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המושבה .ד ע ת י  :מבלעדי תנועה ציבורית חיה ותבעבית מסביב

בתוד

לדרישה זו לא ישתנה כלום ולא יעשה כלום .נוכתבו מבםיונבו כי בלי
•י ד

מאמצים רציניים של ״המעונינים״ אין דבר־יצירה בעשה בארץ .זכור ענין
שכובות־העובדים .כמה שבים החמצבו ,כמה כותות פיזרבו ,ומה שובה היה
אולי מצב הפועל העירובי בשבות המשבר אילמלא תםרו לשכובוודהעובדים
בושאים

ולוחמים

במרצים.

בשכונות־העובדים.
קרקעות־עובדים

קטבות־האמובה
להקיף

ברצון

את

עלולה

המושבות

פה

להזיק

כמו

גם

הקיימות

חגורח

של

איבי רואה ,כמו שרואים רבים מזקבי ציבורבו ,בריחה

מחחקלאות ״האמיתית״ והסתגלות לקוביובקטורה ,אלא ביצול רציונלי של
הקוביובקטורה,

לשם

יצירת

עמדות

עבודה

וביצורן.

הדרישה

לקרקע

לעובדים באזור המטעים צריכה להיעשות בשעה זו לבקודת־המוקד של
דרישותיבו .יקום הפועל השכיר במושבה וידרוש את זכותו בציונות.
וגם ־ ־ את זכותו בהסתדרות .כוהה של תבועתבו היה לא רק באידיאל
הלאומי־הםוציאלי שלה ,אלא גם ביסוד העזרה ההדדית דתי בה .ההסתדרות
לא היתה מ ת ג ב ש ת למה שהיא כיום אילמלא כללה בתוכה את הדאגה לתיי
אדם,

לחיי החבר.

בזה

היה

כוח

ההסתדרות

התקלאית,

קופת־תולים,

״המשביר״ — מיום הץםדם .בכל ארץ של אמיגרציה יש לעזרה חדדית ערד
מיוחד .ה״ארבייטר-ריגג״ באמריקה חזק יותר מכל מפלגה ,כי הוא יצר לפועל
״הירוק״ את הסביבה של עזרת־תברים .הםתדרותגו יצרה בראשיתה את
מ ש פ ח ת־העבודה ,ודוקא בשבות העליה הגדולה עשתה בזה מעט ,לא
העמיקה ולא הרחיבה את יסודות העזרה ההדדית בתבועה .ובמושבה עוד
פחות מאשר בעיר .מוסדות ההסתדרות עובדים במושבה במידה קצוצה.
הפועל עצמו והציבור חחי במושבה לא יצר בה כמעט שום מפעלים של
קיימא .המטבח ,אם הוא קיים ,הנהו עלוב כשהיה לפבי כמה שבים .בםיובות
של יצירה הסתדרותית איבם בעשים .האומבם בםיק מזה כי ששת אלפי
הפועלים במושבות חבם דלי־מעש ,חסרי כוח יצירח חברתית? לא .זה לא
יתכן .אבל מחשבתם איבה בתובה לשיפור חייהם.
הכרחי שיבוא בזה שיבוי .וגם ההסתדרות צריכה לחביא שיבוי בחלוקת
כוחותיה ותקציביה .הפעולה במושבה צריכה שוב להיות לראערפיבה.
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מגעי תל״חי בחייהם ובמותם
• הקומץ הקטן של האנשים אשר עמדו בחייהם על משמר הצפון ,כשהם
בודדים ועזובים ,קרועים ובלויים ,רעבים וקופאים ,זכו מידי ההיסטוריה
העברית להיעטר לאחר מותם בזיו וזוהר של גיבורי־האומה .יש בזה מאות
הזמן ,ששמם לא נשכח ,שכבודם לא חולל ,שלא הפכו בעיני העם ל״בריובים״
ול״םיקריקיך .יש בזה מאות הזמן ,שלב הילד העברי הומה לקראתם,
שהלורד היהודי־האנגלי מציב להם מצבה ,שהמדינאי הציוני ,אשר לימד
בעצם ימי תל־חי ,כי ״אם אנחנו בעצמנו נייצה לעמוד ולהגן על המקומות
האלה ,לא יצא מזה כלום״ — קושר לחם קשרים ונאחז *שמם<.יש בזה
מאות הזמן ,שאותה פינה בודדת ,אשר שנים על שנים טרחו פועלים עברים
לחחיותה משממתח לפני חמאורעות ולאחר המאורעות^ — ללא עזר וללא
הבנה בחוגינו ״המדינאיים״

נעשית עתח לתל־חיים אשר חדרד אליה

ה*מח מאדם רב. .
אולם גם ביום תג אל תטושטש ואל תםורם האמת ההיסטורית ,ואל
יולבשו אנשי תל־חי איצטלה כוזבת ,שאינה הולמת אותם ,.אל ישכח כי
T

במערכה כ פ ו ל ת עמדו ונפלו גיבורי תל־חי :לא רק במערכה עם שודדים
ובוזזים מבחוץ ,שעלו להשמיד את נאות השלום והעבודח ,כי אם גם
במערכה עם האדישות ,הרפיון ,ההתנכרות והפחד מבית ,בתיד הישוב עצמו
ובקרב מנהיגיו .אל תישכת הבדידות האיומה ,בה עמדו שם האנשים בתייהם,
ומה היה היחס אליהם והעזרה מצד בעלי היכולת ,בעלי ההשפעה ובעלי
ההבנה ״המדינית הצרופה״,.חובה גם לזכור ,ולא להשכיח ,מה היה קלסתר־
פניהם המוסרי והחברתי של אנשי ת ל י ת י  :אנשי עבודה ,אנשי קבוצה ,אנשי
מהפכה וסוציאליזם' עולמם חרוחני היה דוקא ״שעטנז״ בלשונם של אחרים.
בלשונגו :מזיגה תיונית של אהבת העם והארץ עם עיקרי האמונה של מוסר־
העבודה והצדק הסוציאלי .ואולי מזיגה זו ,אשר הזינה את נפשם והניתנת
לשמצה בפי נביאי הלאומיות ״הטהורה״ ,היא שעשתה אותם — ולא את
אתרים — למקדשי שם האומה בשעת נםיון ,היא שעשתה אותם לחלוצי-
אמת ,להולכים לקראת העתיד ,לםוללי־דרד של היי עבודה לאומה הגגאלת.
אדר ב׳ תרפ״ט.
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נם העליה השניה
בכל יובל ,בכל חגיי זכריה גם אם הוא זכרון של כיבוש ־ ־ יש עצב
לבעל היובל .יש הרגשח של עבר ,של חםד נעורים .ובכל עבר יש לא רק
גצתוגות וכיבושים .יש גם מפלות ואבירות והרבה צער• ובמידה שהחג הוא
הגם של אנשים — אם אלה שבאו לפני כ״ה שגה ואם אלה שבאו לפני
עשרים שגה וםתות ,כולם שותפים בו — הרי עליגו לזכור לא רק את הקו
העולח של חנצחון ,אלא את כל הנפתולים והיםוריס והאבירות שגסלו
בחלק כל אתד ואתד מאתנו .אולם לתנועה שלנו יש םגולה יקרה אחת .בה,
בתנועח ,לא חלה זקנה .יש אבידות ,אולם חרקמח מתתדשת תמיד ,והיא
עומדת כיום רעננה כבראשיתה .ועל נם זה של העליה השביה אני רוצה
לדבר .ולא כדי למעט את דמותם של הקודמים לנו ושל הבאים אתרינו —
אשר עוד הרבה גבורה ומםירות״נסש ידרשו מהם — ולא משום צורר של
התאמרות והתברכות ,כי אס לשם םימון קוים ,מה היה הכרחי ומה לא היה
חכרחי למפעל התקומה.
קדמו לגו גיבורים גדולים — ביל״ו ,אגשי זכרוךיעקב ,ר א ש י ך
לציון ,פתת־תקוה ,אנשי יםוד~המעלה ,אגשי ראערפיגח — אשר אין לגו
מבתינת הגבורה האישית להשתוות אליהם .בעליה השלישית בא אלינו
שפע של מרץ נעורים ,שהביא

לידי התנערות עצומה ,להרתבת האםקים,

כאשר לא ידענו אנחנו ,אנשי העליה השניה .אולם תפקיד מיוחד נפל
בגורלה של העלית חמרתקת את עליית חראשוניס עם האחרונים.
כשבאו הראשונים כבר חיתה בלבם האידיאה של מדינת היהודים,
שהיתה ספונה בדברי פינםקר ולילינבלום .מתיר נתשוניות — באמונה
שמחר־מחרתים יבוא כל העם בעקבותיהם ,מבלי ראות את דלותו וחוסר
כותו של העם — התפרצו ובאו אנשי ביל״ו .אולם החמשד לא בא והמעין
הזד התיבש טיפין טיפין ,לפעמים גם נדלה ונעכר ,עד שנדמה היה כי אין
תקוה למעין זח לסכות מחדש ,אין תקוה כי יבקעו םביבו מעינות חדשים,
אשר יצטרפו ויהיו לנהר .לעומת זה — העליה השלישית מצאה לפניה
מבוע מפכח בחזקה ,מצאה מפעל הי המעורר אמונה ,המשמש מופת• כאן

היה בטחון בהמשך הגטחון שאחריהם יבואו
ז

שוב המונים.

גם ה ע ל י ה ח ש ב י ה
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לא כן העליה השגיה .היא באה במזל מיותר ,והטרגיות המלוה אותה
היא שגיבשה ועשתה אותה לכוח באומה .כי באיזה מצב באנו ז לא במצב של
פריהה כל־שהיא בארץ ,לא כלכלית ולא תרבותית .גם לא בתור פריתה
בציונות .התנועה הציוגית עמדה אותה שעה על ןגברי פי פהת .התלום של
הרצל ,אשר עם כל פרישת־הכנף שהיתר .בו ,היה פירושו ויתור על כל
פעולה ישובית ,אי־אמונה כי יש שכר לפעולה זו — תלום זה הגיע ע ד קיר
אטום.

הכנפים קוצצו ,האור דעד,

יאוש

חדר

ללבבות .התלה

גםיגה

והתפוררות של מחנות שלמים אשד נזעקו אל דגל הציונות .התקופה
ההרצליםטית ,אשר בישרה קץ מהיר של הגלות ,ובאמצעים קלים — משא•
ומתן דיפלומטי של מנהיגים ,מכירת שקלים ,קיבוץ מ ע ט כםף — תקופה זו
לא מצאה את ד י ר ההגשמה .יתד עם האכזבה באו לתנועה ימי רזון ודלדול,
כי התנועה לא ידעה לדרוש מעשים רציניים ,לא ידעה להתוות את דרד
הפעולה שתביא לידי הגאולה .אולם בינתים הכתה התנועה הזאת גלים
ועוררה בקרב ההמונים את צמאון הגאולה — ועתה עמדו אלה נבוכים,
כשםביבם גיצגצו אורות אשר רמזו גאולה ליהודי ולאדם ,הבטיתו תוכן לתיי
הפרט .התגועה הציוגית על כל גדוליה ,על כל מאור היהדות שבה ,לא
ידעה להבטיח זאת .גס אחד־העם לא ידע לגלות את חכוחות הרצוגיים
שבציונות ולעשותה אידיאל תובע ,מחייב ,מטיל מצוות קשות מאד .ובשעה
שכל תקוה רתבה בציונות פסה ,נגוזה ,בשעה שהנוער העברי כולו התתיל
גםוג מן המהנה ,בשעה שכל היסודות של ר ע ל ן הציונות האורגנית ־־־ תיבת
הארץ ,תתיית הלשון ,עבודת האדמה — התתילו מתבטלים ,באותו רגע
נמצא באיזה נם שריד קטן במחנה ,שריד קטן ותלש ,ש ע מ ד בעצמו על
ןגברי פי תהום ,והקומץ הזה מצא בקרבו עוז משונה — לא אמונה ובטחון,
אלא עוז שנבע מן המתשבה שאולי אנתגו האתרוגים ,ואם גזירת ההיסטוריה
היא שאין לנו עתיד ותקומה ,נהיה נא האחרונים ,אולם את המערכה אל
נעזוב .האבוקה שהדליק יוםף חיים ברנד — לכאורה ,נושא הכפירה
הלאומית — על גדות התמזה בקריאתו :״אתרונים נהיה ע ל ההומה!״ —
ע ש ת ה את שליחותה .קמה התעוררות של תיעוב — ל ת ע ב את העזובה.
הארץ-ישראלית ,לתעב את רפיון הרצון בתנועה הציוגית .קם מ ר ד — לא
נ ג ד שעבוד מלכויות ,לא נ ג ד עריצות בית דוסנוב ,גס לא נ ג ד סדרי התבדה
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בכללם — אלא מרד בתנועה שבה נולד הדור הזה ,בתנועה הציונית,
באינטליגנציה היהודית ,בספרות העברית — מרד מקיף ועצום בכל שטתי
ההיים.
ידידי

הפועל

היתה אולי רק תקוה אחת שניצנצה לאנשים האלה — התקוה כי
כאן בארץ הכל כשורה ,ואין להם אלא לבוא ולהמשיד .אפשר שבנםוע
ראשוני העליה השניה לארץ חיממה אותם התקוה שהם ימצאו כאן אידיליה
של אכר עברי בארץ-ישראל .אולם כולנו יודעים מה מצאה העליה השניה
בארץ — איזה משטר ואיזה יחסי הברה .וכאן הובה עלינו לזכור אותם
האנשים הבודדים מהעליות הקודמות אשר הבינו לנו ובאו לנו לעזר .כשם
שתזכור תנועתנו את גיבוריה כן תזכור את ידידיה ,אשר םמל להם —
יהושע

ב ר ז ל י המנוח .זכור לנו לטובה האדם הצנוע ,שלא היה עסקן

והוגדרדעות ,אבל ־היה הראשון שפתח לפני הפועל העברי את הדרד
לעבודה במושבה — י ע ק ב ק ר ו ל .זכור לטובה הבילו״יי ח י י ם ה י ם י ן,
בא־כוח ,,חובבי־ציוך בארץ באותם הימים .זכור לטובה האיש שהיה פקיד
אצל חברון ,אולם בקרבו חיתה גשמת חלוץ — ח י י ם ק ל ו ר י ם ק י .זכור
הרופא הראשון שנענח לסבל חפועל ובא לעזרתו במםירות־גפש — ד״ר
הלל

י פ ה  .זכור ד״ר מ ל כ י ן ,האדם היקר ,אשר גם הוא היה מהראשונים

שהושיטו יד־עזרה לפועל .זכור שמו של הראשון בפקידות של יק״א אשר
הכנים את הפועל והפועלת העברים לעבודה ולשמירה ,האגרוגום א ל י ה ו
ק ך א ו ז ה ,שהיה אז מנהל תות םג׳רה .וזכור לכולנו האדם שהתהלד גם אז
בינינו כאגדה ,ועוד יהיה לגו לאגדה בעתיד — י ה ו ש ע

ה נ ק י ן  ,גואל

העמק והאה הגדול של הפועל בארץ .ואין גם לשכוה שבכל השטה של נכר
שבעםקנות הציונית ,בתיד אי-ההבגה להופעת העליה השגיה אשר שררה
בין הדוגלים בירושתו של הרצל ,כוולפםון והבריו — האיש אשר עם כל
המרחק בגיל ובמושגים הבין לפי דרכו את ערד הפועל והחלוץ בארץ היה
מגהם

אוםישקין.
נדמה שבזה נגמרת הרשימה היפה והצגועה של עוזרי הפועל .לגבי

כל שאר הוגי הישוב היינו — ...לא עת להשתמש במלים תריפות — אורתים
לא־קרואיס .איש לא קרא לנו ולאיש לא היינו דרושים .בידינו לא היה
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צורך ובשכלנו — לא כל שכן .רק אחר כך ,כשהיו לנו כבר כמה כיבושים
בארץ ,נגלה בעסקנות הציונית האיש היחיד במינו ,איש שחוא ־־־ אני אומר
זאת במלוא הכרתי — חד בדרא ,אשר הבין לכל עמקו את ה ע י ד ההיסטורי
-

ד ד

של תנועת הפועלים בארץ — א ר ת ו ר

דופין.

במצב זה של יתמות איומה בתיד היהדות ,יהדות זו שאתרי קישינוב
והומל ד ,1905עם כל התגברות הכאב הלאומי ,היתה לגמרי אובדת־דרך,
או ראתה את ה ד י ר רק בהסתלקות מחחלום הציוני? במצב זה של יתמות
בין חברים למפלגה ולרעיון; במצב של יתמות ונכר בתיד הישוב בארץ —
הוטל על העליה השניה להמשיד את דרכה ,לא תמיד מתיר אמונה ו ת ה ה ,
אלא לעתים קרובות מתיר יאוש שאין לאחריו כלום ן לא מהכרת היופי
שבאמונה ,כי אם מתור הרגשת הכיעור שבבגידה ,בתולשה וברפיין< מתור
הכרה נפשי להתגבר ולא לעזוב את המערכה.
ערכים

חדשים

בציונות ,בישוב

ובספרות

הלילה לנו להשלות את עצמנו .אל נתאר את העליה השניה בשלל
צבעים כוזבים .אל נראה כל אהד בה כגיבור .הננו כאן היום כשם שהיינו
בעלותנו מהגולה — אודים מוצלים מאש .היתה בנו סלקציה בלתי־פוםקת
והיה מרי תיים בלתי־פוםק ,הכרח בלתי־פוםק במאמצים .הדברים האלה הם
שגיבשו אותנו והעמידונו חוליה בשרשרת בין ביל״ו והעליה חאחרונה .ואם
נעשה לא את חשבוגו של כל אחד ,במה זכה ומה הפסיד ,אפשר שבתור
אישים ידענו כאן את האושר הגדול ביותר של נעורים ,כי לא הכיבושים,
אלא גם היםורים ה ר נ י ^ אותנו ,חיו לנו כמשחק — אם נעשה את תשבון
התקופה ,נשתומם :איזו אפשרויות עודן ספוגות בארץ-ישראל ,אם מעטים
ותלשים כמונו יכלו ליצור כל זאת .נשתומם על הרכוש הכלכלי והתברתי,
התרבותי

והאישי־מוםרי שהורישה העליח לבאים אחריה .נשתומם על

האושר הגדול שנפל בגורל הדור הזה.
זכה הדור הזח לחדש ערכים השובים לתנועה חציונית ולעם כולו ,גם
לספרות העברית ולישוב ה א ר צ י ש ר א ל י  .ואולי ערכם של ההידושים האלה
הוא שאורם יגיע מעבר לגבולות שבהם אנו עומדים .אם נשוה עכשיו את
תוכן הציוגות כפי שהיתה לפגיגו עם תוכן הציוגות עכשיו ,גראה שהתגועה
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הציונית כולה נתעשרה ,נתרכבה ,ספגה ערכים לאומיים ואנושיים רחבים.
כי מה שלא היה תוכן הזונם של הם ושל הרצל מבהינה היסטורית ,הרי עצם
תכנה של הציונות בתוך העם הצטמצם במושגים אלמנטריים אהדים —
ארץ ,מ י י נ ה  ,שפה .התוכן המוסרי הכלול בשם ״העבודה״ ,אשר הנחילה
לציונות העליה השניה ,מושג העבודה עם פירושו המשקי והתברתי — לא
רק ששינה את פני המציאות של ארץ-ישראל העברית אלא את פני הנוער
בגולה ,ואין לגו ראיה טובה מזו שברעיון העבודה מוכרהה לדגול גם תנועת
גוער הצוררת לפועל .גם תובבי־ציון שכתבו לגו :״היכבד ושב בביתר״,
היו מוכרהים ללמוד — לא בכוה דיבורנו אלא בכוה העובדות שיצרנו —
את ע י ד העבודה בגאולת העם.
וגם

לישוב

הארץ־ישראלי

נתנו

דבר״מה.

יצרגו תאים

למדינה

היהודית הבאה והכנסנו דם הי לא רק לתנועה אלא גם להייס הכלכליים
בארץ .מי שזוכר את מצב המושבות מלפני כ״ה שנים יודע מה ערטילאי
היה קיומן ,מה דל היה שטחן המשקי .אם יצא ויראה עכשיו את משק הרפת
שיצרה ההתישבות העובדת ,את ענף הירקות ,את גידול העופות ,ענפי
המטעים הצעירים ,את מפעל ״תנובה״ ן אם יראה את הסכומים הגדולים
שפודים מ ש ק ע ו בעד כרובית ועגבניות — הוא יוכרה להודות ,כי תנועה
אשר

״שמנדריקית״ קראו ילה יצרה לא רק נכםים פוליטיים ומוסריים,

אלא גס נכםיס משקיים ,שערכם כביר לא רק לציונות ,אלא למשק הארץ.
ומבהינה
רקובים

תברתית

זכתה

תנועתנו לעקוד

משורש

כמה

מושגים

— מלה שגורה באותם הימים — תמיכה ושנוררות ,ניצול

ופרזיטיות .בעצם הדרישה שהרימוגו — ״וחי אתין*יעמד״ — היה צפון תוכן
סוציאלי עצום .מזה הסתעפה ההתישבות העובדת לכל צורותיה ,דמוקרטיה
משקית ,קבוצה ,מושב וקיבוץ ,שויון הגבר והאשה ,הינוד הילד על העבודה.
ואם נפנה לחיים המדיגיים ,שוב גראה שאותם חחלומות שבתקופה קודמת
רק בודדים ונועזים כמיכאל הלםרין הלמו עליהם — חחלו להינצר בימי
העליה השניה .ממפעל ההגנה והשמירה ועד ההתנדבות לגדוד — היו אלה
ביטויים שלמים ונמרצים של המדיניות העברית בארץ־ישראל .ובשדה
הלשון והתרבות — לעולם נזכור את כל אלה שלתמו ופעלו בשדה זה,
אולם הזכות להוציא את הלשון מבית־הםפר וממשפתת המשכיל לשוק,
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לרתוב ולמשק ,נפלה בהלקה של העלית השניה .מתוך חושים עמוקים י ח נ ה
השניה ,שלא היתה מורכבת דוקא מהשבילים ,להידבק מהרגע

העליה

הראשון בלשון העברית ולעשותה ללשון היה.
גס בספרות העבודה רשמה דבר־מה העליה השניה .לספרות העברית
כולה

בתקופה האהרוגה יש זכות גדולה
מאפו

מאברהם

עד

ממיכ״ל

פייארברג,

בטיפוה

הקוממיות העברית.

זאב

ועד

ועד

יעבץ,

מרנ״ק

,,המעורר״ ־ ־ כל אלה יצרו תאי רגש ורצון שמצאו את תיקונם בעליה
השניה .ואם ידע ברדיצ׳בםקי ,ללא קהל ,בלי תקוה שמישהו יקשיב לדבריו,
בלי כל כשרון של הכרזה — לגלות את רפיון הציונות ,הנה באה העליה
השניה להביא פתרון לחלומו .אולם דוקא שעה זו של העליה השניה היתה
שעה איומה לספרותנו במזרה אירופה — כשעה שהיתה לספרות העברית
בגרמניה עם גמר תקופת ההשכלה .היתה זו שעה של הפסד כל הכוחות
הציבוריים ,של בריהה המונית מן המערכה .באותה שעה באו אגשי העליה
השניה ויצרו — אם לא את הספרות ,הרי את הבסיס שעליו תיבגה הספרות
העתידה — את הקורא העברי.
מלבד כל הערכים הממשיים האלה — נתנה העלית השניה את ע צ מ ה :
את

הטיפוס האנושי שבה .ערכם של הביל״ויים הוא לא רק ביצירת גדרה,

כי אס באגדה שיצרו בעם ,האגדה שבה ההיינו את נפשנו ברעב ובצמא .כן
גם העליה השניה .אותה הדמות של קשיות־עורף אשר אינה יודעת איד
עוזבים את המערכה ־ ־ זאת גתגה העליה השגיה.
בבואנו עתה לסכם את מפעל היינו ,הרי כל כד מובנת לי הברכה
1

שבירכה את עצמה ההברה ה י ו ת ה  :שלא נדע מלתמת אבות ובנים .ולא על
השבון הבנים צריד להבין זאת — שלא י יהיו מתרשים ומורדים — אלא על
השבוננו אנו .דאינו פרוצסים של התעייפות ותזדקנות בתנועות ב ה ר ך
לארץ וגס אצלנו .והנה עכשיו ,עליה זו העומדת עכשיו בשנות עמידה,
צריכת לתייב את עצמה בתובות קשות ,להזדיין במגיעים הזקים מ א ד ן עליה
שאין היא רשאית להזדקן ,כי עודנת עומדת  —.מבתינת היקף

לדעת
1

]היותה בוסל ,הברה בדמיה א׳[
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המפעל — בראשיתי .בעזרת כל המכשירים הכבירים שיצרנו — ״חברת
,

העובדים״ ,״ניר׳ /״ ה מ ש ב י ר  /ועדת התרבות ועוד — תדע נא העליה
השניה להידבק מחדש בכל המצוות התדשית העתידות עוד לצמוה בימינו.
ונברר גם את העליה חחדשה העומדת לביא לארץ ,זו אשר בה לבדה הערובה
שמפעלנו לא יכזיב — כי הניגודים הטרגיים שהיו בינינו לבין קודמינו
יפםהו עלינו הפעם ,וכי נהיה כולנו לשון אתת ומפעל אהד.
ניסן תרפ״ט.

פתיחה ל״ילקוט אחדות־העבודה׳׳ ,כרך א
המעדר
העבודה

והמכתב,

העברית

המהרשה

והעתון

ניתנו

בארץ־ישראל .מאמצי הגוף

כרוכים

,

יהד

בתנועת

ומאמצי הנפש,

העבודה

וההגגה והמחשבה והביטוי — מילאו זה אהרי זה וסייעו זה לזה .וככה עלה
וצמה

הענף

הצעיר

םפרות־העבודה

ביותר

בגזע

עתיק־היומין של

הספרות

העברית:

הארץ־ישראלית.

באחבת־נפש ובמםירות־אמת טופחה מפרות זו בידי המשפהה הקטנה
של יוצריה וקוראיה ,ורצוךהגאולה הנאמן שפעם בה וחיי־הנפש חדרוכים
ששוקעו בתוכה הם שעמדו לה ,כי תקים ותזין ותגדל דורות של הלוצים־
בוגים ,תאמץ ידיהם לעבודה ולמלהמה ותהיה להם מ ע י ך ת נ ת ו מ ו ת ומעוז
בצר.
לא מתיר רלחה ; ד ל ה ספרות־הפועלים בארץ .דומה ,לאנשי תנועת
חעבודח אצלנו לא ניתנח מעולם חאפשרות — זו חמצויח בתנועות אתרות,
ואפילו בתנועות־פועלים — ,לעבודת עיונית שיטתית ,מתיר פנאי והרחבת-
הדעת .רוב הדברים נכתבו בםערת־מלחמות ,בעצם מאורעות ,בשעות כאב.
נכתבו בלחץ השעה הדוחקת ,למטרות מעשיות ,בבקשת המוצא .וכלום נכתב
כל

מה שהיה ראוי שיכתב ,ושהיה אפשר שיכתב? תיינו הציבוריים,

ב מ ע מ דיהם

העמוקים

ב י ו ת ר  ,היו על פי רוב חיים שבלב וזזיים

שבעל־פה .בהעלאת הדברים על הכתב שלטה במידה מרובה יד המקרה ,יד

המסיבות החיצוניות .כמה

שנים לא היו מקפידים אצלנו להשאיר זכר בכתב
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לדברי ועידות ,מועצות ,הרצאות ,פגישוודתברים רבות־ענין .וכמה דברים
שהיה להם בשעתם ערד מצעיד או תוהם תהומים ,בחיי ציבורנו — לא
באו לידי רישום כל־שהוא בדפום ,או שרישומם היה קלוש ביותר לעומת
הרכוש

המעשה

הנפשי שהושקע בהם .האנשים תיו את תיות

והרגע

ב מ ל ו א ם  ,ע ד שאפשר לא השו כל צ ו י ד לדאוג להאדיר את זכרם ואת
פעולתם על ידי העלאה על הכתב.
ומה שהועלה על הכתב הריהו — מלבד שתים״שלוש פסגות ,שזכו
לאחר שנים לכינוס — מפוזר ומפורד על פני כל האכסניות שיצרה ספרות־
העבודה לעצמה ,מבלי שהדברים ע ל ו בצירופם ,במלוא קומתם ,וכל הדורש
להם אין לו אלא להעמיק הקר בעזובה ביבליוגרפית ,לחפש ולתטט בעלים
בלים ובכרכים בלתי־מצויים .האם לא הגיעה השעה — לאחר כ״ה שנים של
זריעה ושל פיזור — ללקט ,לאלם אלומות ,להבר ולכנס נפוצות ?
״ילקוט אהדות־העבודה״ ,אשר ה כ י ר הראשון ממנו ניתן בזה ,הנהו
ראשית־נםיון של פעולת כינוס וסידור בשטח חלקי :ה פ ו ב ל י צ י ס ט י ק ה
ה צ י ו נ י ת ־ ה ס ו צ י א ל י ס ט י ת בתקופת עשר שנים החל מעת היוםד
ד

• Tי

״אתדות־העבודה״.
הערות אתדות על שיטודהםידור הנקוטה בילקוט:
כרכי הילקוט סדורים לא בתבנית קבצי־כתבים של פובליציסטים
ד

יתירים ,אשר תעודתם לכנם את נתלתו האישית של הסופר ולהבליט את
דמותו הספרותית .הילקוט הנהו

קובץ

כ ת ב י ם של

ה ת נ ו ע ה  .כרכיו

נועדו לצרף קו לקו את דמותה הקולקטיבית של התנועה ,כפי שנחצבה
מסלע ההניה הפועלית בארץ ועוצבה בדברי חברים אשר מילאו זה אחרי
זה ,ובמאמצים הדדיים יצרו את ״השיטה המקובצת״ ,שעדיין לא נחתמה,
אלא הולכת ומכה שרשים ועושה ענפים ופירות.
בעריכת הדברים המכונסים לילקוט נהג המסדר לא מגהג־כרםטומטיה,
המצורפת

מ״חתיכות״

בחיגת

ומ״קטעים״,

צמחים

גזוזיס

ומסורקים,

העקורים — בשרירות היד הבותרת — משרשם ומםלעם .הדברים נתוגים
במסכת חייחם הטבעית ,במסיבתם ההיסטורית,

בהשתלשלותם הרעיוגית

כהטיבה אתת — ואם מורכבת — מתור םפר־החיים של העבודה בארץ.
בתירת הדברים ,בירורם וניפוים נתכוונו לא ל״חתימה״ ,לא לעשות
ד
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בידים .המגמה היתד :.לתת דברי אנשים חיים כמתכונתם ,עם

קאנון

קולותיהם ובנות״קולם .שקלה וטריה עם פלוגתותיה וםתירותיה .הדברים
נתונים כמות שהם ,בלי טשטוש תכגם וצורתם ,בלי שהמסדר י ש א ל  :״הלכה
כמי!

,,

ובלי אשר יטול לעצמו את זכות ״הגניזה״ לרעיונות שנדתו או לא

נתקבלו ,אם אד יש בהם משום נופדיענין ונופד־ביטוי לדעה ולהלד־רוה.
1

הספר בא לשקף את דוהה של התנועה ,את גנניה ואת שטף־מהלכה .
הילקוט ערוד סוגיות סוגיות .תוליותיה של כל סוגיה סדורות ,ככל האפשר,
לפי סדר הזמנים והשתלשלות הענינים .אהרי הכרד הזה ,אשר ת כ נ ו  :איהוד,
גדוד ,תל-חי ,במצור ,מדיניות ,יבואו — אם מאמצי ההברים לא יכזיבו —
הכרכים הבאים ,הערוכים לדפוס .ת כ נ ם  :על זכות העבודה )בכפר ובעיר(,
היי ההסתדרות ,מעשה

בציונות,

ההתישבות,

זרמים

בהתישבות ,לשון

ותרבות ,כנסת ישראל ,שלטון מוניציפלי ,הגנת העובד ,הפועל הערבי ,תיי
המשק ,מוסדות ההסתדרות ,קואופרציה ,עניני הף ,הפועלת ,הנוער בארץ,
התלוץ ,תגועתגו בגולה ,עליה ,הערכות ודברי עיון .התהומיס אינם מסומנים,
כמובן ,בתכלית הדיוק .המדורות יונקים זה מזה ושלובים זה בזה .ויש
שהדברים עניים במקום זה ועשירים במקום אתר .ומאידד ,יש שהפרוץ
מרובה ,וכינוםם של הדברים עשוי להבליט את עניותנו בכמה פינות.
היגיעה ששוקעה בעבודת הילקוט במשד כמה ירהי־עמל ופורענות —
היפוש והיטוט ,בהירה וברירה ,ניפוי בתר ניפוי וכיגום — יותר מאשר
התכוונה להקים יד לעבר ,נשאה עין להוות ו ל ב א י ת  :לגשר בין היי־הנפש
ועבודת־הרוה של תנועת״העבודה בימי התהוותה והתלכדותה ובין הדורות
הצעירים היוצאים והעתידים לצאת בצבאותיה ,לצייד את ילדי דור־העבודה
ברכוש ״אבות״ ,בקרן עושה־פירות .אם לא יחטיא הילקוט שליתות זו —
ובא על שכרו .ומי י ו ד ע  :אולי ישמש ילקוט חלקי זה כות מעורר לעבודת
כינוס מקיפה על פני כל תלקת-השדה של םפרוודהעבודה .ואולי ,בגלותו
את אשר רכשנו וגם את אשר הסרנו ,יפנה את דעתנו למילוי פגימותינו.
אדר ב׳ תרפ״ט.
1

מתוך הנהה זו הוכנסו לקובץ גם דברי הברים אהדיס ,המשתתפים בפעולת
״אהדות־העבודה״ ובעתונותה ,אם כי אינם הברי המפלגה.
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ע?זר שנות ״אחדות־העבו־דה״
)הרצאה במועצת־העשור .תל-אביב ,י״ב בניסן תרס״ט(
לא סיכום ולא הערכה .תפקיד זה הוא למעלה מכוהי .עשר השבים
הללו הבן בשביל מי שתי בהן לא רק עשר שבים של היי־מפלגה ,כי אם הרבה
רהב מזה וגם הרבה צר מ ז ה  :פרק היסטוריה עברית ,חשוב וטרגי? עשר
1

שבים של כיבושים וגצתוגות ,אשר אורהים גכבדים — כאשר ש מ ע ת ם —
משתאים להם ומפארים אותנו בגללם .אד עייפבו מן השבחים והברכות ,אשר
זה דרכם לבוא במקצת באיהור זמן ולפיכד אין בהם משום הצעדת התנועה,
הצעדה זו אשר בלעדיה כלים כותותינו במהנק .ומאייד ,למי%מעמד ב מ ע מ ד
• ?׳־.־׳

יי

פתזדתקוה אין עשר שנים הללו היסטוריה כללית בלבד .הן עשר שנות היי
אדם ,שנות להב ,דמים ולשד .ואם על עניני היסטוריה תברתית הובה לדבר
ולספר ,הרי על היי אדם יש שאי אפשר לדבר ויש שאםור לדבר .מה שאומר
כאן לא יהיה איפוא אלא פתיהה לשיהה על ״ענינינו״ בעשר השנים שעברו
ובעשר השנים העתידות לבוא .ויותר מאשר אספר על העבר אהיה שואל
לבאות.
כל נםיון להעריד את ״אהדות־העבודה״ כדבר בפני עצמו נתקל
בקושי ממין מיוחד .מתכונתה של כל מפלגה ליתם לעצמה את כל הטוב
שהיא מקיפה בתוג ראייתה .״אתדוודהעבודה״ נתהנכה בתפיסה אחרת .עם
,

כל האהבה המקבבת בגו ל״אתדות־העבודה  /עם כל הטובה שאנו מכירים
ל״אתדות־העבודה״ ,עם היותבו גאים בשייכותבו ל״אתדוודהעבודה״ — לא
,

ראיבו מעולם את ״אתדות־העבודה׳ כדבר העומד מתוץ לכלל הפועלים,
ממול לו .ואבו ,הרגילים ליתם את עיקר היצירה לכלל הפועלים ,נתקשה
לזכות את ״אתדות־העבודה״ בכל אותן הפעולות וגם התכובות ,אשר הלק
,,

לה בהן ,אולם לא קבין ״פרטי הן לה .לא בתעלם מכל אלה אשר יהד אתגו
היוו את ההטיבה האחת והמיותרת של תבועת הפועלים בארץ .לא בשכה ,כי
עשר השבים הללו הבן מבחיבת השלשלת ההיסטורית פרק והמשד של,חמש־
עשרה השבים שקדמו להן ,אלה שבות התהוותה והתגבשותה של ״העליה
1

בדברי הברכה של ריינם ,האורה מלטביה.
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השניה״ .לא נשכה ,כי בשטה הפעולה של עשר השנים האחרונות היתה
״אהדות־העבודה״ עצם מעצמו של כלל הפועלים כולו ,הלק נועז ,מצעיד,
מלכד ,קובע דמות — אולם הלק מן הכלל .ובךברנו על פעולתה ועל תכונתה
של ״אהדוודהעבודה״ אל נשכת זאת.
קנינה הראשון של ״אתדוודהעבודה״ ,בו דגלה מיום הינלדה — היה
רעיון

ה א י ת ו ר  .רעיון האיתור! גס זה הדל כיום להיות נתלתה של

״אהדות־העבודה״

בלבד .יש עתה הםידים לאיהוד גם

מ ח ת ל״אתדות•

העבודה״ ,גם בין הקרואים בלתי־מפלגתיים ,גם בין אלה אשר לפני שנים
גלהמו במעשה האיתור וראו את רעיון האיתור כרעוודרוה .עכשיו ,לאהד
עשר ש נ י ם  & ,ו ת ר כל השלבים הרבים שעברנו ב ד י ד האיהודים ההלקיים
ויצירת ההסתדרות ,כשהכרת צדקת האיחוד והכרהיותו גוברת ברבים ,עכשיו
ספק אם מרגישים כמה היה מן המהדש ומן המרענן ברעיון האיתור .לא
היתה זאת השקפה א ו מ ג י ז צ י ו ג י ת או איםטרטגית ,השבון של ״צדדים״ ,אשר
שקלו ובהנו ומצאו כי כדאי להם העסק .לא ,זה היה דבר־מה אהד לגמרי.
האיהוד היה לנו לאש אוכלת ,לאמונה מפרקת סלעים .ידענו את הלגלוג
ולא נרתענו מפניו .זרענו וטיפתנו את האמונה באדם העובד ,בערכו היוצר
והמחדש ,באמיתיותו ,בהכרה הפנימי שלו להיות מאותד עם תבריו ,להיות
חבר לחברו .בכוחו המוסרי של האיחוד נמחקו ניגודי עבר ,נטהרו יהםים,
נשתנו עד היסוד הערכות קודמות ,ונרקמו יתםי רעות ואמון ואהבה בין
קרובים שהיו רתוקים.
ולמרות הראיות הסותרות ,למרות החלקים ההשוביס אשר לא הפצו
להצטרף אל דגל האיחוד ,למרות המושגים והיהםים אשר הובאו עם העלית
השלישית )ראיית האיחוד כאמונה נאיבית מאייידיעת החיים או כאמצעי
שלטון של ״הזקנים״( ולמרות הידיעות מן העולם הגדול הבאות להוכיה ,כי
אהדותיהפועלים — הנישאת על שפת כל הפועלים — הוא רעיון שוא
בדורנו ,למרות כל זה פעל רעיון חאיחוד את פעולתו המוסרית והתינוכית,
והוא נכנם לתור רכושו הרוהני של הפועל בארץ .בכות רעיון האיתור קיימת
ופועלת הסתדרות העובדים ,ובהלל אוירנו נישא הרעיון הזה ומבקש את
תיקונו ואת שלימותו.

שאלה היא באיזו מידה פ ו ע ל כיום רעיון האיחוד .אני מאמין פי

עשר

ש נ ו ת ״א ח ד ו ת ־ ה ע ב ו ד ה ״
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האיחוד הולד וקרב .אולי הוא עבין של מתר־מתרתים .ואף על פי כן קשה לי,
הזוכר ראשונות ,להשלים עם הלד־הרות העיף ,עם אויר הקפאון אשר בו
מתנהל דבר האיתור .דומה ,כי רואים עתה אצלנו את ענין האיחוד מ צ ד
הקטנות שבו ,מצד התשבון המעשי שבו ,רואים אותו כהסכם של שתי
מפלגות ואינם רואים את ערכו המוסרי הגדול בפנים המחנה כאן ואת ערכו
המעשי הגדול לגבי הגולה .התקום בנו דוח־הגבודה הדרושה להשלמת
מעשה האיחוד ,היכולת להתעלם בכנגד .מסתירות ארעיות ,ולו גם תשובות,
מתיר הכרת שאלו אינן אלא קליפות ,לעומת הגרעין החי שבאיהוד המחנה,
היכולת להידבק בהבר החדש ,היכולת להשתחרר מיהםי־השד ומזכרונווד
ט י נ ה ? היהיר .אתנו כוחנו זה כמו שהיה לפני עשר שנים?
אבוקת האיחוד הודלקה בשעתה באור הציונות המדינית ,הציונות
העממית ,צ י ו ג ו ת ר ב ת י .לא על נקלה גילה הפועל בארץ ,מ ל ב ו ל פ י ו ,
את ציונות! המדינית .העליה השניה ,אשר נולדה מתיר מרידה באוגנדה,
מת1ד

ריאקציה כגגד גילויי הציונות

הדיפלומטית ,מרדה גם בציונות

המדינית .כלום אמר לעצמו הפועל בן העליה השניה ,כי ציוני מדיגי הוא ?
רבים מאתנו מצאו בקרבם או המציאו לעצמם כל מיני נימוקים לעלייתם
ולעבודתם בארץ ,נימוקים אישיים־מוםריים ,אסתטיים )קראו ,למשל ,את
דברי צבי שץ לפני עלותו(! רבים כפרו בציונות המתרוקנת והציגו נגדה
את מפעלם האישי ,את אהבתם לארץ ,את נאמנותם ללשון ,את יתםם לטבע,
לעבודה ,לתקלאות! וכל זה לא כגילוי אישי של האמונה הציונית הגדולה
אלא ,כביכול ,כניגוד לתלום־שוא ולתנועת־שוא .גוטה אגי להשוב כי חלד־
דוה זה לא היה אלא מגן נפשי בפני הריקנות ודלות הנפש והמעש של
התנועה הציונית ,המהליפה תדיר את הגשמת הציונות בכל מיגי םורוגטים
סדהיבי״עין וריקי״תוכן .בלבם של ראשוני המגשימים עבר ה צ ו  :אל תשא
שם הציונות לשוא ,והיה הכרח עמוק של הינזרות מכל מה שיש בו משום
,

״הליכה בגדולות  /של בריחה מכל סכנה של אונאת עצמית ,ולו גם במתיר
צמצום אכזרי של האופק .מבלי להיפגם כאן בהערכת שגי הזרמים שנתגלו
בראשית תגועת הפועלים בארץ ,ארשה לעצמי לומר כי ב״םועלי־ציוך
תססה ביותר הציונות המדינית .בשטה זה לא היה אז מקום לניגודים גדולים,
מפני שאפקים מדיניים ריאליים לא היו באותה שעה .ושלילת ״הציונות
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המדינית״ ,כביכול ,של אותה שעה ,זו הציונות האפיגונית ,הנימושית ,של
״יורשי הרצל״ ,כביכול ,התל מוולפםון וז׳אן פישר ועד ז׳בוטיגםקי ושטריקר,
הנאתזת בקליפה ההרצלאית מבלי להגיע אל תוכה — ,היתה נתלת הפועלים
כולם ,מתור התוש הריאלי העמוק לכיבוש הארץ ולישובה.
כפירה זו בשלטים הציוניים הריקים ,מסירות זו וציפית זו לכל
פעולה

קטנה

כאילו

העמידו

ואף

על

פי

בארץ,

נאמנות

זו

את

הפועל

הארץ־ישראלי

כן

היה

גם

אז

לכל

מתגלה

פעולה
מפעם

תרבותית־עבדית

—

במתנה

האהד־העמיות.

לפעם

הנפשי

גיגודו

של הפועל למיעוט הדמות של הציונות ונאמגותו לחזון הרצל .אולם לידי
דיפרנציאציה

אמיתית בין האהד־העמיות ובין הציונות המדינית הביאו

עשר השנים האתרונות ,וכאן היתה ״אתדות־העבודה״ מיום ה ע ם ד ה נושאת
הדגל של הציונות המדינית ,של עליה עממית ,של קיום מדיני עצמאי.
אילו היו נתונים לפנינו כיום כל כרכי ה״ילקוט״ ,היינו רואים את
גילויי הציונות המדינית העממית ב״אתדות־יהעבודה״ על פני כל השטתים
של עבודתנו בארץ ,גם בשטה ההתישבות ,גם בשטח התרבות ,גם בכיבוש
העבודה וגם בעליה .אולם גם ה כ י ר האחד ,המכנס את השאלות המדיניות
במובגן המצומצם ,משמש עדות גאמגה ,כי לא רק בשעת מ ת ן ,,אתדות•
העבודה״ ,בימי הגדולות ,כי אם גם בשנים הקשות שבאו לאהד זה — בערה
״אחדות־העבודה״ באש הציוגות המדיגית ושמרה בגאמגות על הדגל של
הרצל.
במצבים קשים ראיגו מםביבגו תמיד הוגים מוכגים להשלים עם
המצב ולהסתגל אליו :הויתור על תל־חי ,ההסתגלות לספר הלבן ,ההשלמה
עם הפוליטיקה של םמואל ,עם המצב בהיל הספר )מתור טעמים פציפיסטיים,
כביכול!( ,עם קריעת עבר־הירדן ,עם צמצום העליה וסגירתה ,עם כל ק י צ ת
הציונות .אולם לא גטעה אם גאמר כי תפיסה ז ו של הציוגות ,לא היא שנתנה
הלוצים לארץ־ישראל .כי הכיבוש ההלוצי ,הבולע כותות עצומים ,לא ימצאם
בלי אמונה ,כי ארץ־ישראל אינה רק מקלט ליהיד ,מקלט לתרבות־האומה,
אלא גם מקלט ל ע ם .
ואם נבוא עתה לעשות א ת השבון הציוגות המדיגית בעשר השגיס

הללו ,יהא התשבין מורכב למדי .אין לומר כי בעשר השנים הללו לא עמזינו

עשר

שנות

״אחדות־חעבודח*
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גדולות .אם ציונות מדינית אינת ענין דקורטיבי ב ל ב ה כפי שתופסים אותה
האפיגונים הציוניים למיניהם ,שאין להם מושג על מדינה בתור קומפלכס
כלכלי ,תרבותי ,סוציולוגי ופוליטי והם רואים את המדינה בצורה של
אפוליטות מבריקות ,של תיקי דיפלומטים ,של טקסים מרהיבים ,אם ציוגות
מדינית יש לה תוכן כיבושי ריאלי ,כי אז לא יעיז איש להכתיש כי במשך
ע ש ר השנים הללו הגענו לכיבושים מדיניים ריאליים .כלום מפעל ישוב
העמק ,כלום מפעל ההשמל בנהךים ,כלום רכישת מפרץ־היפה על ידי הקרן
הקימת — אינם מפעלים פוליטים כבירים ,היוצרים בסים לקיומנו העצמאי
בארץ ? יש דברים אשר במושגים של פוליטיקאים מסוג ידוע אינם נכנסים
כלל בהשבון ,ואף על פי כן הס כיבושים ממדרגה ראשוגה ,סלע אשד עליו
תיבנה מדיניותנו העתידה לבוא .ולא רק הקניגים התמריים שהזכרתי הם
גורמים מדיניים רציניים .גם תנועת הפועלים בארץ הנה גורם ציוני ממלכתי
כזה .ואני מעיז לומר ,בלי לפהוד מפני מי שיראה בזה יהירות ,כי אפשר
שבכל רהבי ההםתדדות הציונית והישוב בארץ אין כרגע גורם ציוני ממשי
כתנועת הפועלים בארץ .ואלה הדוגלים בשם הציונות המדינית ,אילמלא
היו נושאים את שמה לשוא ,אילו ידעו להעריד קנינים וכיבושים מדיניים,
אילו דאגו לגורל הציונות ולא להשתלטותם שלהם בציונות ,כי אז היו גם
הם מבינים כי תנועת הפועלים ב א  pהיא רכוש מדיני יקר ויש לשמור
עליו מכל משמר ,ולא היו מבזבזים את כוהס העלוב לתתור תתתיה .ובכן,
לכאורה היינו יכולים להיות מרוצים אילו היינו רושמים רק את נצהונותינו
ומתעלמים מאבידותינו וממה שנעשה סביבנו .שום תנועה היה אינה פועלת
בשטה ריק ,ושום תנועה היה אינה יכולה לזקוף להשבונה רק את כיבושיה
ונצתונותיה כשהם לעצמם ,בלי לראות מה הפסידה ,למה לא נענתה .ובמובן
זה

השבונגו

הנצת ונו ת
נצתונות

עצוב

מאד.

הרבה

מן

הטרגיות

הציונית

יש

באבדן

ה מ ד ו מ י ם  .בשנות הדקלרציה הבלםורית היו לעמנו כמה

בלתי־ריאליים ,אשר בהלד־הדוח של עמנו נתקבלו בנצתונות

של ממש .כל אשקט שיש בו משום רמז לקוממיות נתקבל בלב העם ,הצמא
לגאולה ,כממשות .להטי־הגצתוגות הללו הולכים וגזים בלי הרף ,וגם כשאתר.
יודע כי מלכתהילה לא היה בהם ממש ,אי אפשר שהלב לא יכאב ,אי אפשר
שלא נבין כי כל ,,ויתור״ כזה הנהו גילוי של תולשתנו ,וגם מנית גושפנקה
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על תולשתבו ,ועושה אותה למציאות ,למציאות תוקית .אולם הטרגי ביותר
במצב הציונות בעשר השנים הללו הוא זה ,שאף על פי שריכזגו אנרגיה
לאומית עצומה ,סעדנו את נשמת העם ,התזקגו את הגתלת מפני כל סכנות
של דעיכה ,הרי לא נתנו עדיין תשובה של ממש לסבל העם ,לא יצרנו
עדיין מקלט להמוני עמנו ,לא פתתנו את שערי הארץ ,בשעה שרבבות
רבבות ביקשו כאן מפלט .היתד .בזה אבידה כפולה :לא רק אבדן אותן
הרבבות שנתרבו לעצמם ואבדו לארץ ,כי אם קיצוץ הציונות ,דיכוי נ ש מ ת
העם ,אבדן התקוות אשר העם שם בציוגות .הגשמת הציונות דורשת אימוץ
כוחות עצום מצד העם .והתשובה ה ר ה ב ה של העם עתידה לבוא דק במידה
שארץ־ישראל מתחילה להיענות לצרכי העם .ובמידת שארץ־ישראל א י ג ד .
בענית היא גורמת להגברת הקפאץ ,לכליאת הכותות .במובן זה היו עשר
השבים הללו הטרגיות ביותר מיום חיות תבועת חיבת־ציון .בתקופה זו תלו
בציובות את התקוות הגדולות ביותר .שוועת המוני ישראל לארץ ולעבודה
גברה ,וארץ־ישראל לא נענתה .וכמה תוצאות שליליות בארץ ובגולה הן
פרי ההזיון הזה.
אל נעלים מעצמנו כי במובן זה אנו עומדים עתה במצב קשה למדי.
הציונות המדינית במובנם האמיתי של קיבוץ גלויות ,של עליה עממית
וקוממיות מדינית ,היא נ ש מ ת תגועתגו .זהו הגזע אשר בו עלו וצמהו כל
חלומותינו

האנושיים

והסוציאליים ,כל

המרץ

המעמדי שלנו ,כל פות

יצירתנו .אילמלא האמונה הציונית הזאת לא היינו יכולים ליצור את הסוצי
אליזם היהודי שלנו ,עם כל העושר הגנוז בו .אתם מכירים את הסוציאליזם
היהודי בגולה .ולמרות כל מםירות־הנפש שבו ,ולמרות המזג ההם של
עמנו — מה דל תכנו ,מה רפויה מערכת שרשיו ,מה כפופה צמרתו .והדבר
אשר ציוה עלינו את תיינו ואת יצירתנו ,את האיתור ואת קשיוורהעורף
הגדולה ואת ההתפרצות לרוחב ולעומק — זוהי אמונתנו הציונית .בין אם
אנו קוראים בשמד .ובין אם אנו מבליעים אותה בכמה שמות ,בין אם אגו
מדברים רתת על מצב המוני ישראל ועל תורבנם ועל כלימת הייתם ובין אם
אנו מדברים פרוזה פשוטה ויבשה — הרי כאב הפיזור ותשעבוד ופרזיטיות
הקיום הוא הפועל בנו .והרגשה זאת לא תסתפק בכל הנצתונות הישוביים,

התרבותיים והדיפלומטיים ,לא תסתפק בשום דבר אם לא

תרגיש שקיגוץ

עשר

ש נ ו ת ״א ח ד ו ת ־ ה ע ב ו ד ד״״
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הגלויות ,התיאת האומח לשבטיח ובחמונית הילד ומתגשם .ואם שבים עוברות
בהתקדמות אטית ובנםיגות אתורגית — אי אפשר שלא תיפצע בשמתבו.
הציונות נ מ צ א ת זה שנים אתדות במצב של ריאקציה ,ה מ ת ב ט א ת בכל
השטהים :בשטה הישובי ,בשטה היהםים הםוציאלייס ,וקודם כל בעייפות
מן

הציונות,

מתיר

בקוצר־רות

אמונה זו.

וקוצר־כות

ריאקציה זו,

להאמין

המהווה

את

בהזון

הרקע

הציוני

הכללי

של

ולפעול
היינו

בשנים האתרינות ,פגעה גם בנו .תנועתנו ,שהוטל עליה ללכת נ ג ד הזרם,
עומדת בפני תזרם ,אולם לא תמיד חיא עוצרת כוח גגדו ,גם כשיש לה
ההכרה הגמורה בהכרה השהיה חגגדית .ותנועת חפועלים בארץ ,לאתר
שעבר עליה משבר קשה ,קשה במובן הגפשי אולי עוד יותר מאשר במובן
הגופגי ,עומדת בשעת זו במצב של התכווצות ומיעוט דמות .והיות שאין
אנו רואים כיום בציונות כוה ציוני־מדיני־דינמי מחוץ לפועל ,היות שאין
לנו אמונה באלה העושים להם קרנים מן הציונות המדינית ,והיות שאנו
מכירים יפה יפה את כל תפיםת־התבוםה השולטת כיום בציונות ,את כל
אותו הרפיון האומר נואש עם כל פורענות ושם את יהבו בכל פרדם של בעל-
הון — מקבלת השאלה ,אם מסוגלת ״אתדות־העבודה״ לנער מעל עצמה את
עקת־הרוה המשברית ואת עייפותו ולהרים מחדש את דגל תמלתמת בעד
ציונות רבתי ,השיבות יתירת .בפתרונה תלוי גורל הציונות בשגים הקרובות:
המוכנים אנו למלהמה שיטתית ובלתי־נרתעת בעד ציונות עממית ,עלית
והתישבות רהבה ,או שנפול גם אנו בנופלים ונתן את עצמנו להידהק
אתורנית ,כמו שהתנועה הציונית הולכת ונדתפת?
העליה והירידה בציונות משתקפות תמיד ביהםים להתישבות תלאומית
ולהון הלאומי .״אחדות־העבודה״ ראתה מיומה הראשון את ״יצירת ההון
הלאומי״ כמכשיר עיקרי בהגשמת הציונות .ההתישבות העובדת ,הקרנות
הלאומיות ,המשקים הקיבוציים לא היו לנו מעין נאות־מדבר תברתיות,
מקלטים לסיפוק מוסרי ליהידי־םגולה ,אלא מכשירים ותאים של המשק
היהודי העממי בארץ .ע ש ר השנים הללו העמידו את ההשקפה הזאת במבהן.
מאז לא עברה אפילו שנה אתת בלי שיםתערו על מבצרנו זה להורידו.
הסתערו על עבודתנו המעשית ,על משקינו ,על תקציבי ההתישבות ,ולא
פתות מזה הסתערו עלינו מבזזיגה אידיאולוגית ורעיונית :ההל מ״פועלי־
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שמאל ,המושבעים ועומדים מתיר ״רבולוציוניותם״ לכפור בערכו

הסוציאלי ובכוח יצירתו של ההון הלאומי ,ודרד כל מיני אנשי-להג ממךדפי
,,המלה האחרונה

,,

והמודד .האחרונה בקרב הפועלים ,ועד אנשי ה מ ע מ ד

הבינוני ונושאי־הכלים והרצים לפני המרכבה של הקפיטל הפרטי בארץ.
לאחר עשר השנים לא נסתיים ,כמובן ,הויכוה ,אולם הוא ניתן לקצת
סיכומים .אם נשאל את עצמנו ,הנתקיים הזון ההון הלאומי וההתישבות
העובדת כאשר ראינום בתכנית יסוד ״אתדות־העבודה״ ,ההוקמו ״נכסי-
,,

,,

הברזל של הלאום  ,הנבנו בהון זה ״מסילות ונמלים  ,הנוצר הקרדיט הלאומי
לבנין העבודה התקלאית והתעשיה? ואמרנו :לא ,תקוותינו לא נתקיימו.
אבל אם נבדוק את כל מה שנוצר בארץ בעשר השנים ונשאל מה היה בתוד
כל זה ערכו ומשקלו של ההון הלאומי ,כוחה של ההתישבות העובדת —
נינכה איזו פרוגנוזה נתאמתה ביותר ,אם זו של הציונות הבעל־ביתית
ו״פועלי־ציוך שמאל או זו של ״אתדות־העבודה״ .הבל שמאנשי הסטטיס
טיקה והכלכלה שלנו לא נטל איש על עצמו את הטורת לסכם סיכום מלא
ודייקני את אשר הושקע והוקם בארץ בשנים אלת ולמנות ולשקול את
תפקידם וערכם של הרכוש הפרטי והרכוש הלאומי בכל אלה .אולם שום
סקירה כוללת לא תוכל לטשטש את היצירה המשקית הגדולה של ההון
הלאומי ,את הרכישות הקרקעיות הגדולות של הקרן הקימת ,את המפעלים
התצי-לאומיים שנוצרו בכוה ההון הלאומי ן ואולי עוד יותר מאשר בכל
אלה גנוז הון לאומי בתור קפלי ההתישבות הפרטית .כי אהד האסונות
הגדולים

של ההון הלאומי — עוד מימי הברון והובבי-ציון — הוא

שמקורותיו הם תמיד לאומיים ,אבל פירותיו רק בהלקם .לא גרהיק לכת
ליצירות קדומים ,לזכרוךיעקב ולראש־פינה .הנד .בנימינה נוצרה לעיגיגו
בהון לאומי — הון פיק״א — אד מה שנוצר שם הנהו ״פרטי״ ,עד כדי
התכתשות למטרות הלאומיות שלשמן גוצרה .דיזגגוף נוהג להציג את תל-
אביב כסמל ״היזמה הפרטית״ ,כמו ש״קהיליית־ציון״ היא — בשעת גיאות
ולא בשעת משבר  — 1״יזמה פרטית״ ,כמו ש״יהודה״ היא בשביל דבוטיגםקי
ודאי הברה פרטית .אבל ״בפרטיות״ זו של ההון יש יותר אתיזת-עינים
מאשר הון פרטי ממש .אנשי תל-אביב עוד יואילו להזכיר ,כי הקרן תקימת
נתנה בשעתה מלוה של רבע מיליון פרנק ליסוד תל-אביב ,אבל ספק אם

עשר

שנות

מ

״ א ח ד ו ת ״ ה ע ב ו ד ה״

יזכירו כי הגימנסיה ,ש מ ס ב י ב ה ובזכותה נתקיימה תל־אביב בראשיתה,
נבנתה על אדמת הקרן הקימת ובכסף ציבורי ,כי שכונות שלמות ,ההל
מנורדיה ,נבנו על אדמת הקרן הקימת ובקרדיט לאומי ,כי כבישים נסללו
קרךהיםוד ,כי הבנק האיפותיקאי נוסד בהון לאומי ,וכי תברת

בכספי

התשמל ,שמילאה תפקיד גדול למדי בבנינה של העיר ,נוסדה אף היא בהון
,,

לאומי .אנשי ״היזמה הפרטית אינם אצים להזכיר נשכחות אלה ולקיים את
העובדה כי הרכוש הפרטי בארץ נוצר בתלקו מתור קרנות לאומיות ,בצורה
של אשראי חוזר ובלתי־הוזר ,ושל הקצבות בלתי־־תוזרות ,ובהלקו מתור
ניצול הסנטימנטים הלאומיים ליצירת נכסים פרטיים ,ומה שרע מזה ,ליצירת
משרות פרטיות וםפקולציה פרטית ,ניצול זה שאינו פוסק כל הימים .ובכן,
אילו באנו לסכם את כל אשר פעל ההון הלאומי בארץ במשד עשר השנים —
בין שפעל כהלכה בין שטעה — היינו מוצאים כי אלה שהכריזו בשעתו על
,,

״יצירת הון לאומי צדקו מן הריאליסטים אשר ליגלגו עליהם.
וכאן נשאל שוב — מה יביאו לנו מבתינה זו עשר השגים הבאות ?
ובמי הדבר תלוי ? מבהינה אוביקטיבית אין שום הכרה בצמצום האפקים של
היצירה הלאומית .אדרבא ,כל מה שנרכש עד ה נ ה  :הרכוש הקרקעי שבידי
הקרן הקימת ,המשקים ההקלאיים שבידי קרךהיםוד ,הנםיון הישובי הרב
שנצטבר בידינו ,כל זה פותח אשנבים למרחב .בזמן תאתרון נםתהו לפנינו
גם סיכויים ממשיים להלנאה לאומית ,סיכויים אשר הוצאו לפי שעה לבטלה,
לא מפני איזה הכרת אוביקטיבי ,אלא מפגי הרקבון הפגימי האוכל בשכבות
המנהלות

את

ההסתדרות

הציוגית.

