקי — תפש מקום עיקרי במהשבת
 האגשים שהגו את רעיון כיבוש העבודה, הרי הרעיון כי לעבודה ישנה חשיבות
 כשלעצמה, רעיון זה אולי היה גנוז בלבבות, אבל ביטויו התחיל להתגבש בזמן

 מאוחר למדי.

 ומקרה מן העבר. היתה לי פעם אסיפה עם בגי האברים של פתח־תקוה, מתור
 רצון לקרב אותם לתנועת הפועלים. להם לא יכולתי להסביר את הרעיון, שצריר
 לכבוש את העבודה מנותני־העבודה. אתם דיברתי על השיבות העבודה עצמה ועל
 העבודה העצמית — הביטוי הזה עוד לא היה מקובל. — על זה שהם צריכים
 לעבוד במשק הוריהם. באותה אסיפה קם גגדי חבר ,,הפועל הצעיר״, שנאם נאום

 מדעי, שחילק ממעמד גבוה יותר למעמד גמוך יותר.

 הרעיון הזה, שתנועת הפועלים העלתה אותו, שהעבודה היא ערר חשוב
 כשלעצמו, שהוא דרוש לעם בכלל, מהוץ לשאלת משק הפרדסנות בארץ־ישראל,
 צמה לאט לאט בקרב הציבור. גורדון ניסה לתת לו הסברות שנבעו בעיקר מתפישתו
 האישית המיותרת, מיחסו לטבע. אקרא עכשיו קטע שלא מדברי גורדון, הגותן
 הסברה כוללת יותר, כי אם מדברי חבר שגתן ביטוי לערר ההשוב, היסודי של
 עבודה כשלעצמה. הוא אליעזר שותם. אדם שכתב מעט מאד, אבל במה שכתב —
 תמיד הביע משהו השוב מאד. מאמר זה נדפס כבר בשנה הששית, גאמר, של העליה

מר:  השניה, לאהד שהנםיונות של כיבוש העבודה לא הניתו את הדעת. תוא או
 ״לא כובשי ארצות אנהנו, כי אם עם ההסץ לשוב לארצו ההיסטורית, להתיותה
 ולחיוח בה חיים לאומיים תםשים. שאיפתנו היא איפוא בעיקר שאיפת רותנית־
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 לאומית, שהתגשמותה הרצויה איננח תלויה בחשבונית חיצוניים בלבה כי אם בעיקר
 בסכום הכותות הנפשיים, הפנימיים, שאנהנו נשקיע בהגשמתח — בכמות כוח היצירה
 שלנו. ולו גם אפשר היה שהתגשמות שאיפתנו תבוא לנו בתיםת הדעת, בכותות
 היצירה של אהרים, לא היינו יכולים להיות מרוצים מזה, ותמיד היתד. מנקרת
 במוחנו חשאלח: כיצד, לחחיות את הארץ באנו, ועבודתנו זו לא בידינו נעשית, כי
 אם בידי אחרים — האץ זת שפלות לאומית שאין למטה הימנה?״ (,,פרקי חפועל

ד 18).  חצעיר״, ג׳, עמו

 פה לא מרובד כבר על משק פרטי ועל הצורר של הפועל חיחודי להתקיים,
 או על הסכנה מהפועל הערבי. פה כבר מוצגת השאלה, אסשר לומר, ביסודה!

 ״לנו אומרים: בעד האדמה אנחנו משלמים במיטב כספנו! ואמנם זה אמת
 ונכון. אבל האם זהו הקשר הממשי שיקשר אותנו אל הארץ? האם אין הוא רסה
 והיצוני ביותר? הלא אם נרכוש את ארצנו רק בכםפנו ותעבורת תיעשה על ידי
 אתרים, אז כל מה שיברא פה יהיה זר לנו. אנתנו נדגיש תמיד ריקניות בלבנו,
ד כצל, מעין אותו הרגש מרגישה  ורגש מר, רגש של עלבון גדול י^וה אותנו תמי
: היא איננה יכולה לשכות שלא היא ילדה ן ב  העקרה אל הילד שאימצה לה כ

 אותו. ככה יהיה יהםנו לכל מה שיתתדש בארצנו בלי השתתפותנו. וכאשר תיף
 ארצנו כן יגדלו הרגש המר, העקיצה התמידית בלבנו יותר ויותר.

ץ זה מרגישים אנתנו כבר עתת, בעת שישובנו עודנו כל כך קטן ע  הרבה מ
 וםעום. כשאנו נכנסים אל מושבה עברית ומתתילים לשאוף אל תוכנו את אוירו של
 הכפר העברי, רואים את העצים הירוקים ואת השדות העטופים בר, ולבנו מתמלא
 גאון ושמהד, איךקץ למראד, תרכוש תלאומי שלנו, אז די לנו לחילדע כי לא היהודים
 עשו זאת, כי הכל נעשה בידי אחרים, למען שתופר שמתתנו. ורגש מר של אכזבה

 ועלבון ממלא אז לבנו. האין זה הmomento morf שלנו ?״
 ,,רק העבודה יכולה איפוא לרקום לנו את החוטים שיחברו אותנו אל הארץ
 תיבור פנימי, תיבור אמיתי. תיא תברא לנו אותו היחס הנפשי והעמוק שיש בין
 הצייר והתמונה שצייר, ולא אותו תיתם ההוקי״השטהי שיש בין הקונה והתמונה שקנת״.
 נפלאה היא ההשלאה הזאת של המשק הארץ-ישדאלי המעובד עד עכשיו בידי
 זרים ליהם שבין בעל-התמונה והתמונה שקנה אותה? ולעומת זאת — היהם של
 האדם העובד בעצמו את האדמה דומה ליהם שבין הצייר והתמונה שהוא מצייר אותה!

: ד  והוא ממשי
: כל עץ, כל ירק, כל בית, ו נ די ד להילצד על י י י  ,,כן. כל מה שילצר בארץ צ
 לל גדר. בכל מה שאדם נעשת שותף לטבע. כל קו, כל שרטוט ביריעת עתידנו —
 הכל הכל צריכים להיות מעשי ידינו. ורק בזיעתנו אנו צריכה להירטב אדמתנו.

 ורק ידינו אנו צריכות לההיות רגביה.
 בעבודד. נקשר מחדש את נשמת האומה אל ארצה בקשרים שלא יגתקו, נחזק
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 יותר את הגשר תמט לנפול, שיגשר את העבר עם העתיד שלנו. בתוטי עברנו היפים,
 שכוחם נחלש מרוב ימים, נשזור את ההוטים החדשים והרעננים של ההווה שלנו
 ונמשיך אותם הלאה. החוטים האלה היו לפנים עבים מאד וחזקים, אך זח כאלפים
 שנה שאנהנו לא הוספנו עליהם מאומה, כי אם מתתנו אותם יותר ויותר עד שהלכו
 חלוד ודק — ונתלשו. ומי יודע אם לא ינתקו לגמרי באמצע, אם לא נמהר לקשור

 אליהם הוטים תדשים?״

 וכאשר הוא מתאר לקורא מה יהיה לאחר מאות שנים, כאשר יקום דור וישאל
: מד  כיצד פעלה תציונות — הוא או

 ״ובעוד מאות־מאות שנים, כאשר יקום דור הדש בארץ ויעיין בדפי ההיסטוריה
 תהדשה שלנו, ימצא ביניהם הרבה הרבה דפים יפים ונעלים. יראה כי בהלבם ודמם
 רכשו אבותיו את ארצם והירותם. והרבה כוח, הרבה רעננות לאומית ישאב מהדפים
 האלה, ולבו יתמלא גאון לאומי ממעשי אבותיו, ואהבה רבה לארץ אבותיו. אך אוי
 לנו אם ימצא בדפים רק פרוטות אתדות לקופות הציוניות וםרטיכולים מאסיפות
 ציוגיות. בגפש עלובה ודיקת יסגור את ספר ההיסטוריה ויזכור בבוז את אבותיו
 שיותר מזה לא יכלו לתת לארצם, שאת העבודה הקדושה לההיות את ארצם —

 מסרו לאתרים״.

 אני ממליץ מאד שאתם בעבודה חינוכית שלכם תנסו לתת את ההסברה הזאת,
, כי אם  תיםודית ביותר שיש לעבודה עברית, לא מבתינת האידיאה שביטא גורמן

ת גורל העם. נ תי  מנ

ר ש ע ־ ה ש ק ש ר  פ

 המעבר מעבודה שכירה להתישבות נתקל בכמה וכמה התנגדויות אצל כל
 הזרמים, שהיו אז בקרב פועלי ארץ-ישראל: גם מצד נושאי האידיאה של הקמת
 מעמד פדוליטרי בארץ, שתביעו את התשש כי המעמד יתבטל אם הפועל יעבור
מ הפועל י ת! גם מצד אלה שהששו כי ההליכה להתישבות תטול מ  לתתישבות עצמי
 את התפקיד של כיבוש העבודה במושבה. היתה גם התנגדות לכך מחשש שמא זה
 יגרום לתלותו של הפועל בפקידות, כי הרי היתת קיימת התגגדות מותלטת לכל
 תמיכת ושנודרות, והנה כל התישבות קשורה לענין אמצעים הבאים מצד תברון וזד.
ל צורת של כ  יגרור אתריו את התלות באתרים. אותה התנגדות היתה, בעצם, ל

 התישבות.

 ויתקין האמין בתתישבות אינמבידואלית-שיתוםית, אבל לא בהתישבות קיבוצית.
 הרעיון של התישבות קיבוצית נתקל לא רק בהתנגדות לעצם המעבר לתתישבות,
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 הוא גם נתקל בהתנגדות לאידיאה הקיבוצית. זאת אומרת, היו גם נימוקים נגד
 הצורה הקיבוצית כיסוד להתישבות.

 האסכולה הסוציאליסטית של אנשי העליה השגיה (במידה שהיתר. קיימת, ולא
 אצל כולם היתד. קיימת) ינקה, למעשה, מתור המושגים הסוציאליסטיים ששלטו אז
 אצל הסוציאליסטים הגרמנים, האוסטרים והרוסים. וכולם תיו מאותרים בכד שבתור
 משטר זה, בתור המשטר הקפיטליסטי, כל נםיון לבנות משק של פועלים, להקים

 קואופרציה וכדומה — איננו ענין שמתישב יפה עם התיאוריה תםוציאליםטית.
 אם לפגי מאה שגה באגגליה, או לפני קרוב למאה שנה בצרפת, התשיבו
 מאד את הגורם של קואופרציה, או אפילו את הרעיון י של יציאה מאירופה לארצות
 חדשות כדי להקים שם קומונות (ותיתה תגועה כזאת בשגות 1846—1847), הדי גגד
 האידיאות הללו קם הסוציאליזם, המכוגה הסוציאליזם המדעי, והוכיח שאין דרד
 זו פותרת שום שאלות וכי זה רק מוציא את הכוהות המהפכניים של מעמד הפועלים
 ומעביר אותם למקום אשר אין להם תקוה להשיג שם הישגים מעמדיים של ממש.
 לאחר זמן בטל לגמרי בתוך הסוציאליזם האירופי הרעיון של התשבת הבנין המשקי
 הסוציאליסטי בתור החברה הקיימת. בודדים תאמיגו, פתות או יותר, בקואופרציה
 כאמצעי־עזר. הרעיון של בנין משק על יסודות שלא היו יודעים עוד להגדיר אותם
 (המושג: קולקטיבים התישבותיים שיתופיים בא מאוהד יותר) היה בניגוד לדעות

 ששלטו בתגועות הסוציאליסטיות באירופה.

 אם בכלל רעיון ההתישבות מעט מאד תומכים היו לו בציבור הפועלים בשנים
 הראשונות, הרי הרעיון של התישבות שיתופית עוד פתות עשוי היה להיקלט.

 חברה אתת, מראשונות העליה השניה, שניסתה להשוב על התישבות שיתופית,
:  מספרת איד הגיעת למתשבות הללו

 ״למדתי לתכיר את העליה הראשוגה. ובאתי לידי סיכום: תברי הפועלים
 השתגעו, כאן לא ילצר פרוליטריון חקלאי עברי לעולם״ (,,דברי פועלות״, עמוד 4).

תבת:  לכן התהילה להשוב על מין קולקטיב בהתישבות. ותיא כו
 ״הצעתי — קולקטיב התישבותי — נראתה בעיניהם לאפיקורםות מנקודת״

r -

 ראות הםוציאל־דמוקרטיה המרכסיסטית״.
 והיא גיסתה על זה לדבר גם בארץ ובהרךלארץ ואמרה:

 ״הוברר לי כי הדבר שאני שואפת אליו איננו מתקיים עוד בשום מקום. להיפר,
 אגשי־מדע לועגים לעצם הרעיון של הקולקטיביזם ומציינים כי הנםיונות של התישבות

 קומוניסטית לא הצליתו״.
 זאת כתבה מניה שותט (שם, עמודים 4—5).

 עד כמה ציבור קטן יכול להיות כל כד מפורר שלא ידעו זת את /ה• מניד.
 שותט השבה בזמנו שאין תקוה לפועל שכיר להיות לפועל בעם! ואותו דבר השב
 גם ויתקין! ושניתם תיו בארץ באותו זמן. ולא עלה על דעתה של מניה שוחט
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 שויתקין הוגד. באותה אידיאה, כשם שלא עלה על דעתו של ויתקין שבין אותן
 עשרות אחדות של פועלים שבסביבתו יש גם כן מישהו שמתפש דרך לתתישבות...
 הבאתי דק דוגמת אתת. אפשר הית לאסוף עוד דוגמאות, באיזו מידת ציבור
 הפועלים היה רהוק מלהכניס את האידיאה ההתישבותית לתכגית פעולתו. ובכל
 זאת, כיצד באו נםיונות ההתישבות הראשונים ? איך קדה שבאוירד. כזאת ובאידיאו
 לוגיה שלטת זו, הגיעו בכל זאת לידי התישבות? התשובה היא, שבעצם, ההתתלות
 הראשונות כולן באו לא מתוך מהשבה מכוונת מראש של מישהו, כי אם מתיר צרור
 השתלשלויות, אשר היו, באמת, גנוזות בעצם הדברים הללו, אבל עושיהם לא ידעו
 על כד. אין לומר שד״ר רופין — בבואו לארץ — ידע שהוא המישב על פי
 תכנית מסוימת עם עקרונות מסוימים. אין להגיד שאגשי העליה השגיה בבואם לארץ
 ידעו על התישבות, ואם ידעו על התישבות — שהיו להם רעיונות ברורים ביתם אליה.

 אם נשאל מה קדם אצלנו בהתישבות: האידיאד. ההתישבותית, התיאוריה
 ההתישבותית, או צורת ההתישבות, — הרי תתשובה תהיה, עד כמה שהדבר לא יהיה
ת ההתישבות, והקבוצד. כצורת התישבות, קדמו לאידיאה ר ו צ  מוזר בעיניכם, ש
 ההתישבותית. זאת אומרת, לא שאנשים ידעו ברור שהם צריכים להתישב וזוהי
 התכנית שלהם, ומתוד טיפול בהתישבות הגיעו לצורה מסוימת של התישבות —
פך: היסוד של הקבוצה היה טמון בתור העלית השניה. הוא  לצורת הקבוצה. להי
 היה קיים אפילו לפני התישבותה. הוא היה קיים ככוח פנימי, לא מבורר לה, שפעל
 בתוכה ותיפש לו כל מיני צורות, ורק לאהד זמן התגלגלה הצורה המופשטת הזאת

 בצורה מוהשית של התישבות.
: ״אנחנו  הקבוצות הראשונות בארץ לא התהילו מזה שאנשים באו ואמרו
 רוצים להתישב ולעבד קרקע, ולפיכך נעשה כך וכך!״ זה לא היה! אלא מה היה ז —
 החלום של קומונה, כלומר, הלום של היים שיתוסיים, של תברות ושריון, אולי מתור
 אידיאה סוציאליסטית, או מתוך סגולות אישיות מיותרות של חחומר האנושי הזה
 של העליה השגיה. גם בעליה הראשונה היו התתלות של תיי שיתוף. גם אצל מיםדי
, גם אצל אנשי ביל׳׳ו פעלו באיזו שהיא מידה מתחילח ן ו  זכרוךיעקב ודאשוךלצי
 גורמים שיתופיים. השיתופיות הזאת נתקלת במכשולים פנימיים והיצוניים וגשברה.

 אבל הכותות האלה פעלו כבד מאז.
 בעליה השניה היו גם כאלה אשר היו אולי מתנגדים לאלמנטים של סוציאליזם,
 מתור התנגדות לצורות הסוציאליזם היהודי, שגרם להתבוללות ואנטי-ציונות והסתגלות
ת וערכים י ט ס י ל א י צ ו ס י ה ה נ ת  תמידית להוץ, אבל הם נשאו בקרבם את ת
 סוציאליסטיים. יהד עם זה הביאו אתם התגגדות ל מ ו נ ת י ם הסוציאליסטיים, התגגדות

 לכל מושג מקובל בעגין זה.
 את הגילוי של הקבוצה, את הרעיונות של שויון בצורות שוגות, לא ברורות —
 הביא אתו העולה של העליה השניה. משום כד נוצרה קבוצת סתתים בירושלים
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ר ח  והופיעו קבוצות קבלניות קטנות, שהיו בנויות על יםוד של שיתוף שלם. ודבר מ
א: דוקא אותן הנקודות הישוביות הראשונות — נושאיהן לא היו אנשים שתפצו  הו
 בתתישבות, כי אם אנשים שתפצו בשיתוף. למשל, הקבוצה התקלאית הראשונה אשר
 התהילה לנהל משק באופן משותף, ״הקולקטיב בםג׳רה״ (זד״ תנםיון לקבל משק על
 אהריות של פועלים ולקבל אותו על אתדיות משותפת) — הוא קם לא משום שהלומם
 של מיםדיו היה ליצור משק משותף. להם היו אידיאות פוליטיות. האידיאה שלהם
ה: ליצור . משק וחקלאות — זה היה תוספת לשמירה. הלומם הי ה ר י מ  היתד. ש

 כות יהודי אשד ישנה את המשטר בארץ ואת התלות בערבים.

 באתת מתרצאותי הראשונות הבאתי איזו דוגמאות, באיזו מידה היה הישוב
 העברי משועבד לערבים. השמירה הערבית היתה, בעצם, תשלום מם לאיזה אפנדי.
 היד. קיים במושבות משטר של שעבוד מוהלט, מבתינת הבטהון, לכותות םיאודליים
 שונים בארץ. אותם האנשים, אשר באו בתקופה ומסביבה של ראשית ההגנה העצמית
 ברוסיה, העלו עמהם את הרעיון של קוממיות יהודית מדינית. הם לא ידעו איד
 לעשות זאת, אבל הרגישו שהדבר הראשון שיש לקיימו הוא — לישר את הגו וליצור
 כוה עברי. בשבילם ההקלאות היתד, אהד האמצעים לכד, ולא הכל עמד על הקלאות.

ץ ראשית התישבות נ  ואותו הדבר נכון גם לגבי הנםיון השני, אשר קבע את ע
ה שלאתר כד). הראשוגים אשר הקימו י מ ן אוכדג׳וגי (היא ד  העובדים עצמה — עני
 את הקבוצה הזאת לא התכוונו להיות מתישבים. נםיון זה התכוון לתת תשובה על
מה: אם אפשרית עבודת התישבות באתריות עצמית של מתישבים וללא  שאלה עצו

 פקידות. אבל לא הרעיון שהם יתיו מתישבים הביא אותם לכד.

 הפועל בארץ גתקל בכמה דברים שלגמרי לא היה מוכן להם. אמנם, היתד,
 לו אידיאולוגיה שהוא צריך לתיות פועל שכיר, ופועל שכיר הרי צריד לעבוד
דה (אף שהוא בדרד כלל תיד, פועל טוב ומסור והרד למשק. הרבה ותךעבו  אצל נ
 דוגמאות ישנן איד גילו הפועלים אתריות למשק בו עבדו. למשל, כאשר הכריזו
 פועלים שביתה אצל האברים במםהה, ואכד אהד נסע, הרי אף על פי שהעיקרון
 של שביתה היה איתן, קיבלה הקבוצה השובתת התלטה שהואיל ותאכר איננו וההבר
 שלהם השכיר את עצמו כאהראי למשק, הוא הייב לעבוד גם בעת השביתה), אבל,
 יחד עם זח, כל ענין שחיה בו משום אדנות, משום שלטון של בעל־תבית, ואפילו אם
 זה היה בעל-בית זעיר, נתגלו בו תמיד בין בעל־הבית ובץ חפועלים ניגודים בלתי-
 פוסקים. אמדתי לפגי כן שהמרהק בץ האכר בגליל ובין הפועל שם חיה קטן מאד.
 כולם חיו שרויים במסכנות גדולח גם באופן סיזי. ובאשר לא חיה מקום לקוגסליקטים
 בין חפועל והאכד, כמו ביהודה, פרצו ביניחם קונסליקטים על יסוד נסשי. ובמקום
נותךהעבודה או מנהל העבודה חיח רואד. את  שהיה משק גדול (כגון החלה כנרת), ו

 עצמו כבעל זכויות מסוימות — שם פרצו קונסליקטים רבים.

 הפועל בארץ, בהתבוננו אל המשק הפקידותי של הברון הרגיש התנגדות כל
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 פד עמוקה לא דק לזה שהוא מנוצל (זה אולי העסיק אותו פתות), אלא לשעבוד
 הפקידותי. ביחס לפועלים מאנשי העליה השניה הניגוד שהיה ביניהם ובין האכריכ
 לא היה על בסים זה שהאבר מתעשר מניצול הפועל, אלא על דקע ניגודים תבדתיים

 ניגודי שלטון או גס ניגודי דעות.
 במידה שנמצאו בארץ מקומות־עבודה מעטים שהיו קשורים בעבודה עברית.
ן ו  כלומר, תתוות, כמו תות םג׳רה, שהיתה חוה של יק״א, או היקב של ראשוךלצי
ן והולדה — שם נתגלו ות: כגדת, בךשמ  או היקב של זכרוךיעקב, או החוות הלאומי

 הניגוד בין הפועל ובין שלטון האדמיגיםטרציה.

 חשיבות היסטורית מיוהדת היתד. לניגודים אלת בכנדת, מפני שהניגוד הראשון
 בכנרת הביא לכד שהפועלים הציעו את עצמם לנהל חלק מן חמשק של כנרת
 (חיד. זד. חלק מאדמת כנרת, שנמצאה מעבר לירדן, באום־ג׳וני) על אתריות עצמם.
 הגיגוד הראשון בכנרת גרם להצעה מצד תפועלים, שתינתן להם חלקת אדמה
ותם; הגיגוד השגי בכגרת — הביא לתתפוצצות גמורה של משטר  לעבדה על אהדי

 הפקידות בחוה זו.
 עוד בסרם גתגלו בוהות בתור ציבור הפועלים, שהיה להם בטתון עצמי כי יוכלו
 להקים איזו צורת התישבות על דעת עצמם, קמו בקרבגו כותות תיוגיים אשר שללו
 את הצורה המשקית הקיימת ושללו כל משטר של אדמיגיםטרצית בתתישבות. יותר
 מאשר היה השוב להם שהפועל יקבל עוד גרוש ליום, הית תשוב למעגם קודם כל
 שהפועל יעבוד בהנהלת עצמו. רגש תאתריות בעבודת — תוא אשר תבע במידה
 מרובה הדבת יותר לצאת לדרד ההתישבות העצמית, לפני שצמתו איזו אידיאות של

 צורות התישבות.

 כדוגמה לכד, כמה קשה היה עגין ההתישבות של אום״ג׳וני (והוא היה הנםיון
 הראשון שהצלית), אקרא מדברי תבר, אשר עבד אתם שם:

 ״תנאי העבודה והתיים באום־ג׳וגי תיו קשים מאד, כי ברשות ההבדים היה רק
ץ אהד של הומר שקיבלו מהערבים, ובנו צריף קטן שישמש בתור מטבת והדר־  בנ
 אוכל. עם התתלת הקיץ ועם ההום הגדול ששרר במקום היו התנאים הסניטריים
 וצרכי הרפואה לקויים. הגברים התתילו לתלות הרבה, בתשפעת התום הגדול שבסביבת
 (,,הגברים״, בסד הכל היה מספרם שמונה. כלומר, מספד הברי אום־ג׳וני שתתמו
 על ההוזה היה ששה, עבדו אז שמוגה ואתר כד עשרה. ב. כ.), ולא היה אסילו
 מקום לנות מהשמש הלוהטת, וזה השפיע מאד על בריאות תתברים. ההדרים היו
 מלאים פרעושים ויתושים, כד שלא יכלו לשבת אפילו רגע אתד בתיד החדרים,
 ותיכף אהרי האוכל תיו בורתים מתוכם, ותקדחת גברת. אתרי גמד תקציר והתתלת
 הדיש היו ימים שכמעס לא היו די אנשים מבין עשרת האנשים שתיו אז בקבוצת
 (וזה היה כבר בסוף הקיץ. ב. כ.) לצאת לעבוד עם ארבעת זוגות הבהמות. זה
 השפיע מאד על מצב־רותם של תהברים מהצד המוסרי. היו בין ההברים שכמעט
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 במשד חודש לא יצאו לעבודה. חחברים חשבו שהגורן לא תכסה את ההוצאות, וזו
/ ,  היתה בשבילם אכזבח מוסרית קשה

 אני מביא את הקטע הזת רק כדי שלא תשתכרו כל כד מהתמונה שנוצרת לאהד
 עשרות שנים, שבאמת אום־ג׳וני הצליהה ולא היה תפטר. טעות מותלטת היא לתשוב
 שהיתה להם אותה הןדאות שישנה בימינו, כאשר מישהו הולד לבנות משק. האנשים

 ההם הלכו לאום־ג׳ובי בהכרה שהם עושים במיון שיכול בנקל להיגמר בכשלון.
 אגב, את היתם השלילי המותלם של רובם לעבוד על ידי אדמיביםטרציה, גם
 מבתיבה כלכלית וגם מבחינה תברתית, כבר אפשר למצוא באופן ברור מאד באותו
 המאמר של ויתקין. בתביעתו לעבור לאידיאה של תתישבות יש כבר שלילת גמורה
 לתכנית של התישבות שבאה מהתוץ — תכגית שדגלו בד• טובי הציונות, כמו, למשל,
 תכניתו של אופנהיימר. לפי דעתם של מנהיגי הציונות מוכרתת לעבור תקופה ארוכה
 למדי עד שהפועלים יוכלו לנתל את המשק בלי הנהלה ממונה. הרעיון הזה נתקל

 באי־יכולת נפשית של פועלים להסתגל למשטר הזה.

 המפעלים ההתישבותיים הראשונים לא צמתו על ידי כלל הפועלים וגם לא
 בהתאם לרצון כלל הפועלים. כשם שהנםיונות ההתישבותיים של ,,חובבי״ציון״, כמו
ים וכדומה, לא היו מפעלים מוסכמים של ציבור הפועלים, אלא מפעלים שהלק נ ךג  עי
 מציבור הפועלים תלה בו תקוות ן כשם שהלק מטובי הפועלים החקלאים נשאו על גבם
 את העבודה במושבות בגליל, — כן גם הקולקטיב בסגירה וכן ,,העבודד.״ בכנרת וכן
 הענין של אום־ג׳וגי לא נישאו על ידי כלל חציבור, כי אם על ידי חוגים של פועלים,
 אשר מתור אותו הקומץ של פועלים שנמצא בארץ התבלטו על פי מוצאם, לאו דוקא

 מוצאם הגיאוגרפי, אלא מוצאם הרעיוני.

 למדנו לפני כן כיצד התאספו בראשית העלית השנית תשעת הפועלים בארץ
 ודנו והצהירו על פרוגרמה פת אתר ועל צרכים מסוימים וכינסו אתר כד אסיפה גדולה
 יותר, של 40 איש, ובסופו של דבר התפלגו בגלל השם. הפעם אני אומר במפורש:
. וזה לא סתם מקרה. כי תחילה עוד לא היו הניגודים האמיתיים, כשם ם ש ל ה ל ג  ב
 שהיו בתקופה מאותרת יותר בין ״הפועל הצעיר״ ו״פועלי־ציוך. ,,פועלי-ציוך
 הראשונים, אנשי חומל, עוד לא עברה עליהם כל ההתפתתות התיאורטית, אשר היתד•
וך אחר כד, בתקופת פולטבה. בשביל ״פועלי־ציוך שבאו ראשונים  אצל ״פועלי־צי
 לארץ היד• קיים רק ח ש ם ״פועלי־ציוך וקצת דביקות בקשרים חפדוליטרייס שלחם
 בגולה. אבל עדיין לא היו אותם חגיגודים שבאו אחר כד, כשבאו הפועלים מרוםטוב
 אהוזי המהפכה עצמה וראו את אדץ-ישראל כארץ אשר צריד להמשיד בה אותה הפתפכד•
 שברוסיה. עובדה היא שהלק אהד כבר ראה את ההתפתתות של מפלגת ״פועלי־ציון״
 שלא לסי טעמו, וחלק אחד היה לו יחם של חברות סנטימנטלית למוצא המפלגתי
 מהומל (הקבוצה הראשונה שעלתה לארץ מהומל, שהיתר• שותפה בהגנה, היתד. עוד
 כולה ציונית, למרות זה שבאה כבר בתקוסת אוננדה ו ונשארו אצלם הברים קרובים
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 בגולה, כמעט מנחיגים שלחם. חחלק הניכר מאותם ההברים החשובים שלהם שנשארו
ד שחגיעו לרדד  בגולה עשו את כל דרד הגלגולים שעברה על התנועה בארץ, ע
 אוננדדרטדיטוריאליזם ואהד כד יצאו מכלל הציונות). הנאמנות של אנשי הוסל שהגיעו
 ארצה לשם ״פועלי־ציון״ היתה מתזיד הדגשה שהנה שם בגולה נמצאים חבריהם, והשם
 הזה משתף אותם. אמנם השם הזה, אשר בגללו נלחמו פח, חדל אחר כד לשתף אותם,
 כי הבריהם שם ויתרו על הארץ. אבל במובן הפרוגרמטי־הרעיוני — הפילוג הזה

 שקרה באותם היסים לא היה פילוג.
 ההתתלות הראשונות של ארגון שיתופי קיבוצי תיו שייכות לחוגים מסוימים.
וך, כד אלו שהלכו לעבוד בכנרת (והם הלכו ,פועלי־צי ,  כפו שבקבוצה תםג׳ראית שלטו
 לעבוד בכנרת נגד רצוגם של אתרים), שלט בתוכם פחות או יותר ,,הפועל הצעיר״,
: קבוצת אום־ג׳וני, שחיו בת ששח ן םטםיםטי מענין מאד  עד כדי כד שיש פח עני
 אנשים, כבר חתכוננח על פי מפתח של םיעות, אף על פי שכל חפועלים חאלח חיח לחם
 משקל אישי גדול מאד. הם היו מחולקים. שלושה אנשים חיו מתור אורגניזציח
. ,  ששמה היה ״החורש״ ושלושה — היו שייכים לאורגניזציה ששמה היה ,,עבודה,
 ,״החורש״ חיה, בעצם, הנםיון הראשון בארץ לאחד את כל חפועלים חחקלאים, בלי

 הבדל שייכות מפלגתית, כפועלים בגליל.
 מה היה הארגון ששמו היה ״עבודה״ ז — אם להשתמש בטדמיגולוגיה המודרנית
 של זמנגו, היה זה הקיבוץ הארצי הראשון או ״גדוד עבודה״ הראשון בארץ. הרעיון
ח: שאנשים מתאחדים על יסוד של שיתוף אישי ושויון ואחריות גמורה. ואפילו  חי
ד לא היה מקובל  משמעת, לקיים תפקידים חלוציים ידועים. הרעיון של תתישבות עו
 עליחם. אבל חאגשים חםכימו שבכל מקום שחם גמצאים חם מחוים יתד פלוגת (אם כי
 המלה ״פלוגה״ לא היתה קיימת, כמו שלא היתה קיימת המלה ,,גדוד״). חס חיים
 בשיתוף גמור ומקיימים פקודות של הנחלתם. הגהלתם היתה די מרוכזת. היה ועד של
 כל סניף וםגיף, ובראשו — אדם אהד, אשר הוא יכול היה לקבוע את הדברים.
 והאגשים הללו צריכים היו לראות את עצמם כגוף שנותן אנשים לכל צורר שיבוא:
 לעבודה ולשמירה וכוי. בארגון זה היו לא יותר מ*30—40 חבר ומכל מיגי

 מקומות בארץ.
 כשהסכימו לקבלת אום־ג׳וני, פנו אל שני הגופים התברתיים המסוימים שכל
 אחד מחם ישלח שלושה אנשים. היתה זאת הלוקה, שהיתר. לפי מפתה, עד כמה שהיה
 ידוע לי. אבל היתד. תלוקד. אתרת. שעלית כותב אחד האנשים, שהיח חשביעי או

: ל  השמיני מאלה שעבדו בתור אותו מפע
 ״עברו לשם ששה תברים, בתור גרעין של המשק, והם התברים אליעזר שותט
 וישראל בצר, בתור הבדי ועד ״התורש״ן שנים מתוף מפלגת ״הפועל הצעיר״.
!  שהם היו גם מההברים הראשונים שבאו לכנרת, והם: ישראל בלוד ותיים צימדמן

 ישנים מתברי ״השומר״, אז ״סועלי־ציוך, והם: משה קריגםר ונתן ברגמן״.