לכאורה

יכולגו

בענין

זה

להיות

אופטימיים .אם בשנות הרם ,פוגרומים ,הורבן בגולה וגם בארץ ,הלכו ונוצרו
המכשירים להתישבות לאומית ,אם לעומת הפעולה העלובה של הקרן הקימת
לפני המלהמה אנו עומדים כרגע ברכוש קרקעי גדול ובידיעה ברורה מה
דרוש לנו ,הרי רשאים אנו לקוות ליבול טוב .אולם ,הנבטה בזה ז לא .יצירת
הון לאומי בתנאים של עמנו ,באין כל כות אובליגטורי ,תלויה כולה ברצון
העם ,ביחסי האהבה והנאמנות שלו למכשירי גאולתו .ובנדון זה אנו נמצאים
כיום במדרגה נמוכה ,נדחפנו כמה מעלות אתורנית .תזכרו ,איזו מלחמה
מתנהלת

בציונות

ג ו פ ה גגד התישבות העובדים ,איזה זלזול וביטול

מטפתים בציוגות לגבי הקרנות הלאומיות ,כיצד תולים ״בשלבים עליונים״
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את התקוות במונד או בכניסת הון ביךלאומי ,ותעכחו כיצד שוקדים אצלנו
על החרבת המקורות המפרנסים את היצירה הלאומית.
וגם כאן יש להכיר כי תנועתנו אינה עובדת על פני שטה פנוי .ואין
להתעלם מן הגורמים ההדשים המתגלים על פני השטה .כל זמן שההון
הפרטי הבא לארץ היה מצומצם ,היתד .שאלת ההון הלאומי וכמותו — שאלת
הטמפו של הבנין .כל עוד לא נוספו גורמים רציגייס ,שבכוהם לבגות
א ר ז ־ ־ אד לא בשבילנו ,לא בשביל העובד העברי ולא בשביל העם
העברי — כל עוד היינו יהירים בשדה הבניה ,היתד .לפנינו שאלה של כמות
וזמן ,אבל לא שאלה של םיכון העמדות .אבל במידה שהתוצאות הכלכליות
של הכיבוש הבריטי מתחילות להעלות ,במידה שהשינויים במצב הפוליטי•
העולמי של הארץ מתחילים עושים את פעולתם ,במידה שעבודת ההון
הלאומי מקדמת את הארץ ומגבירה את כוהה המושר לגבי הון לא לאומי וגם
לא יהודי ,במידה זו מוצגת בכל חריפותה השאלה — היעלה בידי הציונות
ליצור גורמים מכריעים העלולים לעמוד בפני ההון הפרטי ,להוות בשעת
הצורר נייטרליזציה של ההון הזה ,ומה שהשוב מזה — להפנות ולכוון את
פעולתו באפיקים העלולים לסייע להתישבות ה ע מ מ י ת ? מבחינה זו נעשה
תפקידו של ההון הלאומי בשגים הבאות גדול ביותר ,עמוק ומכריע בהצלת
הציונות.

אם

יעלה

בידו״בכות

העובדות

אשר

י י צ ו ר  ,בכות

נקודות המשען אשר יקים ,להניע את כוחות ההון הפרטי ו ה ב י ד ל א ו מ י
לטובת העלית העממית ,לטובת קליטת העבודה העברית ,ליצירת נכסים
בעלי ערד לאומי ,להגברת כוח העובד העברי בארץ ,ישמש גם ההון הזר
גורם בובה בארץ .אולם אם ההון חלאומי לא יעצור כוח ,וחפר אז גם ההון
היהודי הפרטי לרועץ להתישבות העממית.
היש לקוות לפעולה מאומצת ליצירת ההון הלאומי מתיר האידיאו־
לוגית השוררת כיום בציובות ? ואל גא גרהץ בגקיון כפיגו .גם אגו הטאגו:
לא המרצבו במידה הדרושה את יצירת הבכםים הלאומיים .בתבו להחמיץ
הזדמנויות .לא ריכזנו את כוחנו במידה הדרושה בגאולת קרקע ,ביצירת
עובדות ישוביות ,בכיבושים משקיים .ידעתי את הטעמים העוצרים ,ולא
במקרה אגי משתמש לגבי היצירה חישובית במונתים צבאיים .מעולם לא
ניתן לנו להקים את יצירתגו חישובית בתגאים משקיים בריאים .כשם שלגבי

עשר
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רכישת הקרקע בארץ־ישראל יש לנו מ ח ת לחשבונות כםף גם כמה חשבונות
אתרים ,ככה גם לגבי היצירה הישובית .לא מתיר כדאיות נוצר המפעל ,אלא
המפעל הכובש ייצור בהכרה את כדאיותו .והגורל רצה שהמפעל הציוני,
שהוא ביסודו מפעל כיבוש ,מפעל נחשוני ,יתגהל תמיד על ידי מ פ ק ד ה
עליונה

ה ה יה

מ ת ו ץ ל ת ז י ת  .ככה היה בימי הועד של הובבי-ציון,

ככה היה בימי פקידות הברון וככה הוא בימי ההנהלה הציונית .הצריכה
להיות התהום הנפשית הזאת בין צבא הכובשים של האומה ובין המצביאים,
כביכול? אולם אם כד הוא ,הרי אין ד י ר אתרת אלא שהמוצבאים

)אס

אפשר לומר כד( ,ההיילים הפשוטים ,ידחפו בלי הרף את המפקדה הזאת,
נעדרת רות הכיבוש ,ולא יתנו לה להידהף הזרה ,ויכירו תמיד שבמצב זה
כל

כיבוש

הדש

תלוי

ב ה ם  ,בעמידתם ובכשרון התקפתם שלהם.

בכוה זה ובהכרה זו נוצרה ההתישבות העובדת בגליל העליון בשנות
המלהמה ,ההתישבות בעמק בימינו .ומשנכנע הפועל מפני אפם־היצירה של
המצביאים ,מפני הקונסולידציה הכוזבת והעקרה ,באו עלינו שנים ללא
כיבוש וגם ל ל א ה ת ב צ ר ו ת י ש ו ב י ת .ומפני זה נכנענו בשנות הגיאות
ולא הקימונו יצירות של קיימא ,ומפגי זה הביא לגו המשבר קרבגות גוף
ונפש

וסיוע ללא יצירה ישובית ,ומפני זה היה כיבוש העבודה שלגו

במושבה בשנים אלה עשיר במסירות ובמאמצים ודל ביצירת נכסים בגי־
קיימא.
ומלים אחדות לשאלת הפועל בסביבת ההון הפרטי .מתגגדינו עושים
לעצמם

את

הויכות

אתנו

קל

ביותר

בדברם

עלינו

״האוטופיסטים״

״המתעלמים מן המציאות המעמדית ,ומתארים להם את ארץ־ישראל כ״אי״
סוציאליסטי בודד״ .תיאור זה נוה לדיםקוםיה ,אבל ההולם הוא את מציאותה
של ״אתדות־העבודה״ ? אנתנו פרשנו את יריעת הסוציאליזם למלוא היקפה,
אולם מעולם לא השלינו את נפשנו לאמור כי אנהנו הננו הכות תיתידי
הפועל בקרב העם היהודי .ראינו את המציאות המעמדית בעולם ובישראל.
עובדה זו בלבד ,ש״אתדוודהעבודה״ איהדה ,מן היום הראשון להינםדה ,את
הפועל העירוני עם הפועל ההקלאי ,והקימה את מועצות הפועלים העירוניות
וניהלה את פעולתן המקצועית והמלתמתית — מוכיהה כי ״אתדוודהעבודה״,
תתותרת ליצירת ישוב עובד ,לא התעלמה אפילו לרגע אתר ממציאותו של
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ההון הפרטי בבבין הארץ .ואכן ,מי שאיבו בוטה להסתכל בעולם דרד שפופרת
המעבירה רק את הצבעים הרצויים לו )כמו שמסתכלים ״פועלי-ציוך שמאל
ובעלי־הבתים ״הפשטנים״ שלבו( ,יראה ויכיר כי התגשמותה של הציובות
הלה בתקופה ששני משטרים מתנגשים זה בזה .והתגבשות זאת מתגלה
בתור הציונות גופה .אילו אפשר היה ,נאמר ,שהציונות תתגשם לפני מאה
שנה ,כי אז היה ודאי כל תלום סוציאליסטי מתנפץ אל סלע המציאות
הפוליטית והכלכלית .אילו אפשר היה להנית ,שתקופת הזעזועים הסוציאליים
הגדולים תעבור על העם היהודי ותשאירו בתיים בגלות ,והציונות היתה
אתר כר מ ת ג ש מ ת בתור עולם סוציאליסטי ,היה ודאי המשטר הכללי של
העולם מתוה ממילא את אפיו הסוציאלי של הישוב העברי בארץ .אבל
רצונה של ההיסטוריה היה כי נבנה את עצמנו בתקופה היסטורית זו של
מלתמת שני משטרים ,ומלהמה זו הקיפה את כל העולם מסביבנו ,במשק
ובהברה ובמדיניות ,ומלהמה זו מתנהלת בקרב העם היהודי .ואנהנו אין
אנו מתעלמים מן המציאות ואין אנו משתעבדים לה ,אלא מכירים בה
ולוהמים בה .ובהתנגשות זו של שני הכיתות המנוגדים ,הפועלים מסביבנו
ובקרבנו ,יעודנו להגביר את כוה היצירה הסוציאליסטי וכל כמה שנגביר
את כוהנו ,וגטיל על כף המאזגים כוה הלוצי ,ונאציל מרוה העבודה על
הארגון הלאומי והיצירה הלאומית — נקרב את נצהון הסוציאליזם ,שהוא
נצהון העם העובד .ובמובן זת נתקיימה הפרוגנוזה שלנו .כל מהלד הציוגות
בעשר השנים הללו ,כל המלהמה מסביב לישוב העובד ,גילתה את היאבקותם
של שני תכותות הללו בהיי האומה ,ונםיוננו הוכית לנו את אמיתות הפסוק:
״והיה

כאשר ירים משה ידו ונבר ישראל״ .תנופת־ידנו היוצרת ,האיניציאטיבה

שלנו ,הכוה המהדש שבנו ,העובדות שיצרנו — הם כיוונו את מהלד
המאורעות .שגיאותינו ורפיונותינו — עזרו לכות המתנגד .השאלה היא אם
שוב נרים את ידנו ,אם שוב נשים על כף המאזנים של היי הארץ את יצירתגו
הישובית ,אס שוב נסתער ובכל תוקף לכבוש עמדות״תייס תדשות לפועל
העברי בארץ ,או ניכנע ונתן לדתוק את עצמנו לקרךזוית של קיום מקצועי
עלוב.
השאלות ששאלתי ,הן לגבי התפיסה והפעולה הציונית המדינית והן

לגבי ההון הלאומי וההתישבות החלוצית ,אינן ניתנות להימתר מתיר גיתוח

עשר
האוביקטיביים

הכותות
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הכרה

ו ר צ ו ן  .בתורת

ב ל ב ה אלא גם מתור

״אחדות־העבודה״ לא טיפלנו מעולם להלכה בשאלות מקומם וערכם של
ההכרה והרצון בדיגמיקה התברתית .אולם כל ד״ניתה של ״אתדות-העבודה״
אמרה אמונה בכוה היצירה של האדם .ולאהר נםיון של עשר שנים ,לא רק
שלנו ,כי אם של כל תנועת הפועלים מסביבנו בתקופה הרודעולם ,מותר,
ואולי גם הובה לומר :גידלה של תנועה תלוי לא רק בזה אם יש לה
אידיאולוגיה צודקת ,אם הפרוגגוזה שהיא קובעת לעתיד לבוא גכוגה או לאו.
לא די בזה .ראינו תנועות שהיה בהן הגיון וחקר המציאות — והסר להן רק
דבר א ה ד  :כוח היצירה .וראינו תנועות אשר שגו ברואה ,אשר הלכו לאור
דעות מוטעות .ומי יפענת את מסתרי ההיסטוריה :דוקא אלה התנועות
הטביעו את חותמן על כל תקופתנו .והנה אנו מתברכים בלבנו כי אנו רואים
נכוחה את מצב עמנו ,את מצב המונינו ,את מצב הפועל והארץ .אולם אילו
היה לנו רק זה לא היינו מה שהננו ,לא היינו יוצרים מה שיצרנו ולא היינו
רשאים לראות את עצמנו כשליהיה הנאמנים של ההיסטוריה העברית .ורק
משום שתנועת העבודה בארץ נתברכה באינסטינקטים עמוקים ,באמונה רבה
בערד האדם ובאתריותו ,בקשיות־עורף ,באי־נםיגה ,אשר תל־הי היא הסמל
שלה,

אולי סמל התנועה כולה,

בראיית האפשרויות הגנוזות ,הבלתי־

אפשריות לכאורה אבל הכרחיות — רק משוס זה הגענו ע ד הלום ,וזכינו
לשדר את המערכות ולקרוע כמה גזרי-דין של ההיסטוריה .ויסודות אלה
עלינו להגביר ולהנהיל לשנים הבאות ,להכניסם לתור תינוד דורותינו
הצעירים בארץ ובגולה .בכמה מושגים הקדמנו את״ התנועה הסוציאליסטית
בעולם ,לא הששנו ל״מה יאמרו״ ,לא תששנו לטעגות כי המושגים שלנו
הם

״פרובינציאליים״,

״רומנטיים״,

בלתי־מדעיים.

הדגשנו

בכוהנו

ובנאמנותנו לעצמנו ,ואחר כד התברר ,שכמה ממושגינו ומקנינינו שכבשנו
לעצמנו אינם פ ת ו ת י ־ ע י ד בשביל המהשבה הסוציאליסטית העולת .וגם
לקראת הימים הבאים אין לנו לותר על מכשירי העבודה והמתשבת שניגדנו
לעצמנו,

על קניני הרוה שהצבנו לעצמנו מתוכנו ,אלא להי&תז בהם

ולהמשיד את הקו .תעמודנה נא השאלות המוצגות כאן לא רק על סדר יומה
של המועצה ,אלא על סדר יומו של כל הבר ב״אתדות-העבודה״.

ביעזוב ובציונות

לדברי

הנציב

הנציב ההדש לא הסתפק בדברי ברכה שיש בהם משום הובודגימום
בלבד ,אלא הכריז בקויס כלליים על התפיסה הפוליטית אשר לפיה ינהג.
והתפיסה

היא

תפיםודבנין:

״בהתאם

הנהלה

להיראות

ה מ נ ד ט ״  ,מאמצים ל״פיתות מקורות עשרה של הארץ״ ,ולא רק על מ נ ת
״להרבות

,,

את עשרם של התושבים הקיימים  ,אלא גם בכננה מפורשת

לאפשר לארץ ״ ל כ ל כ ל

ישוב

, ,

ג ד ו ל י ו ת ר  .לא נעלם מן הנציב ,כי
,,

״בשנים האתרונות סבלה הארץ ממשבר כלכלי קשה  ,אולם הוא איגו דן
משוס כד להובה את הארץ ואת אוכלוסיה! אדרבא ,הוא יודע להעריד את
,,

״אומץ־הלב ואת הרות הטובה שבכוהם נםבלו התלאות והיםורים הללו .
ברצון ובהכרת הצדק מקבל הישוב העברי ,ששמו לא נזכר כאן ,את
זיהוי מצבו ,סבלותיו ומאמציו עם מצב הארץ ,כי יש לו ההכרה הגמורה,
שאכן ,קדמתו וםיתוה הארץ עולים בד בבד.
והישוב העברי העובד והיוצר ,שגם הוא י א נזכר בפירוש בדברים
הללו ,רשאי ליתם מקצת מן הדברים לשבתו ,והעיקר — רשאי לקבל בקורת•
רות תסיסה זו של מושל־בנאי .הישוב ,אשר בא לארץ להחיותה משממות•
דורות ,ואשר הספיק ,על אף כל התגאים המפריעים והמכשילים ,לתפור כמה
תלקות מםלעיה ,מתולותיה ומביצותיה ,למקור מהיה לעם רב * הישוב ,אשר
כל מאמציו מופגים לעשות את הארץ הזאת למרכז של יצירה משקית
ותרבותית ובית־קליטה להמוני העם הנושא את נפשו אל ארץ זו כאל מקוד
תייו וביודעתידו — ישוב זה אינו רוצה בשלטון השומר על קפאין ועל
עזובה ,אלא בשלטון יוצר ובונה.
א ץ לקפה שכר הכרזה נאה .אולם שבענו הכרזות וצמאנו למעשים.
היהיה הגציב ההדש לא רק גאה דורש אלא גם נאה מקיים ז היהיה הנאום

ב .כ צ בלם ו ן
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שנשא ביום בואו ל ת ע ו ד ה

מ ד י נ י ת מתייבת? התהיה תקופת השלטון

שלו שונה משל קודמיו על ידי עבודת־בנין מאומצת ,על ידי סיוע למאמצי
הבנין של בוני הארץ? זוהי השאלה.
למעשים ,אשר יפתרו את השאלה ,יש לתכות .אולם כל עוד אנו דנים
על תכנית הנציב על פי נאומו ,אין להתעלם גם מנאומו השני ,תשובתו
לברכת זקן השופטים .הדברים כשלעצמם טבעיים הם בפי מושל עליון
בריטי כלפי פקידיו ובני־לויתו בעבודה ,ולא אשמתנו היא אם בנו הם
מעוררים תששות כבדים:
הנציב
מסורת

מודיע כי מתור נםיונו האדמיניסטרטיבי הוא םומד ״על

הסבלנות והצדק לכל אוכלוםי התושבים ,שכל פקידי הממשלה

הדורים בה בארצות העומדות תהת שלטון בריטי״ ,והוא רגיל ״להישען
בהרבה על אגשי הפקידות הקיימת״ .לפיכד ישען גם כאן בארץ ״עליכם,
T

אגשי ממשלת ארץ־ישראל באמון רב לגבי התוצאות״.
לדברי הנציב הללו יש לגו ,למודי הגםיון המר ,להעיר מ ש ת ו :
אמון זה ״בפקידות הקיימת״ אין לציבור הפועלים ,וגם להוגים רבים
אחרים .במשד השגים של השלטון הבריטי הורגלגו לראות בארץ כמה
הוגים

בעלי השפעה בפקידות ,אשר לא התנהגו על פי התכנית אשר

עליה הכריז סיר ג׳ון צ׳גםלור ,אלא בגיגוד גמור ל ה  :פקידים אשד עשו כל
מה שבכוחם להניא את השלטון העליון מהתנהג בהתאם להוראות המנדט,
פקידים

אשר לא עזרו לארץ להתגבר על המשבר הקשה ,אלא גרמו

לההמירו ,אשר לא סייעו לכותות הבונים את הארץ ,השואפים לאפשר לה
לכלכל ישוב גדול יותר ,אלא שמו מכשולים קשים על דרכם .רגילים אנו,
לצערנו ולהותה של הארץ ,בפגישות עם תוגים מסוימים בפקידות הגבוהה
והנמוכה ,אשר לא גילו כלל וכלל ״מסורת של סבלנות וצדק לכל אוכלוםי
התושבים״ .ונוכהנו כי נציב הילד ונציב בא והוגים אלה בתקפם ובתשפעתם
עומדים,

וכמה כלבות טובות ורצונות נאים של נציב עליון מםתרםיס

ומשתבשים על ידי פעולת כוהות־מעצור פנימיים שבתור מ נ ג נ ו ך ה ש ל ט ו ן
עצמו .ראינו את ידם של כוחות אלה בתקופות־הבינים שבין נציב לנציב.
והאמון בהם נכרת מלבנו .ולפיכד מעורר בנו בטחונו של סיר ג׳ון צ׳נםלור

״בפקידות הקיימת״ מחשבות נוגות.

מושב
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אם ביום מן הימים ,לאור המעשים ,נצטרד להודות כי חששותינו לא
נתאמתו — נשמה להודות בזה .נשמת להודות ולהכיר כי אותה שיטה
מדינית ,אשר בה דגל הנציב ביום בואו ועליה הכריז בנאום תגיגי כעל
ד ־

״תובתי הקדושה״ — התותח למעשה את היי השלטון בארץ במעשי יוכדיום.
כסליו תרפ״ס.

מ1שב ברלין ב׳
)לישיבת הועד הפועל הציוני(
שוב יוצאים צירים מן הארץ לשם ישיבה ציונית בגולה .אכן ,מספר
היוצאים הפעם אינו רב .עיפו סוף סוף האנשים מרוב נסיעות .וגם העבודה
בארץ ,הקלה כל כד בעיני מכנסי הישיבות בחרךלארץ עד כדי לקרוע מדי
פעם את העובדים כאן מעל מלאכתם ,אף היא תובעת את שלה ואומרת
לעושיה :היכבדו ושבו ועשו את מלאכתכם .לא לפלא איפוא כי אוםישקין
ורופין ובךגוריון וקפלנםקי אינם ביוצאים הפעם.
מדוע תכופה כל כר הישיבה עד כדי היקרא בעצם עוגת העבודה
ד

הציונית הדןרפית? מדוע א י ן לדתותה ע ד האביב ,אשר ,כידוע ,ניתנה
הבטחה לקרוא בו ישיבה בארץ-ישראל ,הבטתה שאינה מתבטלת ,הלילה,
אלא רק נדחית מפעם לפעם? אין שואל ואין עונה .כאילו ברור כי ישיבה
זו תכופר .היא ,באשר נקראה לקבל את התלטותיה של ועדת השבעה ,או
של שתי ועדות השבעה ,של הוייצמנית והמרשלית .אד זה שמור בסוד .סוד
בפני הקהל הציוני; בפני הברי הועד הפועל הציוני אשר לא קיבלו את
טופס המסקנות חחדשות ,כדי לעיין בהן לפני נסיעתם \ ויש להשוש כי הסוד
הוא גם בפני הברי ההנהלה הציונית שבארץ .הךזייםודה הציונית מכינה לנו
״ ה פ ת ע ה ״  :הלואי שההפתעה תהיה משמתת .אבל הלא גם אפשר שתהיה
עגומה .מדוע איפוא לא ניתנה האפשרות ל ״ ה מ ו ך הציוני לשאת באתריותן
של החחלטות התדשות ,ולא לקבל אותן מידי ״םוד־יועצים״ סגור?
שאלה היא ,אתת השאלות הרבות המעוררות מהשבות נוגות על גורל
תנועתנו.
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מושב ברלין א׳ היה נצהון פנימי גדול לציונות .לפני התכנסו ובשעת
התכנסו ,בהלד־רוחו ,בהרפתקאותיו ובמסקנותיו השתתף — מאליו ,מבלי
אשר הוזמן — קהל ציוגי עצום׳ ?גד ורגיש ,מכל תפוצות ההיים הציוניים.
הדו הגיע גם אל מעבר תהומי הציונות הפורמלית .הקשיבו לו ,ברגש
ובכבוד ,בכל תפוצות העם .נ ת ג ל ו  :כוה ההחלטה ותאתדות של הלקים
גדולים ומכריעים בתנועה ,רצון הרתבת המפעל יתד עם שמירת קלסתר•
הפנים המוסרי שלו ,שלהבת המצפון הציוני התלקהה בכל עוז .ה ת ד ע ד
הפעם ?
אין איש מאתנו רוצה לעזים כפים ומוקשים בפני ספינת הסוכנות.
,

אולם אם יבוא מושב ברלין ב להוריד למען ספינה זו תלק מן המטען
הציוני ,הכבד מדי בעיניה — לא נכיר בסמכותו .המשקל המוסרי הרב שהיה
להתלטות ברלין א׳ אינו ניתן להיפסל על ידי שינוי קוניונקטורה לאהד
תדשים מספר .יזכרו זאת הברי הועד הפועל הציוני תמשתתפים בישיבה.
אם באמת צצו בינתים ויתורים תדשים ונסיגות הדשות ,כי אז אל נא ימהר
המושב לקבל על עצמו את האחריות .ישמע וידע את הדברים ״העם״ הציוני,
ויובאו הדברים להחלטה אל מושב האביב של הועד הפועל בארץ־ישראל,
שיהיה ודאי רב־עם ורב־משקל.
כסליו תרפ״ט.

ע^ור ל״הבימה״
על אדמת המולדת ,בשנת העשור לתייר ,תרד לבי לקראתד כביום
נ ת ב ש ר נ ו  :במרהק ,בנכר עלתה ״הבימה״.
מדי אהגה בד ודברי הנביא יקומו ויתיו וידונו בי :תםד־נעורים,
אהבודכלולות ,לכתר אהרי הזין הגאולה במדבר ,בארץ לא זרועה .זכרנו לד.
זכרנו לד — ולעולמי עד לא נשכת — את שלהבת־הקודש אשר הוצתה
מתוכד ,את המשואה אשר הדלקת לנם־עמים ,עדותילא־תכזב לאש היוקדת
במעמקי ה ף ת נ ו ולא תכבה .זכרני לד את עמידתן /מתור יםורים וטלטלה,

בתוך זעף נחשולים בלגרים .עדים אנו כיום לתפארודעלוןץך ,לתום־יצירתך,

עם

מפדץ־חיפד.
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47

למאמצי־רצונד .וגם ליםוריד ,ל נ ד ו ד י ו ולרפיונותיד .ותפילתנו :היי לגו
ו ל ע צ מ ו ל א י י ר ימים .אל נא תהיי לגו רק זכר מפואר למעשדרגבורה אגדי.
את היי לנו פלוגת־הזיון בצבא־ההזון .אתנו בהווה ,אתנו בעתיד .אתנו
באשר אנו מתענים ויוצרים .משגב לאמנות תלוצית־גואלת.
אל יםוף הזון מעל ספד ,הבימה! אל יעזבד ואל י ט ש ד תםד נעוריד.
טבת תרפ״ט.

עם גאולת מפרץ־חיפה
א
אסירי האמונה ה א ר צ י ש ר א ל י ת הנפוצים על פני כל כדור תארץ שמעו
ודאי ,באשר הם שם ,באהבה ובשמהה את הבשורה ,כי הביאה הקרן הקימת
גאולה לפינת־יקרת בארץ ,לשטת רתב ורצוף מ א ד מ ת עמק־עכו ,הקרוי עתה
״מפרץ-היפה״.
לשמע

שמתו ונתתזקו באמונתם ,כשם ששמתו ונתחזקו בשעתם

הבשורות על גאולת יזרעאל ועל גוש השרון הצפוני

)המעוםף

עדיין — ע ד בוא עת — בגלימה הרהבה של ״מפעל קנדה״(.
הרבים הם המעלים על הדעת בכמה מאמצים עלו הכיבושים הללו?
המנה

למאמצים ממאמצים שונים .גם למאמציהם של רבבות התורמים,

הגדולים והקטנים ,בכל קצוי עולם ,היוצקים את אהבתם ואת נאמנותם
בתרומותיהם הזעירות — חזיון אשר כמידת רהבו איגו מצוי בתגועות
שתדור אתרית* גם למאמציהם של אלפי העושים והמעשים ,המעוררים
והמזכירים ועושים את שליתות ארץ־ישראל בעולם .ויש עוד מאמצים מסוג
מ י ו ח ד  :מאמצי האנשים העומדים ב ת י ר ת י כ ו של המפעל הארץ־ישראלי ,בין
שד« 0עומדים ליד ההגה ובין שהם עומדים על משמרותיהם השונות ומתוכן
הם מסייעים להניע את גלגלי ספינתנו ,ספיגה זו המיטלטלת ונטרדת,
משהיה על פני מים רתבים ,בשעת גיאות ,לשקיעה בתור שרטון ,בשעת
זוטה של תנועת השחרור.
אד מעט יודעים אצלנו על המאמצים ההשאיים הללו ,אשר בלעדיהם
לא נוצר אצלנו ד ב ר  :על ההכרת לעמוד תדיר בפני מפריעים ומכשולים —
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לא רק מתוץ כי אם גם ״מבית״׳ על נפתולים והיאבקויות עם מניעות ,על אי•
השלמה עם הגםיגות וההדיפות ,על העוז והתוקף והנאמנות הגדרשים למען
הוציא את ״המזימות״ — על פי רוב בימי שפל דוקא — מעולם ההזיה
לעולם המעשה ולמען הציל את ספינתנו מםכגת העגינה בשרטון .לא רבים
יודעים אצלגו ,כי לכל רכישת־קרקעות גדולה המצעידה קדימת את כל
תנועת השהרור שלנו והיוצרת בסים נאמן ליצירות ישוביות תדשות ,קודם
אצלנו תדיר פרק ויכוה ציוני שאינו פוםק .ויכוה זה שהתתיל עם ראשית
״העבודה המעשית״ של ההסתדרות הציונית׳ שנעשתה על ידי רופין ,אינו
יורד מעל הפרק .יתר על כן ,כל צעד תדש בעבודתנו תלוי בקביעת עמדה —
לפתות למעשה — לויכוה זה .צורות רבות לבש ופשט הויכוה הזה מימי
םיםמת ״על טהרת המםהריות״ )״אכט קויפמניש״( של דויד וולפםון ועד
סיסמת ה״אפישנםי״ האמריקאית ו״הקוגםולידציה״ הגרמנית .מפעם לפעם
הוא מופיע כויכוה איםטרטגי בין כיבוש וביצור ,בין התפשטות ותתרכזות,
בין זריזות וזהירות או כויכוה בוכהלטרי בין תםכון לפזדגות ,בין מעשיות
להזיה ,בין משקיות ל״פוליטיקה״ ,בין ת ש ב ץ לתזון .אולם בתוכו התגלה
תמיד גיגוד גפשי יסודי בין הכמת ההיים של ה״אשרי אדם מפהד״ ובין
הכרח־התיים של נחשתיות ,בין ראיית הםכגות האמיתיות והמדומות —
המצווה על ״לא תעשה״ ,ובין ראיית הסכנה האתת — של אי־עשיה —
ה פ ו ק ד ת  :״קום עשה״.
גם האנשים נתתלפו או התליםו את עמדותיהם במשד הויכוה הממושר.
רק מעטים גשארו גאמגים לעצמם על פגי כל ה ק ו  :אוםישקין ,רופץ ,אגשי
תנועת העבודה .רבים עברו מציר אל ציר .״ההבילה״ האמיצה שהיתה
בראשית הויכוה עם וולפםון נתפרדה אף ה י א  :יוליום סימון ,הצעיר הנלהב
שעמד בשעתו לימין ״הרוסים״ ולצדו של רופין ,היה בין המתגגדים בהתלט
לרכישת עמק־יזרעאל בימי אוםישקיךרופין .סאקר ושוקן ,שגיתם תגיכי
״הציונות המעשית״ ,פגשו בהתנגדות את ״מפעל קגדה״ .ומאידד זכו גם
סימון וגם שוקן לסייע באקטיביות לרכישת ״מפרץ־תיפה״ .רק םאקר ,סמל
הקונסולידציה הציונית ,נשאר גאמן לשיטתו ולהתגגדותו.
לא למען הזכיר ע ו ו ך ה ת נ ג ד ו ת למי שהוא אני מעלה עתת את הדברים
בזכרון הקורא .אודה ,אין לי כל נהת־רוה מזכר ״המלהמות״ הללו ,אשר לא
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עברו עדיין מעולמנו .כי ההכרת שבמלתמות אלו לא רק שהוא מקצץ את
הכנפים של התנועה אלא גם מ ק צ ה בכוה העשיר .שלנו .ולא רק ״נצתונות״
אגו זוכרים ,כלומר ,מעשים שגעשו מתיד התגברות התנועה ואישיה על
האינרציה ועל התששות )בהם היהירים ובהם גם תצודקים( .לא פתות מזה
סרות על לוה לבנו גם זכר ה מ ע ש י ם א ש ר ל א נ ע ש ו ,זכר מה שהיה
ניתן להיעשות בזמנו ולא נעשה .הצרכים והאפשרויות הללו שלא נצטרפו
למעשים אינם רשומים בשום םפר־זכרונות ובשום פנקם תשבונות ,אולם הם
רשומים בדם־תמציתם של האנשים הזדים והעובדים על האבנים בארץ .הם
הם המשלמים — נוםף על המתיר שמשלמת התנועה כולה — בהייהם
ובםבלותיהם,

כמכאובי ילדיהם ,במרי־יאושם ,ובזקנה ללא-עת בעד כל

הזנחה ,התעלמות ותיבוק־ידים .ובמצב הזה של הציונות אין לנו אלא להכיר
טובה לכל מי שיש בידו לעכב ולא עיכב .ועל אתת כמה וכמה למי שנתן י ד י
אמוגים למעשה הגואל .ואם הזכרתי כאן את הויכוח הישן ,הרי זה משום
שלאור המעשה הגדול )והנועז!( של גאולת עמק־עכו ,שהשתתפו בו יהד
אנשים הנמנים כיום על שגי המחגות המתוכתים ,יש ,לדעתי ,להסיק איזו
מסקנות — ולא רק להלכה אלא למעשה.
העומדת
מבתינת

רכישת עמק־עכו על ידי הקרן הקימת בפני הביקורת,

שיטת הרציונליות המוטפת כיום ברתבי ההסתדרות הציונית?

מסופקני .זו א ו מ ר ת  :לא לפי הצורר ,אלא לפי היכולת .היכולת שבעין דוקא.
אין קונים קרקע בהקפה על חשבון תרומות העתידות לבוא ,שאינן בעין .אל
תתקדם בטרם ביצרת כהוגן את עמדותיד .אין מעמיסים משא כספי הדש על
מוסדות עמוסים .אשרי הנהלה העומדת בפרץ ואיגד .גותגת למוסד לשים את
צוארו בעול התתייבויות כספיות תדשות.
הנשתמרו הכללים הללו במעשה מפרץ־היפה? לא אגלה שום סוד
מן התדר ,אם אומר כי לא נשתמרו כלל וכלל .לא ב ״ מ ז ו מ ך שבקופה נקנה
הקרקע אלא בהקפה .המוסד העממי היקר עמום התתייבויות כספיות עצומות.
ורכישת עמק״עכו אינה מפתיתה מהן אלא באה להוסיף עליהן.
היה איפוא דבר־מה ,לא ״רציונלי״ ,אשר הכריע את הכף .לא זלזול
בכללי הרציונליות ,לא הוסר שיקול המסיבות והתנאים ,לא הוסר השבון
אלא תשבון מורכב יותר .חשבון לא של היום בלבד אלא גם של יום המהר
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ושל מתרתים .לא רק שיקול הסכנות הכרוכות ב״עשח״ ,אלא גם שיקול
הסכנות הכרוכות ב״שב ואל תעשה״ ,לא רק קונסולידציה של הקופה ,אלא
גם

קונסולידציה של האפשרויות הישוביות והמדיניות ,לא רק ראיית

ההתתייבויות שבעין ,אלא גם ראיית היכולת הגנוזה .ונוםף על הכל׳ כמובן,
גם ה א מ ו ג ה  :האמוגה כי הקפיצה הנתשוגית הזאת לא תיעזב בדד אלא
ד

תעורר כותות עזרה הדשים.
יש איפוא לשמות בלב שלם על אבירי שיטת הרציונליות ותמשקיות
במוסדותינו ,שמצאו הפעם און לראות את הענין מתור תפיסה רהבה ואמיצה
יותר .ואכן אין צורר כלל וכלל לזלזל בתכמת ההשבון הרגיל כדי לראות
שאין בה בלבדת כדי למצות את הכמת תיי תנועתגו .לא כל תכמת הגכוגה
בימים כתיקוגם תםכון גם בשעת־תירום .ויש לא תשבון אתר ,כי אם כמה
תשבונות יסודיים .יש גם תשבון קרקע בארץ )ולו תוקים משלו!( ויש
השבון של כוחות אנושיים ,שאין שוקלים אותם ,ואף על פי כן הבזבוז בהם
אינו עובר ללא עונש .ויש תוקים לתנועת שחרור אשר כל קפדנות בוכהל־
טרית גאלצת להיםוג אהוד מפניהם ,אם אינה רוצה להתנקש בנפש התנועת.
ונוסף על הכל יש להיזהר ולר״יזהר מפני הוסר אמוגה וחוסר רצון ואהבת
הנוהות והשלוה המתלבשים באיצטלה של תכמת ההשבון.
בענין מפרץ־היפה ,אשר רבות עמלו בו בהוגי הקרן הקימת )אל נא
יפקד בין העמלים שמו של א .גרנובםקי ,שחתר אל המטרה בראיה בהירה
וביד נאמנה( ,גברה התפיסה הזאת .רצונכם ,תקראו ל ה  :אי־רציונליות .והיא
שהנהילה לנו כיבוש ציוני אשר ערכו המדיני־ההתישבותי לימים הקרובים
ויותר מהם — לימים הרהוקים ,עצום ורב.
התמצא בקרבה הקרן הקימת את האון שלא לשקוט על זר־הדפנים
וזרי־הקוצים שלה ולהוסיף לכת בדרר המאמצים ,שהיא היהידה העשויה
להוציא אותנו מן המיצר ?
והמפעל העומד עתה על הפרק ,התובע את הגשמתו ללא אפשרות של
דיחוי ,המשווע אלינו מתור אלפי לבות של עמלים ,מיהליס וכואבים ,הוא —
קרקע
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ב
קרקע לפועלי המושבות .בושתי ,כי שלוש מלים אלה עודן טעונות
הסברה והמלצה .אבל כד הוא הדבר .עובדה מרה .הוליה אחת בשלשלת
העובדות והמסיבות ,העושות את העמדה ההלוצית ,הקשה ביותר והמשכלת
ביותר מכל עמדות העבודה והכיבוש ,לעמדה העזובה ביותר והמיותמת
ביותר.
הנה אנו עומדים בשנת הצי היובל לראשית מאמציו של הפועל
בארץ.
בתקופה זו כבשנו וגם ביצרנו כמה עמדות .יצרנו התחלה של משק-
עבודה העומד ברשות עצמו ומפרנס את עובדיו .בכמה ענפי מלאכת ו ת מ ש ת
בארץ נוצרו תגאים שיש בהם כדי קיום ,ולו גם זעום ,לעובד .כלל הפועלים
הקים לעצמו מוסדות לעזרה הדדית ,מפעלי משק קולקטיביים ,כלי־ארגון
חזקים .הפועל נשען עליהם ,מסתייע בהם ,נושע בהם לעת צרה .החלקה
האתת המקוללה ,אשר הפרודות המבורכות ביותר נדונות בה לכליה ,לניוון
גופני ,להעדר קיום משפחה ,לבטלה עונתית ,לנדודים ,לעושק זכויות־אזרה
ולאכילת להם לא לשובע — היא המושבה ,המושבה הפורתת.
לאהד עשרים והמש שגים למאמצי כיבוש־העבודה ,מאמצים ששימשו
בית־יוצר להניד ,חדשה בארץ ,לד״נית הישוב העובד ,לאהד שאלפי הפועלים
ריוו את אדמת המושבה בלשדם ,שמרו עליה בכל עת צרה ,ומאות מהם
נפלו תלל על אדמתה — ולא רק מתצי אויב אלא גם מפצעי אתים מוכי
םנודים ,יתירוודךשע ותאות־הבצע — עוד מ נ ת הלקו של הפועל לא להם
אלא

אבנים.

מהרימי

הפועל

העברי,

המםתוללים

בסבלו

ובאמונתו,

מתנקשים בפרוםתו וברגלו ,טומנים לו פהים להכשילו ומטיפים לו מוסר...
והמוסדות הלאומיים ,ההולכים בראש שבי הגולה אלפים וארבע מאות שנה
אחרי נחמיה בן הכליה ,עומדים באפס־יד בפגי זעקת עמלי־ציון ,ללא
השפעה מוסרית ,ללא מעשה מציל.
עשרים והמש שנים של מאמצי־קיום במושבה .מה הם הנכםים בגי־
קיימא אשר הוקמו לעזרת המאמצים האלה לבל יוצאו לבטלה ? במה עזרנו
לפועל לההזיק מ ע מ ד בתנאיה הקטלניים של המושבה? הניתנה אפשרות
לפועל להקים בית בישראל? לא בתים ולא צריפים ,לא משק־עזד ולא
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מוסדות הדרכה וטיפול .עזרה הדדית זעומה ,עבודת תרבותית צנומה .לא
קופות־מלוה ,לא סניפי ״משביר״ ,לא אגודות צרכניות .ועל הכל — ל א
תלקת

אדמה
פועלים

ל ת ק ו ע בה יתד.
בעלי משפחה ,המתפרנסים משכר־יום זעום ובלתי־תדיר

ומשלמים דמי־דירה גבוהים ן מתגות פועלים ,החוכרים מגרש פרטי להעמדת
אהליהם וצריפיהם ונתונים כל יום להםדו של המהכיר ,ועוקרים ונודדים
ממגרש למגרש לפי גזירתו! קיבוצי פועלים הרוצים להשתקע במושבה
ומתרוצצים ממוסד למוסד להשיג הלנאה להקמת צריף — ו א י ג ם משיגים ו
מהנה נוער הלוצי ,הנתון לתםדו ולמצב רותו של אכר ״טוב ומיטיב״ .ברצותו
יתן להם מים לשתיה ויפתה להם את הדרד למושבה ,וברצותו לכלא מים
ויסגור דרד .אלו הן תמונות לא משנים רתוקות ,אלא משנת תרם״ט.
ומשטר
ששת

הקונסולידציה

אלפים

קונסולידציה

עובדים

בציונות,
העומדים

תחת

לדאוג

במערכה

לקונםולידציה

הציונית

הכבדה

של

ביותר,

אנושית ומשקית זו ,הניתנת להיעשות באמצעים פעוטים

בהשנאה לכל שאר המפעלים הישוביים ,משטר זה היתד .ראשית מ ע ש י ו :
למתוק את תקציב הפועל במושבה.
ובצער רב ניתן להיאמר :מזלו הביש של הפועל במושבת לא שיתק
לו אפילו אצל הקרן הקימת .גם מוסד עממי זה — הנועד להיות מ ש ע ך א מ ת
לאדם העובד המבקש להידבק בקרקע — לא עמד לו ,לפועל השכיר ,בצר
לו-.ביתר דיוק :ע מ ד לו ,אולם במידה מועטה מאד ,מועטה הן מבתיגת הצורר
הדוהק של אלפי הלוצים ,והן מבתיגת התוכן המוסרי והרעיוגי של הקרן
הקימה ,והן בהשואה לפעולה הרהבה והברוכה של הקרן הקימת בשטהים
אחרים.
ג
הרכישות הגדולות של הקרן הקימת בתקופה האהרוגה — ערכן רב
)רב יותר מכפי שזה גיתן היום להסברה ולהכרזה(

ל י מ י ם ה ב א י ם  .יש

בהן כדי לשמש בסים לקיום כלכלי איתן של אוכלוסים רבים

בקרב

ה י מ י ם  .אולם אין בהן כדי פתרון ישובי כלשהו לאותם המוגי הפועלים,
אשר נבצר מהם לתכות עוד שנים להתישבות תקלאית מלאה ,והם מבקשים
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לעצמם אפשרות של אהיזה כלשהי בתוך המושבה אי בקרבתה ,אפשרות
להקים בית ,לגדל ילדים ,למצוא משען כלשהו במשק־עזר גוםף על העבודה
השכורה.
לא יאמן כי יסופר ,מה קטן הוא המקום אשר הפועל השכיר תפם
בתוך כל היקף העבודה הגדולה של הקרן הקימה ומה פעוט הוא השטה
הקרקעי של קרגגו בתור מושבות המטעים ובקרבתן .דוגמאות אתדות :בכל
הגוש הגדול ודב־העתיד של השרון הצפוני אין עדיין לקרן הקימת אפילו
דונם אהד לשם הקמת מהגה לעובדים .במושבה כמו רתובות לא היה ע ד
הזמן האהרון )מתוץ לשכונת התימנים( אפילו דונם אחד למען הפועלים.
כי המושבה עצמה יכולה להקדיש איזה שטה לצירד זה — כזאת לא עלתה
על ד ע ת עסקניה הנאורים .וגם לאתר שנתפנתה במקרה הלקה אתת של
הקרן הקימת )שנרכשה מלכתחילה למטרה אתרת( והוהלט למסרה לפועלי
המושבה ,ניטלה ממנה ה״שמנת״ ולפועלים נשארה הזיבורית שבה ,וגם בזו
צרה עינם של תקיפים — והתבצרות הפועלים היושבים במקום מתעכבת.
ואפילו בפתת־תקוה עם אלפי פועליה ,ולאתר מאמצים בלתי־פוםקים מצדם,
גם בה מה קטן הוא השטה אשר לקרן ה ק י מ ה !
לא נעמיק לשאול ,איד ומדוע קרה כדבר הזה? על מה נענש ככה
הפועל במושבה? ודאי נצטרפו כאן כמד .וכמה גורמים להנתו .על פי רוב
רכישת שטת קטן בסביבה זו תכבד הרבה יותר מאשר רכישת שטה הגון
בסביבה אתרת .בשום מקום לא רבה כל כד הםפםרות והםגת־הגבול והפקעת
המתירים כאשר בשטתים אלה )והיא ה נ ו ת נ ת  :מה שלא גרכש עד הגה ומה
שאינו נרכש היום יהיה מן ההכרה ההיוני לגאול פעם בהוצאות פי כמה!(.
להכנה רזרבה קרקעית בשטהים אלה לא דאגו מעולם .לא במהרה ולא
תמיד גתעורר הפועל בעצמו לדרוש לו קרקע לכף רגליו .וכשהדרישה נמלה
בפנים ,בתור הציבור העובד ,לא במהרה מצאה לה אזגים קשובות בתוגי
הקרן הקימת .וכשנמצאה ההקשבה לא מיהרה להימצא ההזדמנות הקרקעית
)יש ששנים עוברות עד שתבוא ההזדמנות( ,וכשזו נגלית — אין הקופה
נענית .המעשיר .במרתא בת בייתום תוזרת לפרקים לגבי צרכינו הקרקעיים
בארץ ,דקרבנה הראשון — הוא הפועל .וככה מתגלגלים הדברים ,שתמרץ
העצום ,הנפשי וההמרי ,שפועלי המושבה משקיעים במאמציהם לעמוד על
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הקרקע — עימד בסכנה להיות מוצא לבטלה ,כשם שהוצאו לבטלה שבים של
מאמצים ליסוד ״שכונות־עובדים״ ,ובוהות אנושיים יקרים הלכו לטמיון,
ותקוות נבלו ,ואפשרויות חשובות לגילוי כוחות ולרכישת אמצעים לשם
יצירה ישובית נפםדו או נדחו לעידן ועידנים.
1

־ וככה אנו עדים למראה האיום ,כי ארגון של ״ותיקים״  ,מאנשי העליה
השניה ,הייליס נאמנים בצבא ההגשמה הציונית ,שנתנסו ועמדו בכל מיני
נםיונות בארץ ,שנשאו עשרות בשנים בכל תלאותיה ,שהשקיעו כאן את
מיטב כותותיהם ,ושזכו סוף סוף גם לההלטה פרינציפיונית מצד הקונגרס
וגם להבטתות מ צ ד הקרן הקימת — עומדים ורואים כיצד מוציאים ,זאת
הפעם השניה ,את ההלקה הנועדה להם מתתת לידיהם ,ועיניהם כלות,
ואין מושיע ,ואין מתקומם נ ג ד הםגת־גבול .והעסקנים הציבוריים ׳הקרובים
אל ההלל ,אלה אשר ״מוסר היהדות״ בפיהם לדוש בו את בשר הפועל ,רואים
בשקט בהישהט כבשת־הרש ולבם אינו מתהמץ ו״מוםר היהדות״ שבפיהם
מהריש.
ובמצב כזה של מאמצים בלתי־פוםקים ,של ציפית ממושכת ,של אי־
רצון להסתלק מן התקוה האהרונה ,עומדים בארץ כאלף איש עובד ,עם
משפחותיהם,

כאלף משפהה

מבני העליה

השניה והשלישית,

מסודרים

בקיבוצים ובארגונים ,אשר עברו כמה מדורי עבודה וכיבוש בארץ ,בעלי
נםיון התישבותי אשר כמוהו אולי עוד לא היה לגו ,ומוכגים להתישבות זולה
אשר כמוה לא ידענו ,התישבות למהצה ,לשליש ולפתות מזה ,ובלבד
לחיאחז בקרקע ,ומגייסים אמצעים מבפנים ,ומוכנים להמציא מראש דמי־
הכירה לכמה שנים — מאמצים שהם לאמיתו של דבר למעלה מכוחו של
המתישב ,אלא שהם נעשים מתור רצון ההתישבות הלוהט ומתוד מיעוט
היכולת של מוסדותינו — וכל זה עומד ללכת לטמיון .והעולה העתיד לבוא
אשר ימצא את תורבותינו ,יראה את גורל ההלוץ ״הלתיק״ ואת אשר עלתה
לו — האם לא יסיק מכאן בהכרה את המסקנות ,האם לא תשלם בעד זה
שוב התנועה הציונית מהיר יקר ,כאשר שילמה בעד ״הסיוע״ ,אם לא יקר
ממנו ז
1>:.
1

]הוא שיםד אחלי כן את המישב נטעים[

עם
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עוד לא איחרנו את השעה האחרונה .ואם כי המעשה אינו ניתן
להיעשות על נקלה — אינו למעלה מכוחנו .מדובר כרגע לא על תקציב
להתישבות ,אלא על התנאי הראשון לכל התאתזות שהיא ,על הבטתת
הקרקע ,אשר אם לא תובטה היום — לא תושג מהר .והמעט אשר יושג תתת
להץ הכואבים והנאנקים — ישולם כפל כפלים .והכוהות אשר יאבדו לריק
בינררם לא יוהזרו עולמית.
עד

מתי ינהגו אצלנו בזבוז כזה בהומר־הבניה העיקרי ,בכותות

האדם הבונה?
עד מתי לא יתוםו אצלנו על אמונתם ,כוה־םבלם ,מרצם וכשרון״
יצירתם של העושים בחומר ובלבנים ?
לא רק לקרקע אין גואל מבלעדי הקרן הקימת ,אלא גם לאדם העובד
המבקש את גאולתו בקרקע .ומבלי להתעלם מכל רצינות מצבה של הקרן
הקימת ומן ההתחייבויות הישנות והתדשות הרובצות עליה — מופנות בכל
זאת העינים א ל י ה  :אי אפשר לה ,לקרן הקימת ,שתראה באבדן הכותות
המעולים של בוני הארץ — ותשקוט .כשם שידעה להעמיס על עצמה,
בסידורים ידועים ,מתוך השקפה מרחיקה ראות ,את גאולת עמק־עכו ,כד
הכרתי שתמצא את הדרך למפעל קרקעי רציני ,אשר ימנע מאתנו משבר
חדש האורב לנו ,המסוכן עוד יותר ממשבר ״הסיוע״ .ואת המפעל הזה אין
להחמיץ.
מה שהחמצנו היום — לא נשיג מחר.
לקריאת הקרן הקימת לכשתבוא — ודאי יענו טובי הכותות שבציבור.
נשיא הקרן הקימת הוכיח במפעליו האתרוגים כי ליתו לא נם .וכשם שהרתיק
נדוד לשם ״מפעל־קנדה״ ,ככה הוא עומד מוכן למאמצים תדשים לשם גאולת
הקרקע ,אם אד תינתן לו האפשרות של פעולה רהבה.
לפעולה זו מצפים אלף משפתות פועלים תקלאים ,ואתם התנועה
/

כולה.

אל תשוב הציפיה ריקם.
טבת תרס״ט.
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במלחמת הבחירות לעיריית תל-אביב
אל גא תהשבו לי זאת לעבוה יתירה אם אומר כי כשהסכמתי לדבר
ידעתי שעוד נאום אתד במלתמת־בתירות זו לא יעלה ולא יוריד .אולם אל
תתשבו לי זאת גס ליהירות יתירה אם בהתלטתי לנאום אמרתי להיות
למופת ,שלא עת שבת בית ,והשעה תיא כזאת אשר גם הכושל יאמר גיבור
אגי .כי כל אתד מאתגו ,גם המפקפק וההלש ואכול המרי ,תייב לדעת את
אשר לפגיו — אם במעשהו מתר יגביר את המרי האוכל בגו או יתזק את
הכותות העומדים בפניו .ואיני צריד לנתת את שתים־עשרה הרשימות .האגשים
הניצבים כאן הרגישו על עצמם ובשרם את ערכן המוסרי ואת פרצופן
הסוציאלי והתרבותי .הבעלי־בתים שבהן ־ ־ אהיס הם לתותמי גילוי־הדעת
גגד עבודה עברית .ורשימות־הםרק המתלבשות בשמות של פועלים —
מכירים אנו את כות יצירתן ,את מידת הבגתן בהיי הפועל ,את פעולתן
הרבה במשד כל השגים ,עד שאין הציבור זקוק לאזהרות כגגדן .לא על אלה
אדבר ,אלא עליגו עצמנו.
לתגועת הפועלים בארץ קרה ,בזעיר אגםין ,מ ה שקרה לעם ישראל
כולו — כפי שתיאר אהד־העם ב״הצי נהמה״ .ציבור הגמצא זמן רב תתת
מטר של ״תצים ,דיבות והאשמות ,אס אין בו כוה פנימי עצום של הכרת
״אתה בתרתנו״ ,הריהו נכנע לסביבתו ורואה את עצמו שפל מאתרים .כד
הםכיגה האומה העברית הגאה להביט על עצמה בעיני אתרים ולמצוא בה
מומים שגילו הם ,והוא הדבר שנתקיים בציבורנו .תגועתגו גתוגה — אל
גכהד זאת — במצב של הוסר הכרת כבוד ,בהלד־רוה של אמוגה בעלילות־
שוא שטפלו עליגו ,של בוז לפועל היוצר ,ביטול כלפי ההלוץ ,הכאה על
הטאים שלא הטאגו .אין להלד־רוה זה ולא כלום עם היפוש דרכים לתיקון,
עם ביקורת עצמית רציגית ,שאיגה פוסקת בקרבגו .אלא זוהי דוה של
השפלה עצמית ,שתקפת את ציבורגו כמגפה ,ה מ ש מ ש ת נשק מסוכן נ ג ד
ציבור הפועלים ,כי הוסר הכבוד ,הוסר האמונה בכוהות הפגימיים — מהלה
היא שבה גגוע מ ע מ ד העובדים בכל העולם ,שבגללה ניתנים מיליונים של
קולות פועלים להיזוק הבורגנות ,באשר במותותיהם של מיליונים אלה
שוררת אפלה

והם אינם ריאיט

את עצמם מיועדים לשלטון .גגד הרות הרעה

במלהמת הבחירות לעיריית תי-אביב

57

הזאת עלינו לחילחם ק1דם כל ,ולהיטהר ממנה .והבתירות של מחד תהיינה
מבהן — באיזו מידה נגוע ציבור הפועלים במהלה זו ,באיזו מידה הוא
מאמין למשטיניו .על שאלה זו יתן ציבור הפועלים תשובה מהד.
ובמהנה שלנו הופיע בזמן האהרון הזיון של בריהה .אין אנו בעלי
הכוה והיכולת ,ואין בידיגו לגמול לתומכינו משרות וכיבודים .לכן יש
עוזבים

אותנו ומצטרפים למהגה התקיפים,

Mitläufer

בלע״ז.

באהד

העתונים הדוגלים ב״אלף״ של המרכז המאוהד קרא מישהו לאנשים מםוג
זה — ״מהגרים״.
הגירה כזו ישבה ממינים שונים .יש הגירה כלכלית — מהיי ה ל ח
לםפםרות .ויש הגירה תרבותית — מעברית לאגגלית .ויש פוליטית —
מציבור הפועלים למהבה אויביו .ובשעה קשה צריד שיהא לציבור הפועלים
האומץ לומר — מי אבו ,אזרתים בתבועת הפועלים או רק מהגרים ? כל מורה,
כל משכיל ,כל םופר בישראל תייב תשובה על שאלה זו .הבה אדם שרק לםבי
שבה דיבר מעל במת ועידת ההטתדרות וטרה להוכית כי עצם מעצמנו
הוא — ועתה הוא במהבה המרכז המאוהד ,והוא מודה כי אין כל הבדל ביבו
לבין הסתדרות בעלי־הבתים .״גוש עבודה״ של פועלים קורא להצטרף
לרשימה א׳ — הייגו ,לרשימת דיזגגוף ,פסקל ,םמילגםקי ,כל אותה הציוגות
הכללית המעלילה על ציבור הפועלים ,כי כל מעשיו אלמות ,בשעה שהיא
מתעלמת מכל אלמות הנעשית בפועל )עגין זכרידיעקב!( ! הרשימה הדוגלת
להלכה בעבודה עברית ולמעשה היא מתכתשת לעבודה עברית ונלהמת
בעבודה מאורגנת .והנה נמצאים ״מהגרים״ ,שאינם מרוצים מההסתדרות
,

בשל הוסר התלוציות שבה ,והם הולכים לעבוד בעתוגי רשימה א  ,ומדור
עצמי אין להם שם ,ועל השאלות המכריעות של ציבור הפועלים ובגין
הישוב

אין להם מה להגיד ,ולכל עגין הבתירות

בתל־אביב לא היה

ל״מהגרים״ אלה מה לאמור הרן מדברי לגלוג על המחאה שלנו נגד גגיבת
ה״אלף״ .אבהבו ידעגו גגד מה מתיגו — יודעים אגו את ערכו של סמל
לליכוד הציבור ולהינוד הדוד הבא.
בארץ פשטה מודה של מדיגיות .כל אהד מדבר גבוהודגבוהה על
ענינים מדיניים וחובות מדיגיות .תגועת הפועלים מראשית ימיה ראתה את
עצמה כנושאת המדיניות הממשית של ארץ־ישראל — עוד באותו זמן
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שבארץ שלטה חיבת־ציון של אהד־העם ,ואנשי הציונות המדינית היו זרים
לכל מעשה תי בארץ-ישראל .ומי שעינים לו יראה ויודה ,כי אם יש נושא
ריאלי של מדיניות אמיתית ,כוח העושה מאבק־אדם כלל בעל משקל מדיני,
הרי זו תנועת הפועלים .מכיבושי העבודה והשמירה ,ד י ד הגדוד העברי ,ועד
לכיבושים המשקיים החשובים בהכנסת החלוץ לעבודות ציבוריות ולבנין,
כיבושים

בעלי משקל פוליטי עצום לגורל העליה ולגורלנו בארץ ,עד

לכיבוש העמק ,העובדה המדינית העיקרית של תקופתנו ,וכיבוש המושבה —
כל הגורמים והמפעלים האלה הם שיצרו את כוחנו המדיני .וכל הבורת
זו ,כדי

מיצירה

לההליפה

בפטפוט מדיני ,עושה

את

תורת

הציוגות

פלסתר.
וכשאגו רואים את כל אגפי הציוגות הכללית עם הרביזיוניסטים
הדוגלים בתורה של עבדות ודם ובוץ ,ואתם האינטליגנטים אשר צר להם
המקום בציבור הפועלים — והם מתכתשים לתנועת הפועלים ומתעלמים
ממשקלה המדיני המכריע — הרינו רואים מהו תוכן מדיניותם ,שאינו אלא
עיורון מדיני המתכסה בדגלים גגובים :בדגלו הגנוב של טרומפלדור ובדגלו
הגנוב של הרצל — כי דגלו של הרצל לא היה בוץ ,לא היה עבדות וניצול,
אלא — אומה עברית עובדת ובת־תורין!
בשעה זו של חילשה ועייפות וכריתה — אין דבר יותר השוב לציבור
הפועלים מהוכחת תקיפותו הפנימית .יהי גא לו האומץ לזכור בגאון כל
מוסד שיצר ,מועצת פועלי יפו ,״סולל בונה״ — מוסדות שאבו מכירים גם
בליקוייהם ,מוסדות המשמשים מטרה להציהס של אויבים ורפי־רות וכורתים
מן המערכה — אולם הם המפעלים שיזכרו בהיסטוריה של בנין ארץ־ישראל
התפשית ,וכל השאר יבשא בדוה ללא כל זכר.
המלגלגים על אי-המעשיות שלבו מבטיהים לבוהרים — מי רכבת
ומי מקומות־מרפא ומי פיתוה התיירות וכן הלאה .אולם אגו געמוד על
העיקר — הערד המדיבי והלאומי הכביר של הבהירות הללו ותפקיד הפועל
בהן .אין זה עבין מקומי ,אלא הוליה בשרשרת המפעל ההיסטורי של עשרים
והמש שבות תבועת הפועלים בארץ .בכל הופעה פוליטית — בבתירות
לקובגרם ,לאסיפת הבבהרים ,בכל פעולה בתרךלארץ אבו שליהים של אותו
הרעיון ואותו הכוח .ובעלי רשימה א׳ זו בלהמו בפיעל מאז .כשויתקין הוציא
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את כרוזו וקרא לעליה תלוצית — כתב םמילבםקי לגולה על םכבת העליה
בלי אמצעים .ודיזגגוף יתד עם שאר יקירי הישוב לא ראה בפועל אלא כות
מחרם .זוהי המלחמה ההיסטורית הנמשכת ביגיגו — זוהי המעמסה שהוטלה
על כתפיו החלשות של החלוץ .ואם מארץ עלובה ודלת־תרבות ,אשר הדור
הצעיר היח בורח ממנה לאוסטרליה ,אשר חיי הציבור בה היו רקובים —
קומץ אכרים תקיפים עם פקידות בדוגית ומשטר המגלב — אם הגעגו
לידי כד שכפות המאזגים בישוב מאוזגות ,ולא עוד אלא יש לגו תאים של
הניד .עצמית ,עם חירות האדם העובד ושלילת הניצול — הרי זוהי היצירה
המדינית של תנועת הפועלים .וכאותם ״פני״ הישוב ,שמעולם לא הודו
בעבודה עברית ובשמירה עברית ,לא העריכו את היצירה התרבותית ולא
הכירו בזכות האזרה של העובד ,כאותו הלק הישוב אשר שלל זכות אזרה
ממוריו — כאשר שללה המושבה רתובות מהמורה ש .וילקומיץ — כזה היה
פרצוף הישוב גם כיום הזה ,אילמלא ״שלטון השמאל״.
כי מה היה תוכן פעולתם המדיגית של הוגים אלה בתל-אביב?
מלהמה בפועל עד להריסת העצמאות של העיר .וכשהדיבות שהם הפיצו
הגיעו עד למיגיטטר וגשמעו מפיו — לא התקוממה הבורגגות ולא מהו
הרביזיוניסטים גגד עצם העלילה והסירוס וגגד העלבון שגגרם לעיר ,אלא
רגזו רק גגד הפועל המשתמש בבמת הפרלמנט להצגת שאלות .רק זה גזל
את מנוהתם של ציונינו המדיגיים.
לפיכך תייב כל אתר מאתנו לראות את הבחירות בתל־אביב כתוליד.
בשרשרת המפעלים שנועדו לשוות לישוב בארץ פרצוף הדש .ידעתי את
הספיקות שבלב הפועל — למה לנו כל הטורה ,הן לרוב לא גגיע .למה לנו
מלחמה זו עם בורגנות עלובה ,שיש לה תיאבון קפיטליסטי בלי אמצעים
קפיטליסטיים ,אשר הלקים ממנה טרם גשתחררו מרומגטיות פיאודלית —
הלא שבעגו את התעגוג לשבת עם בורגנות זו בכפיפה אתת ,ויודעים אנו את
המכשולים שישימו על דרכנו גס אם גהיה לרוב — כי אין כאן רק שאלה
של קולות ,אלא של פותות .ויש דרכים — פניה למושל ,שיםוי בציבור וכר.
אולם יש לגו חשבון אתר — תשבון של שלבים ותוליות .מפעל גורר מפעל,
וכיבוש — כיבוש .לא לבצה שלטון הבורגנות בתל״אביב ,לא לגצח שלטון
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בעלי־הבתים בישוב ,לא לגצח שלטין הקפיטליזם באנגליה ,ולא לנצח המשטר
הקיים בארץ־ישראל .ובמלחמה — יש כיתות המסייעים זה לזה .הגה אנו
עימדים אהרי מלהמה מוצלתת בצייגות בעד תיכן הםיכגות — ולפגי מלהמה
הדשה ,עם כגיםת הכיתית ההדשים לעבירה בארץ .אמגם ,פרצופם הםיציאלי
של אנשי הםיכנות איגגו ייתר ריאקצייגי מפרצוף הרביזייגיםטיס והבורגנות
המדולדלת שלנו בארץ .אולם למלהמה קשה בציינות עלינו להיכין על
כל פנים ,ועלינו לראית בכל עמדה — אפשרות ,אשר תדביק אפשרות
שניה ,תצטרף אליה ותךרבן איתה .את הקשר הלאומי והעילמי בין כל
מעשינו ומלתמיתינו עלינו לזכיר בזמן הבתירית.
התכונה שבה היה כיתי של תלק מכריע בתנועת פיעלי ארץ־ישראל
בשניתיה הראשינית — כשדין ההתמדה ,שלא להזניה מערכה ,לא לסגת
מפני כשלין ושגיאה — תכונה זי צריכה להיית לנהלה לכל ציבור הפיעלים
בארץ .עלינו לתזק בעצמנו ובבנינו את התכונה הגזעית הזאת של קשיות-
עירף — ההכרה כי אין לנו מילדת אהדת זולת ארץ־ישראל ואין לנו מילדת
מדינית

אהדת מהממלכתיות של ארץ-ישראל העיבדת .בכיה זה יצרנו

וקיימנו משקים ומפעלים ,בכיה זה עמדנו בנםיין של זמנים קשים כאשר לא
היו לשום הלק בישוב.
על האנשים שאנו שילהים לעירית לא נספר — תשיבותם בזה שהם
ענף מאילן גדיל ,היטר מגזע העבידה בארץ ,לא אנשים שהייס הם במהנה זה
ומחר במקים אחר ,אלא הברים התיים את היינו ,יינקים מםבלנו ,אשד כל
המתרהש בתיכגו מגיע אליהם׳ מ א ת בהם לפעיל ולעשית .מאהיריהם עימד
המצפון הליהט בלי הרף של תגועת העבידה ,השירף את עצמי על מזבה
היצירה .מעילם לא התמיצו אגשיגו אפשרות של הגגה ויצירה — גם בזמנים
קשים — ובזאת תוכלו לבטיה בהם גם עכשיו.
אתמיל ,בעצם מלתמת הבחירית ,ה ש ת ת פ ת י בהגיגה שהיתה בעיני
םמל ליצירת הפועל בארץ — פתיתת הדרי־המלאכה של הניער תעיבד על
שם מ כ ם פ י י ן .חברים אחראים מחזית הבזזירות באו ונפנו לטיפות הגרעין
הקטן של היצירה ההדשה .כשנזכרתי איד נתנו את הנוער תעובד לקלס
ולשמצה — הלא מפלצת עשו ממנו ,ע ד שכמה מהקרובים לתנועת הפועלים
גגררו אהרי מושגי הכזב האלה — כשראיתי כי גם בשעות קשית אין
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יצירתנו נפסקת ,ידעתי ,כי יעביר עלינו מה — אנחנו על משמרתנו
נעמיד ,וציבור הפיעלים יוכיח מחר ,כי לא איבד את כבידי העצמי ,את כיה
יצירתי הצייני ,הםיציאלי ,העברי ,כי לא בגד בעצמי ,כי הוא ריצה בחיי
אדם עיבד תפשי ,לבל יביש בפגשי מחר את אתיו העילה ,לבל יתקלס
המנצל בבגי .כי אין לפיעל העברי דגל אתר וסיסמה אתרת להצלתת העיר
העברית מדגל תגועת הפיעלים ,דגל ההסתדרות.
טבת תרסיס.

לאחר המערכה
המלהמה ההומיה והשיקקת גםתיימה .ויהיה אשר יהיה פרצופה הציבורי
של המועצה החדשה — אין לקפת את ערד מהלד־הבתירית ואין לזלזל
בכבידה וביפיה של העיר העברית ,המקופחת והעשוקה ,ביים־דין זה .לאהד
הכל ולמרות ה כ ל  :עם ב ך ת ד ב ו ת תהזינה עיניד .עם היודע לכלכל את סדריו.
עם שאיגו זקוק להטפת־מוםר גגד מעשי־אלמות ולא לשיעורי דרד־ארץ מפי
פקידים בריטיים .העיר ,אשר קיפוודזכויותיה הוצדק אד זה על ידי מיגיםטר
בריטי ,המזוין באינפורמציה מפי הסיעות ״הלאומיות״ שלגו ,הראתה גם
בעניה

מה הם הכיתות הציבוריים הספוגים באוכלוםיגו .וגם הטלאים

T

המכוערים

ד״מכתימים

את

תמונת

הבהירות:

״הקדישים

,

השכירים /

המשכירים את עצמם על פת לחם גגד מצפונם והכרתם < ילדי המזרה,
המוצאים לשדה־הקרב להשתולל ולעשות העויית לטיבת ״מי שישלם״ ומי
שיתן ״פרגםה״ — גילויי קלון אלו איגם מיותרים לתל־אביב בלבד ,אלא
תזיונות ״טבעיים״ הם בכל מקום אשר ״הזהב קונה את תכל״ ,לרבות גם
את מצפונו של האדם .ולעומתם ראינו כאן מאות אנשים — בני גילים
שונים — תעובדים עבודת התנדבות ,בנאמנות ובהתלהבות ,מתיר הכרה
עמוקה ,להנתיל נצתון לתנועתם ולמשא־נפשם .ואשד לעיונים הראשונים
העולים מתיר ת ו צ א ו ת הבהירות:
א .נצתין עצום ,כמותי ומוסרי ,נהלה רשימת ה ה ס ת ד ר ו ת  :ש ל ו ש ת
אלפים

קיל

לה

ל ע צ מ ה )יהד עם הבדיה התימנים( > מתוץ לעדפים
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אהרים ,שלא נהנתה מהם .לאתר כל עושק־הזכויות ,לאתר כל תחבולות
ה״הבה נתהכמה״ של ״הגוש המאותר״ ,לאתר שאין בית פועל שאין בו
מקוםת״זכויות ,והעיקר — לאהד השמות הנוראות שעשתה מצוקת המשבר
בפועלי תל-אביב — הוכיה ציבור הפועלים כי כוחו לא בגד בו ,כי נאמן
הוא עם עצמו ,כי מאמין הוא בעצמו ,כי לא נפתה ללכת אתרי תעמולת
הךנגטיות ואהרי השיסוי המשתלת בו במשד כל שגות המצוקה .גם הגזירות,
גם השיסוי וגם זהב־התעמולה לא יכלו לטשטש את העובדה ,כי תל־אביב של
היום היא ב י ם ו ד ה עיר של עובדים .וכל גידול בריא של העיר עוד עתיד
להגביר בה את כוה העובד .בפני עובדה זו יצטרכו להרכין ראשם ־־־ אם
יאבו ואם ימאגו — כל ״שליטי״ העיר.
ב .מארבעת הארגונים

)״הפועל המזרהי״ ,״פועלי־ציוך התאומים

והרשימה הפרוליטרית( שנועדו מטבע ברייתם ״לקצות״ בהסתדרות ולזנב
את הנתשלים — לא זכתה אף אתת לציר .יתר על כן ,כולם יהד בהצטרפם
לא הגיעו כדי ציר שלם .כל מקסם האופוזיציה הנצתית ,ה נ ב נ י ת מכשלונותיו
של הפועל ,לא ע מ ד להם .כל המרץ העצום שהושקע מצד ״שברי־הכלים״
הללו הוצא לבטלה .קולותיהם של ״הפועל המזרחי״ הוצאו לבטלה ,וההגנה
על הדת ,כביכול ,שבשמה באה התבדלותו של ״הפועל המזרחי״ מכלל
הפועלים — נשארה למר גיזונדהייט מ״המזרהי״ ,שפרדםו זכה ל ש ם  :הפועל
העברי שומר שם את השבת במשד כל ימי השבוע.
ארגון ״הפועלים״ היהידי שהשיג את ״מטרתו״ הוא ״גוש העבודה״
הרביזיוניסטי .אלת מכרו את בכורתם העמלנית־הרביזיוניםטית בעד נזיד
העדשים של ספק־כםא למר ניינשל ,אם לא מתיר אהבה שאינה תלויה בדבר
ל״הוד

מעלתה הבורגנות״ .לא

כמותו וכוחו של ״גוש״ זה ,ואף לא

ניבול־הפה שלו כלפי כלל הפועלים ויצירתם — מתבקשים לציון ,אלא
העובדה המענינת ,שבמשד עשרים והמש שנים של קיום תנועת הפועלים
בארץ

זהו

העושה

את עצמה סוכנות לבורגנות בריש גלי .אל הדגל הצהוב הזה

המקרה

הראשון

של

״צהיבות״

בתוך

ציבור

הפועלים,

נקלטו כל מיני פליטי הסתדרות ,מהגרים ורגגטים ,אנשים שטינה בלבם
וקצף על שפתיהם .ואין לפקפק :הם שסייעו במידה גיכרת להגברת הרשימה
,

השחורה ,העדויה בעדי הגנוב של א  .יזקף נא הדבר לזכותם .תם יפקתו את
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עיגי הציבור להכיר את מערומיו הסוציאליים של הרביזיוניזם ושל ״אגף־
העבודה״ שלו מתחת למתלצות ״האבירות״ המדינית.
קלםתר־פניה של הבורגנות התל־אביבית נצטייר כהלכה בבתירות
הללו.
גברא ךבא מתוכה הםהיד עליה את עדותו הקלטית :״שלושה קיבוצים
אזרתיים אשר בהם זולת מלהמה אישית בין המועמדים אין למצוא הבדל
,

בפרוגרמות אף מבעד לזכוכית מגדלת״ .״ההתאהדות הדמוקרטית  /הקבוצה
האזרתית היהידה שאפשר היה לצפות ממנה גאמגות כל־שהיא ליסודות
לאומיים

ודמוקרטיים ,נפלה

בנופלים.

רשימת

בעלי־הבתים ,זו ששמה

במשך שנים את העיר כמרקהה ,שםהבה את העירית לערכאות ,שהחדימה
את הבהירות הדמוקרטיות ,ועשתה הכל להוריד את תל־אביב למדרגת רמלה
וג׳גין — לא קיבלה אמגם קולות אף כדי ציר אחד ,אולם מלאכתה המעמדית
ו״הלאומית״ געשית בהצלחה — עוד מימי ״הגוש המאוהד״ — על ידי אהרים,
,,

הדוגלים בשם ״הציוגות הכללית .
ד .פרצופו הסוציאלי של ״רוב״ העיריה — ברור מראש .כי אנו
עומדים עכשיו בפני התנקשויות חדשות בזכויות תושבי תל־אביב ובפגי
התנכלויות

להמוני

העובדים

והםתדרותם — בזה

אין

לפקפק.

לשים

לאל את ההתנקשויות הללו — זה יהיה תפקידה של סיעת הפועלים .הפועלים
בארץ אינם מרדפי־אופוזיציה ,אינם מבקשים לעצמם את המצב הנות של
מבקרים ורוגנים .הבורגנות הארץ־ישראלית ,שעינה צרה בעבודת היצירה
ובהכרת

היצירה של הפועלים ,תותרת בכל כות לדתוק את הפועל למצב
,

זה .בעזרת ״הבה ג ת ה כ מ ה  /בעזרת הפגיקה בארץ־ישראל ובהוץ־לארץ,
בעזרת פקידי הממשלה ,בעזרת המשבר והמצוקה ,עלה הדבר בידם .הפועל
הובא למצב של אופוזיציה .אולם — לא אופוזיציה גימושית ומפוררת ,אלא
אמיצה ,מאותרת ומלוכדת.
יש להאמין כי אופוזיציה זו ,הנשענת על המוני העובדים המאוהדים
ברוהם ובהםתדרותם ,תדע לפעול למען העיר ולמען ה מ ת י תושביה יותר
מכל קואליציה כוזבת.
טבת תדפ״ט.

פשר הנאום
נאומו הראשון של הנציב בתליאביב מעיד למדי ,כי יותר ^שהספיק
הנציב לראות במו עיניו מ ע ת בואי לארץ ,הספיק ל ק ל ו ט מ ה י ד ש מ י ע ה .
פע&ים הזר על ת״אומרים כי תל-אביב אינה עומדת על בסים איתן״! דיבר
על ״השקפות סוציאליות שונות״ ועל מישהו הבא ,,להדום את עבודת זולתו״ ו
הכריז כי ״א ו ל י נ צ ל י ה להעסיק יהודים בהתאם להוקי הכלכלה בעבודות
מקצועיות ותצי־מקצועיות״ ־־־ שמע מיניה ,שכבד שמע כי בעבודות ל ז ד
מקצועיות אין גם ״אולי״ זה .ואת כל הדברים תאלת ,יתד עם שיעור־המוםר
הכלכלי שניתן לתל-אביב ,תולמת מ א ד מ א ד הודאת ה נ צ י ב ,, :הנני לא יותר
מהצי שעה בעיר הזאת ,אולם כבר שמעתי עלית רבות״ .אכן ,האסכולה של
יועצי־הממשלה בארץ ,מיודעינו מאז ,ניכרת יפה.
ומלים אתדות גם על ״האכסיומה״ של הגיבור הדיקנםי ,שבה דוגל
הגציב ואותה הוא מטיף לתל-אביב :לא גזלזל ,הלילה ,באמיתה של אכסיומה
אריתמטית ,אולם אנו מרשים לעצמנו לפקפק בדבר ,אם תכמת ההון הבריטי
והשלטון הבריטי מצטמצמים בהכמה זו .ספק הוא אם בריטנית הגדולה
מנהלת את כיבושיה לפי קו אריתמטי זה .יש גם אלגברה כלכלית בעולם.
ו מ ח ת ל ת ת של תצי שיליגג יש גם השקעות אשר פרין יאכל האדם מתר•
מתרתים ובדורות הבאים ,אס גם כיום אין בהן מן ההכנסה תמיקוברית.
אותה עיר שגוצרה על תולות-מדבר לפגי עשרים שגה ,ואותם מפעלי•
תעשיה ,שלמראיהם השתאה אתמול הנציב ,ספק אם תיו נוצרים בכלל,
T

אילמלא ידעו יוצריהם כי ב״ראשיודהכמה״ של הגיבור תדיקנםי אין תכמת•
היצירה

מסתיימת .ספק 'אם המניות של תעלת״םואץ נרכשו

ד׳יזרעאלי

על ידי

לפי הכלל הזה ,המציץ בכיס־הממשלה אם יש שם במזומן

הסכומים הדרושים ,ואם אין — הוא ״דוהה״ את הענין.
וגם לאתר ששמענו את תורת מיקובר ,אנו מרשים לעצמנו לפקפק
אם מדיגה קטגה ודלה ,שהוטל עליה עול מלות כבד על מגת לשלם בתלק
הארי ממגו ק ו ד ם כ ל את הוצאות הכיבוש ,רשאית מתיר ,,תורת מיקובר״
להסתלק מאותן ההשקעות שבהן צפון גורלה ועתידה ,ואולי גם יכלתה
היהירה להסיד א ת הצי השילינג.
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על העסקת עובדים עברים בעבודות הממשלה השיב הנציב מת1ך
,,

ההשקפה ,כי ״הממשלה מעונינת בהפתתת הוצאותיה  .הפקידות הממשלתית
סבורה ,כנראה ,כי הפתתה זו אין לה ד י ר אתרת אלא בניצול אנשים ,נשים
וטף עד מתתת לכל קיום אנושי .גם אנו מוכנים להראות על אפשרות של
הפהתת הוצאות הממשלה ,אולם לא על תשבון מתיתו של האדם העובד.
במקום תנאי קיום אנושיים בעבודה מבטיה לנו הנציב לבקש פתרון
בעבודות

מקצועיות

ותצי־מקצועיות.

אנו

מוקירים

הבטתון

את

הזה

בכשרונותינו ,אולם לנו יש בטהון א ה ר  :כי הרתקת הפועל היהודי מעבודות
בלתי־מקצועיות משמיטה את תקרקע מתתת ״הבית הלאומי״.
טבת תרפ״ט.

הםנבלטיות הקומאינמרנית
תעודת השיסוי ההדשה ,אשר שילהה הפ.ק.פ .בערבי נדי־תוארת —
אין כמוה לגלות א ת תהום הזיוף והצביעות שבפוליטיקת הקומאינטרן ואת
קלסתר פגיהם האגושי של שליהיו ועושי־דברו בארץ .״םגיף האיגטרנציוגל
,,

הקומוגיםטי  ,התתום על הפרוקלמציה ,תרד ל ...ק ב ר ו ת

א ב ו ת י ה ם של

בדוי נדי־תוארת! גאמגי המהפכה הקומוגיםטית מטיפים ...לבעלי הקרקע,
שלא

ימכרוה

ב כ ס ף ! הדוגלים בשם כותות היצור והמשק המודרגי

הוששים ...לביצות נדי־תוארת שיהפכו למטעי־שלחין .ובקראד את דברי
ההסתה נגד הנקין ,אתה מושר בכתפיד — מענינו של מי זה ,ש י המהפכה
הסוציאלית או של איזו תברת ספסרות קרקעות או תברת ספסרות פוליטית,
אשר לשמה טורהים ועמלים ודיע אל״בוםתני ושליהי הקומאינטרן כאהד ?
אם יש עוד בארץ קצת אנשים תמימים אשר רלןטות־האש המורקעות
באויר מתיד מגדלות הקומאינטרן רומזות להם נהמה — תבוא פרוקלמציה
,,

קטגה זו ותאמר להם מה פירושו של ״שהדור העמים ת מ ד ו כ א י ם  :הסתת
עם בעם ,הקמת המוגים עיורים ואומללים באהיהם ,שליתת אש בכל גדיש,
גם בגדישו של הפלה האביון ,בתקוה כי ממנו תתלקה התבערה הגדולה.
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מי שראה באדץ את פעולת חסידי הקומאינטרן ושליחיו ,מ י מ י
״הפרופסור״ מאידםון ועד תיום ,מי שזוכר את ימי מאי ביפו ב־ 1921ואת
ימי עפולה — לא י ת מ ה ע ו ד  :היד העושה בזת לא תירתע מפני שום שיסוי
T

ותםתה ,מפני שליתת עם בעם והקמת עובד על עובד ,ושפיכת דמי עובדים
נקיים .הכומר טדיאוש ,בעל הבקבוקים ,לא מת .רוהו היה בפוליטיקה
העולמית.
וגם מבהינה יהודית אין בזה כל הדש .עוד גלגול א ה ד של אותה
נשמה יהודית אובדת ,המדפיסה בדפוס השאי ,מתיר מםירת״נםש ,על קידוש
שם המהפכה ,פרוקלמציות הקוראות לפרעות ביהודים .מה לא יעשה על
קידוש שם אידיאל• בשעה שהלב עצמו עקור משרשיו? האם י א השתתפו
,

משומדים ב״עלילוודדם  /ולא רק בעד בצע־כםף ?

הידיעה על הפרוקלמציה התדרתית באה בעתונות בבת אתת עם
הידיעות על מעשי הרשע והאכזריות של המשטרה כנגד ההשודים על
שייכות לפ.ק.פ .אל נא יהיו בישוב העברי אנשים תמימים ,אשר יהשבו כי
בעוון שיסוי אנטי־יהודי זה נענשו אלה .ראינו כמה מעשי־הםתה בארץ
ואין עוגש .ומעשי אכזריות ורשע איגם הדלים להיות מד .שהם ,גם כשהם
פוגעים באויבים •בנפש .ועוד .הם נעשים גם למעשי־כםל ,אם הם עלולים
לעשות את האויב ל״גרדף״ ,לעטות את שפלותו בזוהר של ״ ק ר ב ך ואת
,,

תולשתו הריאלית — במעטד .של ״כות מסוכן.
על מעשי הרשע והכםל הללו של באי־כוה השלטון בארץ לא יתדל
הפועל לקרוא וער .אולם קריאת-ת^ר זו ,הבאה לתבוע את כבוד האדם
באשר הוא אדם ,הבאה להגן על תרבות ההברה בה אנו היים ,איגד .באה
לטשטש אף כל־שהוא את התהום העמוקה אשר בין הפועל בארץ ובין
משלהי הפרוקלמציה הנדי־תוארתית .תגועת תפועלים בארץ ת ט א ט א מתוכה
בכותותיה שלה את הםנבלטיות הקומאינטרנית.
שבט תרפ״ט.
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שביתת המורים
ובכן ,הישוב העברי — ו ה ת נ ת ה הציונית עמו — ישתו גם את הכום
הזאת .יד מי מזגת א ו ת ה ? למי נהוצה ה ש ב י ת ה ? ל י ל ה למורה ,לישוב,
לתנועה הציונית ?
רבות

ושונות הן השביתות .לא הרי שביתת בתעשיה כשביתה

בתקלאות .לא הרי שביתה במלאכה כשביתת בשירותים הפוגעים בענינים
התיוניים של המוני העם .ושביתה בעבודת התינוד תיא ודאי וודאי תרב־
פיפיות .ולא לפלא ,כי גם אותו ציבור המכיר בזכותו הגמורה של העובד
לאהוז בנשק זה כגגד מעבידיו ,מתיתם בזהירות יתירת לשביתת־מוריס.
ושאלתי הראשונה היא ,על מה ולמה באתנו השביתה ,מי הוא ש ג ר ם ל ה ?
ועם כל הזהירות ומבלי להיכנס לפרטי־פרטים של המשא־והמתן ,אין
ספק בעצם ה ת ש ו ב ה  :ההנהלה הציוגית היא שהגדישה את סאת סבלנותו של
המורה .ההתתייבויות שניתנו בכל מיני צורות — הוכזבו .שיטת ,,ההבראה״
ד״מקצצת בעבודה ותמ&לקת הצדה הובות ישנים לשם קביעת תשלומים
ובטתונם — נתבדתה .איש לא יעיז להתעלם מן הקשיים הכספיים הגדולים,
שבהם עובדת תדיר כל הנהלת ציונית שהיא )והנהלה הבנויה על ״קיצוץ״
בפעולה ,ביתםים ,בנשיאת האתריות — על אתת כמה( .אולם קונסולידציה
זו ,השומרת במשד שבועות רבים  6000לירות ואין ברצונה למצוא א ת
האלפןם ההםרים ,והיא מפרנסת את המורה ב׳׳לד ושוב״ — מ ט ב ע הדברים
שהיא מעוררת לא השתתפות בתכרת ה מ צ ב הקשה ,אלא תכרת העזובה
והזרות הבאות להתמיד את המצב .שיטת הנהלה זו ,הדוגלת בתשלום שטרות
ואינה מתיהםת אל שכר המורה ,שמלינים אותו זה שנים ,כאל שטר הטעון
פרעון ב מ ו ע ד ו ,אי אפשר שלא תגרור התקוממות וזעקה :״שכר לעובד״.
בשביתה

זו

)שבאה

עליגו כשגה

לאהד

ההשבתה

הממושכת,

שנערכה לנו מטעם ההנהלה הציונית הזאת בראשית עלותה לשלטון ,על
מ נ ת שמכאן ולהבא יתנהל הכל בסדר( יש לא רק מורה שנעלב וילד שקופה.
יש עוד צד א ה ד  :האדם הציוני בישראל ,גם אם אין לו ילדים לתינוד וגם אם
איגו דר בארץ־ישראל .ורשאי אדם זה לשאול את אלה שהוצגו על מרום
השלטון ה צ י ו נ י  :למה תלבינו את פני תגועתגו ז למת תבאישו את שמגו ז
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בעצם הסיכויים להתתדשות ,בימים ראשונים לנציבות תדשה ,לא מצאתם
לכם דרד אתרת לחדים את כבודנו ולהגביר את כוחנו בעיני השלטונות אלא
זו :לתת לשביתה שתפרוץ! ואם קשות הן דרישות המורים — בצדקתם לא
כפרתם גם אתם — כלום לא קשה מהן השביתה ותוצאותיה? כלום אין
השביתה גותגת פתחון פה לממשלת הארץ .ש ת א מ ר  :לא על מגת כן אגי
מ ש ת ת פ ת בתקציב התינוד.
למי נתוצה הכלימה הזאת ,למי נחוצים הזעזועים האלה ,ההורםים לא
רק את עצביו של המורה אלא של הישוב כולו? מהו משקלו הציוני של
שלטון

עלוב זה ,העלוב בתקיפותו ובגצתנותו ,ה מ ת נ נ ד ר בזה שלונדון
,,

לא תלמדהו ,הלילה ,בינה ? מהו מצפון ציוני ״תפשי זה ה״משתתרר״ היום
מדאגת הוםר־העבודה ,ומהר מהעליה ,ומהרתים מדאגת התינוד והפרםטיז׳ה
המדינית ?
הישוב והתנועה הציונית יצטרכו להסיק מכאן את מסקנותיהם .אולם
בטרם כל תישמע הדרישה ה א ת ת :
ד

הסירו מעליגו את החרפה הזאת ,הרפת סגירת בתי-הםפר!
שבט תרפ״ט.

מהו הלקח לציבור הבוחרים בתל־אביב
)באםיפודעם מטעם מועצת פועלי תל־אביב(

שלטון העיריה כיום הוא שלטון ״גגידים״ .גתקיים החלום של רבים
מהאינטליגנציה :השלישיה העומדת בראש העידית איגה מקבלת משכורת,
,,

הם מיטיבים עם העיר ומנדבים לה את שעות עבודתם ,בעד מעט ״כבוד .
,,

יש המתגעגעים לימים עברו בהסתדרות הציונית ,עת לא ״פקידים ולא
אנשים מתוםרי־כםף עשו את שליתותה ,אלא בעלי־בתים עשירים ,שהיו
סרים לבזיל בדרכם מקרלםבד .המתפעלים מה״זול״ שבו עולה הנהלת עירית
כזו ,אינם רואים כי הזול הזה עולה כבר ביוקר לעיר ,ולא רק לפועלים ,כי
אם לישוב כולו ,לציונות כולה.

מהו הלקה לציבור הבוחרים בתל־אביב
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כיצד הגיע הגוש הזה לשלטון בעיריה? עתונאים ציוניים רשמיים
היו קובלים קודם על שלפועלים יש הלק גדול מכסי המגיע להם בעיריית
תל־אביב .אותם הכתבים הביעו עכשיו את שמתתם ,שהגה כבר קיבלו
הפועלים את הלקם המגיע להם ,ולא יותר .והגה ,אהרי ההגבלות של
הממשלה

ואהרי הסידורים המהוכמים של ועדת הבתירות עם טיפוםיה

הידועים,

קיבלו הפועלים קולות יותר מאשר בעיריה הקודמת ,ואולם

במועצה הם מהוים רק שליש .השלטון הוא בידי קומץ בעלי-יכולת .אולי
היה זה מוצדק ,אילו גתקיים התלום שתלם מר דיזגגוף בשעת יםוד תל־אביב
על מ ע ו ך ק י ץ ליהודים טובים ,אבל כיום תל־אביב היא עיר המונית ,עיר
עובדים ,עיר החיה בתנאים קשים ,כאשר ילכת המעיין אפילו במבט קל
בסקירה של תנאי הדירה של תושבי העיר .ואף על פי כן — מלבד םיעת
הפועלים אין בעיריה אף בא־כוה אהד להמוגים .האיגטליגנציה הדמוקרטית,
בעלי־מלאכה ודומיהם ,לא זכו להיכנס .גשאר רק גוש מאוחד של בעלי•
בתים ,בלבושים שונים .האומנם כל כד רבים בעלי הרכוש בתל-אביב ז לא,
אלא שהגוש זכה בקולות לא לו.
וזהו הלקה הראשון .אל ישתרש בארץ ה מ נ ה ג ד״פםול ש ב ח ר ד ל א ר ץ
המוסר את קולות ההמוגיס ,גם של המוני הפועלים ,למיטיבים ולאגשי־הסד.
ושלטוךגגידים זה מתנהג כשלטון כובשים ומגצהים .בימים שסיעת
הפועלים ניהלה את העיריה לא פםקו התתירות גגדה .מלבד ההתנקשויות
הגלויות ומפורסמות היתה גם שיטה אתרת ,שבה נהגו גם היושבים כיום
כבוד בעיריה .היתה בלוקדה כלכלית .היו מדברים על לב תייר ובעל הון כי
בעיריה שולטים סוציאליסטים המתגגדים לתעשיה ולכל מפעל פרטי ,וככה
תידדו את מצב העיר והכבידו לא רק על קיום הפועלים ,כי גם על קיומם
,,

של כל התושבים .לא פסקו מלדבר על ״דיקטטורה של הפועלים .תינוק
בעריסה ידע שאגו דיקטטורים .עכשיו באו ה״גגידיס״ ,שלמעשה נבהרו על
ידי מיעוט ,והם מתגהגים ככובשים .בכל הצבעה בעיריה יש לי רושם כי אין
כאן הצבעת גוף פרלמגטרי שוקלידעת אלא מעשה שליטים ,שאין עליהם
דין ודיין .עוד בטרם היו לרוב כבר שאפו לבטל את הועד הפועל ,המבטא
את הסיעות השוגות ,ובכרכורים שוגים עגו על דרישות צודקות.
על הבגתה התרבותית והפוליטית של ההגהלה מעידה התנהגותה
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בייבל אז״ר ,שהוהג על ידי העיר ,פיעלים ,םיםרים ,מידים ,אבל לא על ידי
העיריה ,שלא הבינה לעשותו מאירע תרבותי תניתן כביד לעיר ומבליט את
היםידית המאתדיס ש ב ה ; גםבקבלת־תפגיסלפטרםין,שצריכההיתד.לתיעשות
הזדמגות ציבורית להפגין שוב את יתםיגו לידידיגו האמיתיים מהעם האגגלי.
במקים זה הפכו את הענין למסיבת של ״נכבדים״ .אם מפלגת הרביזייגיםטים
גיהגת בפטרםין כבקנין פרטי — הרי זה עסקה• אד העיריה אינה ענין של
כנופיה .תבנת ההנהלה בתבראת היהםים הםיציאליים גיכרת גם בעגין
הפלית ״הפועל״ לרעה מ״המכבי״ לגבי מתן מגרש עירוני .אי שהעיריה
מכירה בכ״ל גוף גיער לטפירט אי שאיגה מכירה בספירט מהולק ואז היא
מקצה מגרש עיריני אהד לכל ארגוני הספירט .והגה ההנהלה האל־מעמדית
ידעה לגלית את ״אל־מעמדיותה״ אפילו בעניגי ספירט.
דברים קטנים אלה דיים לתאר את ההנהלה ,אולם ענין ההוקה ותוסר-
העבידה משוועים על תיםר־אתריות והיםר-בושה גמורים.
מדינאים ציונים אלד .מגישים בעצת עירכי־דין ,בלי ידיעת המועצה,
הצעה שבה הם תיתמים בעצמם על גזירית שהבטיהו להילתם גגדן .ההצעה
פיתתת בסעיף המאשר כי הבתירית ״לעירית תםודרנה על ידי ועדה ממונה
מטעם המישל .מת דמות תשוו ל״מתיקקיס״ ,בין אס תם כתבו זאת ביידעיס
בין אם הם סתמו על זה בלא יודעים .מה ישרם הציבורי במקרה דאשין ,ומה
הבנתם הפוליטית במקרה ש נ י ו ולענין הוםר־העבודה .מת מנע את הנהלת
העירית מעשות דבר־מה להנהגת מם־השעשועיס? האם רפורמה קיצונית
היא זו שהם מפהדים מפניה ו העלול מם זה להעיק על המםתר ועל תתעשיה ו
בישיבה הראשונה של המועצה אמר דיזנגוף :אתם רוצים לדבר על
הוםר־העבודה ואנתנו נשתדל שלא יהיה הוםר-עבודה כלל .א מ ד נ ו  :נשפוט
אותר לסי מעשיר! מה עשה ע ד עכשיו ז ה ד ם ט ה היפה נשארה בלי תוצאות
ממשיות .דרשנו הקצבה כל־שהיא לעזרת הנגועים .אמר דיזנגוף כי אין
לגגוע בתקציב ,אולם ״אני ורוקה״ נסדר את הדבר ״באופן פרטי״ .רואים
אתם את תוצאות מעשה־ההצלה ״באופן פרטי״.
בכל קהילה יהודית מן הגוםה הישן היתד .המסורת של עזרה לסובלים
הלק מן ההני היהודי .תל־אביב עם השכבה העליונה ה א מ י נ ד נ ט י ת שלה
פטורה מן ההד הזה .מתרפזיפ כאן פליטים ,אמידים ועשירים ,המשתמטים
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מכל תובה ציבורית ,מכל תשלום לקרן לאומית .רק בתל-אביב אפשר כי
ת .ב .ביאליק ילך לבתים לשם עםק ציבורי וישמע את קול בעל־הבית
למשרתו :תאמר שאינני בבית .הולך ומתהווה בתל-אביב ה ף תזירי .וכשאנו
רוצים לתפוס לפתות את ה מ ש ת מ ט ולמצוא אותו בנשף־דיקודים׳ בראינוע,
בקונצרט של מפורסם ושם לתייבו ,בתוקף מעט הכוה המדיני שניתן בידינו,
להפריש משהו לציבור ,באה הנהלת העיריה הלאומית והתרבותית ורואה
צ י י ד לדתות זאת ולדתות.
מלתמת

הפועל

בשיטת

שלטון הנגידים אינה

מלתמת

בריקדות

ואלמות ,כי אם מלתמת העמקת ההכרה הציבורית המתייבת עזרת עצמית,
בהירת שליהים שיהיו נאמנים לשולהיהם ,מכבדים את שולהיהם ומדגישים
במצבם ובםבלס.
אדר א׳ תרפ״ט.

ו ט ו
בין הקריקטורות שבעתונות־פורים תיתת אתת ,שתיארה את תמונת
משרד האכםקוטיבה הירושלמית׳ ועליה ה כ ת ו ב ת  :אבינו מלכנו ,סננו ועננו,
כי א י ן ב נ ו מ ע ש י ם...
דומה ,כי קריקטורה זו הצליחה להביע את היהם הכללי השורר כיום
בארץ לגבי הנהלה זו ,כשם שהפראזה ״אין לנו אזנים לכד״ )בתשובת הבר
האכםקוטיבה על הדרישה לקיים את הההלטה הלונדונית בדבר העברת
מהוםרי־העבודה מן הערים למושבות( הצליהה להביע בקיצור נמרץ את
הלד־רוהה ואת אפיה של ההנהלה עצמה.
ההנהלה הקיימת ודאי רשאית לראות בקריקטורה זו לא גנוה ,אלא
זכות לעצמה .הלא לא לשם קיום מצוות ״עשה״ נבהרה הנהלה זו ,אלא לשם
שמירת ה״לא תעשה״ .הלא זוהי זכותה ,שהיא הולכת ו&גשימה בעליל את
האידיאל של כמת ״ציונים טובים״ ,כי ארץ־ישראל תיבגה מבלעדי כל הנהלה
צ י ו נ י ת  :הנהלתנו נתפרקה בבת אתת מכל עול ומכל דאגה ,מלבד ד א ג ת
קופתה .שלט המוסד הציוני העליון מתנוסס כיוס על נבי תלל ריק .תדלו
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מלפנות להנהלה הציונית ,תדלו מתתוכה אתה ,תדלו מתקוף אותה ,חדלו
ממנה מעשים .ההכרה כי ההנהלה הציונית היא אטומודאזנים,

מתבוע

תרשת וגם אילמת ,ו ק צ ר ת ־ י ד

ל ש מ ה  ,בפרינציפ ,הולכת ותודרת לכל

מקום .ויש רואים בזה לא מצב תולף ,אישי וארעי ,אלא מצב רצוי ו״צריר
להיות״ .עוד מעט ובעשותנו את תשבוננו הציבורי והפוליטי בארץ ,נשכת
כי אי-בזה בירושלים יש לגו שריד רודימנטרי של גוף ציבורי ,אשר לפי
זכויותיו וגם תובותיו הגהו המוסד העליון והאהראי לתגועה הציוגית כולה.
מה בצע בהפרעת השלוה? מת בצע בדיבור על אוזן אגשים השוקדים
להוכית לדובר ,כי הוא ״מדבר אל הכותל״ ,והרואים בזה את תקפם ואת
תכמתם! והאם חסרי חכמים ונבונים אנחנו ,אשר ישכילו למצוא בכל תביעה
ובכל זעקה את ה״פוליטיקה המפלגתית״ ואת ה״נקמה של המיעוט״? כלום
לא ידעתי את העייפות הזאת ,הגםוכה כיום על פגי תציוגות כולה ,אשר
ניחא לה במצב כמות שהוא ,ובלבד שלא יתרידוה מ ר ב צ ה ?
ואכן ,גס אני לא הייתי קם כיום הזה להפר את השלוה המתוקה של
שאנני ציון ,אילו היתה ההגהלה־שאיגה־מגהלת מסתפקת ב״לא־תעשה״ שלה
בלבד ,אילמלא באה להטיל את ידה המקפיאה על אלה שעוד אינם שוקטים
במכונס ואינם מתברכים בלבם ,כי מיטב מעשיהם הוא מה ש א י ן בהם
מעשים.
ובטרם אגש לעצם המעשה ,לא אימלט מדברי ה ת נ צ ל ו ת  :נ א מ נ י
השלטון והסדר ודאי לא יהםכו ממגי פולםין דגורא על העיזי לספר ברבים
בעגיגים הגתוגים לדיון המוסדות .כלום גאה הדבר להבר מוסד ציבורי להביא
את עצומותיו לפגי ״בית־דין של הדיוטות״ ,דרד העתוגות? רבו אצלגו
האנשים אשר מהדרי המערכות יצאו ״למלוך״

והחוששים כיום לתילול

קדושת המוסדות על ידי בירור פומבי .אודה ,כי איני מודה כלל וכלל
במסתוריות זו של היי מוםדותיגו ,ובתועלת השתיקה העוטפת אותם ,ואף על
פי כן אפשר שלא הייתי זקוק לפנות לבירור עתונאי לולא היו נוהגים אצלגו
לעשות פלסתר את התלטות הקונגרסים והועד הפועל ,לולא היו אצלנו
המוסדות המוסמכים לדון ולהתליט מובאים למצב של אטרופיה גמורה .אבל
משאבדה כל תקוה ,כי שאלות ,האקטואליות בהיי הציוגות והארץ ,תיפתרגה

באיזה פורום ציוני מוסמר ואהראי ,משנגזר על הועד הפועל׳ כי הההלםות
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1

על ז מ ן התכנסותו ועל מ ק ו ם התכנסותו לא תבואנה אלא לנוי ,משניטלה
כל

הוקית

אפשרות

של

ביקורת

קונסטיטוציונית

להתלטות

ולמעשים

בתקופה שבין קוגגרם וקונגרס — לא נשארה שום דרד אתרת לאדם אשר
איננו משלים עם התקלות ועם הפגיעות הקשות בעניגים התיוגיים של
הציונות ושל בוני הארץ ,מלבד זו :להשתמש בפורום הציוני היהידי שעודנו
פתוה לפנינו — העתונות — לשם ה מ צ א ת אינפורמציה לקהל הציוני.
ועתה — לעצם ה ד ב ר  :יש ציונים ־ ־ ולא מבין הפועלים בלבד —
הסבורים כי אין להטיל את כל יהבה של הציונות על צינורות ה נ פ ט ועל
ד ד

תברות המטעים ,הסבורים כי אפילו פריתת הפרדםגות ,אשר בגללה עלו
עתה בעולם מגיית־הציונות )וכמה ״ציוגים טובים״ שאד זה עמדו על ןגברי
פי יאוש תיתה רוהם בגללה( ,עלולה להסיר לנו לרועץ ,אם לא תתגלה ־ ־
בצדה לפהית — אנרגיה צייגית השיקדת על ביצור העבידה העברית ,על
יצירת אפשרות של התישבות עיבדים המינית באזיר המטעים ,על המצאת
שטהים קטנים ומשקי־עזר לפועלים השכירים ב ת י ד מישבית המטעים .יש
ציוגים המביטים בדאגה רבה על הלטיפוגדיות הגדולות המוקמות עתה
בארץ ,והשיאלים מה יהיה פרצופי הלאומי וגורלו הסוציאלי של אזור זה,
העלול להתיית עם רב ולקיים רבבית משפתית עיבדית בישראל ,והעתיד
ליפיל לנהלה ליהירים מועטים עם כל הםכגית הכרובית בזה.
החישבת ההנהלה הציינית בשאלית אלו ומה היא תישבת — קשה
לדעת .מה עשתה

במשד תקופת שלטינת לפתרין שאלה זי ודאי תספר לנו

2

בקינגרם הבא ׳ אד הקרן הקימת ,תיידעת את כל רצינות השאלה והמכירה
1

2

הההלטה שההליט הועד הפועל להתכנס בארץ-ישדאל לא נתקיימה.

אזכיד

כאן רק פדט

אהד :ד ה ו ב ו ת .שנים רבות היכו פועלי

רהובות — המשוללים כל קרקע שהוא — עד שהקרן הקימת המציאה להם הלקת
אדמה ,והנה ראשית מעשיה של המחלקה להתישבות היה להתנכל להם ולהוציא
מהם את הקרקע .מאז עבר י ו ת ר מ ש נ ה ועדיין המהלקה להתישבות מענה אותם
ו״מעיינת״ ,ועדיה אין להם האפשרות — מפני זה — להפיר באר ,ועדיין ישיבתם
על המקום אינה מאושרת ״כדיך ,וכל מעשה־קבע לא ניתן להם לעשות ,ודק עכשיו
נתמנתה ועדה ,העתידה לעיין בדבר .אגב ,לנעדה זו לא הוזמנו באי־כיח הקת הקימח \
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בתובתה — תובת המוסד הקרקעי הלאומי — להמציא את הבסיס הקרקעי
לפתרונה ,אי אפשר היה לה שתתעלם מזעקתם של פועלי תמושבות ומן
ההצעות המעשיות שהוגשו לה על ידי באת״כוהס ,ההסתדרות התקלאית,
בצורת

תכנית מעובדת של מפעל מקיף .מפאת ההתתייבויות תגדולות

העמוסות על הקרן הקימת בנלל רכישת עמק ודי־תוארת ועמק־עכו ,לא
תוכל לגשת להגשמת התכנית הזאת ,העשויה להבריא מכמה בתינות את
מצבנו באזור המטעים בלתי אם יומצאו לשם כד סכומים מיותרים .ומתיר
עיון זהיר בהצעות מצאה הקרן הקימת לפי שעת רק שתי תצעות לא גדולות
בערד ,העלולות להתגשם בלי להכביד כלל וכלל על מצבה הכספי של הקרן
הקימת כיום .שתי הרכישות הללו ,שהמועמדים להתישבותם משקיעים בהן
סכומים ניכרים — דומה שרק פועלים נוהנים אצלנו להשקיע כספים
משלהם

באדמות הקרן ה ק י מ ת ! — עלולות להעמיד על הקרקע מ א ה

מ ש פ ת ו ת  .לאתר עיון ובירור מדוקדק של עצם ההצעות ושל תנאיהן ושל
יכולת הקרן הקימת — הוהלט הדבר בישיבת הדירקטוריון פ ה

א ת ה והנה

קפץ על הקרן הקימת רוגזה של ההנהלה הציונית הירושלמית ,שנמלכה
וגזרה :ו ט ו .
*

מה פירושו של וטו זה ז אולי מצאה כאן ההנהלה הציונית פגיעה
באיזה עיקר ציוני? אולי מצאו מומהיה לישבנות שהקרקע המוצע אינו
הולם ,שההתישבות המוצעת אינה רצויה ,ש ת נ א י הקניה קשים מנשוא ? לא
ולא .בכל אלה נמנעה ההנהלה הציונית מהוות דעה .היא גס לא טרהה
להיכנס בבירור תתצעות .היא פשוט מתגגדת לכד שהקרן הקימת ,,במצבה
הנוכתי״ ,,תרכוש אדמה בתתתייבויות תדשות״.
לא

זאת הפעם הראשונה שמצד הונים שליטים נעשים נםיונות

נמרצים ,רשמיים ובלתי-רשמיים ,ל מ נ ו ע את הקרן הקימת מפעולה .לא
נםלינ לימים רתוקים .די כי נקרא בשם עמק-יזרעאל ,נדי־תוארת ,עמק־עכו.
שלושה המפעלים הגדולים ביותר והתשובים ביותר בתולדות גאולת הארץ
בוצעו למורת רוהס ולהתנגדותם הגלויה והתשאית של כמה הוגים ״בעלי
השפעה״ .אולם אם לגבי הרכישות העצומות ההן מובן גם ד ב ר התששות
הגדולים ,הרי עיכוב זה של שתי רכישות קטגות בשטה מוסכם אליבא דכל
הדעות ובתנאים נוהים מכל הבהינות — יותר משיש 3ו א ס י מ ת אזניפ

.וסו״
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לצרכיה הזדוניים של התנועה הציונית ,והתנכרות לסבלו ולתוחלתו של
העובד בארץ ,יש בו משוס שרירות והשתררות על המוסד היחידי בציונות,
שהקפאון טרם השתלט בו ,והשליטים טרם הצליתו לשים עליו את ידם
המתה.
ולמרבה הניהוד נצטרף לוטו זה עוד ״בךוטו״ .הקרן הקימת ההליטה
להעביר לרשותה אדמת משתלת לפועלות ,במקום מרכזי בירושלים ,תמורת
מ ש ל י ש מהמחיר ששולם בעדו .המדובר הוא על

השקעת של פ ת ו ה

סכום של  400לירה .וירע הדבר בעיני ההנהלה הציונית תירושלמית,
שמצאה כי השקעה זו ״מהכנת״ את התנועה הציונית ,ותשם עליה את הוטו
שלה.
יש ,כמדומת ,בכל פרשת הוטו הזה משום דמות לפעולתנו הציונית
כיום :הקוננרם מקבל ההלטות על מצב פועלי המושבות .הקרן הקימת
מהליטה פה אהד — בדוה הקונגרס — על פעולה מסוימת .בהוגי ההסתדרות
1

נמצא אדם המוסר על זה את כל אונו ומרצו .בהוגים ציוניים השובים
ואתראים מתקבלת תכנית הפעולה באהדה רבה .מתעוררת תקוה כי פעולה
זו תוציא אותנו מן המשבר לא למרחב מדומה ,אלא למרתב אמיתי .והנה
בא מוםד אשר ״אין לו אזנים לכד״ ואומר :ל א ! אתם מפריעים את שלנתי!
לשלימות התמונה יש אולי עוד להוסיף ,שאותו מוסד המכריז כיום
כי אסור לקרן הקימת להיכנס בהתתייבויות תדשות ,הוא שלא תדל לתבוע
ממנה ,כי תכנים את ראשה

בהתתייבויות

ע צ ו מ ו ת לשם הצלת

5

הברה ציונית פרטית מםבכיה ...האם לפלא הדבר ,שיש אומרים כי כל הוטו
הזה אינו אלא צודת־נקמה על שהקרן הקימת סירבה להיכנס בתתתייבויות
נדולות וקשות למען אוהה הברה ו
ומתעוררת

ה ש א ל ה  :מת תעודתת של זכות־הוטו בהנהלת תקרן

ה ק י מ ת ו האם התכוון בזה המהוקק להקים תרים בפני סכנת פגיעה רעה
בעיקרי הציונות ,או רצה בזה להנתיל למישהו א ת הכוה לשים לאל כל
ההלטה וכל מעשה של הקרן הקימת ו
ניסן תרפ״ט.
1

ההבר א .הדצפלד.

2

״קהיליית ציוך.
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בעוד שעה יפתת הקונגרס .ציריד ־ ־ זו שבתוג ראייתנו — הומה.
שוב ,כבשגים קדמוגיות ,גוהרים מתגות ,״מי ברכב ,מי ברגל״ ,אל העיר
שנעשתה לרגע קט לתל־הציונות ,לבירת המדיגה העברית ה נ ו ד ד ת  :מכרכי
אירופה,
ישראל

מערי

האוגיברםיטאות

ומארץ-ישראל

ומארץ־ישראל

שבפריס ובננםי ובברוסל

)מארץ־ישראל
ובגנף

שבארץ־

ובלונדון

ועוד

ועוד — הוי ,מה מרובות כבר כיום קולוניותיה של ארץ-ישראל הגולה!(.
סטודנטים ,״צופים״ בתלבשתם ,סופרים יהודים ,ידידים ואויבים ו״עומדים
מן הצד״ ,צמאים לדבר חזיון וסקרנים סתם — כל אלה ממלאים את הרחבה
שלפני בית הקונגרס ואת בתי־הקפה הסמוכים .רהוקיס ההולכים ונעשים
קרובים ,ומי שהיו קרובים ונעשו רהוקים והשיאו את נפשם כי ארץ־ישראל
הדלה זה מכבר להיות ל א ב ך ש ו א ב ת — עומדים תמהים ומשתאים לכוה
המוזר הזה ,המושר נפשות ברשתו ,ולעצמת ההיים היהודיים המפכים כאן,
T

והנישאים מעבר לגבולי עמים וארצות ולשוגות ,אשר דוגמתם אין בשום
במה אתרת של הציבוריות היהודית.
וכי לא מוזר ומשוגה הוא הדבר ? לכאורה — ״הקונגרס האתרון״ ,כמו
שמכריזים ,או אומרים בלבם כמה גואמיס ועתוגאים ציוגיים ,הן משוללי
הסוכנות והן מהםידיה הגלהבים .״מעתה אין הקוגגרם אלא ״פורקונפרנץ״
של מועצת הסוכנות״ .האם לא מטיפים לנו יום יום כי הוסרה העטרה ,הלף
תור הרומנטיקה ,ניטל הכוה מן התנועה הלאומית האידיאליטטית וניתנה
ליורשיה — אגשי ה״ג׳וינט״ .אד המציאות תציונית ההיה באה וטופתת על פני
האמרות הללו ,פרי הרפיון הנפשי של מפריהיהן ,המלהמה ה ע מ מ י ת מסביב
לבהירות הקונגרםאיות ,העגין הרב לכל זה ,השאלות התיוגיות המוצגות על
במת הקוגגרס ,ויותר מכל אלה — קולה של ארץ־ישראל הבוקע ועולה מסביב
לקוגגרס )כיצד יעלה קול זה בקונגרס — טרם גדע( ,כל אלה עומדים
ומכהישים בהתלט את כל הנבואות הללו ומעידים כי אין כיום כוה הי ,מכה
גלים בכל תפוצות ישראל ,מגדל דורות נוער ושופר מרוהו על המונים ועל
אישים כתנועה הציונית .לא הפילגטרופיה הציוגית ,לא ה״הכמה״ הציונית
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נמוכת־הרוה ולא הפוליטיקה הציונית רפת־הידים׳ כי אם החזון הציוני —
הוא הוא הרומז וקורא לאנשים.
ואיזו סתירה מוזרה :התנועה הציונית כוהה אתת לקיים את ארץ״
ישראל התלוצית והיוצרת בגבורתה ,לשלות את הצית ,לצודד ולהקםים
לבבות ,להתיות עם רב בהחלוץ ובתנועת נוער ,לנער את המלה העברית
מתרדמתה .כל אלה קראה להיים הציונות,

והיא

עצמת,

תתםתדרות

הציונית — מה דלה עמידתת...
הציונים ה״כלליים״ נבוכים .לא עלתה על דעתם שיבוא יום והם יהיו
לא יותר מאשר אתת הסיעות בקוגגרם .הם מהלכים סרים וזועפים .עיניהם
אינן רואות בנצהון הפועלים את גצחון הציוגות ההיה ,הקרקעית ,תגרעינית,
ובמפלתם שלהם הם רואים לא תבוסה של סיעת ,לא תשובת ״תעם הציוני״
על ״הםבד הבזילאי״ ,אלא לא פתות ולא יותר מאשר — תורבן הציונות!
הציוגים הכלליים ,ובעיקר הדוגלים בשם זה ,סבורים כי האסון הגדול להם
ולציונות הוא ,כי מספרם היום איגגו כתמול שלשום ,בשעה שלבם סמור
ובטוה ,כי

משקלם

עודנו השוב כאשר היה .והאנשים הטובים אינם

מרגישים כי לא במיעוט מספר הצירים בבתירות אסונם העיקרי ,אלא בזה
שהציוגות הכללית ,האתת ,איבדה את אתדותת ואת שלימותה .הציוגים
הכלליים עושים עתה כל מיני מאמצים להתאתד ,״להצלת הקוגגרם״ .אבל
מהו הקו אשר עליו יתאהדו סם כהן וקורט בלומגפלד ,לויטה וגליקםין ?
״השקל המאוהד״ — אשר שם קץ לכל המכינציות של תםיעות
והכנופיות והוציא על הבמת את הבוהר הציוגי ,״שקל מאוהד״ זה אשר
בשעתו תבעו אותו הציוגים הכלליים ואהר כך בגדו בו למען הקנוניה עם
״המזרחי״ ,שקל זה הביא ״מהפכה בשלום״ בעולם הציוגי .בכגפיו צרורה
הדמוקרטיזציה תאמיתית של הציונות .ודוקא עם ה ע צ ר הסוכנות גודעת
חשיבות יתירה לגילוי אפיה הדמוקרטי הישר של התנועה הציונית .השקל
המאוהד הוא ששם קץ גם ליחסים בין הזרמים ששלטו עד הגח בציונות:
יחסים של ״גוף״ ו״אגפים״ .הציוגי הכללי הסכין לראות עצמו כעיקר ,ואת
חאחרים — עם כוחם התלוצי ,ועם תיותם חציוגית ועם יצירתם התרבותית
והשפעתם המדיגית — כטפל .והציוגי הכללי מסוג זד .רואת פתאום את
העולם הציוגי כעיי־מפלה .״בת קמה באמה״ .הוא גם געלב במיטב רגשותיו.
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אתה מדבר עם ציונים־מכדים ,שאתה רגיל אתם בשיתת״רעים וביהםי־כבוד,
והנה — ״פיהם מלא אלת״ ,שצף קצף ,מדירות של נעלבים ועשוקים .ומת
פלא אם מאהורי הקלעים מגיעות אליד שמועות ,כי הכמי הדור ולנדםמג•
שפטים שלמים יושבים ועוסקים ב״הבה נתהכמה״ ,ומתבלים תתבולות ,כיצד
להתזיר את

העטרה

לישנה,

לבטל

את

השקל

המאוהד

ולהדש

עלינו את הימים שלא השוקל היה בוהר בצירו ,אלא מ ו כ ר השקל! וכיצד
להרכיב לתבא את הועד תפועל תציוני )וכמובן נם את באות־הכות הציונית
בםוכגות( לא על פי הפריגציפ ״הכוזב״ של פרופורציה בקוגגרם ,אלא לפי
משקלם

של

האישים

והפדרציות

)תמאזנים,

כמובן,

בידי

הציונים

תכלליים!( .ושתי ה״רםורמות״ הללו צריכות לשמש יםוד איתן לאיתור
הציונות הכללית ״במשמעת של ברזל״.
והיות שבעוונותינו הרבים יש להשוש כי רוב הקוננרם לא יאות
לרפורמות הללו ,מצרפים בעליהם גם ״איום״ .אם הדרישות לא הקובלנה,
כי אז על הציונים הכלליים להסתלק מאתריות ו״למםור את ההנהלת
והקרנות״ לידי ה״אגפים״.
״הבה נתהכמה״ זה ,המהלד בשיתות כמה וכמה מעסקני הציונות
הכללית )דדקא מזקגי התנועה ומהשובי אישיה כופרים באיהוד מסוג זה
ולועגים לכל התתבולות הללו( מעיד על האגדרלמוםיה הרבה שבמותות
ועל קוצר־ידה של הציונות הכללית־הרשמית לתםיק מסקנות מן המצב ההדש
ההילד ונוצר ,שאינו דבר שבמקרה ,כי אם פרי התתפתתות של יתםי־תכותות
בהגשמת הציונות .אילו היו הציונים הכלליים לומדים מזה כי נפש ,,העם
הציוני״ גקעה מתעמולת השטנה לפועל ולמפעלו ,מהרעלת תבארות ,מהטלת
הדופי

ביצירה ההיה ,מהאמונה

ב״יד הזקה״ ובמשטר של דיקטטורה,

כביכול — כי אז היה יגלה לה המוצא ה י ה י ד י לגבי מפעל הבנין בשנים
הקרובות ,והאפשרות היהירה להשליט א ת דוה הציונות בשותפות־הםוכנות:
לא דיפלומטיה של אגפים ,לא נצתנות ,לא קואליציה כוזבת ,אלא בריודמלת
עם הפועל- .אילו היתד .הכרה זו גוברת בקונגרס ,היינו ניצלים לכמה שנים
ממלתמת־אזרהים עקרה ומרה ,והייגו מובטהים לכמה שגים של עבודה
ד־ T

פוריה.