ן ו ם ל נ צ  166 ב. כ

 כדי להו־כיב את ששת האנשים צריך היה להביא לידי הסכמה את ״החירש״,
וך ואת *הפועל הצעיד״. וכל אחד ואחד  את ״העבודה״, את ״השומר״, את ״פועלי־צי
 מהבדי הגוף הזה הוא כבד — למעשה — ייצג לא ארגון אחד, אלא יותר, כגון אליעזר
, ואת ,,הפועל הצעיר״. הנםיון הראשון להרכיב מפעל ,  שוחט, שייצג את ״ההורש
 התישבותי לשנה אתת הכרית אנשים להביא את ההבורות הקיימות (בין שהתקיימו

 באופן פורמלי או לא) לסידורים מסוימים.
ות האלה של פעולה להרכבת גוף מאוהד להתישבות במשד זמן רב לא  הנסלנ
 התגבשו, לא הגיעו לידי כד שמשהו יהיה קיים. מלבד הארגון היהידי, ״התורש״ —
 כל המסעלים האתרים, אם גם לא נקראו מפלגתיים, היו בתםות המסלגות. כמו ״השומר״,
 שהית בתםות ״פועלי־ציון״. אולי הארגון האהד שהיה מהוץ להשפעה ישרה היה —
 ״ההורש״. אבל שדה פעולתו של ״ההודש״ היה צר למדי. ולמעשה, כאשר הזדמנו
 ענינים גדולים יותר — לא הועילה ההלטה של ״ההורש״. למשל, ״ההורש״ ההליט
 להחרים את כנרת. אבל זה לא עזר לו. באו הברים מיהודה, אשר היו תתת השפעת
 ״הפועל הצעיר״, והם פעלו על פי דרכם והלכו לכנרת. ולא היו, מחוץ ל״החורש״,

 נםלנות גדולים יותר אשר יגבשו את הכלל ככלל.

 הדברים תיו קשורים לא כל פד בויכותים אידיאולוגיים על פרוגרמת להבא,
: בהערכת תאדם. זאת אומרת, כל חוג, במידת שחוגים ד ה  הם היו קשורים בדבר־מה א
 כאלה היו מאודגגים בארץ, לא עסקו כל כד בפרוגרמות (למרות שהיו קיימות פרוגר
 מות שונות), אלא שהוא ידע יסה שההוג השני לא יצלה לשום דבר, או, על כל פנים,
 לא יצלת לדברים מסוימים. נאמר, הוג ידוע בא מתור תרבות עברית (אמנם, לא היתה
 מידה כל כד מרובה של תרבות עברית ביגיהם. לא צדיד להפריז גם בענין זה. כמו
 שאני רוצה להרוס כל מיגי מושגים מקובלים בנוגע לעליה השגיה, כד גם בענין
 העברית רוצה אני לבטל את המושג המקובל הזה. אנשי העליה השניה — רבים מהם
 לא ידעו עברית בבואם לארץ: האסיפות הראשונות ותועידות הראשונות של ״הפועל
״ התנהלו לא בעברית, עד כדי כד שאדם כמו יוסף אהרונוביץ פעם הסתלק ר י מ  ה
 מישיבודראש, מפני שהוא דרש שידברו עברית, והאסיפה לא היתה עוד מוכנה לדיבור
 עברי, אם כי לא היו אידישיםטים, להיפר, היו בעד עברית. ולא עזר לו לאהרונוביץ
 והוא התפטר. והישיבה המשיכה להתנהל באידיש. האסיפה הראשונה של הפועלים
 שאני השתתפתי בה בארץ גם כן התנהלה באידיש). אבל בממד! שהיה קיים הוג שהיה
 קשור לעברית באיזו צורה שהיא והעריד את הדבר, הדי יתםו לאנשים שלא היה להם
 אותו קשר לעברית לא היה יהם של הברות רבה. דוגמה אתרת: סיפרתי לכם קודם
: אם על ידי ״פועל טבעי״ ץ ר א ה ה נ ב י י ת  על הויכוה האידיאולוגי — על ידי מ
 או על ידי ״פועל אידיאלי״ ו על הביטול — מצד אהד — לגבי הפועל הטבעי, והביטול
 מצד שני — לגבי הפועל האידיאלי, שאיננו מסוגל לעמוד בנםיונות קשים. אותו ביטול
ת ג  היה קיים מצד בתור שכבד לבש עביה וידע להשתמש ברובה כלפי מי שעדיין לא ה
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6 _  למדרגה זו. וכמו בכל ארץ של עליה יש מרתקים של ותיקות בגבולות של 3

 הדשים. ומי שהקדים את תברו בתצי שנה הדי הוא ג׳דה (בךתיל), וזה שבא אתריו

ה מילאו תסקיר גדול, כאשר ל א  הריהו ״בךבעל-בית״, ״אברר״ וכדומה. ניגודים כ

 עדיין לא היה כוה לנםת גיגודים חשובים יותר.

 ובכן, קודם כל, היחס האישי שבו גתקל כל אחד ואחד מאתנו בבואו לארץ,

ר מגובשים, אשר היו כל כך בטוחים, שהאגשים ת  כאשר הוא גתקל בהוגים 9תות או ל

 מההוג האחר איגם מסוגלים למלא אותו תסקיר שהם תושבים אותו לנכון. אדם כמו

 שלמה לביא כשהלך לשמירה וגעשח חבר ב״השומר״ — הדי זה ״קרע עיגים״. ודאי,

 לא הסדו הערות מכל צד שהוא ״פועל־הצעיד׳גיק״ ומקומו לא יכירגו ב״השומד״.

 מקרים כאלת, של תצםדפות איש מתוג אתר לשגי לשם תסקיד מסוים — לא היו

 געכלים בקלות.

 כאשר מי שהוא היה מעורר רעיון על איזת ענין משותף — הדי דבריו לא

. ״כבר שמענו. מה ן ו מ א * י  שנתקלו בהתנגדות רעיונית, אלא נתקלו באיזה א

 ממשות יש בדבר הזה ?״ כי לא היתה ממשות בארגון הפועלים. היתה ממשות בזה

 שאנשים היו קשורים עם הבריהם מהוץ־לארץ מבחינה רעלגית. אף שקשר זה היה

 רופף. אבל להעמיד את היחסים על קשר הדש עם כולם יהד (ואזי — הדי ניטל מהם

 היסוד של איגטימיות תברית, היסוד של אמון במנהיג) — מה הדבר הזה יכול

 היה לתת ? !

 ״התורש״ היה הנםלן הראשון והיתידי המוצלת לגבש את הקשרים של כלל

: כאשר  הפועלים — עד קום ההסתדרות. הוא, בעצם, העמיד לעצמו תפקיד פשוט מאד

 היה מגיע פועל לגליל צריד היה הבר ועד ״התורש״ ללכת ולשוחה עמו ולהלין אותו

 בהדרו, על הרצפה. והוא ידע שהיה צריך ללכת לאכד פלוני או אלמוגי ולהשיג

ה: ליצג את הפועל, במידה שהיה ביכלתו  בשבילו עבודה. התפקיד הארגוני שלהם הי

 של הארגון, ושום תפקידים אתרים, כפי שדאיגו אותם אהד כד בהסתדרות, בימים

 הראשונים ההם לא יכלו להיות.

 הגםלן היהידי של ארגון משהו משותף ביהודה, לפני היות ההסתדרות, ושנקלט

ות בודדים שלא הגיעו אלי), היה  בציבור ושאני יכול עליו לדבר (יתכן שהיו נסלנ

. הנםלן הזה ם י ל ע ו ל פ י ש ת ג ל פ מ י י ת ל ב ב ו ל  הגםלן להקים בפתה״תקלה ק

 גם כן לא הציג לעצמו שום מטרות גדולות, כי אם רצה להילתם עם היתמות, עם

 הגלמודיות של הפועל במושבה. ידעו שניסו כבד לפתוח מטבחים של פועלים ולא

ד נגמרו בפשיטתידגל. אולי מישהו חלם על צרכניה או שההל לעשות  הצליתו, כי תמי

לת מעשיות יותר להיטיב לפועלים לא יכלו  משחו אחר וזה התבטל. כל מיגי תכנ

ן כי הפועלים המתגלגלים בשני ה״הוטלים״, אשר היו מפורסמים  להיקלט. כשבא רעל

 גם בלכלוכם וגם ברעש שלהם, צריד לסדר איזה מקום שיוכלו לשתות בו תה באוירה

 לתר נעימה — אי אפשר להגיד שזה התקבל באמון.
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 ובכל זאת אותו נםיון ראשון על הקמת הקלוב •־•פד למשהו אשר מילא תפקיד,
 אולי הודות לכד שהצטרפו אנשים מסוימים למעשה זה. הקלוב נוסד בפתה־תקוה
 בתקופת שנתרבו פועלים במושבה (אולי הגיעו עד מאתים איש); ובאותו זמן בא
 לעיךגנים א. ד. גורדון, שהיה גר בדרד כלל ברהובות; וגם ברנד הגיע באותו זמן
 לעיךגנים, והם היו בהברה הזאת בלי משפתות. וכל מה שהיה שייר לעולם דוהני-
 תברי כמעט שאי אפשר היה להיות אותו אם לא בסביבה משותפת זו. הצורר הזה
 בהקמת איזו נקודה תברתית משותפת היה די גדול. והמוסד הזה התקיים כמה זמן והביא
 את הציבור במגע רעיוגי ואנושי, מתוץ למגע הכלכלי בקשר עם חיפוש עבודה. לפני
 כן לא תיתה כלל אפשרות כזאת. אנשים הביטו כעל דבר מוזר על כד שאדם שאינו
 םתוגם יכול להיות שייר לתברתם: למשל, אדם שיש לו השכלת םוציא־
 ליםםית יש לו ענין עם ,,פועל־צעיד׳ניק״, או גם לתיפד, בתור ״פועל־
 הצעיר׳ניק״, בעל תרבות עברית — ויש לו מגע עם בתורים שאין להם

 שייכות לדברים אלה.

 באוירה תברתית זאת מילא המוסד הזה תפקיד כלשהו, ולפעמים גם הגיע
 למדרגה די גבוהה, כגון בשעת קריאת פרק בתני׳ד על ידי גורדון, שהיה קורא בלי
 פירוש המקרא, אבל בהרבה התרגשות! או בהופעת ברגר באיזו הרצאה או אפילו
 באיזו התפרצות או הערה שהעיר. כל זה מילא תפקיד גדול. אולם, בכל זאת לא הביאה
 פגישת אנשים זו לידי כד שיתגבש בתיד חיי ההוג המפלגתי איזה שהוא מפעל משותף.
 לא היה מי שיקלוט קריאה לארגון כללי של הפועלים. וגם לא היה ברור מה יעשה

 הארגון הכללי הזה.
 דנםיון הראשון לארגון כללי של פועלים, שגקלט באיזו מידה שהיא, היה קשור,
ת כ נ ר ת. שביתת כגרת שברה לגמרי את ענין האדמיניסטרציה, ת י ב  בעצם, עם ש
 ואם גם נתנה לפועלים, לשובתים עצמם, — פיטורים, אבל לציבור הפועלים בהיקפו
 נתגה הכרה גדולת של כוח וחשיבות ושינתה את מצבם בארץ. שביתה זו הוכיהה להם
 כי התנועה הציונית לא תתנהל מעתה כמו שהתנהלה עד עכשיו, ושלא יכול להיות
 מנהל של הלה ציונית אם אין הסכם עם הפועלים. זה הרים את ההכרה העצמית של

 ציבור הפועלים, שהיה אז בגליל.
 עמדו אז בפני התתלות של מפעלים בשיטת אופנהיימר. הפועלים לא קיבלו את
 הדרד הזאת. ופתאום הגיע מכתב מקלן, שהפועלים צריכים לבתור באיכות בועד לענין
 זה. הפועלים לא ידעו אם לקבל הצעה זו או לא. מתור כר ההליטו, בתור אוירה זו,
 לכגם את באי־כוה פועלי הגליל, לדון בדבר. לפי הידיעות שיש בידי, היה המודד
 של בחירות לועידה באוםיג׳וני אהד לשמונה, והיו שבעה־עשר צירים. מתור כד יכולים

ל: שבעה־עשר כפול שמונת.  אתם לדעת כמה פועלים היו אז בגלי
 ועידה זו של 17 צירים התקיימה באום־ג׳וני והיא עשתה את הנםיון לבתוד מוסד
 קבוע, שיי_צג את כל פועלי הגליל. באיזו מידה הענין של התישבות, כהתישבות, היה
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 עדיין רתוק באותו זמן הובלט על ידי העובדה שההצעה של התישבות במרהביה לסי
 תכנית א1פנהיימד נתקבלה באייהבנה גדולה ובאי-אהדה מצד הציבור.

 כמובן, היו מומנטים שונים שגרמו לאי־הבנה זו. צריך לומר שאיש מהנאספים
 לא ידע ברור מהו הדבר המוצע. מבהינה ידועה אפשר היה להבין את אי-האהדה
 הזאת להצעת מרהביה אילו באה כתוצאה מתוך אי־בהירותה ומכיון שביצועה
 גמסר לאגרוגום מהתוץ. יתכן גם שאת האגרונום הזה לא הכירו ולא ידעו אותו. אבל,
 בעצם, היה אי־דצון מצד המתנכתים (אני עוד רואה אותם לסני) לכר שפועלים יכגםו
 לאהריות התישבותית, שאינם יודעים מה טיבה. למה להם להיכנס לועד של איזה
 מפעל כזת ולהיות שותפים לו ז מי יודע מהו המפעל הזה ז אם קשור הוא בתיאוריה,
? אהד האנשים הראשונים ו ו? אם כן, למה זה לנ  שמא זו מתנגדת לתיאוריה שלנ
 בציונות אשר הבין את רעיון ההתישבות — היה קפלךקפלנםקי, והוא הבר נאמן של
 ״פועלי-ציוך. אבל אותו הבר ״פועלי־ציון״ שדיבר בענין זה באותו כינוס, על כל
 פנים, השש מאד, שמא יש בזה םטיה תיאורטית מעקרונותיה של תנועת הפועלים.
 קראתי לפניכם את דבריה של מניה שוהט, המספרת לפי תומה באיזו מידה היא פגשה

 התנגדות גדולה, בין הבדיה ובין תיאודטיקנים, לכל רעיון של התישבות קיבוצית.

 כאן קרתה אירוניה גדולה: אותם האנשים, אשר באותה ועידה של אום־ג׳וני
 פהדו עוד מפני כל הצעה של התישבות בכלל, והתישבות אופנהיימרית בפרט, מתור
 זה שעצם הרעיון של התישבות מאורגנת של פועלים יכול להיות סתירה לסוציאליזם,
 רבים מהם גפגשים אהד כד במרהביה או בתל־עדשים ובכמה וכמה קבוצות והיו
 מהבונים הנאמנים של הקבוצות. אבל בהכרתם, על כל פנים, בשטח העליון של הכרתם,

 הרעיונות האלה טרם הבשילו.
 האנשים אשר התכנסו באום־ג׳וגי לא הכריזו אפילו על הקמת הסתדרות. הם
ין הכרת לארגן הסתדרות עם כרטיםי־חבר. ההליטו רק להקים מוסד, אשר  לא דאו עדי
 יקרא ״ועד פועלי הגליל״. כלומר, נציגות פועלי הגליל. אגי מצטער מאד שלגבי אותה
 מועצה — שהיא היתה התהלה של ארגון פועלי ארץ-ישראל — אינני יודע לספר יותר.
 ואינני יודע אם באיזה מקום שהוא נשמר איזה שריד מההלטות הועידות הראשוגות
 של הפועלים בגליל. מה שהיה בידי — נלקה על ידי התורכים, בימי חםן־בק. נשדד
 כל רכושי בכגרת באותו הזמן וגם הלכו לאיבוד כל הניירות שהיו לי באופן פרטי.
 ומבחינה ציבורית, אינגי יודע אם באיזה מקום שהוא תיתה דאגה לפרסום הדברים
 הללו. אז היו כבר שני עתונים בארץ-ישראל: גם ״הפועל הצעיר״ וגם ״האחדות״. אבל

ד לסרסם את ההתלטות. י  הם לא התשיבו את הועידה ההיא במידה כזאת, שיראו צ
 ורק את התומר הדוקומגטרי מהועידות של פועלי יהודה — הודות למאמץ גדול
 שנעשה ערב העליה השביעית — עלה לאסוף יחד במאסף אהד (״בעבודה״). בקושי רב
 עלה לכנס את התלטות הועידות, אף כי לא את כולן. התלטות הועידה ההמישית לא
 נשמרו ואני מצטער על כד שלא נוכל להקים את ההשתלשלות הרעיונית של הועידור
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 הראשונות בגליל באופן דוקומנטרי. אספר לסי זכריני — במידה שאפשר
 לסמיך על הזכרון — כמה דברים מהתתפתתות הרעיונית של תנועת הפועלים.
 הועידה הראשונה בגליל (אום־ג׳וני) היתד! בפסח תרע״א, ובשבועית נקראה

 הועידה ביהודה.
 צפה השאלה: מה, בעצם, יכילת לעשית הסתדרות של פיעלים בארץ-ישראל ז
 אנשים הרגישו אמגם צירך להתארגן. אבל מה יכיל היה ארגון כזה בארץ לעשית ?
 אנשים באו מאירופה והיה להם מושג־מה על טרייד-יוניון ועל ארגון של פיעלים. אין
 זה ארגון פיליטי אי אידיאולוגי, אלא ארגון לצרכים הפשוטים וההיוניים של בני־אדם.
: מלהמה לי על ע ד  מה הם הצרכים האלה ז הפיעל היהודי שהתארגן בפולין ובליטה י
 קיצור יים העבודה, על עזרה במקרה של שביתה. גם שם, בגילה, היה הארגון הזה
 גמצא בידי אידיאיליגים, בעיקר — לשם תעמולה. פה בארץ לא היה לאידיאיליגים
 צורך בארגון זה של הפיעלים, ראשי המפלגית לא ראו את הד״םתדרות הזאת כמכשיר
 רעייני תזק. משום כד לא תמצאו בועידותיה הראשינית של ההסתדרות החקלאית
 פריגדמה של פעולת תרבותית. אין הדבר הזה לא בועידה הראשינה בגליל ולא בועידה

 הראשיגה ביהודה.
די ארגון מקציעי ? לקיים  השאלה היתד•: מהי היכילת של מלתמה מקציעית בי
 שביתית? — הפיעל בגליל, אשר עבד אצל האברים במישבית, לא חשב כלל על
 שביתית. הוא עשה איתן דק בתוית הלאומיית, בשעת סכסוכים גדולים. אבל השביתה
 לא היתד. קיימת אצלי כאמצעי קבוע. הפיעל ביהודה — לא עלה על דעתי לסדר
 שביתית. כי כל שביתה בפתת־תקוה וברתיבית היתד. נגמרת בפיטורי פיעלים בלבד.
 איתי הנשק אשר היה כל כד חשוב בשביל הפיעל בגילה — לא יכיל היה למלא תסקיר
 כלשהו בהיי הפיעל בארץ, אם לא לדבר גם כאן — ביהודה — על התוית הלאומיות,

 אשר תיו לגבן בעיות מיוחדות.
 אם כן, הסתדרות אשר אין לה תפקידים תרבותיים, אין לה תפקידים
 מלתמתיים, אפשרויות משקיות ממש — אין לח, מפגי שאין עדיין מחשבות על
 חתישבות> בשביל רעיונות על צרכנות וקואופדציח — אץ לד. לא כסף ולא אמצעים,
ץ לרוב האנשים שפעולה זו חוכל להועיל במשהו — אם כן, ארגון זה מח מ ץ א  וגם א

 יש לו לעשות ?
ץ זה בועידת פועלי יהודה •  ואני אקרא לכס מח חיח ניסוח ההתלטות בענ

 ״א) הועידה מכירה בנחיצות התאתדותס של פועלי יהודח חחקלאים.
 ב) חועידח בוחרח בועד המרכזי של פועלי יהודה ההקלאים.

 ג) חועד חמרכזי נבחר סדי שנח בשנד. על ידי אסיפת כללית של כל הפועלים
 החקלאים או באי־כוחם.

: להגן על הענינים הכלכליים והרוזזניים של י  ד) פעולתו של הועד המרכז
 הפועלים, לחוץ־ ולפשר במקרי םכםוכיס, בהישענו על הוראותיה של הועידה« לעזור
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 לזה שבכל מקום (מושבה וחנה) יסודר ועד פועלים מקומי. על הועד לבוא בדברים עם
. , ,  ועד הפועלים המרכזי שבגליל

 זאת היתד, תכנית הפעולה שיכלה להתוות לעצמה אותה ועידת הפועלים
 הראשונת ביהודה.

 ״בנוגע לשאלת ההתישבות השיתופית (זה ענין תכנית אופנהיימד. גם פה דנו
 בענין באי־כות לועד. ב. כ.) לא קיבלה המועצה ההלטה קבועת. ורק בדדד כלל הביעה
 את אהדתה לנטיון וההליטה להשתתף בבחירת שני באי־הכוה של הפועלים לתור ועדת

. , ,  הישוב השיתופי

 כפי שאתם רואים, עדיין לא אמרה ההסתדרות, כאשר באה להגדיר את עצמה,
 מה היא רוצה לעשות. מלבד הענין של עצם הארגון ותייור במקרים ידועים (כלומר,
 משא־ומתן עם אכרים, בלי כל כות של לתץ, כי אם דק על ידי פישור בין הצדדים),

 לא ראתה לפניה הועידה שום תפקיד של ממש.
 אולם בועידה הראשונה ביהודה כבר התעורר רעיון, אשר היה בו רמז למשתו.
 רעיון זה אף הוא היה מםובד מאד. זה היה רעיון שהפועלים צריכים שיהיה להם מכשיר
 כספי משלחם. מצד אחד לא חאמינו שיש כוח בידי ציבור הפועלים לאסוף משהו. אני
: אילו הצלתתי ד בץ ברנד באהד הימים הקשים שלנו. אמרתי לברנ  זוכר שיתר, ביני ו
 לרכז 300 פרנקים של הפועלים, לא של הקצבה, אלא סכום שינבה בין הפועלים, היה
 זד, יכול ליהפד למכשיר פיננסי, שיגדל מעצמו. וברנד צתק לזה. היתד, םתשבה שאפשר,
 על ידי מאמצים עצמיים של פרוטות, להופיע לגבי הצד השני לא רק בנזקקים, אלא
. ם י ל ע ו וך רעיון של ק ו פ ת פ -צי  גם כבעלי הצעות. מאידד גיסא, היד, אצל ״פועלי
 חם חחליטו להתתיל בפעולה עצמית בארץ־ישראל, והם באו והציעו לפועלי ארץ-
 ישראל את הרעיון של קפא״י. ויכוה זה התגלה אתרי כן כויכות גדול, שתצית את חיי
 הפועלים בארץ (יש לחבין שכל חחלטה בעגין זה היא פרי פשרות. גם קביעת היתם
 אל פרטי הנםיון של אופגהיימר היד, פרי ויכוח. יצחק וילקגםקי קרא הרצאה על
 תשיבות הדבר הזה. אהרים לא רצו בכד). גם התהלטה בענין קופת פועלי ארץ-ישדאל

 היא פרי פשרת:

 ״א) הועידה מכירה את הצורר בקופת פועלים של פועלי ארץ-ישראל, שתעזור
 להם במקצוע הכלכלי, התברתי והרוהני.

ה! ב. כ.).  ב) הקופה צריכה להיות אי־מפלגתית (תשימו לב לדבר ז
 ג) הקופה צריכה להיות תתת הנתגת ועדת הפועלים שתיבהר על ידי כל פועלי

 ארץ־ישראל.
 ד) האמצעים לקופת נצברים אד מאת פועלי ארץ-ישראל בלבד.״

 ״הערה. בנוגע לקפא״י הקיימת, שנוסדה על ידי ״פועלי־ציוך, מכירה הועידה
 לנהוץ להשתתף בה בכדי להשפיע עליה ולהתאימה להתלטות הנזכרות״.

 לפנינו ההלטה שאינה פשוטה כל כד. מצד אהד אומדת הועידה הזאת שפועלי
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ם: א) שזה יהא  ארץ-ישראל צריכים שתהיה להם קופה שלהם, ויש לה עקרונות אהדי
; ב) שתצטבר דק מכספם של פועלי ארץ-ישראל« ג) שההנהגה  עגין בלתי־מפלגתי
 תהא עצמית של הפועלים ותיבתר על ידי פועלי ארץ־ישראל. כל סעיף מן הסעיפים
 האלה שולל איזה דבר. בדברי הקודמים ציינתי את העיקרון שפועלי ארץ-ישראל
: שלא ליהנות מכספי הוץ. כי הפועלים ראו בזת את המקור העיקרי ד א  החזיקו בו מ
 של ידידה. גם כאשר דיברו על התישבות פהדו מפני זה׳ כי חשבו שהעזרה מכספי
 חוץ תביא לידי שחיתות. הדבר השני שעמדו עליו הוא — שהקופה תזאת צריכה
ל הפועלים; הדבר חשלישי — הנהגה כ  להיות שייכת לא לחלק מן הפועלים, אלא ל

 עצמית.

ה: א) שהכסף יאםף מהתוץ! ב) שהקופה  ולעומת זאת הרעיון של קפא״י הלא הי
 שייכת ל״פועלי־ציון״ בעולם, והם מוכגים לתת מקום בתגתגת גם לפועלים
 ארץ-ישראליים׳ אבל — על כל פגים — הקופה היא של מפלגה אתת, וההנהגה תיא

 של המפלגה.

! וכפשרה בא הגיסות שתלה  וכד נתקלו בועידה בשתי שימות מנוגדות לגמרי
 את תענין במשא־ומתן, שממנו יתברר אם ישתתפו באותה הקופה או לא.

 כדי לסיים פרשה זו עלי להגיד שההתגגדות בארץ-ישראל לקפא״י היתד,, בעצם,
 התנגדות כפולה: מצד אתד התנגדות פשוטה מאד (שאפשר גם למצוא לה עוד שרידים
 בספרות של אותו הזמן), היא התנגדות מפלגתית. ״הפועל הצעיר״ דאה בקפא״י
וך מביאים אותו לארץ כדי להשתלט על ידי זה על פועלי -צי  מכשיר ש״פועלי
 ארץ-ישראל, ומשום כד צריד היה להתנגד לו. ותיו גם אחדים אשר קיבלו את הקופה,
 אבל לא קיבלו את הרעיון של השתלטות תיצונית. אבל איש כא. ד. גורדון שלל

 את הקופה בכלל, כי שלל כל עזרה מבחוץ.

ר ש ע - ע ה ב ק ש ר  פ

ל ע ל ל כ ר ב ו ד א  שימו לב לענין שעליו לא דובר בועידה הראשונה — ל
. יותר מזה, גם בהתלטות של חועידות שלאחריה לא תמצאו את שאלת העליה. ה י ל  ע

 הדבר הזה דורש הסברה גדולה.
 כשמספרים על ענין העליה השניה מזכירים את הכרוז של ויתקין ועוד כרוז
ץ יודעים שבארץ-ישראל, בציבור  אהד, של ״הפועל הצעיר״ — שקרא לעליה. אבל א
 הפועלים, בין אנשי העליה השניה, היתה שוררת התנגדות גדולה לכד שיקראו לעליה.
 אינני יודע מי הם הצעירים אשר יהד אתם התם ויתקין על הכרוז, אבל היתד,
 התנגדות גדולה גם לכרוז של ויתקין בשעתו אצל תבריו. כי כלנתו היחה להתישבוח.

 והתישבוח היתה, בכלל, פסולה.
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דרד כלל היתה תתנגדות לקריאת העליה. ״זה לא עני..-,• — \»מרו — אנשים  נ
 באים — אנתנו מטפלים בהם. אבל לקבל עלינו אתריות לעליית אנשים — זה לא. כי
 רק אידיאליסטים יכולים להאמין שעל ידי קריאה לעליה אפשר לקבל עליה, וכי

/ ,  מותר לפועלים לקרוא לעליה

 בגליל, באחת הישיבות הראשונות של ועד פועלי הגליל, הוחלט אמנם לא
 לשלוח שליח מיוחד לגולח, — זח לא חיח כלל בכוחנו — אבל חבר אחד גםע
 חביתח לרוםיח, חבר חמרכז, וחוטל עליו שחוא יטפל בענין זירוז חעליח, ונמסר לו כרוז
 צנוע מאד. וזאת היתה יצירתי תםטרותית חראשונה בארץ. אבל חכרוז חזר. לא זכר•

 להתפרסם בשום מקום.

 בגליל לא היתד. בכלל שאלד. של חוםריעבודה. אי־האמון בעליה לא יכול היה
 שם לתפוש מקום גדול. אם מישהו רצה להישאר ולעבוד בגליל לא היה עיכוב בדבר
 הזה (ואף כי לאתר 2—3 שגים עזב, כי לא יכול היד. לתישאר לעולם ״חרת״ או פועל
 במטולה או במלהמיה). אבל ביהודה, שראו בה גם את היציאה המתמדת ואת תוםר־העבודה
 הגדול — שם גבר אי־האמון בעליה ואי־הדצון לקרוא לה. זה היה קשור גם בהגהה
 שתםתדרות הפועלים תיא מקצועית ואין זה מעניגה להתעסק בשאלות כאלה. מפלגות
 אם הן רוצות לקרוא לעליה — הרי זה ענין שלהן. הן עוסקות בפוליטיקה ובאידיאליזם.
כוח: אם צדיד לקרוא לעליח או לא. וחויכוח נגמר י  בועידה השניה כבר היד. ו
 בזה שלעליה לקרוא אי אפשר, אבל אפשר לעשות משהו אהד. מלה אתת היתה
ה (מתן אינפורמציה היה אז י צ מ ר ו פ נ י א: א הי  נפוצה אז מאד בארץ-ישראל, ו
 בארץ-ישראל תפקידה של לשכת־המודיעין, שבראשה עמד מ. שיינקין). אינפורמציה
 על עניני עבודה — זה נתשב למותר להסתדרות פועלים. לעורר לעליה — לאו, אבל
 אם פועל שואל אם כדאי לו לבוא לארץ ומה הם תנאי ההיים והשכר כאן — אז

 צריד לענות לו.

 והנה מה שהוהלט בעניני העליה בועידה השנית ביתודד.:
 ״ד. הועידה השניה של פועלי המושבות ביהודה מכירת את עבודת האינפורמציה
 לאתת תעבודות תכי־תשובות בשביל ביצורו והתרבותו של הפועל העברי. הועידה
 מטילה חובה על מוסדות ההסתדרות: 1) לתקור את מצב העבודה, 2) להספיק ידיעות
 מדויקות לעתונות הארץ״ישדאלית וללשכוידהמודיעין, 3) לנהל במרץ את האינפור

/ ,  מציה המקומית בשיתוף כל הכוחות המקומיים
 הכננה היתד., בעצם, למצוא מקומות עבודה במידה שהיתת אפשרות, והכותות

 המקומיים — אלה היו אותם האברים אשר עזרו לפועלים להשיג עבודה.
 בסעיף הבא נאמר שצריד לעמוד בקשר עם הפועלים העירוניים. והכןנה היתה,

 כנראה, לא לעורר אותם ללכת לכפר אלא במידה שיש צורך בעבודה בכפר.
אמר: ״להקור אתרי מקומות עבודה פנויים ולהכניס פועלים  בסעיפים 6—7 נ

/ ,  במקומות האפשריים. לבוא בקשר עם הסתדרות הפועלים האינסורמציונית
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 גם אני אינני זוכר כעת מה זה. תילכחו מזה עד כמה אי אפשר לסמיך על
 חזכדין בענינים אלה. קשה לי לימד באופן ברור למה התכוונו בהסתדרות הפועלים
 האינפורמציינית. אולי אין זי אלא שגיאה שנפלה באהת הפתקאות שניצלו משכהה ן

 ואולי התכוונו להתהלת לשכת העבידה של ״הפיעל הצעיד״ ז
 גם בתתלטות אלה ביטויים שונים והגדרית שינית, ובלבד שלא לומר את

! ה י ל ע : ה ל מ  ה
 אני מיצא עיד הפעם סעיף מיותר על ,,אינסידמציה״ בועידה השלישית ואינני
 מוצא תהלטה ברורה בענין העליה, ואפילו לא בועידה הרביעית, אשר תיתה כבר

 בשנת 1914. אם כי הענין של אינפירמציה תפש בה מקים רתב.

 ראינו שמצד אחד, בזמן תקמת ההטתדדות — ביהודה בפרט — הודגש שארגון
 זה תכני מקציעי. ומצד שני, מה הם הענינים המקציעיים האלה — עיר לא לגמרי
 היה ברוד. היה ידוע שצריד לתפש עבידה לפיעלים. אבל ברור היה שכוחה של
 ההסתדרות בשטה זה איגגו גדיל. ובכן, מהו שדה הפעולת אשר היכה אז לפיעלים ז
; עניגים של תיניד אי תרבות, אי ענינים  כיון שהתישבות היתה רתיקת מאד
 שבאידיאיליגיה אי פיליטיקה תיו מתוץ לתפקידי ההסתדרות, כי התנאי לתקמת
 ההסתדרות היה שתעסיק בענינים פשוטים מאד הניגעים לכל הפיעלים; מה גשאר
ז הדבר אשר היה משותף לכל הפיעלים, מיים ביאם לארץ, ת י ש ע  אז להסתדרות ל

 מתוץ להיפוש עבירה — היה עזרה הדדית.