אולם התגנרז

בקונגרס

הששה-עשר
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הקונגרס הט״ו פתר את השאלה בשלילה .המסוגל הקונגרס ה ט י ז
לסתרה ב ת י ו ב ז
מי יאמר כמת תבוסות עוד צפויות לנו ,ע ד שהציוני תכללי י ל מ ד את
הלקה •הזה ו
ציריך ,כ׳ בתמוז תדפ״ט.

בקונגרס הששה־ע&ד
לאהד קונגרסים רבים זהו הקונגרס הראשון אשר לא דובר בו על
דיקטטורה של הפועלים ,על ה״מיםוירטשאסט׳ שלנו! היו נואמים שהסכימו
אפילו להתיר לנו את ה״אכפפרימנטים״ שלנו )מה שהם בונים זהו בנין עדי
עד ,מה שאנו עושים — אכםפרימנט הוא( .יש שנוטים אלינו ה ס ה אפילו
עד כדי להזמין אותנו לתור ממשלה קואליציונית .איני יודע אם האכםקוטיבה
סבורה ככה ,אבל מבין הנואמים הסבירו לנו פנים ע ד כדי כד.
םבר־פנים זה מנין הוא ז האומנם יען כי באנו לקונגרס זה בןזיל גדול
יותר ,יען כי מתברר שהפועלים הם הכות תפרודוקטיבי ביותר בציונות
וכותם בארץ הולד ורב ,יען כי עם צמיתת הפועל צומה המשק של הארץ,
צומהים היי התרבות של הישוב ,ואם יש לציונות דור צעיר ,יוצר ־ ־ אתנו
הוא ? לא ,רבים דוקא האדונים המפהדים מפני צמיהה זו .מפי הינדם שמענו
כי הבתירות אינן בתירות והבוהרים אינם בוהרים .מדוע ,מפני שאנהנו
ניצהנו בהם? ואפילו אדם כפרופסור ברודצקי רומז בתרצאתו ל״רסורמות״
בשיטת הבתירות .אילו היו הציונים תכלליים נותלים נצתוגות בגלל שיטת
״השקל המאותר״ ,לא היה צורר ברפורמות .אבל כיון שהפועלים מנצתיס —
״הבה נתהכמה״.
דוקא בקיגגרם הזה דובר על הרומנטיקה של השקל ,על הדמוקרטיה
שבו .סבורני כי רומגטיקה זו מוגזמת למדי .זכורגי עדיין כיצד היו ־־־ בעודי
ילד — בוהרים לקוגגרםים הראשונים ,מי היו הבוהרים ומי היו הנבהריס.
רק ה״גביר״ של העיירה היה זוכה לגםוע לקונגרס .לבוהר לא היתה כלל
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אפשרות הכתירה ,תנאי ראשון לדמוקרטית אמיתית .טעות היא לאמיר כי
כוחם של הקונגרסים הראשונים היה בבהירות הדמוקרטיות ,כותם היד.
בהרצל ,בחזונו ,ברעיון ארגון העם .לדמוקרטיה חגענו רק בשנים תאתרונות.
לא המיוחם ,לא ה״גביר״ הוא הציר כיום .עכשיו יושבים על ספסלי הצירים
אגשים פשוטים ,אשר גם להוצאות הדרד אין להם ,ולא זה הבא לקוגגרם
אגב גםיעה ״לשתות מים״ בקרלםבד .עם ״השקל המאותד״ ,עם שיטת
הבתירות

הפרופורציונליות ,עם השתתפות אקטיבית של המוני כותרים

מעונינים מתהילה הדמוקרטיה האמיתית ובפני מ צ ב זה שרויים אנשים
טובים בפחד .ולא על שום כד מסבירים לנו פנים ,אלא משום שסבורים כי
הוכינו ,כי היינו לשיות שקטות ,כי השלמנו עם משטר הסטגנציה וחקפאון.
טעות היא ,לילדים שקטים לא היינו• ואם סבורים כאן כי הפצנו בקואליציה
כדי להנהיל לאיזה מתברים תיקים וכיבודים — הריני מודיע כי אין אנו
להוטים אהרי אלה .קואליציה כזו לא תםכון בעינינו אלא ל״כפרות״ .הפצנו
בציוגות יוצרת .אם גם אתם תלכו אתרי ציונות יוצרת — נעבוד יהד.
וכדי שגדע אם דרכיגו מאותדות או גםרדות ,עלי למלא הובה שאין
בה מן ה נ ע י מ ו ת  :לעשות את ההשבון העגום של השגתים האתרוגות .ידעתי
מראש כי כל מה שאני עתיד לומר אפשר לבטל במלה א ת ת  :אינטרסנטים.
כבר דובר פה בנאום אהד על ״אינטערעםךפארטייען״ .כידוע ,יש בציונות
מפלגות והן ״נוגעות בדבר״ ויש ציונות כללית והיא מתוםרת אינטרסים.
המפלגות ,כידוע ,מדברות לא בשם רעיון ,בשם השקפות תיים ,בשם הציוגות,
אלא בשם איגטרםים .בתפיסה גוהר .זו אפשר מלכתתילת לפסול את כל מה
שאנו אומרים ועושים .ואני מקבל ברצון את ההאשמה הזאת .כן ,אני מדבר
מטעם ״מעונינים״ .יש לי ״ענינים״ בציונות .ועניני ה ם  :הקרן הקימת ,עליה,
הכשרה ,תנועת נוער ,התישבות הדשה .ודא עקא ,כי רבים הם בציונות אשר
T

T T

אין להם ״אינטרס״ בכל אלה ,ולפיכד הם יכולים כל ימי הייהם לתתנצה
בשאלות הסוכנות ,כי פטורים הם מלהט היצירה הציונית .אינטראנט אני,
והשאלות הללו בנפשי הן .וצורר היים הוא לי לשבור את המשטר הזת ,כי
איני מאמין שהוא עשוי להצעידנו קדימה .המשטר הזה תשתרר עלינו לאתר
שנעשתה עבודת תתירה רבה בגלוי ובסתר כנגד ״שלטון הפועלים״ בציונות.
אם אומר כי הבורז׳ואזיה הציונית עשתה זאת מטעמים מעמדיים — איני
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סבור כי לבורז׳ואזיה הציונית בהרךלארץ יש אינטרסים מעמדיים בציונות,
אבל מושגים ומשפטים קדומים מעמדיים יש ויש ־ ־ יתרעמו ע ל י  :במה אתה
תושד אותנו? אולם בעולמנו הקטן נאמגה ה מ י מ ר ה  :ווי עם קריםטלט זיר
אזוי ציוניםטלט זיר .היו שנים שציוני אמריקה תיברו א ת הפרוגרמה
הפיטםבורגית ,הגדושה כל מיגי רפורמות סוציאליות .בגרמניה היתד .מהפכת
נובמבר ואז היו ציוני גרמניה רדיקליים ביותר .ותגיעו שגים אתרות לעולם,
שנות ריאקציה ,שנות דתיקת הפועל .השנים הללו הטילו את תותמן על
הלד־הרותות בציונות .האנשים אשר ביצעו את המלאכה השחורה הזאת
ודאי לא התכוונו אלא ל ט ו ב  :להציל את הציונות מידי האוטופיסטים,
,

האידיאליסטים הבטלנים ,בעלי ה״אכפפרימנטים  /הם הסצו להנהיל לנו
הנהלה

תקיפה ,יד הזקה ,משק טוב .אין לי כל ענין לפגוע

באישי

האכםקוטיבה .יש בהם גם כאלה שאני רוהש להם אהדה .אולם רוצה אני
להעריד את הרדים הזה ,שהוקם בכוה אוזורפציה ,על ידי איומים ,כי אם
לא אלה יקבלו לידיהם את הרסן — ואבדנו .עצם האפשרות הזאת ,שאנשים
יטלו לעצמם את הזכות להכריז כי רק אנשים משלהם ,מתוגם ,ממעמדם,
מארצם מסוגלים לנהל את הענינים — זהו תקדים מסוכן בתנועתנו .יצרו
והגבירו בקרבגו את הפסיכוזה הביקרתית כביכול ,האומרת ותוזרת :אנשינו
לא יצלהו ,בטלנים אגהגו ,הכותות הם שם ,בקרב ה״ואריאגים״ .לא מזמן
נזדמנתי לשיהה עם ציוגי גרמני אהד ,אשר שהה באמריקה והתבונן שם
למצב הענינים ושקל את תכותות .עכשיו ,אמר לי ,רואה אני כמת תטאנו
בביקורת שלנו ,ביטלנו את עצמנו והשאגו את העולם כולו שיאמין כי אנו
לא גצלת .את זה קיבלו ש ם מאתגו ,יצירתגו הגדולה בארץ כאילו אינה
קיימת

)כנוםםות לדברי

בעיניהם ,ואת הקטנות שפקידיהם עשו בארץ

הקיימא שאנו עשינו( הם מפרסמים כגדולות ונצורות.
מה פעל השלטון הזה ,שהוקם בכוה הפניקה והאיומים? מעט מ א ד
אתם יודעים על הנעשה בארץ .העתונות הציונית אינד .מספרת לכם על
הענינים התיוניים שלנו ,או מספרת בלתי נכונה .ולפיכד אטפל ברגעים
,,

המעטים שבידי באינפורמציה .מה הבטיהו לנו ״ממליכי האכםקוטיבה ומה
,,

נתקיים בידה? ראשית ,עליית ההכנסות .באנשים ״הישנים אין תתורםים
נותנים אמון .לתרשים יתנו את כםפם ביד רתבת .א ת ״עליית״ ההכנסות
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אתם רואים .שנית ,הפתתת התובות .שמעתם כי קפלבםקי פוסל את המספרים
של האכםקוטיבה ,ודבריו לא הוכהשו .שלישית ,האכםקוטיבה הקודמת היתה
עושה התתייבויות על השבון השנים הבאות .התדשה לא תעשה כזאת .והנה
בא ארלוזורוב וסיפר לכם על הנטל התדש של מאות אלפים פונטים שהוטל
על קרךהיםוד לטובת הבנקים .האין זה מ ש כ ו ן ה ה כ נ ס ו ת לכמה שנים ז
וזה נעשה מבלי תתלטת הקונגרס או הועד הפועל ,ובשעה שאין כסף לא
להתישבות וגם לא לקעםולידציה!
מה נעשה בשדה הקוגםולידציה? לאתר שגתים אומרים לגו :ע ו ד
שנתים וגגמור .איגי מאמין גם בזת .אולם ,אם רוצים אתם לדעת מה טיבה
של הקונסולידציה ,תקראו נא במאמריהם של שקולניק ולביא .אפשר לקמץ
עשרות ומאות פונטים בהנהלת הפנקסים ולבזבז מאות ואלפים פונטים ושנות
פעולה והיי־אדם במשק עצמו .ועוד הבטהה טובה ניתנת ל נ ו  :במקום
הדילטנטים והבטלנים יבואו המומתים .כלום אין אתם זוכרים שבספרות
התתירה

באמריקה היה מהלד נימוק אתד תזק מ א ד  :תיתכן שמלאכת

ההתישבות תתנהל על ידי ה מ ה ג ד ס קפלגםקי ? הדגש על המהנדס .עכשיו
גיתן לגו משטר של מומהים ,על כס רופין ,אטיגגר ,קפלנםקי יושבים סאקר
ובבלי .מהנדס לא יצלה ,אולם עורך־דין ומנהל־פנקסים נעשו ב ד ל י ל ה
״מומהים״ להתישבות .ועוד היתד .ה ב ט ח ה  :שלום עם אמריקה .היו אומרים
ל נ ו  :בכל לבנו אנו אתכם ,אולם מה נעשה ואמריקד ,תובעת .ואין אנו
רשאים לסכן את המצב באמריקה .צריד

ייר את לב הברנדייםיםטים.

והנה — בא השלום באמריקה .תדשים אתדיבו •.,תר זת בא תקרע תתדש
שם .ההצילה האכםקוטיבה

שנבהרה לשם אמריקה? ועיקר התקוות :י ד

ה ז ק ה ,אליה יתפלל כל ציוני רפה־כ :ה .גראת עתה ,במה נתגלתה יד זו ז
האם במקום שהיה בה צ ) \ ך ? העשתה סדרים באמריקה? הדאגה לכר
שכספי המגבית יוצאו כהחדטות הקוגגרם ולא יוצאו שם ,כעולה על רוהם
של ״המחלקים״ ,ל״מזרחי״ ,לבגק בגי־ברק ולכל מי שבא לאמריקה ו״משפיע״?
לא ,כאן לא ראיגו הוזק־יד .אולי גתגלתה היד החזקה לגבי אפ״ק ותבטתת
עבודה עברית בפרדסים תגמצאים ברשותה? לא .את היד התזקה ראיגו
במקום אהד ,לגבי הקרן הקימת .במה היה כוחה? בימים הקשים ביותר,

כשבארץ נ ב ר המשבר והציונים שקעו ברפיון ויאוש ,נמצאו באמריקה
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אנשים אשר התהילו לנהל משא־ומתן על מלוה לקרן הקימת .אילו היו
מבצעים את הענין כהלכה היינו עכשיו אולי עומדים במצב אהד .ה א כ ם ק ד
טיבה הראתה את ידה ההזקה .כמה זמן ההרישה ,ואתר כד המשיכה
והמשיכה ותבער ,את הלקה מהקרן הקימת והפצה להבטיה שהכסף לא יוצא
לקניות

תדשות

עד

שהחמיצה

את

השעה.

אם

טעיתי,

אשמה

לקבל

אינפורמציה אתרת .האכםקוטיבה יש לה די פשעים ,למה לי להוסיף עליהם ?
אולם כל הידוע לי מאמת את הדבר .ציונים ״פיכהים״ אינם מאמינים,
כמובן ,באפשרות של מלוה ,ו״יודעים מראש״ כי לא יצא מזה דבר .ואני בין
המאמיגים ,אולם לא אגשי האכסקוטיבה הזאת מסוגלים למפעל כזה .זהו
ענין לאנשים כיעקובםון ,כרופין — המתמאות שלי ודאי לא יביאו להם
טובה.
אהרי

המלוה

בא

מפרץ־היפה.

הרכישה

רבת־העתיד

של

הקרן

הקימת .אל נא תהשבו כי קניה זו עלתד .לקרן תקימת על נקלה .היד החזקה
של האכםקוטיבה עשתה כל מה שבכוהה לעכב ולדתות .אולם כל ההוזק
הזה לא ע מ ד לה והקרן הקימת ניצהה.
אולם בסעיף אתר של גאולת הארץ יצאה האכםקוטיבה כ מ נ צ ת ת .
הקרן הקימת ע ש ת ה מעשה אשר לא יעשה .ההליטה לרכוש שתי תלקות א ד מ ה
קטנות באזור המטעים בשביל התישבות פועלי המושבות .הכסף גמצא ל כ ך
הפועלים המתישבים המציאו אותו בהלנאת ,בתנאים נוהים ,באה ה א כ ם ק ד
טיבה בידה ההזקה ואמרה לא ,באלף רבתי .מ י ה ר ה האכםקוטיבה להטיל
וטו בלי משא־ומתן ,בלי בירור מוקדם .כדאי הדבר שכל ציוני ידע כי כמה
מפעלים השובים של הקרן הקימת נעשו בניגוד לוטו פורמלי .בספירות
העליוגות של הציוגות התגגדו גם לרכישת עמק־יזרעאל וגם לנדי-הוארת.
כד היה גם לגבי מפרץ־היפה .הפעם בא הוטו כנגד הקניות באזור המטעים.
מה טעם ו אולי יש נימוקים קולוניזטוריים כ נ ג ד ז אולם לפנינו מונה המכתב
של וייצמן לועד הפועל ,הרואה פעולה זו כעיקרית .ואפילו מםאקר זכינו
לשמוע זאת .אולי אין הקרקע טובה ,אין המהיר רצוי ? על כל זה לא שמענו
כלום ,ואולי יש כאן נימוקים פיננסיים ,יש נטל תובות ויש להשנית על אנשי
הקרן הקימת שלא יעברו את הגבול? אולם אם זתו ד״נימוק ,כיצד יתכן
שהפה שאסר לרכוש הלקת אדמה ב~ 400פונטים ,הוא הוא שהייב הוצאה של
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 ? 100.000אותה היד החזקה ,התםכנית והנוזרת כי הקרן הקימת איבת רשאית
ליטול על עצמה איזו התתייבויות תדשות באה ואומרת :יש לבו באמריקה
קהיליית ציון ,והיא זקוקה להיפטר מקרקעותיה ,ולפיכד צריכת את ,הקרן
הקימת ,לגאול את אדמתה בסד מאה אלף לירות .ואם כה תעשו׳ נתיר לכם
לקבות קרקעות בוםםים .אולם אם בפקודת האכםקוטיבת מותר לה לקרן
הקימת להשקיע םכום כזה ברכישת שטת גדול ,שאיבו עומד כיום על פרק
ההתישבות הדהופה ,ב מ ה י ר י ם ג ב ו ה י ם ,ורק בכדי לסתום הורים ,כיצד
יתכן לאסור על הקרן הקימת למלא הובה תיוגית לפועלים ,לישוב ,לקרקעות
העומדים כל רגע לתישמט מידיגו ללא תקגה ? מד .חפצתי להגתיל לקוגגרם
את הרגשתי שלי בשאלה זו! אין אגי גגרר אהרי ,,קנאודהךפרטמנטים״
שבין האכםקוטיבה והקרן הקימת .תדעו כי בכל שעה יש בציוגות איזו
תעודה שהיא הבוערת ביותר והתיוגית ביותר בשעה זו .והמתמיץ את השעה
מתמיץ אותה לשגים רבות ,תוששגי לומר ,לתמיד .ואותו הציוגי הםםר את
ההוש הזה לדעת היכן נקודודהבעירה — הוא ציוגי רע ,מגהיג רע לא כל
שכן .מה שגוצר על ידי וייצמן ,אוםישקין ,רופין ,גוצר בכוה ההוש הלוהט
הזה .ומי שאיגו מבין מהו כיום הזה הקרקע לפועל ולישוב כולו ,מי שאיגו
מבין

כמה

השעה

דהוקה,

כמה

הרגע

דהוק,

איגו

מבין

כלום

ב צ י ו ב ו ת .ולהכרת אפיה של האכםקוטיבה וכוה-הראיה שלה די אם אומר
כי בהדשי ״הבצהוך והומו שלה הוקמה בארץ ההברה הערבית לרכישת
קרקעות ,הוכרזה בטיעת פרדם על שמו של םואד מ ל ד מצרים ,מתבתלת
תעמולה לרכישת קרקעות על ידי הכבםיות תבוצריות .ובאותה שעה יושבים
אצלבו אישי האכםקוטיבה ,המתובים ,התקיפים ,ומובעים את הקרן הקימת
מעשות את המעט שבכוהה לעשות.
ועתה דוגמאות אתדות ,מהי ה״תוקיות״ שבשמד .דוגלת האכםקוטיבה,
ופיצד היא מביגה את העגיניס ההיוגיים של ה י ש ו ב  :מעשדרהגבורד .תראשון
שלה היה למחוק את תקציב פועלי המושבות .אף זה מעשה־קוגםולידציה!
באותה מלהמה קשה על ״כיבוש העבודה״ ,המתגהלת ז ה כ ״ ה שגים בקרבגות
עצומים — היתד ,זו העזרה של האכםקוטיבה .לאלפי האנשים העומדים
במערכה הכבדה הזאת בעצם שנות המשבר נ א מ ר  :אין זה נוגע לנו.
ו ה ל א ה  :כשהמשבר הניע לקצו ,נשארו בתל־אביב מאות משפתות
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פועלים נגועות המשבר ,אשר לא היתה להן תקנה אלא — העברה למושבות.
העיריה היתה מוכנה להמציא את האמצעים הדרושים ל כ ה בתנאי שההנהלה
הציונית תנכה את הסכום הזה מתובות העיריה .מה עשתה אז האכםקוטיבה
ההומוגנית

שלנו ? לונדון א מ ר ה  :כן ,ירושלים א מ ר ה  :לא .הפעם ניצהה

ירושלים את לונדון .עכשיו יאמרו ל ג ו  :הלא תראו ,הרעש ש כ ה הענינים
T

נםתדרו מאליהם! אולם מה המצב ל א מ י ת ו ? האכםקוטיבה עומדת עתר .בין
כה וכה ל מ ה ו ק לעירית את סכום הובותיה ,אבל מאות משפתות הפועלים
גשארו בערים ,צפויות לכל משבר הדש.
ומעשה־הגבורה האהרון של האכםקוטיבה :מתיקת התקציב של ועדת•

התרבות .לה אין צויד

בעבודה תרבויוע! בין הפועלים .על הגתלת הלשון

להמוני העולים היא יכולה לותר .זה עשר שגים תופסת עבודה זו מקום
אומגי

בתקציב הציוני .נשיא ההסתדרות הציונית יש לו הלק בקביעת

הסעיף הזה בתקציב ,בבואו לארץ לאתר הכרזת בלפור .ועכשיו נמנו וגמרו
למתוק ולבטל .ותעודה טובה היא למושגיה של האכםקוטיבה ,אם אנשים
כביאליק ושמריהו לוין ,שאינם השורים על ״אופוזיציה״ ,היו נאלצים למתות
טלגרפית כגגד התנקשות זו .ככה גתגלתה אי־מםלגתיותה ואוביקטיביותה
של אכםקוטיבה זו.
דוגמה

ועוד

לאיביקטיביות

ועל־מסלגתיות.

ארלוזורוב סיפר

על

השקעות של מאות אלפי לירות המובטהות לבנקים הציוגיים .מדוע נשכה
בנק הפועלים? לא זכרה ההנהלה הציונית כי יש הוזה עם בנק הפועלים,
המטיל תובות ,כי בנק הפועלים ממלא תפקידים ישוביים כבירים ,כי עומד
הוא

לעזרת ההתישבות

האכםקוטיבה

וההנהלה

תציונית עצמה .כל זה נשכה

מלב

הבלתי־מפלגתית .ואל נא תכריתו אותי עכשיו לויכוה על

הסוכנות .יותר מדי אגי מכיר את המצב בציוגות שאהיה מפהד מפני
הסוכנות .איני יודע מה מעיק יותר ,אם תאית השלטון של בעל־הבית הקטן
או זה של ה״גביר״ .זמני קצר ואין לי תקוה להעביר לפניכם את כל הענינים
המעסיקים

אותי .אם תאמרו כי האכםקוטיבה פעלה ככה מפני הסיבה

הפשוטה ,המתםור בכסף ,אשאלכם לענינים שאינם תלויים בכסף דוקא .הלא
האכםקוטיבה ״הבלתי־תלויה״ הבטיהה לגלות את תקיפותה ,את השפעתה
המוסרית .והנה דונמאות א ת ד ו ת  :בעפולה — העיר המסכנה בעמק יזרעאל,
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שהוקמה על ידי ההברה ההשובה שציוני אמריקה הקימו בהתחרות לקרן
ה ק י מ ת  :״קהיליית צ י ו ך )אין זה ענין של פועלים דוקא( — יושבים יהודים
ומתענים ונאהזים בצפרניהם לבקש לעצמם מהיה וקיום במולדת .ויש להם
תביעות תזקות ל״קהיליית צ י ו ך  .פנו למוסדות ולעםקנים שיבואו לראות את
מצב העיר וליעץ להם מה עליהם לעשות .באו שונים .אד האכםקוטיבה לא
הואילה לבוא :הלא יש השש שממנה ידרש דבר־מה .מוטב שאהרים יטרידו
את מוהם בדאגה זו.
והנה ענין פתדרתקוה .שם מתנהלת המלהמה הכבדה על זכות העבודה
העברית.

בתוצאות המלהמה הזאת תלוי גורל העבודת תעברית לא רק

במושבות ,כי אם גם בעבודות ה נ ח ש ל ת ובקיבולות ההון האינטרנציונלי.
מר םאקר כתב באמריקה מאמר מלא התלהבות על צינורות הגםט שיועברו
ממוםול להיפה .והלא שאלה ה י א  :מי יהיו האוכלוסים התיים מסביב הצינורות
הללו והעובדים על ידם ? המלהמה על זכות העבודה צריכה להיות השאלה
המרכזית של הציונות .בפתרונה תלוי אם יהיו לנו מיליוני אוכלוסים בארץ.
ונקודודהמוצא למלהמה זו :נצהון בתזית הפנימית .היכן תיתה בשעה זו
השפעתה המוסרית של ההנהלה הציונית?
ועמדת ההנהלה הציונית בענין האוטונומיה של תל-אביב .אף כאן
לא נדרש ממנה כסף .בתל־אביב חתרו מבפנים תהת האוטונומיה ,והתוצאות
הפוליטיות :השלטונות צימצמו את זכות הבהירה ,השליטו עליה פקידות.
אתר כך גתפרםמו גזירות הממשלה ,הבאות להשפיל את כבוד העיריות
ולבטל

את סמכותן .העיריות הערביות התקוממו בעוז ובכבוד .ניתנה

הזדמנות בלתי־שכיהה לנהל
האוטוגומיה

בהסכם

עם

ה ע ר ב י ם מלהמת על זכות

העירונית ,ההשובה לנו כל כד .זו היתת דרישת הפועלים.

האכםקוטיבה ,הקרובה כל כד לדעות של ״בריודשלום״ ,לא תמכה בזה.
העיריה שאלה עצה מפי ההנהלה הציונית ומר סאקר עגה במוםר־השכל:
אם הנצהון אינו בטוה למפרע אל תילהמו .הערבים נלהמו וניצהו .כזאת
היא התפיסה המדינית של ההנהלה הציונית!

ת

וגשם?
היה חג .ההצגה היתד! מפוארת .שלל צבעים .יפי־ראשים .גדולי הדוח
וקברגיטי הכלכלה .תרבויות .מעמדות .זקגה ובתרות .גאמני הסוציאליזם
ועמודי

הקפיטליזם .אישי תיבת־ציון מיומה הראשון ואישי התתגגדות

לציונות ע ד יום אתמול .נכדתה אמגת לנאמנות ,הופגגה מתדש וביתר ש א ת
1־ T

״המדינה היהודית ב ד ר ך  /קו המדיניות העצמאית ,שהותל עם כרמית ו״כל
,,

ישראל תברים ונתתדש ביתר עוז על ידי הרצל והקוגגרם הציוני ,נ מ ת ה והובא
עדי הסוכנות היהודית המורתבת .מבנה מדיני משונה ,בעל זיזים ובליטות
ופגימות והריצים ,אולם גדול ורהב ורב״כוה מקודמיו ,וממילא שלב הדש
לכנסת
ימי

ישראל

הץםדו,

המאורגנת.

ובתיד

בית

המדיניות

התנהלו קרבות ונגתלו גצתוגות .גברו

ההדש

הזה,

בעצם

״התלשים״ ,ויתרו

תתקיפים .והיה ויתורם גם להם אות לנצהון מוסרי ,לרצונם הטוב לתיות
מנוצהים:

״גיצהוגי אהי״ .ורבים גם רבים האותות הטובים :העתונות

הגדולה גלהבת ,כאשר לא גלהבה לדברי ההזון של הרצל .ואגשים פקפקנים,
תיצוגיים ,מעידים :בתום לבם באו האגשים ההדשים ,ורצוגם טוב לפעול
ולעשות ולהגיש שכס.
נכוגים

הדברים ואמיתיים .אל גא תראו אותם כדברי התפעלות

והפרזה .מכל הדברים אשר טילגרפגו אליכם בעצם ״ימי־המשתה״ אל נא
תפילו צרור ארצה .גדול היה המעמד ,ואולי גדול הימנו הצפון בו .לא גהזיק
את השעון ביד לקבוע אימתי היא ״השעה ההיסטורית״ ,שעה הרת־תקופה.
אולם יהי אשר יהי גורל העובר הטמון בהיקה של שעה זו — גזעקו כותות,
הוצתו לבבות ונרמזו תליפות ותמורות בהיי ישראל .כן ,גדול היה מהזה
השעה.
האם לא אבשי־בשורות אנחנו ,האם לא עברה דוה קלה ומתייכת על
פני הארץ ?
אל תברים קרובים אני כותב ,ולא אל אנשים היצוניים ,ואודה ,אני
כותב בדמע .יין המשתה לא עברנו .הסעודה לא השביעתנו .ועתה ,אתרי
ד T

המשתה ,עצוב ,עצוב ההלל .ע צ ב וריק .במה נקדם יום העבודה של מ ה ר ז
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מה המעשה הגואל אשר בו נסתיימה פרשת ההרחבה ו רבו הנשיאים ועצמו
חרותות והגשם איהו?
ילגלגו עלינו המלעיגים ,כי אד אל הבצע עינינו נשואות .שמעגו גם
שמענו .ידענו על-פה את כל מיני דיבורי הקלםה על ״תקציבים״ ,על
״מטופלים״ ,על מוכרים תזון בעבור שעלים .בראש זקוף ובהכרת מהותנו
אנו מביטים אל פני ההאשמות הללו ,הניתכות מפי אנשי ״האצילות״ .כן,
אנו תותרים אל התוף .בהגשמת החזון הפצנו ולא בטקס אבירים .במשתקי
רות ובמשתקי מדיניות לא נסרנם את נפשנו .ולא בדקורציות ,ולו גם
פשר

נהדרות .היינו כתולמים .ואנו מבקשים את

ההלום :הקרקע בו

יתגלם ההזון.
ואל

הקוגגרם

ב״קואליציה״,

הלכגו,

ומלה

אתת

בתובנו:

קרקע.

לא

נמירנה

לא נהליםנה ב״שיגוי הקורס״ .לא אל התקציב הקלוקל

התפללנו הפעם ,לא אל העמסת הנטל הרגיל מכתפי הציונים הכושלות
לכתפים רתבות יותר ,כי אם אל אותם השטהים הקטנים כשלעצמם והגדולים
בשבילנו ,השטהים התלויים בנם ,אשר לבנו רוטט לקראתם :שמא יאבדו לנו.
בהרגשה זו הלכגו אגהנו .בהרגשה זי חלד אוםישקין .וגם וייצמן ,רב
האשפים של הצגת־הבכורה הזאת ,אשר ידו קסמה לכל אלה ,האם אד למען
T

ה״שלום לרהוק ולקרוב״ בלבד טרה ויגע והקריב את הלבו ודמו? האס לא
דבקה בו ,בוייצמן ,בביקורו האהרון בירושלים ,הרגשת ה ע י ק ר  ,עיקר•
העיקרים ,ברגע ז ה ? האם לא הביא הרגשה זו לידי ביטוי באיגרתו אל
מושב הועד הפועל הציוני בברלין ,במכתב התכנית שפירםם לקראת הקוגגרם
הציריכי ,בנאומיו בתיד הקוגגרם ובמועצת הסוכנות? האם לא הזרו ונשנו
ההודעות :לא נזוז מכאן בידים ריקות ,באסם מעשה המשנה תכלית שינוי
את פני מציאותנו בארץ .ו כ ל ו ם
לעשות

לא

היה

בידי

הנקבצים

כאן

א ת ה מ ע ש ה ה ז ה ? גם מבלי לצפות לאנשי הסוכנות המורתבת,

בתיד ״המתצית״ הציוגית בלבד היתה די יכולת לבצע מעשת רב ,אילו היו
הכוהות מופנים לכד ,א ל

ה ע י ק ר  .ואילו היו ההום והאור שנתגלו בימי

הילעד הםוכגות מעובדים ומגולגלים לכוה דינמי פועל ,ודאי שהיינו מזיזים
את ענינינו כמה מעלות .וודאי שהזיזה הזאת היתה מביאה לידי מעשים

חדשים.

וגשםז
ההום הגדול לא נוצל .המעשה לא געשה .שעודהכושר הוזנהה .חזרה
המעשיר! הידועה מקברו של ד ו ? המלד ומכל סיפוריגו המשיהיים :הרגע
הגדול הלף לבטלה .הגם לא גתרהש.
מה המארה הזאת שנשתלהה בעבודתנו ,מהו הגורם לגו להשקיע
כותות־איתנים של יהירים והיי־נפש של המונים בפולהךהבמה ,במלאכת•
הךז׳י ,בקישוטי תפאורה ,מבלי ש י כ י ר בהם ה מ פ ע ל

מ מ ש ? האם אסון

הוא או ה ט א ? מי ימנה ומי יספור את אשר עבר עלינו ואת אשר עברנו
במשד עשר השנים הללו ,ומי ימדוד ומי ישקול מה היה בזה מיצירת סמלים
ומהנפת מ ל י ם  ,מהכרזות תיצוניות ופנימיות ,ומה ה י ה

מעצם

הפדות

והבנין?
ועתה ,משהוצאגו ללא תכלית את הרגע האהד ,אין לנו אלא לכפר על
תטאינו ועל רםיונותינו בעבודה קשת־רוה וקשת־עורף של ימים ולילות.
מתדש!
אב תרפ״ט.

מאורעות תדפי׳ט ולאחריהם

לאתר שתיקה מאונם
כל ת ש ע ת ימי האיד ע מ ד הישוב העברי ,תדקור ושותת דם ,נתון
לשיני תיות טורפות ,לשטנת צוררים וסעלילים׳ ללעג שליטים בני שתץ,
כשפיו סתום ואינו יכול להביא את זעקתו לאתיו ,אינו יכול לקרוא לעזרה,
לתנות את מכאובו ולגולל מעל עצמו דברי שטנה ועלילה• נסגר העתון,
גפםק הטלפון ,עוכב הטלגרף ,ניטל המגע עם העולם.
עתה ,לאהד שהאםפםוף המשוםב ,הצמא לשלל ולדם ,גתקל לא רק
ב צ א ך ט ב ה ה בלבד ,אלא גם בכוה העומד על גפשו ומשיב מלתמת באומץ
ובגבורה ומפיל תללים במתקיף ,נתקל ונרתע א ה ו ד ; כשקולגו האטום פרץ
את כל הגדרות ,כשזעקתגו ההגוקה ההדירה את העולם כולו והפילה את
הנשק מידי שוםינו ובוזזינו* כשהעומדים על גבם לראות מה יעשר .בנו,
T

הוכרתו לםגת מהןגמדה תנותה הזאת — עתה ניתנה לנו ,התרוכים והתדבים,
רשות הדיבור .גיתגה בתגאים ,בהודעה מפורשת על ״ביקורת מלאה״ )האם
גם דברי השיסוי והבלע המתקבלים יום יום באין מפריע ממצרים ומסוריה,
בשעה שהעתונות העברית כלואה — האם גם הם עוברים תתת יד ״הביקורת
המלאה״ ?( ובאיום של סגירה אם נהטא ,הלילה ,לשלום ,לבטהון הפנימי או
ההיצוגי ,או לשלומן של הארצות השכנות.
ובהדשנו את הוצאת עתונגו בתגאים אלה ,עליגו לומר גלויות :אם
הכננה היא באמת לשלום הארץ ,הרי אנו מקבלים את התנאים ברצון .גם
מבלי שום פקודות ,הרינו הרדים על שלום הארץ הזאת ובטתונה ושלום
הארצות השכנות .כי הארץ ארצנו היא ,בה נהיה ובת נמות ,ובשלומד .לנו
שלום .אולם אם כלנת הפקודה היא להפהידנו ,כי נהפה על האמת ,כי נםתלק
מלהוקיע את התועבות ואת עושי התועבות ,כי נתדל מלקרוא לדין ולמשפט
צדק ,כי נסכין למצב של לית דין ולית דיין ,כי נ ב י ד על ש י צ א נ ו  , ,ב ש ל ו ם ״
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מלוע תאריה ־־־ לא נשמע לה .שום איום של םגידת לא ימנענו מלזעוק את
זעקת־שברנו ,מלדרוש משפט ,מלהתריע על הסכנת ,מלקרוא בשם את
מענינו ואת המשסים בנו ,מלבקש את מבעירי הבעירה ואת אנשי הזדון
שהעמידו עלינו מרצתים ושודדים לבצע בנו את מזימות שולהיהם .ושום
דבר לא ימנע אותנו מלהוקיע לעיני השמש את ממשל־הדמים אשר בגלל
אדישותו

ורשלנותו,

התעלמותו

ותועכרותו,

בגלל

תכםיםיו

הכוזבים

והמגרים ,נשפר דמנו כמים ,נרצתו נפשות יקרות ,בני תרבות עליונת ,אנשי
גפש ויצירה ן ממשל אשר בגלל פםיביותו והזנתתו נהמם ונשדד לעיניו פרי
עמל דורות ומאמצי אומה יוצרת.
״קללת כל עמי התרבות בכל קצוי תבל״ הלה על ראש ״עושי
הפשעים״,

המרצהים והפורעים ,כד הכריז תגציב ה ע ל י ת לארץ־ישראל

מטעם בריטגיה הגדולה ביום הינתן הפקודה ד״מתירת את הידוש תופעת
העתוגות .כד גאמר על אגשים בוערים ,עיורים ,מוסתים ומוצתים ,מוכים
בםנורים ,מסכנים ואומללים ,אשר אינם יודעים מה הס עושים ועל מה הם
עושים ,אנשים אשר הלכו בשליתות־שוד או בשליתוודמצות .האם לא
שבעתים תהול הקללה על ראש המעשים ,המשלתים ,תמםיתים והמציתים,
בין שהם לובשים איצטלה של הכהונה המוסלמית או בגדי־שרד של הפקידות
הבריטית ,בין שהם בונים את כםאם על קנאות דתית םהבילה ורותתת ,בין
שתם רוקמים את מזימותיהם המדיניות כ$כםכנים ומהרהרים פרוהםיונליים
בין עם ועם ,עדה ועדה.
ת ש ע ה ימים מילאו פינו עפר ודמים .וטרם נ ד ע אם הונה לנו .סרס
נדע אם אהינו הטבוהים והשרופים הם קרבנותינו תאתדונים .טרם נ ד ע אם
באמת הוקס היום הסדר המובטה ,אם מובטהים אנו ליום מהר מהפתעות
הדשות של שטנה והסתה ,רפיון והתעלמות .ובשעה זו אין אנו יכולים
לפנות את לבנו לדברי קינת ,לבכות את מתינו ,כי עוד המערכה לנו מפנים
ומאתוד ,כי עוד שליטי ירושלים ותברון וצפת שולטים בנו .ולא הם ישיבו
לנו את שלומנו ואת מנותת נפשנו .עוד המערכה לנו מפנים ומאתור ,כי לא
רק בתיי יתירים מישראל וברכוש יתירים תתנקש האויב .תוא ביקש את
נפשנו ,את נפש הכלל ,הוא זמם להכרית את תקותנו ,להשמיד א ת גזענו,

לאמור לעם ישראל באשר ת ו א  :תדלו לכם מציון .אבדה ונכרתה תקותנם.

לבצרון
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כל עמלכם נשא הרוה .ואם עצומים היו קרבנותינו ,אד בפני מזימת״התוםת
עמדנו .ועוד עלינו ע ת ה ,יום יום ,שעה שעה ,לעמוד על נפש תקותבו .לא
נסתפק
בדמינו
לא
אופן

בתנהומי־שוא
אנו

ניכנע

היים.
ולא

נרכין

כתנועת־שתרור

ובה$טתות~כזב,
בדמינו

נהיה.

ראש,

ותנועת

לאומית

או

לא
גם

נתן

להוליכנו

כשאנו

שוד

פצועים

ורצה

כשלהבת

לא

אערדת.

שולל.
וכואבים

נקבל
דרד

בשום
כל

השערים הםנורים נביא לכל העולם את האמת על יצירתנו ועל עינויינו
וידעו כל באי עולם כי עם קשה־עורף אנתנו ,וכי אתת התלטנו — לתיות ולא
למות ,ליצור ולא להיכנע ,להשתרש במולדת ולא להיעקר ממנה.
אב תרפ״ט.

ממצ1ר לבצרון
ע ו ד לא תמה המערכה .עוד פצועינו לא נרפאו ,עוד פליטינו ושדודינו
עקורים מנויהם .עוד הצורר מתנכל ,והנרגן משסה ,ורב־תטבתים מאיים
בדמים תדשים .עוד לנו מאסרים ,משפטים ,תקירות ,תככים ומוקשים .עוד
תוגרים אנו ולא מפתהים .עוד עלינו יומם ולילה לשמור מכל מ ש מ ר א ת
תייגו ,את כבודגו ,את יתידת תקותגו.
ועם כל אלת ,ואם כי רבו אבידותינו ועצמו מכאובינו ,תוש נתוש כי
לא נפלנו במערכה ,כי יותר מאשר בכל שעת פורענות קודמת תקדמנו הפעם
להתנער ,להתאזר כוה להיים.
עוד לא היתה לנו כאן ,מעת שבנו לבנות שממותינו ,התנקשות כה
כבדה בעצם קיומנו כהתנקשות זו .אולם בשום תתנקשות קודמת לא גילינו
כ ו ה ק י ו ם ע מ מ י כאשר הפעם .לא יהידי השמידה וההגנה ,לא יהידי תל•
הי קמו לגו הפעם .הישוב כולו גגלה הפעם מושרש ומעורה ,איתן ובוטה
ונושא את גורלו ב א מ ו ג ה .
בפודעגויות שקדמו היה איש־ההגנה רואת את עצמו בודד ועזוב מאת
ה י ש ו ב  ,והישוב גופו ראה את עצמו בודד ועזוב מ א ת כלל־תעם .הרגשת
זו של בדידות ,אשר שימשה בשגים שעברו לוית־מרוריס ליסודי ב ך ה א ר ז —
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נעדרה הפעם .אולי זוהי הפעם הראשונה שקשים אבו כי איבנו בודדים ,כי
העם אתנו ,כי עם ישראל נ ע נ ה  .נענה באמת .הוא לא שמע לזעקתנו בימי
תל־הי ,הוא לא נזעק ל ש ב ת ו הנדול במאי ו*פ״א .הפעם שמע ונענה .נענה
בפעולה מדינית ,בהתעוררות לאומית כבירה )גם צוררי הציונות נאלצים
להודות כי התעוררות עצומה הקיפה את המוני ישראל( ,במתן אמצעים
לפעולה ,ברצון עליה .האם לא צפון כאן האות ,כי שיגוי גדול תתהולל כאן,
כי לא רק לעצמו היה הישוב לכות ,למציאות ע מ מ י ת מעורר .במולדת ,כי אם
גם לנפוצי ישראל ,לקרוב ולרהוק ,היתד• ארץ-ישראל מרעיון מופשט,
שמודים בו או כופרים בו ,למציאות מותשת ,לישות תיוגית ,אשר בכאבה
יכאב ובתותלתה ייהל .דומה ,כי מיום עלילת־דמשק ,זד ,תשעים שגה ,לא
ידענו לציין בקורותיגו פעולה מדיגית מאותרת כזאת של תלקי היהדות
השונים ,כאשר ראינו זאת הפעם.
אל יוצא הכוה הגדול הזה לבטלה ,אל יבוזבז הרכוש הנפשי והסמרי
הזה ן
והאתריות לשימוש צודק ומועיל על הרכוש הזה תהול במידה מדובה
עליגו ,על הישוב.
בשדה המדיגיות הייב הישוב לאמץ את דוה שליהיו ומגיגיו העומדים
על

משמר המדיניות העברית .הישוב בכאבו הגדול ,בראייתו הבהירה

והאכזרית ,בנםיונו הרב והמר ,כוחי א ת ו וזכותו אתו להדריד ולהפעיל את
טובי המנהיגים והשליתים ולשמרם מדתי ,מתשליות ,מרפיונות ,מהליכה
שולל .לקרוע כל קורי עכביש ,לגלות באומץ את מציאותה של התהום
האיומה בין לונדון של פםפילד ובין ירושלים של כנופיה הנרגנים מתגיכי
בולם .להאיר את המוקשים שטומנים לרגלינו — זוהי חובתו של הישוב
למדיניות הציונית בימים אלת .בשבע עינים ו ב ע ת ו ת כפולת ומכופלת יביט
עתה הישוב על אשר מסביבו וידהה מעליו כל הרדמת והרנעת־שוא .אולם
עוד יותר מזה תייבים אנו לשמור את נפשנו מן הקנאות הלאומית הכוזבת,
הצעקנית והריקנית ,הממיסה עלינו שואת .אל יתן הישוב להרעיל את נפשו
ואת נפש ילדיו ברהב לאומי ,אשר כות יצירתו אפם ורעשנותו מהלכת
אימים ומקוממת ומלכדת את האויב ,מנרה אותו למלחמוזדהשמד ,ממציאה
לו תואגות ועושה כל גכרי לאויב בגםש .גדול שבר עמנו ,ארוכה וכבדת
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דרר תקומתנו ,כותות בנית עצומים נדרשים מאתנו ,ודרכי העקלקלות של
המקולקלים שבהם לא יסכנו לנו לעבודת הבנין .רק בהשתתרר תישוב מן
הספנות הפנימיות האורבות לו והמזנבות את הנהשלים שבקרבו ,בהתגברו
על םפתת הלאומיות הכוזבת ,הזרה לכל מהותת תאנושית והתרבותית של
תנועת השהרור שלנו ,הזרת ברותת לכל יצירת של אמת העשויה לקדם את
מפעלנו — תוכל ארץ־ישראל ללכת בראש פוליטיקת לאומית אמיצת וישרת.
וגם בשדה הבגין המשקי גדולות עתה תובתנו ואתריותנו לגולה.
אמצעי כסף גדולים שופעים עתה לארץ .רגש הסולידריות עם המפעל
תארץ־ישראלי מתגלה הפעם לא רק במתאות ובאםיםות־עם ,כי אם במאמצים
של מ מ ש  :לעזרת .ותובתנו שהעזרה תזאת לא תוצא ככל מיגי עזרות
פילנטרופיות ,אשר אין בהן יותר מאשר הקלה לשעה .מבלי להתעלם מצרת
השעה תובתגו לדאוג לכר ,כי התשובה לצרת השעה יהיה בה משום בנין
עדי-עד.
גלתמגו בממשלת הארץ־ישראלית ,אשר ברותב־לבת ובתכרת החובה
המיותרת לה ,אמרה לכלכל את שדודינו ואת פצועינו בכספי כלל-ישראל.
נלהמנו ויכולנו לה .סוף םוף לימדנו אותה להבין כי לא לשם תקלת
המעמסה

מעל

ממיטי ההרס

ותתורבן

תורמים

אהינו

ביד נדיבה

את

תרומותיהם ,כי סתימת הפרצות היא מתובתה של ממשלת הארץ לאזרהיה,
וכםפינו אנו יש להם מטרה רק א ת ת  :ב נ י ן  .דומה היום ,כי פעלנו שסוף
סוף יפורק מעלינו העול ההמרי של הזנת הנגועים ויועמם על ממשלת הארץ
האתראית להם.
ומעתה ,גם בטרם נסתיימה כליל פרשת המאורעות ,בטרם נסתמו
פיות המשטינים והמסיתים הקוראים לטבה הדש — עיניגו לבגין ,לעליה,
להקמת ישובים .תהיה לנו שנת ההתנקשות לשנת בנין ,לשנת תתרתבות
והתבצרות.
שנות ההיים והעבודה בארץ לימדו אותנו ליהם מיוהד לרכוש ,לרכוש
היוצר .בנין המשק הלאומי ,שהנהו הלק עיקרי בכל תנועת התקומה שלנו,
חינך אותנו להעריד את ערכו היוצר של ההון הלאומי ,המקים נכסי צאן
ברזל לאומיים ,ואת הכוה הגפשי המגובש והצפון בהון זה .וכד גדל אצלנו
הטיפוס האנושי הרואה את הרכוש לא כאמצעי־הנאה ל״תייס קלים״ ,כי אם
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כמכשיר־עבודה,

וההש

את

הקדושה

שבפרוטות העם הנועדות

למפעל

הגאולה .ואם בימים כתיקונם כד — בימים אלה על אתת כמה וכמה .כמה
היי־נפש,

כמה קרבת־אהים ,כמה סולידריות של ד1ר1ת מעונים ואנוסים,

כמה הרדה לתקוה האחרונה ולצבאה הנאמן שקועים בכספים הללו ,הניתנים
עתה מקרובים ומרהוקים .והם לו לזרעה של א ח ך י ש ר א ל  ,והם להם לאלה
שמונו או שימוגו על הוצאת הכספים הללו ,שיגהגו בהם ,תלילת ,קלות ובזבוז
כל־שהוא.
תובתנו לתורמים ,תובתנו למפעל ,תובתנו לעצמנו דורשות מאתנו
שנוכית למעשה כי תיל תתזית תציונית יודע לתת לא רק את נפשו ,כי אם
גם לשמור על פכים קטנים ,יודע לא רק לשקע את גופו בנדבכי הבנין
ובמהפרות

ההגנה ,כי אם גם להשתמש בכספי העם בתכלית תתםכון,

בתכלית התכליתיות ,בראיית המתר ובתיוניות משקית מכסימלית.
ההתנקשות של  1921נתנה לנו את בנין תעמק ,את תל־אביב רבתי,
את השכונות העירוניות .ההתנקשות של  1929תביא לנו ש ב ע ת י ם  :עמקים
מיושבים ,שכונות עובדים מלוכדות ,מושבות מאותדות ומבוצרות ,ענפי
משק בנויים ,הרתבת השוק הפנימי לתוצרת תעברית ,הרתבת קליטת ידים
עבריות במשק העברי .צריפים נשרפו ,בטון נבנה .עדרים שודדו — רפתים
נקים .נקודות פזורות ומרותקות נהדבו — נקרב ,נאהד ,נבצר .זוהי תשובתנו
היהירה ,זוהי נקמתנו היהירה.
אין לנו כל תאות־נקמה אתרת מלבד זו :מזימת צוררים תופר,
וארץ-ישראל בנה תיבנה.
אלול תרפ״ט.

במסיבת פרידה לאב .כהן
מפי ידיד אפשר לשמוע גם דברים שאתת מ ת ג ג ד להם .הניגוד
שבינינו ובין אב .כהן הוא לא בהערכת הרביזיוניזם .מבחינה זו הייתי יכול
להניח את דעתו .רק השבת ביקרתי בעמק ובכינוס של כמת נקודות .הפרתי

גוזרות עד כמה

אין בעמק כל אחיזה לרביזיוניזם .הניגוד בינינו ובין אב.
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כהן הוא בשאלה ל ת ר תשובה .לא איכנם עתה בויכות ה י ש ן  :אם ארץ•
ישראל היא פתרון לכל עם היהודים או רק לתלק קטן ממנו .נדחה את
הויכוח הזה לעוד המישים שנה ,ולעת עתה נעשה את עבודתנו .היושבים
כאן הרבו בנערותם לעסוק בויכותים .מתנגדינו ביטלו את הציונות במימרה
רוסית ק צ ר ה  :״תימרת״ )דמיון שוא( .קמנו ואמרנו :נהדל מויכוהים ,נלד
,

ונעשה ,ונראה לעצמנו ולעולם כי הציונות אינה ״תימרת  /ואם אדם שהיה
עשרות בשנים רתוק מאתנו ,מודה עתה במפעלנו ,הרי לא בויכוהים הבאנו
אותו לכך ,אלא במעשינו.
ואנו שמהים להכיר כי מעשינו אינם מעשי־גבורה סתם של יתירים,
מבקשי־הרפתקאות .עתה איננו עוד מעטים כאשר היינו בראשיתנו .רבים
אנו פה ,ועוד רבים מאלה משתוקקים לבוא ולתתהבר אלינו .הם ישנם בכל
הארצות .הם ממלאים ברוסיה א ת בתי־הכלא וכפרי־הגירוש .קם הטיפוס של
איש־ההגנה ,איש הקבוצה והמושב.
את שמו של אב .כהן שמענו מילדותנו ,בשמענו על ראשית צעדי
תגועת הפועלים היהודים באמריקה .בפגישה חודה אתו ראינו אדם בעל עין,
בעל לב .ולמרות גילו הוא לומד מפגישה לפגישה .יהםו אלינו אינו קופא,
אלא הולד ומתתמם.
בקשתנו לאב .כהן כי יספר לקוראיו לא רק על עמידתנו האיתנה
והאמיצה ,לא רק כי מושרשים אנו כאן ולא נזוז ,לא רק כי תשים אנו
שהנוער היהודי אתנו הוא .רצוננו כי ימסור שם גם את תרגשת ה ז מ ן
ההיה בקרבנו .את ה צ ו י ד ל מ ה ר  .במהירות הבגין תלוי גם הבטהון .הזמן
אץ לנו.
אמנם השים אנו כי העולם היהודי מתרכז סביב ארץ־ישראל כאשר
עוד לא התרכז עד כה ,אולם לא די לגו ברגש טוב בלבד .צריד שהרגש הזה
יתלבש בצורה של פעולה הוגנת .קראתי היום ברשימה של ה ל ח ב ה ה •
לארץ :״ת ו ש ו,
בגולה.
אלול תרפ״ט.

אין

,

פ ג א י  /את ההרגשה הזאת יש להקנות ליתדות

גדוד העבודה בקו האיחוד
כל מעינינו נתונים עתה לביצור .אולם לא רק התזית החיצונית,
נקודותינו ובנינינו ,טעונים ביצור ,כי אם גם תזיתנו הפנימית .ייתר מאשר
בימים כתיקוגם מורגש עתה הצורר בבדק בית העבודה ,בתיקון פרצותינו
ובטיהוד

הצרותינו לקראת הפעולות הגדולות התובעות אותנו ולקראת

האהים הצעירים אשר לבואם אנו מצפים .וכל פרט של ביצור ותיקון ראוי
שנ_קדמנו בברכה.
פרט כזה יש לראות בהתלטת גדוד העבודה בדבר איהודו עם הקיבוץ
המאוהד .אין להפריז בערך הההלטה .מכאן ועד איהודה השלם של התנועה
הקיבוצית עוד רב המרתק .תגועה זו מפולגת כיום לשלושה פלגים ראשיים
)הקבוצות מטוגן של דגניה וכגרת ,ה ק י ב ה המאוחד וגדוד העבודה ,ה ק י ב ה
הארצי של ״השומר הצעיר״( ,וכל עוד תישאר בפילוגה יבצר ממנה להגיע
למלוא כוה יצירתה והשפעתה .אולם גם התלכדות תלקית של גופים קרובים,
כשהיא באה לא ״להפר בהדרה״ ,כי אם לשם יצירת משותפת ,יש בה משום
שהדור ותגבורת.
חשיבות יתירה לאיהוד זה .מי שכאב באמת על התפרדותם תרת•
הפורענויות של תל-יוםף ו ע י ך ח ד ו ד בשעתם ,אי אפשר שלא יתגחם במקצת
לתיקון המעונת ,ולו גם בא זה באיתור זמן .אכן ,יש לראות בזה ״אצבע״
התנועה .הקרעים נתאהו .פרוצם רב מכאובים ועקלקלות נסתיים ביציאת
מתור המבוכה ובהתלכדות מהורשת .דומה ,בכל ימי העליה השלישית לא
היה גוף תברתי ,המנוסה בפורענויות ,בימי־זוהר ובימי־מבוכה ,בקול ענות
גבורה ובקול עגות כשלון ,בפריהה ובשכול ,בגצתוגות ובמפלות כגדוד
העבודה .ולאתר כל שנתנסה בו ,ולאהר עמידה על ןגברי פי פתת ,ולאתר
ניתותים ואבירות קשות — נשאר בו ״הלוז שבשדרה״ בעצם נאמנותו
וקשיות ערפו .אין זה מן החזיונות השכיתים .קורותיו של הגדוד ראויים
שיחקרו לכל עומקם ,לכל טרגיותם ולכל גילויי העוז ותזעזועים והנאמנות
שבהם .זהו פרק מאלף בתולדות תגועת ה ע מ ד ה  .והתלטתו של הגדוד
להתאהד עם ה ק י ב ה אף היא יש בה כדי לאלף .עדות היא לכוה המוסרי
הפועם בלבות היילי התנועה הנאמנים .כוח זה הוא שגבר על בל הניגודים
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ותזכרונות המרים .עדות נוספת היא לעצמתו של תכות הד״ולד וגובר במתלד
יצירתו של הפועל בארץ .הכות ההורס מתיצות ומקרב לבבות ומתיר בכור
T

המצרף של הארץ קרובים ורתוקים :כ ו ה

האיתור.

חשדי תד״צ.

בועידת ״פועלי-ציוך בגרמניה
תברים

יקרים! ידועים לי ובלתי־ידועים! ודאי כבר עייםתם מן

הישיבה הארוכה באולם זה ואני רוצה לדבר אליכם על ענינים רציניים .ולא
תקל לכם השמיעה כשם שלא יקל לי הדיבור .ואולם ראשית תובת ,היום ובכל
יום — ידיעת הדברים לאמיתם .רבות הגוזמאות אשר הופצו כאן וקשה בבת
אתת ,כמובן ,לבטלן .היו עתוגים שהמאורעות שימשו לתם תומר לסנסציה,
אד היו גם כאלה ,אשר מתור מצב־רוח של בהלה ומתיר תלישות ממציאות
הדברים הזיקו לא פתות מעתוגאות הםגםציה .והגה לתקן את אשר פגמו
בגוזמאות קשה ,כאמור ,אבל אנסה לדבר על המסקנות שגבעו מהן.
מצדדים שונים ניתנו תשובות שונות לימי תמאורעות .הישוב תעברי
בארץ־ישראל ענה עליהם על פי דרכו הוא .אתרת היתה תשובת תוגים
ציונים רתוקים בתפוצות הגולה ,ושינה ממנה — תשובת ההוגים הבלתי•
ציונים .אמסור בקצרה איד תפסו אצלנו את הענין .יש צורר לבאר היטב מה
הרגיש ומה פעל הישוב בימי המאורעות ולאתריהם ,וראשית כל ־ ־ את הכות
המוסרי הגדול ,אשר גילה הישוב בימים הקשים האלה .איגגי רוצה לתשתמש
במלה ״גבורה״ .אגי מדבר רק על גאון האדם ,על כבוד האדם ,על תנאמנות
ועל המסירות .כאן מופיע קודם כל הזיון ההגגה .תגועת הפועלים הארץ•
ישראלית הרימה את נם ההגגה העצמית .הישוב הארץ-ישראלי הבין כי
קידוש השם היא מצוה רבה וקדושה ,ואולם כל הרוצה לרתוץ את פעמיו
בדמינו המוגרים ,צריד שידע כי לא קל הדבר להגשימו .ובזה הגדיל הישוב
לעשות מכל אשר היה בדברי-ימינו .ולא מפני שהיו אצלנו אנשים טובים,
אנשי גאון מאשר היו לנו באוקראינה ,אלא מפני שהיה דבר-מה ב א ר ד
ישראל ,אשר נםד לתוכנו כותות אדירים יותר ,ולא רק לתגנת נשינו וטפנו,
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הכוה הזה איגנו מתבטא רק בהינוד האדם ,אלא גם באפי התישבותבו .ריכוז
התישבותנו יצר את תתנאים האוביקטיביים להיותנו צודקים והזקים .כן היה
הדבר בשכונות העבריות ,כד היה במושבות.
יש כאן בגרמניה אנשים הנזונים מרגשות מוסריים .ואלת תיששים
מאד לתומתנו המוסרית .אנו ,בני רוסיה ,הניכי דור המהפכה היהודית ,יודעים
כי היו ימים שבהם ביקש היהודי לא רק הגנה עצמית .ספק אם ידועים לכם
השמות פינחס ךשבםקי ,לקרט ,אולם אתם יודעים את שוארצבורד .היתה גם
מפלגה סוציאליסטית גדולה לפני  25שנה ,שדיברה על דבר טרור — על
נקמה .והנה בארץ־ישראל בעצם ימי־הדמים ידעו אבשי־ההגבה להדגיש
ולשנן לעצמם ,כי אין לנו זכות על נקמה .בעצם סערת ההתקפות גילתה
ההגנה העצמית אהריות וטוהר נפש שאת ןדלם אין לשער .רבות סבלנו לפני
המאורעות

מן הרביזיוניסטים.