 עזרה הדדית בין הפיעלים, בצורה בלתי״מאורגנת, היתה קיימת כל תזמן. אם
 חלה אדם טיפלו בי הבריו. ואמנם, הועידה השניה של פועלי יהודה הגיהה את היםיד

ת: היא ההליטה על קופודחילים. י  הראשון של עזרה הדד

 מובן, מקופת־הילים זי, שראשיתה ב־1912, ועד לקופת־תילים של ימינו ישני
 מרחק גדיל מאד. אינני יכיל לקדיא הרצאה מיוהדת על יסוד קופת־תילים. ואולם
 מבמת תקנית של קופת־הילים תבינו מה חיח חמצב. מעגין עד מח מעט חוא חחימר
 שנשתמר על יצירת קופת־תילים. לפני תתקנית שתותקנו לאתר זמן מסוים, ושם מסופר:
 ״ג. כל חבר מכנים פרנק אהד (6 גרושים תורכיים באיתי הזמן. ב. כ.) דמי־

 כניםח וחצי בישליק (בישליק — שלישח וחצי גרושים) בכל חידש״.

 ,,ד. כל חבר מחויב להשתתף בפועל בליגת חולה, אי לשליח אחר במקומי״.

ד לא אתיית ולא ריםאים קבועים. והעזרה יכלה להסתדר על  לא היו לנו עי
 ידי כד שתבר, על פי תיר, הלך ללון ל״לינת הילה״. וקופת־תילים הבטיהה לי לחילה
 רופא, רפואה ולינה, ובעת חצירד — גם מקים בבית־חולים. אבל בפירוש הוכרז שלפי
 שעה אין הקופח מבטיחה לא עזרה למבדיאים ולא מנותת לאהד המתלה. וגם עזרת
 לכלכלה בשעת מחלה אי להיבלה לבית־החולים יכלח חקופח לתת לחבר כהללאה,

 על מנת שתותזר על ידי כאשד יוטב מצבי.
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 בין חתקנות חראשונות של קופת־תולים היתח תקנח, שעולת חדש עד שני
 תרשים קופודתולים נענית לו גם אם לא נכנם לקופודחולים. לאחר שלושד. חדשים
 חוא נחשב כבר תושב ארץ-ישראלי, ותקופת כבר פטורת ממנו אם לא נכנם כתבר.
 חיחם לעולח חחדש, שיחנת מתזכויות של קופת־חולים, אף על פי שלא חםפיק לחיכנם

 אליד. — חוא אחד הסעיפים חמענינים מאד בשטח זח.

ן בחם? אחד ת  מה היו הענינים הפנימיים שהועידה השניה כבר יכלה ל
 המקצועות אשר הפועל במושבה יכול היח לחדור אליו — היתד. עבודה בפרדסים אצל
 המוטורים. זו נתשבת לעבודת מכובדת. אבל תיו גם תאונות בםוטורים. היה מקרה
 שפועל נקטעה ידו, והדבר הזה העסיק את התםתדדות במשד שנה שלמה במשא-
 ומתן על פיצויים שלו. הן לא היה שום הוק להגנת פועלים. גם לא עלה על הדעת
ת קדה מקרה כזה — לא התערב איש נ פ  שיתקיים הוק כזה. ואם בפרדם של א
: ״להשתדל  בדבר, וחאפנדי לא חשב שהוא אהראי בפני מישהו. הועידה השניה דרשה
בתם אצל חמוטורים״. אולם בועידח כבר תתעוררו  לתבםית באתריות את הפועלים העו
 שאלות חדשות. לא היו עוד בירורים בענין התישבות, אבל הית כבר בירוד על
 איזו פעולת משקית עצמאית של פועלים. זח תתבטא בחחלטה: ,,להשתדל לסדר

 קבוצות קבלניות לעבודת תנטיעות״.

 הסעיף הזד. וחםעיף על ביטוח פועלים — אלו חן שתי תפעולות חיתידות
ני הפועלים. רעיון הקבוצות הקבלניות לא  שהועידה מצאה לטפל בהן להגנת עני
 בא מתור ציבור הפועלים. אמנם, יתכן שבמקרים בודדים לפני כן היו קיימות קבוצות
ן דדד לעצמו. לכד הגיעו בזמן י ת  קבלניות. אבל ציבור הפועלים לא ראה בהן ע
 מאותר יותר. בועידת תזאת באה התביעד. מאדם שלא מתעלית תשנית, כי אם מאהד
. ת א ד גדול של הפועלים ב ת  מאנשי העליה הראשונה, יהושע ברזלי. הוא היה י
 הוא עלה לארץ בתרמ״ז(1887). עזר הדבר. לאגודת הפועלים הראשונה. כל כתיבתו —
 בסיפורים וגם במאמרים — תיתה בה תרדה גדולה לעניני הפועלים. הוא היה גם
 אהד המעטים בין אנשי העליה הראשונד, שתרגישו את עצמם קרובים בנפש לעליה
 השניה, אף על פי שלא מצאו אליה את הדרד. מובן שהיה הבדל ידוע בצורת הייהם ו

 הם היו גם עסקנים השובים.

 כדאי לנסות פעם ולהעלות בשמות את כל האנשים מהעליה הקודמת שיש להם
ן הפועלים בארץ:  הלק נאמן בנפש או בעזרה מעשית לגבי עני

ן — אשר נתהבר מיד לאנשי העליה השניה (אגב, כל אלה י ק נ  יתושע ת
 על פי רוב, בצורר, זו או אחרת, לא היו מקובלים על ההברה הקודמת). ואני איני
 יכול עכשיו לדבר עליו הרבה. אבל זאת היא פרשה מענינת מאד. חאגרונום
 ק ר ו י ז ה במקודרישראל — אשר זכויותיו גדולות בהכנסת פועלים עברים בפלחה,

י  ו
ק י, אשר בא לארץ וחצליח למצוא עבודה ס י ר  וגם פועלות. חשלישי — ק ל ו
 בפקידות של חברון וניסח לחשתמש בפקידות חברון בשביל לחגשים בחיים רעיונות
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 חדשים. יש לו חלק גדול בהקמת המושבות הגדולות בגליל התחתון וגם בנםיון
אחו  ליצור שיטת אריסות יהודית (תתחיל בזח עוד בםג׳דה, לסבי בוא קרויזה). ו
: בלעדיו ן ו  כד היו לו עוד זכויות גדולות יותר, בזמן שהיה כבר פקיד בגליל העלי

 לא היו לגו לא אילת־השתר ולא כפר־גלעדי.

 מהעםקבים ביהודה אסשר לקרוא רק בשמו של משה ם מ י ל ב ם ק י, מהאברים,
ל או כמו ו  אשר גילה יהם לאבשי העליה השביה. והיו גם אברים כמו יעקב ק ר
ר ברתובות. זכם העמיד את בתלתו לעזרה לעבודה ל י  משפתות אסדים ז כ ם וטוביה מ

 עברית. הוא מת לא מזמן.
, את ת י ם י ן — איש ביל׳יו, אשר ה פ  מעםקבי הישוב יש להזכיר את ד״ר הלל י
 יצא את הארץ לאחר שבים אתדות של היי עבודה וסבל, בגיל גבוה למד דסואה,
 ותזר לארץ כרוסא וכבא-כות ,,תובבי-ציוך כבר יתד עם העלית השבית. ותוא הדגיש

 קרבה גדולה לאבשי העליה השביה. הוא גם היה המיםד של עיךגבים.

 יתיאל מיכל פ י ב ם, שהיה תהילה אף הוא קרוב לתוג זה, פבה באותה השעה
 כבר לגמרי לישוב הישן. הוא היה מר־נפש ונפגע מאד, והישוב הצעיר של הפועלים

 לא הכיר אותו והוא לא הכיר אותם.
יתקץ וזאב םמילנםקי,  אשר למיכאל ה ל פ ר י ן — הוא שייד לסוג האנשים של ו
 שהיו מאנשי העליה הראשונה, אבל הזרו לארץ יהד עם העליה השניה, ובתור העליה
 השניה היו לו תלמידים שלו. אלכסנדר זייד עוד היה אתר מתלמידיו בוילנה. לאהד
 ניתוק של הרבה שנים מהארץ הזר ועלה והוא דאת את עצמו לא כמו איש הישוב.
 באותה מושבה נם־ציונה שהוא יסד לא היה לו אסילו דונם אדמה. הוא התתלד

 בארץ חצי רעב.

 המודים שנמצאו באותה תקופה בארץ לא נכנסו לחיים חציבוריים, מחוץ
ד היו מודים, באותה תקופה, שהיו ידידי הפועלים > ביניהם שמחה  לויתקין. כמובן, תמי
 ו י ל ק ו מ י ץ, המורה בראשיפינה. היו כאלת אשר באו במשד אותו הזמן עם העליה
 השביה. המודים מהדור הראשון, כמו בדזובםקי או ילין, לא הכרתי שהיה להם קשר

 עם הפועלים.

 בועידה השביה, שאבי עומד בה, הופיע י. ברזלי. עוד לא היה מקובל באותם
 הימים שיבוא אדם לברך ועידה. — והנה — יהושע ברזלי בא אל הועידה.
 מנסיונו ידע כי הדרד היהירה לפועל העברי לכבוש עבודה היא — לתתארגן
 בקבוצות קבלגיות, והציע זאת. מסביב להצעח זו חיח ויכוח גדול. אבל סוף

 סוף נתקבלה ההתלטה.
 באותה ועידה עבר בשלום הענין הזה של הקבוצות הקבלגיות וגם הענין של
 עליה, על ידי תסכם על אינסורמצית. אבל פרץ ויכות בענין אהד, אשר היה כאילו
 צנוע מאד. המפלגות הקפידו מאד על כד שעניני תרבות לא יוכנסו לסמכותה של
 ההסתדרות התקלאית (מכיון שבזה יכולים להיות ניגודים). ובכל זאת בועידה השניה
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 הובאה הצעת תרבות צנועה למדי, והיא שהפועל החקלאי זקוק להשכלה תקלאית,
ה לאו דוקא א  ושיש ליצור ספריה תקלאית נודדת. הדבר הזה עורר ניגוד עקרוני מ
 מצד המפלגות, כי אם מתוך הפועלים בעצמם. הפועל ביהודה ובגליל חונך על זה
: לעבוד במעדר או לתרוש במתרשה. אבל מה לפועל ש מ  שתפקידו הוא לעבוד מ
: מתשבת לצאת ז הלא בזה צפון משהו אתר י ג ו י  ולהתעניגות בתקלאות באופן ע

 ממעמד הפועלים.

 בעצם הרעיון שפועל יכול להתענין במקצוע ראו איזת דבר שצםונות בו
 מזימות. ותיתה התקוממות נפשית נגד הצעה זו. הפועל הטוב — הוא אותו פועל
 היודע לעבוד במעדר ולתפור כר וכר בודות ביום. שום התענינות בבוטניקה או
 בזיבול — אינת נוגעת לו. בעלי התרבות צריכים להתענין בזת. ״אנתנו צריכים
 לעבוד ממש״. ואפילו להרכיב מין במינו — אין הדבר הזת דורש לימוד. הפועל

 ההרוץ יתפוש את הענין, אם ילווה את הפרדםן בעבודה זו.

 הרעיון הזה, להקים ספרית מיותרת להקלאות — והיא יכולה היתד, לתיות
 רק מטוטלת — גרס גם לקריקטורות (המור עם שגי ארגזים על גבו) וגם לצתוק.

 אבל סוף סוף נתקבל הרעיון והוחלט עליו בתיוב.
 בההלטות של ועידה זו אין עדיין שום התלטה על פעולה תרבותית, אף על פי
 שאני זוכר היטב מאד כי לאהד זמן קצר התקיימה כבר ישיבה של ועדת התרבות.
 אבל מהוץ להקמת הםפדיה הקטנטונת תזאת, אינני יכול להיזכר בשום סימנים

 לפעולה כזאת, על כל פנים, באותה תקוסה.
 הויכות בענין קפא״י הזר והזר עלינו והעסיק את ההסתדרות במשך 2—3 שנים.
 אם בועידה הראשוגה הוחלט על קופה עצמאית לגמרי של פועלי ארץ־ישראל, הדי

ה:  בועידה השגיה יש כבר שיגוי בדבר הז
 ,.הועידה השניה מכירה בנהיצות קופה משותפת לפועלי ארץ־ישראל ולפועלי
 חוץ (קופה משותפת! ב. כ.) המתענינים בעבודה הארץ-ישראלית, לסיפוק צרכיהם
 המשותפים (זאת אומרת, יש הנחה שיש צרכים משותפים לפועלים בארץ-ישדאל
 ולפועלים בהוץ-לארץ. ב. כ.). הקופה צריכה להימצא כולה בידי הסתדרות כללית

 בלתיימפלגתית של פועלי ארץ־ישראל״.

 הבשיל הרעיון של שותפות עם פועלים בחוץ־לארץ במפעל כספי, אבל ההגתלד,
 של הקופה — זהו כבר עגין ארץ־ישדאלי, בלתי־גיתק. 37מדד, זו לא תתאימה בשום
סף: ״האמצעים לאינפורמציה ו  אופן לעמדתם של ״פועלי־ציוך. גתקבל גם סעיף נ

 לקבל מקופת ההסתדרות ומהקופה המשותפת״ שתץצר.
 מאימתי התהילה ההסתדרות להתעגין ולטפל בעגיגי ההתישבות בתםתדדות?
 הדבר מתהיל רק מהועידה השלישית ביהודה, אשר תתקיימת בתרע״ג (1913). בה

 נדון ענין ההתישבות ונדון כבר בשיטה.
 מהזמן שויתקין הציע את הרעיון של התישבות עברו קרוב ל־4—5 שנים.
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 בועידת זו יש כבר שינוי גדול מרעיונו של ויתקין. עד מה דובר ז לא על חתישבות
 כמו זו שלגו עכשיו. עד כדי כד לא הגיעה ההסתדרות! הסעיף אשר עמד על סדר
מר: מושבי עובדים. כי . עוד אי־אםשר היה לו ם י ל ע ו י פ ב ש ו ה: מ  היום הי
: מושבי פועלים. מכיון  אילו זה גאמד אז היה זה מעורר ויכוה גדול אבל אמרו
ם ועמדו ביסודה של נחלת־יחודח, והדבר הזת תפש מקום ידוע י נ ךג  שהיתה כבר עי
 בחיי הפועלים, על כן באו לדון בשאלה זו. יש להתעגין ולראות איזו מתשבות
 כבר ריתפו וגתקבלו בתיד ההסתדרות. פה יש כבר מושגים יאשר קודם איגנו
ח הקימת והתישבות. והבה  רואים אותם. בהחלטות הועידות הקודמות לא נזכרו ק

את:  הפעם אנהנו קוראים ההלטת כז

ם י ל ע ו י פ ב ש ו ד מ ו ס י  ,,הועידת תשלישית של פועלי יהודה רואה ב
ת (הרעיון הוא שיכולה להיות לא צורת אתת, אלא ו נ ו ש ם ה ה י ת ו ר ו צ  ב
ת ת  צורות שונות, אף על פי שלא היד. עוד ויכוח בין קבוצת וקיבוץ. ב. כ.). א
: י טו ע ו ת ל א מ ת ה (שימו לב לבי ק ר ק ת ה ל ו א ג ת ל ו ל י ב ו מ ם ה י כ ר ד  ה
, ת י ר ב ע ה ה ד ו ב ע י ה ד ל י  ״והלאמתה״ — שקודם לא היה נזכר! ב. כ.) ע
ב ו ש ם ה ו ק ה מ ו ל צ ק ן ם ש י י ב ו ש י ת ה ו ד ס ו מ ה ת מ ש ר ו ד  ו

ב י ת״ ו ש ת ה י ד ו ב ע  ב

 זאת תיתה הפעם הראשונה שהתםתדרות ראתת צורר לתביע את דעתת כי לא
ד של גאולת הקרקע י ד  רק סתם צריר לבנות את ארץ-ישראל, אלא שיש לבנותה ב

 ועל ידי עב!'דה, ולא סתם גאולת הקרקע, אלא הלאמת תקרקע תנגאלת.
 ,,הערים והמושבות הקיימות צריכות להיות מוקפות מושבי פועלים, קבוצות
 מגדלי ירקות ורחלבית, ובכל מקום שמתיטד ישוב פרטי חדש על המוסדות הלאומיים

 לגאול הלקודאדמה בשביל מושב פועלים״.
 הכוני־ תיתד למושבים של פועלים, אשר יתקיימו בעיקר על ידי עבודת־תוץ,
 אבל יהד עם זה יהיו אזרחים במקום ולחם יחיח משק חקלאי, אם גם לא שלם,

 לפתות הלקי.

ה מ ו א ש ח ו כ ר ר א ש י ה ה ל כ י ר ם צ י ל ע ו פ י ה ב ש ו  ״א ד ג? ת מ
/ ' ת י מ ל ו ת ע ו ם י ר א א ל ל , א ה ר י כ ן יי מ ת י ו נ נ נ י א  ש

 כל מה שהפועלים העלו עד הזמן ההוא במובן עקרוני לגבי ההתישבות בארץ
ם נאמנים גם אהד י נ ךג : רק עבודה עברית. לרעיון זה היו אנשי עי ו ו  היה הרעי
 כד, בזמן הםכסוד ביניהם ובין ההסתדרות. זח נכנם בדמם. ואינני חושב שקרה
ים תיכשל בתוכה בעבודה לא-עברית. בהשנאה לכל נ ךג  אפילו מקרה אחד שעי
 ההתישבות הקודמת היה זה הישג עצום! אבל הרעיון שהאדמה המיושבת צריכה
וך ־צי  להיות שייכת לכלל ולא לפרט (מושבי־הפועלים קיבלו את אדמתם מ״חובבי
 בתשלומים, כמו שמתישבי יק״א קיבלו את אדמתם ממנה, בין ששילמו או לא
 שילמו, אבל חמחשבה היתד, שזאת אדמתם הפרטית), הרעיון שההתישבות של הפועל
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 איננה אלא אריסות עולמית על קרקע הלאום — זה היה החידוש שההסתדרות הזזליטה
 עליו בועידה השלישית.

 וסד, גם נםיון לקבוע מד, חם העקרונות של חהתישבות. ובפעם הראשונה ניסתה
 ועידת של פועלים, לאתר שנים רבות בארץ, לקבוע שיש עקרונות מסוימים. והעקרונות
: א) עבודת עברית« ב) בתירת עצמית של חחברים. כלומר, ד א  האלה היו מעטים מ
 לא המוסד תמישב בותר את המתישבימ! ג) אתריות הדדית. הרעיונות של שיתוף
ץ זכר  ושל הנהלת עצמית מוגדרים פת בצורתם האלמנטרית, הראשונית. פה א
 לקואופרציה ואין העיקרון של עבודה עצמית כעיקרון. אבל קיים העיקרון של

 עבודת עברית, ויש בהירה עצמית של ההבדים ואהדיות הדדית.

 אלא שיש עוד עיקרון אהד, שהוא נתקבל אז ותית שנים רבות אתד תיםודות
ם: י  בתור ההסתדרות. ועכשיו אינני יודע אם הוא קיים או איננו קי

י ב ש ו מ ת ו ו צ ו ב ר ק ו ד י ס ה ב ד ו ב ע ל ה כ ה ש ר י כ ה מ ד י ע ו ה , , 
ד ע ד ו ר ר ד ו ב ע ה ל כ י ר ת צ ו ש ד ת ה ו ד ו ב ת ע ל ב ק ם ו י ל ע ו  פ

. ״ ת ו ר ד ת ס ה  ה

 זאת אומרת, לא כל מי שמצליח, יחיד או חבורת פועלים, להסתדר באיזה מקום
 ולהשיג עבודה קבלנית או לנחל משא־ומתן עם איזו חברה לעזרת חתישבות
 רשאי לעשות זאת — פה גתקבל חעיקדון כי חדברים חללו מתרכזים במרכז

 ההקלאי.
: ציינת — מחלד מתשבות חדש אמר  תועידת תזאת הכריזה בזמנה — או נ
 בתור תנועת הפועלים. ויתכן שלא כל כך קל להעריד את הערכים הללו. פת יש
 קודם כל רעיון של התישבות, שאיננה ענין של הפרט, אלא כלולה במגמה הכללית!
 רעיון הקרקע הלאומית; רעיון האריסות העולמית; רעיון הנהלת עצמית של תמתישב ן
ין שמו לא היה  ורעיון ריכוז כל הפעולה הישובית באמצעות המרכז ההקלאי, שעדי

 מרכז הקלאי, אלא ״ועד פועלי יהודה״ או ״ועד ההסתדרות״.

ות: ביהודה ובגליל. וכל החלטותיהן ציינו התפתחות  הועידות אז היו פרללי
 מסוימת. למשל, לא אוכל לומר בודאות אם באותו הזמן דגו בגליל על בעיות של
 התישבות. אבל הרעיון של קבלנות מאורגנת תפש בגליל מקום גדול מאד. תעבורת
 הקבלגית בגליל לא נעשתה דק על ידי קבוצות קבלניות, אלא המרכז ההקלאי בעצמו,

 שבראש* התיצב אז אליעזר יפה, גהפך למוסד קבלני.
 בועידה השלישית ביהודה גתקבלו, בפעם הראשוגה, התלטות על קבוצות,
 במובן של קבוצות קבלגיות. כי אז עוד לא היו ביהודה קבוצות להתישבות. ומדובר
: ״הועידד, מוצאת שסידור קבוצות פועלים קבלניות  על זד, לא רק בתורת רעיון, אלא
 למקצועות שונים של עבודת האדמת (פלתה, נטיעות, ירקות) עלול להרים את מצב

 הפועל, להרים את תנאי תייו ועבודתו״.
עד לתגובה תרע״ג — מהועידה השניה ועד הועידה השלישית —  מתנוכת תרע״ב ו
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צוח  לא היה כבד צורך שיבוא יהושע ברזלי וישפיע על הפועלים שיכירו נקבו
 קבלניות, אלא הדבר בעשה למקובל: ״עבודה זו צריכה לתפוס להבא מקום השוב

 בעבודת ההסתדרות״.
ל כ ו י , ש ר ת ו י י מ פ ס ד כ ס ו ת מ ו צ י ת ב ה ב ר י כ ה מ ד י ע ו ה  ״
ת ו ד ס ו מ ם ו י ם ד ם פ י ל ע י ב ב ס ת ל ו צ ו ב ק ת ד ע ר ב ר ו צ ת ה ע ב ב ו ר ע  ל
; — כחץ שלא היה בםהון גמור שהקבוצות הקבלביות תוצאבה  י ש ו ב י י ם ש ו ב י ם״
 לפועל את העבודה, הרי שההסתדרות זקוקה למוםד כספי בשביל אופרציות כאלו.

 זה כבר רעיון על אשראי פועלי.
ש מ ת ש ה ה ל ת ר כ ו ה מ צ ו ב ק ה ה ש ר ק מ ב  ״הועידד, מוצאת ש
ל ת כ ל א ב ק ם ל י ר י כ ש ם ה י ל ע ו פ ם ה י כ י ר , צ ם י ר י כ ת ש ד ו ב ע  ב
. אמנם, ״ ה ד ו ב ע ה י ב י ב ע ל כ ב ה צ ו ב ק ה י ר ב ת ל ש ת ו י ו כ ז ת ו ם י א ב ת  ה
 ד״ועידת לא תייבת את הקבוצות שתקבלבת כל עובד כתבר. אבל בכל עביבי עבודה —
 כל מי שעובד אצלן מקבל את כל הזכויות. יתד עם ראשית הפעולה והמהשבה על

 עניבי התישבות וקבוצת כבר בתקבל העיקרון הזת של שויון בעבודה.
. על ם י נ מ י ת  זאת היתד. גם הועידה הראשובה של ההסתדרות שרבה בעבין ה

 כל פנים, אני מוצא בה החלטה ראשונה בענין התימבים.
 ״הועידה מביעה את רצונה שהפועלים האשכנזים ישימו לב ביותר לחיי אהיהס
 התימנים, יתיחםו אליהם ביתם הברים וישתתפו בעבודה לתרםת מצבם (אלה הם
ע ג ו נ ב  דברים כלליים, שאסשר גם היום לומר אותם. ב. כ.). הועידה מכירה ש
ם ו ת ש ו ש ע ן ל י ת א ו צ ו ב ר ק ו ד י ס ם ו י ש ד ם ח י ב ו ש ן י י נ ב  ל

. ״ ם י ז נ כ ש א ה ם ו י נ מ י ת ם ח י ל ע ו פ ן ח י ל ב ד ב  ח

 הרעיון הזה, שפועלים תימנים צריכים לקבל אותם התנאים בעבודה (וסח
ץ זה —  היתה הכןגה גם להתישבותז ואני יכול להעיד על זה), שלא תהיה הפליה בענ
 רעיון זה כבר התחיל ב־1913 ונתקבל. והמושב הראשון ביהודה, שהוקם הודות
 לפעילותה של ההסתדרות, כפר־מל״ל, שההסתדרות סידרה אותו בשותפות עם הועד
וך באזי׳דיםה, — שם נכנסו תימנים כתברים שוים לאשכנזים, בשמת -צי  של ״חובבי
 האדמה ובכל שאר התנאים (לא כמו בנתלת־יחודח, שקדמה לה). אני הושב שזה
 היה המקרה הראשון בארץ שעיקרון זה הוכנס וקוים. מספרם של התימנים לא היה
 כל כד גדול וההיים ההדדיים לא היו כל פד בשלום. אבל עצם העיקרון ההסתדרותי

 הוגשם כבר אז.

 באותה ועירה כבר גתקבלו הגדרות אתדות, המהלכות בהסתדרות עד עכשיו,
 כמו ההגדרה על חברות בהסתדרות:

 ״בתור הברים בהסתדרות משתתסים: א. כל פועלי המושבות חחקלאים!
 ב. כל הברי הקבוצות שאין בהן ניצול! ג. תברי מושבי פועלים כל זמן שהמשק
 שלתם אינו עומד על יסודות של ניצול״. זאת אומרת, כל זמן שקיימת בהם עבודה
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 עצמית. לא היה המונח של עבודה עצמית, אבל העיקרון של עבודת עצמית הוכר כבר כאן.
: התנגדות לשמירת ש ד  באותח ועידח תתקבל עיקרון אחד, שאף הוא היה ה
ץ בידי ליתד הרצאה על התפתתות השמירח חעברית בארץ. זד. היד.  מעורבת. א
י דיבור ארור. אני רק רוצה לעמוד על זה שלאהר שהשומר היהודי  דורש ממנ
 תתהיל להצדיק את קיומו וכבר כבש לו זכות מסוימת, התתילו לבוא הצעות, שאמנם
 השומר העברי דבר חשוב הוא, אבל אי אפשר להעמיד את הישוב על שמירה עברית
 בלבד, כי זה מסוכן. כמו שיש תיאוריה האומרת: אמנם עבודה עברית, אבל לא
: דרושה שמירה מעורבת.  עבודת עברית שלמה, כי אם עבודה מעורבת, כך אמרו

 והיו הרבה אידיאולוגים של שמידה מעורבת, מתור נימוקים פוליטיים.
גד שמירת מעורבת. ואף היו הרבה מקרים שהשמירה  ״השומר״ נלתם נ
ות: היה מקרה ושומר עברי נשחט על ידי השומר הערבי  המעורבת נרמד. לקרבנ
 ששמר אתו יתד. מלבד מה שהשמירה המעורבת פתחת פרצות. לכן נתקבלה בועידה

גד השמידה המעורבת:  ז1 ההלטה נ
 ״האסיפה מכירה את השמירה המעורבת למזיקה ומסכנת, ומחליטה להתגגד

 לה בכל תוקף״.
׳ היה הסתדרות בפני עצמה. ולא היה : ״השומר, ן י  אבל פה מתגלה דבר מענ
 לו קשר ארגוגי ישר עם ההסתדרות. על כן ההליטה הועידד. ש״הובה מוטלת על
 ״השומר״ בעגיגי העבודה לבוא לידי הסכם הדדי את ההסתדרות״ ועל ההסתדרות

 הוטל לבוא בקשר עם ״השומר״ בכל עניגי השמירה.
 באותת ועידת פועלי יהודה התעורר כבר רעיון על הסתדרות כללית בכל
 הארץ. לכנס ועידה של יהודה, שומרון והגליל היה אז דבר קשה. צריד הית ללכת
 ברגל או אסילו לגםוע בעגלה במשד יומים כדי להגיע לועידה. טבעי היה שבתנאי
 התתבורה הקשים שהיו אז בארץ תתקיימגת שתי ועידות. גם אפי העניגים היה

 :ד

 שונה לגמרי ביהודה ובגליל. לכן היו קיימות שתי הסתדרויות, ולאהר זמן נוצרה גם
 הסתדרות פועלי השומרון. אבל הרעיון הזת, שיש צורר בתסתדרות כוללת — כבד
ניים: היש אפשרות לעשות אתם  נישא אז. ונתעוררה גם שאלה של פועלים עירו

 משתו משותף או לא י והנה הוחלט:
 ״בכדי שפעולות כל האגודות הפרוסםיונליות בארץ תהיינה מאותדות, מטילה
. י ש א י ר ל ל ד כ ע ו ד ו ם ן י ו י ע  הועידה על הועד המרכזי שיבהר להגשים את ר
 בועד הזה יכגםו באי־כוה כל האגודות האומנתיות (אומנתיות — פירוש: פרוסםיונליות.

 ב. כ.) על יסוד זכויות שוות״.
 צריד היה שתימצא אפשרות שכל האגודות הפדופםיונליות תרכבנה לעצמו

 ועד ראשי. אבל זה היה רק רעיון מוסשט ולא היה שום כות אשר יגשים אותו.
ה הרביעית, נעשתה איזו פעולה של התתלה. י עי  דק כעבור שנת, אתרי הו

 כסי שידובר בזה להלן,
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 והנה אנו מגיעים לועידה הרביעית של ההסתדרות ביהודה, שנקראח בחורף
 שגת 1914, היא הועידה האחרונה שלפני הסלתמה. בועידה זו הובאו כבר רעיונות

 של ה ת י ש ב ו ת ע 1 ב ד ת.
 הועידה הרביעית נקראה בתקופה של התרבות פועלים עברים במידה ניכרת.
 לסי מפקד שנעדר בזמן ההוא הגיע מספר הפועלים העברים עד אלפןם. וזה נהשב
 אז למספר גדול. מצב העובד הוטב במקצת. היתד. איזו תזוזה בתתישבות. וגם
 תםתדרות הפועלים גילתד. את עצמה ביתד כות. והסיסמה על יצירת ישוב עובד

עית:  הוכרזה באותה הועידה הרבי
 ״הועידה הרביעית של פועלי יהודת מוצאת שעל ידי תנועת העליה (הבה
! ב. כ.) והעבודה בארץ-ישדאל בשנים האהרונות, נברא הופר ה י ל  יש פה המלה ע

 אנושי המסוגל להשתתף ביצירת מושבי עובדים זעירים והזקוק לתתישבות זו.
 מושבי עובדים צריכים להיברא לא רק על יד המושבות תקיימות מכבר, כגון
 פתת־תקוה, נםיציונד. ורתובות, אלא גם במקומות התרשים, שמתכוננים ליםד .זרם

׳.  מושבות הדשות,
 ועדיין מדובר כאן על התישבות־עזר. אותה שעה היד. מקובל שכאשר נוצרת
 מושבה הדשה צריד לכבוש אותה על ידי פועלים עברים: כד היה במרתביה, תל־

 עדשים, כפר־אוריה וגם בכרכור.
ינת מאד. כאשר קיבלו  בכרכור הציגו הפועלים, בפעם הראשונה, תביעה מענ
 על עצמם לעבד את אדמת כרכור דרשו שחמתישבים יקצו חמישים דונם לקרן
 הקימה וחייבו אותם בזח. על זד. היה חוזה והדבר נתקבל. דרישה זו היא אסיינית
 מאד בשביל מידת הסידורים של הזמן ההוא. אבל אותם חמישים דונמים לא נמסרו

 לקרן הקימת, כי לא היה עדיין מנגנון הסתדרותי מסודר שיעמוד על המשמר.
 ועוד מאותה ההחלטה על המושבים.