לא אתעכב כאן על ניתוה כל ההזיון

הריאקציוני הזה ששמו רביזיוניזם ,את כל מהות התנועה הזאת ,שאיננה
יודעת ליצור עובדות של ממש ,שאיננה יודעת תלוציות ועבודת בבין .ואולם
הרביזיוביזס עם כל המלודךמטיקה והרומבטיקה אשר בידיו איבנו מסוכן
לערבים׳ אלא אד ורק ליהודים בלבד .והיה זמן לאהד המאורעות שהשבבו,
הנה הגיעה שעתו של הרביזיוביזם .ומה מעבין הדבר ,כי אם יש ארץ
שהרביזיוניזם לא כבש בה אף שעל אדמה אהד ,הרי זו ארץ-ישראל .בעובדה
הזאת

ובכובד־הראש הרב שבה דן הישוב בשאלות הפוליטיות מתגלה

בגרותו הפוליטית.
אד היא מתגלית לא רק בשאלות פוליטיות ,גם בעבודת ההולין יום
יום ארבעת ההדשים שלאהרי המאורעות היו ימים של עבודה קוגםטרוקטי-
בית בוערת .סמור לימי המאורעות הגיעו ספינות העולים הראשוגות ,כל
המנגנון הישובי עמד מוכן לקבלת העליה ההדשה .למתרת המאורעות הית
הכל מזומן להמשד המפעל ,להגברת הארגון .המוסדות הציוניים ,הקרן
הקימת

לא שקטו גם הם.

על

אף הבטיות תשובות

שבתגלו

בציוגות

ידעה הקרן הקימת ,כי אסור לבום לעת כזאת .קביית הקרקעות לישובי
עובדים לא פסקה .ההסתדרות פבתה מיד לעיבוד תכביות התישבות גדולות
מכוונות

לסידור אלפי עובדים על הקרקע .פלוגות העבודה שבתאדגבו

עומדות לפני ביסוס .המשתלות שבו לעבודתן ,להכנת שתילים למסעי ההדר
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התרשים .נסללו כבישים חדשים למספד מושבות ,אשר בשנים כתיקונן היו
אולי צריכות לתכות לכביש עוד זמן רב .לכבישים החדשים האלה יש ערד
לא רק מבהיבת הבטהון ,כי אם קודם כל מבהיבה כלכלית .ההלו בבנינים
חדשים ,ביחוד בבתי־דירה מרוכזים .הזקו המאמצים להדור בצורות קיבוציות,
בקואופרטיבים,

לענפי־עבודה תרשים ,לעבודת הנמל .ההברה הצרכנית

״תנובה״ מכרה בשנה שעברה תוצרת בעד סכום למעלה כד 100אלף פונט,
והשנה תגדל המכירה עוד יותר.
גם בשטה הפוליטי פיתהנו עבודה גדולה .לא הסתפקנו בעתוננו היומי
ויםדנו עתון שבועי אנגלי הנפוץ בהוגי ציונים דוברי־אנגלית ,בין הפקידות
האנגלית ובחוגי מפלגת העבודה הבריטית .בעוד ז מ ד מ ה תופיע גם הוצאה
שבועית ערבית .תחת להץ המאורעות התלכד הנועד הארץ-ישראלי עוד
יותר סביב הסתדרות הפועלים .רבו היוצאים לעבודה ,גדל גם זרם הכוהות
ההדשים .ולבסוף עלי עוד להזכיר את איתוד שתי המחלגיית הגדולות ,אשר
השפעתו על העבודה הציונית ועל מהשרת התבריס תהיה רבה.
יש לי הרושם שבכל ארצות הגולה השפיעו המאורעות להתלכדות
ההמונים היהודים ופתתו תקופה בהחפהחית ההכרה העצמית היהודית ,כשם
שעלילת־הדס בדמשק משנת  1840הפרתה את מחשבתו של משה הם ,של
לסל ,כשם שקישינוב שימשה דתיפה לליכוד המונים ,להרמת דגל ההגנה
העצמית .ידיעות מרוסיה מספרות לנו ע ד כמה נדלה התנועה וההתעוררות
בעקב המאורעות .הקורא את עתונותנו יראה מקצת ממכתבי־העידוד הבאים
אלינו משם .רק עכשיו נאסרו  400צעירים יהודים באודיםה על עוון ציונות.
עלינו לזכור כי הלקים גדולים של הציבור היהודי לא ידעו אפילו מה נעשה
ויארץיישראל ,אבל הרגישו את הדבר בנפשם .והנה פולין המוסיפה לשלוה
את מיטב כותותיה לארץ-ישראל ואשר תנועת ״ההלוץ״ בה גדלה במשד
הימים

המעטים שלאהרי המאורעות כמעט כפלים .גם מאמריקה באות

בשורות בלתי רגילות .ה״פורברטם״ אשר נלהם בנו במשד עשרות בשנים,
אשר ער לפני זמן קצר אסור היה להזכיר בו מלה על דבר תנועתנו ,גס הוא
הרגיש עכשיו שמתובתו להביא לפני קוראיו ידיעות מפורטות ושאובות
ממקורות נאמגים .הוא מביע גלוי את רגשי אהדתו לישוב העברי ואת
גאותו על הישוב הזה .העסקן הםיציאליטטי הותיק ,אב .כהן ,שאיננו ציוני
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ושהשקפתו על עבודתנו היא אחרת לגמרי משלבו ,מ א מ ץ בכל לבו במפעל
היהודי בארץ־ישראל ומתיהם בכבוד רב לכל המתרהש שם .בדוה זו מהגכים
עכשיו מאות אלפים קוראים באמריקה .כל היודע עד כמה אין העתונות
האמריקאית ביטוי של יהירים ,יבין מה ערכה של תופעה זו בשביל המוני
היהודים באמריקה.
מה היתד .תשובת ד״ציבוריות האבטי־ציובית ? את ההוניס האלה
אפשר להלק לשנים .הקו המבדיל ביניהם יהיה דק ע ד מאד .ראשית ,ההוגים
המתרכזים סביב הקומאינטרן .כאן תםרות לנו עוד כמה ידיעות .עוד שומה
עליבו לברר במופתים ובתעודות את התפקיד אשר מילאו ההוגים האלה
בתוכבו במשד השבים האתרובות .״אהרים״ יהודים היו הדבר .בדברי־ימיבו.
בשבת  1881היו סוציאליסטים יהודים אשר השבו כי הפוגרומים ברוסית הם
ראשית ימי השהרור והם פירםמו כרוזים הקושרים כתרים לפרעות .מה
שעשה אז קומץ קטן של משכילים יהודים תלושים שבו עכשיו בשבת 1929
הקומוביםטים היהודים.
ויש גם אבטי־ציובים יותר הגובים ,שאיבם מעיזים אמבם לצאת
במתולות על גבי הקברות ,אולם מגצלים את המצב ככל האפשר .הציובות
הועמדה שוב לפבי כס המשפט .טעבות תדשות הובאו בגד ארץ־ישראל.
תולדות המלתמה בציובות הן פרק מעבין מ א ד לתקירה סוציולוגית .כל טעבה
שבוצרה בגד ארץ-ישראל פעלה את פעולתת גם אהד שעברה ובטלה מן
העולם .כשרצה סוציאליסט יהודי אהד ,פ .אקםלרוד ,לבסוע לארץ־ישראל
אהרי הפוגרומים בשבת  1881הלד אל הגיאוגרף המפורסם אליזה דקליו
לשאול בעצתו! הלה אמר לו שאסור לגםיע לארץ-ישראל מכיון שהיא ארץ
קתולית! בימים הראשוגים של ה״בובד״ היתה זאת הטעגה ההזקה ביותר
גגד הציובות .באתד מעתובי הפועלים הודגש שלפועל היהודי אין צורר
בארץ־ישראל :בשעה שליהודים ברוסיה תיבתבה כל הזכויות האזרתיות לא
T

יהית כל צויד

בציובות .כל תעודתה של הציובות היא ,לסי דבריהם אז,

הספקת עבודה זולה לקפיטליםט היהודי .שבים רבות היתה טעבה זו ההדיפה
ביותר .לא פתות מכרעת ממבה היתה הטעבה בעבד א ל  -ה מ י ד  :תיתכן שאבהבו,
אשר בלהמבו כל ימיבו בגד הרומבובים ,בבוא במשא־ומתן עם ע ב ד א ל  -ת מ י ד ז

הסזננה 3סלה ,אזל 0הש0עתה עעתה 5די .כל החלש והנדפה בתוכנו הסתייע

בועידת

״פועלי-ציוך

בגרמניה

105

בטענות אלו .אבל כשהודיע הרצל שהמשא־ומתן עם ע ב ד אל־המיד הגיע
לידי שיתוק הגיעו בהוגים רחבים של הציונות עד משבר אישי.
היום הזמין להם הגורל לאגשים אלה טענה אתרת — שאלת הערבים.
מאז נולדה הציונות מוסיפים להכריז על פשיטת רגלה .זה מלמד הרבה על
אפי האנשים האלה ,האומרים בלבם ,אילו היה הרעיון הציוני נכון היה הכל
דד

הולד למישרים ,בלי מכשול ואבךגגף .מצד שגי ,טועגים ,יש פוגרומים
בארץ-ישראל והציונים אשמים בהם .כאילו קמו הציונים פתאום והלכו לארץ
שיש בה צרה הדשה אשר לא ידעו אבותינו — פרעות .שוכהים כי גס בשנה
זו תיו פרעות ביהודים גם בלבוב וגם בקובנו ,ושם אין רביזיוניסטים ואף
הציוגים איגם אשמים בדבר .ודאי שאוירה של ארץ־ישראל ל ב ד איננת
תרים בפגי פוגרומים.
בכלל מלאה הציונות פשעים כרימון .׳אהד הציונים טוען ,מדוע לא
למדנו לדבר ערבית ,הזרות בלשון היא שהרתיקתנו מעל הערבים .והנה אני
בעצמי לא כל ימי ישבתי בארץ־ישראל ,הייתי גם בארץ אשר ידעתי היטב
את שפתה ,ברוסיה ,ובכל זאת הכונו שם וידיעת שפת העם לא עמדה לגו
ביום פרעות.
אהרים אומרים ,מדוע אנו מדברים על פוגרום ,הרי לא תית כלל
פוגרום בארץ .רק מרד היה .הן בתקופה של התעוררות המזרה ,של תנועות
שהדור אנו היים .הן כדי ללמוד גזירה שוד .גהוץ גם כוה זכרון .אס
להקיש

— אל

נשכה

מה

שנפל

לפני

כשלושים

שנה

בין

הטטרים

והארמנים .ומה קרה בשנת  1860לנוצרים בלבנון .היה כדאי עוד היום
לקרוא את כתביו של אדוארד ברנשטיין משגת  1902על דבר הפוגרומים של
התורכים בארמנים .ולמה נרהיק נדוד ? נדפדף בדברי־ימינו .ה ן ע ד כדי כד
יעמדו לנו זכרוננו ונםיוננו ,כי נדע לשפוט מה זה פוגרום .גם בשנת 1833
תיו פרעות בתברון ובצפת .גם אז ברהו היהודים על נפשם לעכו ולטבריה.
הובתנו להיות צודקים לגבי שונאינו ,אולם אל נא נעטוף אותם באיצטלה של
קדושה .תמיד ידעגו כי מעוגים אגהגו ,אבל הרגשנו שהננו צודקים .היה לנו
ברור כי כל ה״גיבורים״ האלה — המלניצקי ,גונטה והכנו — איגם גיבורים.
אילו השבו אז היהודים כי הצדק עם הגיבורים האלה לא היה להם הכוה
להציל אה הייהם.
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מה זה מ ר ד ? מרד יתכן או נגד השלטון הקיים אי נ ג ד ה מ ש ע ב ד י ם
נגד מי היה מכוון כאן המרד ? ההיה זה מרד גגד אגגליה ,אשר הלק מפקידיה
גרם לו? או אולי היינו אנחנו השליטים ,אנחנו ,עשרים האחוז מתושבי
הארץ? המלה מרד מ ש מ ש ת רק מ ע ט ו ד ה ו ד לפרעות ,לחסות על גיבורי
הפרעות ולמעט את דמות יםורינו.
אין אנו תנועה הנסמכת על מי שהוא זולתה ,הן זה אצלנו ענין של
מהפכה אישית ,של כיבוש בעבודה .את תעודתנו זו נוכל למלא רק אם ניצור
בלב הצעיר את הרגש שאתבו הצדק האבסולוטי ,זה הרעיון הגלום כבר
ב״רומא וירושלים״ של משה הם .רק רגש הצדק הזה בלבד יכול לרכוש לגו
ידידים .והגה פתאום מרגישים גם ידידים כי משהו התמוטט בהכרת צדקתם
הציונית.
ואולם לא כן הדבר .בקומה זקופה ומתוד אמונה שלמה אנו יכולים
לקום ולהכריז בפני המצפון הסוציאליסטי :מיום שידיה של אירופה עוסקות
בעבודה ישבנית ותרבותית עוד לא היתה עבודה ישובית מלאת צדק ויהםי
יושר לגבי אתרים בעבודתנו אבו בארץ־ישראל .תובתו של כל אדם ישר
להכיר באמו; הזאת .לא הייבו מעולם תבועה קולוביאלית ,אלא תבועה של
קולוביזציה .בעצם יריבו ישבבו את חארץ ,לא עשיבו זאת בידי אהרים .דוקא
הסיסמה ״כיבוש עבודה״ בובעת מתיר טוהר מאוייבו ליתםי צדק עם העם
שכבבו .אילו היו היהודים בותבי העבודה ובעלי הפרדסים בלבד והערבים —
המון הפועלים ,כי אז היתה םכבה בשקפת לבו למלא בארץ-ישראל את
תפקידם של בעלי-האתוזות הגרמגים בלטביה לגבי האברים הלטבים .אי
אפשר לה לארץ־ישראל בלי שיהיו בה שבי עמים עובדים .העם הערבי
מצווה להבין עם מי יש לו כאן עבין .שבעתים השוב מהוצאת עתון ערבי
הוא הדבר אשר ביצעה תבועת הפועלים בארץ ,שאין בארץ־ישראל רק שכבה
עליובה של ארוגים יהודים ,אלא שיש גם מ ע מ ד פועלים יהודי ,המשמש
אמבם עדיין תומר לכל מיבי דיבות והתקפות ,אבל יש בו כדי לסתום את פיהם
של כל המבקשים להוליד שולל את הפועל הערבי .ודאי לא הםתפקבו בזה.
העבודה הישובית שלבו היתה קשורה בעזרה הדדית ,בהגבת העובד ,האשה
יהילד ,בהיבוד ליהםים אבושיים כלפי העם הערבי.

יש רוצים לראות את התנועה הערבית כתנועה אנםי־אימפריאליםםית.
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היינו מאושרים מ א ד אילו היתה התנועה הערבית תנועת שתדור ,כ י אז
היינו מוצאים בנקל מטילות ללבה .ואולם אם על שטת של ארבעה והצי
מיליון קילומטר מרובעים )פי עשרה משטה גרמג^ה( של אדמות טוריה,
עיראק ,חצי-אי ערב חיים עשרה מיליון איש ,כלומר ,התלק הששי של
אוכלוםי גרמניה ,ואם האנשים האלה מנוהלים על ידי תגועה ה א ו מ ר ת  :זר
לא יבוא בארצנו ,ואם על גבול האדמות האלו יש מתוז פעוט ששטתו 26,000
קילומטר מרובעים ,ולעומתם יש עם יהודי ,אשר לא נפרד מעולם מעל אדמה
 :ו  ,שהיא לו ארץ המולדת ,ואליה הוא רוצה לכנם את פזוריו בכל תעולם,
ואם תנועת השחרור הערבית הזאת ט ו ע נ ת  :״לא ,אין אנו רוצים בכם״ ,וכל
זה בשעה שהארץ עומדת בשממותה — הלזאת יקרא תנועת שתדור׳ תנועת
אנטי־אימפריאליםטית ? הגה יש ארץ על גבול ארץ״ישראל ושמה עבר־
הירדן ,העולה בשטהה על איץ״ישראל —  30,000קילומטר מרובעים .ארץ
עשירה במים ופוריה ,ויש אונעיים כי יושבים בה רק  300,000תושבים ,והיא
עזובה ,אין בונה ,ושעריה סגורים ואין עולה .הזהו התוכן הרעיוני של תגועה
אנטי־אימפריאליםטית ?
לפי המושגים השולטים עכשיו באירופה רואים את ההשקפה הזאת
כבלתי־הגונה ,כאילו באנו למעט את דמותה של התנועה הערבית .אולם זה
לא נכון .אנו נותנים לתנועה את אשר לה .אבל אם אגו שומעים אותה
טוענת לפני ועדת החקירה את טענותיהם של ״זקני־ציוך ,כי הנה אנתנו
צלבנו את ישו או שאנחנו מסכנים א ת תומתה המוטרית של הארץ — אזי
אין לנו עסק אתה ,ואין היא בעלת דברים דידן .איש בגרמניה לא יכריז על
מפלגת

היטלר כעל תנועת שחרור ,ואולם מכיון שהדברים יצאו מפי

המופתי — אין איש מעיז לקרוא א ת הילד בשמו .אנו מלאים רתשי כבוד
עמוקים לכל תנועה לאומית ,אבל עלינו לדעת תהילה מה היא אומרת לנו
ומה היא מבטיהה להמון העם הערבי .אינני מקל בכבוד האיש הערבי׳ אד
עלינו להבדיל בין הערכתנו א ת היהיר הערבי ובין הערכתנו א ת התנועה
הערבית

הקיימת .העשו מנהיגי התנועה הזאת משהו לטובת ההמונים

הערבים מחוץ לכיבוש עמדות לעצמם ? אנהנו המהמירים כל כד ע ל עצמנו
ביתם לתנועתנו הלאומית ,הגזהרים מכל הפגגה תפלה ,הגודרים את עצמגו
מן הרביזיוגיזם ,הלא תיגתן לגו הזכות לנקוט בקגה״מידה ביקרתי גם ביתם
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לתנועה הלאומית הערבית? אגו מכירים גם את הקונגרסים הערבים ואיד
הם מתארגנים .ל״פךנקפורטר צייטוגג״ יש מזה מושג יפה מאד .אולם היודעים
קוראי תעתון הזה כי אין בתירות לקוגגרםים האלה ,כי הם מתכנסים על
יסוד הזמנות ששולח המופתי לידידיו ? איגגי רוצה לגבא .אגי מקוד .שתקום
עוד תגועה לאומית ערבית ,אשר אליה נ מ צ א את ה ד ר ה הייתי מיעץ להם
לקרוא את ספרו של לורנם ולהיוכה מה הוא המכריע ביהםי התגועות שם.
שקי זהב למגהיגים מעבר מזה ומטרות פוליטיות זרות מ ע ב ד מזה.
מוזר הוא בעיני לשמוע כאן את ההערה כי אי אפשר לעבוד בארץ•
ישראל בלי בטחון ובלי שלום .הלא תבינו כי לנו הנגועים בגופנו ובעבודתנו
על ידי בטהון זה — יקר השלום מאד מאד .ואולם יקרה ממנו האמת .ראשית
דבר ,גחוץ להכיר את הדברים לאמיתם ,רק אז אפשר ליצור פרוגרמה של
שלום.
הסברתי את תפיסת הפועלים בנדון ^זה .זוהי ה ד ו ד אשר תוביל
לשיתוף פעולה בין שני העמים .השאלה הראשית היא יהם אנושי אל הערבים.
לא סופר ערבי אלא סופר עברי צעיר ,יהודה בורלא ,כתב את תםיפורים
הכי־יפים מהיי הערבים בהווה .ספרו ״בלי כוכב״ מספר מהיי הבדוי ,סיפורו
האהרון ״נפתולי־אדם״ מוסר לנו הרבה מהיי הערבי בסוריה .לא היה סופר
בכרי אשר ידע ,מתור פנימיות ועמקות כזאת ,לתאר את היינו ,כאשר הצליה
הסופר העברי הזה להציג לפנינו את היי הערבים .ודאי ,גם גוגול וטורגניב
כתבו על תייגו ,אבל באיזו זרות!
הידעתם כי משלתת ״פועלי־ציוך שבאה לארץ־ישראל בשנת 1920
עיבדה תכגית מפורטת בשאלה הערבית ,כי היא דרשה שני גופים פוליטיים
בשביל ארץ-ישראל ? כן נוצרה ,בלי קשר אל המאורעות ואל תנועת שתדור
ערבית ,גם התכנית על דבר שתי אסיפות נבהרים לשני העמים בארץ•
ישראל ,המחלקת את הארץ לשתי אוטוגומיות לאומיות .לא הפרטים תשובים
כאן ,אלא עצם הגישה הפדינציפיונית .אתם יודעים היטב את הפעולה
בשדה ארגון פועלי הרכבת ,את מאמצי הפועלים היהודים להשיג בשביל
הבריהם הערבים זכות מנוהה בימי שבתות ומועדים מוסלמים .אינני יודע
אם ידוע לכס ,כי כמה שביתות ערביות הוצאו לפועל בעזרת ההסתדרות.

עצד

3ל

המינשליגנגיה העציפיססית לא שמענו אז אף מלה

אתת של עידוד.
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הייגו במובן זת בודדים לגמרי .גם אנשי ״ברית ש א ם ״ לא היזקו את ידיגו
במעשנו זה.
היה לגו גם עתון ערבי .עלי להודות ,ערד מיוחד לא היה לו .קוראיו
היו מעטים .אבל הלא דבר הוא ,שאגהגו באמצעיגו המצומצמים קיימגו
במשד שגתים עתון בשביל תגועה לאומית זרה .ומלתמתגו להגבת ה ע ו ב ד ?
ותביעותיגו לגבי הפוליטיקה של הממשלה בעגיגי מםים? מימיגו לא עשינו
דבר לדלדול ההמונים הערבים .תמיד הפרנו כי אם יש תקרה לבגין ארץ•
ישראל ,הרי זה רק על יםוד פריהת הארץ והתפתחות תושביה .ודאי שהגשמנו
בזה אד מעט.
כאשר אגי שומע את אגשי ״ברית שלום״ אומרים לגו כי תובתגו היתה
לעשות דבר פלוגי ואלמוגי למען הערבים — הרי זה מעורר בי צתוק .ודאי,
ששדרעשר מיליון יהודים בגולה לא יביאו לעם הערבי כל אושר .ואולם
מיליונים אתדים של יהודים בארץ-ישראל יאשרו את מאות אלפי הערבים
אושר רב .בלי עבודת התישבותבו לא יעשה הדבר הזה .מעביבבו תוא ובנפשנו
כי הערבים יעמדו על רמת היים גבוהה ולא יתיו למורידי שכר העבודה
בארץ ,כי יהיו לבגי תרבות ולאגשי הברה .קשה היא תתעודד! הזאת ,אבל
היא תתגשם אם תתגשם הציוגות.
טבת תד״צ.

מול פני הגזירה
)באםיפת־עם בתל־אביב(
אין בפיגו מלים תזקות אשר יביעו את זעקת תשבר של כולגו לקראת
ההתנקשות הזאת בתייבו ובתקותגו .עם מגוםה ביםורים הוא העם העברי.
ההיסטוריה אף פעם לא נהגה אתנו במקל נועם ,כל שיעור שקיבלנו —
קיבלנוהו בייסורים רבים וגם הפעם מקבלים אגו מכה הדשה וגם שיעור הדש,
שיעור
היהודים

מר

מאד.

שלא

אולם

הבינו

זאת

הפעם

אולי

במשד

יביגו

שנים

את

רבות.

הדבר
היה

גם
זמן

אותם
שכאשר
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את הדין ואף הם עצמם אמרו ,שמא באמת כדאי לתפםיק ל ז מ ך מ ה את
העליה — ולא נתקבלו אצלם הדברים בגזירות .אבל הפעם מקוים אבו כי
הגזירה הזאת תתריד א ת כל העולם היהודי מקצהו ע ד קצהו .גזירה זו שאין
לה כל יםוד כלכלי או תברתי בארץ ,שאיגה תלויה במצבה של הארץ ולא
במצב הפוליטי כיום הזה ,והמתנקשת בנו ובתיינו — גזירת זו מתזירה אותגו
למצב תרבד .יותר גרוע מאשר בימי תפרעות של אב ,באשר הפעם תמתנקש
הוא לא הערבי ההברוגי ,לא המסית ד״גדול מירושלים ,אלא אגשים אשר
הקריבו את כל היי&ם בעד עמם הם ,אנשים העומדים בראש ממשלת
בריטניה ,בראש ממשלת פועלים ,באשר הפעם הוכינו על ידי שלטון אשר
הכריז תגיגית בפני העולם כולו על נאמנותו להתתייבות שניתנה על ידו
ושאין אגו מפקפקים ביהםו אליגו — ומשום כד מבליטה מכה זו עוד יותר
את כל הטרגיות שבמצבנו .כי רואים אנו בבירור שלא די לתיות צודקים.
וגאמר זאת ביגיגו — הפעם גיצהה המשלתת ד״ערבית לא משום היותה
צודקת אלא משום שיכלת לצרף לכל דרישותיה ארגומגט אהד תשוב והוא
ה מ כ ה  .אגתגו למדגו תמיד לתיות מ ו כ י ם ולא מ כ י ם  ,וסבור אגי שלא
נוכל להשתתרר מתורתנו זאת .אולם הפעם נוכחנו בעליל כי לא די בהוכתות
צודקות ,לא די בידידות דיפלומטית ,לא די בפעולה הגדולה שתנועת
העבודה עשתה במשד כל הזמן בארץ — גהוץ עוד דבר-מה גוםף לזה .עליגו
לדעת שכל זמן שאנהנו נהיה הלשים ,הרי יהיו מוכנים גם ידידיגו ,בשעה
שהמים יגיעו עד נ פ ש ם  ,להקריב אותנו ,בכל פעם שהדבר יראת בעיניתם
כמוצא ממצבם הקשה .בשעה קשה זו עליגו להביע בכל כותגו את רגשות
הזעם שלגו ובל גזלזל בכוה המתפרץ של עם שלם .אולם השאלה היא אם
העם העברי בכל תפוצותיו עומד מאתוריגו .יודעים אגו כי בשעת א ס ו ן הוא
אתנו ,אולם בשעת נ ם ־ י ו ן הוא נעדר.

ן

הטרגדיה שבגזירה זאת איגגה הטרגדית של  2300תתלוצים הןןזוריס
כבר קשר נפשי עם הארץ ,אשר להם כבר תברים ותברות כאן ,אולי תתנ?ם
וכלות ושכל העולם כאילו צריד היה לתכיר בזכותם ולעזור להם לעלות
לארץ ולבגות בה את הייהם ,אין זאת גם הטרגדיה של מפעלנו בארץ ,שבו
תהול עכשיו הפסקת לרגל תוסר בידים ע ו ב ד ו ת  :הטרגדיה היא בעיקר בזת

שאנהנו ,הנרדפים והמוכים ,עומדים בפגי תעולם כגאשמים וצריכים להצטדק
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והממשלה תושבת איר להגן על מ כ י ג ו מפנינו ומוצאת לה גימוק פ1ליטי
לפרש מעשה זה מתיר רצונה לתת להם ערובות שלא יטבלו מאתנו.
עיקר הטרגיות שבמצב הוא בזה שלאהר כל ההכרזות תמרובות
ואתרי שאפילו בספר תלבן גאמר שאגו באים לארץ הזאת לא בהםד אלא
בזכות ,יכולת בכל זאת ממשלה הדוגלת ביהם של סימפטית לציוגות והתוזרת
על נאמנותה למנדט ,להתנקש לא בזכות של תיתיד אלא בזכותו של העם
תעברי כולו.
נוכה המצב הזה עליגו לגייס את כל כותנו ,את כוה כל העם היהודי
כולו ולעוררו למלהמה ,אולם למלתמת לא רק ברזולוציות אלא בדרכים
ובאמצעים יותר מועילים .והשאלה העיקרית המעסיקה אותי כרגע ואפילו
הרבה יותר מאשר הרגשת הזעם הגדול גגד הממשלה ,היא ה ש א ל ת  :האם
ימצא בנו ,במשפתתנו הקטנה בארץ־ישראל ,כוה לההזיק מ ע מ ד בתגאים
כאלה ? עברו עלינו הרבה תקופות קשות לא רק במשד ההיסטורית שלנו אלא
גם בתקופת תיינו כאן בארץ :עברו עלינו תקופות של עבד אל־המיד,
התורכים הצעירים ,ג׳מל פחה ושל בולם והתגברנו עליהן — גתגבר גם על
אותה הפקידות הבריטית הרשעה הגוזרת עליגו את גזירותיה .אגו באגו
לארץ לפני כל האימפריות הגדולות ונהיה כאן גם אהרי האימפריה הבריטית.
אפשר לשפוד את דמינו ,אפשר לגרום לנו קרבנות נוספים ,אפשר להכביד
על עבודתנו — עוד ננתל מפלות ,אולם מדרכנו לא יזיזו אותנו .אבל כדי
שנוכל לעמוד ולא להירתע לאתור עלינו לדעת את כוחנו .לא אסון הפרעות
מפתידנו ולא ההפסד שבגזירות ,כי אם ה ד א ג ה  :כיצד יקבל העם את המכה ?
בימי התורכים ,בתקופת ״הפתקה ה א ד ו מ ה

,,

והאיסור על קניית קרקעות

נמצאו בכל זאת אנשים אשר העיזו ,למרות המכשולים ,לעלות לארץ ולקנות
בת קרקעות ,בלי שהיה להם הבטהון כי הקרקע תישאר לתם ,שידעו להקים
,,

בלילות בתים ורפתים ״בגניבה  .ואילמלא האנשים האלה מי יודע אם היינו
נמצאים היום כאן .ואם גם תפעם ימצאו אגשים אשר למרות כל הגזירות
T

ימשיכו

את הפעולה ,יגבירו אותה ,יעלו ויבנו — אנו ננצת את כל

המכשולים.
המערכה שלנו עוד טרם נגמרה .אם לפגי ימים מעטים ,אהרי פרסום
הדיךותשבון של ועדת ההקירה ,נדמה היד .כי התעורר המצפון האנושי —
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הנה באו הימים האלה ופני המערכה השתנו תכלית שינוי .ובמצב זה עלינו
לדעת שאם גם ננתל מפלות — יש לנו מפקדה ,יש כיה ציבורי מאורגן,
מותות תושבים ,פות ציבורי של תגועת העבודה ושל הישוב כולו ואלת
צריכים לשבת ולתשוב כיצד לתמשיד את עבודתגו בתגאים של מתתרת —
אולם תגאי אהד קודם לכד ה ו א  :התלכדות גאמגה םביב למפקדת הפגימית,
לא לבגוד בה ,לא לזלזל בה ולא להכביד עליה .לכל אתד מאתנו ברור תית
כי ברגע זה צריכים דבריגו להיות מכונגים כלפי הוץ .אולם ,לצערי ,מרגיש
אגי הובה מרה להזהיר את הציבור כולו ממלתמת־פגים אשר לא תגהיל לגו
אלא כשלון.
יש

בקרבגו מפלגה אתת תדוגלת לכאורה בשם ציוגות צרופה,

•,ממלכה יהודית״ ו״משמעת לאומית״ .אולם כלל גדול קיים בתורת ה ה ב ר ה :
אל תדון את האדם על פי מה שהוא אומר ,אלא על פי מעשיו .ואנו איגגו
דנים

על

מעשיהם.

הרביזיוניסטים

מה

לפי

שאומרים

הם

אלא

עצמם

על פי

גם על הממשלה תבריטית אין אנו דנים לפי תכרזותיה

אלא לפי מעשיה .לא די להישבע שבע ביום על גאמגות לממלכתיות
ד

עברית — צריד גם לדעת לבגות את הממלכתיות תזאת.
אין

צורר

להזהיר

את

הציבור

העברי

מאיזו

בארץ

ליקוידציוגיות שהן לגבי האמוגה הציוגית .אולם יש צויד

מגמות

להזהיר א ת

הציבור שלגו מפגי מנצלי רעיון תציוגות כדי לתכשילו .אם בימים אלת —
נוכה הםכגה הגדולה המאיימת עליגו — גמצאו בתוכגו אגשים אשר מלתמתם
מופגית לא גגד הגזירה של תממשלת ,כי אם דורשים את התפטרותה של
האכםקוטיבה  -־ הרי כנגתם ברורה למדי .הגגי מזהיר אתכם מ ד ב ר זה לא
משום שאגי מאמין שרוב העם יגרד אהריהם ,אלא משום שזאת היא
ספקולציה מפלגתית שפלה באסון האומה! יש בתוכנו מפלגה המתעשרת
משריפות .ככה ביקשו לתתעשר בימי אב ,גם בימי כפר־םבא ראיגו א ת
רצוגם זה וככה גם עכשיו הגגו רואים מצדם רצון ,במקום לתתלכד סביב איזו
מפקדה שהיא ,להוריד את ההנהגה הציוגית.
זה כמה הדשים שוייצמן הכאוב והחולה עומד במערכה פוליטית
כבדה וקשה מאד ,והוא יודע שיש בידו הנשק הזה — נשק התתפטרות— ,
אולי כרגע כבר עשה את הצעד תזת .בתיותי בלונדון
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שימשיך לעמיד במערכה הזאת .אולם אם הוא צריך להשתמש בנשק זה הרי
יש בזה טעם רק אז כאשר יוכל לזרוק את הגט בשם כולנו ולהגיד
בשם העם כולו לאגגליה :העם העברי מאמין לי ,אולם אתם רימיתם אותי.
לעומת זה אין כל טעם בהתפטרות שלו כאשר היא באת תתת הלהץ של
״דואר היום״ .במקרה הראשון יהיה הד ההתפטרות בדעת־תקתל האגגלית:
הנה אפילו המתון בין המגהיגים שעבד יתד אתנו שתים־עשרת שגה ושאגו
מכירים אותו — אף הוא אינו יכול עוד להמשיד* ובמקרה השני תגיד
דעת־הקהל :התפטרותו באה תתת להץ ההיםטריקה שתקפת את תעם...
מעולם לא הייתי הסיד של הפוליטיקה הציונית תתיצונית :ביקרתי
קשה את הפוליטיקה הזאת של וייצמן עוד בשעה שז׳בוטינםקי ישב אתו
יהד באכםקוטיבה ותתם על הספר הלבן! אולם עלי להגיד כי בהדשים
האהרוגים אהרי המאורעות — והן מגוהך הוא להגיד שהמאורעות וכל
הנובע מהם באו עליגו משום שבראש העגינים שלנו ע מ ד מגהיג זה או
אהד — הזדעזע וייצמן והתלקה בו הניצוץ האמיתי של שליה האומה .איני
יודע אם יצלית ,איני יודע בכלל עד כמת גצתון או כשלון תלויים ברגע זה
בגורמים אישיים ,שמא יכשל .אולם בל נהיה כאותם התיילים הדוקרים את
מגהיגם בשעה שהוא נופל במערכה .תגועה גאמגה יודעת לתיות נאמנה
למנהיג לא רק כשדרכו םוגה בשושנים אלא גם כשהוא נופל על הרבו .כלום
תליגו את כל יםורי הגלות ב״הטאיהם״ של מגהיגיגו מימי בר־גיורא ובר־
כוכבא ועד היום?
לא הייתי פותה כרגע בויכוה זה אילמלא העזת הרביזיוגיםטים לגצל
את האבל של האומה לשם התגגדותם להגהלה הציוגית .ועכשיו מלים אהדות
בדבר תכמתם הפוליטית של הרביזיוגיםטים :עוד לפגי זמן קצר שמעגו
מהם כי הם רואים את עצמם בתור משעגת של האימפריה הבריטית והיום
הם תושבים ,כגדאה ,כבר על בעל מגדט אתר .יש הכרת להזהיר את הישוב
מפגי מעשדרילדות פוליטי זה .יתכן שגצטרך לקבוע אוריגטציה פוליטית
אתרת ,אולם הדבר הזה יעשה לא מתור מעשי־ילדות וצעקגות גבובת ,אלא
מ ה ו ד מהשבה רצינית ושיקול־דעת מיושב.
לא בלב קל אנכי מדבר אליכם עכשיו .יודע אני כי לא מהר ולא
מתרתים נוכל לבוא שנית לאסיפה כזו ולבשר לה בשורות טובות .אולם

ב .כוי בלם ין
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עליגו לדעת כי הגורל תלוי רק בנו ולא באחרים .כל זמן שלא ימצאו
T

בקרבגו כוחות בגין ,כל זמן שלא גצליה להבד לגו בני־ברית מבין השכנים,
נהיה תמיד תלויים בבעל תמנדט ,בתסדו ובקפריזותיו ,ונהיה למשא שפורקים
ומשליכים בכל ע ת צרה.
עליגו לאזור כוה ,לבלי להיתפס לפניקה ולבלי לתגיע למצב של
שםלות־ידים ,דבר המסוכן ביותר במצב כזה .ברגע זה לא רק אויבינו מבהוץ
אלא גם האויבים שלנו בתוך עם ישראל גופא מתהלכים כמגצתים ,אולם
עוד גרוע מזה ,כי הרבה יהודים רכי-לב ותלשי־רצון מתהלכים כמיואשים.
הסכנה העיקרית היא בלי כל םסק ברםיוךידים ,במצגדרוה זה שהשתרר
בהוגים ידועים בימי אב ושבודאי גם כעת יאמרו לנו מההוגים ה א ל ה :
אמרגו לכם! ז ותרו ...הסתלקו ...השלימו ואז אולי יזרקו לכם פירור.
ברגע זה השאלה העיקרית ה י א  :תיזוק עמדתגו הפגימית ,כדוגמת
ימי אב .אז אמרגו לגולה :הביטו :הרגו בנו ,החריבו אותנו ,אולם אגו את
עבודתנו לא הפםקגו אף לרגע — ובכוח זה תיזקגו את גפש האומה ,באשר
העם הרגיש כי ארץ־ישראל היה ,עובדת ובוגה .ואם גם תפעם יתרכז תמרץ
כולו להמשכת העבודה ועל ידי כד גתזק את הגולה — כי אז אין ספק כי
גפגוש כאן במהרה ספיגות תדשות של עולים.
אייר תד״צ.

להערכת ,מפעל״האלף״
)במועצה חחקלאית ,כ״ה באייר תר״צ(
בעת שניהלנו בלונדון את המשא־ומתן עם ״האנשים החדשים״ על
התישבות האלף לא עלה על הדעת כי ההישג תזת יפגש כאן במקלתת קרה
כזאת .עתה ,כשאגי שומע את דברי הביקורת וגתקל לפרקים אפילו בהוסר־
הערכה גמור למה שצפון בתור תכגית ההתישבות תתדשת ,אגי מגתם את
עצמי בזה

שכל מפגה הדש בהתישבותגו ובתגועתגו גפגש בשעתו ביתם

מעין זה .ולא פעם תרגד .תגועתגו מתור מסגרתה המתישגת לקראת הידושים,
ההל מן השעה שויתקין הפגה את המתשבה מכיבוש עבודה להתישבות,

להערכת
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ותמיד היה אצלנו מי שהגן בהרף־גפש על ״המסורת״ אולם גם בשמירת
המסורת של תנועה יש להבתין בין עיקר לבין טפל ,בין תתוכן התיוני של
התנועה לבין הכללים שהיו מפרים בשעתם ומפריעים כששעתם הולפת והם
באים לתשתרר עלינו בכוה הדוגמה .יש צעדים שבמבט ראשון הם בבתינת
נטיה מן הדרד ,ובעצם אינם אלא תיפוש הדרד להגשמת מתורשת ,תמשד
אמיץ של הקו ההיוני בתנועה.
כמה הנתות מושכות את הלב בתנועתנו ,שבתופעתן היה בהן מן
ההגזמה המפרה ,הפכו לגו אהד כד למפגע ,כשצרכי היצירה נתרהבו והן,
ההנחות הנושנות ,עמדו ,בכוה המסורת והאילוזיה הרומנטית ,על דרד
הכיבושים החדשים .האידיאולוגיה של ״כיבוש העבודה״ ,שליותת את הפועל
בצעדיו הראשונים ,עמדה כצר לרעיון ההתישבות .הרומנטיקה של ,,המעדר״
זילזלה בשאיפה שצמחה אחר כר לתשתלם ולתתמתות במדעי התקלאות.
״ההליכה גלילה״ ,שצדה את תלבבות ועוררת כותות הבויים ,צימצמה אהד
כד לרבים את מפת א ח ך י ש ר א ל ועמדה לשטן בשעה שזרהה שוב שמשן של
מושבות המטעים ביהודח .פולחן ״הפלהה״ שיצר לנו את הפועל תתקלאי
בגליל ,המושלם בכל ענפי הפלתת העברית ,מן ההרישה בשורים ועד המזרה
בגורן ,הפריע לנו אהד כד במשד כ מ ה זמן לנוון את מ ש ק ע ו ולהכניס בהם
את ענפי המטעים והירקות שלא ״גתקדשו״ בקדושת הפלהה.
שמעתי בשם אליעזר :אם לא על ידי קרךהיםוד ,מוטב שלא נתישב
כלל .ולפיכד הוא פוסל א ת כל עצם תתתקשרות עם תברות פרטיות לצורר
מפעל התישבותי .והרי טענה זו כאילו באה להגן על ערד השוב מ א ד
בתנועתנו :ערך ההון הלאומי והמוסד הלאומי המישב .את הקנין הזה טיפהה
תגועתגו עוד בימים שבשום תוגים אתרים לא עמדו על הדבר.
אבל ההכרזה הפרינציפיונית ,הפוסלת את ההון הפרטי בהתישבות
העממית ,איגד .מגבירה עדיין את ההון הלאומי ואינה מביאה בכנפיה פתרון
לצרכי ההתישבות .הנה פועלים תתתילו רוכשים ,אם בתםכוגות שלחם או
בכספי קרובים מחרךלארץ ,קרקעות בקנין פרטי .מה תהיה צורת ההיים
ויהםי הקנין במקרים אלה — לא קשה לראות מראש .ההםפיק כוחו של עיקר
״ההון הלאומי״ כדי לעמוד בפרץ ולתםנות את האנרגיה המשקית הזאת
לאופק אהד ? והנה נוסדה לעינינו ר מ ת י ם .המתישבים — הברי התםתדרות,
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ברובם או בכללם .הקרקע — קבין פרטי .הכםף המישב — ממקורות
ציבוריים ,שבא ר ד ד מסגרת פרטית )״קרךהיםוד של הולנד״( ,מהרן לרשות
קרךהיםוד הכללית .הקמו מביגיגו למגוע בעד הדבר ז
הנמנעגו ממשא־ומתן עם פיק״א בעגיגי התישבות׳ אף על פי שאינה
מסכימה למםור א ת אדמתה לקרן הקימת ז הנימנע מזה בבוא היום — והוא
לא רתוק — אשר פיק״א תבין כי בשביל פעולת תתישבות רצינית עליה
לתתקשר עם ההסתדרות? באיזו ד י ר נבהר אז — האם נבטית בהוזה
ע י ק ר י ההתישבות תעובדת והקרקע הלאומי נם בצורות

ולמעשה את

העבודה של פיק״א ,או נסתפק בהכרזה ששום כספים להתישבות מהוץ ל ק ר ך
היסוד אינם באים בהשבון לגבינו?
עיקר ההון הלאומי יש לו תוכן מסוים :ה מ ט י ר ה אשר לשמה הוא
משמש ו ש י ת ו ף העובד והמתישב בהגשמת המטרה .אם יש כספים ממקורות
אהרים לאותה

מ ט ר ה ובאותו ש י ת ו ף

ה מ ת י ש ב — איגם מקפתים

את ההון הלאומי ,כי אם מוסיפים עליו.
אם איננו מסתפקים במעט שיש לנו ,אס אנו נושאים את נפשגו באמת
להתישבות עממית ,כי אז אי אפשר לנו לשקוט על מ ע ט ההון הלאומי שיש
בידינו כיום ועל מ ע ט המשקים שבנינו .אנו תייבים לתתור ,בצורות שונות
ולו גם מסופקות ,אל תרתבת המפעל ,כי הוא העיקר ובו הערובה היהירה
מםכגות ירידה .ואם יש סכגות במפעל — גיגצל מהן לא על ידי תימגעות
ד

T

והינזרות מן המפעל ,אלא על ידי זד .שנרתום בו את כל כותותינו ,נגבירו
על אתת שבע ו ע ל י ד י זד .בכורנו לקראת התגברות על המכשולים.
מעל
שהתלבטגו

כל

השאלות

הרבות,

המשקיות,

תתברתיות

והפרטיות,

בהן בהתישבותגו ,התגשאד .השאלת ת א ת ת  :כיצד געשה את

תתישבותנו ל ע מ מ י ת ? הלא כל מה שהםפקגו ע ד עתה ,עם כל תשיבותו,
אינו עדיין אלא מפעל לבורטורי .וכיצד נניע לידי תתישבות עממית ? תתקציב
התקלאי קטן ,והמשק התקלאי יקר .המעגל הזה סגר עליגו .הגענו לאפם־
תתישבות.
אגו תיים באמוגתגו כי יבוא יום וההון תלאומי יגדל ,ולרשותו יעמדו
כספי מלוה ביךלאומי ,והטכניקה של התתישבות תשתכלל ועמד .יוזל בנין
המשק .ובינתים ?
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ובינתים עבד מותו יכות יצירתו של הפועל .יתירים נאבקים בצורות
שונות וגם משונות לתיאתז בקרקע .זה מבקש לו את הקיום בתמישה דונם
ב ר מ ו ד ג ן וזה במשק־עזר כלשהו .באו תקיבוצים ועל אפם ותמתס של כמה
״מומתים׳ /ומתוד שגיאות וכשלוגות שלהם עצמם פתתו ד י ד ל מ ר ת ב  :באו
אנשי גבעת״השלושה ,שאיתרו בגין משק עם עבודה שכירה בתוץ .עוד רבים
מאתנו זוכרים את ההתנגדות והביטול לכד .אתר כד באו קבוצודשילר
ופלוגות הקיבוץ המאותר .לדרבן את מרץ העובד ,לרתום את תםכונו הזעום,
את

שיתופיותו,

כות

פינגםי וממריץ תמגצל

ולעשותם לתלק

את כל

ההזדמנויות להקמת משק ע מ מ י — לזה רמזו כל התתתלות הללו.
באה

ואז

הפעולה

הארגונית

״העשרים

של

)המיועדים

פונט״

לתשתתפות ברכישת הקרקעות על ידי הקרן הקימת( ,פעולה שהידשה את
תקות ההתישבות בלב כמה וכמה מאות משפתות והכניסה אותן לתור מעגל
המפעל
פוגט
היו

הישובי,
הללו,

לסמל

ומאידד

שהמתישב
תירידת,

עוררה
מכגים

לאות

פתדים
גוםף

הויתור

ורוגז

לעבודתו
שמותרים

רבים.

בלב

ולמאמציו
אצלגו

על

עשרים
הגפשיים,
זכויותיו״

תמוםריות של האדם העובד ,לבשורה רעה ,כי גם אצלנו מתהילים להסכים
להפליל׳ לרעה ביהם להבר אשר לא הצלית לתםוד את מ ע ט הכסף הגמבזת,
או שלא זכה ליהנות מ״משק־עזר״ ,כפי שקוראים אצלנו באירוניה את
העזרה הכספית מידי קרובים בהוץ־לארץ.
א מ ת הדבר ,לא תטאת אתת תרבץ לפתה החידוש הזה .ואף על פי כן
ההובה להודות כי בהגשמת הדבר ניצלנו הרבה מן התטאת וניצלנו הרבה
את הטוב שבו .כשנראה עתת את מפת תקרקעות שנרכשה בשביל הארגונים
והקיבוצים ,נראה כי לא היתד .הפליה לרע ,כי לא גפגעו עניני מתוםרי
האמצעים ,כי הקיבוצים לא קופהו .והטוב שבדבר ־־־־ המרצת הרכישות
הקרקעיות ,הבטתתן לעובדים ,גיצול כספי תםכונות ואפילו כספי קרובים
בגולה — גתגלה בקנודמידה הגון ואיפשר לגו עתת את מפעל־האלף .אגםה
בקצרה את ההידושים העיקריים הגראים לי בתכגית ה ה ד ש ה :
א( התישבות
במצב

תתקציב

תקלאית

ההקלאי

גום פ ת

על

כיום

היה

שלגו

התקציב
חזון

ההקלאי

הרגיל.

התתישבות

ההדשה

נדהר .לעידן ועידגים .גס אם גגדיל את אהוז התקלאות בתקציב ק ר ד ה י ם ו ד

ב .כ צ נ ל ם ו ן
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כ י ו ם — לא ברהיק לכת .הוכר איםוא למעשה שיש להקים התישבות חדשה
בכספים נוספים על התקציב.
רכישת

ב(

הה ת י ש בו ת

כסף

העובדת.

פרטי
אם

רוצים

ופרטי־למהצה
אנו

באמת

לצרכי
תתומי

בהרהבת

ההתישבות ,כי אז עלינו למצוא כספי מלוה )לאומי או בידלאומי( וכספי
השקעה של הברות ופרטים .פתיהת מעינות הדשים אד מגבירה את הכוה
המקר של הישנים .הרכב המשתתפים במפעל ההדש מעיד למדי ,כי רק על ידי
יצירת צינור הדש עלה הדבר להפנות את אמצעיהם ומאמציהם להתישבות
עובדת .המפעל קרוי :״הברה להתישבות •ועלים״ .ומטרתה ברורת :ישובם
של פועלי המושבות .לא הצעות סתמיות מרתסות באויר ,אלא הצעה מסוימת,
בקשר עם ארגונים וקיבוצים מסוימים ,שהוגשה מטעם המרכז ההקלאי .זהו
איפוא נםיון ראשון ב ד י ד הדשה זו של משיכת הרכוש הפרטי להשתתף,
בצורה משקית ,ביצירת ההתישבות העממית.
ג(

שימוש

בהכנסות

העבודה

השכירה

לצרכי

ה ת י ש ב ו ת .הדבר איגו טעון בירור .בימי הפריתה הכלכלית בבניה
העירונית צעקנו ותבעגו ולא ידעגו לקיים את הדבר .דוקא במושבה ,עם
תנאיה הקשים ,נמצאה ה ד ר ה ואס גס בדוהק רב.
המטרה ברורה איםוא .הלקו המעשי של המתישב העובד בהגשמת
המפעל וביצירת ההון אף הוא ברור למדי .טרם הוברר באיפן מוהלט ,כיצד
תתנהל הפעולה הישובית .כאן יש מקום להסברה רציגית ולעמידה תקיפה
על העיקר ,שההסתדרות כ ב א ו ד כ ו ה המתישבים תקבל את ההשפעה המגיעה
לה על הנהלת הענינים לבל יתגוון הדבר לאיזה מין ״אפוטרופסות״.
השאלה השניה ,שעליה טרם ניתנה התשובה הברורה :זכות הקבוצה
בהתישבות זו.
כידוע,

ישנם

בין

המשתתפים

במפעל

זה

אנשים

הרואים

לעצמם זכות להצר את צעדי הקבוצה .בשבילנו ,אני מאמין כי בשביל כולנו,
אין כאן מקום לויתורים כל־שהם .שיווי הזכויות של צורות התתישבות
השונות הגהו כלל גדול בתיי הםתדרותנו .מבלעדיו גיטל תופש ההגדרה
העצמית מאת המתישב .בשום קריטריון אחר ,מחוץ לקריטריון המשקי —

ותק וכושר העובד — איננו יכולים להכיר .כל זיזה מששח זה כרוכה

להערכת
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בדמורליזציה ובהשפלת העובד .בין המשתתפים יש גם שהכירו בצדקת
עמדתגו ,ואיגי מפקפק כי עמדה אמיצה וברורה מ צ ד ההסתדרות תסיר
מעלינו כל התנקשויות בשטה זה .התנקשות זו פוגעת קשת גם בעיקרי
ההסכם שעליו הושתתה הסוכנות המורחבת.

כשאני מתבונן להתתלות הראשונות של מסעל־האלף

מבפנים,

מתוך אפני התגשמותו ומאמצי המתישבים ,אני מוצא כמה תידושי־לני,
שאינם אלא אותות לטובה במהלך התישבותנו .תברים נאמנים וצופים
למרהוק הרבו להשוש ,ואויבים כבר שמתו לקראת טרף .אולם כמת מן
התששית ומן התקוות כבר נתבדו ,נוכחנו כי מפעל־האלף אינו מרהיק
משורות המעמד ,אלא מקרב ,אינו מפורר ,אלא מלכד את המהנה .אם מי
T

שהיו הקלאים וגתרתקו בתגרת המסיבות נאתזים עתה בתקות ההתישבות
ומוצאים שוב את עתידם בכפר ,אם פקידי ההסתדרות תדליס לראות את
עצמם כפקידים גצתיים ומתוים לעצמם ולילדיהם דרד לעבודה גופגית ,אם
פועלים

עירוניים

בעלי־מקצוע

המיטיבים

להשתכר,

מאפשרים

לעצמם

ולתבריהם התקלאים לעמוד יתד על הקרקע במאמצים שיתופיים — הרי כל
אלה הם תגים תדשים ,תזיונות־לף היוניים במהלד התישבותגו .זה הורג
ממסגרת המסורת ,אבל זה ממשיד את הקו העיקרי.
ובינתים הולד ונעשה מפעל ישובי־שיתופי עצום .ערכו של מפעל•
האלף אינו רק למענגו .אפשר שבזה גםתה ד י ר עבודה גם לחוגים דתבים,
אשר איגם אתנו כיום .לא צרי-עין אנו .אם דרך ההתישבות העממית
,,

העובדת תיפתה גם לפני יוצאי ״המעמד הביגוגי  ,יהיה זה כיבוש גדול .עד
T

עתה עשינו כמה נסיוגות לארגן חברים קרובים לנו בחוץ־לארץ לשם
התישבות )״אתודד ,״תירוה״׳ באמריקה( ולא הצלתנו .עתה ,אפשר ,נמצא
דרך לשתף במפעל ההתישבות את פועל העיר והכפר ,את העובד בארץ עם
הברו אשר עודגו בגולה .והרי עוד צ ע ד אתד לקראת המרתב.
אייר תר״צ.
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ביום
עם

7/

דבר׳׳

מלאות ל״דבר״ חמש שבים — יום אריד אחד של מאמץ

קולקטיבי ,של עמל מפרד ומרבין — אפשר תייבו זכאים ל״שמהה של
מצודד שבה נסכם ,מתיד הכרת עצמית ,לא מתעבות ולא מתרברבת ,את
פעלו של ״דבר״.
אד לא ע ת הג היא לבו .לא בימות־הג הל הפעם יומו של ״דבר״ ,אם
כי ב ך ל ו א י תוא לתג תביכוריס .לא יום קדש תג ,כי אם י ו ם _ק ד ש מ ש מ ר .
כי םגר עליגו המצור .ה״ששוגות הזעירים״ ,התמודים ,של תפרט ושל
הקיבוץ ,בטרםים עתה בהרדה הגדולה.
ובשעה זו ,כשכל כותות הבפש עד תומם גתוגים־גתוגים הם להרגשת
המערכה הכבדת ,מול תזית האלמות ,ה&טבה והבכלים! כשהמפקדה הראשית
של המהבה העובד מצווה לאזור את כל כותת ואת כל כוה המהבה כדי
להכריע במערכה זו ,הרהוקה עוד מקצה ,יש צורר שמקצה המהבה ועד קצהו
תישמע הקריאה התרישית:
T

עמדו איתן .אל ירתע המתבת .אל תרפה היד .אל ישמט אבך־הבבין.
אל תםתגור העין .היש המגובש אשר לבו ,הבפש אשר עשינו ,כות תיוצר
 ...אשר גיליגו — הזקיס הם מכל אלמות ,מכל שטגה ,מכל גכלים .כל תבוסה
תיצוגית בת־הלוף היא ,אם המתגת בפגים לא יתמוטט .אל מ י ט !
עוד יבוא לגו יום תג.
םיון תר״צ ,אחד ביוני .1930

כ

,

בתמוז
)נאום בירושלים(

< בשעה שהופיע הרצל בעולם היהודי תיו כבר מסותתים פתות או יותר
כמה וכמת אלמנטים של הציונות המאותרת :המהשבה הלאומית ,תיבת־
ציון ,היהם הרומנטי לאדמת ארץ־ישראל ,השאיםת לתקלאות ,השאיפה
להקמת התרבןת

מגדת! ה ח ת אשר הוצל נשאו בקרבו

 mמדמי,
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אהד לגמרי .הוא הדים את הדגל הנוצץ ,את הדגל האוטופי כמעט ,שבו לא
האמינו גס אגשים אשר שגים רבות נשאו ומםרו את הייהם למען תיבת־ציון.
הוא הרים את הדגל של ״ ק י ב ת גלויות״ .הרצל ראה לא רק איזו יהדות
מופשטת ,איזו שכיגה בגלות .בכוה מיוהד ,בראיה בהירה ראה את אסון
העם המתבוסס .והוא גיגש אל אסון תעם משתי גקודות :מבתיגת הרעב של
תאומה ומבתינת הכבוד האגושי של תאומת .יותר מאהרים הרגיש הוא מה
שהוא קורא ״יודךגאט״ ,את מצוקת ישראל ,את העוגי והדלות .והוא גם
ידע שאין שום פתרון ושום ד י ד של גאולה ממשית למצוקת ישראל מאשר
הדרד הזאת אשר קרא לה ״מדינת היהודים״ ,ריכוז המוגי יהודים והעברתם
מן הגיטו לתיים תדשי&ו וגם ביתם לכבוד האומה הרי הוא ,התינוק שנשבה
לבין האומות ,האדם אשר לא ידע כלל את כאבי התרבות שלגו ,מתור
רגש־כבוד של גאון אגושי הרגיש את ההשפלה האנושית תלאומית של
כבוד האדם.
לשגי הדברים האלה תיפש פתרון .והוא לא מצא אותו לא בתגועת
האםימילציה ,ואף לא בזרמים השוגים של הלאומיות העברית בגולה .אד
בפתרון שלו ,שגראה כל כד משוגה ,כל כר אוטופי ,כל כד מהוץ ובגיגוד
לשכל הישר ,האמין.
והשאלה האתת ,אשד לדעתי תייב לשאול את עצמו כל ציוני ב כ

,

בתמוז ,ה י א  :המאמין אני בתורה המוזרה הזאת — בריכוז המוני היהודים
בארץ־ישראל? המאמין אגי בהגשמת קיבוץ גלויות? ואל נתבייש ו נ ו ד ה :
טובים והכמים גדולים לא האמינו .אולי רצו בדבר ,אבל לא האמיגו !,והויכוה
הגדול שהיה בין הרצל ואהד־העם ,בתכגו ההיסטורי והאמיתי ,לא היה של
מזרת ומערב ,של יותר רותגיות ופתות רותגיות ,של תרבות או תוםר־תרבות,
וגם לא בשאלה של רוב ומיעוט .אלא — אהד־העם ראה את ארץ־ישראל
כמקלט לישוב היהודי בארץ־ישראל ,שיגיע כאן לעצמאות ולהיי תירוה!
4

־ בשביל הרצל היתד .ארץ-ישראל מקלט לרוב העם העברי ,לכל אלה ביהדות
אשר יהיה להם צורר בארץ־ישראל .וכאן ,לדעתי ,יש לראות את הנקודה
העיקרית ,אשר בה היתה שונה הציוגות המדיגית מכל תגועות הגאולה שהיו
לפני הרצל.
לפני  35שנים היד .יהודי אתד משכיל ומלומד ומפורסם מ א ד בעולם,

ב .כ צ ב ל ם ו ן
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בן גילו של הרצל ,בשנה אהת גדול ממנו ,והיה מפורסם בטרם שהרצל נעשה
לציוני ,היה יותר מפורסם ממנו ,פרופסור לפילוסופיה באתת האוניברסיט
אות באירופה ,היבר ספרים רבים — לודביג שטיין .ולודביג שטיין ביקר
בארץ-ישראל כיהודי אשר התענין בשאלות היהודיות .על פי השכלתו והינוכו
היה יותר יהודי מהרצל .הוא ביקר את תערים בארץ־ישראל ואת המושבות
ובא לידי מסקנה ברורה שאין כל טעם להתישבות היהודים בארץ-ישראל.
והנימוק פ ש ו ט  :הארץ דלה ,בארץ הזאת כמעט שלא יצמה שום דבר .יש בה
רק כרמים .והוא עשה השבון ברור מ א ד  :רק ג פ ך ה י י ן יכולה להצליה באדמה
זו ,עם הארץ ן ^ י ר עצמו מן היין ,בארץ אין שוק ליין ,ואין כמעט תקוה
שהיין ה א ר צ י ש ר א ל י יכבוש את שוקי העולם .הוא ראה את הנמל ביפו
ועשה תשבון :במקום שיש נמל עם סלעים אין תקוה להתפתתות התעשיה
והמםהר .הוא ראה את המשטר התורכי בארץ ובא לידי דעה שבמשטר
כזה לא כדאי להתהיל בהתישבות .מוטב להישאר אצל הצאר ניקולאי מאשר
ליפול תתת עולו של ע ב ד אל־המיד .הוא עשה הסתכלויות נכונות מ א ד
כשהן לעצמן והסיק את המסקנה ,שרעיון היבת־ציון הוא הבל ודעות־רוה.
אמנם הרבה מאד ארגומנטים של אנטי־ציוגים מהזמן ההוא נפלו בינתים.
אפילו ע ב ד אל־המיד נפל ,במקום הנמל ביפו יבוא אולי נמל אחר׳ במקום
הגפן

מתפתהים

כמה

ענפים אחרים

בתקלאות.