 ״בשביל התפתהות המושבים בעתיד תשוב מאד שעל יד המושבים הנבנים
 מהדש ישאירו רזרב של אדמה בשביל הרהבה מתמידה של המושב לתבא (זאת אומרת,

 ד/-
 לא להסתפק רק במתישבים שנכנסים עכשיו למושב, אלא שתהיה לו למושב אפשרות
 של גידול וקליטת אנשים. ב. כ.) על ידי הכנסת מתישבים תדשים. וליצירת מושבי
 העובדים צריכה הקרן הקימת להקדיש את מיטב כוהותיה. הקרן הקימת נותנת את
 הקרקע באריסות עולמית. ואת הקרדיט הישובי (וזאת הפעם הראשונה שנזכר קרדיט
! ב. כ.) לבנין בית ורפת, הכשרת הקרקע והשקאת — צריכות להמציא חברות  ישובי

. ,  הישוב כהובבי־ציון, עזרא, איק״א ודומיתם,
 באותה תקופה חרעיון על קרן לאומית שנית — שתממן את ההתישבות —
 עוד לא היה. עדיין חשבו שאם יהיה קרקע אפשר יהיה להשיג ממקורות שונים
וך באודיםה  קרדיסים שונים. בההלטה האמורה חביאו בחשבון את ״הברת חובבי־צי
, שהושיבה, למשל, עשרים פועלים בחדרה ונתנה לכל אחד ,  יחברה גרמנית ״עזרא,
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 בית ושני דונמים אדמה. איק״א — זו לא יק״א המפורסמת, אלא נםיון קטן של
 הברה אחת להתישבות, בגרמניה, — היא לא פעלה כלום באדץ־ישדאל, אף כי תלו

 בה איזו תקוות.
 אותה ועידה סיימת ויכות אהד, שהזכרתי אותו כבר. זה אפייני מאד לאותו
 הזמי. סיפרתי קודם שהפועלים התנגדו לכל דבר שיש בו רמז לתמיכה ולעזרה מהחוץ.
 הדבר הזה גרם לידי כך שבשעה שבעםקנות הציונית חשבו שצריך לתת לפועלים
 דירות זולות (מה שאנהנו דורשים כעת כל כך הרבה) והוסכם שהקרן הקימת תקנה
 בפתח־תקוה ארבעה דונמים קרקע כדי להקים דירות לפועלים ותבנה בית בשביל
, ואותו הדבר גם בחדרה, עורר הדבר בשעתו סערה עצומה בתוד ,  מטבתיפועלים וכד
 ציבור הפועלים. היו אנשים שראו בזה ענין של הפיכת הפועלים למקבלי תמיכה,
 כמו שהיו האברים הקודמים. ובאםיפות של פועלים חיה זה נושא לויכוח זמן רב. הויכוח
: גיאי ורבים אמרו  לא היד! דוקא לפי תקו תמפלגתי. אבל היו קוראים זה לזה בשמותי
 ״דגלנו לא תדרוף על סף הבית הזה !״ וצריך היה מאמץ גדול להחזיר את המתנגדים

 לכד מדעתם, כי מכיון שהדבר כבר נעשה — אין להתפלג בגלל הבית שהוקם.
 בועידה הרביעית היה דיון על עצם השאלה: אם הקרן הקימת צריכת לבנות

 בתי־פועלים או לא, והוהלם:
 .,הועידה מוצאת כי אסור להשתמש בכספי הקרן הקימת בשביל בנין בתי־
 פועלים (קודם כל, מפני שהקרן הקימת מיועדת רק לגאולת הקרקע ולא לדבר אחד.
 ושנית, כדי שלא לקבל עזרה ממי שהוא. ב. כ.). במקום שישנו באמת צורך ישובי
 בבתים האלה צריכה עבודה זו להיעשות על ידי איזה חברות ומוסדות על יסוד
 קרדים מםהרי. מה שנוגע לבתי־הפועלים הקיימים כבר מביעה הועידה את התנגדותה

. ,  הגמורה להכרזת הרם עליהם מצד הלק מהחברים,
 א. ד. גורדון, שהיה אתד המתגגדים ההמורים לענין הקמת בתי־הפועלים הללו,
 קיבל את התלטת הועידה. לאחד זה התתיל לעבוד בבתי־הפועלים. אני, למשל, התחלתי
 לעבוד עוד מקודם. אמרתי, מכיון שהבתים נבנו והפועלים הולכים הנה צריד גם
 אני ללכת. אבל חיו בינינו חברים קנאים כל כד, אשד שנים רבות לא הסכימו
 להיכנס לבית־הפועלים. ואני דואה לפני אדם אחד, הוא חפועל עיזוז, איש נהלל
 כיום, אשר אינני יודע אם הוא גם לאתר זת נכנם פעם לבית זח. ועוד אחד היה,
 אחד הראשונים מן העליה השניה — הוא אלםרמן. הוא עלה בשנת 1903, בהיותו
 עלם בן שבע-עשדה, עלם חמודות. הוא דיבר עברית נפלאת ומדויקת ולא הוציא
 מפיו שום מלה לועזית. התגגדותו לבית״הפועלים באה מתור התנגדות לכל מה
 שמזכיר את הישוב הישן. הוא עמד בהתנגדותו בעקשנות כל הזמן. הוא היה גם
 אהד הפועלים התשובים מאד מבתינת תקלאית מקצועית, והגיע בזה למדרגה גבוהה

 מאד. כל מה שעשה עשה במין התמסרות. אבל הרבה רבדים קשים עברו עליו.
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 זמךמה אחרי הועידה הרביעית, בשבט תרע״ד, נתכנסו באי־כוח הסתדרות
 פועלי יהודה, המתדרות פועלי הגליל ו״חשומד״ וניםו להקים דבד־מח מאחד את

 פועלי ארץ-ישראל, והוא ,,הועד המאותד של פועלי ארץ-ישראל״.
 כל הישוב של חשרון נוסד בתקופת מאותרת לתר. אז היתד. שם רק גקודה
, בכםר־םבא לא היה ישוב, אלא היו כרמי שקדים, ובעליהם א ב ם ״ ו פ ־ כ  אחת ־
 היו רובם יהודים מירושלים או אכדים מפתת־תקוח, שחיו לתם גם נתלאות בכפר־
 סבא. ובמידה שעבדו שם פועלים יהודים קיים היה שם קסרקטין אהד, ושם היו
 לבים כל חפועלים שבאו מפתח־תקוה. אני ביליתי שם את חחורף הראשון בארץ-
 ישראל והייתי כל ששת חימים של חשבוע נמצא בכסר־םבא, וביום ששי לאחר
 העבודה, שגמרו אותה בהקדם קצת, הייבו לוקתים את הבעלים, או הסנדלים או
 המגסים, על הכתף והולכים ברגל לסתודתקוה. ועם הפועלים יחד היו במצאים
 המשגיחים שהשגיחו על העבודה. ולכן, השרון כאזור התישבותי עדיין לא היה קיים

 באותו זמן.
ך בשגות המלחמה.  ההסתדרות החקלאית של השומרון התארגגת כבד לאתר כ
 היה איסוא בםלן אהד קטן ששלוש התםתדרולת שהיתה להן איזו אוטוריטה
־ המרכז החקלאי ביהודה ובגליל ו״השומר״ — התאספו יחד ודבו  אצל פועלים -
 על הדברים. וישנם בדיוביס אלה כמה דברים מעגיגים. שם כבר דובר בהתלטות על

: ,,מושבי־עובדים*. . נאמר ד ב ו ב ע ו ש  יצירת י
: ם  ״א. היסודות שעליהם צריכים להיבנות מושבי־העובדים ה

 1. עבודה עצמית.
 2. בחידת עצמית של חברים.

 3. אחריות הדדית.
 4. תשלומים לשיעורים (כלומר: אשראי חקלאי. ב. כ.).

 5. אריסות עולמית של אדמת הקרן הקימת.
 6. סידור המושב בתשתתפות באי־כות ציבור הפועלים בארץ״.

 זאת אומרת, שאם איזה מוסד ציוני בא לעשות התישבות בארץ, הדי המושב
 צדיד לקום מתור שיתופו של ציבור הפועלים בארץ בהנהלת תענינים. פת יש כבר
 קונצפציה די מורכבת של מושג ההתישבות ישל הפועל כגורם בקביעת צורת

 ההתישבות.
ה:  נוסף לז

 ,,יש לברד את דעתנו להנהלת הקרן הקימת על דבר מושבי־העובדים, ערכם
 ונתיצותם, טיפוםיהם ומקומותיהם״.

 איזו םמכות ביקש לקחת לעצמו הועד המאוחד ז
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: עד  ״הוג הענינים של הו
 איחוד כרתות הפועלים.

 זכות הביקורת כלפי ההסתדרויות המאותרות.
 בירור שאלות הישוב והעבודת.

 באות״כוח של כלל הפועלים כלפי חוץ״.
 כל הסתדרות אוטונומית בעבודתה ואחראית לפני תועד המאוחד.

 בכל הענינים שיש להם ערך כללי בעבודה ובישוב, התלטת הועד הובה על כל
 הסתדרות הפועלים״.

 הועד המאותר הלם שהוא — על ידי שיתוף זת של הסתדרויות — יקים משהו
 שתתיר. בו רפרזנטציה מוסכמת חוקית של ציבור חפועלים בארץ כלפי חוץ וסיקות
 על מה שנעשה בפנים. אולם הוא לא זכה לכד. אולי מפני שהוא עצמו היה תלש ו
 וגם מפני שהוא נתקל כבד בהתנגדות של הכותות הציבוריים המאורגנים, כלומר,

 כותות המםלגית.
 איזו בעיות ראה לפגיו הועד המאוהד באותו הזמן ? הוא ראה את עצמו אהראי
 לא רק למשק ההסתדרות, שלא היה קיים עוד, אלא הוא הרגיש אחריות למשק
 היהודי, במידה שהוא עוסק בעבודה עברית. אם היו הוות יהודיות או ישובים חדשים,
 כמו כרכור וכסד־אוריה, שבהם נתקבלו העקרונות של עבודת עברית כשלימות או

 לזמךמה, חוא דואח לעצמו חובה לדאוג למקומות האלה:
 ,,על הסתדרות הפועלים חחובה להשתדל להמציא להנהלת המשקים הנאמנים
 לעבודה עברית פועלים מנוסים ואחראים ולעבד בהסכם עם ההנהלה תקנות ברורות

 בדבר היהםים שבין ההנהלה והפועלים״.
 לא זה בלבד, שרצה להכניס לציבור הפועלים את ההכרה כי הצלהת המשקים

:  האלה שבעבודה עברית גוגעת לכלל הפועלים, אלא הוא קבע
 ״לשם קביעת יהוםים בריאים בין הפועלים ומנהלי העבודה, בכדי להימנע
 מסכסוכים מיותרים, נחוץ מוסד מתווד נבחר וקבוע, שיהיה לו כוח מחייב כלפי

 שני הצדדים״.
 בסיםקד. זו אמר הועד המאוהד שהמצב בארץ הוא כזת שאנתנו מעונינים
 להמעיט את הסכסוכים במשק העבודה העברי. והוא רואה לעצמו תפקיד בדבר הזה.
: ״בודרות-תובה״, ו  לשם זד, צריד להקים מוסד מתווד, מה שאגהנו קוראים עכשי
 ״בוררות מחייבת״. צדיד שיהיה מוסד בעל סמכות להטיל את תתלטתו על הפועלים
 והאברים יהד. במקרה שזה לא מתקבל משאירה ההסתדרות לעצמת את הזכות של

 שביתה.
 המעגין שבדבר הוא, שאז באה התביעה של בוררות מתייבת דוקא מצד הפועלים ו
 וההתנגדות לזה — באה מצד האכרים. וכאשר באה משלהת של סוקולוב ומוצקין
 ובורים גולדברג, שצריכה היתה להיכנס באופן יסודי לבעיה זו של סכסוכים בין
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 האברים והפועלים, אנחנו — מצד ההסתדרות — דרשנו מוסד משפטי הפוסק במקרים
 של סכסוכים. אני תייתי התובע מצד הפועלים. והמתנגד לכד — מצד האברים —

 היה משת םמילנםקי.
דוש:  ועוד רעיון אהד הביע אז הועד המאותד, שבזמנו היה בו חי

ה נ כ ו ה ל ב י ק ם ש י ל ע ו פ ן ל א ש כ י ד ש ח ו י מ ד ה י ע י ה נ פ מ , , 
״ ץ ו ח ם ב י ר י ע צ ת ל ו נ פ ד ל ח ו א ד ח מ ע ו ל ח , ע ת י ש ו מ י ת ש י א ל ק  ח
ו ל ד ת ש י , ש ל א ר ש י - ץ ר א ד ב ו ב ע ל ת ו ו ל ע ם ל י נ נ ו כ ת מ , ח ץ ר א  ל
, ם ח י ד ו ג ת מ ו צ ר א ם מ א ו י ב נ ס , ל ל ג ר ת ה ד ל ש ס א . ש ד מ ד כ  ע

. ״ ה מ ד א ת ה ד ו ב ע  ל
 ענין התרבות היה ילד הורג בהסתדרות. במידת שנעשתה פעולה תרבותית
 נתשבה לענין של המסלגות. והנה מהליט הועד המאותר, אשר בו יושבים אנשים

ת: ו  מכל המפלג
ת ו צ י ח נ  ,,א. הועד חמאוחד מעיר את תשומודלב תםתדרויות הפועלים על ה
. העבודות הראשונות המוטלות ת ר ד ו ס מ ת ו צ ר מ ת נ י ת ו ב ר ה ת ד ו ב ע  ב

: ן  עלינו בנידון זה ה
, בתור המסתה הראשי לתיי תרבות בארץ. ת י ר ב ע ה ה פ ש ת ה צ פ  1. ה

. ם י ל ע ו פ י ה ג ו ח ת ב י א ל ק ח ח ל כ ש ת ח צ פ  2. ח
. ץ ר א ו ב נ י נ כ י ש י ח ץ ו ר א ת ה ע י ד ת י ב ח ר  3. ה

ת ו י ל א י צ ו ס ת ו ו י ב ו ש ת י ו ל א ש ל ב ל - ת מ ר ת ש ו ר ו ע  4. ל
י ב ו״. ת ב ת י ו ע ג ו ג  ה

 ועוד הוהלט, שלשם הפצת השכלה הקלאית צריכה ההסתדרות התקלאית להקים
 הוצאודםפרים משלה — ״א ד מ ה״. והוטל על ״כל הסתדרות להכבים במשד שלושה
 חדשים חמישים מניות (כל מניה 10 פרנק) להוצאה התקלאית״ (סכום זה היד. צריד

 להגיע ל*1500 פרנק בשביל להקים את ההוצאה החקלאית).
 והכסף הוכנס וגם הוצא, וגם נעשו כמה עבודות. אלא שלא היה מזל. עד
 שהושלמו ההכנות באה המלהמה. אבל סופרים ותלמידי־הכמים עבדו באותו הכסף ועשו
: מהקר ו  כמה וכמה דברים. ספר מדעי אהד, אשר הוזמן אז ושולם שכרו. יצא עכשי
 על צמהי ארץ״ישראל — של א. הראובני. ספר שני אשר הוזמן אז היה תרגום של ספד
 בוטני — ״חיי הצמה״ מאת טימירתיב — התרגום הוזמן אצל י. ת. ברנד. הספר הופיע
 כעבור שנים בתרגום אחר, בהוצאת הקבוץ המאוחד. וספר שלישי, אשד עדיין לא יצא —
ן לא י  הוא ספרו של קרופוטקין. מתרגמו צריד היה לתיות ד. רמז. התרגום עדי
 נגמר. מקוד. אני שהוא פעם יסתיים ויהית תרגום טוב. אגב, נעשתה גם עבודת הכנה
 חשובה למלון הקלאי שימושי, ואיוני יודע מה היה גורלו. כי אתר כד באה המלהמה

 וחאנשים התפזרו.
 כסי שאתם רואים, העיז הועד הזה של באי״כוח שלוש חםתדרויות קםנות
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 ותלשות לצאת מהתהום הצד ולקבל על עצמ1 סמכויות מיותרות. והדבר הזה עורר
 עליו רוגז רב. היתד, אולי בזה קצת יהירות, שהוא מדבר על חוצאת־םפרים ופעולה

 תרבותית מיוחדת. ויש להדגיש עוד שגי סעיפים:
 ״יהד עם ההגנה המתמידה על עיקרי העבודה העברית ועניני הפועל — עלינו
 לעבוד עבודת חינוך וביקורת פנימית, ולהשתדל לתקן את הצדדים השליליים בהיינו

 ובעבודתנו״.

 ״על עתונות הפועלים להאיר בצדק ובלי משוא־פנים את המאורעות בתיי
 הפועלים, ולבקר את מעשי הפועלים בשעה שהם טעונים ביקורת, מבלי לתשוש

 למתגגדים מקטרגים, שישתמשו בזה כגגדנו״.

 בהערה כזאת ראו שני עתוני הפועלים עלבון לעצמם. ומכיון שעתוגי הפועלים
 היו בידי המפלגות, הרי ברוד שלא יכלו להתיהם בהיוב לועד. כל הרוח הזאת, כל
 המהשבה שאפשר לאתד את הפועלים לכות פעיל וניכר — לא היתה מקובלת עליהם.
 הועידה הרביעית של פועלי יהודה העמידה על סדר היום את הבעיות תקשורות
 במפעלי ההתישבות, אשר צריכים היו להיעשות מעתה דרך ההסתדרות. יתםי המפלגות

 קבעו הרבה את הדרך. לכן נברר את הענין הזה.
 המפלגות באותו זמן היו, במובן ידוע, דומות לקיבוצים ארציים. זאת אומרת,
 הן היו לא רק מפלגות במובן הפוליטי, אלא הן אירגנו במידה כזאת את היי הבריהן,
 שהמאמצים החלוציים של חבריהן היו לא עגין של הסתדרות, אלא עגין של המפלגות.
 במידה שההסתדרות התהילה כבד להתבלט ככוח מקיף עגיגי פועלים ויוצא מההוג
 הצר הזה של עזרה הדדית בלבד, התהילה ההתנגשות בין ההסתדרות ובין הגופים
 המפלגתיים, אשר ראו בצעד את גידולה של ההסתדרות. התתלטות של הועד העליון —
 אשד היה נםיון להקמת ועד מוסמך המקיף את הענינים של כל פועלי ארץ־ישראל
ם כוה אהד לא היה לו) לטפל בהם — התלםות אלו נפגשו (שו סדי  ונוטל לעצמו כוח מו

 אף הן בהתגגדות המפלגות.

 אולם במשד הזמן הזה ההל להיןצר הלק בתיד ציבור הפועלים אשר התתיל
 לראות את ההסתדרות כדבר גדול, אשר לו תביעות גדולות. וכשבאה המלהמה עם
 המשבר הגדול (על זה צריך היה לספר לחוד), עם הרדיפות, המשפטים, עם הרעב,
 עם ארגון עבודות ציבוריות, עם מלהמה בארבה, עם היים במדבר, עם הליכה מאוגם
 לצבא התורכי — התברר שבתוך ציבור הפועלים יש איזד, מין כות, העושה משהו
 ונוגע בעגינים חתיוניים ביותר של הפועלים. נעשו עבודות רבות. מבתיגת אגושית —
 דברים כבירים, בעיקר לגבי אותו החומד הדל אשר צריך היד! לעמוד במלתמת־חיים
 קשה. נם גדול הוא שנשארו פועלים בתיים באותו הזמן, ובכלל׳ איד קרה שקומץ
 פועלים לא מת ברעב בתור בתי־הםוהר ובגירוש לדמשק ? הן המגע שלנו עם המדבר
 נקבע לא מעכשיו, בעםלוג׳ ובבית-אשל, אלא עוד אז, כאשר נתנו עגלות להוביל את
 חצינודות שחניה הצבא התורכי רדד המדבר לתעלת סואץ, על מנת לבגות גשר עליה
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 ולכביש את מצרים. ראינו אז הרבח מאד מקימות, אשר עכשיו מתחילים קצת להכירם.
 העובדה שהפועלים יצאו מהמצב הקשת הזה והלק גדיל נשאר בתיים ותתגבר על כל
 זה — זהו אהד הנסים הגדולים, שההסתדרות מילאה בזה תפקיד גדול. הסיפור של

 ברנד ,,המוצא״ חוא אחת התעודות מאותו הזמן.

 כיצד געשתה ההסתדרות מארגון, אשר לא ידע מה הוא צריד לעשות, לגורם
 אשר התחיל להקיף את ציבור הפועלים — אנהנו יודעים מעט מאד. הרבת דברים לא
 הגיעו לדפוס. אם התלםות רבות לא הגיעו לדפוס — על אחת כמה וכמה הבעתידעית
 של הבדים. אבל בסוף המלהמה יצא קובץ ״בעבודת״, שנתן בצורת מאורגגת ביטוי
 להסתדרות, ובו הובאו גם דעות של הברים שונים, גם של אלה הבלתי־מפלגתיים.
ב:  בקובץ זה גיתן ביטוי מגובש ומרוכז למדי למתרהש בהסתדרות. בשער הקובץ כתו
 הסתדרות הפועלים התקלאים. זאת היתה הפעם הראשוגה שההסתדרות דאתה צורר
 להוציא דבר ספרותי. הקובץ יצא בראשית הכיבוש האנגלי. אי אפשר כמעט להבין
 את ענין ״אחדוודהעבודה״, שנוצרה לאתר זאת, וגם את ״הפועל הצעיד״, שלא
 הצטרף לאיחוד זה. ואת ההסתדרות הכללית שנוסדה לאחר כך - אי אפשר כמעט
 להבין כל זאת, בלי לדעת מה שמדובר בקובץ ״בעבודה״. בו ניתנו, אולי בפעם
 הראשונה, בצורה הרעיונית, אותם הילוקי־הדעות שכבר היו קיימים במשד כמה וכמה
 שנים בהסתדרות ואשר מצאו את ביטוים בועידות קודמות ביהודה ובגליל ובשיחיר.

 מענינות מאד. כל אלה מצאו את ביטוים בקובץ הזה.
 וכאן צריר לספר גם על ״הבלתי־מפלגתיים״ שהיו באותו זמן. אשתמש פה
 במושג ״בלתי־מפלגתי״ לא במובן זה שהיתה רשימה של 1500 איש, שהלכי לבתירות
 מתוץ למפלגות. לבלתי־מפלגתיים אלה קראו בלעג ״מפלגת הבלתי־מסלגתיים*. וזה
 לא היה בלי יסוד. כי הם לא היו בלתי־מפלגתיים במובן הרגיל, כלומר, שתעביגים
 שטיפלו בהן תמסלגות לא ענינו אותם. הם היו מעונינים מאד מאד בכל הנעשה, היו
 מעונינים בהיי ההסתדרות והיו להם דעות תקיפות למדי ביהם לכל אלה, אף נלהסו
 על דעותיהם. אבל הם היו בלתיימםלגתיים במובן זה שהם, בהכרה גמורה, לא
 הצםרפו למפלגות, ואפילו אם היו, במובגים ידועים, קרובים למפלגת אחת או לשניה,

 מתוך שהאמינו בתשיבות ההסתדרות, מתוף שתבעו בתוקף את איהוד הפועלים.
 קרוב לסוסה של המלהמה, לאחד כיבוש מחציתה תדרומית של הארץ על ידי
 צבאות בנות הברית. נקראה ועידת פועלי יהודה. זו היתה הועידה השביעית, והיא
 נתקיימה ברתובות. בה עמדו שאלות גדולות מאד. בה, למשל, נדון ענין הגדוד תעברי.
 ואני מצטער מאד שחלק זה של הועידה לא נתפרסם כשם שפורסמו חלקים אתרים של
 הועידה, כגון סקירה על מה שההסתדרות פעלה בשנות המלחמה, ויכוח על העבודה
 התרבותית, ויכוה על מה שצריכת לתיות ההסתדרות בכלל, וכן גם המאמר ,,לקראת
 הימים הבאים״, שזה היה נאום באותה חועידח. הועידה הזאת פותחת לםנינו אשנב

 לראות איד פעלה אז המחשבה בציבור הפועלים.
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/ בדי להבין קצת את  אקרא לכם מלים אחדות מן הפתיחה של הקובץ ״בעבודה׳
 ה>ד־הדות של אלה שטיפלו בסירות. ופה ניתן גם מושג על רעידות ההסתדרות ועל

:  התפקיד החברתי שהן מילאו באותו הזמן
 ״לא לשם ספרות נתכנסנו הנה (בין המשתתפים לא היה אף אדם אהד שקודם
 נתשב לסופר. ב. כ.), לשם היים. לא תביעות וצרכים שבספרות, כי אם תביעות

 וצרכים שבתיים הביאונו הלום.
 מימים ימימה נוהגים אנו להתכנס לשיחת רעים (זוהי ההגדרה של ועידות
 ההסתדרות. ב. כ.). מראשית יצירתה של ההסתדרות ניתנה לנו האפשרות של פגישה
 כללית לכל התיים בעבודת (זאת אומדת שכל זמן שלא היתד. תםתדרות קיימת היו
 פגישות של קבוצות שונות וגופים שוגים. אבל האפשרות שכל החיים בעבודה יפגשו
ת התםתדדות. ב. כ.). מפעם לפעם נתנו לגו הועידות הכלליות  בועידה — זה ניתן על י
 ימים של גילוי־מחשבה, של התנית מעשים, של שיחת־אומן, של בירור נתיבות וכותות.
 ובמשד הזמן באה המשאלה להמשיך את חיי הועידה, את שיחת הרעים ואת בירור

 המעשים גם לאחר נעילתה״.
 ובכן, השאיפה הספרותית של הקובץ הזה היתה, בעצם, להמשיך אותם החיים
 המשותפים של כל פועלי ארץ-ישדאל בין ועידה לועידה. בקובץ תשתתפו רק האנשים
ל:  שהיו ביהודה, כי חגל^ל טרם נכבש וחיו געגועים רבים לאחים שנמצאו מעבר לגבו

 ״ניגשנו להתהלה באייר המיוחד של הימים האלה. באין יודע מי ימשיך״.
ד: ״ויוצא הנםיון הראשון  אלה אשר עשו את הקובץ הזה רובם הלכו גם לגדו
 מעוטיהדמות. חסר, הםר בו הרבה. ענינים, אנשים. יודעים אגו, אין בו כדי לספק את
ו אותו לפני זמנו. אולם רוח האנשים  חזון חלב. אולי חטאנו לעצם חדבר, בחקתמנ

 חקרובים, חתםרים אתנו כיום חזח, תעמוד לנו לזכותנו״.
 האיש העיקרי שהיה חסר באותו חזמן, ובפרט לחוג של עורכי חקובץ, היה
 א. ד. גורדון, אשד נתשב להם למשותף בכמה וכמה דרכי מהשבה. והאנשים הללו

 האמינו שמתר־מתרתים תבוא הפגישת ותביא להרמת הדגל.
רתן חית בלתי-מםלגתי — אדם אשר נחשב בארץ ו  לא רבים יודעים שא. ד. ג
רתן חיח ו  אולי לגציג היותר מוסמך, גאמר, של ״הפועל הצעיר״. האמת היא שא. ד. ג
 ב״הפועל הצעיר״ בזמן הראשון להיוםדו. כאשר אגי באתי לארץ הוא כבר היה
 בלתי״מסלגתי. במידת שנתקלנו במפלגות באי־רצון מההסתדרות, היה א. ד. גורדון

 שייר לאותה הקבוצה אשר נלהמה נגד זה.
 יצירת ״המשביר״ — שהיה המפעל הכלכלי הראשון של תתםתדרות, שנוצר
 לא כאגודה צרכנית במובן המקובל, אלא מתוך מהשבה הםתדרותית ליצור מנוף
גד היוקר ותםפםרות, — יצירה זו של ״המשביר״ נתקלה באיגטדםים של  כלכלי כנ
 הקבוצות תראשונות. הקבוצות יכלו בזמן המלהמה למכור תבואתן במתירים גבוהים.
 וזאת הפעם הראשונה שהקבוצות היו יכולות לגמור את השנה במאזן היובי וטוב. היה
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 זת דבר לא פתות־ערד. והנה אותם הברי ההסתדרות שיצרו את ״חמשביר״ דרשו
 מהקבוצות שלא יהנו מהיקרות וימכרו את התיטים במתירים הקודמים. והיה םכםיד לא
ה לדרוש מדגניה השתתסות י מ ד  קטן בענין זת. במשלתת הראשונת שהלכת מכנרת ל

 בהקמת ,,חמשביר״ הית גם גורדון.
 הקבוצה הזאת של חבלתיימםלגתיים, אשר דרשה מן ההסתדרות כמה וכמה
 דברים, כגון פעולה תרבותית בהסתדרות, במידה שגדלה יותר השפעתה, והציבור
 התחיל לקבל את הרעיונות הללו על עתיד ההסתדרות, נתקלה בהתנגדות מצד
 חברים — הברים בתור הקבוצה או הברים אחרים, שהיו קרובים לה ברות. והועידה
 השביעית ביהודה היא אשד נתנה את הביטוי הראשון להתנגשות זו שהיתח קייסת

 בפנים.
 ואעמוד על תפקידו של אליעזר יפה באותו זמן בתםתדדות. אליעזר יפה בא
 מאמריקח כחלוץ אקטיבי. זה לא היה דבר רגיל. אולי היו כמה אנשים כאלה, אבל
 הם לא נענו לדרישות של תנועת הפועלים בארץ. והוא, שבא כחקלאי משובח, בעל
 חשכלה תקלאית, שידע מכונאות והיד, בעל כוח פנימי, שלא חיה אצל שום אדם
: אני הייתי באמריקה ו / כפי שהסביר לי את זאת, ברבדי ,  מאתנו, נכנם ל״הפועל הצעיר
ד בפריגציפ ציוגי מאורגן. בארץ־ישראל לא היתה  חבר ההסתדרות הציוגית, ואגי תמי
/ ומשום כד נכנסתי אליח. קשה ,  שום מפלגה ציונית מאורגנת, דק ״הפועל הצעיר
ד המפלגה, אלא דרר י  להבחין מה קדם למה. להיים הציבוריים הוא נכנם לא ד

 ההסתדרות.
 אליעזר יפה לא חיה בין יוצרי ההסתדרות. אני זוכר שהוא היה עולה הדש
 בשעה שנוצרה ההסתדרות, ואני הראיתי לו את עמק הירדן. אבל הוא נכנם להיי הגליל,
 נכנם לחיי כנרת, ובועידה חשגיד, בגליל, ואולי בשלישית, חוא נבחר למרכז ההקלאי.
 תסקידו של אליעזר יסה במרכז החקלאי היה כביר! איש מאתנו לא היה עסקן
 ציבורי למעשה. כל אתד מאתנו עבד את יומו ההקלאי. כל אהד צריד היה להיאבק
 על קיומו. רק בועידה הרביעית ביהודה קיבלו החלטה מיוחדת שדורשים או מציעים
 למרכז, שימנה מזכיר בשכר. כשרונו חארגוני של אליעזר יסד, חיה גדול מאד. הוא
 הכנים להסתדרות חחקלאית, קודם כל, כשרון ארגוני ממדרגה גבוהה מאד, הבנה
 משקית וטכנית גבוהה. ומה שעשינו אהד כד ב״םולל-בונה״ — הוא עשת את זח
 קודם במרכז ההקלאי. בשם ההסתדרות ההקלאית בגליל הוא קיבל בקבלנות את יבוש
 הביצה בקרבת כנרת והעסיק בעבודה זו את ציבור הפועלים בגליל, והוא הסד את

 חחםתדרות למשהו אתר לגמרי.
 אליעזר יפה (וזה מעגין מאד!) בהשקפותיו הכלליות חושפע מאד מהשקפות
 אנרכיסטיות אמריקניות. ובדבריו אחר כד אמנם היו הרבה מומגטים המזכירים את
 דברי חאנרכיםטים. ויחד עם זח תבע משמעת חמורת ביותר. יש אשר אנשים מוצאים
ק קשר וזיקד, בין ענינים לגמרי מנוגדים. כל אחד ידע באיזו מידה הית אליעזר  איזח מ
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 יפה אינדיבידואליסט קיצוני. אבל כמארגן עבודה ומנתל עבודה חית דורש משפעת
 קיצונית.

. כלומר, מדבר רופף — ת ו ר ד ת ם ת  קודם כל, תוא תסד את ההסתדרות ל
 לארגון הזק עם תשלום מסים. איש מאתנו לא הבין מת זת תשלום מסים ולא היה
 מסוגל לגבות אותם. הוא הראשון אשר הכנים מזכירות בשכר, הנהלת־תשבעות
 מסודרת וקבלנות של פועלים. והוא גם גיהל את השביתה השגית בגדלת והמזעזעת
 בארץ — את שביתת םג׳דה — גגד אגודת הנטעים, שביתה בעד מאה אתוזים של
 עבודה עברית. והוא כתב אז פרוקלמציות כל כד קיצוגיות, ש״הפועל הצעיר״ לא היה

 מוכן להדפיס אותן, והוא היה מפרסם אותן ב״האהדות״ של ״פועלי־ציון״.
: יש מצבי״רות מתהלםים ופעם אתה ו  וקרת אתו מת שקורת אצל רבים מאתנ
 נואש מהציבור. אליעזר יפה, אשר כולו היה נתון להסתדרות התקלאית ואשר היד,
 רק חבר סורמלי במסלגתו, עבר ליהודה, וכאן נעשה כולו איש־מכלגה. הוא נכנם
, עשה ,  במידת כזאת לעבודת מפלגתו, שכאשר ניגש להוציא את תוברות ״גךחירק

 זאת בהוצאת מפלגתו.

 היו נםיוגות גם קודם־לכן להוצאת חוברות בעניני חקלאות. מנשת מאירוביץ
 הוציא קבצים אתדים של ״ההקלאי היהודי״ ז אליעזר בךיהודה גם כן ניסה להוציא

 תוססת חקלאית ל״הצבי״. אבל הנםיונות ההם לא החזיקו מעמד.
 אליעזר יפה, איש המרכז ההקלאי, כאשר הלר להקים במה לענין גידול ירקות
 בארץ, לא פנה למרכז התקלאי, כי אם עשת את זת במפלגתו. וזה לא היה מובן
 לתבריו, אשר עבדו אתו יהד. באותה ועידה שביעית, אשר העלתה באופן חמוד את
ה: מד, זאת ההסתדרות, וטענה שמגבילים את ההסתדרות ללא נותנים לה לחיות  הבעי

 את חייה, — יצא אליעזר יפה, שהיה מגדולי ההסתדרות, וטען גגד הביקורת הזאת.
 יקרה לפעמים קרובות שאנשים מזדמנים לא במתנה הזה שהוא טבעי בשבילם,
 לכן מענין הוא שהבר המרכז ההקלאי, שהיה נאמן ל״הפועל הצעיר״, שקולניק, הוא
ן על מצב ההסתדרות, והוא, כאיש מפלגה בהסתדרות, גילה בצורה  שקרא דיךוחשבו
 מרוסנת, מאד זהירה, את הקושי הנפשי של ההבר בהסתדרות, את הקושי של תכסילות

את:  תז
 ״וסת אנו מגיעים לנקודת־הכאב של ההסתדרות. ההסתדרות מורכבת משלושה
 שותפים המאוהדים ברעיון אהד, והנבדלים באמצעים ובאפני הוצאת הרעיון לפועל.
 השותפים האלת נמצאים תמיד במצב ער מאד, המביא אותם לידי התתרות הדדית
 בכל עבודה וגם בהשתתפותם בתור ההסתדרות, וכאילו אין אהד קם אלא בנפילתו
ץ ההסתדרות בבתינת תערובת תימית, כי אם פיזיקלית, ! ועל ידי מצב זה א י  של השנ

 שאלמנטיה אינם מתמזגים ועלולים להיפרד.
 * ומתיד כך אין ההסתדרות יכולה בשום שאלת רצינית בתור חטיבה
 מיותרת מבלי להשוש, שמא היא דורכת על ידי זה על כף רגלו של שותף זה או אתר.
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 היא מוכרהה להיות במצב של ערנות חולנית כזאת שבמציאותה אי אפשרית עבודה
 יצירתית. ואם היא הולכת למרות הכל בדרכה — צפויה לה סכנת פירוד ואין לה
 אותו החוזק והבטהון הדרוש ליצירה ולעבודה הפשית. בין כה וכת ועבודתנו

 סובלת ונעכבת״.
 שקולניק, כהבר המפלגה, עשה כל מה שהמפלגד. דרשת ממנו, בויכות הגן
, גילה את מצב״תרוה השורר בהסתדרות. ן  עליה. אבל אגב אורתא, במסירת דיךוהשבו
 והיו בלתי״מפלגתיים אהרים, אשר הצטרפו מהוגים שוגים — ביגיהם גם הברים
 נאמנים למפלגות׳ אבל שהגיעו להכרה זו והביאו אותה לידי ביטוי. מכיון שהקובץ
, איגו מצוי, וגם משום שבשום הוצאה אחרת לא באו תדברים שנאמרו  ״בעבודה׳
 בועידה ההיא, אקרא לכם דברים של זקני פועלים, אשר הצטרפו לתפישה הזאת וגם

 של צעירים וצעירות. בזה קטע מאת אהד מזקני הפועלים:

א י. יש מדגישים כי ההסתדרות צריכה להיות אד ורק פרופםיו* ר י  ,ש כ
 גלית, ויש מוסיפים — גם ישובית. מתוך קיצוגיות מפלגתית באים חברי המפלגות
 ליטול את נשמת ההסתדרות. המפלגות רוצות להיבנות מהורבנה של ההסתדרות.
 לפנינו עומדות שאלות ישוביות תדשות ואין אנו רוצים לתתכווץ אל המטבח בשעה
 שאפקים רהבים נפתהים לפנינו. אנו כולנו כאהד צריכים לשאוף שההסתדרות תקיף
 את כל הכוח העובד. כל מפלגה לעצמה מוציאה אורגן, האורגן איננו חי הנושא את
 עצמו בלי תמיכה מן הצד. ועל ידי הכוח המאוחד של כל ציבור הפועלים יכול היה
 להיברא אורגן משותף הי ונושא את עצמו, שכות השפעתו תהיה גדולה בכל השדרות.
ו להינם ? אין אף אתד מאתנו כופר בסיסמה של כיבוש העבודה נ י נ ה ו  למה נבזבז כ
 ואנו כולנו סוציאליסטים, לוהמים בעד קיומנו, נלהמים במנצלים, בעד המנוצלים,
א: להביא את הפועל שכיר״  כי בעד עצמנו אנו נלתמים. עבודתנו המשותפת לכולנו הי
ן ישובי־מדיני״תקלאי. זאת היא הפולי״  היום למדרגת עובד. ענין הקבוצות הוא עני
 מיקה הלאומית שלנו. לא פירורים פירורים עליגו להופיע, כי אם בתור ציבור מאורגן.
 ההסתדרות מקיפה את כל שאלות התיים המשותפים של העובד. הד״םתדרות צריכה

. , ,  ליצור אורגן משותף לכולנו

 כך דיבר אדם אשר היה מן ההקלאים הראשונים ביהודה והגליל, כבר היה
 מתישב בסגירה אצל יק״א והיה חבר בקבוצה הראשונה ב״ד״פועל הצעיר״. כעת הוא
 מתישב בתל״עדשים — יוסף שפירא. זהו גיסו של יוסף ויתקין. ואשתו היא שרה
 ויתקין — אהת התלוצות הדאשוגות בארץ, שעבדה דרך ארוכה מאד של אריסות

 בסגירה אצל יק״א ותיים בקבוצה ותיים במושב.
 או אקרא לכם מרבדי שושגה בוגן. היא באה לארץ מעיירה אתת פטריקוב
 בסביבות מינסק. היו עיירות שנתנו עליה תלוצית בימי העליה השגיה, כמו פלוגםק,
 שהגיעו משם 15—20 איש, וכמו ברםטצ׳קה ן או קאלאדאש, כלומר, מין פינת נידתת.
 ישראל גלעדי ומנדל פורטוגלי — ממיםדי ״השומר״, הם מאותה העיירה בבםרביה ו
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 א1 העיירה רומני, שנתנה קבוצת חברים תשובה, או עיירה זי פטדיקוב, שהיתה
 עיירה ציונית שהיה שכיה בה דיבור עברי, עיירה ציונית נפלאה!

 (בסביבה ההיא היה מופר עברי אהד. שמו היה יוםף חיים דורושקו. האיש הזה
 היה משותק או נכדררגלים. על כל פנים, שכב כל ימיו במיטה. והיו בו, כנראה,
 סגולות אנושיות חשובות מאד, וחוא חלם על שינוי רדיקלי בהינוך. זה היה בעצם
ץ ארגון, ע  הזמן של אוגנדה ואידישיזם. היה איש עני. וחשפעתו גדלת מאד, ונוצר מ
ת את שאיפותיו. וגם ת  ואנשים תמכו בו מרתוק. כלומר, נמצאו אנשים אשר א
. בזח שבעיירות אחדות  סופר עברי — זלמן אפשטיין — נרתם בעגלח של דומשקו
. לסני זמךמח  כמו ^לינקוביץ׳ או פטריקוב גדל נוער ציוני — היתד. חשפעת תרושקו
 הדפיס וייצמן, אשר גם כן היה תחת תשפעתו, רשימה קטנה עליו. והוא כתב עליו

 בדגש גדול, כמו על קדוש, על אישיות גדולה).
 מהעיירה הזאת באו אנשים די חביבים וגכבדים. אזכיר את רוזה פרידמן —
 אתת הנשים המענינות מאד בארץ. מאותה העיירה באה שושנה בוגן, נערה צעירה,
 בגיל 15. מובן שילדת כזאת הוטל עליה לכרוע תחת הסבל הזה והבדידות והיתמות
 שבארץ. היא עבדה בפרדסו של אהד האכדים הזקנים בארץ, אדם אשד התיתמ אלינו
 בלעג. אבל בה היתת אש נפשית גדולה מאד, היא היתד. אישיות מקורית מאד, והיא

 תיתה את תיי ארץ-ישראל באינטנסיביות הגדולה ביותר.
 אז לא היה ״נוער עובד״ ו״המתגות העולים״ ו״גודדוניה״. והיא הגיעה לארץ בגיל
 של השכבה הבינוגית. עליית ילדה יחידה לארץ-ישראל בגיל זה לא היתד. דק תוצאה
ץ נפש נשית כזאת,  של התלתבות רגעית, אלא היה בה משהו מן ״ז׳אנה ד׳אדק״, מ
 אשר האשד, שבה התלכדה באישיותה. אולי גם לא היו לה כל כשרונות. אבל הלהט
 הגםשי שלה והטוהר והדבקות רק בגעלה והגשגב שיש בתיים הפליאו מאד. אולי
 רבים עברו על פניה מתור זלזול. אבל היא תיתה את היי הרות של ארץ־ישראל והיא
ר יפה. גורלה אלתז  תיתה בין אנשים שונים ממנה בגילם. ביני ובין א. ד. גורדון ו
 ד״יח כזד, שיחסר, לתנ״ד, או להרצל, או לאיתור או להסתדרות התקלאית ולעבודה —

 כל אלה מילאו את כל נפשה.
 כאשר בא רעיון הגדוד היתה מן הנלהבות ביותר לגדוד. חשבו שתקום פלוגת
 חברות. וזה בטל. ואז באה ריאקציה גדולה מאד בהייה ויאוש. בגדוד קיבלגו את
 הידיעה שהגערה הזאת, בתיותד, בת עשרים, התאבדה. ואגי רוצה להביא קטע מדבריה

: ד  בועידת רתובות, ממה שגיסתה לספר לדור הצעי
 ״המטרה העיקרית של ההסתדרות היא העבודה התקלאית, אולם קודמת לה
 התפתחות עצמיותנו. הזכירו לגנאי כי התביעה שההסתדרות תמלא היא תביעת אלה
 שעדיין לא הספיקו להתבשל ולהיכנס אל אהת מן המפלגות (זאת אומרת, את הקמת
 ההסתדרות תובעים אלה אשר אינם נמצאים בתוך המפלגות. ב. כ.). אני הנני אחת
 מאלה. בבואי לארץ תשבתי למצוא חברה אחת שלמה ויפה שבה אתפתה. ומצאתי
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 פינות. ולא הבינותי למה זה צריכה חאמת להצטמצם דוקא בפינות קטנות. ונוכחתי
 כי משתדלים גם להאפיל על האמת. וכל זה בא בזכות הזכרונות המשותפים בלבד.
 ואני שאלתי את עצמי, האם בזכות הערכת זכרוגות אגו תיים ז את הזכרוגות היפים
 נכבד ונעדיד, אולם אנו הן חיים מבקשים. לא רתוק היה כי גם אני איםתף, והרבה
 זמן הייתי נבוכה. אולם כוהי עמד לי והצילני, ואת עצמיותי ואת התיים מצאתי בתוך
 ההסתדרות. הזכירו פה את האלמנטים הצעירים הבאים מתוץ-לארץ בטרם הספיקו
 להיכנס אל אתת המפלגות. כן, את אלה צריך לקהת היטב בהשבון. הם צריכים למצוא
 במקום המפלגות הסתדרות שלמה, שתתן מקום להתפתתות עצמית בתוך העבודה

 חחקלאית״(,,בעבודה״, עמוד 38).
 חבר אחד אמר בועידה הזאת: ״המפלגתיים טועים טעות יסודית בחשבם כי
 הבלתי־מפלגתיים רוצים בבמה מיותרת בפני עצמם. אין אנו אלא מתיחםים ביחס
 ישר אל ההסתדרות. אנו תושבים כי רס בתוכה נוכל לגשם את מיטב שאיסותיגו ויש
 נקודה מרכזת את כולנו יחד. אנו מכהישים לגמרי בנקודת הפירוד בינינו, איננו
 רואים אותה בתיים ובמעשה. הנקודה המרכזית היא יצירת עבודה פרודוקטיבית. רעיון

/ עמוד 39). ,  העבודת אינגו יצירת המפלגה״ (םגלוב. ״בעבודה
/ אחיו של אליעזר יפה. הוא היה ,  או, למשל, דברי דויד יפה, עורך ״השדה

 אז בלתי־מפלגתי.
 ,,המפלגות רוצות להטביע את חותמן על ההסתדרות, ובמעשת שום מפלגה
 איגד. יכולה להראות על פעולותיה המיוחדות לה בארץ. ״פועלי־ציוף׳ פה בארץ הם
/ המלהמה היא , סוציאלי כ״פועלי־ציון, , / ו״הפועל הצעיד ,  לאומיים כ״הפועל הצעיר
 בתיאוריה ולא במעשה. ומתוך כד שוררת התתרות עזה, שנאה וקנאה. המעשים הם
 אתרים ומעטים, והגורם למהלוקת: מי יהיו העושים והמעשים? ומתוד כד, בשעה
 שעומדים בפגי סידור קבוצה, מתהילות המפלגות לרוץ זו מצד זה ואלת מעבר מזה,
 וכל אתת מהמפלגות רוצות לתפוס את המקום. אנו צריכים לקבוע את התםתדדות

/ ,  בתור בא״כוה שלנו, בתור הסתדרות ישובית הקלאית מתנכת
:  עכשיו אקרא לכם דברי מתגגדים. הנה אומר חבר אהד

 ״לא פיללתי שהויכוהים יקבלו מהלד כזה. במקום לשמוע הצעות מעשיות
 שומעים תאניות והשתפכות הנפש. והבל מאד! מה חושבים הבלתי־מסלגתיים, האם
 באמת רצוי שהבדי המפלגות יעזבו את ההסתדרות ? הדרר המשותפת היחידה שלנו
 היא של ההתאתדות הפרוסםיונליםטית, ובשאלות מעבר לזה יובילו את ההסתדרות

 לידי הריסה״ (נ. פרנקל. ״בעבודה״, עמוד 40).
ן ח ס ש י, שהיה אז הבר קנאי מאד של ת  מי אמר את הדברים הללו ? — נ
. בעצם הדרישה להיים רוהניים בהסתדרות הוא ראה ענין של הריסת , ,  .״פועל הצעיד

 ההסתדרות.
: י נ  והנח חבר, גם כן מפלגתי, אבל ממחנה ש
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 ״אני שואל, מי הם אנחנו ומי הם אתם בהסתדרות ? ההסתדרות הננו כולנו.
 אני מסכים כולי לדעתו של התבר פרנקל, אף על פי שאנו בני מפלגות שונות. פה
 דיברו על ההסתדרות בתור יצירת מקורית. אנו הפועלים תבאנו אתנו את רעיון
 העבודה וההסתדרות מתוץ־לארץ. הסתדרויות פועלים המאתרות בני מפלגות שונות
 לשם אינטרסים משותפים קיימות גם בתוץ־לארץ. ההסתדרות נוצרה על ידי המפלגות.
 מה רוצים הבלתי־מסלגתיים מן המפלגות ? אני בתור מפלגתי קיצוני איני רואה כל
 התנגדות מצד המפלגה להסתדרות. מהפשים גשמה בהסתדרות, בה בשעה שתתםתד־
 רות צריכה להיות אך ורק גוף. עלינו לעבוד ולא להתמרמר, והעבודה תביא לנו

 ברכה״ (י. ויגיק. ״בעבודת״, עמוד 41).
 ההבר אשר אמר את הדברים האלה הוא יעקב ויניק, כיום אתד מתברי תל־

 עדשים.
 עתה אביא משהו מדברי יבנאלי ומשהו מדברי אליעזר יפה.

: אין לי מה לאמוד היום. הברי הצעירים ממני אמדו יותר ממה י ל א נ  ״י ב
 שאגי יכול להגיד. אנו קוראים לעבודה משותפת באשר האינטרסים שלנו הם באמת
 משותפים! משא־נפש אתד לכולנו ואנו קוראים את חברינו בתםתדרות לתתאחד
 לשם משא־נםש זה. אין יסוד תיוגי למפלגות, ולהסתדרות ישנו. מה הן חםיםמאות
? קבוצות ומושבי־עובדים. וכי כאן יש תילוקי־דעות? התבססותו של הפועל ו  שלנ
 העברי זוהי הפרוגרמה שלנו, ובמפלגה הסיסמה משמשת רק לצורר מפלגתי. הפועל
 מתהנד במפלגה הינוד בלתי־רצוי. ההפסד הוא לא בדעות של המפלגה, כי אם ביהםה
 אל הציבור. ההכרה שמה שעושה כל חציבור חוא חולין, ומה שעושה תלק
 מהציבור — קודש, זוהי כבר הכרה מפסידה ומפרידה. אם תרצו לתבין את זה נוכל
 להתאתד ולעבוד ביתד. לא שותפים אנו בתור ההסתדרות. בו בזמן שהועד המרכזי
 מופיע כלפי המשרד, בכוה כל הפועלים הוא מופיע, ומה מבטיה לנו הפירוד ? חולשה
 ולא יותר. ואנו כולנו שואפים וצריכים היזוק. התםתדדות צריכה להקיף את כל היינו.
 היא באות־כוה כל הפועלים, וההברים הם עובדים נאמנים של ההסתדרות״

 (״בעמדה״, עמוד 38).
ה משתתף בויכוה הזה ואומר: ״כל הויכוהים על אודות פ ר י ז ע י ל  א
 המפלגות וההסתדרות הם מיותרים, לפי דעתי. לא צריד לבכות. צריד לעבוד ולעשות.
 ואם ההסתדרות תעבוד, ממילא תרכוש את יהם ההברים. אמרו פה כי ההברים אינם
 צריכים להלק את עבודתם להסתדרות ולמסלגה. זה לא נכון. אני מעמיד את הפרט,
 את האינדיבידואום במרכז הכל, ואיני רוצה להגדיר אותו. יהיה לו איש איש לפי
 נטייתו, ואז תיברא חחברה הכי־צודקת. נפש האדם היא פלג זורם. הפרט הוא יסוד
 עולם, ויסוד העוול מתחיל תמיד ביהוסים ההדדיים בין הפרטים. אגי גגד ניצולו של
 הפרט אפילו על ידי ההברה כולה. ההברה איגד״ רשאית לתבוע מן הפרט שיתן לה
 יותר משהוא נותן לעצמו. לכל אדם יש יתוםים עם קיבוצים שוגים. ובאותה שעה
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 שאני חבר ההסתדרות אין היא יכולה לבוא ולתבוע שאתן בתוכה מה שאגי נותן
 למסלגה. הפרט נאמן על עצמו ואם הוא אינו נותן חדי שאין ביכלתו וחרגשתו לתת״.

 (״בעבודה״, עמוד 39).
 כלומר, השקפתו של אליעזר יפה היתה: ההסתדרות — בבקשה. אבל אותה

 העבודה שאני עושה דרד המפלגה שלי — אינני יכול לעשות בהסתדרות.

ר ש ע ־ ה ע ש ק ת ר  פ

 מהדברים האלה שהקדאתי אפשר להבין כי היתה זו ועידה סוערת למדי, אשר
 בד. באו לידי התגגשות רצינית המגמות של איחוד — או של מילוי ההסתדרות תוכן
 מלא — והמגמות שביקשו לשמור על המצב תקיים של תמסלגות. בתתלטה חראשונח
 של הועידה יש כבר הסברת של ״תוג העגיגים של ההסתדרות״ לא לסי התסיסה
 חקודמת: ״א) עזרת חברים הדדית. ב) סידור כל הענינים המשותפים לציבור
 חפועלים, חכלכליים, חרוחגיים והאזרתיים. ג) תשתתסות בעבודה חישובית בארץ״.
 בועידה הראשונה דובר על זח שדרוש לפועלים בארץ מכשיר כספי שלחם

 הסתפקו בויכוה בעד קפא״י ונגדו, ,,עצמאי״ ו״לא עצמאי״. אבל, למעשה, הדברים
 לא זזו. בועידה ההיא המנוף הכספי שנוצר בינתים וכבד רכש לו כות היה ״המשביר״.
 תאדם אשר מסר לו את אונו היה מאיר דוטברג. גם בועידות הגליל ויהודה דובר
 על יצירת מוסד כספי עצמאי של פועלים. התלטת הועידה השביעית בענין זה אומרת:
 ״הועידה מקבלת את הצעת הועדה המכוננת לועידה תכללית של פועלי ארץ־
 ישראל (היתה ועדה כזאת — משלושת המרכזים ההקלאיים — שהתכוונה לקרוא
ד בימי המלהמה. וזה לא ניתן לה אז. אבל היא הספיקה לתבר  לועידת האיתור עו
 פרוגרמה של איתוד. ב. כ.) בדבר יצירת מוסד כספי מרכזי לתנועת העבודה בארץ־
 ישראל בשם קרן העבודה. על חועדח חמכוננת לבחור ועדת, אשד תתמסר ליסוד קרן

 העבודה״.

 נשאר מאותו הזמן הכרוז של ״קרן העבודה״ (״בעבודה״, עמוד 129). והיו עוד
ן י / שכתב אותם ש. לביא, אשר התענ ,  דברי םסרות מענינים מסביב ל״קרן העבודה
 בשאלה זו בגליל. באחד המאמרים של אהד החברים בענין ״קרן העבודה״ יש הגדרה

ת: נ י  מענ
, ל א ר ש ם י ע ה ל מ ד א ת ה ל ו א ם ג ש ה ל ר צ ו ת ג מ י ן ה ק ר ק ה  ״
״ ו נ ת מ ו א ד ב ב ו ע ר ה ו ר ה ש ם ו ד א ת ה ל ו א ג ם ש ה — ל ד ו ב ע ן ה ר  ק

 (ד. צירקין. קובץ ״בעבודה״, עמוד 93).
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וך, אשר יצי  המפלגות לא התיחםו באהדה גדולה לקרן העבודה. לא ״פועלי
. ובהחלטות הועדה המכוננת ,  חשבו שיש להם קפא״י, וגם לא ״הפועל הצעיר׳
 הנזכרת ישנה תכנית פעולה שלמה של ״קרן העבודח״. לא אתעכב על זה,
 כשם שלא אתעכב על ענין הגדוד. זה שלא נשאר לנו חויכוח הפנימי בתוך
 ציבור הפועלים בעגין הגדוד — אבידה גדולה היא. דק בקובץ ״בעבודה״ ניסינו
 לפרסם כמה מכתבים של מחייבי הגדוד ושולליו, ביגיהם מכתבים של צבי שץ, אשר
 יש ענין להאזין איר הם היו את הרבדים הללו. וכאשר חמתנדבים תלכו לצבא הם
 סידרו מין כינוס של פרידה מהבדי ההסתדרות שנשארו בארץ (בתמה תרע״ה). ואז
 רעיון קרן העבודה היה כל כד יקד להם, שהם ההליטו כי ההברים אשר בגדוד

 מוסיפים לשלם את מם הבר ההסתדרות וקובעים תשלומים ל״קרן העבודה״.

 באותה אסיפת תברים נתקבלו התלםות לדרוש מאת התםתדרות לדאוג
ינת — על ירח  לעבודה לפועלות, לטפל בעניני תימנים, ועוד החלטח אחת מענ

 הלימודים:
 ״האסיפה רואה הובה לתמשיד את העבודה התרבותית גם בגדוד וגם בעבודה.

 באסשרות הראשונה לסדר בארץ ,,ירה לימודים״.
 בגילוי־דעת מיותד הביע כינוס התברים את הכרתו ״כי העבודה של הפועל
 בתור הארץ וההתנדבות למלהמה לשם שהריר הארץ — שני גילויים הם של שאיפה

 אהת היה, שאיפת הגאולה״.
 הועידה ביהודה גגמדה בהכרה מהורשת של כותר, הפגימי, עד כדי כד שבזמן
 שבאה לארץ המשלתת הציונית הראשונה אתרי המלתמה, זו שנקראה ״ועד הצירים״,
 ;גם וייצמן בראשה, פנו הפועלים אליה בתזכיר, ובפניה תזאת דיבר המרכז התקלאי

 בלשון אהדת מאשר קודם. בה ניתנה הכרקטריםטיקה הרשמית של ההסתדרות.
 ״הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה מקיפה ומאהדת את כל הפועלים
 והפועלות, בלי הבדל דעה ומפלגה. עצם תעודת ההסתדרות היא — לאחד את ציבור
 הפועלים על יסוד של עניניו ההיוניים ושאיסותיו המשותפות. ההסתדרות מנתלת
 את העזרה ההדדית של ציבור הפועלים, את עניניו הכלכליים, הרוהניים והתברתיים
 המשותפים, את המשא־ומתן עם נותני-העבודת, ומנשמת את באותיתכוח של ציבור

 הפועלים כלפי ההסתדרות הציונית ומוסדותיה וכלפי הישוב הארץ־ישראלי״.
 וההסתדרות הופיעה כבר, לא בשיתוף עם מישהו או בתבדות עם מישהו, כי

 אם כנציגות המוסמכת של פועלי ארץ־ישראל.
 אולם זה היה מצד הפרוגרמה. עדיין לא מצד הכוה. כי מצד הכות המשיכו
 המפלגות את חחיים שלהן. וכל פעולה אשר דאו בה עגין לעצמן או אפשרות לעשותה
 בעצמן, אם בכלכלה ואם בהתישבות או בטיפול בעניני פועלים — הן המשיכו לעםוס

 בזה לבדן.
 מצד אחד היתד. קיימת ועדה להכין ועידה כללית של פועלי אדץ־ישראל
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 והבריה היו גם בגדוד. ומצד שני׳ בא לארץ זרם חדש של לגיונרים יהודים מאמריקה
 ומאנגליה. הלגיונרים מאנגליה לא היו מתנדבים, אלא הוטל עליהם הגיוס בכוח
 הממשלה האגגלית. הלגיונרים מאמריקה באו אל הלגיון בהתנדבות ובהתלהבות.
 חיו ביגיחם חברים שהיכו לעליה חלוצית, בשבילם היה הגדוד צורה של פגישה עם

 ארץ־ישראל. אותה שעה התהילה רק התסיסה חגדולח — תסיסת האיחוד.

 בין חאנשיס שבאו יחד עם הלגיונרים מאמריקה היתה קבוצה שלמת של ארץ-
׳ ן  ישראליים — עוזבי הארץ וגולי הארץ — אשר תזרו עתה אליה. ביגיחם חיו גם ב
ן עד צאחו מן חארץ חיה הבר פעיל מאד ב״פועלי־ציוך, ו ן. בךגורי ו  צבי ובךגודי
 אס כי במושגיו, ביחס לרגש תכלליות — ביקר קשח כמח מושגים מקובלים במסלגתו
 ותבע מהבריו תמיד העזה לדברים גדולים. הוא היח עברי קגאי, בלי כל היסוסים,
וך  מהיום הראשון שבא לארץ. מתור כך היה בא בביקורת קשה למנהיגי ״פועלי-צי
 בארץ״ישראל. באמריקה ראו אותו כקנאי ארץ-ישראלי. כלומר, כאדם שלא מן
 הישוב. הוא הי באמריקה שנים אתדות, ושם הוציא יהד עם בךצבי ספר על ידיעת
 ארץ-ישראל באידיש, ספר גדול שהית לכבוד ולגאות למפלגת ״פועלי-ציון״ באמריקה.
ן את עצמו כהבר המפלגה שתי את הייה הרגילים, ו די ו  אבל, כנראה, לא ראה בךג
 אלא היה ביניחם כ״חתיכת אדץ-ישראל״. נזדמן לי תיאור אחד איד נפרדו באמריקה
ן העברי ותנועת ״פועלי• ו ן ואיד הדהים אותם המרתק העצום שבין בךגורי ו  מבךגורי

 ציון״ באמריקה.

ן עד צאתו לאמריקה לא גפגשתי בארץ מתור איתוד גםשי גדול. ו  עם בךגורי
 פעם הלכנו יהד ברגל ליפו — ולא הגעגו לידי שיחה. פגישתנו השניה היתה בועידה
י נ  השלישית בהסתדרות, בזמן שעמדתי במלחמה גדולה עם ,,פועלי״ציון״ בכל מי
: מה הויכוח ההריף הזה בינד תי  שאלות. והוא בא מקושטא, עורך־דין, ושואל או

: הישאר אתה בארץ ותראה שנוכל לעבוד יהד. ו וך ? אמדתי ל יצי  ובין ״פועלי

ן חזר מאמריקח, כלגיונר, חלד. ושכב בבית־החולים. בבית־התולים ו  כשבךגורי
: איזה יסוד יש לנו להיות רגע  הגיע אליו הקובץ ,,בעבודה״. כשקרא אותו אמר
 אהד מפורדים, אם זה הקובץ שמביע את ההשקפות של פועלי אדץ־ישראל ? ! מרגע

ן את עצמו בעגין האיהוד. ו  זה רתם בךגורי
 ועדיין היה עגין זה קשה מאד. כי מפלגת ״פועלי״ציוך באותה שעה היתד. לא
 רק מפלגה ארץ-ישראלית, אלא היו בה הרבה הברים שבאו מאמריקה והיו ביניהם
ד איפוא להבין את הקושי י י  אידישיםטים והיד. יהם שלילי מאד ל״הפועל הצעיר״. צ
 תעצום של בךגוריון, אדם יתיד, שבא אל הבדיו, והוא אז עדיין הבר צעיר, ויש
 לו דעות משלו, ולעומתו יש תברים מסורםמים יותר ממנו. והוא התתיל בהיאבקות

 שלו בפנים, בחוד מפלגת ,,פועלי-ציון״.

 התתילד. תסיסה גדולה בתוד הגדוד. הפגישה שלגו עם האמריקאים היתה
 מזעזעת. רבד סמלי הוא, כיצד עומדים היילים עם רובים במפקד אהד והם יודעים
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 שבעוד רגע יבואו למפקד גם היילים מאמריקה. ולרבים מאתנו היו צריכים לבוא
 ממש אנשים קרובים מאד. למשל, אלי בא הבר־נעודים, אשר בגיל צעיר סאד היינו
 הברים ונפרדנו. הוא בא לארץ כהלוץ גמור. הודות ליעוד המשיהי והציפיה
 כמעט שנמצאה האוירה בשביל תתגברות על כל ההבדלים האלה. אמנם היו בינינו

 ויכוחים עצומים, אבל תיתה איזו קרבה, שגברה על כל זה.

 לא אמסור את כל ההתפתחות הזאת של תסיסת האיחוד. אולם צריד חיח למצוא
 צורה לאיהוד. אלה שהיו בלתי־מפלגתיים שללו את המפלגות. הם לא תעיזו לחלום
 על ביטול המפלגות, אלא דיברו על זה שההסתדרות צריכה להיות הכל: תגר לגו
 לבנות את הכל. הרעיון שכדי שההסתדרות תהיה הכרחי לבטל את תמפלגות —
 בזה לא תיינו, אם כי ביגיגו תיו אגשים אשר שללו את המפלגות הקיימות בכל נפשם.
ן והבריו, שבאו מאמריקה, במידה שהכירו בצורר רעיון ו  אבל דוקא בךגורי
 האיהוד הביגו שאם תישאר מפלגת ״פועלי־ציוך — כל איהוד הסתדרותי אשר יקום
 לנו לא תהא בו אלא התרוצצות שסופה חורבן. לכן מוטב שיבוא איחוד בין כולם,
 שכל אדם ידע שהוא נמצא במרכז נפשי אהד. ולכן בא הרעיון של איתור גמור

 וביטול המפלגות.
 אולם חקושי לחגשמת איחוד כזה היה לא מצד הבלתי־מםלגתיים ולא מצד
׳. ועדת ההכנח של  הרוב הגדול של ״פועלי־ציון״, אלא מצד ״הפועל הצעיד,
 ההסתדרות, של המרכזים החקלאיים, לפגי שהיא ראתה צורך לקבוע לעצמה עמדה,
 פנתה למפלגות והביעה את רצונה לשבת אתן תהילה באופן ידידותי ולברר את
 האפשרויות לאיחוד. ומכיון שמבתינת קשרים אישיים ועבודה משותפת בכמת וכמה
על הצעיר״ מאשר עם ״פועלייציון״ (יבנאלי  שטהים היינו קרובים יותר עם ״הפ4
 ואני השתתפנו בעתון ״הפועל הצעיר״), לכן פניגו קודם למפלגת ,,הפועל הצעיד״,
 אבל אמרנו שאנהנו רוצים להיכנס ולהתיעץ על תכנית לאפשרות של איחוד מלא

ן זה מסופר: ת נ  של כל פועלי ארץיישראל. ברשימה שפורסמה ב

 ״הברי הועדה, אשר נבהרו במועצה של ההסתדרויות החקלאיות, פנו לועדים
ות: ״הפועל הצעיר״ ו״סועלי־ציון״, בדבר עיבוד תכנית  המרכזיים של שתי המפלג
 משותפת לאיתור פועלי ארץ-ישראל. לועדה עצמה לא היתה כל תכנית מוכנה.
 ״הפועל הצעיר״ תסתלק מהשתתפות בבירור השאלות ועיבוד התכנית, בהודעה שהוא
 אינו נכגם בשום משא־ומתן היכול להעמיד על הפרק את שאלת ביטול המפלגה או

 טשטושד״״ (קובץ ״אתדות־העבודה״, עמוד 90).