ובכל זאת

אני מניה

שפרופםורים השובים ואגשים המביגים בשאלות סוציולוגיות ופוליטיות יגיעו
גם כיום לידי מםקגה שבא אליה לפגי  35שגה לודביג שטיין.
וכאן אולי נקודת-ההבדל הגדולה בין הראיה של הרצל ובין הראיה
של כל האדם .הוא ראה את המציאות הפוליטית של העולם לא כמו שהיא
כיום ,לא במצבה הסטטי — הוא ראה את הכותות הפועלים בה .הוא לא ראה
את הארץ בצורה של הפרוביגציה העותומגית תגידתת ,כי אם ראה את
הכוהות הצפונים בפינה הזאת שעל שפת ים התיכון?1הוא ,אשר לא ראה ולא
ידע את העם העברי ,הרגיש את הכוה הגדול הצפון בעם העברי ז והראיה
הזאת ,ראיית ה ע ת י ד הגדול של הארץ ,של העם העברי ,של הפוליטיקה
העולמית — העלתה אותו על פני כל הסלעים והמכשולים של המציאות|.
בזמן שחלד נרגז מאת ע ב ד אל־המיד והכריז שבא ע ד לקיר אטום — ידע

ו!יצל כי בשעון ביד אפשר

לדעת מתי יבוא יומה האתרון של המלוכה
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העותומנית• הוא ראה את מצוקת ישראל ככוח אשר מוכרת לפרוץ לו דרכים,
וראה את ארץ־ישראל לגמרי באור אחר מאשר ראו בני דודו ,ואולי באור
אתר מאשר ראינו אנהגו .עצם העובדה שהוא שם לב לא רק לארץ־ישראל,
כי אם גם למקום כמו אל-עריש ,מקום אשר אולי היהודים והעולם לא ידעו
את שמו מקודם ,רצועת אדמה ביו ארץ-ישראל והםואץ ,שם הלם את
המהשבות על המים ועל השקאת המדבר — הדבר הזה פותת לנו פתת קטן
לתור הלבורטוריה הגםשית של הרצל ,לתוד הראיה הזאת .הוא ראה את
השחר העולה על האגושות ,ראה את ראשית תאוירון ,את שיגוי המרכז
הגיאוגרפי .הוא ראה שכל העולם הזה על תוף ים תתיכון ע ת י ד לשוב להיים
ולמלא תפקידים השובים בכלכלה תאגושית .והצירוף הזה של החזון האגושי
העברי ,ראיית סבל האומה והכוחות הכמוסים ,יהד עם ראיית השינויים
בסדרי העולם ,פיתוה הטכניקה והתיאת הנשמות — כל אלת נתגו להרצל את
האפשרות לראות את ארץ־ישראל רבתי ,בערכה הגדול בשביל העולם ,את
ארץ-ישראל כמקום ל ק י ב ת גלויות .ובמובן זה היה הרצל בזמגו בודד .וידוע
באיזו מידה סבלה התגועה הגדולה הזאת ,אשר באה לתייס על ידו ,מכפירות
ומיאושים .כל מכה דיפלומטית ,אשר קיבל הרצל בזמגו ,הפכה להרבה
ציונים למשבר היים ,ליציאה מן המהגה .אילו יכלה הציוגות עכשיו לרכז
מסביב לדגלה את כל ההמוגים אשר בתקופות הגוער ,ברגעי ההתרוממות,
היו בהוד תמתנה — אז היה מראה הציונות אתר .האמת היא ,כי כל מה
שנעשה בציונות נעשה רק על ידי אודים מוצלים מאש ,על ידי תלקים
קטנים ,אשר נאחזו כשלימות או רק במקצת בחזון הרצל.
הרצל הכריז על מדינת היהודים .הרצל לא נשאר נאמן לשם הזה.
הוא נשאר נאמן לתוכן הזה .ומה היה תוכן הרעיון של ״מדינת היהודים״
של הרצל ? האם זהו התוכן ,המסורס לפעמים כל כד קרובות ,של דקורציה
ממלכתית ,של צעצועים ממלכתיים ,של םימני־שרד ,של קצינים ,של צבא,
של

מתנות?

הרעיון

של

ה״מדינה״ ההרצלית ,אשר

בגשתו להכרזות

פוליטיות גדולות החליפו הרצל ב״מקלט בטוה״ ,היה רעיון של המונים
יהודים גדולים ,העובדים ,תיים ויוצרים צורות היים ושלטון .הרצל לא הציג
את השאלה בגלוי ,אם ארץ־ישראל תהיה מדיגה יהודית או דק פרוביגציה
תורכית .לא זה ע מ ד במרכז .במרכז הציונות ע מ ד היסוד הישובי תכלכלי.
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ואת ההגשמה של הישוב הזה ראה הרצל באמצעים כאלה ,אשר לפניו לא
ראו אותם .אגהגו רגילים לתעמיד את הרצל בגיגוד לתיבת־ציון במובן זה
שהרצל לא ידע להעריך את הפעולה הקטנה ,את הרכישה הקטגה של שעל
אדמה ,את ספינת העולים הקטנה .אולם מי שקרא את ״מדינת היהודים

,,

ואת ״אלט־ניילאנד״ ,ראה שבמרכז העגיגים של הגשמת הציונות ראה הרצל
את עבודת הבגין ,את פרובלימה הקרקע ,את שאלות העבודה .הוא דאה א ת
הציוגות לא כענין של קבוצת אנשים ,אשר יעבדו בתשאי וישפכו בתיק
הארץ את געגועיהם ,אהבתם ועבודתם ,הוא ראה את הציונות כשאלה ב י ד
לאומית המתייבת פתרונות ביךלאומיים ,הזקוקה ליצירת תגאים פוליטיים
להגשמתה.

אבל אף רגע אהד לא תדל לראות את ההגשמה

בעצם

ה מ פ ע ל  ,לא ביצירת תנאים למפעל ,כי אם בעצם המפעל .גם זה אולי
דבר שהבדיל בין הרצל לקודמיו .הוא לקת את כולנו בציציה ראשנו והעמיד
אותנו בפני ההכרה להגשים את הציונות.
והנה עכשיו ,אתרי שמצד אתד עברו עלינו שנים אשר פתתו לנו
אפקים רהבים ,ומצד שגי באו אליגו שגים של ערפל גמור — עכשיו הייבים
אנהנו להגיד בעצמגו :אם גוכל להתבוגן למה שגעשה בארץ ע ד עכשיו ,אם
גוכל להעריך את המציאות הציוגית לא מתיד השקפת של רגע ,כי אם
מתוך השקפה של התנועה בדינמיות שלה — נכיר כי הגבואה של הרצל
הולכת ומתגשמת .אני יודע איך יכולים להתקבל עכשיו הדברים הללו ,בזמן
שספינה יהודית איגה יכולה לגשת לשערי הארץ ,בשעה שהתרב מוגתת על
הרתבת שטהיגו הקרקעיים .ובכל זאת גוכל להגיע להכרה ברורה :החזון של
הרצל הולד ומתגשם ,הוא מוכרה להתגשם .ה ד י ר היא הרבה יותר ארוכה,
ואולי הרבה יותר קשה מאשר ראה הרצל .ולפיכד אגתגו רשאים לראות את
מה שעשינו ע ד עכשיו רק כעבודה לבורטורית ,כעבודת הכשרה .את ערד
הרכבת אי אפשר למדוד על פי זמן מהלד הרכבת הראשונה ,כשם שאת ערד
האוידון ותפקידו של האוירון בהיסטוריה האנושית לא נמדוד לפי זה מה
היה עם הצפלין הראשון .ומבהינה זו עלינו לראות מה הן הפרובלימות
העיקריות להגשמת הציוגות .לא מה הם המעשים להגשמת הציונות ,אלא
מה הם האלמנטים ההכרתיים לתנשמת הציונות ,מה השגגו במשד הזמן הזה
ומה רומז לנו לשנים הבאות.
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השאלה הראשונה היא ,אם עם ישראל מםוגל לישב ארץ .רבים
מתבריו ומתלמידיו של הרצל עזבו את המערכה ,ורבים מאתנו במיטב
נעוריהם תתיאשו גם בבואם לארץ ,מתוך הפתד שעם ישראל איננו עם בונת.
יתודים

אמרו:

יצלתו

ללכת

לכל,

לאוניברסיטאות,

להיות

למהנדסים,

לרופאים וכר ,אבל לא ללכת לבנות נשמות .והנה בא העם הדווי והכואב ,עם
האויר והבטלן ,וגיגש לעבודת־בנין עצומה .כשאנו רואים עכשיו בארץ את
רוטגברג ־־־ האם איגגו רואים באלה אותו

העבודות השונות ,את מפעל

האלמנט אשר ממנו נבנה ,,אלנדניילאנד״ ? אין עדיין בפעולה תזאת אותו
ההיקף הגדול ,אולם האלמנט היסודי ישנו .לאהד זה יבוא הדבר השני —
הכוה הדותף את ישראל לתפש לו דרר .במשד שגים מועטות הםפקגו אגהגו
לעבור דרכים אשד לפגים עברו אותן אולי במאות שגים .היו רבולוציות
עולמיות,

ארצות

תשתהררו

והשתעבדו

כבר

שוב,

זכתת

היהדות

לאמגםיפציה בכמה ארצות נתשלות .גתקיימו כמת גבואות שגיבאו בימי
הרצל ,שהנה יבואו ימים ולא יהיה צורר במדיגת יהודים ,היות ותאומות
תשתהררגה והיהודים יהגו משיווי־זכויות .השיגו זאת ברוסיה ,השיגו זאת
לכאורה גם בפולין ,אבל הכוה הדותף את היהדות לא רק לא הופתת —
תדברים מרתיקים לכת .אמרגו לפגים ,שכל מהפכה סוציאלית בעולם ע ד
שהיא תביא את הגאולה לעולם מוכרחה היא לגלגל אותנו בתוך גלגלית —
והנבואות האלה הפכו עכשיו למציאות גלויה וברורה בכל העולם .השבגו
שהאסון הכלכלי של היהדות הוא רק אסון של היהדות המזרתית ,של
היושבים בתהום המושב ,היהדות בלי זכויות .והגה עברו שגים אתדות,
וכרגע

היהדות

הגרמנית

הולכת וגתרבת

גם

במובן

הכלכלי

הפשוט,

ולפגיה — הכרה של הגירה .ומה געשה עכשיו ביהדות האמריקאית ,שתיתה
למגן ולהצלה לנו במשך כמה שנים? הרי מתבלטים תכוחות הממריצים,
העושים את הגשמת הציונות לשאלה בוערת ,לא לדבר שבמותרות ,לא לדבר
של משהק לאגשי־רוה ,שהכל מהוץ לזה אצלם מסודר ,כי אם לשאלה שלא
תתן מגוה ליהודים וגם לא תתן מגוהה לעולם כולו.
אולם לא רק אלה הם הכוהות הפנימיים הפועלים בשטת זת ,כי אם
יש גם כוהות אתרים .שאלות העמים המדוכאים ,שאלות הוםר-העבודה
וההגירה הולכות ונתפכות לעינינו משאלות מקומיות לשאלות עולמיות.
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והן לא ת ת נ ה מנותת ,עד אשר ימצאו להן פתרון בכוח גורמים פוליטיים
עולמיים.
אולם יש עוד שאלת אתת ,העומדת אולי כרגע בראשיתה ,אבל היא
בלי שום ספק תעסיק את העולם בתקופת תקרובת ביותר :יש באירופת עודף
של אוכלוסין ,יש הוםר־עבודה ,אשר אין בכוהה של אירופת לפתור אותו.
הארצות ששימשו ע ד עכשיו מקלט ,ארצות הציביליזציה ההדשה ביותר,
הולכות וגםגדות ,כמעט כבר גםגרו לגמרי .והעולם יהיה מוכרה מתר•
מתרתים לגשת לאותה ה ד ר ה אשר אליה באנו אגו לאהד הרצל .העולם
יהיה מוכרת ללכת לישב ארצות גשמות ,אותן הארצות של אםית ואפריקת,
הנתונות כיום בידי שלטונות של עמים שאיגם יודעים בעצם לבגות אותן
ואינם

נותגים לאתרים לעשות זאת .ובמקום ההגירה הקולוניאלית של

אירופה במשד שנים רבות ,ההנירה של מנצלים ,המדכאים את ילידי הארץ,
יתתיל פרוצס תדש של תגירת המוגים לעבוד ,בלי לגצל אתרים .וגורלנו המר
רצה שאת הדרד הזאת גפתת אגתגו.
וכאן ,בהכרה העולמי הגדול הזה ,ישגה ערובה השובה מאד ,שהמעשה
אשר התהלגו לא יהגק ,שאי אפשר יהית לסגור בעדו את ה ד ר ה במידה
שהשאלה הזאת מתתילת לתיות לשאלה אנושית גדולה ,במידה זו הולכים
וגבראים גם כותות ודעת־קהל עולמית גדולה ,אשר יעזרו לפתור את
השאלות היסודיות שלגו.
אנתנו תיים כרגע באתמוםסירה הדהוקה והלהוצה של רוב גדול
בארץ ,אשר אינגו רוצה בגו .ואיגגי רוצה כרגע להיכנס כאן לניתוה הרצון
ואי־הרצון הזה .רהוק אני מאלה אשר מתיר הולשה ,מתור התבטלות ומצפון
בלתי־שקט מוכנים הם כמעט לקבל כל עלילה וכל דיבה כמטבע עובר
לסוחר .רוצה אני לעמוד על החזיון הזה שהליכתנו לארץ יכולת לתתקבל
בחוגים

פרוגרסיביים וליברליים

כמו הליכה לשעבוד ,לנישול ,לדתיקת

רגלים של מישתו .אין עדות יותר מובהקת מזו לחוסר חמחשבה תעצמית
בכמה וכמה הוגים של אינטליגגציה בעולם ,לזיוף מושגים ולםירום מושגים.
במשד מאות שגים הלכו בגי אירופת לארצות אפריקה ואסיה כםוהרים
ומוכרים ,במיסיונרים ,כאנשי־צבא ,כמגצלים .אגהגו הגגו העם תראשון אשר

הלך לאחת מהארצות

האלה מתור שאמר לתושביה :יש כאן מרהב לכם ויש
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• נם מרתב לנו .איננו מביאים לכם שום שעבוד ושום דיכוי ,אבתנו מביאים
שתדור לעצמנו ומתיר כך יב1א גם לכם תשתרור .לא למענכם אנתנו תולכים
לארז• אד מפעלנו הוא כזה שאין מישהו נדהק על ידו .כל הקונטיננט הזה
הנמצא על הוף הים התיכון ,אשר היה פעם מרכז התרבות תאנושית ,וגם
מרכז הכלכלה האנושית ,שהכיל פעם אוכלוסין עצומים — ,לא יתכן שבשעה
של רעב ומצוקה בעולם ישאר קנין של האוכלוסין המעטים והמדולדלים,
היושבים פה ואינם מוצאים כאן מהיד .גם לעצמם .כל הכניסה שלנו אפשרית
רק על ידי זה שאנחנו יוצרים מהיד .הדשה.
וזה אולי ההבדל הגדול בין ההגירה היהודית לארץ־י&ראל ובין
ההגירה לארצות אתרות .אם לכל מקום בעולם הלכגו משום שהדרגו לסדקים
של הכלכלה של עמים אהרים ,הרי כאן בארץ ידענו ברור שאגהגו מוכרהים
מהיום הראשון לבואנו הנה לברוא כלכלה הדשה .והנה — הכפלנו את
האהוז שלנו בארץ ,רכשנו לנו שטהי אדמה ,שידוע מה היה ערכם לפני
בואנו לארץ .הקימונו משקים והנהנו גם את היסוד להתפתתות הבאה .אנהנו
גיליגו את יסוד המים בארץ .אגהגו גילינו ענפי תקלאות שהם ענפים
מוגופוליים .הגענו לידי כ ך שזכיגו לשמוע שבתים מפי םימפםון ,שהבננד.
ה א ד ר י ש ד א ל י ת היא הראשונה בעולם ,שהדבש הארץ-ישראלי הוא השגי
בעולם ,שלענף גידול העופות יש סיכויים רבים — כל הדברים האלה שלפני
שנים מספר לא היה להם יסוד בארץ .ומהי ,למשל ,הכנסת גזעים הדשים
לארץ ,אשר לא ידעה מה זאת מתלבה ,מה זאת פרה הנותנת חלב .אלה הם
מפעלים

ממלכתיים ,ממדרגה ראשונה .רק

בהתפתתותם

מתברר הערר

הכלכלי הגדול שיש ל ה ם  :הניצנים הראשוגים של התעשיה ,תכגםת תתשמל
לארץ ,גילוי בארות ומים במקום שמקודם לא היו .במשך קרוב לארבעים
שנה התבוססה באד־טוביה בעניה ולא יכלה להגיע לאיזה קיום ,ורק בשנה
האהרונה ,םמוד למאורעות ,גילינו שיש אוצרות מים בבאר־טוביה .עלינו
לראות את הפרספקטיבה לתתישבות הדשה בארץ ואת האפשרויות תגדולות
בארץ ,שאין להן מגלה מבלעדיגו .כל מת שגילינו הם רק גםיוגות קטנים
הנותנים לנו רק את נקודת־המוצא בשביל העבודות הבאות.
מד .שתשוב לנו כרגע ,כלכל תנועה משתררת ,הוא — להכיר בזכותנו,
בצדקתנו ,בכוה היצירת שלנו .ואת ה ע י ד המוסרי הזה ,נדמה לי ,יכולים
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אנהנו לינוק כל שעה וכל יום מעבודתנו .כל מה שאנו עושים — זוהי תנועה
לנישול יתושים ,לנישול שממה ומדבר .מה שאנו עושים — זוהי המלהמה
היותר ציביליזטודית בעולם .המפעל שלנו הוא מפעל היוצר אפשרויות
תדשות של קיום ,המקשר בנין ארץ עם המאמצים היותר מודרניים של
הטכניקה ,של המצאות ,של פיתות ענפים תרשים .תוא יכול לתת לנו אותו
רגש הסיפוק ורגש הגאון שהיו לתרצל בשעת שראת בחזון רותו את אמצעי
הכיבוש ואמצעי היצירה ,שבהם יאתז ישראל בשובו לאדמתו .מתר־מתרתים
גמצא בקרבנו את היכולת גס על ידי יצירה וגם על ידי מלהמה — לשבור
את הכותות העומדים על דרכגו ,ומפעלגו יפרוץ קדימה.

קבלת פנים למשלתת הפועלים מאמריקה
אפגה בדברי לא אל המשלתת ,כי אס אליכם ,הגאםפים כאן .אין
רצוני שנדבר אליהם ,כי אם שנדביר אותם ,כלומר ,שגביא אותם לדיבור,
בעיקר ש ם  ,כמובן .ולפיכד אל גשמיע להם ואל נראה להם ,כי גתן להם
לראות במו עיניהם .יראו ויאמינו למראה עיגיהם .גם היהודים הטובים
ביותר בזמננו הם הםרי אמוגה .היאמיגו בגידיורק כי בלי תזנים ואמגים
ובלי פרסום של כמה שבועות קודם נתכנס הנה ,לבית־העם תתל־אביבי ,בן
רגע ,באפם יד ,קהל בן אלפים רבים ,קהל צעיר ,לשמוע לדברי נאומים
״יבשים״ ? בעומק הלב עוד מאמינים רבים כי ארץ־ישראל הגה יציר דמיוגי
של הציונים .יראו ועכתו כי ארץ-ישראל תיא מציאות היה.
אגי מדבר איפוא לעצמגו .הרגע ב ך ה ל ו ף הוא .עוד שעה ושעתיס
ונהיה מעבר למסיבה .אד ברגע זת מתרהש דבר־מה .משק כגפי ההיסטוריה
גישא על פגיגו .פגישה זו ביגיגו ובין תברי תמשלתת היא פגישה של שני
גהלים

היסטוריים:

ביל״ו

ו״עס

ע ו ל ם ״  .אכן ,תמישים שגות היים

ומלהמה ציפו לרגע הזה .ודאי שההיסטוריה אינה געשית באסיפות דוקא
וברגעי הג .טיפיךטיפין שלה הנוקבות יש שתן סמויות מן העין .אולם יש גם
רגעי התגלות ,רגעי סיכום ,שהדברים פורצים ונראים ל ז י ן כל.
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לפגי תמישים שנה תתתיל הקרקע מתמוטט תתת הרגלים .רובם עוד
לא ידעו באותה שעת את גודל הקטסטרופה .רבים עוד לא תפצו לתפיר בת
גם זמן רב לאחר כ ך באותו זמן עוד ישבו יתודים שקטים בעיירותיהם,
בדלותם ,על פרגםותיהם ,מבלי להרגיש מה צפוי להם .הצעירים המשכילים
ציפו

לגאולה

אשר תבוא

מתוקים תדשים,

ממשטר פרוגרסיבי,

ממתן

אמנםיפציה .והגה גתגעש הקרקע .ואותן העיירות שבהן ישבו אבות ובגים
מדור דור התתילו פולטות את בניהן .התהילה הטלטלה היהודית הגדולה.
נמלטו מפני המות ,מפני הצבא ,מפני תדלות ,מפני השוד .הפליטים הםהוסים
והמדולדלים האלה ,ללא תורת ותרבות ,ללא רב ומורה ,לא ידעו ודאי כי עליהם
הוטל להניה יסוד לישוב עברי עצום וכביר .הגל האנושי הזה ניתן בארץ
ההדשה לניצול ללא כל הגנה ,להיי מרתף ובתי״זיעה .יסודות תתרבות של
העיירה הלכו וגשרו ודמות האדם הלכה וניטשטשה .נתרתש נם ,ולאותו זרם
הבריהה הםטיכית נצטרף קילוה דק של אגשים צעירים ,אשר הכגים לתור
וארגון.

האנדרלמוסיה הזאת א י ד י א ה

צעירים ורעננים ,הולמים ואמיצים .הם הבליעו את עצמם בתור
המהנה ,נשאו בסבלו ,הלכו כפועלים לבתי־הזיעה ,השתתפו ביצירת קומונות
תקלאיות ,קראו למלהמה ,לשביתות ,לארגון מקצועי ,הטיפו השכם והטף,
הקימו במות ,יצרו עתוגות וספרות .הם עוררו בתור המרתפים האפלים את
הזיק האנושי ,עוררו את רגש הכבוד ,צמאון לתרבות

לשיפור התיים.

מהמוני אדם מסכנים ועלובים יצרו תברת ,מעמד ,תנועה .בתור השבטים
והלנדםמנשפטים הרבים של המהגרים הכניסו את היסוד ת מ א ת ד  :העבודה,
הסוציאליזם.
ואם בעשרות השנים האתרוגות ,ההל מימי קישיגוב ,מרגישה כבר
הציבוריות היהודית העולמית כי הישוב היהודי באמריקת אינו אבר מדולדל,
כי המוניו אינם רק הייטים פליטי עיירה ,ועסקניו אינם רק גבאי בית־כנםת
עם־הארצי — הרי קומץ הסוציאליסטים היהודים באמריקה יש לו בזה יד
ושם .זכותם גדולה מלפני ההיסטוריה הישראלית.
ומכאן לחזיון הטרגי המלוה אותנו במשד כל המישים השגים ,תתל
7

מן הפירוד בין ביל״ו ו״עס עולם ׳ .כשני מתנות שונים צוררים עמדנו שגים
רבות .האינטליגנציה הסוציאליסטית ,הניכת שאיפות הטמיעה והתתרוםםות,
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אשר בהוד ההגירה דבקה בהמוני עמה — שמרה על עצמה ,בקנאות דתית,
מפני רעיון הגאולה הלאומית .המיני הפועלים הסתפקו במלהמה הכלכלית
אשר עמדה לפניהם ובפסוקי התורה אשר קיבלו מפי מדריכיהם .שנים רבות
היו ארץ-ישראל ,רעיון תתקומה ,השפה תעברית — ״טריפה״.
רק בודדים ,אמיצי מהשבה ,יצאו מתיר המתיצות הללו .״פועלי־ציוך
הראשונים פרצו את הגדר .נהמן םירקין ,היים זייטלובםקי והבריהם הורו,
הטיפו ,נלהמו ,אולם המוני הפועלים נשארו אטומים.
אד מה שלא עשה הויכוה ׳־־ עשה המפעל הארץ-ישראלי .תנועת
הפועלים תממשית בארץ היא שכבשה .האנשים פתהו את שערי הלב ונכבשו
מרצונם הטוב.
הכיבוש המסודר והשיטתי הזת ,שעליו תלמנו שנים רבות ,התל עם
הסתדרות העובדים.

העצר

ממפעליה

הראשונים של

ההסתדרות היתה

תמשלתת לאמריקה ,ליסוד בנק הפועלים .מה מעטים היו אלה שנענו לנו אז.
מכם

פ י י ן העיז להושיט לנו יד .ונענש .הוא שילם ביוקר על מלחמתו זו

שפתח

בה באש נעורים ,בהיותו עומד על סף הזקנה .בין הראשונים

שהרגשנו בהם ידידים גאמגים היו י ו ס ף ש ל ו ם ב ר ג ,שנבתר לקוגגרם
העבודה ,ו א ב ר ה ם ל י ם י ן ,המשורר ותלמיד־הכם ,מאבות ״הבוגד״ ,אשר
הגה במשך שגים רבות את מתשבותיו הלאומיות וטיפת בירתוגו את התיבה
לארץ ,לספרות העברית ולמפעל ההלוצי .בין אלה שהתתבטו הרבה וגאבקו
הרבה עם עצמם עד שנכבשו על ידי הקסם של ארץ־ישראל היה אב .כ ה ן ,
אשר

ביקר בארץ פעמים ואשר שירת את תגועתנו בהום לב ,באהוה

ובגאמגות .תשוב איפוא שנכיר• גם בימי ערפל ,מה גדול כוהה תכובש של
תנועתנו.
וסיכום נפשי ראשון של הכיבושים הללו תוא דבר בוא המשלהת.
סיכומים כספיים וארגוניים כבר ראינו .אולם מי שהיה סבור כי מפעל
המגבית הוא ענין של טכניקה ארגוגית בלבד — אינו אלא טועה .שליתת
המשלחת מעידה על הצורר הגפשי העמוק לראות את תארץ ואת הפעולה
מקרוב.
אגו רגילים במשלחות .אפשר לומר ,שבעגו משלתות .ולא רק משלתות
מבגי הגזע העליון ,תשוטט רמים .גם משלתות שלגו לא תמיד משביןןןן
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אותנו נתת .טעמנו טעם ״מומתים״ ,היודעים בטרם צאתם כי פת בארץ
יושבים בטלנים ,הרתוקים ,כמובן ,מכל ״אסישנםי״ ,טעמנו טעם אפוטרופםים,
הבאים הנה כ״נותנים״ .ובלי לזלזל בשום אדם אשר איזה ניצוץ מקרקע
נשמתו מביא אותו הנה ,יש לנו לעתים ה ר ג ש ה  :עיםנו ל״אולרייטניקים״
הללו ,הבאים אלינו כיצורים נעלים יותר ,המביטים עלינו מלמעלה למטת,
תרואים בגו את ת״מקבלים״ ,את הזקוקים ,בלי שהם ירגישו את עצמם
זקוקים אלינו ,מקבלים משהו מאתנו.
זכות היא לתנועת הפועלים ,שהמשלתת שלה באה לא כרביזורים,
לא כמתפשי מומים ,לא כמדריכים ומורי נבוכים .תם באים כתברים מן
השורה .לראות וללמוד.
בשגים האתרוגות עםקגו ב״הרתבה״ .מימי תרצל ביקשגו את הרתבת
התחומים .מעולם לא ראיגו את הארץ כעגין של הישוב בלבד .לעולם לא
גכיר בבית לאומי הסוגר את שעריו בפני בני הלאום .וכל עוד ימצאו יהודים
בגולה נבקש את דרכי ההרתבה והעליה .והנה עתה לפנינו שני נםיוגות של
״הרהבה״ .הסוכנות המורהבת ו״הםוכנות של ההסתדרות״ .שתיהן עדיין
בראשיתן .מוקדם להוציא כל פםק־דין .וגם לאהד האכזבות שגהלנו אין
להרפות .כי ההרהבה הכרתית גם לבוגי הארץ וגם ליתודים שבדרך .מוקדם
לשפוט.
אבל יש לציין כי בעוד שהברית עם אילי ההון גילתה מימיה
הראשוגים םימגי השתלטות ,אפוטרופסות ,הוסר אמון לכוהות העממיים,
אמוגה מופרזת במשטר פקידותי — הרי עבודת ההרהבה שלגו ,שהתתילה
במגבית

הגיורקשאפטין

ומסתכמת

עתה

בקוגגרם

העבודה

תמתכגט

בברלין — רתוקה היא מכל מגמה להטיל מרות ,לא בכלכלה ,לא בתרבות
ולא בפוליטיקה .היא איגה מתימרת להתוות את דרכי הבגית מורשת ו מ ג י ד
יורק.
היא מלאה אמונה באדם הנמצא בתזית ,בהלוץ ,בפועל .הכרת תאהוה
והשויון מלוה אותה.
אב תר״צ.
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פולמוס וייט^פל
ידיעות-הםירוגין המגיעות מן הארץ אלי ,השרוי בנכר בשליחותה
של הארץ ,מספרות על ההתרגשות העמוקה אשר תקפת את הישוב למשמע
ע מ ד ת ״פועלי־ציון״ ,והעיקר שליתי פועלי ארץ־ישראל ,בבתירות מ י י ט ש פ ל .
גליונות בודדים של העתוגות ״הכללית״ שגזדמגו לידי אומרים לי ,כי ישגר.
נסיה להפיד את העגין ל״מכתב זיגיביב״ בשביל מפלגת פועלי ארץ-ישראל
בבתירות לאסיפת הנבהדים .הוברר ,כשמש בצהרים ,כי אלה שליהי פועלי
ארץ־ישראל ,אשר אנשים תמימים וטובי־לב היו כמעט מוכנים לראותם
כציונים גמורים ,היכולים לעמוד אפילו כ מ ע ט בשורה אתת עם ציונים
אמיתיים ,הסרי הפגימה המעמדית ,כי אלה הפכו בן לילה ל״בונדיםטים״,
תםרי רגש כבוד לאומי ,לאנשים אשר ג׳נטלמגיותם לגבי מקדוגלד קודמת
להרגשת הכאב והעלבון היהודי .מילא ,אם גזירת תיא שבגלל המשבר
הפוליטי ובןגטיה של ממשלת מקדונלד ,יפרוץ בציוגות גחשול הדש של
משטמה לפועל ולהםתדרותו — גשאהו ,כשם שגשאגו את הנהשול בימי
המשבר הכלכלי .גם אז היינו עדים לבני-לךה שהפד לבם לשטום אותנו,
ולתתור ,ולהרהר ולהתכבד בקלוננו וביםוריגו .יהזור הזיון דומה לכך גם
בשעה זו של מרירות גואשת ואבדן ד י ד לרבים .דוקא התלק תמוכן לעמוד
בכל תלאה נדון בכל שעת נםיון לשמש מטרה לחצים ,לא רק להצי אויב
מחוץ .נוסף להתקפה של פםפילד וצ׳נםלור תבוא תתקסת תאכר ,הציוני
הצרוף ,האיגטליגנט ״המתפכח״.
כך הוא מנהגו של עולמגו ,התוזר ועתיד ,כגראה ,לחזור עלינו
תכופות .ואין אני מתכוון הפעם לצאת גגדו.
אולם אין לי כל ספק ,שמלבד כל אלה המבקשים טרף והמשמשים
טרף בשעה טרופה ,ישנם בקרבנו רבים ושלמים אשר גפגעו קשה מעמדתנו
בוייטשפל ,אם מתיד ראיית העובדות אתרת מאשר אגו ראיגון כאן ואם
משום השש לנימוקים שהביאו אותנו לידי עמדה זו.
ענין וייטשפל נצטייר ,כנראה ,בארץ בצורה זו :גיגוד בין עניני
ה מ ע מ ד וענין האומה .והכריע המעמד .מתוך הקפדה על ״כשרות״ מעמדית,
7

מתוד הוסר אומץ-לב לעמוד בפני ה״מה יאמת ׳ ,ואולי מתוך תוסר הרגשה
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של מה שעוללו לבו ,הסכימו שם בוייטשפל להפקיר את כבוד האומה וכבוד
הפועל בארץ .ניתנה ליהודי וייטשפל ההזדמנות לעשות נקמה בממשלה
הצוררת לנו ,להכניס לפרלמנט באוודכוה יהודיודציונית אמיצה ,ו״פועלי-
צ י ו ך הם אשר פרצו את התזית הלאומית ועשו פלסתר את המלתמה ב״םפר
הלבך.
ציור זה הנהו מוטעה משני צדדים עיקריים :הוא איננו תופס את
הנימוקים העיקריים שגרמו לעמדתנו ,והוא מתליף את המציאות הןץיטשפלית
)שאין בה רוב יהודי כלל ,ושהמועמדים שלה אינם שליתי הציבור היהודי,
כי אם שליתי מפלגותיהם( במציאות דמיונית.
לא היה כאן שום גיגוד בין ציווי סוציאליסטי וציווי לאומי .שום
מוסר סוציאליסטי אינו יכול לפקד עליגו לתמוד בממשלה ,ולו גם ממשלת
פועלים ,אשר שאול הטאה לנו ,לעמנו ,לתנועת השתרור שלנו ,לפועל
העברי בארץ ולהמונים היהודים באשר הם .העמדה שלנו בענין נייטשפל
היתה פרי שיקול־דעת ציוגי מתור תרדה ואחריות לגורל תנועתנו.
השאלה העיקרית העומדת לפנינו ,ועוד תעמוד בפוליטיקה תציוגית,
ה י א  :האם הציוגות בפוליטיקה הבריטית היא עגין של

מ פ ל ג ה  ,ואם

אנתגו מ ע ו ג י ג י ם לעשות את הציוגות באגגליה לענין של מפלגה ולנהל
את המלחמה בעד הציונות על פי קו מפלגתי.
קודם כל דברים כהניתם.
היחס לציוגות באגגליה אינו נקבע לפי הקו המפלגתי .בכל מפלגה
יש קצת ידידים טובים ,הרבת אדישים ,קצת אויבים .עמדה

רשמית

תיובית לגבי הציוגות יש רק למפלגה אחת ,למפלגת העבודה .כד הוא המצב
במפלגות .וכיצד המצב בשעה שהמפלגות גמצאות בשלטון? מה ההתאמה
בין הםימפטיות של ג ד ו ל י המפלגות ובין הצרת צעדינו על ידי מגשימי
הפוליטיקה של ה מ פ ל ג ו ת ? מי קרע מעלינו את עבר-הירדן ויצר לגו בכיה
לדורות ־־־־ האם לא ממשלת בלפור ,לויד ג׳ורג׳ וצ׳רצ׳יל ? מי עשק מאתנו
את קרקעות ה מ מ ש ל ה ? מי זיכה אותנו בספר הלבן ,בהכגעה ר א ש ו ג ה
מפני פורעים ,בנעילת שערים ראשונה ? מי הוציא אותנו מכותות תתגנת של
הארץ? על איזו מפלגה גמגה צ׳גםלור? על איזו מפלגות נמנת תרוב של
ועדת־שאו? האם לא הצדיק צ׳רצ׳יל את הספד הלבן של פםסילד ב ת כ נ ו
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בשעה שגינת א ת צורתו? האם לא הצדיק םמואל בנאומו ״הציוני״ בבית-
הגבתדים את עושק זכותגו על קרקעות הממשלת ,ואת המועצה המתוקקת
הזאת ,וגמגע בהכרה מלגגוע בעבר־הידדן? )אגב ,כיצד התרשמו בארץ
מהפתום של םמואל ,הקובל על הממשלה על שגכגעה מפגי פורעים?(.
לא אמנת את כל הדברים .אולם לעולם לא נכיר במציאותגו הפוליטית,
אם לא נעמוד על התהום המפרידה בין הרהשים הטובים של המדינאים
העילאיים לבין הםד אשר בו אנו נתונים זה שתים־ע&רה שנים ,ואם לא
נכיר שהספד הלבן של לורד פםפילד איננו אלא הוליה בשרשרת אתת
גדולה ואיומה.
אגי מקוה ,שלא תראו בדברי כנגות םגיגוריה על ממשלת הפועלים.
אני רהוק מזה בתכלית הריתוק .אולם אל נעוור במו ידינו את עינינו .ראיה
זו לא הדשה היא עמדי .הכאב והקלון רק תידדו אותה .עוד בימי םמואל
ציינתי את הרדים שלו כהפיכה משטר ה מ נ ד ט למשטר קולוניאלי .והקנוניות
על השבוננו התתילו מיום מתן הכרזת בלפור ,אם לא קודם לכד.
אנו עומדים כאן בפני כבשונה של הפוליטיקה! תבריטית לגבינו,
ומגוהך הוא לתלות את הקולר במפלגה אתת ,או לתלות תקוות רציניות
בחילופי משמרות ,ולבקש מוצא בגקמה מפלגתית .אולם ,אפשר מ ע ו ג י ג י ם
אנו ל ע ש ו ת את עניננו לענין מפלגה ,לזהות את חציוגות עם איזו מפלגה,
ולזהות איזו מפלגה עם אנטי־ציונות?
אינני רואה צורר להוכית את האבסורד שבהשקפה זו לגבי כל מפלגה
שהיא ,ועל אתת כמה וכמה לגבי אותה המפלגה אשר בה אנו קשורים קשרי
גורל ועתיד ,ואשר בטובי אנשיה היה ההכרה על ה צ י י ד לשתרר את
הפוליטיקה שלת ממארתה הקולוגיאלית .וגם בשעה קשה זו ,האומנם נעריד
את עמדת ידידינו הנאמנים במפלגה העבודה ,הכואבים את כאבגו ואת
הרפתה ,והנלהמים בפנים המפלגת בממשלתם ,פתות מאשר עמדת כל אלה
במפלגות

האתרות ,המצרפים יתד את

ידידותם לרות

המפלגתי?

)גם

ה״מורגיגג־פוםט״ ,הצורר ,בתעמולתו למועמד השמרני ,היה מנצל גם את
האנטי־ציונות של הליבור והפרו־ציונות של גינם(.
מה שמותר לבוהר יהודי סתם ,הרואת בבתירות ענין של ״להכעיס״
ונקמה

למקדונלד ולפםפילה והשופר בזה אח מרי זעמי ומגלה בזה

את זיקתו

פולמוס

וייסשפל
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לציונות ,איגו הולם תגועה ציוגית מדיגית הדואגת גם ליום מחר ,הרוצה
לא בא9קט של קנטור ,כי אם בשינוי המצב למעשה ,בלתץ שתיוב עמו,
בריכוז ידידים נאמנים ,בהינוכם ,בהדרכתם.
הזאת היא שיטתנו הפוליטית :לתפיל בכל מתיר את ממשלת הפועלים
מתור הבטחון התמים כי כל ממשלה הדשה תקרע את הספר הלבן לגזרים
ותבער את ממשלת צ׳גםלור מהארץ ,והספר הלבן ישאר לדראון עולם
לממשלת הפועלים )ולנו ,כמובן ,לא יזיק יותר( ,או תובתנו תיא לא לסמור
על שום נסים של ממשלות תדשית ,כי אם לאמץ את כל כותבו להביא
ממשלה ז ו דוקא ,כל עוד היא קיימת ,לתיקון המעוןת האיום ,אשר אין
ערוך לתקלות הצפונות בו ,לא רק מבחינת הגזירות המעשיות ,כי אם
מבחינת כתם־עולם אשר הוא בא להמיט על תנועתנו?
על כל פנים אין לשבת על שני כסאות .אי אפשר לגוף אחד שינהל
פוליטיקה של תתירה תהת מפלגת הפועלים ויתבע ממנת את באמבותה
ועזרתה .מפלגה פוליטית )אם אין מאתריה אימפריה וצבא( איגגה יכולה
לנהל בבת אתת שתי פוליטיקות .היינו צריכים איפוא להתליט מהי דרכגו.
בתרנו באתת .וממנה נבעו המסקנות.
כלום אני צריד להוסיף למעשה ,כי עמדת,,פועלי-ציוך בבתירות לא היה
בה לא ״מה־יפית״ ולא טשטוש המלחמה בספר הלבן ,כי אם המרצה והפעלה
ומלתמה ממש ? כשנקרא המיטיגג בוייטשפל היתה הכננה ברורה :ה כ ר ז ה
על

בחירות

מתיר

מלתמה

בספר

ה ל ב ן  .ותתכמים שגרמו לו

לםנל שירד מעל הבמה בלי שיאמר את דבריו — נלתמו לציונות על פי
דרכם הם .ורוצה אני שהתברים לא יתשדו בנו בתמימות יתירה .יודעים
אנחנו להבחין בין הבטחות של בחירות לנאמנות אמיתית .ואני אומר ל כ ם :
מגל ,שהפקיר את עמדתו הציבורית למעגגו ,כואב את כאבגו׳ מרגיש א ת
ה א ת ד י ו ת ,ולומד אפילו לראות את שאלתגו בכל גדלה .ולא רק הוא.
בישיבה שהיתה לגו אתמול — לא תתת לתץ הבתירות — עם קבוצת
הגאמגים שבמפלגה העבודה ,ראינו כי מסירותם רבה וכנה ,אם כי הם
הםרי-אונים בפגי כוה השלטון .טיכםגו עצות.
היה את לבי להוסיף מלים אתדות בשאלות ״ א מ ו ך  ,להזהיר את
התברים מאותו הלד־הרוה השולט בעולם הציוגי ,הרואה בשליהים רק א ת

ב .כ צ ב ל ם ו ן

136

האוביקט להטיל תשדות ולתלות קולרים .לא הייתי רוצה לראות מוסר
ציבורי כזת משתרר אצלנו .אינני דורש אמון בלי כל תנאי ,כל המרצה וכל
דרבון הבו לנו ,אולם אין טעם לאבדן אמון במרהק־מה ובמשד שבועות
אהדים.
כסליו תרצ״א.

במערכה
)נאום בבית־העם ,בתל־אביב(
אפשר רשאי אני לותר הפעם על מסירת דיךוהשבון .במשד ימי
שהותי בלונדון היו אנשים טובים ,התרדים לגאולתכם ,מפרנסים אתכם יום
,,

יום באינפורמציה ובטלגרמות ״מיותרות על בגידותי ותעלולי .גם ברגע
זה הוגשה אלי פיםודנייר נדפםת,

,,

הפונה ״אל ציבור ההלוצים  ,כולה

שופעת אהבה ומתק-לשון .בה ק ר א ת י  :״עכשיו אתה יודע כבר לשם מה
יושבים הבדל כצנלםונים שלד בלונדון״ .ושמא אין עוד ציבור התלוצים
יודע ,הרי הכותבים טורתים ומפרשים ל ו  :מתור תאוה ״לערוד נסיעות על
השבונד מקצה העולם ועד קצהו״ וכדי ״להסב על שולהן אהד יהד עם
הלורד פםפילד על מנת לתתום על הספר הלבן ולכרות קבר לציונות״.
ציינתי זאת לא לשם ויכוה על השאלה הפוליטית .ליוצרי הספרות
תזאת ברור ,כמובן ,שנשיאם הם ,בעלותו מתר־מתרתים על כס המלוכה,
לא ישפיל את עצמו כדי ישיבה אל שולהן אהד עם הממשלה הרשעה ,אלא
:

ד

ד

יגיש אולטימטום בן כ״ד שעות .צייגתי זאת כעדות על סגנון ההיים ההולד
ומשתלט בארץ בשעה זו .סגנון זה איגגו מקורי ביותר .תוצות ברלין ומיגכן
ו ד ג ה הקדימו בזה את ירושלים .זהו סגנון תיים ״פיוטי״ ומלא רגש פטריוטי
כביר .יד תרוצים שותלת אותו ,מתור השקפה ממלכתית רהבה ומתיד להט
קנאות למולדת העברית ,גם במולדתנו .אלא שבסגנון זה אין בונים מולדת.
זהו הסגנון שבו מתריבים מולדת ,גם את המולדת הקיימת.
ולעצם ההסתכלות במצבגו הפוליטי .מבין אגי לגפש האדם מן הישוב
המצפה

לשמוע מאתנו ,ולו רק רמז לאיזו ישועה ונחמה .אודה .מורות

במערכה
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כאלה אין בפי .מבחינת הקלה מהיום למחר טרם הושג דבר־מה ,ואין לי כל
ערובה שהקלה זו תושג מתר .מבזזינת התוצאות הפוליטיות הממשיות ־ ־
אשר להן אנו מצפים — נמצאים עניגיגו כל הימים האלה על כף המאזנים,
אשר משקלות ואבגי־מעמםה שונים נזרקים עליהם מפעם לפעם ,ואין אתנו
גביא או הכם אשר ידע מה הכף שתכריע בימים הקרובים ומה הרגע תקרוב
בו תוכרע הכף .יש אנשים אשר להם ברור הדבר בתכלית .להם אין כל
המערכה הפוליטית הדוויה שלנו אלא ענין של נאמנות או תריצות אישית.
כאן — הבוגדים והכושלים ,שם — הנאמנים וההרוצים .כל עוד יושבים
אלה על כם השלטון — אין תקוה להצלתה .כשיבואו האחרים — ישתגו פגי
הדברים .לתפיסה זו גיתן ביטוי קלסי במימרה של ז׳בוטיגםקי .הציוגות היא
פרוצס .לא פרוצס היסטורי ,הלילה .פרוצס משפטי .רוצת אתה לזכות בו ־ ־
קנה לד סניגור טוב .נפלת בידי סניגור רע — ורע לד .אמנם ,לפגי זמן מועט
ניהלנו פרוצס אתד ,בפני ועדת שאו ,פיגר! קטגה מן הפרוצס הגדול שלנו,
ושכרנו לגו סניגור כמש ,מגדולי הםגיגורים ,ויום יום נהנה כל יהודי
מהריסות שכלו ומתכמת איםטרטגייתו ,ואף על פי כן לא גהלגו גצתון
בפרוצם קטן זה .אכן ,יש גורמים אהרים ״לזכיה בפרוצם״ מםניגוריה טובה.
״לא דבר שפתים ,עצה וגבורה למלהמה״.
נ ת י ו ג ן רגע קט ,כיצד התנהל ה״פרוצם״ שלגו במשד שתיכרעשרה
השנים האחרונות ,שנות וייצמן )אני מנית ,כי יש לי רשות־מה לדבר על
זה בחופש־מה .היו ימים שבציונות לא העיז איש עדיין לנגוע במי שהביא
את הצהרת בלפור .ז׳בוטינםקי ,ראש האופוזיציה כיום׳ אד זה עוד ישב
בועד הצירים בארץ ודרש לו מקום בקבינט של וייצמן בלונדון .ובאותם
הימים העזתי אני לערער קשות על וייצמן ומשטרו .אד לא יתד כבודי
בקהל אלה החוגרים עוז לבעוט בעיטת־המור במגהיג המתפטר(.
האם כשרוגות וקסמים הםרו לו ל ו י י צ מ ן ז מי שהשיג בזמנו את
הצהרת בלפור ,את התלטת סךרימו ,מי שידע גם ב ה ת פ ט ר ו ת ו להטיל
סעדה פוליטית וללחוץ את הממשלה אל הקיר ,מי שהצליה בסיטואציה כה
קשה לרכז פותות כה כבירים לעזרתנו ,לביים כ כ ה את הויכוה בפרלמנט
)אף על פי שםופרםקי הוא ״היודע ו ע ד י כי כל אלת הדברים נעשים
מאליהם( — תזקה עליו שהנהו שר־תיצון לא מהוםר-כשדון .מדוע

איפוא
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עמידתנו הפוליטית היא כבעיר נצורה? האם רק מפאת חוסר כשרונו של
וייצמן ?
ביוקר רב שילמה התנועה הציונית בעד כל מיני השליות פוליטיות,
שהציגו לפנינו את המציאות הפוליטית לא כמוה שהיא ,אלא כמו שהיה
רצוי לגו לראותה .ובהלקה של תגועת הפועלים ה א ר צ י ש ר א ל י ת מיום ה ע ס ד ה
עלה לקרוע בלי רתם את קורי ההשליה .באלצגו להילתם ב״יורשי הרצל״
ןענםיים,

ביורשיו

האוגנדיםטיים

שפרשו

אל

מחוץ

למהנה

וביורשיו

ה״פוליטיים״־העקרים שבפנים המהנה .שנים על שנים שקדנו ללמד — ולא
ד־ T

:

רק בדברים כי אפ גם במעשים — שפוליטיקה איננה משהק דיפלומטי
והעמדת פגים דיפלומטיים ,אלא יצירה כוה ממשי .ומדי פעם כשמתגלה
לעין כל כי גורמי ההוץ אינם לטובתנו ,כשההשליות הפוליטיות התמימות
מתנדפות באכזריות ,שומה עלינו שוב להנד את עצמנו ואת התגועה כולה
להתזקת מעמד,

לעמידת

במצור.

הבעל־בית הציוני והעתונות ״המדריכה״ אותו רואה את ההיסטוריה
הציונית בשנים האתרונות באור פשוט ובהיר :היו תםידי אומות העולם
שרצו בטובתנו ,שבאו ותיקנו את קלקלת הדורות ,והם שנתנו לנו את הצהרת
בלפור ,מדינה יהודית ונציב יהודי ,והם תמוכנים גם עתה לעמוד לימיננו.
והגה הגיעה לשלטון מפלגה רעה ,אשר לא ידעה את יוסף ,ואיתרע מזלנו.
תפיסה קלה ונותה .מה טוב ומה נעים לתלות את רוע עמדתנו הפוליטית
במנהיגים בני־חלוף ,בממשלה ארעית ,במפלגה נחותת־דרגה .למה להעמיק
שאלה ולתקור :על איזו מפלגות נמנו שאו ,בטרטון ומורים שבוערת שאו,
צ׳גםלור וםימפםון ,סיר ג׳ון קמפבל )המשמש עתה בתפקיד היועץ הכלכלי
למשרד המושבות( ,לורד לויד — מעמודי הפוליטיקה של אגגליה במזרה?
מי זה יטרת ויקרא בעין בותנת במאמרו של צ׳רצ׳יל ובנאומו של אמרי,
וירצה להבין ב מ ה הם מהולקים עם פספילד? מי זה יצא וישאל :מי נמי
קרע מאתנו את עבר־הירדן ,אם מ מ ש ל ת אויבים או ממשלת אוהבים ,בימי
בלפור ,צ׳רצ׳יל וסמואל!
היו ימים שראינו את מקור הרע באלנבי ,בבולם ובתבריתם ,בשלטון
הצבאי .אהד בד היו מדברים על התהום שבין העמק וההר ,בין ירושלים

ולונדון ,בין משרד המושבות והממזזלה .כאילו אין הלל אידיאה פוליטית
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שולטת ,כאילו אין הוראות מלוות את הנציבים והפקידים והחוקרים ,כאילו
אין שום ״שלשלת־קבלה״ בין שלטון לשלטון ,וכל מיניטטריון תדש וכל
נציב תדש מתתיל מאלף.
לא הפצנו להבין ולהכיר שישנם גורמים פוליטיים מסוימים ,שהם הם
המצרים

את

צעדינו,

ובראותנו

אותם

כמות

שהם,

עלינו

למרות

מ צ י א ו ת ם לתתור אל מטרתגו.
כאן היתה הגקודה העיקרית המשותפת לגו עם וייצמן ,כשם שהיא
משותפת לגו עם אוסישקין ועם רופין )עם כל המפריד ביגינו( :להיות
ל״יש״ בארץ ,ב כ ל

ה ת ג א י ם  .ובכוח היותגו ל״יש״ — נשגה גם את

המציאות הפוליטית .כאן הקו חמפריד ביניגו ובין חלקים רתבים בציוגות,
חסרי כל חוש לכוח של ממש וליצירה של ממש ,אשר בילו את שתינדעשרה
השנים שניתנו לנו בפוליטיקה של סרק.
,,

עתה באים ואומרים אל היהודי ה״פשוט  ,אל ״ ה ח ל ת ״  ,אל התבר
מהשורה :ראה גא גם ראה .אלה ״שלטו״ ,אלה אימצו את ידי המגהיג,
אלה יצרו את הקרגות ,אלה גשאו באחריות .והמצב ברע הוא .הם איפוא
י האשמים ,הפושעים ,הבוגדים.
ובשעה זו מעיז אני לומר :תיםורים שניתכו עלינו באו עליגו בגלל
שלא הצלתנו לרפא את התנועה הציונית מן הריקניות הפוליטית ,מהמשיתיות
הכוזבת ,המתימרת להשיג הכל באפם יד ובשופרות ובקול תרועה .אילו
הצלתנו להכניס בלב התנועה הציוגית כולה את השגעון הקדוש ל״קטגות״,
לכל סרטיפיקט ,לכל דוגם ,לכל יחידה משקית ,הייגו עומדים כיום גם במצב
פוליטי אתר .והמלתמה הקשה והכבדה הזאת בתיד התגועה תציוגית על
כיבושים ממשיים בניגוד לנצתוגות הבל וריק התגהלה מן הימים הראשוגים.
כשעמדו בארץ  8000תיילים בגי הגדודים תעברים ואגו גלתמנו על תישארותם
בארץ ובעבודה ,ושרפנו את עצמגו במלתמה הקטגה והגואשת תזאת ,היה
מר ז׳בוטינםקי ,״אבי״ הגדודים העברים ,א ו מ ר  :ילכו להם .אין דבר .יבואו
אתרים במקומם .ומתיר תפיסה פוליטית עמוקת ורהבה זו הובאו אלפי
בהורים מתגדבים ליציאה מן הארץ במפודגפש .מתיר התפיסה הקטגה
והצרה שלנו גלתמנו על כל נפש וגפש שתישאר בארץ .מתיר תפיםה זו נוצר
העמק ,גתהדש כיבוש העבודה ,גגאלו מפרץ תיפה ועמק תוארת.
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ודוקא בימים אלה נוכחנו לראות ,מה משקלן הפוליטי של ״הקטנית

,,

שלנו ,לעומת הגדולות של האתרים .התזית שכנגדנו היא ארוכה ל מ ד י :
לונדון ,הארצות השכנות ,רומא ,מוסקבה ,תלקים מסוימים בגולת היהודית.
ואנו ע ו מ ד י ם בפני כל אלה .אנו מתזיקים מעמד .מדינת נדולה נאלצת
לטפל בנו .בשער הפרלמנט הבריטי מדברים עלינו כעל אומה קוליניזטורית.
מדינאים ידידים מדברים עלינו בהערצה .אויבים מדברים עלינו כעל כות.
מ ד ו ע ? האם בגלל עיניה היפות של המפלגה הרביזיוניסטית? האם בגלל
הלשון המדברת גדולות של האבירים מאהורי הכירים? לא .הדבר תאתד
7

אשר עשה אותנו ל״יש ׳ פוליטי ,המעורר כבוד והוקרה וד״תתשבות כעם כות
ממשי ,ה ו א  :יצירתנו בארץ ,מאמצינו ההלוציים.
יצירתגו זו היא היא שגתגת לגו גם את ידידינו ה נ א מ נ י ם בתנועת
הפועלים העולמית .עכשיו ,כשממשלת מקדינלד ,שנמצאה שבויה במסורת
הפוליטיקה הבריטית ,בגדה בנו ,אין זה ודאי מן הנאה להטעים שעוד יש לנו
ידידים שומרי אמונים .אלה אשר רוממות הציונות ת מ ד י נ י ת בגרוגם
נוהגים עתה לחרף שבע ביום את מערכות ״אדום״ ו״ישמעאל* — סגולה
בדוקה לכיבושים מדיניים .וכל המרבה להרף את האינטרנציונל הסוציאליסטי י
שבגד בנו — חדי זח משובח .אולם כדאי לזכור שלפני שנים מספר לא
היתה לאידיאה ה צ ל ג י ת כל דריסת רגל בעולם הסוציאליסטי .כל השערים
היו נעולים בעדנו .מאז ועד היום נשתנה דבר־מה ,אם כי לא הכל .ואם כיום
הזה מתכנסים בבריסל מטובי האנשים באינטרנציונל הסוציאליסטי ,הברי
ה ו ע ד למען ארץ-ישראל העובדת ,ותובעים את עלבוננו מממשלת מקדונלד —
אל יהי הדבר הזה קל בעינינו .בשביל ונדדולדה ובלום אין ממשלת מקדונלד
רק ממשלה הברים למפלגה בלבד ,הם אינם מתכבדים בקלונה .אולם הם גם
יודעים כי בפני נהשול הסאשיזם וההיטלריזם ,בפני םכנת מלתמודעולם
הדשה העלולה לפרוץ כל יום — עומדת ממשלת מקדונלד .ולא קל להם
במשהו להכביד עליה .ואף על פי כן ראו לעצמם הובה להשמיע קולס .אין
לזלזל כלל וכלל בחברינו הנאמנים שבאגגליה ,המתפרצים כגגד הממשלה
שלהם ,מרבים לעצמם אויבים ,אינם נרתעים מהעמיד בסכנה את עמדתם
הפוליטית ,והכל — מתוך הרגשת אתריות עמוקה ,אתריות של סוציאליסטים

ביךלאומיים ,לגורל עמנו .ודאי אין בכל זת כדי לרפא את 8צעינו• ואין
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הדברים נאמרים כדי להשקיט את תרדתגו או לתםתמד על כתפי ידידים
מן החוץ .אולם מה עלובת אותת מדיניות ,אשר בגודל לבה ובעוצם כותת
היא מזלזלת בגילויים כאלה של ידידות ונאמנות .וידידות זו של ננדרולדה,
של םגל ,של וג׳בוד ,של בריילםםורד ,תאם היתד .גרכשת בכות הציוגות
העקרה ,הנבוכה ,תריאקציונית ,הקוראת לעצמת ״פוליטית״?
T

אם במשד תקופה זו היתד .תנועת בתור תציונות שפעלת מתור
אינסטינקטים פוליטיים עמוקים — היתד! זו תנועת תעבורת.
תל־הי והולדה ,נהלל ו ע י ך ה ר ו ד — אלה הם תאים ראשונים של כל
מדיניות ציונית ממשית.
לד״נתנו הוכיהה גם שנה זו מת רתוקה התנועה הציונית כולה ,על
מפלגות

השלטון והאופוזיציה שלה ,מבנדות פוליטית ,מאתריות למצב,

מהדדה אמיתית ,מעשיה כלשהי ,מהוץ לגרגגות ולהםתכםכות.
דוגמת אתת למידת התבונה הפוליטית .זכתה התנועה שהמנהיג יזרוק
על כף המאזנים את כתב התפטרותו .אפשר להתיתם לוייצמן בכל הביקורת,
אולם שום שפלות ונרגנות לא תוכל להכהיש שהיה זה אקט פוליטי ,בעל
משקל והד .האם לא היתד .תובתו של כל ציוני מדיגי לסייע להגברת המשקל
הזה? אולם ההכמה הפוליטית של מפלגות ופדרציות שלמות ,שאתמול היו
בין משאי־כליו של וייצמן ,פקדה עליהן לבעוט בנשיא המתפטר ,ולהכריז
קבל כל העולם :סבורים אתם ,שמפני הספר הלבן התפטר ה מ נ ה י ג ! הם
:ז־ ד

והלילה ,בגללנו התפטר .אבתנו מאסנו בו .כלום יודעים אתם לתעריך את
החכמה הפוליטית העמוקה הצפונה בעמדה ״רבולוציונית״ זו?
ובשטה העשיה .הפגנות מתאר .נאדרות .מה השובר המעשי אשר
בצדן ? הבעות הוקרה לישוב ? מה העזרה הניתנת לישוב שיבצר את עמדותיו
ויעמוד במצור ? האימה המהלתלת להון הלאומי ולהתישבות העובדת תורגת
מכל המפגרות .מה הפעולה הישובית של ההון הפרטי שגויס על ידי כל
אלד .״המתפכהים״ ? למה כל משא כבד ,כשיש אמרת כגף אתת ובה ה מ ר פ א :
ק ו ג ג ר ם.