 עמדת ״הפועל הצעיד״ היתה בדורה לא בזה שדרשה איזו דרישות
 פדוגרמטיות אשר אתרים לא רצו לקבל. התשובה שלו היתד. שכל סידור הקשור עם
 ביטול המפלגה או עם טשטושה אינו בא בהשבון בשביל ״הפועל הצעיר״. אני מציין
ת: האם היה זה גיגוד ארגוגי או רעיוגי ז אגי אומר, הויכות  את זה, כי שמעתי שאלו
 בין ״הפועל הצעיר״ ושאר הציבור אז לא היה ויכות אידיאולוגי (אינגי אומר שלא
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: מה דרוש לציבור ולמד, יכולים י נ ו  חיח מקום לויכוח אידיאולוגי), אלא ויכוח ארג
 לחםכים מארגגי הציבור הזה. ו״הפועל הצעיר״ קבע את עמדתו.

 אף על פי שאני שייר לחוג שיש לו אתריות לענין ״אחדות־חעבודח״, אבל
 אין זה מן הנמנע שאילו אמר ״הפועל הצעיר״ שהוא רואה דרד לאיזח סידור —
 היו רבים מאתנו, אולי יהד עם ״פועלי־ציוך. מחפשים סינתיזה. אבל העובדה ש״הפועל

 חצעיר״ ענת תשובה כזאת — קבעה את גורלו ואפיו של האיהוד.
 ״פועלי־ציון״ הסכימו לבירור השאלות והסכימו גם לבתור ועד משותף שחפ
 נכנסו לתוכו בשגי תברים, ובלתי״מםלגתיים — בארבעה חברים. חית במתון שששת
ךו ש. ו ־צי ון — מ״פועלי י וד. בךגורי : י. בךצב ד ע  האנשים הללו, שתיו באותו ו
 יבנאלי, י. טבנקין, ד. רמז וב. כצנלםון — באי־כוח תבלתי־מםלגתיים — יעשו הכל

 לשם האיחוד.
 בלתי־מפלגתיים היו אז הרוב בארץ. כאשר אגיע לצירי הועידה אציין את
 יתםי המספרים. לא זו בלבד שהיתה זו סיעה תפשית, בלי משמעת, אלא הבלתי*
 מפלגתיים לא התכנסו אף פעם למועצה. היו ביגיגו משוגעים כאלת — כמוגי —
 שאמרו כי ברגע שנתכנס יהד, ולא עם כל הפועלים, ניהסך גם אגו לסיעה. ומה
גו? הייגו מדברים במועצות ההסתדרות ובועידות ההסתדרות וכותבים בקובץ  עשי

 של ההסתדרות. לא רצינו לפתה פטריוטיזם של מסגרת.
: טבנקין — הבר המרכז התקלאי ו  מארבעת ההברים הבלתי׳מפלגתיים הי
 בגליל, רמז — הבד המרכז ההקלאי בשומרון, ואני ויבנאלי היינו הברי המרכז
 ההקלאי ביהודה. ארבעה אלה לצגו באופן כזה את שלושת המרכזים ההקלאייס

 באותו זמן.
 בקשר לשאלת האיהוד התקיימה ועידה של ״פועלי־ציון״ סוערת מאד, שבה
 היתד, התגגדות גדולה לאיהוד, כי היו בה אידישיםטים והבדים הרשים. הקבוצה
וך, זאת אומרת, הם כל כד  אשר יסדה את ה״פרקציח״ פרשה אותו זמן מ״פועלי־צי

 התגגדו לאיהוד, שהם נעשו לראשוני ה״םרקציה״ בארץ.
 אבל ועידת ״פועלי־ציון״ זו קיבלה את חחחלטה להיכנס לענין האיהוד. אהרי

 ויכותים סועדים ומשא־ומתן־ רב נתקבלה הצעת האיתור פה אחד.
 ועידת ״הפועל הצעיר״ היתה סגורה והתלטתה לא נתפרםמת בקהל.

 לועידת ההסתדרות ההקלאית בעגיגי האיהוד — גבתרו 58 צירים. מתס גבחרי
 ״פועלי־ציוך — 19, נבתרי ״הפועל הצעיד״ — 11, נבתרים בלתי־מסלגתיים (ואתם
 הלכו גם אתרים שהיו קודם ב״הפועל הצעיר״, אבל היו בעד איתור) — 28. ובועידד
 חכללית חיו 81 ציר. מהם — 47 צירים חקלאים, 15 צירים עירוניים, 19 צירים מן

 חמתנדבים.
 האהוז של ״הפועל הצעיר״ בתור הפועלים היח 20. ברץ מסד את תודעתו בשם
 12 צירים. כל ועידת חאיחוד יצגה 1.871 איש. אלה היו כל הפועלים העברים בארץ.
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 את עצם הבירור הגדול על האיתוד לא אמםור. אבל אסםור איזה ד״^ד־רות
 היה בועידה הזאת. התכגית, כפי שעובדה על ידי ששה הברים אלה, היו בה כבר
 הרבה רעיונות שיש בהם תשובה על שאלות המתעוררות גם עכשיו. היה בתכגית
 זו הידוש רעיוני רב בהרבה שטהים. ״אתדות־העבודה״ לא היתה ארגון בדומה לארגון
 של מפלגות. זה לא היה גם ארגון טרייד־יוניוניםטי, גס לא ״הסתדרות״ במובן

 המקובל.

 קודם כל, היה יהם ידוע לתברות: הבד יכול היה להיות — כל אדם עובד.
 אין תברותו קשורה באידיאולוגיה, אבל קשורה היא ברצון מסוים. מה כלל זה אומר ז —
 נאמר: ל א פרוגרמה, כשם שכתבו ם.־ד. ומפלגות אהרות, שיש בה השקפה מסוימת
 על התפתתות התבדה ועל מלתמת מעמדות וכר. אבל גיתן מושג על התסקידים
 שציבור הפועלים מקבל על עצמו לעשותם והוא כולל לא רק דברים הקשורים
 בעניגי יום־יום, אלא גם דברים אשר להם קשר עם תנועת הפועלים בארץ ובעולם

 ועם הציונות בעולם.

: ו  בתכגית זו ישגה גם הגדרה של ״קומנולט״, בדיוק כמו שזה נאמר עכשי
 לדרוש ממעצמות העולם שיקימו מדינת יהודים ויאהזו באמצעים שהיהודים במשך
 זמן קצר יהפכו לרוב. מתוך שיטה מסוימת שגם אם הס לפי שעה מיעוט — צריכים
: ו  להיוצר התנאים שיביאו אותם להיות הרוב בארץ. מכאן — שהויכוה המתנהל עכשי

, או ״שלב למדינה״ — ויכוה זה נפתר שם. ,  ״מדינה לאלתר
, בתוך כל מיני פרוגרמות  האופי המיוהד של הפרוגרמה של ״אתדות־העבודה,
 סוציאליסטיות אהרות התבלט עד כדי כר שאדוארד ברגשטיין — כאשר קרא פעם
: , שהובאו לפניו בתרגום — אמר  כמה קטעים מתור הפרוגרמה של ״אהדות־העבודה,
 ״בכל קשת הגונים של הספרות הסוציאליסטית אינגי מכיר דבר כזה״. בשביל
: ״איזו מין פרוגרמה, שיש בה בלטריםטיקה כזאת ?״ נאי , היה זה לג  ״פועלי־ציון,
, קרא לועידה, ,  באותה ועידה היה מצב די טרגי. תבינו ש״הפועל הצעיר
 והיא היתד. סגורה, ובה הגיע לכלל ההלטה שלא להשתתף, אם כי לא סיפר לנו
 זאת. מובן שמצבו הנפשי לא היה כל כד קל, בפרט שלא כל צירי ״הפועל הצעיר״
ב ההליט גגד האיתור. אבל בתוכו היה הלק אשר תבע את ו ר  היו גגד האיחוד. ה
 השתתפות ״הפועל הצעיר״ באיהוד זה, ורק מתור קולגיאליות ותבדות ההליט
 להיכנע. וחיו חברים של ״הפועל הצעיר״ אשר ההליטו שלא להיכנע בגקודת האיתור
ן ישראלי). ויש אומרים שהההלטה על שלילת האיהוד ו  (רוטברג, לביא, בךצי
ש 60 אלף י  גגדמד. על ידי טלגרמח אחה, שהגיעה מחוץ־לאדץ בזמן ההוא, עם ידיעה ע
וך בחוץ־לארץ, שיש מהנה גדול כזה ש״חפועל חצעיד״ מחכח לו, שחגר. -צי רי  ״צעי
 יעלו ויצטרסו למסלגת ״הפועל הצעיר״. ובכן מה איפוא בשבילו אלה 1.800 איש
 שנמצאים בארץ, הרי המתנה שלו יבוא ויכריע את אפי תנועת הפועלים בארץ, ולמד.

 לו היום להיכנע?
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 בהיפתח הועידה נכנסים הברי ״הפועל הצעיר״ ואינם מדברים. תבינו את
:  הסיטואציה הזאת. אז נאם נאום מזעזע יבנאלי

גד האיהוד  ״מהי הרשות המוסרית להתבדלותכם? (במאמר אתר שנכתב נ
 כתוב הית שיש שני תלקים בארץ־ישראל: יש הדורי צער האומה הבאים מתור
 געגועי מולדת, ויש אנשים אתרים. זאת אומדת, לא ענין של פרוגרמה היה כאן,
 אלא ״אנהנו אנשים שונים״. על זה ונגד זאת טען יבנאלי. ב. כ.) ״חדורי צער
ו כולנו. ואם יש זמנים שאנו שובתים את צער האומה, מתעלמים נ  האומה״ הנ
 ממגו, — כולגו בשובתים. האומגם אפשר לראות ב״געגועי מולדת״ יסוד להתבדלות
וחדת? ומי הוא אשר מדדם בשעלו, לדעת בקרב מי הם  ולהתקבצות מי

ותר?  היים י

 אנו קוראים לכם, חבריני, אנשי ״הפועל תצעיר״, כי תבררו לגו את הבסיס
 המוסרי הזה המבדיל אתכם מאתנו. אתם מבדילים בין הפועל ובין חעבודח. העב1דה
וך העובד  היא קדושה, והפועל — בזוי? אם קדושה העבודה קדוש גם ה״פועל־צי
 א1תה. במה עולת זכות בני בעלי״בתים הבאים לתתתדש בעבודה בארץ על אנשים

 פועלים מנעוריהם? המצב המוסרי של ציבורנו אהד הוא״.

 ובכן, הויכוח התקדם רע מאד, במובן זה שלא נשמעו מצד ״הפועל הצעיר״
 דברים ברודים. אנשים כמו אליעזר יפה ואליעזר שוחט היתה להם התמרמרות
: ״אני בטוה כי נבוא לידי ד ו  מוסרית לעצם הדרישה הזאת. ואליעזר יפה אומר ע
 איתוד, אם נעמוד על הקרקע. אתם עומדים בהפשטה. נעמוד על הקרקע — נהיה

 מאוהדים. אז ענה את תשובתו שפרינצק, והוא הביע את הדברים:
 ,,הבסיס המוסרי להתבדלות הוא מתור הכרה ואמונת בכותות עצמיים. היינו
 רוצים להאמין באיחוד, אבל איננו בטותים כלל בתוצאות האיהוד הזה. אכן העבודה
 מאתדת, אבל תנועת העבודה, המלתמה עם שונאית, כל זת מיוחד. ואיזה בסיס יש
 לכם לתגיד שאתם מאוהדים, מתי זה נפסק הויכות ? יש מתיצות ואין בכות אמירת
 אמן להפיל את המחיצות. יבואו החיים ויוכיחו כי הגיעה השעה, ואז תבוא חאחדות

 מאליה״.
 ״אינגו זקוקים לבקש לגו זכות. הזכות לכל אהד להוציא את כשרוגותיו
 ולעשותם לקנין חציבוד. בתיץ־לארז אתם מכירים בזכות חסדרציה וסת אתם שוללים
 אותה, פה במקום בית־הקיבול לכל הרזדב הזה, לכל זרמי תנועותיו ועבדו, פח חיא
 אסורה. אין אנו אומרים כי אנו בעלי המומפוליה על העבודה העברית, אבל אנו
ד מאד.  אומדים: צריכים בני בעלי־בתים לעבוד לעבודה, והפרוצס קשה ע
 משאלותינו מהעתיד אותן הן, אם השם מפורש או לאו, אבל האם יש לנו להגיד
 שקר לנסשנו שאנו כבד מאוחדים ? ! אנשים שמעולם לא היו קנאים למפלגת באים

 ואומרים: עוד לא בא הזמן לאכםפרימנט.

 ישנן שתי מפלגות, ולכל אתת זכות הקיום. האם מעטו המקרים של עבודה



 פרקים לתולדות תנועת הפועלים 203

 משותפת, למדות המרתק ? בימי המשבר היה הכרת של שיתוף, והזרמים היו עובדים
 יחד בסבלנות. ובמעשה מאמינים זה לזה. לבעלייהאיהוד זה לא מספיק. אד כיצד
? מה קרה?  זה הלף הפירוד הזה, הנורא לסי דבריהם, בן רגע? האומנם נתחדשו
 הפרספקטיבה הגדולה? ומי זה יתן לנו את הערובה שהעליה הגדולה הראשונה לא

 תביא את ההתפוררות. ולמה האיחוד המלאכותי?
 איננו מאמינים בכוח המאחד של הרזולוציה. לא מפני שאיגגו רוצים להאמין,
 וגם לא מפני זה כי עוד לא השכלנו להאמין ככה. אנהנו קבוצת אנשים חמקושרים
 על יסודות מסוימים לנו, עבודה ושפת, תגידו כי התוכן אהד הוא, אולם חהבדל

 הוא בסגנון.
 הצעת ועדת ההכנה לא היתד, מובנת לנו. אין אנו יכולים לעשות שקר בנפשנו
 שיש איחוד. במשד ההדשים האלה נתברר הכל, ובכל זאת נקראה ועידה ודנו על
, אינו נכנם לשום משא־ומתן שיש בו ,  אסני האיהוד, והיא חחליטה ש״הפועל תצעיר

. , ,  מטשטוש הצורח של ״הפועל הצעיר
, הוא סוציאליות וגם ,  כולגו, גם אלה מתוכנו התושבים שתוכן ״הפועל הצעיר
 אלה שרוצים עוד לעיין בדבר עד כמה שהמושג הזה הםשי הוא מכל מה ששמענו
: רק לא טשטוש צורת ״הפועל הצעיר״!  ולמדנו אודותיו כל הימים, כולם אמרו
 גם אתרי שתקום ״אחדות־העבודה״ יהיה צורר באיהוד הכותות, באיזה שם
 שלא יהיה. ואנהנו תבענו (וכאן ניתנת הפרוגרמה התיובית של ״הפועל הצעיר״
 שהובאה אז. ב. כ.): יוסד משרד מאותר, במספר שוה מכל הצדדים, אשד יתווד
 בין ההסתדרויות, ובמומנטים של הסכם יביע את החלטות הפועלים בשאלות
 תרבותיות, כלכליות ומדיניות. אנהנו מאמינים כי הצעתנו זו, הפדרציה, היא הצעת

 :• ? ־

 איתוד תיוני. אל תדרשו הרמוגיה יתירה ואיחוד גמור, כי תתבדו. נהוצה דק רזולוציה
: ציבור הפועלים תובע מכל חלקיו להביא לידי תתאמה את פעולותיו. מובטתני,  אתת

 זה היה הצעד הראוי שבידו לתביא אותנו למטרותינו״.
 ״אף רגע איני מטיל ספק בכלנתכם הטובה. אבל זה רק אכםפדימנט שאין
 אנו מאמינים בו. התבדלות לא תבוא. ההיים, העבודה לא יתנו. רוב הציבור מתאתד
. עוד ניפגש. השנאה בין , ,  ב״אהדות־העבודה״. אנו מאוהדים ב״הפועל הצעיר
 המפלגות לפני 15 שנה היתה גדולה יותר. גם זה יעבור. ואז יבוא האיחוד. הוא יבוא

, (קובץ ״אחדות־העבודה״, תרע״ט, עמוד 94).  אחרי ההיים ולא לפניהם,
. חלק גדול מחייו בגליל בילח גורדון ן  לועידה הזאת לא בא א. ד. מדרו
 בכנרת, שנה אחת היה גם בתל-עדשים. הוא רצה להכיר יותר את ״השומר״ ואת
 ״פועלייציון״. ואהר כד חלד לדגניה. זה היה בתקוסה תאתרונה של תייו. בלי
 להאדיר בזה הרבה אני יכול לומד שעמדתו של גורדון לא היתה כזאת כמו שהיא
 מתוארת עכשיו. הדמות הזאת של אידיאולוג או מנהיג פוליטי מוסכם — לא זו היתה
 אישיותו. היו יחסים עמוקים בינו ובין הרבה חברים, והיה יתם אליו כאל אדם
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ה י  חביב, מענין, משונה. תיים משותפים רותניים חיו אתו רק מעטים. ויש להג
נות י  באמת, שרובם היו מבין אלה שהלכו לאיתור. בין טבגקין ובין גורדון היתד. התענ
ה לא זו בלבד שתיו גם תברים א  עצומה. וגורדון השפיע על טבנקין השפעה גדולה מ
 פעם, במשד שנח אחת, בקבוצה בכסר־אוריה. וכן היו גם הברים שונים קשורים עמו.
 ובעצם, לגבי כל שאלות ההסתדרות במשך כמה וכמה שנים לא היה גורדון מעולם
 איש מפלגה, ותמר תמיד בדרישות של חיזוק התםתדרות והרהבת כותה. ומבתינת
 יחסיו האישיים — חיו יחסיו לגמרי מחוץ למסגרת מפלגתו. זו חיתה אישיות שאינה

 גיתנת כל כד להגדרה.
 והנח בא חניגוד בין גורדון ובין קבוצת חאנשים חשונים חאלה שהלכו
 לאיחוד. וביניהם חיו גם אחר כד אגשים קרובים לגורדון (כמו מרדכי קושניד, או
 נות נסתולםקי, או רתל המשוררת, שלא היתד, אז בארץ, אבל כשבאח לארץ היתח
 איש ״אחדותיהעבודה״). כל אלה חיו קרובים מאד לגורדון, יותר ממישחו אחד. הוא
, מאיר רוטברג ולביא אשר חלכו לאיחוד. ן ו  גר בחצר כנרת, שהיו שם עמו בךצי
 במשד שנות תייו בכגרת גרנו שם שנינו בחדר קטנטן. אני יכול לומר שלא היה

 כתב־יד אהד של גורדון שלא הייתי הקורא חראשון שלו.
, אשד דמן ו  אני מספר את כל זאת כדי להסביר כמה קוים ביאוגרסיים של ג

 אינם ידועים.
ם: חאחד — בענין הגדוד י ן וביגי, אשר גתגלו, היו שנ רמ ו  הניגודים בין ג
 (והדבר הית קצת לא מובן, לא מובן באופן אישי. כי הוא קרא לפני כתב־יד אחד
ת. ואגי התגגדתי לזה. כי זיעזע אותי הדבר,  שבו הוא הזדהה עם השקפה גמדתי
ן תלה תקוות יהודיות במלהמה. ואיגגי זוכר אם הוא פירםם את רמ ו  שאיש כמו ג
 זה). כאשר התנדבנו לגדוד, היתד, בשבילנו הבעיה הזאת: באיזה מהנה ימצא
ד או לא, — בעיה זו העסיקה אותנו באופן עצום. מ ג  גררדון — אם הוא יהיה בעד ה
ד כעל מכה גדולה מאד בשבילו. ואיגגי מ ג  והנה הוברר שגורדון דיבר על עגין ה
 יודע מה קבע אצל גודדון או אצל אליעזר יפה את התיביר הפציםיסטי האמיתי.
ה שאנתנו, אנשים קרובים כל כד א  אצל אתרים תיו תשבונות פוליטיים. וכאב לנו מ
 לגורדון, נמצאנו בתור הגדוד (או גם איש כטבגקין, שהיה בעד הגדוד, אם כי לא

ן עומד כמתגגד קשה לזה. מ ר מ  היה בגדוד), באותה שעה ש
רמן כאשר קרא ו  הגיגוד השגי ביגי ובין גורדון היה יתםו לסוציאליזם. ג
 פרוגרמה שבה היתד, כתובה המלה סוציאליזם — קבע מיד את עמדתו נגדה. ויש
ן בעצם מהותו הוא אהד ההוגים המהפכניים רמ ו  להבץ את כל עומק הענין הזה. הלא ג
 מאד והוא הכנים מושגים ידועים בתור המהשבה הסוציאליסטית. ויש מושגים שלו
 שהם >או דוקא שלו, אלא משותפים עם הוגי־דעות סוציאליסטיים אהרים, ויש שהם

 שלו, מיוחדים.
 אולם גורדון בא מרוסיה, במקום שהםוציאליזם היחודי חיד, קשור באםימילציה,
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 והוא התקומם לדרכו בכמה וכמה סוגיות (כשם שרבים מן הסוציאליסטים מתקוממים
 נגד מושגים מקובלים בסוציאליזם), והוא לא יכול היה להודות שתשקסתו שייכת

 לאותה השקפה אנושית שנקראת סוציאליזם.
 פעם, כאשר כתב מאמר אהד, אמרתי לו שעל נושא זה כתב סופד עולמי,
: מסקנותיו דומות לשלך. תשבתי לתובתי לומר לו זאת. הבאתי  אמן גדול. אמרתי
 לו את ההיבור ההוא והוא שם אותו במגרה ולא פתחו. בסעם אחרת, בקשר עם
: אתה יודע, אצל קרופוטקין יש דבר דומת ו  איזה מאמר אידיאולוגי שלו, אמרתי ל
 מאד לשלד. הבאתי לו את ספרו של קרופוטקין, והוא שוב שם אותו במגרת ולא
 פתה. זה אולי מוזר מאד, אבל מענין מאד. ואיגגי תושב ששום דבר שאמרתי לו בגוגע
 לספרות לא עגלן אותו ושלא עבר על זה בלי לומר לי משהו. להיסד, קרא ותשיג.
 אולם דוקא האנשים שהיו היותר קרובים לו בעולם, ושהיו יכולים לומר לו שתם
 סוציאליסטים, הוא לא יכול היה לקבל את דבריהם אלא כהתמודדות גמורה. אין םסק

 שזה היה בשבילו זעזוע גדול מאד.

 במכתב אהד שלי אליו (ואולי היה זה מכתב אהרון שהתלסנו ביניגו) כתבתי
: האם אתה מתנגד כל כד למשה הם, מכיון שאתה תושב שםוציאליזם שולל ו  ל
 תסיסה לאומית וכל סוציאליזם הוא ויתור על לאומיות? על מכתבי זה לא קיבלתי
 תשובה. אבל הוא כתב אתר כד מאמר גדול. לועידת האיהוד לא בא, אבל הוא שלח

 אליה את מאמרו ״עבודתנו מעתה״.
 גורדון היה כל כד מזועזע מענין זד. של חאיחוד, שיחסו האישי לאנשים
 קרובים לו מאד מאד השתגה עד היסוד. הוא לא קיבל את זה כדבר רגיל, כאנשים
 אחדים. הוא ראה בזה לא ענין של חילוקי-דעות, אלא התמודדות רבה של אנשים.
 וכאשר קראו אתר כר את הועידה ליצירת חחםתדרות, כש״חפועל חצעיר״ חלד
 לועידת התםתדרות, גורדון כבר במידה כזאת לא האמין בנו, שלא בא גל

 לועידה הזאת.

 וכאשר יצאתי אהד כך מטעם ההסתדרות לאמריקת, במשלתת ראשונה של
 ההסתדרות (אני, ברץ ומניה שוחט), קיבלתי ממנו מכתב של שתי שורות. אבל
זאת היתד. הפתקה האהרוגה שקיבלתי מגורדון) התגברות ו )  ראיתי בשתי השורות הללו
 גסשית עצומה. אגי יודע שבשביל גורדון היה עגין זד. מקור של סבל מאין כמוהו.
: ו  והיה לנו ויכות עם גורדון. וברנד כתב הרבת מאד אל גורדון. ולא שתוא אמר ל
תה: הויכות שלד אתנו הוא  אתה ריאקציונר יאנטי־םוציאליםט. הטענה שלנו הי
 על טרמיגולוגיה. אין שום ויכות רעיוני נפשי בינינו ובינר. ועל זת יש רשימת

ד: ״על עסקי טרמינולוגיה״.  מפורסמת של ברנ

 אקרא דברים אחדים מאלה שנאמרו בויכות, בועידת האיתור, שהם מענינים
 מאד מצד גילויים רעיוניים ואנושיים מאותו הזמן. מה אמר טבנקין בועידת

 ההסתדרות התקלאית?
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, פדי תנועה שהקיפה את כל הפועלים, מורגש וברור לכל  ״באסיפת כללית ל
ת אל הנקודת הכי־ ג  ביטוי הרצון של כולנו, הרגשת הגםיון של שהדור. רצון זה ה
 חשובה: לבטל את תמםלגות לשם פעולת תפשית וסוריה. כי כל פעולתנו בלי זה
: ועידות פועלים כלליות. בכל פעם ד א , מ ,  אינה פוריה. אנתנו הגתגגו מגהג ״דע
 כשהיינו גפגשים בועידה הית מתעורר הרצון להתאהד, ועם גידול פות העובדים
 גדלה גם האפשרות להתאתד. לשון אתרת היתת נשמעת בועידות המפלגות. שם היו
 מונים את כל החטאים של ההסתדרות: שהיא עוסקת גם בעניגי תרבות, מסדרת
 ספריות ודואגת לחשכלה, לעברית, מתעסקת בעניני ישוב, בוראת מוסדות כספיים
׳, עוסקת גם בפוליטיקה. אפילו בועידות , ״קרן עבודה, , ,  לעבודה זו, כמו ״המשביד
 אלה של המסלגות בדבר האיחוד שקדמו לועידתגו זו — מה שוגה לשון המדברים
 בהן ואצלנו. אותם האגשים דיברו בועידת ״פועלי־ציון״ על ההתאתדות בלשון של
 ״כדאי״׳ ״רות״ ו״תנאים״, ופה מדברים ודנים על אותה השאלה מצד הצורר
 בהתאתדות ואפשרותה בשביל העבודה והעובדים. גם בועידת ״הפועל הצעיר״ הית
ו הכלליות מתגברים דאינםטינקםים של מעמד הפועלים כולו. נ עיתתי  כד. כי בו
 חצרכים התיוניים של כל תציבור. — — מרות מעמד העובדים על כל חייו
 הציבוריים — זאת היתד. מגמת ההסתדרות מיום היולדה. את שלטון חעובד בגורלו
 מוכרחים אנו לחשיג עכשיו לכל חפחות בתנועה בפנים״ (פה לא גדרש הסכם בין

 פועלים, אלא שלטון ציבור חפועלים בגורלו. ב. כ.).
 ״שאלה זו של שהדוד מעול המפלגות גתיתה להדיפה כעת גם מפגי התרחבות
 אופק הפעולה. עד עכשיו היו לנו קבוצות בודדות בארץ. ואם המפלגתיות
 (שמעו! ב. כ.) הרעילה את היי הקבוצות האלה (זאת אומרת, הויכוהים בין הקבוצה
 והמסלגה; אם היו הברים, למשל, ב״הפועל הצעיר״ ו״םועלי־ציוך בקבוצה
 אתת. ב. כ.), הסריעה לסעולת ההסתדרות בעבודה הישובית הזו, עיכבה בעד
נו? התתרות  חתפתחותן התסשית, מה יהיה בעבודה תישובית הרהבה העומדת לסני
 חמפלנות בתפיסת הנקודות הישוביות, דתיית האתד את השני תהיח בכל מפעל
 ישובי חדש. הן כבר הרגשנו את זה באופן מוהשי בשנים האתרונות ביחס לקבוצות
״ בגליל חעליון ובחולדח, כסד-אודיח ועוד (בגליל חעליון ר י מ  הקפא״י ו״הפועל ה
 תפשה קפא״י את הקבוצות; בתולדה ובכפד־אוריה נשארו, כנראה, קבוצות באותו
. ב. כ.). ואם עד עכשיו בעבודתנו התרבותית הקטנה ופחותה ״ ר י מ  זמן של ״הפועל ה
 לא יכול היה לצאת ״גךהירק״ על ידי כל הירקנים, כי אם רק ״במסיבת הברים
, ומלון עברי שימושי לעניגי עבודה צריכים הברי ״ ר י מ  לדעה״ של ,,הפועל ה
 ״הפועל הצעיר״ להתחיל לחבר לחוד, אהרי שההסתדרות מתעסקת בזה כבר שנים.
 מה יהיה עתה, כשעבודתנו התרבותית תצםרר להיות ביתם לעבר ענקית, להקיף

ה לוי עתונות אחת מ ח נ  הקנית השפה והדרכה בעבודה למאות העולים?״ ״
 המדברת בשם כולנו, בשם חיינו להעם כולו״.
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 ויש פת הגדרת:
 ,,פה הפירוד כרגע הוא רק פרי המסורת, פרי הגלות. מפגי זד. קשת אפילו
 לתפוס אותו, לקרוא לו בשם, להבליט אותו. מהר יבואו העולים מהגולה. הם יבואו
ות: גלות רוסיה וגליציה, פולגיה ואמריקה, הגלות י  עם תורות פירוד, תורות הגלו
 של הפועל המשועבד והגלות של בני בעלי־הבתים, אנשי־האויר, תיביד הציונות
 הרשמית ותינוד מלתמת המעמדות בידיהם. הם ימלאו את המפלגות שלגו. הם לא
 יבינו איש את רעהו. נקודות הפירוד במפלגות שלנו יתתזקו ויתרבו, נקודות האיתור
 יובלעו ויתבטלו. באיהוד ההסתדרות תהיה ארץ-ישראל המשפיעה! בפירוד —

ו נתרתק״.  המפלגות שבגולה תהיינה המשפיעות. אם לא כעת נתאתד אז מעכשי
 אלה תיו הדברים של טבנקין באותו ויכות (״אתדות־העבודד.״, קובץ, תרע״ט.

 עמודים 95- 96).
ר: ? פה הוא הביע כבר את השקפותיו יותר ברו  מה אמר אליעזר יפה אז
 ״אגי גגד ההתאתדות, ובעד ההסתדרות התקלאית, ואני רואת כי תנועת האיתור
 באה להרוס את ההסתדרות הזו. ההברים יודעים כי אגי הגגי גגד כל פוליטיקה,
 לא דק הפוליטיקה הביךלאומית, תמפלגתית, כי אם גם הפוליטיקה שבין איש לרעהו.
, (הוא היה, בעצם, המליץ בין ,  לדידי תיבטלגה כל המפלגות, ואפילו ,,הפועל הצעיר
 הישוב והאנגלים. ומיגו אותו בתור בא־כוה היהודים ביפו. הוא שגא את האנגלים
 תכלית שגאה), אבל לא מתור כפיית הר כגיגית. אני גגד השלטה. אין
 השלטה, יש הסכמה! נסכים כולנו לדבר אהד — געשגו, ואם לא —
 ילד כל איש בשם אלוהיו. אני מאמין בםוציאליות של יושר, המתעבת את
 השלטון. בי לא ישלט שום איש, שום מפלגה, וגם איני רוצה להשליט דעות והתלטות

, (שם, עמוד 98). , ת!  על מישהו. רק דרד אתת — הסכמה הדדי
 פה הרעיון של בגין היי הברה רק על יסוד של הסכמה הדדית. אם כי הוא,

 כמגהל המרכז ההקלאי, לא גהג כר.
: , מבתינד. אתרת. נתן (פרנקל) המשי ,  היו גם טענות של חברי ״הפועל הצעיר
 ״חרפה היא כי מפלגת פועלים כיום הזד. מכניסה בתקנות ההתאחדות את
 הכניסה לאינטרנציונל. הברי האינטרנציונל עושים מעשים אשר שום מושל עריץ
 לא ירשת לעצמו. כשעמד ליבקנכט למשפט בעד תעמולה אנטי־מיליטריםטית ־•א
 העיז וילהלם לדונו למות, והברי האינטרנציונל הם שהרגו את ליבקנכט ורוזה
 לוכסמבורג. ועובדה היא כי אלה שניגשו באמת להגשמת הסוציאליות, הבולשביקים

 ברוסיה, פוגשים בהתנגדות עצומה מצד האינטרנציונל.
: מדוע אינכם רוצים להתאהד ? ואני אשאל את ההיפר: אם ו תנ  שואלים או
 אמת הדבר כי ההבדל בין המפלגות כבר אינו קיים, מה מונע אתכם להיכנס
 ל,,הפועל הצעיר״ ? אתם רוצים לברוא בריאה חדשה של התמזגות גמורה, דבר שלא

 נראה בכל העולם״!שם).
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 ובזח דברי חבר אחד שהיה מחשובי ״הפועל הצעיר״, שמסר לו חרבה מחייו
 חוא — מאיר דוטברג. עכשיו חחבר הזה חולה וקולו איננו נשמע כבר שנים רבות.