אגהנו העזגו ,גם במקרה זד ,.לקתת על עצמגו את התפקיד

הבלתי־פופולרי :התגגדגו לקריאת הקוגגרם בהורף .אמרגו ,כי לא מכירת
שקלים ומלתמת בהירות גהוצה עתה ,כי אם פעולת הצלה .שמעו את דבריגו,
רבים גם הודו בצדקתגו ,אבל מי זה יעיז להתקומם גגד ״רצון העם״ ,תרוצד.
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עכשיו לא בביצור הישוב ולא בהגנת פוליטית מאומצת ,אלא בכיבוס
הקוגגרם ז
וככה אגו מוצאים שוב את עצמגו במערכה לא רק מול אויב היצוגי,
כי אם מול מהנות ציוניים גדולים .לא רק גגד המוני הבעלי־בתיות הנבוכה
והאובדת .כל הכבוד לברנדיים האדם ,אולם את הברנדייםיזם ,שעלה לשלטון
באמריקה הציונית ,ראיגו השנה שוב כאכזבה קשה .ראינו השנה את הבלתי•
שבםוכגות

ציוגים

המורתבת

גגועים

ברפיון

ודלות

הרצון

כציונים

גמורים.
והרי אגו עומדים שוב באותה הרגשת בדידות טרגית ,שבה תתתלגו
את דרכנו לפני עשרים והמש שגה.
אולם משהו שונה מאז .נקודת־אור אתת מאירה לנו .קיבלנו על
עצמגו להיות גושאי המהפכה העברית ,הממשית ,בגיגוד למדיניות האורירית
ותפטפטנית .יצרגו את הלוז שבשדרה של תגועת שתרורגו ,את הכוה ההלוצי,
המשדד את מערכות הגורמים הפוליטיים .שום גחשול לא יגרפתו ,שום
מגיפה ציבורית לא תוכל לו .תוא יתזיק מ ע מ ד גם בשעות הירום ועוד יהגך
את העם לדרד ההגשמה האתת והיהירה.
טבת תרצ״א.

מעוללות אחד־העם
״בית אהד־העם״ הוציא ליום השנה הרביעי של אהד־העם בספר
,,

מיוהד את ״פרקי זכרונות ואיגרות״ .תזכרונות נדפסו בשעתם ב״רשומות ,
קצתם ממה שרשם אהד־העם לעצמו בשנים קודמות ורובם ממה שהקריא
למזכירו בשנים האתרונות בתשובה על השאלות שערכו לפניו בכתב ת .נ.
ביאליק ורבגיצקי .האיגרות שהוכנסו כאן באות בדפוס זאת הפעם הראשונה
מתור העזבון ,והן משמשות מילואים לששת הכרכים של ״איגרות אהד־
העם״ .זמגן — תמש שגות תייו תאתרוגות ,תרפ״ב—תדפ״ז ,לאהד שבא
להשתקע בארץ .ברוך שוהטמן העתיק את המכתבים מן העזבון והוסיף
עליהם הערות.
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המית־נכאים עולת מתוך קימץ האיגרות :זקנה ,מתלה ,יםורים ,תלונות
,

והכנעה .״הזקנה והמחלה עשו שמות לא רק בגופי ,כי אם גם בנפשי׳ —
כותב הוא לא .ל .סימון .כמה מן האיגרות כתובות לא בעצם ידו ,אלא בידי
המזכיר.

״כמו שרואה אתה — הוא כותב לש .דובגוב ,שבירד אותו

לתג

השבעים — אני כותב לך תשובה בידי עצמי ,כי קשה לי עוד הפעם לכתוב
לך בידי אתר .והנני מקוד ,.שבמשך א י ז ג ימים אגמור את תמכתב.
״ומה אכתוב לך ,יקיריו גתקיים בי מה ש כ ת ו ב  :רגלים לתם ולא
יהלכו .יותר מרגעים אחדים לא אוכל ללכת בלי עזרת אתרים ואגי כמעט
כלוא בבית .גם לכתוב ולקרוא קשה עלי מאד ,ומה הם תתיים בלי הדברים
אבל צר לי ,כי דתית זמן ראיונבו עוד לשגר .ומתצת.

האלה ? ירחמני ה׳

אהה ,יקירי ,אין בלבי תקוה ,שאהיה עוד זמן אדיר כזה ,וה׳ יודע כמה תפצתי
לראותך עוד בטרם אלך!

העיפותי עין על מד .שכתבתי ונבתלתי מפני

מראה עיני .אבל תושב אני בכל זאת ,כי ינעם לר לקבל את השורות האלה
,,

שנכתבו בידי מ מ ש .
ובמכתב לקלוזנר )כ״ו באלול תרפ״ה( הוא מצרף בכתב־ידו :״בקשו
,,

עלי רחמים שאהיה עוד פעם ״אדם .
ואולם קשים ממכאובי הגוף — יסודי הנפש בשלכת .לא רק הנוף,
גם הרוה ,הרוה היוצר ,שת ע ד דכא .גגזר על אתד־תעם לראות בהייו את
קצו .הוא מוקף תפארה ,ידידות והערצה ,והוא עצמו תי על משואות ה י י ג
בת־קול מהיכל סרב מנסרת בעלים העגומים .הנהו כותב שוב לדובגוב:
״ואני בעניי מת אספר לד על אודותי? שבור ורצוץ אני ומצב רותי
מורד ואינו עולה .קרה לי דבר ,שהייתי שותק בכל פה אילו היה אדם מנבא
לי כד לפני ש נ י ם  :יושב אני בתיד אהים וידידים קרובים ומוסיף אהבה
וכבוד מכל עברים ,וגם ילדי קרובים אלי קרבת מקום ,ויש לי לעת עתה
יכולת לעסוק בתורה במגוהה ,וכל זה בארץ־ישראל ,שימים ושגים תלמתי
על זה .ובתיד כל הטוב הזה הנני תושב ומתגעגע — על ל ו נ ד ו ן ! כן ,על
ל ו נ ד ו ן  ,כלומר ,לא על אנשים קרובים ותביבים שעזבתי שם — כאלה
אפשר יש שם שלושת או ארבעת — כי אם פשוט על ל ו נ ד ו ן ,על רתובותית
,,

ושוקיה ההומים מאדם ,על ה״םיטי ההשכה שביליתי בה שנים תדבר .כל
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כד בלי אור ואויר ,על הערפל המהגיק ,ועוד ועוד .הגעגועים האלה׳ מ ל ב ד
הצער שבהם עצמם ,מצערים אותי עוד יותר ,בהיותם בעיני סימן מובהק,
שאיזו מתלת מקגגת ב ד ו ה י ,כי לולא כד לא היה דבר כזה אפשרי .איד
שהיא — ואגי מבלה שגות זקנתי במצב רע מאד ואיגי יכול להשתמש בהן
לשם עבודה שיש בה יגיעת רות וכל תלומותי על עבודה כזאת נעשו דברים
בטלים״.
אולם גם במכתבי־שלכת אלנז מפוזרות כמת תערות בודדות ,תכרוכות
לא בכאב הפרטי ,אלא בכאב אהד ,בכאב אשר מילא את רוב תייו של אתד־
ה ע ם  :כאב־האומה ,כאב הציפיה והאכזבות.
בבואו לארץ כתב לו ידידו ותלמידו ליאון סימון מלונדון :״גודע לי
שראשי הממשלה שמהים מאד לבואד לארץ ,ומקוים שהשפעתד תעזור
להיטיב את המצב המדיני .מובטתני שתקותם זו לא תהיה לשוא ,אם רק לא
יעכב מ צ ב ב ר י א ו ת ך  /ואמנם אהד־העם מודיע לו בתשובה ,שהוא מקוד,.
לאתר פגישותיו עם הנציב העליון ״ועם עוד איזו מראשי האדמיגיםטרציא״,
לדעת את המצב פה ״יותר ממה שאגי יודע עתת על פי תשמועות הגפוצות
בין אנשי שלומנו״ .אלא שכנראה ,כל מד .שתוסיף ד ע ת לא פתת המכאוב.
עוד בימי םמואל הוא כותב )לשאול לוריא( :״הגוברנמנט שלנו אוביקטיבי
כל כך ,שהערבים מכים אותנו לאורך כל תתזית .הם משיגים אצל הממשלה
כל מה שהם רוצים .ואנהנו— למרות ״גצהוגותיגו״ הפוליטיים הגדולים ־ ־
איננו מצליהים בשום דבר״ .ולאהר אישורו של ה מ נ ד ט הוא כותב )לל.
סימון( :״נראה מה יענה עמנו על המאורע הזה ואם באמת יש לנו הרצון
והיכולת ל ב מ ת את הארץ ,לפתות בגבולות שהגביל לגו המנדט .אהה ,יקירי,
ירא אגי מאד ,כי לא געמוד בגםיון ...ומה יהיה אז ?״ ו ע ו ד  :״למרות המנדט,
המצב מבתוץ ומבפנים — נורא .הכל הולד ויורד .העם אינגו ,ובארץ שולטים
הערבים ,ואנהנו סובלים מכה אהד מכה .מצב הרותות פה — אין לתארו
בדברים .פרטים לא אכתוב לך ,כי עצבי לא יעצרו כוה לטפל בזה ,אבל
אקוד .שידעת די והותר ,מתיר כתבי־העת ומתון־ מכתבים פרטיים .ובתור
אטמוםפירא כזו באות אלינו בשורות טובות בכתבי־העת ,שתיים שלנו
באמריקה עושה נפלאות גדולות ועוד מעט ונץשע .ושומעים אנתנו ,ותלב

מתכווץ מכאב .אהה ,יקירי ,אין בכוהי לכתוב עוד על זה ,כי השורות
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האתרובות האלה כבר זיעזעו את עצבי במידה מרובה כל כך ,ע ד שאבי יושב
ורועד כולי״.
לפעמים

רתוקות פורצת גם מלוד־נהמה :״תתגבר על המכשולים

ותבוא הלום לראות א ת פתרון תלומותיבו .יש מת לראות ,יקירי ,אם כי,
כמובן ,זוהי רק התהלה קסבה.

אהה ,יש ויש על מה להתאובן ,אבל

כשאבי זוכר את המצב פה לפגי שלושים שגה ועשרים שבה או אפילו המש
שנים ,מוכרה אני להודות ,שלא להיבם הייבו ועבדבו ושהדור הבא ימצא
ירושה הגונה אשר לא פיללנו לה לפנים״.
הקריאה באיגרות מעמידה לפרקים על ההבדל הנפשי הגדול שבין
אהד־העם ובין רבים המתימרים להיות תלמידיו .הוא אמגם יודע ,ש״צריך
היה מאז לשפוך מים קרים״ על ראשי אלה המשמיעים מכל צ ד ״שהקוגגרס
צריך ״לדרוש״ זה וזה — דרישות שאין להן כל יסוד וכל תקוה ,אלא גאמרו
רק לשם תעמולה״ ,אבל הוא גם יודע ,שעלינו ״לבנות את הארץ ל פ ת ו ת
בגבולות שהגביל לנו המנדט״ ,והוא יודע את ערכם הממשי של אותם
״תנצתונות״ הפוליטיים שהוא מכגים אותם במרכאות ,בשעת שתלמידיו,
השמהים בהלקם ,רואים ב ״ נ צ ת ע ו ת ״ אלו מרהק האופק ומוצאים בהם את
מלוא סםקם המדיני.
ענין מיותד יש במכתב לסיר וינדהאם דידם ,בשעה שהלה ההליט
לעזוב את משרתו בממשלת ארדיישראל .אהד־העם מבקש אותו לשוב
ולעיין

בשאלת התפטרותו .ואגב הוא אומר לו ,לדידם )אגגלית( :״לא

פ ג ש ה י כאן אף יהודי אהד שאין לו האמונה המלאה בסימפטיה התמת שלו
לאידיאלים הציוגיים ,ושלא יצטער צער עמוק על אבדן אחד היחידים
הגאמגים והמסורים שהיהודים רואים בשלטון ,ידיד ,שעמידתו על יד ההגה
בימי משבר ומצוקה היתה לבטתון לגו בכל ש ע ת גםיון ,אפילו אם לא כל
תנועות האגיה היו לרצון לגו...״ והוא מדגיש את תשיבות הדבר ,״שמגהל
במצב שלו ובכוה השפעה שלו גיגש לציונות ולאומיות מנקודת־השקפה
דומה לזו ,שאני ניסיתי במשד כל ימי היי להדגיש ולפתה ,ובשעה שהוא
עוזר לנו לבנות את ביתנו הלאומי על יסודות מוצקים והמריים — הוא
באותו זמן עוזר לנו להשריש אוהן השאיפות ותמטרות שלנו ,שבהן תלוי
הערר של הציונות ושל כל אידיאל לאומי״ .הוא גם משתתף בצערו של דידם
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ומניה ,שהלה ״הצטער יוהד מפעם ,שהדרך שבה ניגש לפדובלימה זו או
אתרת לא מצאה הד בלבות אותם היהודים עצמם ,שאת האידיאלים שלהם
ניסה תמיד לסייע ולתצעיד קדימת״.
אבל הדרד שבה הלד שלטון המנדט בפתרון תפרובלימות של א ח ך
ישראל לא תמיד ״מצאה הד״ גם בלבו של אהד־העם .הנה מכתבו לא .ל.
סימון מכ״ג במאי : 1923
״מאז כתבתי לד מכתבי הקודם גשתגה מצב רוהי — ל ר ע ה .ולא דק
מצב רותי אבי ,כי אם בכלל גמצאים אגתגו כ ו ל ג ו עתה פת בארץ במצב
מדוכא

מאד .הצרות האתרוגות משכתות את תראשוגות .והצרה תייתר

אחרונה — הידיעות הבאות בימים האהרוגים על דבר הברית שגברתה בין
אגגליה ובין המלד

ה ע ר ב י  .אין אנו יודעים עוד את הפרטים ,אבל בכלל,

למרות התכתשות הקלושות מ צ ד ההנהלה תציוגית ומצד ההגהלה המקומית —
נראה באמת ,כי באיזה אופן שהוא נכללת ארץ-ישראל במדינות הערביות
העומדות להתאהד עתה ,ואנהנו מה ? — אין יודע ל ע ת עתה .הננו כולנו
תמהים ומשתוממים על כי המדינאים שלנו לא יכלו לעמוד בפרץ ,ויש
אומרים פה ,שלא רק לא היהה התגגדות מצדגו ,כי אם ש״שלגו״ גם תסכימו
לזה בפת מ ל א ! מאשימים בעיקר את ה י י ם .אבל מה נפקא מיגה במי
האשם? העיקר ,כי אם באמת עתידים אגו להיות גתיגים של המלד הוםין,
יבוא הקץ לתקוותינו ועבודתגו פה בארץ ,ומי יודע ,אם ומתי תתתדש שוב.
בגוגע לי לעצמי ,איגגי מצייר לי את הדבר ,שאהיה ״ערבי״ במובן המדיני,
ויש מהשבה בלבי ,שאם כד יהיה — אשוב אל הגולה .טוב לי למות בגכר,
בתור הגולה ,מלמות פה ולהיקבר באדמת אבותי ,אם אדמת זו תיקשב ל״ארץ
מולדת״ של הערבים ואגתגו זרים בת!״
האין

להשתומם על ההבדל הנמרץ בסגנון ובעוז ההבעה שבין

איגרת זו לבין שאר האיגרות שבקובץ ? לנוכה פרספקטיבה זו של ״ערביות
במובן המדיני״ פגו בבת־אתת גם תולשת־הזקנה וגם מ ת י נ ו ו ד ה ד ע ת המדיגית,
המרכיגה את הראש בפגי ״אי־האפשרות״ .לרגע קם נתלקה בו ,בזקן הוורב
והאומלל ,רשף-אש מימי תקפו וגבורהו ,מימי ״עם כי יהרב״ ,וגם לשוגו
שנאלמה בפיו שבה אליו .באלה הזאת,, ,טוב לי למות בגכר ,בתוד הגולה,
מלמות פה ולהיקבר באדמת אבותי״

רועם הזזרון והזעם שקי הקללה
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העברית הקדמונית :בת בבל השדודה! ובסיפא ,״אם אדמה זו תיסשב
,,

ל״ארץ מולדת״ של הערבים ואנהנו זרים ב ה ! מהלהל הכאב של נהמיה,
שאהד־העם נשא אותו בלבו כל ימיו :״ותארץ אשר נתתה לאבותינו לאכול
את פריה ואת טובה הנה אנהנו עבדים עליה״.
שבט תרצ״א.

באסיפת הנבחרים לכנסת י^ר«ל
)ירושלים ,כ״ב בשבט תרצ״א(
הוגים שונים בישוב לקהו להם עמדות במונופולין .יש בתוכנו רודפי
שלום ,שהשלום אומנותם .הם לקהו להם במונופולין את השלום .אהרים
לקתו במונופולין את הגנת תירותנו ועצמאותנו ומכריזים השכם והערב על
התגגדותם למועצה המתוקקת .בתם גתקיים הפתגם התלמודי :״אל תקרא
משנאי — אלא משניאי״ .הכרזות אלה יוצרות רושם כאילו הישוב כולו הוא
בעד מועצת מתוקקת .ואגי רוצה להודיע ברורות :מפלגת פועלי ארץ•
ישראל קיבלה שלשום במועצתה תתלטת מפורשת ,השוללת את המועצת
המתוקקת המוצעת בםפר הלבן.
אם מישהו יסיק מסקנה משלילתנו את המועצה המתוקקת ,שאגו
הםידים של המשטר הקיים — אין טעות גדולה מזו .אנו כופרים בהנו
המיוהד של המשטר הביורוקרטי תקיים ובכל שיטתו ,למן מעשי הגציבות
ועד סדרי המשפט ועד טיב המשטרה .ואגי אומר בפירוש :אין אגו תמימי•
רעים עם קבוצה זו בתוכגו ,אשר אגי מ ב י ר את תופעתם זאת הפעם
הראשוגה

אתגו

באסיפת הגבהרים .הם הגם ,כידוע ,מתגגדים גמורים

לממשלת המנדט ,ואולם ־ ־ כל עוד לא היתד .כגסת ישראל יצירה ארגוגית
שלבו ,היתד .אסורה עליהם ,ורק לאהד שניתנה עלית גושפנקת של הממשלה,
הואילו לבוא לשבת אתנו .עוד מעט ודאי יציעו לנו כאן דברים ברורים:
,

הלאה האימפריאליזם ,הלאה אגגליה וכו  .אכן ,יש להם מן המוכן שלטון
אינטרנציונלי אהד ,אשר ממהרת בואו הוא תומר בציונות ובהגשמתה.

ב .כ צ ב ל ם  1ן

148

תנאי פעולתנו בארץ מחייבים משטר מיוסד על מנדט אינטרנציונלי,
הם לא יתכנו מבלעדיו .אולם ,מן המשטר תזה אנו דורשים תיקונים שיבטיחו
לגו את המגיע לגו ואשר יתגו גם לערבים מת שמגיע לתם בצדק ,יתנו להם
את תזכות לסדר את תייהם הם ברשותם ,מבלי להשתלט עליגו ומבלי לשעבד
אותנו ,המיעוט כיום בארץ .ואם אגחגו פוסלים מועצת מתוקקת זו וכל
הדומה לה ,הרי אגו מודים בצורך להכגיפ בארץ רפורמות פוליטיות ,בצורר
לתקן

את המשטר הפוליטי על יסוד שיתוף שוד .של העמים ותגדרת

השפעתה ותלקד .של ממשלת המגדט במשטר הזה .אגו גםכים לכל צורת
הוגנת ,אשר תתאים ביסודה לתנאים אלה ,לבל גהיה תלויים בכל תייגו
ומעשינו בתםד של גציב או פקידות .אין אגהגו שואפים להשתלט על אהרים
בארץ־ישראל .אותם ההכמים היוצרים מדיגה בהבל פיהם — אין לי מת
להתוכה אתם.
בצעקת

״מדינת יהודים

,,

שלוש פעמים ביום אין מקימים מדיגה.

בדרד זו יש אולי לדתותה ולהרתיק את בואה׳ אד לא לבנותה.
לא לשם שעשועי אילוזיות בא הפועל העברי לארץ ולא לשם הקמת
מוזיאום לאומי .אנו מאמינים בהעברת תמוני ישראל לארץ ובתקמת עם
עברי עובד ובךהורין בתוכה .אתם ,בעלי הגדולות ,בזים לנו העוסקים
בקטנות ,במשק ,בבנין .ואולם אגהגו ,אשר גאהזגו בצפדגים בקרקע ,אשר
לא פסקנו מעליה לארץ ומעבודה בתוכה ב כ ל ת ת נ א י ם ,אנתנו איננו
מתפעלים גם אם נותנים אותנו לםנבלטים .לא נוציא את המרץ שלנו
להפגנות ריקות .ואת השיטה לדבר גבוהת ולתםתלק למעשה מן המערכת —
לא גקבל .לא פםקגו מעבודתגו גם ביום ההגנה וגם למתרתו ,וקראגו את
העם לעבודה בלי להירתע .נמשיד את פעולתנו ומאמצינו בכל דדים ,גם
T

ברע ביותר .לכם יש אותו קמיע ,שבו מקימים מדינה יהודיה בלי משא•
ומתן ,בלי בני ברית ,באפם יד .אולם הפרוצס של קיבוץ גלויות ,שהוא הוא
אידיאל הציונות ,שהוא הרבה יותר מרוב יהודי בארץ־ישראל ,אינו ענין
של הכרזות .אין אנו רואים את המשא־ומתן ואת המצב של היום במשקפים
ורודים .לא הלכנו למשא־ומתן זה מתיר תקוות מופרזות .אנו רואים את
הדברים בכל קשיים ומרירותם• כשכולם עוד תשתפכו בשבהים ובקילוםים
לממשלת בריטנית ודיברו על ״עשרת תשבטים״ ,ביקשנו אנתנו את מקור
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הכות .אולם כשעמדה ה ש א ל ת  :נתרן משא-ומתן כרגע או לא ? אם ״לצפצף״
בז׳םטה של גיבורים על המשא־ומתן — ולהיכגע למעשה למצב — או לגסות
לשגותו בהתאזרות כל הכותות ,ידעגו כי תובתגו הפעם לעשות הכל ,כי
מזימת ההרס הרוצה לקצץ בנו לא תקום .ידעגו כי תובתגו היא ללכת למשא•
ומתן זה ,אם גם לא יספק את הצורך הךגשגי ,באשר טמונים ב ד י ד זו מוקשים
ובאשר עלינו לדעת מה אומרים לנו ומה אנו אומרים ,ולא להשתדל להיראות
כגיבורים במקום שם מנדבים אוירונים לארץ־ישראל .השאלה תיתת :לזרות
הלאה את ה צ ע ת המשא־ומתן ,להמשיד באותם האיומים עוד ועוד ועוד
ולהשליד יהבגו על הכותות הגדולים אשר יגגו עליגו בהאג ,בגגף ,ואולי
גם ברומא — או לבדוק ,אם הספר הלבן הגהו באמת המלה האהרוגה של
הפוליטיקח של ממשלת חפועלים ביחס לארץ־ישראל.
וצדק
תפשיות.

ארלוזורוב :כל מי שהלד למשא־ומתן זד׳ — יילד בידים

והתפקיד

היה:

לברר

לפני

כות

פוליטי

גדול

את

עמדתגו

ודרישותיגו .אילמלא היו כאן תשבוגות מפלגתיים מסוכמים למפרע — כדאי
היה לשאול :אימתי ישבו באי־כוה מעצמה גדולה במשא־ומתן רציגי במשד
ימים ושבועות עם באי־כוה העם העברי? ואם נ מ צ א בנו באיזו מידה שהיא
כוה פנימי ומהשבה פוליטית להנהלת משא־ומתן זה — הרי באים ומכריזים:
בגידה ,מכירת המולדת .וזהו ההינוד המדיני הניתן לעם .והוזרים ומכריזים:
הלא הם מגהלים משא־ומתן על יסוד הספר הלבן .וכשאתה הוזר ומדגיש כי
שקר תדבר ,איגם מתפעלים ואומרים :ובכן גשלת מכתב בדואר ,השולל
את הספר הלבן כבסיס למשא־ומתן .אכן ,לכם ידועה ז׳טטה יותר ממשית
משליתת מכתב .ולמרות זה אגי הוזר :המשא־ומתן מהצד הציוגי לא התגהל
על בסים הספר הלבן וגם לא על הדיךותשבון של םימפםון .במכתב
ההתפטרות של וייצמן ,ברגע המבוכה הקשה ,געשה גםיון להסתמר על
םימפםון ,בגיגוד לספר הלבן ,ואגי הושב זאת לשגיאה .אולם בכל מםקגות
המשא־ומתן הידועות לי לא גזכר שם םימפםון.
איש מאתגו איגו יודע מה יהיה גמר המשא־ומתן הזה .לא גביאים
אגו ולא בגי גביאים ,אם גם יש ביגיגו מתגבאים .אבל עליגו לתמשיכו
•להביאו עד תכליתו.
אם

המדיגיות

הגדולה

איגד.

יודעת

אלא

לצעוק:

״שקולם

גי
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דלים״ ,הרי אין תנועתנו מצטרפת להכמה זו .ודוקא מפני שבהלק השני יש
ענינים מכריעים וסכנות מכריעות — אנו מתייבים את תמשכו ואת השתתפות
הישוב המאורגן במשא־ומתן זה והשפעתנו עליו.

לשאלות המשטר המדיני בארץ
)במועצת המפלגה(
אל יהיה הדבר תמוה אם אומר ,כי רואה אגי את מפלגתגו כמפלגה
צעירה׳ מתהילה .השיבה שזרקה ברבים מאתגו׳ מטען תתיים העשיר אשר
אנו נושאים בהובגו ,העבר רביהיתש של שתי התטיבות תציבודיות אשר
ד

מ ה ו ד צירופן והתלכדותן קמה ותהי מפלגתנו — כל אלה אין בכוהס לערער
את

עצם העובדה ,שמפלנת פועלי ארץ־ישראל ,אשר ראשוני ״העליה

השניה״ נמנים על מיסדיה ,הנה צעידה לימים .לא בת דור א ת ד תיא ,כי אם
T

פרי מזיגה של דור ראשון עם בני ״שילשים וריבעים״ ,של ״העליה השניה״
עם תעליות שלאהריה ,אלה שבאו ואלה שעתידות לבוא .היא כוללת בתוכה
אלפי בני־אדם העומדים בשהר הייהם והיא מצפה ומיתלת לרבבות אתים
צעירים מאלה ,הגשקסים אליה מרהוק .אד לא רק גילה הרד ,ולא רק הרכבה
הצעיר עושים אותה למפלגה ״מתהילה״ .צעירה היא גם מבתיגת ״גטל
הירושה״ .אמגם ,נםיון תיים רב־תוכן עבר למפלגה בירושה ,ודאי שהיא
גושאת בדמה כמה וכמה תכוגות ״גזעיות״ ,תכוגות הגזע ההלוצי אשר הישל
את גכםי־צאךהברזל של תגועת הפועלים בארץ ,אולם זוהי מורשתת כולת,
ותו לא .מבהיגה של מסורת פרוגרמתית ,של שיגרה אידיאולוגית ,של הלכה
מפלגתית — לא רב הוא משא המוהר המעיק עליה בכבדו.
יש בזה משום זכות וגם משום הובה.
בימי המשא־ומתן על האיהוד היו מאתנו שתשתוקקו להביא לידי
גיסות מקיף את עמדתה הרעיוגית של המפלגה תעתידה לבוא ,בשטה היי
האומה והמעמד .לא כדי לצאת ידי הובה של תיבור ״פרוגרמה״ וגם לא
משום תשש של ״מקת טעות״ ,הלילה ,אם לא יתפרש הכל באר היטב ,ולא

לשאלות

המשטר
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יושמו במקומותיהם כל הדגשים הכבדים .לא .היה רצון של אמת ,כי עם בוא
האיתור יהא נעשה גםיון רציגי לםכם ולהבר את מתשבתה תתברתית של
תנועת הפועלים הארץ-ישראלית ,הנאבקת עם עצמה ועם הכותות העומדים
לשטן על ד ר כ ה זה הצי יובל שנים .היתה הכרה כי חתירה מאומצת לקראת
הבהרת העמדות בשטה העיון הסוציולוגי והתפיסה המדינית יש בה משום
הובר .למתאהדים ,תובת היושר ההכרתי כלפי עצמם ן גם משום הושטת יד
עזרה לקהל העובדים העומדים מן הצד ,הרדים לאיהוד והוששים לו ,הוששים
בעיקר לסתום המרובה על המפורש ,ומצפים לדאות מה ״יעשה בו״! גס
משום

תרים

בפגי

סילופים

שבשוגג

ושבמזיד,

ומגן

בפגי

המבוכת

האידיאולוגית הזורעת מוקשים לדגלי הגוער התלוצי ,וגם משום אסירת
מלהמה רעיונית על האויב למיגהו .אולם גברה הדעה אשר א מ ר ה  :נקדים
לקיים את האיהוד ,ואז יבואו הבירורים הרעיוניים בזמנם ,כפרי בשל של
עיון הברים ,המבקשים להוור לעצמם את ד ר נ ם האתת ,ולא כבוםר ,שנקטף
אגב משא־ומתן של ״צדדים״ ,העלולים להעדיף את קנאת מורשתם על ראיית
הדברים לאמיתם .עכשיו ,לאהד המעשה ,כשאגו משקיפים על השגת תראשוגד.
לאיתור ,אין אגו מטילים ספק בדבר ,שאין לגו להצטער כלל וכלל על
שהקדמנו הפעם ״נעשה״ ל״נשמע״ .יום הבתירות לאסיפת הגבתרים— ,
גילוי נהדר זה של כוה הפועל ,של נאמנותו לעצמו והתלכדותו האמיצה
מסביב למפלגתו האתת — משמש תשובה גיצחת לכל מי שהיםם בעגין
האיתור .אולם מ ת ח לבתירות ,ולפגי היותן ,הצדיק האיתור את עצמו צידוק
עמוק בתקופת השגה הזאת ,שגת מכאובים ולבטים פוליטיים אשר ירדו
עליגו בכל כבדם .כשאגי לעצמי ,לא אוכל לומר שמוצא אגי סיפוק מלא
במה שפעלגו בשגת האיתור ב״קום ועשה״ ,אולם רואה אגי את גודל ערכו
של האיתור במה ששמר עליגו בשגת רבת־גםיוגות זו מפגי המוקשים הרבים
שארבו לנו.
עתה ,לאתר שביצעגו את דבר האיתור ,לאתר שהקימונו את מכשיר
הפעולה רב־התנופה ,לאהד שטיהרגו את לבגו מ״מתשבות זרות״ שהפרידו
בין אחים לחזון ולמפעל — אנו קרואים למלא את תובת הבירור ,הלכה
למעשח .לעצמנו ולזולתנו .זכות חיא לנו שאין אנו כבולים בכבלי מסורת
תיאורטית ,ההוצצת בין תפיסת הדברים ובין הדברים עצמם .זכות היא לנו
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,

שאנו יכולים להתהיל בכמה ענינים מ א  .זכות זו פירושה

ח ו ב ה  .הובר.

עלינו לתעביד את עצמנו בתקופה הקרובה עבודת מהשבה רבה .לא נעלים
מעצמנו ששאלות תמורות ,ואפילו מסוכנות ,אפפונו .אפשר ,זה מגורלה של
כל תנועה החותרת אל הוף ההגשמה ,שהיא יוצאת בשלום מבין סלעי מגור
על מנת להיתקל בהדשים ,איומים ומסוכנים מקודמיהם .ואפשר יש כאן
מהקשיים התהומיים שנתיתדו לתנועתנו אנו .עד הנד .נעזרנו הרבה בכות
אינטואיציד .רבתי הפועמת במעמקי תנועתנו ובכות קשיוודהעודף האיתנית,
T

הטבועה בה והשומרת עליה מפני בולמוםי רפיון ורתיעה שעושים שמות
בכמה מבני־הלףה שלנו .ברוכים יהיו לנו שני הבוהות האלה .אולם בהם
בלבד

לא נסתפק .ההיים מסביב הולכים ומםביכים ,שאלותינו הולכות

ומתמידות .מפעל ההגשמה שלנו הנהו למרות זעיר־אנפיותו המכאיבה —
עשיר לא רק בשאלותיו הפגימיות המיותרות במינן ,אשר את פתרוגותיהן
אנו הוצבים מםלענו אנו .הוא הנהו גם רב־צלעות ורב־הדורים ,רב־מגע
עם העולם ,הקרוב והדהוק .והמגע איננו י ד כלל וכלל .אנו היושבים כאן,
על אם הדרד בין המערב והמזרה ,בין התרבות והמדבר ,גתוגים שלא
בטובתגו לתסבוכת של תידות ,כל אתת תמורת מתברתה ,אשר רק באימוץ
כל פותות הנפש והרצון הגנוזים בנו ,ובהכרה מלאה ומקיפה של הכוחות
הפועלים מסביבנו ,ובראיית דרכנו אנו ל מ ר ת ו ק — נוכל למצוא את
פתרונן ,פתרון להיים ולא לכליה .יתכן כי כיום הזה עוד רהקו מאתנו
הפתרונים ,אד השאלות מוצגות בתגרת יד הגורל .לא נתעלם מדיה אד אל
נא נפגוש אותן במהשבוודשל־נייד.

מפלגת
המשטר

פועלי

אדץ-ישראל

נ ת ב ע ת לקבוע את

עמדתה

לשאלות

ה מ ד י נ י ב א ר ץ  .אומר מראש ,כי בעיגי אין זה אלא פרט אתד

מתור צרור השאלות הגדולות ,הכרוכות ביהםי שגי העמים ,אשר בגזירת
ההיסטוריה הוטל עליהם להיות בשכגות .אין הלקי עם אלה אשר מתור
פטישיזציה של מונתים פוליטיים וקונםטיטוציוניים רואים את מרכז הכובד
בקביעת הגוםתת תמדיגית ,המישבת את כל תגיגודים ומשקיטת את תרותות.
הזעזועימ המדיגיים העוברים על ארצות תמזרת מאפילים עכשיו על עניגים
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הרבה ייתר המורים ,הגנוזים בתיק העמים הללו ,והעתידים להתפרץ בסערה,
לאתר שיתברר כי השינויים המדיגיים המקווים איגם משביעים את ההמונים,
אינם מסדרים את עניני הקרקע ,אינם משהררים מידי נושכי הנשר ,אינם
משמשים מגן לאוכלוםים מפני העושק והשוד של הקפיטליזם ,הזר והמקומי,
המתערה כאן ,איגם מבטלים את משטר העריצות הפגימי ,המדכא בכוה
המסורת ובכוה שלטון המשפתות המיותםות יותר מכל שלטוךזרים .ואם
בארצות השכנות כר ,על אתת כמה וכמה כאן בארץ .כי נוסף לפורעגויותיה
ה״טבעיות״ של הסביבה כ ו ל ה  :דלות ,בערות ,נשר ,בקשיש ,שלטון תקיפים,
דלדול פריון הארץ מדורי-דורות — הרי א נ ו בעצם קיומנו כאן יוצרים
פרובלימות

כלכליות וסוציאליות מסובכות ביותר ,יוצרים אותן לעצמנו

ולשכנינו .אנו הננו ,כמדומני ,האומה היהירה ההולכת מן המערב למזרת לא
כדי להשתרר על אוכלוםי המקום ,לא כדי להתעשר מדלותם ומבערותם
ומשעבודם ,כי אם כדי לעבוד במו ידית ,למצוא כאן את מתיתה בזיעת
אפיה .ואת מתיתנו אי אפשר לנו למצוא על ידי כד שנתדור לסדקי הכלכלת
הקיימת כאן וניאהז בהם ,כי אם בזה שנשקוד על הקמת תקלאות אינטנסיבית
ותעשיה מודרנית .ואת הכלכלה ההדשה הזאת ,הרצופה תאים תאים של
משק-עבודה
סביבה

סוציאליסטי ותגועת פועלים מאורגנת ,עלינו לבנות בתיד

שבהלקה היא פיאודלית ובהלקה — בדוית ,נומרית ,מדברית.
T

ציביליזציה זו מקיפה את עולמנו בכל ימות השנה בלהצה הכלכלי האיום,
בזולותה ובשעבודה .לה יש מושגים שלה על טוב ורע ,על מותר ואסור ,על
שכר ועונש ,על יחםי־קנין ועל שלל ,על ערך היי האדם ,על כבוד ועל גקמה,
על האדם הזר ,על כותו ועל כנגותיו .במושגיה וביצריה היא פורצת מפעם
לפעם לתור תייגו אגו ,כשם שפעולתגו אגו ,גם שלא במתכוון ,פורצת לתור
היי שכנינו ,ובימי פורעגויות — רעב ,בצורת ,הדי מהומות ,שיסוי — היא
מסתערת עלינו ,כשהיא נשואה בסופה של איבה דתית ,הסתה שוביניסטית
,,

ופהדים מפני ״השתלטותנו  .זוהי הסביבה אשר בתוכה התתלנו לעבוד לפני
כמה עשרות שנים ,בטרם היות כל השאלות הפוליטיות של היום ,ובתוכה
עלינו לפלס לעצמנו דרד במשטר

ה מ ד י נ י הקיים ובזה שיבוא אתריו.

תמימות יתירה היא לתשוב כי איזו צ ו ר ת שלטון כשהיא לעצמה ־ ־ ולו
גם טובה ומוסכמת מ צ ד הכותות המעונינים — יש בה משום פתרון לסבר~

ב .כ צ ב ל ם ו ן

154

תיים זה .מרשת אני לעצמי לומר ,כי מערכת תיקונים סוציאליים רציניים
)המצאת קרקע לעובדים! תשיפת אוצרות המים בארץ ן מלהמה בנשר
ובבקשיש! ביעור ה ע ב ד ו ת ; הגנת האשה והילד! שהדור ההמונים מעול
המשפתות המיוהםות ! הקלת עול המסים מעל התקלאי העובד( תשובה בעיני
ערוד

לאין

מכל

הצעות

של

פרלמנטריזכדלמראית־עין,

ואפילו

של

פרלמנטריזם בלתי־מזויף .אל תאפיל אצלנו ,לפתות ,שאלת צורת השלטון
על יתר השאלות.

על צורת שלטון הארץ בתקופה הקרובה ש ו ר ר ו ת מסביבנו ,בעיקר,
שתי השקפות .שתיהן מתנמקות בטעמים לאומיים .האתת דוהה הקמת כל
מוסד פרלמנטרי שהוא ״כל עוד אנהנו איננו רוב בארץ״ .ההשקפה השניה
מקבלת ברצון את המועצה המתוקקת שהוצעה בשעתו על ידי םמואל והוצעה
שוב על ידי פםפילד בספר הלבן של  4930ומוכנה לקבל כל הצעה של
םורונט פרלמנטרי בדומה לזו ,ובלבד שלא נילושב במונעי שלטון עצמי מאת
תושבי הארץ .נעיין בשתי תתשקפות הללו:
ההשקפה הראשונה איגה תובעת מאתנו להרהיב עליה את הדיבור.
יסודותיה הפסולים בולטים מאליהם :מוסר לאומי־הוטנטוטי ,המציע להברו
מה שהוא פוסל לעצמו — שלטון תטיבת לאומית אתת על השניה פסול
היום ,כל עוד אנהנו מיעוט ,אבל הוא יהיה כשר מהר ,״כשאנהנו נהיה
הרוב״!

אמוגה ילדותית תמימה שאיגה מוכגה להתערער גם אהרי כל

האכזבות המרות ,כי בצל שלטון אדמיניםטרטיבי־אבםולוטיםטי גשכון לבטה,
וגוכל תמיד לגשום ל מ ת ה  ,לגדול וליצור ככל אות נפשנו! קוצר־ראות
מוהלט לגבי הכותית המתהוללים מםביבגו ,ומושג מוטעה ביסודו על מהות
כוחו של ה״לתץ״ המדיני שלנו .סבורים הס שלהץ זה כוהו גדול גם בעיכום
ההתפתתות ובזלזול בצרכים של זולתנו ,ולאו דוקא ביצירה ההיוביה שלנו.
מ״מוםר לאומי״ כזה ומהכמה פוליטית כזאת תייבת תנועת הפועלים לברות
כמטהוי קשת.
ההודאה שלנו בסטאטוס הפוליטי ה ב י ך ל א ו מ י של ארץ־ישראל ,העושה
אותה לארץ קליטה לעליה היהודית וליצירה היהודית ,אין פירושה השלמה
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ה מ ש ט ר הפקידותי .השורר כיום בארץ והעושה פלסתר לפעמים כל

כד קרובות את עיקרי המנדט .על עורנו ועל בשרנו ,כפועלים וכיהודים,
בהיינו האזרהיים ,במלתמתנו המעמדית ,בפעולתנו תישובית ,אנו תשים את
טבעו הקולוניאלי והאבםולוטיםטי ,אנו כואבים את התשפלות ותעלבונות
שתוא גורם לנו .ממילא אנו נדתפיס לבקשת דרכים לתיקונו.
מה נותנת לנו מבהיגה זו ״המועצה ה מ ת ו ק ק ת ״ ו
הרכבו של המוםד ,כ מ ו צ ע  :קרוב למתציתו פקידים ממונים מטעם
הממשלה ,והשאר שליתי קוריות לאומיות ,אשר מספרם נקבע מ ר א ש  :כ ד
וכד לערבים ,כד וכד ליהודים.
סמכותו :כל ההלטה יכולה להיפסל במהי ידו של הנציב העליון ,שהוא
גם היושבדראש ,גם בעל ההכרעה וגם בעל הוטו .שום הצעה תקציבית אינה
יכולה להיות נדונה בלתי אם הוכנםה מטעם הגציב.

איני רואה לי כל צויד

להיכנס

כאן

בשאר

הפרטים.

טיבו

״הפרלמנטרי״ של המוסד אינו מצריד כל הסברה יתירה.
לפגי ז מ ך מ ה פגשתי בדפוס דברי אהד הנלתבים ביותר למועצה
המתוקקת .הכותב רואה בקבלת המועצה ובדתייתה שאלת־מצפון .הוא ,בן
המערב התרבותי ,שנתהנד על דמוקרטיה ומשטר פרלמנטרי ,ביש להביט
בפני ילדו הגדל כאן ,כל עוד הוא תי במשטר בלתי־קונםטיטוציוני .עלה
בדעתי שמוםר־כליות זה יש לו מרפא וגם מ ב ה ן  :להעתיק מקום הישיבה —
ולו גם לגםיון — למזרת תירדן .שם קיים ״שלטון עצמי״ וגם ״מועצה
מתוקקת״ .שם לא יכוסו פני האיש כלימה.
אודה .גם אני רואה את תיתם לשאלת המשטר כשאלת מצפון .אולם
מצפוני אני תובע לא נאמנות לפולתן של שמות קונםטיטוציוגייס מקודשים,
גם כשהם ריקים וכוזבים,

אלא נאמנות לעצמי,

נאמנות לאותם עיקרי

השאיפות ,אשר בזכותם ולשמם נלתמנו על צורות שלטין פרלמגטריות.
ולפיכד אין אגי גיגש לשאלת המועצה המתוקקת מבתינת האיםטרטגיה
הלאומית ,מבחינת התקוות שתולים בה להתרצות אל המנהיגות הערבית,
כי אם אני שואל את ע צ מ י  :מה אני ,האזרה ,הפועל ,היהודי ,הבלתי-מרוצה
מן המשטר הקיים ,מה אני^ מיהל מן ״המועצה המתוקקת״ ז
אנהנו הנאספים כאן ,אשר נאנקנו בימי געוריגו מתגרת ידה הקשה
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של העריצות האבםולוטיםטית ,יודעים יפה את טעמה של מ ל ה מ ו ד ה ק ו ד ש
על צורות שלטון דמוקרטי .באש המלתמה הזאת נתתנכגו וגם גתהשלגו.
תייגו מוכגים לעלות לשמה על המוקד .מ ד ו ע ? האם רק מתור פולתן של
שמות קוגםטיטוציוניים ? הלילה .בצורות השלטון התדש הבהיק לגו תזון
ה ש ה ד ו ר  :שהדור משלטון העריצות ,השרירות ,האגרוף ,הקורופציה!
הופש הדיבור ,הכתיבה ,הארגון! צדק ומשפט! כבוד האדם וזכויותיו .מה
היה פתרון ההלומות — זוהי שאלה אתרת ,אולם אלה הם הקםמים אשר
קסמו לגו במלהמה ה ז א ת  :י ק ר ־ ע י ד האדם והייו .היש אהד בין כל הגלהבים
למועצה המתוקקת ,ה כ ו י ד בה סיכויים מעין אלה ,המצפה שתביא לגו משטר
יותר אנושי מזה הקיים ? שתעלה את מצב תמשפט בארץ ,שתפקיד את הייגו
בידי שוטר יותר מהימן ,שתשתרר אותנו משרידי המשטר העבד אל־המידי,
שעדיין אגו פוגשים אותו בכל אשר נ פ נ ה ?
ואוסיף לשאול :בתור הישוב היהודי כבשה לה האשה את זכויותיה
הציבוריות .בגלל ההתנגדות לזכות האשה ל ה י ב ת ר לאורגגי כגסת ישראל
התגהלה מלהמה קשה בישוב ,גתעכבה לשגים הקמת האוטוגומיה הלאומית,
משום שלא הםכמגו לקבל אותה במתיר קיפות זכויות .מכל העיירות אשר
בארץ הובטחה ע ד הגה זכות הבהירה לאשה רק ב א ת ת — בתל-אביב .אגו
מגהלים מלהמה על זכות האשה בהתישבות ,על זכותה השוה לגבר להשתתף
בתתימת הוזה ההתישבות של המשפהה .אשה מן הישוב גלהמה בעקשגות
על זכות להופיע במשפט כעורד־דין .מה יהיה גורלה של האשת בבזזירות
למועצה המתוקקת ? מה יהית גורל זכויותיה בכלל במשטר זה שיוקם על ידי
המועצה המהוקקת ,שרוב משתתפיו יש להם מושגים ,מגהגים וצרכים אתרים
בנדון זה ?
ואשאל ע ו ד  :בכל מקום שהפועל נלהם על משטר פרלמנטרי הוא
תולה

בזה תקוות להתגברות מעמדית ,לעליה מדינית ,לחופש הארגון

המקצועי ,להשלטת תוקת הגנת העובד .הגתלה גם אגתגו תקוות כאלה
במועצה המהוקקת? הנקוה ממנה שתגן על זכות השביתה ותהוק הוקים
להגנת שכר העבודה ,להבטתת זכויות האשה העובדת ,למניעת עבודת
הטף ? הנפקיד בידיה בלב שלם את מצבה המשפטי של הקבוצה ,של המשפהה
העובדת ,את גורלו של בית־הםפר לילדי עובדים ושל ההינוד בכלל ?
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ולאור המצפון :הקמת סורוגט פרלמנטרי זה ,המבטית כסאות לגוש
א ו ג ד י ם נוסף על פקידי הממשלה ,האומנם היא מ צ ו ו ד ע ש ה כזאת ,שלמעגה
מותר גם לתעמיד בםכגד .זכויות וכיבושים עיקריים של האשד ,.של הפועל,
של כל אזרה בארץ? הרשאי מי שהוא לדרוש מן הפועל ,לאור מצפונו
הסוציאליסטי ,שמתיר יהםו השלילי לפקידות הקולוניאלית ומתיר שהוא הפץ
ביהםי סולידריות עם העם הערבי תעיבד יקבל ברצין איתי משטר פוליטי,
פרי זיווג של פיאודליזם מקומי עם פקידות קולוניאלית ,אשר א ת דונמתו
ואת פירותיו הוא יכול לראות לא רק בןבד־הירדן ,כי אם בכל גקודה
מוגיציפלית מםביבגו

ומבתינד.

י ה ו ד י ת  .הישוב היהודי הנהו מיעוט בארץ .שיטת

הקוריות הלאומיות מקציבה לו שיעור מסוים בתור מיעוט )אם שיעור צודק
או בלתי־צודק ־ ־ לא נדון הפעם( ועושר .את השיעור הזה קבע .יש ללמוד
משהו מ מ צ ב הענינים בעיריות .לפי שיטת הקוריות הוקצה בעיריות ירושלים
והיפה מקום מסוים ליהודים ,הרבה פתית ממה שמגיע להם לפי מספרם בין
תושבי הערים הללו ,והמספר הזה לא נשתנה במשך כמה שגים ,אף על פי
שמספר היהודים תושבי הערים הללו הלך וגדל .למדגו מגםיוגנו כי במקום
ששולטת הקוריה מתעכבת כל חלוקה צודקת של המקומות ,בכוה הרוב תתקיף
והביורוקרטיה העושה את רצונו .חלקם של הפקידים הממונים בתוד המועצה
מידיד עיד ייתר את משקלם היחסי של היהודים בתוכה .מה יכול היהודי
לצפות

ממועצה

כזאת?

היצפה

ממנה

לעזרה

בפיתוה

הארץ,

בגילוי

איניציאטיבה כלכלית ,בקליטת העלית ,ביצירת התישבות ? דומה שהוא יכול
לצפית רק לזד ,.שלאותן ההפרעות התוקיית ,שכיום תזה שמה על דרכו
הפקידות הקולוניאלית ,יתופפו אבגי־גגף תוקיית של הגוש תא9נדי .פרצופד.
המעמדי והשיביניםטי של המנהיגות הערבית כיים הזה מעיד על זאת למדי.
ידוע יהםה לא רק לעליה ולהתישבות העברית ולפיעל העברי ולארגוני ,כי
אם גם לזכויותינו האלמנטריות ,כמי זכות הלשין העברית .אימרים :לשם כד
קיימות ״הערובות״ :הכרת המגדט ,זכות הוטו של הגציב ,ואולי גם הוצאת
עניני העלית מסמכות המועצה )עיד לא פסו אגשים תמימים ,הרואים בכל

ב .כ צ נ ל ס ו ן

158

מתםום ובכל מתג — רק דאגה להבטיה את עביביבו .(...פירוש הדבר שבמוסד
פרלמגטרי זה יהיה המיד הנציב העליון שופט רמים ביגיגו ובין העם תשגי.
הוא יצטרד לשמור תמיד על ״שיווי־תמשקל״ .מאימת כל גזירה נרוץ אליו
לבקש מהסה בצלו .האמונה הזאת באוביקטיביותו ובעליוגותו של הגציב
העליון ,בא־כוה הגזע העליון ,בגכוגותו תמיד לתגן על תצדק ,צדקתנו ,מפני
כל המתנקשים בגו ,האם איגה קצת אנכרוגיםטית בשגת ה׳תרצ״א? ואותן
הערובות~של~נייר ,הבאות להייב על הכרת המנדט ,ואולי אפילו להוציא את
ענין העליה מסמכות המועצה ,מת תקפן? כלום לא ראינו את תאפשרות
לעשות יום יום פלסתר את המגדט גם בשעת שמתבססים עליו ? כלום תלויה
העלית רק באותם ההוקים הדנים בעליה ,ולא בכל מערכת תתוקים ותפקודות
שלפיהם מתנהלת הארץ? כלום אין תשאלות תרגילות הנדונות בכל מוםד
מתוקק :מכט ,קרקעות ,משפט ,משטרה — עלולות לקבוע גם את גורל
העליה וההתישבות? כלום איננו מכירים כיצד מתגיק עתת ה״אטאטיזם׳
הכלכלי בארצות מזרזדאירופה א ת המיעוט היהודי ,כיצד נהפד המונופולין
לאמצעי תתירה בידי הרוב גגד המיעוט ,בלי שיהא צורר

הממלכתי

להשתמש בגזירות שאיגן לפי טעם הזמן הזה ?
יש תוזים לנו ורודות :תורת ״היגטיל״ .המועצה המתוקקת תשמש
צינור מ א ו ר ה יותן מוצא לגזים תרעים תמםעיריס את תרותות ומתפרצים
ההוצה במעשה א?מות ורשע .המועצה תיהפד לכלי מתזיק שלום לארץ.
מענין

לדעת ,מהו הנםיון הפרלמנטרי תמצמית תלומות ורודים א ל ה ?

השמדה

עלינו הדומה הרוסית ,עם תונטילצית תמצוינת שלה ,מפרעות

ומהסתה

אפשר הרייכטטג

הגרמגי

ומעלילת־דם? או
מגע מתילול

הפרלמנט הבוקרשטי ,או

בתי־קברות ומפריתת ההסתה תתיטלריםטית ? מי

שמכיר במקצת את אפיה של המנהיגות הערבית יכול לתעלות על הדעת
סברת אתרת ,לא סברת של ונטיל ,אלא של ״פרת הולכת* .אותת תופעה
פטריוטית טרגי-קומית ,ש מ ע מ ד שלם ההי על ממכר קרקעות ועל סרסרות
בקרקעות אינו תדל לתתריע על הסכנה שבקגיותיגו ,בידעו היטב שההתרעות
ותגזירות אינן עלולות אלא להשבית את פיכויי תממכר ,אותת תופעת ידועה
של עתונאים ועסקני ציבור צוררים ,העושים גם את השטגה וגם את
״תידידות״

)תליפות!( לפרת תולבת — אותת תופעת עשוית שתתגלה
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במהדורת מורתבת בעקבות ד״פםידדפרלמגטדיזם בארץ .מי יודע ,אולי עוד
נזכה לראות במו עיגיגו על קרקע המולדת את גלגולו תתדש של היהודי
תנלותי אשר אין לו אלא לתבל תתבולות כיצד לעקוף את תתוק ,ולשלם ד מ י
״לא יתרץ״ ולשגר דורונות למען תעביר את רוע תמירות.
אלה הם הסיכויים המעשיים הצפוגים לגו במועצה המתוקקת.

אולם שאלת המועצה המתוקקת היא יותר משאלת הישובים של שכר
והפסד בשטה המעשיות הרגילה .רואת אני את קבלת הפרינציפ תמונת ביםוד
המועצה תמתוקקת כפוגעת בגפש תציוגות.
אסביר את דברי .הציוגות היא תגועת השהרור והעצמאות של עם
ישראל .אין לה כל תאות שלטון על זולתה .אבל תיא מתקוממת בכל כותת
גגד כל השתעבדות לזולתה .זרה לה כל שאיפה להטיל מרות .אבל איגה
משלימה עם קבלת מרות .גם תזון ״מדיגת היהודים״ בפי הרצל לא היה
בו כל טעם לפגם של בקשת השתלטות על עם אתר .הרצל גם לא גיסה לקבוע
מה תהא צורת השלטון במדיגת היהודים ,ואם היא תתקיים כמדיגת בלתי•
תלויה או הפרובינציה אוטוגומית בהיר תטיבת מדיגית גדולה .ציוגות־רבתי
של הרצל ,אשר לאורה עולה החלוץ לארץ ,פירושה :יציאה מן הגלות .לא
בית־נכאת לאומה ,כי אם מקלט בטוה לעם בהמוגיו .מקלט אשר יקלוט ,בטוה
מרדיפומ ,מגזירות ,מפרעות ,מעלילות ,מעלבון .ולא שבט־סגולה אהד מכל
פזורי ישראל ,כי אם קיבוץ גלויות .תנועת הפועלים שומרת אמוגים לחזיון
זה גם בימי זוטה של תנועה ,בימי רעה ומיעוט תדמות ,ואפילו בשעת שאינה
בותרת להשתמש במוגה זה ,אשר הרצל עצמו הדל מהשתמש בו בשעה
שהתליף את התכנית המופשטת בפעולת מדיגית ממשית.
הבוקי־םדיקי אשר נתלו במונת ״מדינת יהודים״ ,לא רק על ידי
אויבים כי אם גם על ידי ״אוהבים״ ,מונעים אותי מהשתמש בו .כמה מדינות•
יהודים איכא בימינו! מר ב ך א ב י  ,למשל ,הנהו הסיד נלהב של מדינה .הוא
גם אינו רואה כל קושי בהקמתה .הוא מוכן להכריז על יהדותם של כל
הפלהים בארץ .ובלבד שנוכל להכריז על מדינת־יהודה .הוא מוכן גם
להכריז על הל-אביב הקיימת כעל המדינה שד״תגשמה .למה יגרע הלקה של
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תל־אביב מ״ותיקגית״ ? מה לו ב כ ן שמדינת־יהודים כזאת אין בה שום מזור
למצוקת היהודים? מה לו בכד שהמוני ישראל בעולם יראו מדיבת זו
כהתקלסות בתקות גאולתם? העיקר ,שגס לנו יהיו — אפולטים ,קצינים,
אמבסדורים ,ואולי גם תצר־מלכות ומגהגי־הצר ומשוררי־הצר ,בקיצור ,כל
תשמישי״נהושודקלל של ״מדיגה״ .לבו של פטריוט לאומי מתמוגג מגתת
כשהוא רואה את כל אלה בתזון ,ומה לו עוד ז אד אם זהו תלום מדינת־
יהודים וזה שברו ,כי אז — לא מעוקצו ולא מדבשו.
גם מר גריגברג ,מת״ג׳ואיש כרוניקל״ ,רוצה במדינת יהודים .הוא
מתמרמר על מי שמכריז כי הציוגות איגה רוצה לא לשלוט ולא להשתעבד.
הוא אינו גורם ז א ת  :אלפים שנה שלטו זרים בגו ,מדוע זה לא גטעם גם
אנתנו ק צ ת טעם שלטון ? אודה ,אין לי הלק ונהלה בתיאבון מדיני זה ,כשם
שאין לי הלק במושגיהם של אותם צ א ך ק ד ש י ם ומנהיגם ,הרואים את
התגשמות הציונות בדמותה של מדיגת פולין ההדשה ,אלא בשיגוי זה
שהערבים יהיו במצבם של היהודים ,והיהודים במצבם של הפולנים — ולו
גם בתוספת של תתגהגות יותר ג׳נטלמנית כלפי מי שאינו נמנה על העם
השולט.
בשבילי אין זה אלא סירוס מוהלט של האידיאל הציוגי .לא רק
חזון השחרור שלגו הוא אהד ,גם ההניה של תגועתגו הלאומית ,המסיבות
ההיסטוריות

אשר בחן התהוללה והמסיבות ההיסטוריות אשר בהן היא

מתגשמת ,גם צרכיה הפנימיים של תגועתגו שוגים מזה בתכלית .דורגו היה
יעד לכד ,שעמים שואפי תירות אשר פרקו את עול השעבוד מעל צוארם
מיהרו להכניס בעול זה צ ו א ת ת י ה ם של אהרים .ה מ ה יהיה המאור שבתנועת
שהדור לאומית? אגו ,אם גם נהפוץ בזה ,ה ל א תקצר ידנו .אבל אילו גם
יכולנו והצלהגו בזה ,הרי הייגו ממיטים קלון על כל המרטירולוגיה הגדולה
שלגו :במשד ה מ ר ו ת הרבים שבהם גרדפגו וגורשנו ונשחטנו והושמדנו,
ידענו לא רק את כאב הגלות והשעבוד ,כי אם גם א ת הבוז לעריצות.
האומנם לא היה זה אלא כמשל ״השועל וענבי הבוסר״? הנטפה בנו עתה
א ת הלום ע ב ד כי ימליד?
ההזון הציוגי ,דוקא זה שהולד לקראת גדולות ,אינו מבקש לא
השתלטות ולא פריבילגיות על השבון הזולת .מדיגת היהודים שלגו לא
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תתבםם על ״ורב יעבוד צעיר״ .גם לא על ר י ד המליצה .החזון הציוני וגם
הפוליטיקה הציונית המעשית אינם מצריכים ל ש ו ך ר ה ב ודברי־שהץ ולא
שאר תשמישי ההתהדרות וההתנפתות של הפטריוטיות הרעשנית ,הקגטרנית
והנגחנית .אלה מקרב הציונים אשר בפתות מ״מלכות״ ומ״עטרת מלכות״ לא
סגי להם ,והמטפתים פולתן של שלטון ומושגי שליטים לקותים מתיר מציאות
זרה — אינם מסייעים לא לתינוד פוליטי בבית ולא להישגים פוליטיים
בחוץ .תנועת הפועלים צריכה לשמור על עצמה מעבודה זרה זו ,וגם
מהטרמיגולוגיה המתגרה העוטפת אותת.
אולם אם איגגו גורסים מדיגה לאומית יהודית ,כלום גהיה גורסים
מדינה

לאומית

ערבית?