 הוא אינו איש דיבור, אבל איש המעשה:
 ״לא קל עתה לדבר בשאלה זו. כולנו עדים להתפתהות ההסתדרות ההקלאית.
 וסה באים ומספרים דברים אשד הכתשותיהם ברורות לכולנו. אני מוצא לנהוץ
 לתזור ולהעיד כי המפלגות, שתיהן כאתת, לא נתנו להסתדרות לתיות. אף אתת
 מאםיסות יהודה והגליל לא עבדה בשלום. אנתגו, עובדי ההסתדרות, סבלנו מזה
דרשה: ״פרוסםיו־  תמיד. בראשונה היתד, מפלגת ״פועלי-ציוך שעיגתה אותנו ו
/ צמצום העגיגים. המפלגה שתמכה אז בנו, ״הפועל הצעיד״, מתנגדת לנו  נליות׳

 עכשיו, והיא הדוגלת כל השנים האחרוגות ב״פרוסםיונליות״.
: ״אנו רוצים וגכוגיס לעבוד בעד ההסתדרות״. ו נ  הברי המפלגה אומדים ל
ו יהםים כאלה ר מ  אבל הם כבר מזמן חדלו להשתתף בפועל בעבודת ההסתדרות. ו
 שכבר אי אפשר להם להשתתף בחםתדרות כל זמן שחיחםים האלה ימשכו. יהא
 הדבר ברור: כיום אין הסתדרות תקלאית קיימת. לשום איש אין רצון לעבוד
 בהסתדרות. לאנשי המפלגות — מפגי היהםים המפלגתיים! לנו — מפני שנלאינו
 לבזבז את כוחנו לכל התנגדות. ברור כי אם לא נוכל להתאתד בתיותנו קומץ קטן —
 אתרי כן לא כל שכן. גם עתה, בראשית בוא ההלוצים התרשים, משתדלים חדגניים
 להכניסם לדגנית, לשם ״הינוד״, והכנרתיים — לכנרת. ומה יהיה כשיבואו ההמונים ז
ה המאוהד — ב י ק ה  (חבעיות של משיכת חברים על ידי חבר־הקבוצות והמושבים ו

 הובעו כבד אז על ידו. ב. כ.).
 ומה הטעם נגד האיתור ז מסורת! מסורת של 9—10 שנים. מה הן עשר
 שנים בתיי תנועה היסטורית ז האומנם אי אפשר על זה להתגבר ז שפדינצק אומר
 לנו בבטהון גמור: הניחו, תעבורנה עוד שנים אחדות, והדבר אשר אינו עולה

 הפעם יעלה בידי ״הפועל הצעיר״. מדוע איפוא לא יעלה הדבר בידינו עתה ?
 במשך שלושת החדשים חאחדונים, מאז חחל רעיון חאיחוד לפעם בלב כל אחד
 מאתנו, ראיתי ברור כי האיהוד יקום רק בהיבטל המפלגות. ונוכתתי שאין כל מעסים
 נגד האיחוד. לאיחוד יש הרגשה בריאה. שאלתי והקשבתי וטעמים אמיתיים נגד
 לא שמעתי. ואם יש פגמים בהתאתדות זו, המוצעת, הרי זה באשמת אותו הציבור,
 שאיגו רוצה להשתתף ביצירת האיהוד. גם אני נטיתי להתנגד לכגיםה לברית
 העולמית של ״פועלייציון״, אבל ברור הדבר שאגו צריכים לברוא קשר עם הגולה.
 שאם לא כר, הרי ההמונים יבואו הנה ויביאו אתם את אשר אתם. ובכן, מה אגו

 חוששים לקשרים, המסייעים להכין אותם לארץ־ישראל ז
 ואשר לאתמוםסירה הנוראה שנוצרה בגליל לרגל שאלת האיחוד, היא
 איננה נוראה מאשר היתד. קודם. האסיפה המכוננת (הפועלים היו אז מסולגים.
 והמשלחת הראשונה אשר יצאה להסתדרות הציונית, בה לא היו חברינו כלל. ב. כ.)
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 הוכיהה לנו די את הסכנה שבפירודים הקיימים. אילו היתה בינינו הםכמה הדדית
 היו הצירים שלנו נבהדים ונוסעים לאסיפת השלום. על ידי היהםים והפירודים
 הפסדנו את כל אפשרות ההשפעה וההגנד. על דרישות העובדים בשעה כל כד קשה
 ואחראית. אין לראות בהתאחדות שאלה של אישים. זותי שאלה של הינוד, של
 צורות עבודה משותפות ורתבות. נסיר את המסוה ונראה את מצב חתסתדרות

(שם, עמודים 99—100). ׳ ,  התקלאית, אשר אין לה כל תקומה מבלי ההתאחדות
 לאהד כל הויכוה הזה (שאני רק מביא קטעים אתרים ממנו, טיפוסיים מאד)
: ה ל  הביא ״הפועל הצעיר״ את הצעתו המנוםהת. אקריא בזה את הנקודות העיקריות ש
 ״העבודה בארץ מסתדרת למקצועותיה. ההסתדרות החקלאית הכללית, כמו כן

 יתר ההסתדרויות המקצועיות — הן בלתי־מפלגתיות.
 תפקידיה של ההסתדרות התקלאית הם: 1. אינפורמציה פנימית בעבודה.
 2. סידור העבודה היום־יומית. 3. מוסדות כלכליים, צרכים סניטריים ועזרה הדדית.
 4. סידור עבודות קבלניות כלליות. 5. משא־ומתן עם נותני־עבודה והגנת האינטרסים

 המשותסים של ציבור הפועלים. 6. השכלה הקלאית מקצועית.
 לםיכד, לשם התאמת הפעולה ואיהודה, נוצר מוסד מכוון (דגולטיבי)

 בצורה של משדד עבודה מיוהד.
א: 1. להביא לידי התאמה את הפעולות  הוג הפעולה של משרד העבודה הו
 הנעשות על ידי המפלגות וההסתדרויות השונות במקצוע העבודה, מתיר הסכם
 ואינפורמציה הדדית (כמו בעניני יסוד קבוצות ומושבי עובדים וכר). 2. המשרד
 המאוהד מביא במקרים האפשריים לידי הבעה משותפת את רצונו המשותף של כל
 ציבור הפועלים והלקיו המאורגנים בשאלות ידועות. 3. ההזקה והנהלה של מוםדים
.  המשותפים לכל פועלי הארץ במושבה ובעיר, כמו לשכת עבודה מרכזית וכד,
 4. משרד העבודה המאותר נוצר על ידי באות־כוה שוה מצד ״הפועל הצעיר״,
 ״פועלי־ציוך וההסתדרות החקלאית. הרהבת המוסד הזה נעשית בהסכם הדדי מוחלט

 של שלושת החלקים הללו״ (שם, עמודים 102—103).
 כל ענין של התישבות, של קבוצות ומושבים הסר פה. זה נשאר, למעשה,

 ענינן של מפלגות.

: ו  על זה ענה טבנקין. אקריא רק גשפטים אחדים מדברי
 ״לא אדבר על עצם ההצעה, כי אם על ההבדל שבינה ובין הצעתנו. לפנינו
 תכנית לא של איחוד, כי אם של פירוד. יש כאן ששה סעיפים על פעולת ההסתדרות
 התקלאית. שהיא צריכה להיות רק פרופסיונלית, מה שלא היתד. אף יום, למרות רצון
 המעטים בגי המפלגות. משום שענינינו הפרופסיונליים אינם ניתגים להיגרר ככה.
 הצעה זו מבססת את המצב הקודם אשר לו התנגדנו מפני הצמצום וההגבלה שבו.
 אין כאן שום תיקון. להיפר, יש פה גילוי הרצון לבטל את ההסתדרות. מניחים
 למפרע שגם בעבודה הפרוססיונלית יש ענינים מיוהדים למפלגה וידה חלה בהם.
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 ישגן איסוא שתי רשויות. ומה געשה אגהגו — הרוב הגדול של הפועלים החקלאיים
 הבלתי־מסלגתיים ? ובכן, אולי שלוש רשויות. ולמען כוון והתאם את פעולותיהן,
 בוראים מוסד מתוור וזהו כל תאיתוד. ההשקפה איגה הדשה, אולם ההסתדרות לא
 הסכימה שעגיגי הקבוצות והעבודה תישובית יהיו לגחלת המפלגות — למה בעשה
ן  כדבר הזה כעת ? ויש בתצעד. זו גם תבטתת ההגמוניה של המיעוט, מפבי שאי
 הרוב מכריע במשרד זה, כי אם רק בהסכמת המיעוט״ (כלומד, כל משטר כזה יש

 בו ערובת להגמוגיה של המיעוט. ב. כ.) (שם, 103—104).
:  וגם מלים אתדות של יבנאלי

 ״אין איש יודע מהו הדבר המבדיל בינינו (מענין הדבר, שאנשים מדברים
 בשם בדילות, ואין אנשים מבינים זת את זה! ב. כ.). ומשוס כד, בכדי לקיים את
 תמתיצות התברתיות, מעבירים אותנו לשאלות וםכםוכים מוסריים. זת מקלקל את
 היינו, מרפה את כותותינו. הפירוד הזת מתליש ומשפיל את הפועל ואת ערד הייו.
 אם נקים גם להבא את המפלגות, תהיינה הן, בכוה רצון הקיום, מוכרחות לשאוף
 להתבדלות ולהתבלטות מכסימלית. התלקים המפרידים שואפים להבליט ולהגביר את
 יסודות הגיגוד. סתירה זו ממררת את היינו, היי כולנו, וממנה צריד להיגאל. סידור
 הקבוצות, אהד הדברים הכי־רבולוציוגיים בהייגו, געשה לרעה תולת על ידי סידור
 המפלגות. ועל אתת כמה עבודת התרבות. משל קטן לדברי. תיתואר הדבר שהמוגהים
 תתקלאים יבראו בתוכנו על פי חלוקה מפלגתית, בשעה שזהו צורר כל הציבור
 (קיים זה כבר ילקוט המלון החקלאי הנאגר על ידי חברים בתור חועד חתרבותי של
ת ד ח ו י  הםתדרותנו, ובועידת ,,הפועל הצעיר״ האחרונה נבחרו ועד תרבותי והומיסיה מ

 לטרמיגולוגיה תקלאית)״.
 שפריגצק אמר:

 ״אין אנו זקוקים לבוא לפני הקחל ולדבר דברי חגנה עצמית. אין אגו
 מדגישים עצמנו הוטאים. ואין אנו רוצים להראות אשמת מי שהוא כדי לחצדיק
 את עצמנו. אנו מצטערים מאד שלא היה לנו קורםסונדנט בועידת ״פועלי־ציוך כדי
 לצרף את אשר נשמע שם לאשר הדפסנו בערב הועידה בשאלת השפות (ערב
 הועידה פירםם ״הפועל הצעיר״ דברי דפוס, בהם הוכיח עד כמה יש אידישיזם בין
 ״פועלי״ציון״ והלגיונרים. ב. כ.). את האיחוד יביאו החיים. אם אמנם ילחמו ״פועלי־
וך ו״הפועל הצעיר״, ואני  ציון״ בעד בנין הארץ והשפה, ממילא יתבטלו ״פועלי־צי
 תושב שעם קיבוץ ידוע מהמאתדים אנו מאותרים ממילא. אבל אין אנו יכולים
 לשכות אף לרגע שעוד לא נוצר המעמד האתד, עוד עליו להילצר, והדרד קשה מאד.
ון  אני עדיין לא מאוחד עם כל אותו הזרם מתור ״סועלי־ציוך, שנגדו עמד בךגורי

 ולא יכול היה לנצחו שם בהוץ־לארץ״(שם, עמוד 107).
: י  על ענין זה אמרתי אנ

 ״אנו בוחרים לנו חזית קשה מאד, הזית שבה ניפגש עם חרבה עם־הארצות,
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 עם הרבת זרות, עם הרבה הרגלי-היניד המתנגדים לנו. לעבודתנו. ואנו רואים בזה
 את תובתנו, תובת כולנו. אתם מוצאים לנחוץ לפרוש מאתנו. אני לא השתתפתי
 באסיפת ,,פועלי־ציו־ן״ האהרונה, אותה האסיפה הפתוחה ששפרינצק הצטער על כד
, המוזר את דלתותיו, לא היה בה כתב, בכדי להוקיענה. אבל לבי ״ ר י מ  של״הפועל ה
 היה אתם, עם אנשי ״פועלי־ציוך. בשעה זו מילאו הם את ההובר, ההיסטורית הגדולה״.

ים: אל תיפרדו מאתנו. נ ו  ״כה עושה אסיפתנו י היא עומדת ומדברת תהנ
 אין אנו רוצים לבנות מפלגה — לשם זה יש לנו, לרוצים באיתור, די כוה גם
 בלעדיכם. אין אנו רוצים בשום שלילה של זכות־מיעוט. איננו יודעים איזה מיעיטים
ק אתת, כי בית  יהיו בהוד התאתדותנו, ומי יהיה בתור המיעוט. אנו ריצים י
 העבידה יבנה. אנו תושבים את קיום המפלגות בקרבנו לרע מוהלט. אנו רוצים
 בסידור קהילת־העובדים. ובזה הוא הקושי. בלי השתתפות חלק קטן קשה לבנות
ץ הכלל. אבל קל מאד להלק קטן להפריע את בנין הכלל, שהכלל רוצה  את בנ
 בו. בארץ־ישראל עדים אוי לחזיונות כאלה. מפריעים לסדר את ועד העיר בירושלים,
 מפריעים לסדר את התאתדות המושבות בגליל, כל רצון של בנין נפגש באופוזיציה.
 ובשביל כך כל אופוזיציה היא הזקה למדי. הרוצים אתם למלא את התפקיד הזה
נו? אנו התתלנו בדבר קשה. קשי הדבר הוא בעיקר לא בו בעצמו, כי אם ני  בי
 בהתגגדותכם ובאויד אשר אתם מקיפים את הדבר. אנחנו מלאים ספקות והששות.
 אולי אין אנו הראויים לאהד? יודעים אנו את הולשותינו ורםיוננו. אפשר שמפנינו
 סובל הדבר. כורעים אנו תתת המשא. ויודעים כי אהריות כבדה קיבלנו עלינו. שלם
 ישלם המבעיר את הבעירה. ואתרי כל האשמות אשר אנו שומעים יודעים אנו כי בזה
ו  אין אנו אשמים. פירוד ומשטמה לא זרענו. אנו רק מילאנו את ההובלז, לא השתמסנ

 מגורלנו״.

 בתשובה על זה יצאו צירי ״הפועל הצעיר״ מהועידה ונכנםי להתיעצות מיוחדת,
: י  ובא אתר כד ברץ והודיע כ

 ״מתור הרגשת האתריות הגדולה לרגל המצב המתהווה בהסתדרות הפועלים
 החקלאית, שאנו רואים הובה לעצמנו להישאר בה — הנגו מוצאים עוד צורר
 לזזמשיד בינינו לבין עצמנו את בירור השאלה הזאת. אנחנו מציעים איסוא לדתות
ית ההצבעה תיא בלתי אפשרית, אנחנו י  לעת עתה את ההצבעה בשאלת זו. אם חז
 מתאפקים מלהשתתף בה. את תוצאות תבירור שלנו נודיע לפני סוף הועידה״.
 אם כי היה ברור מה רוצה הועידה, אמר ,,הפועל הצעיר״ שאיננו יכול לתת

 תשובה, ״עוד נצא להתיעץ״.
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 ליצירת התםתדרות היו שלושה שותפים, לפי המושגים הארגוניים של הזמן
א: שתי המפלגות שהיו אז בארץ — ״אתדות-העבודה״ ו״הפועל הצעיר״, וגוף  ההו
: חד  שלישי — ״החלוץ״. בגוף זה נכללו אנשי העליה השלישית שהשתתפו אז י

 קיבוצי ״השומר הצעיר״, חברי ״גדוד העבודה״ ו״צעירי־ציוך.
 אם גאמר שמגמת ״הפועל הצעיר״ היתה לצמצם את סמכות ההסתדרות
 והמגמה של ״אחדות־העבודה״ — להרחיב הרי הגוף השלישי צריד היה להכריע
 לאתה צד שהוא. בין האגשים שיצגו את ההבודה הזאת היו מעולי פולין, מ״צעירי־
 ציון״ — יצהק שוייגר, ברזלי (שלאהר זמן קצר טבע, ועל שמו הוקמה ספריית
 ברזלי ליד מועצת פועלי תל-אביב), וביגיהם היו אגשי ״גדוד העבודה״ — אלקינד,
 קניבםקי, יהודה קופלביץ — תתלמיד וחשליח של טרומפלדור — ומנתיגי ״השומר
 הצעיד״, שביניהם היו אבא חושי, מאיר יערי ואנשים שחלכו אחר כד לבית־אלסא

 ולמשמר־חעמק.
 אין איתור בארץ שאיננו קשור עם מאמצי גבורה נסשית גדולים מאד ועם
 הכרעות המורות מאד של האנשים המשתתפים בזה. וכשם שבועידת ״אתדות*
 העבודה״ בפתת״תקןה היה מאמץ גדול של אנשים שבאו מארצות שונות והיו צריכים
 להשליד את עצמם לתור סכנה גדולה מאד, בלי לדעת מת יצסת מזה, כד בזמן יסוד
:  התםתדרות לא ידעו מה יצא מהענין הזה. בזמן ההוא קרא י. ת. ברנד את קריאתו
 ״ינתן דבר פועלי ארץ-ישראל בידי פועלי ארץ־ישראל״. ובעצם הביךור בזמן הקמת

: ד א  ההסתדרות כתב רשימה, אשד קםע זה ממנה הית בשעתו מפורסם מ

 ״התפקיד העיקרי של הסוציאליזם היהודי בזמן הזה הוא לתזק את הבוהות
 הפרודוקטיביים והאפשרויות הפרודוקטיביות של הפרוליטריון היהודי. כלומד, של
 התלק הבלתי־מנצל שבעם היהודי, שהוא הלוז שבשדרת האומה היהודית! להעביר
 את האלמנטים הבלתי-עובדים שבו, מפגי תוסר מקום ותגאים או מהוםר הרגל ויכולת,
 להיי עבודה! לסדר את ההגירה של ההמון היהודי מן המקומות המקיאים אותו אל

 המקומות שיתהדשו על ידו ושיהדשו אותו.

 לתכלית זו עתידות כל מפלגות־הפועלים היהודיות בכל מקום — אם רק רות
 חיים אמיתי בהן — להתאהד. ההגירה לארץ-ישראל תהיה אהד מםעיסי־העבודה של

 ההתאחדות הזאת.
 בארץ-ישראל יש עוד מקומות פנויים. שהפועל היהודי יוכל להתבצר בהם.
 מפרי עבודתו לא יוכל להתקיים מיד. ולכן ידרשו קפיטלים, שיכלכלוהו כל עת
 עבודתו הפיוגרית. ידרשו גם מסדרים םכניים ורוחניים. באיחודם של אלה האתרונים

 יהיה צורר! במפלגות של עכשיו — לא.
 פועלי ארץ-ישראל צריכים להסתדר בהסתדרות פועלים אתת, שתעשה כל
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 הנחוץ לתיזוק כוחו של הפועל היהודי בארץ. אין ההסתדרות הזאת צריכה להיקרא
 דוקא ציונית־םוציאלית: השם הסתדרות פועלי־אדץ־ישראל דיו. רוח הציונות
 הפרוליטרית, כלומר, דוה הסוציאליזם היהודי האמיתי, יהיה את ההסתדרות הזאת
 מאליו. יהיה גוף של פועלים יהודים באדץ-ישראל,• נשמת הסוציאליזם תופח בו
 מאליח. אי אפשר בלי נשמח זו. ואולם כדי להימלט מפלפולים מפרידים, מתיאוריות
 טרדיציוגיות מקלקלות, מן המסורות המפלגתיות, מן הקשרים לועד מרכזי זה או
וך א:י אמר: ,.פועל צעיר״ אני׳ ״צעיר־ציץ״ אני, ״פועל-צי ; כדי שהפועל לא י  אהד
; כדי שועידת״הפועלים הכללית תוכל לבחור מתוכה את היותר מוכשרים , ו כ  וכר ו
 בלי שים לב לעברם תמסלגתי כדי שמוסדות הפועלים הנחוצים עצרו בלי חיכוכים
 קשים — לשם כל זה צריכה הםתדרות־פועלים פגימית ארץיישדאלית זו לבלי להוסיף
 על עצמה כל שםילואי. הסתדרות פועלי ארץ-ישדאל ־•־־ בזה נאמר הכל. על כרחה
 תהיה מה שהיא על פי עצם מהותה. וגם שדה פעולתה של ההסתדרות יהיה —
 הכל. לעבודת־השלום ולעבודת־המלתמה. אין הגבלות ואיסורים״ (״קונטרס״, (גליון)

 מ״א, םיון תר׳־פ; כתבי ברנד, כרד ז׳, עמוד 56).

 הנםיון הזה של יסוד ההסתדרות היה בו ג;ש!ג גבירה בשביל כל הצדדים,
 בשביל אלה שיצרו את תכנית ,,אתדות־העבידה״ ואהבו אותה, והם ויתרו בשביל
ר היה לותר י  הקמת ההסתדרות; בודאי היה וית1ד גם מצד ״הפועל הצעיד״, שצי
 על הרבה סמכויות ולמסור אותן להסתדרות. היה גפ מאמץ פנימי אצל האנשים
 הצעירים, שעדיין לא נשאו בשום עול ציבורי בארץ־ישדאל והיו צריכים להיכנס

 בעול הקמת ההסתדרות.
 אבל באותו לילה של ועידת־היםוד של ההסתדרות היה צריד לההליט עוד
א: האם יהוו  על משהו. העליה השלישית היתה צריכה להגיד מה תהיה דרכה הי
 גוף פוליטי הדש בארץ כמפלגה שלישית או יצטרפו לאתת המפלגות הקיימות?
 דבר זה היה גם לפני ועידת ההסתדרות, בזמן הועידה ובלילה שלאהריה. וכשקם
 הדבר הגדול הזה, ונוצרה ועידת ההסתדרות ו~4000 וכמה מאות אגשים השתתפו
 בהקמתה, נתאסף הלק ניכר מהעולים החדשים לועידה מיותרת של ״התלוץ״ והלק
 מ״צעירי־ציוך, וזו התליטה על הצטרפות במובן פוליטי ורעיוני ל״אתדות־העבודה״.

 זה היה האיהוד הראשון.

וך הקיף כל מיני זרמים.  בחוד ״צעירי-ציון״ היו זרמים שונים. השם ״צעירי-צי

 כשהתחיל בהוץ-לארץ המגע עם ארץ־ישראל ההל בירור פנימי בתור ,,צעירי־ציוך.
 ,,אהדות־העבודה״ קראה אותם לאיחוד, מרחוק קראה אותם. באותו זמן נתארגנה
, (השליהים מהארץ היו א. ד. גורדון וא. יפה)  ועידת פראג שכיגם ״הפועל הצעיר,
 ומשם יצאה הקריאה להלק מן האינטליגנציה הציונית הצעידה בעלת תשקםות
 רדיקליות (מ. בובר, הוגו ברגמן ואהרים) ליצור תנועה דהבה של ״צעירי־ציוך
־ לכנס את האינטליגנציה היהודית  ו״הפועל הצעיר״. זה היה נםיון גדול בשעתו ־
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 הציונית והשמאלית. הרעיון על קדיאת ועידה כזאת היה עוד קודם. אחד הנלהבים
א ר, שתתתיל אז להתקרב לעניני ארץ־ישראל. ד ו י ם ט ב ל נ ו  לרעיון זה היה ג
 לגרמנית תתחילו להגיע הדים על הארץ ורעיון הקבוצה הכה גלים. בובר הוציא
 בגרמניה את הירחון ,,רעד יודע״ (אני חעברתי לשם את מכתביו של א. ד. גורדון,
 שנכתבו על ידו באידיש, על ידי איזח קצין יחודי גרמני, וחם נדפסו בתרגום גרמני
 בירתון של מרטין בובד. המקור עצמו חלד לאיבוד, אחר כך תורגמו חמכתבים
 לעברית מחתרגום הגרמגי), וכבוד ארץ-ישראל עלה אז במידה גדולח והתתיל למשוד
 גם אנשים זרים. כד קם הרעיון על קריאת הועידה בפראג. כשחועידח נתארגנח
 פניתי למארגנים בשם ״אתדות-חעבודזז״ שגם ״אחדות-העבודה״ תשתתף באותה
 ועידה. אמרתי, אמנם זאת היא ועידה שקורא אותה ,,הפועל הצעיר״, וקורא לשם
 ארגון שאינו כולל את כולם, ואמנם אנתנו קשורים עם ברית ,,פועלי־ציוך, אבל,
 לדעתי, צריכה גם ,,אתדות-העבודד,״ ללכת לועידה זו, אבל לא קיבלגו הזמגה.
 לועידת פראג באו ,,צעירי״ציוך מפולגים ביניהם. היו סבכים ופילוגים בלתי־
 פוסקים. ואלה שבאו לועידה מפולין, אותו תלק מ״צעירי־ציון״ שבראשו עמד יצתק
 שוייגר, תמר בעמדתה של ״אתדות־העבודה״, וזה היה חלק די אקטיבי בועידת פראג.

 לעתים יש לנו מושגים והגדרות מסולפים כשאנו באים לקבוע שתגועות
 מסוימות היו מתקופתה של העליה השניה, ואילו העליה השלישית היא שיצרה את
 הדברים ההדשים בארץ־ישראל. העליה השניה התבלטה מיד לבואה ארצה. אם
 נוהגים להגיד שהכוה היוצר של העליה השלישית לא יכול היה להסתגל למסגרות
 הישנות — אני מתלק את זה ואומד שבשטח אחד זה נכון, בשטח אהד ־־־ לא. בשטה
 המפעל הקיבוצי, ההתישבותי, היה זה בכרן. גדוד העבודה בטמפרמנט שלו, בהעזה
 שלו, לא יכול היה לקום אילמלא העליה השלישית, וכן כל המפעל של המשק
 הגדול. אם כי הוגה־הדעות של המשק הגדול הוא לביא, איש העליה השניה. הוא
 עשה בםיון נועז מאד. הוא דרש מקבוצת כגרת להגדיל את עצמה פי שגים. מענין
 לקרוא את מאמרו של צבי שץ על קבוצה בכלל ולראות ביטוי נמרץ לרעיון של
ה  קבוצה שנאבקת להיות למעשה למשפתה קבוצתית. והנה דוגמת דגנית. בדמי
 היו בסוף המלהמה שלושים חברים, זה נתשב באותו זמן לדבר גדול מאד — לקיים
 קבוצה של שלושים הברים! יוסף בוסל הציע להלק את השטח שעליו ישבה דגניה
 לשנים, לקבוע לכל חלק קבוצה של חמש־עשרח משפחות ועל ידי זד, תעלה הצלחתה
 של הקבוצה. כאלה היו המתשבות של טובי האנשים בעליה חשניח. כל איש חדש
 בקבוצה לא היה הבר בה בראשונה. וכדי שיתקבל לקבוצה צריד חיה להיות קשור
 אתה במשד שנים. באותה שעה הציע ש. לביא לקבוצת כנרת, כשבאו 120 איש
 מפולין, להגדיל את מספר חבריה בשביל קליטת העליה. וכנרת נעשתה פתאום
 לקבוצה של ששים איש. זה היה דבר גדול, והרבה בעיות אדגוגיות משקיות צצו
 מסביב לזה. מתוך קריאה באחד ממאמרי לביא בענין זה בכתביו אפשר לראות
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 שהרעיון הראשון שלו על משק גדול התהיל עם הקליטה הראשונה של עולים
 לקבוצת כנרת. ובכן, בשטה המשקי היו דברים שאילמלא העליה השלישית לא היינו
 מגיעים אליהם. מפעל ״אחדוודהעבודה״ לא יכול היה לקום אילמלא העליה
 תשלישית, שצירפה לעצמה גם את רעיון המשק הגדול. אילמלא הצירוף של שגיהם
 לא היתה ,,אתדוודהעבודה״ הופכת למפעל התישבותי רציני, לא היתד. לה שום
 הכשרה לכד. את גדוד העבודה העסיקה יותר שאלת הקופה המשותפת ולא שאלת
 ההתישבות. את זו האהרוגה קיבל גדוד העבודה מהעליה השניה (אבל הוא נתן לזה
 לגמרי את צביוגו להיי ההברה), גם את האומץ, גם רעננות מיוהדת, ואולי גם
 נכונות לקרבנות כאלה, שאנשי העליה השניה היו כבד באופן טבעי רגילים בהם,
 להיים של ויתור על כל הנוחויות שבחיים. לו הספיקה לי השעה הייתי מספר באיזו
׳. בשטח זה היו גילויים  מידה אנשי העליה השניה לא היה בהם כל חוש ל״קומפורט,
 מעניגים מאד. כשהגיע גדוד העבודה מרוסיה הכנים מין בוז לכל נותיות, מין
 יכולת לתלת בלי כל נוהיות שהיא, עד כדי כר שאנשי העליה השניה לא היו
 מסוגלים בעצמם לעשות זאת. אבל בשטה הרעיוני והפוליטי אין לומר שהעלית
 השלישית כולה ראתה לעצמה צורר לא לתמשיד בדרך תנועת הפועלים שקדמה לה,
 כי אם להתהיל הכל מהדש. העובדה כי העלית השלישית נתנה אדם כמו ארלוזורוב,
 שבודאי היתד, לו יכולת נפשית ואינטלקטואלית ליצור דברים מהדש, לתר מאשר
 אהדים בין אנשי העליה השלישית, אבל רצה דוקא להמשיך בדרכו של ,,הפועל
, — עובדה זו אומרת הרבה. או גקח את אגשי המפלגה שלנו מעכשיו, ונראה ,  הצעיר
 כל מיני אנשים שנתבלטי כבר באותו זמן בתנועה, אנשים שבעצם היו בהם כוחות
 אינטלקטואליים גדולים ליצור דברים תרשים, ובכל זאת מצאו לעצמם את רדד
 ההמשד. היה חלק בתנועת הפועלים, הלק מעולי רוסיה ופולין הרוסית, שהיתה לו
ר נכונות גםשית להמשיד והצטרפו והתמזגו עם מה שהיה קיים בארץ; והיה ת  ל
 הלק אהד, שהיד• לו פתות צורר גפשי במיזוג, וגצטרםה לכך גם זרות טריטוריאלית.
, — מולדת־תתרבות שלו היו גליציה, וינה. זה נגרם ,  אותו הלק — ״השומר הצעיר

 לא במעט מתור הרצון שלא לתיבטל, ומכאן בעיקר תגורם להתבדלותם.

 אבל עובדה היא שהעליה השלישית עם בואה לארץ הועמדה שוב בפני הכרעה.
׳ מגיעה בשעתה לידי איתוד של כל הפועלים שנמצאו  אילו היתה ״אתדוודהעבודה,
 אז בארץ — אני מרשה לעצמי לחשוב שהרבה טרגדיות בתנועת הפועלים היו
 נמנעות. העובדה שהעליה השלישית לא יכלה להגיע בתור עצמה להכרעה מיותרת
 ונתפלגה לפי ארצות מסוימות ולא הצליתה להתאחר, קבעה לא במעט את גורלה

 של תנועת הפועלים בארץ.
 התהילה בתור העליה השלישית תסיסת פנימית, היא לא היתד! מוגדרת כלל.
 אי אפשר לומד שלאנשים האלה היה ברוד מה הם. התסיסה הזאת היתה כבד בתור
 החברות החדשות. בתוך ,,השומר הצעיד״ היתה תסיסה די ממושכת כמה שניס,
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 יםסק אם רעיון ,,הקיבוץ הארצי״ בא מתוך התסיסה הזאת. והתחילו הליכות ועזיבות
 מרובות, לא רק מהעבודה, מהקיבוץ, אלא גם מהארץ. אינגי יודע אם בהוגי
, , , טרהו לקבוע איזה חלק מכל העליה הראשונה של ״השומר תצעיד ,  ״השומר הצעיר
 נשאר בארץ. מאותה העליה נשאר בארץ משהו בבית־אלפא. במשמר״העמק
׳ מאז. מכאן  ובמרחביה. בקבוצות אלה נשארו כיום רק גרעינים של ״השומר הצעיר,
 אפשר להבין מה היה גודל האבירות העצומות של התנועה הזאת בארץ בשנותיה
 הראשונות. ולא אדבר ברגע זה על האבידות המאותרות יותר, בזמן שקיבוצים שלמים

, בארץ.  למעשה עזבו אותנו ונעשו אחר כד נושאי ה״פרקציה,
 וכיון שבחלקים גדולים של העליה השלישית לא היתה להם כל אוטוריטה,
 הרי התסיסה שהתחילה בתוכם לא היתד. מלווה כל מעצורים פגימיים, ומספיק היה
 שבתור גדוד העבודה יתעורר ויכוה, לא ציוגי ולא סוציאליסטי, אלא לכאורה ויכוה
 משקי׳ איד לארגן את הקופה של הגדוד, ויכוה שהיה בין הגהלת גדוד העבודה
 לבין לביא וטבנקין, אנשי העליה השגיה, כדי שהוא יהפד לא דק לנקודת־מוצא
ד ותל-יוםף, שסיכן את התנועה הקיבוצית כולה וגם עיכב ךחרו  לפילוג משקי, בין עי
 את התפתתותה, אלא שיעשה לנקודת־מוצא להתפלגות בכלל תנועת הפועלים. ולא
 וה בלבד, אלא זה היה קשור עם התרחקות רוחנית, התרחקות מ״אהדות־העמדה״,
 התרחקות של רבים מאד. והיו אנשים שלא היה להם כל כד קל הדבר, הם הונכו
 כרוסיה על אידיאה של מפלגה ציונית־םוציאליםטית, בשבילם ״אהדוודהעבודה״
 היתה מגדל־אור. אבל הניגודים גברו ועלו, ולאט לאט נוצרה זרות אישית עמוקה
 צאר. הניגודים התחילו להתפתת ונוצרו םיפורי־אגדות, אמונה בכל שקר, בכל דיבה,
 בכל סברה, שנאה אישית ועלילות. ועם כל הדברים האלה התתיל פרוצם רוחני
 מסוים — יאוש מארץ־ישראל ומהאמונה שהפועל יכבוש את הארץ ויטבע את

 חותמו על הארץ.
 מענין להתבונן לתנודות מסוימות בפרשה זאת. בשנת 1924 ביקר בארץ
 ארנםט טולר, סופר יהודי צעיר, מהפכן גרמגי מפורסם, ואתו יהד גם מכם הוליטשר,
, הם ראו את נושא המהפכה ,  שניהם גמצאו בהשפעה םוביטית. ב״גדוד העבודה
 הסוציאליסטית, אבל הם אמדו שיש סתירה במפעלנו, בזה שמקבלים תקציב
 מההסתדרות הציונית. וצפויה סכנה לתנועה מהשפעות בורגניות. כשבא הוליטשר
, התגברה,  לארץ ראה שלא היתה כאן מהפכה סוציאליסטית, להיםד — ״הבורגנות׳
 הופיעה עליה רביעית, בא הון פרטי, גבר בנינת של תל־אביב. התהילו לבנות את
 עפולה. כל זה סימל את נצחון הבורגנות והיה הביטוי של הקפיטליזם באדץ־ישראל,
 וענין הקיבוץ והקבוצה נגמר. משבר קשה עבר אז על מאות צעירים יהודים, מחוסר
 אפשרות לתכות ולראות את הציונות במסגרת היסטורית מסוימת. רבים מאד לא
 הבינו את היכולת הנפשית של עמידה עקשנית ואת הערר ההיסטורי של תנועת

 העבודה בהגשמת הציונות.
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 ובכן, מתמת התערערות האוטוריטד. בתנועת הפועלים בארץ-ישדאל, ריב
 פנימי ומחלוקת על ידי טיפוסים אנושיים שונים, ויהד עם זה מתמת תוסר הכשרון
 של הציונות, חוסר התקדמות מהירה, הגיעו לאותן התוצאות שנראו לאחר הפילוג
 בגדוד העבודה. חוג קטן ומשפיע התבצר בתוך הגדוד. יבא הפילוג הרעיוני בתוך
 הגדוד, למעשה, הפילוג בין ציונות ואנטי־ציוגות. בפילוג הזה היה מענין כיצד
 אנשים עיבדו את עמדותיהם. היו אנשים שראו את ההסלנות בתור הגדוד, אבל מתוך
 פטריוטיזם גדודאי וגם מתור חברות אישית (י. קופלביץ ואלקינד היו שני אנשים
 ששמם סימל את הגדוד), לא יכלו להכיר שיש בגדוד התפתחות רעיונית מםוכגת
 מאד, וכך נמצאו רבים מסוג זה, ששמרו על השלמות הארגונית של הגדוד. אמנם,
 היו אנשים שראו את הסכנות הללו, אבל לאלה לא שמו לב, אלה נקראו ״ימיך/ עד
 שגתגלה הכל, עד שהיו כבר הוכחות ברורות מאד שכאן מכינים בגידה. ואז בא
 חקרע. רבים חזרו לחוץ־לאדץ או שבו לרוסיה ומילאו תפקידים בתנועה הקומוניסטית
 שם. היו גם אגשים חשובים מאד, בעלי כוח חלוצי גדול מאד, שנשארו בארץ ושלא

ך שבגדוד. מי י ״ / אבל לא יכלו גם להצטרף ל  הצטרפו ל״שמאל׳

 הבאתי לכם תמונה קצרה מאד, מהו הפילוג ההרסני ובאיזו מידה הוא שורף
 נפשות, ולא רק שורף את אלה שמקומם היה מחוץ לתנועה. אלה שנסעו לרוסיה
: אם רוסיה מילדתנו הרוחנית — עלינו ללכת לשם, איננו מאמינים יותר  אמרו
 בארץ־ישראל. אינני האיש המוםמד למסור פרטים על מה שקדה עם האנשים האלו
 בתוץ־לארץ. הקרתי רבות לגורלם של כל אלה שנסעו לרוסיה. היו לנו הרבה
 מכתבים של אגשים שרצו מאד לשוב ארצה, אבל מה היה גורלו האישי של כל
 אהד — אין אגו יודעים במידה מספקת. אבל בעזיבתם של אלה את הארץ היתד.
 יותר הגינות מאשר אילו נשארו והיו הופכים להיות פה סוכנים של הקומאינטרן.
 אבל רבים מאלה שכל הקרע הזה עבר עליהם נשארו בארץ, אלא שלמעשה הם כבר
 היו אנשים שרופים, שהדינמיות, הכוה היוצר שלהם — ניטל מהם ונשארו תיים כאן

 בקרךזוית, מחוץ להיים ההכרתיים שלנו.
 תהליכי האיהוד לא פסקו בארץ־ישראל, והצורך באיהוד לא פסק. אולם
 הדבר נתקל תמיד בקשיים גדולים. לא אוכל למסור לכם כאן סקירה מפורטת, איך
 קמו איהודים שונים, רעיוניים ופוליטיים בארץ. התקופה הזאת שאני עומד בה מיצירת
 ההסתדרות ועד יצירת מפלגת פועלי ארץיישראל, היא תקופה של עשר שנים,
 בערד. עשר חשגים חללו חיו שגים של מתשבת איחוד, של משא־ומתן על איחוד,
, שרצו ,  של הצטרפות גופים שונים למחנות אלה. היו אנשים ב״הפועל הצעיד
 באיחוד הזה כבר מיד, אבל לא הית לתם שומע. רצונות אלה לא התגבשו כדי
 תנועה. מאידן״ גיסא — יש לומר את האמת — גם בתוך החלק שדגל כל ימיו באיחוד,
/ כל ענין האיהוד לא היה כל כד פשוט. לא היה אפילו ,  בתלק של ״אתדות־העבודה
 איחוד אהד שהתגשם במשד הזמן הזה, לא בחוץ־לארץ ולא בארץ, שלא נתקל
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 באיזו מ״דה של חתנגדות ואי-אמון מצד חחברים. אמנם דגלו כל חזמן באיחוד. אב*
ת היתה תמיד מצויה. למשל, מה היה לאחד חאיחוד חגדול, מיד אחדי יצירת ו ת ש  ח
וך בארץ נכנם ל״אתדות־חעבודח״ ז חלק ־צי די  החםתדדות, לאחר שחלק חשוב מ״צעי
וך בפולין, היח קרוב מאד בדוחו ל״אחדוודהעבודה״,  חנועח גדול של ״צעירי־צי
 ו״אהדות־העבודה״ דרשה את חאיחוד עמו, אבל בתור ״פועלי־ציוך שם חיו חלקים
ך: ״בעלי-בתישע קינדער״. ו ־צי רי  חשובים מאד שהתנגדו לכד. חם אמדו על ״צעי
 את עצמם ראו כםוציאליםטים אמיתיים, הסוציאליזם של ״צעירי־ציון״ לא היה
וך אלת עמד מרמינםקי. אדם תשוב כמו  כל כד בטוח בעיניהם. בראש ״צעירי-צי
וך -צי די  קפלנםקי תתנגד מאד לאיחוד עמהם, מפני שראח בהצטדסותם של ״צעי

 אלח םכנח של טשטוש חאופי חם1ציאליםטי של חתנועח.

 אתר כד תתתיל משא־ומתן על איחוד עם ״הפ1על הצעיד״. המפלגה רצתה
ר והיו מועצות שונות שדנו בדבר. יוסף אחדונוביץ, תבר י  בזה, אבל העניו א
 ״הפועל הצעיר״, היה תהילה אחד המתנגדים הגדולים לאיחוד. הוא גם לא האמין
 ביצירת תתםתדרות, ואו״ לא בא לועידת חיסה. אבל זמן קצר לאחר יסוד התםתדרות
 קיבל אותה בכל לבו כשלימות ורצה לראות אותה חזקה ומרהיבה סמכויותיה, ומאז
 שיגה את דעתו גם לגבי איחוד שתי המפלגות. הוא נוכת לדעת כי ההסתדרות ממלאה
 חלק גדול של התפקידים שהמפלגות היו עוסקות בהם ורצה באיהוד המפלגות,
 ורצה באיהוד גם עם ״השומר הצעיד״. הוא אהב אותם, הוא רצח בכל איחוד אפשרי.
 הוא עשת עבודת גמרצת מאד ב״הפועל הצעיר״ לרכוש את חבריו לרעיון האיחוד.
 ואיש כמו אליעזר יפה, שהיה בשנים האהרוגות רחוק מהרבה ענינים שגעשו
ה: מכיון ש״הפועל הצעיר״  בתםתדרות — אף הוא היה בעד האיהוד, ונימוקו הי

 איננו זה מה שצריד היה להיות הוא אינו טוב יותר מ״אתדות־העבודה״.

 ומה היה המצב ב״אהדות־העבודה״ ? ״אתדות־העבודה״ הצליהה להכניס את
 ״צעירייציון״ צ. ם. לתור תנועתה בארץ ובחוץילארץ. זה היה חלק השוב וניכר
 בתנועה. נמצאו בין אלה כל הברי צ. ם. שבאו מרוסיה. כשהתתילו לדון בענין האיהוד
 במועצת ״אתדות־העבודה״ בשנת 1928 נתקבלה תמונה מוזרה במקצת. התננדו
 לאיחוד כמה הברים. היה ביניהם אדם שבא אלינו מתור ״צעירי־ציוך, קולטון שמו,
 שםתוד חתנגדותו לאיחוד, בכל אופן מתיר הנמקתו, חוברר שמקומו לא ב״אחדות־
וך כמו קפלנםקי, מפני  העבודה״ בכלל. אבל תתנגדו קודם כל ותיקי ״פועלי־צי
 שחוא דאח באיחוד זה סכנה לברית העולמית, כי על ידי הכנםח ״חפועל תצעיר״ אליה
 יטושטש האופי הסוציאליסטי שלה. והתגגד לאיחוד אדם שהיה חבר חשוב ב״אחדות־
 העבודה״ ולא נכנם למפלגת פועלי ארץ-ישראל — גרשון אוםטרובםקי. אבל התנגדו
 גם חברים אחרים, ובראשם יי אידלםון. אחד הנימוקים שלו היה שהרזרב של
 תנועתנו בארץ זו היא מפלגתגו ברוסיה, צ. ם., והאיהוד יהיה מכה קשה לתגועה
 ברוסיה. אידלםון היה עדיין קשור מאד למפלגה הדוסית. היו איפוא חילוקיידעוס
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גלל האיחוד עם ״הפועל הצעיר״ ני שאלות. ועוד אמדו שנ ה והופיעו כל מי א  גדולים מ
 יעזבו מאות תברים ב״אתדות־העבודה״ את המפלגה. גם פרוגגוזה זאת לא נתקגימה.
/ היה איש פעיל מאד ,  גרשון אוםטרובםקי, שהיה מזכיר ״אתדות״העבודה
גד גדול לאיחוד. בספרות ״הקיבוץ המאוהד״ מצאתי שישראל  בקיבוץ, והיח מתנ
 גלילי אמד כי תברים בקיבוץ מתגגדים לאיחוד מהשש שמא יחליש האיהיד את
חה , איגנו בעד חקיבוץ המאו ,  הקיבוץ בתור המפלגה המאותרת, כיון ש״הפועל הצעיד
, , ה במועצת ״אחדות־העבודה ג  יצחק טבנקין לא קבע עמדה לעגין האיחוד, בעד או ג
ה במידה שיש לנו שרידים מהויכ-ח הזה גראה שהמחשבה הו  דיברו מתנגדי האי
 לגבי גורלו של הקיבוץ חמאוחד היתד. פסימית (אגב, לא ראיתי אף מועצה אתת שלא
 יציינו שיש ידידה בציבור הפועלים ושהוא איננו גאמן). משום כד מחלד חמחשבה
 חיח, שחקיבוץ סובל מיחס שלילי אליו מצד רוב הציבור, ומכירן שלמפלגה יכנס
 אלמנט חדש שאין בו אהדה לקיבוץ המאוחה יש סכנה רבה שזה יעמיד את חקיבוץ

 במצב קשה.

, (תרע״ט) אמר טבנקין דברים  והנה בויכות הראשון בועידת ״אחדות־העבודה׳
: ד א  חשובים מ

ה אם אין אמונה במעמד  ״מנין בא אייאמון זה למעמד העובדים? ואם זה כ
 העובד ונאמנותו לםוציאליות, על מה מיוםדה האמונה במפלגה הסוציאלית? האם
 נגד הםטיכיה? הפועלים המאותרים בתור מעמד אינם יכולים לבגוד בעניניהם
 המשותפים. להיפר, מגמה שעליה לפחוד מפני אהדות כל המעמד, שמכריהה לפורר
, (קובץ ״אתדות־ ,  את כוחות הפועלים, מזיקה לאותם הענינים שבשמם היא דוגלת
, תרע״ט, עמוד 124). אלא שבאו בעגין זה הרבה שיגויים במושגים. יתכן , ,  העבודה
 מאד שפעם, כשגלמד את תתפתתות העגיגים במפלגה, גראה שכבר בזמן יסוד
 המפלגה לא היה הכל אצלגו על צד השלימות הגפשית הדרושה לאיתור. באתת
: חיסור של תברות ואמון חברי חוא חיסור תקובע לא פתות מאשר  חאםיפות אמרתי
 חזון ופרוגרמח נכונח. תדבר שבאותו זמן שנוםדח מפלגת פועלי אדץ-ישדאל לא
 קם בבת אתת גם האיתור של המפעל ההתישבותי, איתור התנועח חקיבוצית, חוא
 שקבע את גורל התגועה לעתיד, הוא שגרם אתר כד לכל תסכגות ותקשיים הגדולים
 שעלו בגורלה של מפלגת פועלי ארץ-ישדאל. השארגו רק סדק קטן, אבל הוא שגרם

 לחרחבת הפרץ.

 אגב, התנועה הקיבוצית היתה פעם מאוחדת. והצורר שהמפעל הקיבוצי בארץ
 ימצא במסגרת אתת משותפת — היה קיים כבד מזמן רב. הקבוצה בשעת העמדה,
 נוצרה כמפעל בודד, ולא היתד. שום זיקה ארגונית בין קבוצה אתת לשגיה. חיתך
. העני! , / בין הקבוצה בתל־עדשים ובין ״פועלי־ציון, ,  זיקה בין דגניה ו״הפועל הצעיר
 של קיבוצים ארציים היה קיים לפגי הכל. אבל בין דגגיה לבין כגרת לא היתד. שוב
 זיקה ארגונית. ובכל זאת הרעיון שיש צורך בקשר בין קבוצה לקבוצה, קשר של
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 עזרה הדדית והקמת כלים משותפים, נולד ע1ד לפני זמן רב, עוד בשנת תדפ״ד.
/ ,  הקובץ תראשון בעברית הדן באופן מקיף על המפעל הקבוצתי הוא קובץ ״הקבוצה
 שהופיע באותה שנה. הוא מםתכם בהצעת התקנון של הקבוצה. יש בקובץ פרוטוכול
 על פגישות בין קבוצות במטרה למצוא מםגדת משותפת ביניהן. יש בו גם מאמר
 גדול של שאול מאירוב, שניסה לברר את תבעיות של הקבוצה כאורגניזם מסוים
 הטעון תוקת מסוימת. באותו זמן כבד היה קיים מוסד שהקיף את התגועה הקיבוצית
 בשם ועדת הקבוצות, אשר התקיימה עוד זמן ידוע גם אחרי הפילוג בגדוד העבודה.
 בעגין זה של גוף בידקיבוצי נאמדו דברים מעגיגים מאד, מה צריד הוא לתיות,
 אבל הגוף הזה התפלג. הויכוח היה בענין םכםיד פנימי ביגור, והבדים מסוימים
ד. העובדה  בהבריהקבוצות רצו לנקוט עמדה בשאלה פגימית של קיבוץ עיךהדו
 שתבר־קבוצות זה התפוצץ דק בקשר עם ויכות אהד, מבלי שהענין יובא לאינםטנציה
 הםתדרותית — מוכיה שבצד הפרוצםים המאתדים גברו פרוצסים אתרים, שהם
 ההיפר מהם. המפלגה מצדה, וגם ההסתדרות, עשו כל הזמן מאמצים להגביר את
 מגמת האיהוד, כשם שהתםתדרות שואפת (ובהגהגת התםתדרות יש מגמה די הזקה)
 לשיתוף בוהות נוספים בתםתדרות. אמנם, יש לציין כי בענין הסיעות התדשות
 בהסתדרות, כגון פועלים דתיים וכוי. יש בהסתדרות הלק ניכר של הברים
 שהפרספקטיבה של הרתבת ההסתדרות אינה קרובה ללבו, הוא לא מתקומם נגר זה,

 אבל היה רוצה שישאר המצב הישן.
 במשד כל השנים הללו לא פסק המשא־ומתן עם ״השומר הצעיר״ על איהדד.
 בשגת 1931, בימי הקוגגדם בבזל. היתה ישיבה של באי־כוה ,,השומר הצעיד״ עם
 באי־כות מפלגת פועלי ארץ-ישראל, ישיבה ידידותית מאד, ובה גגמר בתיוב עגין
 האיהוד. זה היה הקונגרס שבו גבהר ארלוזורוב לאכםקוטיבה, כשנתים להיוםדה
 של מפלגת פועלי אדץ-ישראל. בשעתו השש ״השומר הצעיד״ כי האיחוד של
 ,.אהדוודהעבודה״ עם ״הפועל הצעיד״ יזיק מאד, אולם אחר כד נוכחו לדעת שזה
 היה איחוד טוב ומועיל. והנה בקוגגרם זה היה מאמץ גדול מאד וגמרנו את הענין.
: נתזור לארץ-ישדאל ונביא את הדבר בסני חברינו ואחר כד נשוב  אבל הם אמרו
 לדון בענין זה. בשובם ארצה הביאו את הדבר בפני חבריהם, ויותר לא נסגשו אתנו,
 מפגי שבזמן ההוא התחילה להגיע לארץ אותה העליה של חבורות ״השומר הצעיד״,
 הניכי אורנשטיין, והרעיון הזח של יעדי וחזן — להתאהד אתנו — נתקל בהתנגדות

 חזקה מאד.
 מצדנו לא פסקו נםיונות שונים לבוא בדברים עם ״השומר הצעיר״ על איחוד.
 (ב״קאירו־םיטי״, באניה שהובילה את צירי הקונגרס לארץ עם התפרץ המלחמה,
 עדיין נמשר המשא־ומתן הזה, והוא נמשד גס בארץ, אבל הסתבר. לי אין שום ספק
 שיש ב״השומר הצעיר״ חוגים הרוצים בכל נפשם שהאיחוד יצא לפועל. אבל אין
 להם מזל גדול בקרב הבריהס. ואותו הכוה והסגולות הנפשיות שהביאו בשעתם את
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וך לאיתודים שונים — תםדים אצלם. בשיתות הללו הגן ״השומר הצעיד״ יצי  ״פועלי
 מאד על עצמאותו, ש״השומר הצעיר״ יש לו עיקרון, שהוא אינו רוצה לותר על
 עצמאותו. ואם זכרוני איבנו מטעת אותי, הרי בעגין זה כל חברי מפלגת פועלי
ן ר ה  ארץ-ישראל עמדו על זח שאין עצמאות אלא אחת. ביטא את הרעיון הזת א
, שטען נגד ״השומר הצעיר״, כי איתוד מתייב ויתור על עצמאות, ואי ג נ י ל ז י  צ
 אפשר שתהיה קבוצה עם קולקטיביות רעיונית בתיד המפלגה. דברים אלה נאמרו

 לפני זמן לא כל כד ארור).

 בתיד תנועת הפועלים ובתיד מפלגת ארץ־ישראל פעלת מגמת האיתור
 כל הזמן, פעם בהצלהה ופעם באי־הצלהה. אבל נדמה לי שבתוד המפעל התתישבותי
 שלגו פעלו מגמות הפוכות. אינני אומר שהקיבוץ או חבריהקבוצות לא רצו לגדול
 או שהם לא הצליהו לצרף אליהם הוגים. הם הצליהו לצרף אליהם תוגים, גם
 ״הקיבוץ המאוחד״ גדל, גם חבד־הקבוצות גדל וצירף לעצמו חוגים התישבותיים,
 אבל היתד. מגמה של התבדלות, התבדלות בסגנון, הוסר ההערכה של שותפות,
גד הניואנסים השונים. שותסית זאת לא התבלטה בתנועה הקיבוצית  שהיא שקולה כנ
 ולא התבלטה בהנהלת הענינים בתנועה הקיבוצית. ואני מרשה לעצמי לומד, כי
 ממד. שעבר על תנועת הפועלים בשנים האתרונות (ואנהנו עומדים רק בראשית
 התפתהות זו) — נובעות תוצאות לא רק לגבי מפלגת פועלי ארץ-ישראל. מכאן אולי
 תוצאות לגבי דבר גדול ותשוב מאד בפנים תנועת הפועלים, מפני שאותו הפועל,
ד הכוה הדינמי ביותר בתור תנועת הפועלים,  החלוץ התקלאי, המישב, שהיד. תמי
 ולמעשה הנהלת תנועת הפועלים היתד. תמיד בידיו והוא שהבע את דמות התנועה
 בכל, ביצירת מוסדות כספיים, בספרות עבודה, בעתונות וכר — אותו הלוץ הקלאי
 התבלט בחולשת פירודו בפנים. יתכן שהפועל העירוני לא היה מתקומם גגד הוסעה
 זו, שהפועל ההקלאי עומד בראש הפעולה ההסתדרותית, מפני שהוא קיבל עליו
 את כל ההערצה לגביו, אבל מאהר שהפועל המישב הזד. מופיע עכשיו לפניו לא
 כהטיבה אחת, אלא כתטיבות מובדלות זו מזו — הושש אגי שלתופעה זו תהיינה

 תוצאות קשות מאד בתנועתנו, והן — התירה נגד הפועל ההקלאי בהגהגת התגועה.
 הדברים האלה עדיין טריים, הרבה דברים עדיין אינם ידועים לרבים ולא הגיע
 הזמן לגילוים ותערכתם, אבל נדמה לי שיש לומר כי תבעיות העומדות לפנינו עכשיו
 בתוך תנועת הפועלים עצמה וגם בתפקידנו בעולם היהודי, תלויות במידה גדולה
 מאד בזה, אם תתקיים המגמה שאנהנו השבנו אותה כי היא מגמת הםתדרותיכ
ת ע ו נ ל ת ת ש י מ י נ פ ת ה ו ד כ ל ת ה  שלטת בתור תנועת הפועלים — מגמת ה
, שהיא הביטוי לכמת תופעות בהיינו הציבוריים, היא ביטוי לסולידריות ם י ל ע ו פ  ה
 מעמדית (אין סולידריות אם אנשים רק דוגלים בה ואיגם מגשימים אותה למעשה),
ותל שיהודים מארצות י לו  והיא ביטוי לרעיון של קיבוץ נלויות. כי מה זה קיבוץ ;

 שונות יבואו לארץ ויהוו עדה עברית אהת.
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 עכשיו אנהנו עומדים לאחר הפסקה של המש שניס בעליה. איש מאתנו אינו
 יודע מה יהיה טיבם של הגלים הבאים, באיזו צורה תימצא העלית הקרובה ואיד
 היא תמצא אותנו. זוהי אתת השאלות הגדולות מאד, שכרגע אנו מצווים הרבה
 לחשוב עליה. ואם ראינו שהעליה השניה לא הצליחה לנצל את ארבע שנות המלחמה
 הקודמת כדי להגיע להתרכזות פנימית, כדי להתלכד להטיבה אתת, גמורח, —
 אם כי היא היתה קיימת כתטיבת אתת בכל מושגיה ורעיונותיה, אבל לא מבחינה
 ארגונית ומבתיגת אמון חברי, וזה שקבע במידה גדולה מאד את גורלה של העליה
 השלישית ואת גודלת של תנועת הפועלים כולה, — הרי שיש לנו לתשוש מאד
 לבאות. כי חדי יתכן מאד שחרבח אמונות שבאו על חבורות שלמות ועל התנועה
 כולה היו תוצאה של העובדה הזאת, שלא היה איחוד שלם בארץ בטרם חגיעת
 העליה השלישית, מפני שאםונו של גדוד העבודה אינו אסונו של גדוד העבודה
 בלבד, אלא של תנועת הפועלים בארץ־ישראל כולה, וגם ד״אםון שהיה ב״השומר הצעיר״
 (העזיבות) — כל אסון כזה הוא בשבילנו לא רק ענינם של אלה הקשורים בו
 באופן ישיר, אלא אסונה של התנועה כולה. השאלה הזאת, באיזה מגמות תתקדם
 כעת תגועת הפועלים, איזה מגמות תתגברנה עכשיו, אם המגמה של כלליות התנועה,
 של תברות כללית של ה״חלוץ״ והנוער, של כלליות אמיתית, של לשור הדורים, או
 מגמה אהדת, — דבר זה יהיה לו בלי שום ספק השפעה מכרעת על גורל העליח

אה שתבוא אלינו עם תום המלהםה, וגס — על כמה ענינים הקשורים בה.  הנ
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ן כ ו ת  ה

 עמוד
י 5 בנאל ם — ש. י ת עודך הכתבי א  מ

ן 7 ק ראשו ר  פ
 להכרת עצמנו — התפתתות בלתי־צסויה מראש בתנועת הפועלים
ם: תילוקי־דעות לאחר תקופה קודמת  באירופה בראשית המאה העשרי
 של איחודים! עליית הםאשיזם לאהד סערה מהפכנית — םקירה
 על דרכת של תנועת חפועלים חעברית בארץ־ישראל: הבעיות

 הראשונות — עבודת עברית, עבודה ערבית.

 פרק שגי 15
 בעית השמירה העברית — בעית החימר האנושי המתאים לכיבוש
דה: ״פועל טבעי״ או ״פועל אידיאליסטי״ — תיאבקותו של  העבו
 הפועל בישוב על הדיבור העברי — התנגדותו לתמיכה — שאלות
 עבודת האשת — שאלות המשפתה — רעיון ההתישבית העובדת —
 רעיון ההסתדרות — מוצאה הסוציאלי והתברתי של העליה השניה —
, של ב. ברוכוב —  השפעת הבית היהודי — מימי ילדותו של י. בךצבי
 הסיפור ״לאן״ מאת מ. ז. פייארברג מפתת לתבנת העליה השניה.

ק שלישי 31 ר  פ
ת: א. מאפו, ״שירת  תשפעת התנ״ד — השפעת הספרות העברי
 הזמיר״ מאת בוקי בן יגלי — ז. יעבץ — ביאליק — ״בשדה״ —
דית: פייהס דשבםקי,  פרעות קישינוב — הגנה — מעשי נקמה יהו
 חירש לקדט — חזון התקוממות יהודית — שנות הופעתו של הרצל.

עי 39 ק רבי ר  פ
 הצעת אוגנדה — טריטוריאליזם — השפעות חיצוניות בהיסטוריה
ת: היונות, בתקופת הפריהה בספרד, במאה התשע־עשרה — די הו  הי
ה ווליה״ — הסו תי רו נ  המהפכנות הרוסית — הדקבריםטים, הרצן, ״

 ציאליזם היהודי המתבולל — הופעת ה״בונד״

ק חמישי 46 ר  פ
ד נ  ח״בונד״ ברחוב היהודי — ״מלתמת־מעממת״ לסי גירםת ה״בו

 יתםו לשאלת ההגירה.



י ש  פרק ש
 אנטיציונות פועלית — אנמיציונות בתקופות שונות ובחוגים
 שונים — פילון האלכסנדרוני — הרג שמשון רפאל הירש — פיגחם
 (פגל) אהםלרוד — חיים דיטלדבסקי — אברהם ליםין — נימוקים
גד הציונות — האנטיציונות של ה״בונד״ — נםיונות לשתף את  נ
 היםיד הציוני עם היסוד הסייציאליסטי — משד, םינץ, אברהם אמשטר

ו — התנגדותי של ה״בונד״ לכד הי י  דם — יהמו מי

י ע י ב ק ש ר  פ
׳ והזרמים הציוניים — אהד השירים הנפוצים ד נ  מלחמה מרה בין ה״בו
: ״משיח ויהדות מחו, משיח חדש בא לעולם״ — ש. גד״  של ה״בו
 אנ־םקי — שמואל זיגלבוים — התנגדות ה״בונד״ לאהדות ההגנה —
 בשע,ן שכוציאליסתים של עמים מדוכאים אחרים ברוסיה רצו בשהרורם
 הלאומי. חשב הסוציאליסט היהודי ששהדור העם היהודי סותר את

ץ חסועלי. נ ע  ה

י נ י מ  פרה ש
 הופעתה של הציונות חפועלית.

י ע י ש ק ת י  פ
 הציונות והטריטודיאליזס.

. . י ר י ש ק ע י  פ
 בדידותם של הנאמנים לארץ־ישראל שלא נגרפו בזרם המהפכנות
 הרוסית — ה. נ. ביאליק נותן ביטוי להורבן הרוהני של התיים
ד מאת ו ר ת  היהודיים — ״לבדי״ — ״על כף ים מות״ — ״שיר א
ה: קבוצת י  דויד שמעונוביץ — י. ה. ברנד — ראשוני העליה השנ

 ״פועלי־ציון״ מהימל.

 פרק אחד־עשר
 גישתו השלילית של הרצל לעליה לפני הצ׳ארטר — ההנתה שאין
 הציונות תייבת בהגשמה אישית — ״בניימשה״ — גלי העליות
ות: בשנות 1881*1882 — בשגת 1887 — אתרי גירוש מוסקבה נ  הראשו
 בשנת 1891 — אגודות הפועלים הראשונות — מיכאל הלפרין — ד״ר
 א. מזא״ה — אוםטשינםקי — א. הרלפ — יהושע ברזלי עומד לימין

 הפועלים — מרכז פועלים ברתובות — עזרה הדדית.



 פרק שגים־ע&ר
ד השבר — האפוטרופסות — ״אתד־העם״,  העליה הראשונה מגיעה ע

 ז. יעבץ, א. ש. הרשברג — עבודה ערבית.

ד ש ע ״ ה ש א  פרק ש
ץ העליה הראשונה והשניה — בין פועלים  הפגישה הטרגית ב
 לפועלים — התהוות המפלגות ״הפועל הצעיר״ י״עןעליי־ציון״ —
 בעית העבודה העברית — בעית העבודה בכלכלה היהודית בגולה —

 מכשולים להדירת הפועל היהודי לעבודה בארץ.

ר ^ ע ־ ה ע ב ר ק א ר  פ
 תבלי כיבוש-העבודה — יאוש ועזיבה — הליכה לגליל — ויכות

 בשאלות התישבות של פועלים.

ק חמישה־עעזר ר  פ
ר ההתישבות — י  יוסף ויתקין — כרוזו לעליה — דרישתו לפגות לד
ן עומד בכל כוחו הגפשי גגד האכזבות והיאוש — העמקת ת ד ו  א. ד. ג

 רעיון העבודה — אליעזר שוהט.

 פרק ששדרעשר
 ראשית התישבות העובדים — רעיון הקבוצה — מניה וילבושביץ-
 שותט — ״הקולקטיב״ בסגירה — רעיון השמידה — ו!זון קוממיות
 יהודית מדיגית — יצירת כוה יהודי — השפעת כ1לגת ״פועלי־ציון״
 על ״הקולקטיב״, השפעת מפלגת ״הפועל הצעיר״ על ראשוני הפועלים
 בכגרת — אום־ג׳וני — נםיונות ארגון כלל הפועלים ן ״החורש״ —

עלי יהודה. ו  ועידת פועלי הגליל — ועידת -

ד ש ע ־ ה ע ב  פרק ש
 הועידה השניה ביהודה — השלישית — הרביעית.

ר ש ע ־ ה נ ו מ  פרק ש
ת ו ל ו ע  ״הועד המאוחד של פועלי ארץיישראל״ — הפלהמה ה

 הראשונה — הועידה השביעית.

ק תשעדרעשד ר  פ
 ההתגדבות לגדוד העברי האדץ-ישדאלי — יסודה של ״אחרות־העבודח״.

ם רי ז ו  פרק ע
 יסוד ההסתדרות — הקמת מפלגת פועלי ארץ־ישדאל — משא־וםתן

 עם ״השומר הצעיר״ על איהוד.