והמועצה המתוקקת ,עם כל אפסותה מבתינת כות השלטון הממשי ,עם
היותה כפותה בידיה ורגליה לפקידות הבריטית ,עם היותה קריקטורה של
פרלמנט ,מביאה אתת את שלט המדיגה הערבית! הכרזת שלטון עכדהרוב
הערבי על עם־המיעוט היהודי ? הפקדת גורל הארץ בידי עם־הרוב.
ומוזר ה ד ב ר  :רבים מאלה התוששים ביותר למושג ״מדיגת היהודים״
וגלתמים בו כבםטיה שוביגיםטית ,איגם גפגעים ,כנראה ,מזה שכאן תוכרז
מדיגה ערבית .ויותר מ ז ה  :דוקא אלה הדוגלים ב״דדלאומיות״ לגבי ארץ״
ישראל

נאחזו בשתי ידים בהצעת המועצה המחוקקת .הוששגי ,ש ה ד ד

לאומיות הפכה אצלם למה שהפכה מדינת היהודים בפי מר בךאבי .חאין
ד ד ל א ו מ י ו ת והמועצה המתוקקת המוצעת — תרתי דםתרי ? אם מדינת ״ ד ד
לאומית״ אינה מלה ריקה ,שאיננה מתייבת לשום דבר )מלבד שלילת מדיגת
היהודים( הרי אין פירושה אתגוגרפי בלבד ,כלומר :ציון העובדה ,שעל גבי
שטח מסוים יושבים להם שגי עמים .מדיגות שבגבולותיהן יושבים יהד כמה
עמים איגן יקרות־המציאות בעולם ,ועל ידי כד בלבד איגן געשות למדיגות
ד ד ל א ו מ י ו ת או תלת־לאומיות ,כל עוד לאום אחד הוא המושל בהן .בפולין,
למשל ,יש למיעוטים הלאומיים זכות בחירח לסיים וגוםף על זח כמת
סעיפים המבטיתים את זכויותיהם ,ואף על פי כן לא יעלה על הדעת לראות
את משטרה המדיגי של פולין כמשטר ד ד ל א ו מ י או רב־לאומי .איזו היא
מדינה

דדלאומית?

זו

ששני

הלאומים

שבתוכה

תנם

ולעצמאות ,למידה של שלטון ולזכויות של יצוג .ו ל א ו ם

שוים

לתירות

מלאום

לא
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י א מ ץ .כל תמונת ״ ד ד ל א ו מ י ו ת ״ יש לו טעם רק אם הוא מתבטא בבורמית
מדיגיות־משפטיות ,המבטיתות את עיקרי השויון המדיני של הלאומים .ותם
הם שעושים את המדינה ל מ ד י ג ת ־ ל א ו מ י ם  ,השונת בתכלית מ מ ד י נ ת
ל א ו מ י ת  .ד ד ל א ו מ י ו ת אינת מתקיימת על מליצות פציפיםטיות ,שאין עמן
כל כוח משרה שלום־אמת ביחסי עמים ,אלא על יצירת צורות תדשות של
שלטון ויצוג עמים ,על בסים של שויון .פירוש הדברים שמשטר מדיני ד ד
לאומי מכיר לא באוכלוסים סתם ,אלא בשתי תטיבות לאומיות ,אשר לשתיהן
מובטתת אותה מידת ההשתתפות בעיצוב שלטון הארץ ,ושתיהן זכאיות
במידה שוה להתוות את גורלה .האם לא צתוק מר עושים לנו אלת אשר
רוממות ה ד ד ל א ו מ י ו ת בגרונם והויתור על זכותנו אנו לעצמאות ולתופש
היצירה בידם ? אכן דו־לאומיות מיותרת במיגה שמציעים לגו איגה ,כנראת,
,

מטבע עובר ״לכל הגויים  /אשר דמם דידם םומק טפי ,כי אם אמצאה
מיוהדת לכבוד עם־םגולה בלבד ,אמצאה העלולת לתשתכן יפת בצוותא תדא
עם שלטון מדיגי מותלט של זולתגו .ד ד ל א ו מ י ו ת זו איגד .אלא כתיב ,הקרי
ה ו א  :מדיגת ערבית.

מן הנאמר גמתתים תקוים לתכגית תיובית.
תנועת השהרור היהודית בכלל ותגועת הפועלים בפרט איגן רשאיות
להשלים עם משטר הפקידות הקיים .משטר המגדט ,אם איגנו משמש כסות
עינים לאיגטרםים אימפריאליסטיים וקולוגיאליים של המדיגה תאפוטרופםית,
איננו מתייב שלטון פקידותי בלתי־מוגבל .תפקידו של ה מ נ ד ט — םיוע
והדרכה לארץ על מנת להביאה לידי פיתוהה ועצמאותת ולידי תקומת הבית
הלאומי בתוכה — מאפשר ומצריך פיתות רתב של שלטון עצמי .יסודותיו:
דמוקרטיה מוניציפלית ,אוטונומיה לאומית ושיתוף אוכלוםי הארץ בהשפעה
על הנהלת עניניה — שיתוף אשר ילך ויגדל ־־־ על בסים ה פ ר י ט ט י ו ת
של

שתי

החטיבות

הלאומיות.

עצם מצבו של השלטון המוניציפלי בארץ אינו אלא כתב־תאשמת
קשה גגד ממשלת המנדט .לאהד י״ג שנים של השלטון הציביליזטורי הזה

חיות

עדיין העיריות שלגו בתקופת ע ב ד אל״המיד .כל הישוב הכפרי בארץ,
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על  900נקודותיו בערך ,אין לו אלא שלושים מועצות מקומיות )בתוכן גם...
תל-אביב ,הנקודה היחידה בארץ עם זכות בתירה לאשה ועם באוודכות של
פועלים .לאהד התערבות הממשלה וצמצום זכות הבהירה השתתפו בתל•
אביב בבתירות ,בפועל ,כ־ 13.000איש( .על מ צ ב זכות הבהירה בעיריות
אפשר לדון לפי מספרים ממשלתיים א ל ה  :מתוך  88.500אוכלוםי ירושלים
זכאים לבתור  3900מתוך  18.000בני תברון זכאים לבחור  .860בכל 22
העיריות שבארץ תשתתפו בבתירות פתות מ־ 15.000איש )השוה עם תל•
אביב!( .בין קרוב למאה וחמישים נבתרי העיריות הערבים אין אף בא-כות
אהד של פועלים ,רק בתיך הקוריות היהודיות בירושלים ובתיםה נבהרו
פועלים .סדרי עבודת תעיריות ידועים לתהילה בכל הארץ .הניצול המהפיר
ביותר של העובד מוצא לו מקום

בקבלנות תעיריות .על

הקורופציה

שבעיריות ,הנמצאות לגמרי ברשות כנופיות אפגדים ,תתריעו ,וללא כל
תקנה• יהםה של הממשלה ליצוג היהודים בעיריות ולזכותם לקבלת עבודת
ולסיפוק

צרכיהם

בתקציב

העיריות

ידוע אף הוא .תאם יד

המקרה

בדבר ,שכל הפטריוטים הערבים ,בין אלת ד״יושבים לבמה על כםאותיהם
בעיריות בחסותה האדיבה של הפקידות תבריטית ובין יריביהם הפרטנדנטים

התותרים תתתם ונכספים לבוא במקומם ,לא ראו מעולם שום צויר

לתבוע

תיקון השלטון המוניציפלי ,הרתבת ר ש ת תנקודות ,הרחבת תםמכות והרחבת
זכות הבהירה ,וגם לא את השתרור מאפוםרופםות תפקידות ? ולא רק תם .גם
אלה ההוגים היהודיים אשר אסרו א ת עצמם במרכבת המועצה תמתוקקת לא
ראו מעולם צורך לאסור מלחמת על תביעת דמוקרטיה מוגיציפלית .אכן ,גם
הם אומרים שלטון עצמי רק לאשר יאמר האפנדי שלטון ע צ מ י !
בקונצפציה הפוליטית שלנו צריכה הדמוקרטיה המוניציפלית לתפוס
מקום יסודי .כאן ההינוד האמיתי של תאוכלוםין לשלטון עצמי בשטת עגינים
הקרובים אליו ביותר ,כאן הגנת הענינים תתיוניים ביותר של המוני העם ,כאן
גם הפתת ל ד י פ ר נ צ י א צ י ה

מ ע מ ד י ת על יסוד עגיגים היוגיים .בתור

הנקודות המוניציפליות ,כשתיכבש למעגן זכות הבהירה תכללית ,יכירו הפלה
והעמל העירוני את עניניהם וילמדו להבתין בין מנצלים״מתעים ובין הברים
מגורים .המלחמה בסדרים תקיימים לא תהיה קלה .מאהוריה קיימים אינטרסים
ממשיים .יושבי תכםאות היום ,י ה ד עם הפקידות השוררת עליהם ,יזעיקו את
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כל הילם .הם ימצאו להם בגי ברית גם בתור הישוב העברי .אולם בדאית
היא המלהמה .וראויה היא הדמוקרטיה תמוגיציפלית שפועלי ארץ-ישראל
יצאו בצבאותיה.
האוטוגומיזם תלאומי איגו תדש עמגו .עמוקים שרשיו בהיסטוריה
הישראלית.

המהשבה

תםוציאליםטית

המודרגית —

שפריגגר־רגר — זו שהציגת את מ ד י ג ת

מימי

ה ל א ו מ י ם מול

םינופטיקום־
המדינה

ת ל א ו מ י ת ,שקדה להגדיר את משפט האוטוגומית תלאומית ,א ת תכגה ואת
,

בימי ההשכלה היה השם ״קהל׳ למפלצת ,מטרה לכל שטנת.

תחומיה.
התעוררות

המהשבה הלאומית ההזירה לאוטונומיזם תיתודי את כבודו

)דובנוב ,ז׳יטלובםקי( ,תזרמים תםוציאליםטיים בישראל עשו את המלהמה
על זכות תאוטוממית הלאומית לקנינם .בציונות שלאהר המלהמה תעולמית
תיו נשמעים קולות כי אוטונומיה לאומית בארץ אינה אלא שריד גלותי,
עיכוב הגאולה .ת נ ו ע ת הפועלים בארץ ,עם כל ההרנשה תטריטוריאליםטית
העמוקה שלה ,לא זילזלה אפילו בימי התקוות תמדיגיות הגדולות ביצירת
הכלים להיים יהודיים אוטוגומיים ,בהכרה ברורה כי תתאים הטריטוריאליים
ורציפות הישובים עלולים רק לתגביר את כוהה של הכגםת ולהעשיר את
תכגה .תגועת הפועלים לא הביטת על תאוטוגומית תלאומית כעל פריבילגיה
יהודית ,כי אם כעל צורת ארגון וסיפוק צרכים לאומיים של כ ל הטיבה
לאומית בארץ .עוד המשלתת של ״פועלי־ציוך בשעתה )אביב ,תר״פ(
בבררת את השקפותיה המדיגיות תכגיםת את תםעיף :״כל םיעת לאומית
מקבלת

אוטוגומיה

לאומית

גשביל

כל

עגיגיה

הפגימיים

תלאומיים

,,

)״האדמה״ ,תוברת ט׳ ,דיךותשבון של משלתת ״פועלי־ציוך(.
ולמעשה גם עגין האוטוגומיה הלאומית בארץ לא תתקדם בהרבה.
בהוקת ״כגסת ישראל״ טושטש היסוד הלאומי ותוגבר תיםוד תעדתי .וד״כגםת
נתוגה במצב של פרוזדור מ פ ו ל ש  :הגכגם גכגם והיוצא יוצא .אין הובה לאדם
להימנות על התטיבת תלאומית שבתוכה נולד ובתוכה הוא הי .הרוצה לסרוק
את עולת אינו זקוק אפילו לתתליפת בתטיבת לאומית אתרת ,הוא פשוט
יוצא ונעשה פטור ממצוות .סמכות תכנםת להטיל מסים מ צ ט מ צ מ ת מ ת מ ת

ההגבלות השונות ימחמת זכות היציאה ,העושר!

אותה הפקר .לערבים אין

לשאלות

המשםר

בארץ
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שום מוסד לסידור תייהם הלאומיים .הרוב המוסלמי יש לו ״מועצת מוסלמית
בעלת

עליונה״,

גתלות

רבות

והכנסות

גדולות,

בידי

תנתונה

פנופית

״גכבדים״ ,מהוץ לכל קונטרולה ציבורית .כמונו כערבים מעונינים בהקמת
דמוקרטיים להיים הלאומיים .הם יביאו א ת ם  :סיפוק הצרכים

דפוסים

הלאומיים בידי האומה עצמה וברשותה ,צמצום רשותה של תפקידות הזרה,
דיפרנציאציה מעמדית פגימית ויצירת באות־כות לאומית דמוקרטית.

גשאף

להרתיב

את

היקפן

ואת

פות

פעולתן

של

האוטונומיה

המוניציפלית ותלאומית .בהתפתתות הדברים אפשר לתאר גם פעולה כלכלית
וישובית מאומצת של גופים מוניציפליים שלמים ,המאוהדים אם על יסוד
הגיאוגרפית או על יסוד שותפות איגטרםים כלכליים

הרציפות

)ברית

מועצות כפריות — ברית מועצות עירוניות( .כל כמה שנרצה בהתפתתות זו
לא נבוא להעמיס עליה תפקידים היוצאים מתוך תהומית .האוטונומיה
המוניציפלית והלאומית אינה יכולה לבוא

ב מ ק ו ם השלטון הארצי .ה ד מ ד

קרטיזציה של השלטון הארצי ,תעברתו ממשטר פקידותי ל מ ש ט ר ־ ש ל ט ו ך
עצמי ,הנה אתת הפרובלימות הפוליטיות המיותרות של הארץ .שיטות
המעבר תקיימות במושבות הבריטיות אינן יכולות לשמש מופת ודוגמה
לארץ־ישראל.

רמתו

התרבותית־הםוציאלית

של

הישוב

העברי,

ההובה

המפורשת להבטיה לעם העברי את הופש היצירה והבנין ,ההכרה ה ב י ך
לאומית

בהקמת ה״בית הלאומי״

)הכרה ,אשר למרות כל ערפיליותה

המדינית מתייבת את שמירת זכויותיו הלאומיות של העם העברי ואת ריבויו
הבלתי־פוםק בארץ בזכות ולא בזזםד( ,כל זה מתייב לבקש את הפתרון
בצורת שלטון כזו ,אשר תמנע כל השתלטות של עם אהד על משנהו ,צורה
כזאת תימצא אם המוסד המתוקק יורכב על ידי שתי תתטיבות הלאומיות
שוד .בשוה.
בגוף מדיני נבהר אשר כזה א י ן
ממוגים

מטעם

מקום

לשיתוף

פקידים

ה ש ל ט ו ן  .בעצם המבגה הפריטטי של מוסד כזה

צפונות תערובות מפני התגקשות ,מפגי גזירה ,מפגי דתיקת רגלי ההטיבה
הלאומית ההלשה יותר .היא לא תהא נאלצה לשים מבטתת בערובות של
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נייר או לשאת עיניה אל חםד הוטו של הנציב העליון .כוח חיצוני לא
יצטרד להכריע על כפות המאזנים את שתי התטיבות תלאומיות .״שיווי•
המשקל״ נתון מאליו ,ובאין יכולת לשום תטיבת לתשתלט על תברתה ,באין
יכולת לתיעזר בכות תיצוני מכריע את תכף ,יתתנכו נבתרי שני העמים מתוך
עניניהם התיוניים לבקש דרכי הסכם ופעולה משותפת .אולם גם ה״הזדיינות״
הלאומית ,העמידה במלוא התתמושת זה מול זת ,לא לעולם תעמוד .באין
סיכויים מרובים להתנצתות לאומית ,בהינטל העוקץ מכל התנקשות ,ובהלוף
התקוה להצלהה בדרד זו ,יתפוררו הגושים הלאומיים לרגביהם המעמדיים,
ויפתת פתה לצירופים הדשים לסי קוי־השיתוף הסוציאליים .ואלה יפרצו
T

להם סוף סוף אפיקים הדשיס .התפתתות זו ,לפי קו ההסכם בין שגי ע מ י
הארץ ,היא היהידה אשר יש בכוהה להביא לידי הרתבת בלתי־פוםקת של
השלטון העצמי ,ובקרב הימים — לידי הרתבת הלקם של האוכלוסין בעיצוב
השלטון

האדמיניסטרטיבי

ולידי

העמדת

האפוטרופסות

של

ממשלת המנדט על המינימום.
יאמרו כי הלד־רעיונות זה אינו הולם את ״המתשבת ה א נ ג ל י ת ״ :
צורות המעבר משלטון פקידותי לשלטון עצמי בבםיונם תקולוניאלי הן
אחרות לגמרי .האוטונומיה הלאומית זרה להם ,ועל אתת כמה וכמה יהיה
להם זר ומוזר הרעיון על מוסד פרלמגטרי המורכב חלק כחלק מבאי־כוח
שני העמים ,ללא השתתפות של פקידים ממונים .יתכן .אין אני סניגור
ל״מחשבה האנגלית״ ,ואיני יודע מה יביגו ומה לא יביגו האגגלים .אני
מניה שאס י ר צ ו להבין ,אם יהיה להם ענין להבין — יבינו לנו .ואם יחיח
להם ענין דוקא לתתרצות אל האפנדי על השבוננו ועל חשבון הארץ
ושלטונה תעצמי תאמיתי — ינהיגו כאן מעין מה שהגהיגו במזרה הירדן,
אולם ידנו אל תהי בזה .יעשו זאת מבלעדינו .לא נגזור א ת מאויינו ואת
הכרתנו המדינית לפי צרכיו ותשבונותיו של כות תיצוני תקיף ,הרואה את
התפקיד אשר נמסר לו מאת הבר הלאומים ככוה הרשאה לעשות עמנו
בממשלה העושה בתוד נייטיבם ״שלה״ .ואין אנו תייבים לקבל את הדין
למפרע .אם הכרת צדקתנו אתנו — נ י א ב ק ; אם רב או דל כוחנו למנוע מאתנו
צורות

שלטון

ואינסוטניונלית

פסולות

ומזיקות

לנו

מבחינה

יהודית,

סוציאליסטית

 -בזה נ ע כ ת לאתר שנאמץ את כל כוחנו במערכת .אולם

לשאלות

המשטר
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אם גם נפסיד את המערכה הכבדה — לא אבדנו .לא מערכה אתרונה תהיה
זאת .עוד לא תמו כל התזדמגויות לתביעה ולגצהון .ההיסטורית אינת
עומדת .יתםי הכותות תולכים ומשתגים .והכרת תעולם אף תיא איגד״ קופאת.
אם ננהל מפלה ולא נפקיר את גשקנו — את הכרת צדקתנו ,את שלימות
שאיפתנו ,את קשיות מאמצינו — כי אז עוד רשאים אנו ליהל לימים אתרים.
תכרת מקומו של מפעל תקומתנו בתיםטורית תאנושית התדשת ,הכרת
בריתנו האמיצה עם תנועת הפועלים העולה — היא שתעמוד לנו בימים
קשים ,בעמדנו מול עולם תקיף .אולם אם אנתנו בעצמנו נסכים למיטת•
סדום שאומרים למתוה לנו — מי יקום לרוותתנו ?
בשנת־מצור זו נאלצנו — על כרתנו — לעשות מלאכת הסברת
מרובה.

טרתת זו לא תמיד היתה לשוא .כמה מושגים שהיו קודם נתלתנו

בלבד )כמו רעיון העבודה העברית ,למשל( ,בחינת ״זר לא י ב י ך  ,מצאו
מסילות למיתות זרים ,ואתר יםורים רבים הוכנסו אפילו לתעודות מדיניות.
אם יקום בנו הכות לעמוד בשלנו ,ביצירתנו ,בקשיוודערפנו ,במלהמתנו —
יתהנד העולם להבין לגו .סוף סוף גם יבינו כי עם ההילד לבקש לא
שדרה ולא פריבילגיות ולא גיצול יגיעו של הזולת כי אם זכות לישב נשמות,
״לבגות ולהיבנוה״ ,לחיבנות לא מחורבנם של אתרים — רשאי לתבוע משטר
מדיני כזה אשר לא ינעל בפגיו את שערי היצירה.
שבט תרצ״א.

העבדת החיברך־ לכנסת יםדאל

העברת החינוך לרשות הכנסת
)הרצאה באסיפת הנבהרים(
העילה לדבר בשאלה זי איני דימה לשיפט הבא לתרוץ משפט אלא
למי שעילה על גרדים .אני יידע כי עלי לדבר באוירה בלתי-ידידותית,
מלאה הדדה לא רק לעצם העגין ,אלא גם מלאה חשדית ותששית להתנקשויות
מדומית .ת ע י ד העובדה שסיעתי ,אשר היתד .רשאית לתביע לעצמה את
ההרצאה הזאת ,היתד .מוכנה להסתלק ממנה לטיבת אהד תמירים תמפורםמים
בארץ ,מתיך רצין למםיר את התפקיד לאדם העימד בתיד מפעל ההינוד ,על
מ נ ת שיתפש הוא את הפשרה בין דעת תמירים ודעת איתי הלק הישוב הריצה
בהעברת ההינוד לכנסת .אולם הזקה על המירה הזה יד הבריו והוא נאלץ
להסתלק .בינתים ,במשד השבועות האהרינים שלפני אסיפת הנבתרים ,ניתר
עלינו מטר מתאות מסניפי הסתדרות המירים שהזכירונו את תמתאות מימי
פולמוס אהד״העם־נירדיי! כאילו לא די בעצם בירור השאלה ו צ י י ד היד,
לאחוז גם באמצעי זה .בין תמתאית האלו היתד״ אתת שאמרה ,כי בהחלטה
,,

על העברת ההינוד ״גםוד ר ע ל ; התתימה על מחאה זו היתד״ ״מורי העמק״.
אני המכיר את העמק ואת מוריו ידעתי באיזו מידה מבטאה מחאה זו את
יהם מורי העמק ממש .אולם לא רק בםגיפים ,גם מרכז המורים בכרוזו הפונה
אלינו ,צירי אסיפת תגבתרים ,פגש את הרצון להעביר את חחיניד לרשות
הכנסת כדבר העלול ״להמיט א ס ו ך  ,והודיע כי ציבור המורים ״הילחם ילהם
בכל תאמצעים אשר בידו גגד מסירת ההינוד לכנסת ישראל באיזו צורה
ובאיזו

מידה

שהן״.

הכרזת

מלתמת

בצורת

אולטימטיבית

הדיפה

כזו

אינגה עלולה להקל על הבלי הלידה של המעבר ההכרהי .לשם ויכוה אתנו
משתמשים גם בביאורים ״פסיכולוגיים״ ,אשר רק הבוהן לבבות יוכל להעיד
על אמיתם .מישהו החותם ב ך י י ע ז ר מסביר ב״הארץ״ ברציגות גמורה ,כי
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הפועלים הם בעד העברה לא מטעמים חינוכיים ,אלא משום שמוםדותיהס
ד .ם נמצאים ״מחוץ לסכנה״ .נימוק כזה בפי מחבד יש ל 1ערד חינוכי מיוחד.
לא חפצנו להיות אנשי ריב ומדון לציבור המורים בארץ־ישראל,
שאנו רואים אותו כעצם מעצמנו ,לא במובן המפלגתי וההםתדרותי — כי
יש לגו בין המורים גם חברים גאמגים וגם מתגגדים זועמים — אלא כבנים
למחנה העבודה .אד מלבד הקרבה היסודית של כל עובד ב*שר הוא עובד —
רבים הם הקשרים בין מחנה הפועלים ומחנה המורים בארץ .עוד זכורה לנו
מלתמת השפות מלפני שבע־עשרת שנה .ודאי ישנם באולם הזה אנשים
הזוכרים את הברית הנאמנה שנכרתה אז בין תמורה והפועל ואת התפקיד
שמילא

ציבור הפועלים

במלחמה ההיא .ולא רק

במלתמה על תנתלת

הלשון — גם במלתמת הפועל על זכות העבודה במשק היהודי יש לנו ולכמה
מן המורים זכרונות משותפים כבני ברית .אמגם היו גם אלמגטים זרים לגו
בקרב המורים ,אבל היו קרובים ונאמנים ,כמורים וכאזרתים ,במתולה
ובסגידה ובמלהמיה ועד באד־טוביה ,והיו גם שהרתו שמם לזכרון בתולדות
תגועת העבודה בארץ .גם מבתיגת היהםים התברתיים בישוב והרצון לקשרי
ברית עם חוגים קרובים אין לכאורה לציבור תפועלים שום יצר של ניגוד
וקנתור נגד חמורים .אם כי ,כשם שאגו גאלצים לצאת לפעמים גגד תלק
מציבור הפועלים בשעה שאנו ת א י ם אותו נתפס למקצועיות כוזבת בגיגוד
לטובת הכלל ,כד רשאים אנו לבדוק גם אהרי הפרו9םיונליזם של המורה.
ואם התלטנו לאתר שיקול־דעת של שנים רבות — כי שנים רבות ניסרה
בעולמנו השאלה — להעמידה להכרעה ,הרי לא מהשבון של דוה מפלגתי
עשינו זאת ,כשם שדברים רבים שאנו נלהמים עליהם אינם כרוכים במתן
שכר ״בעולם הזה״ ,אלא הרגשת הובר .קודם כל כלפי התיניד עצמו ,כלפי
הישוב והציוגות.

ובטרם אגש להרצאת גימוקיגו תייתי מבקש שלא ייהםו לגו נימוקים
שהם פסולים בעיגיגו .יש אמרה שגורה — שתדור תתקציב מסעיפים ״בלתי•
פרודוקטיביים״ .מימי דדדלימה הוכנסה הלוקה כזו של סעיפי התקציב
הציוני .תנועת הפועלים אינה תושבת את ההינוד לדבר בלתי־פרודוקטיבי.
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אדרבא ,זותי בעינית אהד מסעיפי ההוצאה הפרודוקטיביים ביותר בתקציבד.
של אומה ,על אתת כמה וכמת בתקציבת של תנועת תתית לאומית .ושוב.
רבים ניסו לראות בעמדתנו לא דאגה להינוד ,כי אם אמצעי לביצור כנסת
ישראל — לתת תיכן לפעולתת ,כדי לתגדיל את משקלה .על זאת מכריז
מרכז המודים בכרוזו ,כי מסירת ההיגוך לכגםת ישראל אין זד ,אלא ״אמצעי
להשגת מטרות אתרות״ .הנגי מודה ומתודה כי איגי גיגש לשאלה גם מבתיגת
הכנסת .אבל על המורים הפוסלים אותנו בזה הנני להקשות :הנה גימק מ1רה
השוב אהד את התגגדותו להעברה בזה ש״בתור ציונים אין המורים רוצים
שההסתדרות הציוגית תישאר גוף בלי גשמה״ .וכן אומר ה מ ר כ ז  :״הוצאת
ההימיד מידי התםתדרות תציוגית פידושת :גטילת גשמתה ,תמעטת דמותה״.
מותר איפוא להשאיר את החיבור בידי בעליו כיום מתוך הרדה לתגועה
הציוגית ואסור להעבירו לידי הישוב מתור דאגה לכגםת.
לי גראה דבר העברת התיגוך כהכרתי לגופו של עגין ההיגוך .מהי
תובת התבועה הציובית לתיבוך ומת תובת הישוב? הסכנו לכד שמכריזים
עליבו עתה כעל עוכרי התרבות העברית .איבי סבור שתבועת הפועלים
בארץ־ישראל ,עם ערכיה התרבותיים והכוהות שהשקיעה בלשון ובספרות
וביצירת הני תרבותי בארץ ,זקוקה ללימוד זכות על עצמה בנדון זר״ .אומר
רק זאת ,כי בשבילנו העבודה התרבותית בתנועה הציונית כולד ,ובתנועתנו
אנו איגד ,ענין של פרפראות אלא מגופי הלכה; לא ענין טפל אלא תלק
אורגני .כשם שאי אפשר לנו להקים את בניננו בלי עליה והתישבות ,כך
איננו מתארים לעצמנו שאפשר לכנס את פזורי ישראל וליצור משק בלי
עבודה תרבותית מתנכת מכווגת ליצירת עם אחד .לגבי תנועת תפועלים ,עם
יהםה לבנין הארץ ולהקמת הברה הדשה ,לא יתכן כלל הדבר בלי יצירת
מכשירי תרבות השובים ,שבלעדיהם כל בניגגו ׳יהיה לא בית אלא גל לבגים.
חובת התנועה הציונית כלפי התינוך תיא ממש כתובתה כלפי המשק העברי
התדש .לגבי המשק ,שהוא בסים הבנין כולו ,אין אני רואה את חובת התנועה
הציונית לפרנסו ולקיימו ,אלא להקימו בלבד; להביא את היהודי לארץ
ולהעמידו על רגליו — ולהתפנות כדי להביא אחריו עוד יהודי; כי אילו
נמשד מצב זד ,שגים רבות ,שהתגועה הציוגית היתה מוכרהה לשאת במשקים
התקלאיים ובמפעלי

התשת

שהקימה

מבלי

להתפנות

ליצירת

ערכים
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תרשים — אזי עם כל תשיבותם האבסולוטית של כל משק תקלאי וחרשתי,
היה מפעלנו נדון להתנוונות .הוא הדין לגבי ההינוך .כשם שהתנועה הציונית
חייבת לצייד את היהודי שהיא מביאה לארץ במכשירי קיום ,כך היא מתויבת
לציידו במכשירי תרבות ,ל ת ת לו בית-םסר .כי לא יתכן שיבוא יחודי ויתישב
במקום נידת ויקבל עליו עול תלוציות לכמה שנים ,אם לא ידע שתקופת
כיבוש זו קשורה בבטהון שבניו לא יגדלו כאן עמי־הארץ .כך הדבר לגבי
הפרט וכד לגבי הכלל .התנועה הציונית היתד .מתויבת להגיה יסוד למפעל
ההינוד העברי ,לברוא טיפוס רצוי של בית־םפר ולדאוג תמיד לעולים
התרשים .אד כשם שלא יתכן שהתנועה תוסיף שאת בעול תל־אביב ופתה־
תקוה ודגניה לאהד ביסוסה ,כד לא יתכן לתעמים עלית את צרכי ההיניד של
התלקים שגתבםםו.
אם נתבונן מהשקפה זו למה שנעשר .בתקופה קדומה בציוגות ,נראה
שהתנועה עשתד .גדולות .עוד לפני ארבעים שנה ,כשנוסד ביפו ביודהםפר
לבנים של בלקינד ,עמד אהד־העם ונלחם עם הובבי־ציון על ביודהםפר הזד•
ודרש שיעמיסו על עצמם את עול התזקתו ,כי ״בית״הםפר ביפו השוב מכמה
קולוניות״ .ביצירת בית־הםפר הזד .לא תיתה הדאגה ליהודי יפו המסכנים,
אלא מפעל לאומי אשר היתד .הנרד .נ י בלעדיו לא תיתכן כל יצירת ישובית.
המלחמה ב״עזרה״ היתד .הזיון השוב לא רק מבהינת המלחמה ללשון ,אלא
כשלב ראשון בשהרור הישוב מאפוטרופםות בעניני רות .מאז עשתה התנועה
הציונית גדולות בשטת זת ולא מתפקידי כרגע לסכם.
ועתה אנו באים ושואלים ,מה תייבת התנועה הציונית לעשות להינוך
בארץ-ישראל ,אתרי שיצאנו מתקופת יפו ומהתקופה שלפני המלהמה .אנו
רואים לפנינו ישוב אשר עם כל מצוקתו התמרית ותוסר הבטהון שיש בו,
הריהו בכל זאת אי של ברכה בהשנאה עם כמה גלויות .קיומו איתן יותר מהן.
משקו מתפתה .אלפי אנשים עובדים היים בו מפרי עמלם .במצב כזה ,אילו
גם לא היה שום מתםור בכספים לתנועה הציונית ואילי ישבנו כאן במושב
ציונים הדואגים להלוקה נכונה של הכנסותינו — נדמה לי כי היינו הייבים
לבוא לידי מסקנה כי התזקת הרשת הענפה הזאת של מוסדות הינור היא
מהוץ לנדר האפשרות של התנועה מטעם פשוט מאד .יש בארץ ריבוי טבעי.

הישוב גדל .צרכיו החינוכיים

גדלים וההשקעות בהיניד ותרבות מן ההכרה
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שתעלינה משגה לשגה .גם אילו היה הכל כשורה בקופה תציונית ,היינו מגיעים
לכך שהלק זה של התוצאות היה אוכל את כל השאר .אמנם אפשר שתיו
נמצאים אז אנשים מרוצים שהיו אומרים :תביטו ,איזת מפעל תרבותי אנו
מקיימים ואיזת אתוז גבות מתקציבנו מושקע בהינוך .אבל אנו יודעים כי
תרבות היא רק הלק מההתישבות .וגס אם יהיו לנו בתי־םםר מצויגים,
והלשון העברית תשלוט ,והמורה העברי יעמוד על הגובה — אם לא תתא
עליה והתישבות וקרקע ,לא יהיה לנו ממה ליגוק ,והתלמיד הגומר את בית•
הספר לא יהיה לו על מה להישען כאן והתרבות תישאר גם מצומצמת וגם
הלשה .ואל יראו בזה זלזול בתרבות אם אומר ,כי כולגו קיימים בזכות
,

״הנינא בני׳  ,זה ששמו התקלאות תעובדת ,אבל אותו אגו מפרגםים משגה
לשנה בקב הרובים ממש ,עד שתצא גשמתו .עברו עליגו שגים ללא כל קדמה
תתישבותית .כדאי שהמורה תעברי בארץ־ישראל יעשת את השבון תלמידיו,
עבודתם ,מצבם ,הייהם ,סיכוייהם .לכאורה צריך תית לאמור ,כי התנועה
הציונית

אינת תייבת לדאונ ל~ 170.000יהודי ארץ־ישראל ,אלא עלית

לדאוג לעולים הדשים ,להקמת משקים ולסיפוק צרכי ההיניר והתרבות
של

העולים;

האומה

ולישוב

שאתם

סמוכים

הקיים
עליו.

צייד
צריד

היה
היה

לאמור:
לקום

רדו

לכס

משולהן

סדר

כזה

שבמידה

אשר איזו מושבת מתבצרת הלקה בתקציב הלאומי פותת ,ולעומת זה מוטלת
על התקציב התתייבות מיותרת כלפי כל גקודת תדשה .אבל מי שיודיע כיצד
מתנהלים הדברים למעשה ,יזכור איד אגו גאלצים לתילתם על תקציב לכל
בית־םפר בנקודה הדשה ,באשר אין לו ״הזקה״ ,בעוד שהמוסדות תקיימים
הם הפךטנדנטיס הראשונים .לא אטריתכם במספרים ,רק אתדים לדוגמת:
בית־הםפר בנהלל — מקום קצת יותר מבוסם מאהרים׳

אד הדש לגבי

המושבות הישנות — מקבל תקציב של  250לא״י בשביל  118ילדים .לעומת
זת ביודהםפד בנם־ציונה —  232לא״י ל~ 69ילדים .השנאת א ת ר ת  :ב ר א ש ו ך
לציון התקציב הוא  1130לא״י ל־ 336ילדים 3,3 ,ל א י י לילד ,ובשכונת־
ברוכוב — ודאי לא יותר עשירה ומבוססת —  250לא״י ל~ 111ילדים ,קצת
יותר מ־ 2לא״י .השיטה ברורה :מקום המבוסם יותר מקבל יותר מתתקציב.
ושוב :בפתזדתקוה התקציב קרוב לארבע לא״י לילד ובעמק ־ ־ משתים ע ד
שתים ותצי לא״י.
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ואני שואל,

מבתינת תובת הישוב לעצמו ולתנועה כולה:

בתור

אנשים כובשים היינו זכאים לעזרה ולצידה .אבל קיבלנו צידה הגונה .שום
ישוב לא קיבל בכותות אנושיים וכספיים כמונו בתקופת הביסוס .אד האפשר
להשוות את הקדבנות שמקריב הישוב למען הינוך בניו עם מה שעושות בזה
קהילות ישראל אתרות ? הייתי זת לא כבר בארצות מזרה אירופה וראיתי מה
עושה היהדות הליטאית למען בתי־הםפד שלה — יתדות המתבוססת במהםור
ואף על פי כן יודעת שעלית לתת אמצעים להיגוד .הישוב הזה פעל גדולות
גם בהשלטת השפה ד״עברית בבתי־הםםד .גגיה לרגע שהיינו יכולים לנתר
על ההוב כלפי העם ולכלכל ביד נדיבה את ההיניד בארץ־ישראל מכספי
האומה ,אילו היה הכל כשורה .אד לא מפגי צרות־עינה של מפלגת פועלי
ארץ־ישראל ,אלא באשמת כולגו — אולי מפגי שלא ידעגו להשתמש
בתקציבים שגיתנו לנו — עובדה היא כי כשל כוה העם ואסור ^ ג ו להוציא
את כל מאמציו לתתזקת בתי־הםפד .ביודתםפר תופס מקים תשוב בתקציב
הלאומי ,אולם כל מה שמסביב לו מצטמק .לחזיון שאנו עדים לו יש ב ג י ך
אב בהיסטוריה ,העומד לפנינו כאזהרה .לפני שבעים שנה נוסדה תברת ״כל
,,

ישראל הברים  ,אשר היתד .בראשיתד ,לא מוסד פילנטרופי סתם ,אלא מאמץ
לאומי לפי מושגי הזמן ההוא ,לפי הרעיון שהגו כרמיה והבריו .ומה עלתה
להברה זו ? מתור שכל רצונה היה להיות בעל־תבית על מוסדותיה ולא לפתה
את ההינוד ברשות העדות ובאמצעיהן — הרי באמת נשארה בעל־בית ,אבל
את פעולתה לא פיתתה ובעצמה לא התפתהה .סכנה כזו גשקפת גם למפעלנו
ההינוכי .בלי התישבות תשא הרות את עבודת הרות שלנו .ומה שהמורים
רואים כנכםי־יצאךברזל — תקציבה של הסוכנות — כספים אלה יבואו מתוד
התלהבות עממית ,ובלעדית ילכו ויפתתו.

יש אומרים :אין זו שאלת כספים; זותי שאלת פרינציפיונית .לא
למעננו קיים ההינוד ה א ר צ י ש ר א ל י אלא למען תעם כולו ולא יתכן כי העם
יעשה את הישוב הקטן לממונה על גורל יצירתו התרבותית .אכן ממושגים
כאלת טוב לפעמים לקרוע את הקליפה ולהתבונן לתכנם תאמיתי .מה פירוש

הדגריפ? עי חאדוניפ קיש /מספר וסיגש1ר  -אין לי כל כלנה ,חלילה,
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לזלזל בכבודם — נאמנים יותר על תיבוד תדור מדויד ילין ,ב ך צ ב י ותרבי
אוםטרובםקי? הדואגים לתנועה הציונית ומסרבים לקבל מידת את תמפעל
התינוכי מתשש פן תתרוקן הציונות מ נ ש מ ת ה — מאמיגים ודאי בזה בתום
לבם .אולם אגי ראיתי את המראה הגהדר של תקוגגרם בשעות המוקדשות
לתינוד ולתרבות עברית — איזה קשב שרר שם אז ואיזו תתעניגות ,ואיזת
תוכן ממשי נותן הדבר לתנועה .ראיתי שם בועדות פרופסורים אנשי־שם
ורבגים מוכתרים תותבים את גורל ההינוד ,וראיתי את קרבתם הרבת
לענינים .אין כוגתי לפגוע במישהו ,אולם נדמה לי כי מוטב לשבת כאן עם
מורים רגילים מאשר למסור את פתרון שאלותינו למומתים המתכנסים
לשבוע ימים מלודז או מגיו־יורק ,יהיו מי שיהיו .ועוד אומרים ,כי אי אפשר
למסור ליהודי ארץ-ישראל את גורל תתינור משום שתם מתכגםים מכל
התפוצות ומביאים אתם ירושת של תרבויות שוגות .ובכן יהודים תמתכגםים
מכל קצוי ארץ לקוגגרם הציוני אפשר להפקיד את ענין תתינור בידם ,ואילו
יהודים הבאים מאותן התפוצות להתישב יהד בארץ־ישראל איגם גאמגים
על כך .ומנהל ממונה על ידי כגסת ישראל — תיוכל לתשתוות עם ממונה
מבתוץ? ושוב ,אין כוגתי לזלזל ,אבל האם מקרה הוא כי משום שאמריקה
תקיפת נ ת מ נ ה אמריקאי להנהלה ,ואילו ,למשל ,היה קיסר וילהלם מנצת
במלהמה העולמית ,היתד ,יד הציונים הגרמנים על העליונה והמנהל היד!
גרמגי .יבוא מהר פדגוג יהודי גדול מרוסיה או מליטה — היזכה בעיני
גדולים מקצוי תבל ,אם גם יזכה לאמון בארץ ?
אומרים :הישוב אדיש כלפי ההיגוד ,בשעה שההסתדרות הציונית
אחראית .טועגים שההורים איגם מתעגיגים .אולם אגי שואל את עצמי ,כ י צ ד
זה כל יהודי בעולם דואג להינור ילדיו ,כיצד זה גילתה היתדות בכלל
מאמצים כאלה בשדה תתיגוך — לא אדבר כבר על תישיבות הגדולות ,אלא
על מה שגעשד ,בתקופת ההשכלד ,מימי יוסף פרל ,ובתקופת ההתעוררות
הלאומית — וכיצד זה קרה שבקרב קיבוץ שהוא מםלתה ושמגר ,של האומה
מוזנה ענין ההינוד? והתשובה ברורה .הקולר תלוי בזה שהישוב הונד על
הוסר דאגה בעניני החיבור ,מימי ה״אליאנם״ ועד היום .נוצר כאן טיפוס של
אב שאיגו דואג לתינוד ילדיו .ואף על פי כן יש ויש מוסדות שבהם גתגלתה
אקטיביות ציבורית .הגימגסית בראשיתה ידעה להקים ועד מפקת ז ר  ,ידעת
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לשתף הורים .וגם עכשיו ,מי שיודע כיצד מתנהלים עניני בתי־הםפר במשקי
העובדים ,מי שילך ל ע י ך ת ר ו ד ולנתלל ויראת איזו ערות ישנה שם לגירל
התינוד ,וכן בבית-הםפד לילדי עובדים בתל-אביב שיש סביבו אוירה ערה —
יבין כי במקום שהישוב נושא באחריות שם גוברת גם ההתענינות .על כל
פגים זה מראה כי לא יבש בארץ-ישראל מקור הדאגה לתינוד .מבהיגה זו,
של דאגה לטיב בתי־הםפר ,ולא רק לקופת העם ,מעוגין הישוב שיוטל עליו
העול ,למען גגיע ליהםים אהרים של הורים ומורים ולאוירת אתרת סביב
בתי־הםפד.
אין מתפקידי לבקר את בית־הםפר תקיים .אצטט רק דברים אתדים
מאורגן המורים )״הד ההינוך׳( .הנה כותב עזריהו :״דומגי שלא אגלת סוד
אם אגיד בפומבי שאין כמעט אף אב אהד בארץ ,שהוא מרוצה מבית־
הספר הקיים״.
אם מורה הממלא תפקיד תשוב במתלקת התיניד כותב כדברים
האלה — סימן שלא הכל כשורה .ואנהנו הרי בונים בארץ-ישראל לא רק בית־
ספר עברי לאומי ,כי אם בית־םפר לעם החולד לישב ארץ ,היוצא מהיי אויר
להיי עבודה .בית־הםפד צריד להעניק לילדים שרשים במולדתם החדשה.
תשאלה היא באיזו מידה מכנים בית־הםפר את תלמידיו להיים בארץ .על
הנושא הזה יכולתי לדבר הרבה ,גם לספר מפגישותי המרובות עם יוצאי בית״
הספר ה א ר צ י ש ר א ל י בגולה — על רכושם התרבותי ועל יכלהם הנפשית לשוב
לארץ ולהיות בה להועיל .יכולתי לצטט גם את דבריו של ד״ר מוםיגזון אל
בוגרי הגימנסיה אשר באמריקה .אבל כאן הנני רוצה רק להביא כמה דברים
מפי מורד .חשוב המתאונן על מצב לימודי הטבע .הוא מתאוגן )ב״הד
התינוך׳( על תלישות בתי-הםפר והםמינרים מתיניד רציני במקצועות מולדת
ועבודה .כאדם הקרוב לענינים אלת לא תדלתי מהרניש בזה כל ימי שבתי
בארץ .אני מנית שרמת התרבות של המורים היא כזאת שיבינו כי לא לשם
קנתור אני מצטט .כונתי להציג את ה ש א ל ה  :כיצד קרת שרשת בתי־הםפר
הקיימת זה כמה שנים ,בעלת אמצעים גדולים ואידיאות מסוימות המכוננות
לא רק לדיבור עברי אלא להחזרת' עם למולדת ותשרשתו בקרקע — שמפעל
הינוד זה לא יהא ממלא את תפקידו ? משום שהעבודה החינוכית מסורה לא
בידי הישוב עצמו ,אלא בידי נוף שאיו לו מסורת בהיי ה א ת  ,שמנהליו
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מתתלפים וכל אתד צריך להתחיל ללמוד הכל מסדש ,ואנו מגיעים לידי כך
שמאמצי מורים כוילקומיץ ,עליו השלום ,או יצתק אפשטיין יכולים ללכת
לאיבוד בשביל דור שלם של מורים ומנהלים .לעומת זה כשיש עול על
הישוב יש תתקדמות.
אומרים :ההעברה לכנסת תתרום א ת אתדות התינוד•

כמה דברים

מרים נזרקו כלפינו ,המפוררים ,המקימים במות לעצמם .באותה תוברת
שמרכז תמורים תמציא לי קראתי דברי מפקה הקובל עלינו ,המסדרים ה ע ו ד
מעמדי נבדל .הוא מ ס פ ר  :באו פועלים בתל-אביב ורצו לתקים בית־םםר
מיוהד .ועד ההינוד הדואג לאתדות לאומית לא מצא תקציב לכד .אבל
העירית קיבלת סוף סוף את המוסד ת ת ת כנפית .אילוםטרצית מצוינת לכד,
מה הם מושגי המסקה על ״אהדות ההינוך׳ .אם הורים אמידים מקיימים
בתי־םפר תיכונים .בתל־אביב ובירושלים — מוסדות אלה השובים וראויים
לתמיכה .בזת אין תתבדלות .הלא כל אתד יכול לשלות שמת את ילדיו ,אם
רק ישלם שכר־לימוד .כמו שאמרו :התוק שות לכל — גם לרוטשילד אםור
לישון תתת הגשר .אבל אם תורים עובדים רוצים לתקים בית״םסר כרוהם —
זת פסול מבתינת האתדות תלאומית .אם אתדות ההינוד פירושה :עיקרי
הובה מסוימים — לשון עברית ,נכםים של תרבות עברית ,גם של תרבות
קדומה ,תיבות אלמנטריות של השכלה ,היגיינה ,עבודה — הרינו הקנאים
הכי־גלתביס לאתדות כזו .אבל אם גורסים אותה בנוסה פרוסי ,שכל זרם
הדש או ישן שאינו שולט הנהו פסול — כהשקפת הציונים הכלליים הרואים
עצמם כגזע ואת הפועלים וההרדים כעגפים — גילהם גגדה .קודם טענו
שהתנועה הציונית עדיפה מן הישוב מבתינת תגאמגות לתרבות עברית .אד
האם גם הסוכנות עדיפה ז כאילו תםוכנות על  50%תבלתי־ציונים שבה
נאמנה יותר על תרבות עברית ועל אתדות תאומת מאתנו היושבים כאן.
באחדות מאונם המרפאה זרמים תיגוכיים איגגו מודים .אם יש לתימגים
צורר בהינוד מיוהד שלהם בהתאם להני ולמסורת אזי )בשמירת על עיקרי
ההיגיינה והפדגוגיה( הובה לאפשר להם זאת .איני מאמין באתדות שתעקור
אדם מעדתו ותרבותו על ידי מורה הניד סביבה אתרת לגמרי .אגי מוסר
כאן הודעת :אין אנו שואפים לתשתלטות על תתינוד .אבל אנו דורשים
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אולם אבו סבורים כי ההעברה תביא

ב י ן כ ה ו ב י ן כ ה  .ומוטב שבעשה

את ההכנות הדרושות בעוד מועד ,ואז בבטיה לישוב תבאי העברה יותר
נוהים .אביא לדוגמת את ענין ביודתתולים בתל־אביב .סוף סוף נתתם התוזת
עם ״הדסה״ .כסבורים אתם שאילמלא נתתם ההוזה עם ״הדסה״
באה

הידיעה

על

הקיצוצים

ההדשים

בטרם
תיתה

בתקציבה,

העירית גם עכשיו מקבלת את התנאים הנוהים שקיבלה? הוששני ,שאם
הישוב ילך וידהה את ההסכם עם הסוכנות ,הוא לא יקל ,אלא יהמיר על
עצמו .נכון הדבר ,שעוד אין הישוב מסוגל לסרנם בעצמו את כל מסעלי
ה ה י נ י ה אד אין לי כל םפק שיש עוד מקום למאמצים מ צ ד הישוב .הבה
ראינו שמושבה כהדרה נושאת בעול תקציב התיניד בתשעים או בתשעים
וחמישה אתוז ,בעוד שפתזדתקוה מקבלת )מלבד כספי פיק״א( כשלושת
אלפים לא״י מןתםוכנות ,ו ר א ש ו ך ל צ י ו ן — כ א ל ף לא״י ,וכדומה .אילו אמרו לנו
לפבי ז מ ך מ ה  ,שעיריית תל־אביב תשתתף בתקציב התינוד בסד של 14.000
לא״י ,הייבו רואים זאת כהזיה .ועתה כולבו רואים את ההלק הזה של התקציב
כבטוה ביותר ,על כל פבים בטות לא פתות מתקציב הסובבות.
צבת בצבת עשויה .ביצור הכבםת יקל על מצב ההיבוך והכבםת דאגת
ההינוך לתהומי הכנסת יבצר גם אותה .צ י י ד לדאוג לכד שהכנסת לא תתית
כעיר פרוצה ,שכל מי שרוה יציאה עוברת עליו קם ויוצא .צ י י ד לדאוג
לקבלת חחלק המגיע מאת הממשלה .אין אגי הושב על הממשלה כל כד
הרבה טובות ,כאשר הושביס עליה תדביזייגיםטים ,חמצפים לקבל מירד .את
כל

ה ס כ ו מ י ם הדרושים לנו לצרכי היניד והסומכים גם על

ההינוד

טיב

ה ל א ו מ י שיותן לנו בכספי הממשלה .אולם ,גם בלי כל הפרזה

רביזיוגיםטית עוד רתוקים אגו מקבל את ההלק המגיע לנו באמת ,הן לפי
השבון הלקנו בהכנסות הממשלה ,תן לסי מספד תלמידינו לעומת המספר
הכללי של התלמידים בארץ,
שזמן

המעבר

הוא

זמן

והן לסי הלקנו באוכלוםי הארץ.
הכושר

לתביעה

מאומצת

סבורני,
מאת

הממשלה.
גם ״אחדות חחיניד״ עלולה להרויה על ידי ההעברה .נקל להשפיע
על העברת מוסדות ,שגוםדו על ידי תברות ח ח )כגון ביודהםםר של ״אגודת

אתים״ או של»*לי*נס״( ,לידי הכנסת מאשר על העברתם לידי הסוכנות.
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מי שיסתכל במספרים יראת שהשתתפות תישוב בההזקת התינוך
תולכת ועולת .נתרבו מוסדות ההיבוד הפרטיים ,העולים ביוקר רב ושאגשי
הישוב משקיעים בהם אמצעים מרובים .לסי הערכת הרב אסף מוציא הישוב
מכספיו שלו סכום של  100.000לא״י לצרכי תינוד .לעומת זה מ ש ת ת פ ת
תםוכנות ב־ 75.000לא״י .מ ג מ ת התתפתתות ברורה .מכאן נשקף לנו תמוצא.
אין אגו רוצים שהסוכנות תסתלק מעגיגי התינוך .פעולת ההיניד הכרוכת
בעליה הדשה ובהתישבות הדשה תתול תמיד על תםוכגות המישבת.
תצעתנו — שנקבל כאן ההלטה פרינציפיונית ,תמיפת את כוה הועד
תלאומי לנתל משא־ומתן עם תםוכנות .נבוא בדברים עם המורים ,נבוא
בתביעותינו לממשלה ,נבטית לתיניד את קיומו ,ולישוב — תיזוק בעמידתו
ברשות עצמו ושתרורו מאפוטרוסםות.
שבט תדצ״א.

*י

בהסתדרות

במועצת הנוער העובד
)רחובות ,ד׳ בתשרי תר״צ(
הערות

לויכוה

בויכותכם על צרכי הפעולה התיגוכית תעברתם את מרכז הכובד
לצורת־הארגון :קבוצה או לא קבוצה .בהצגה זו של השאלת רואה אבי ,לכל
הפתות ,הפרזה .הגיגוד לקבוצה ,כצורת ההני התרבותי בתםתדרות הגוער,
והגטיה לראוי! בקבוצה את המפתה להצלהה — שגיתם הפגים את השאלה
מן התוכן אל הצורה .אגו מבקשים את הכוה ה מ ה נ ד בהסתדרות הגוער .מהו
המחבר?

כלום צורת־ארגון זו או א ת ר ת ז

המפעל

הוא היוצר את

האתמוםפירה המתבכת .מפעל הקבוצה תתקלאית ,הדרי-המלאכה בערים,
טיול מוצלה בארץ ,מפעלי עזרה תדדית ,תדאגת לתמצאת עבודה להבר —
אלה הם המהויס את תיםודות התיגוכיים בתגועת ולםיתם תימצאגה גם
T

תצורות הגרעיגיות.
במה כותה של הסתדרות הבוער העובד גדול? אגי זוכר לה ״תםד
בעורים״ — את

פעולתה

בשבותיה

תראשיבות,

כשירדה

לשכבות־בוער

הבמוכות ביותר ,לדלת־העם בכל תמובגים — גם במובן תרותבי — והעלתת
את הגוער הזה לתיי תברת פעילים ותרבותיים .זותי זכותה הגדולה ביותר.
אז ,בשעה שמכל צד הביטו עליה בתשר ואת מעשית ליוו במגוד־ראש׳ ידעת
לגשת אל תוגים עזובים ורתוקים מכל תגועה תלוצית ולקרב אותן אל המעין
של תבועת תפיעלים בארץ .מכל תםתדרויותיגו תיא שמצאת א ת תדרד ל ן ד ו ת
תמזרתיות

וםייעת לליכוד שבטי ישראל בארץ ולשיתופם במפעל תמאתד.

מאז התבגרה ההסתדרות .יצרה מפעלים .כבשה כיבושים .״תוכרת

,,

בציבור ,ועתה תיא עומדת בפגי כמת שאלות מורכבות ביותר .אפילו
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שאלת ״הבוגרים״ בלבד כמה היא מורכבת וכמה כותות תרבותיים היא
דורשת לפתרונה! אולם אם מתיר גידול ההיקף ,ריבוי תפעולות והעמקת
הענינים תוזגח נקודת־המוצא ,כי אז יצטרד לבוא מישהו ,איזת גוף ציבורי
תדש ,אשר יחדש את הפעולה מנקודת־מוצאה דוקא ,מן הטיפול בשכבות
הגוער

תעזובות

העממיות

לגמרי לגפשן.

הזיון

זה

מצוי

בתבועותיגו

הציבוריות :הסתדרויות גדלו והתפתתו ושכתו את מקור מתצבתן ,עזבו את
נקודת־המוצא אשר בזכותן באו לעולם — וסופן שהפסידו.
גבוא תשבון.

ממי תקום בשגים הבאות הסתדרות תגוער ה ע ו ב ד ?

אילו היתד .צפויה לנו בקרוב עליה מסוגה של העליה תרביעית — אפשר
ה<ד .לבנות את הסתדרות הגוער העובד על יסוד העליה )גם הבתרות קמה
מתיר העליה הרביעית( .יש להניה שהעלית הקרובה תתי עליית תלוצים
ופועלים .ממנה לא תיבגה הסתדרות הגוער העובד .גם לא מהוגי הנוער
הלומד .הסתדרות הנוער תעובד תיבנה מילידי ה א ר ץ  :מן הדור השני של
תנועת העבודה ,ילדי המשקים והמושבות ,מילדי הדלות העירונית ומבני
העדות המזדהיות .לאלה צריכה הסתדרות תנוער לכוון את פניה.
לי נראה שחובתנו קודם כל לפנות אל הפינות תנתשלות בארץ :נודר
שלום ,ירושלים העתיקה ושכונותיה המזרתיות ,התימנים במושבות .אם זו
תהיה הפעולה — תתגלינה גם תצורות הנאותות בתתאם לכד .ואזי תהיה
הסתדרות הנוער העובד זכאית לתבוע עזרה מהםתדרות תעובדים .אמצעיו
של הועד הפועל מצומצמים מאד .אבל הבוער העובד יבוא •ויאמר :אני
התלוץ

במקומות

שההסתדרות הכללית איגה

יכולה להגיע — ויבואו

המאמצים המיוהדים.
גם לטיפול בילדיהם של בגי תעליות תקודמות יש ערך ממדרגה
ראשובה .במושבות הגליל ,אשר כל המצב שם — המשק ,הד״ני ו ב ט ת ו ך
ההיים — צועקים לשיבוי םדרי־העבודה ,שם יוכל הבוער העובד למלא תפקיד
הלוצי .הוא יוכל ללכד ולמזג את בבי האברים ,ילדי המושבה ,עם תבועת
העבודה בארץ ולגשר על פגי התהום אשר הבדילה בין שכבות שוגות של
עולים־עובדים ,אשר גתרהקו זה מזת במסיבות ההיים.
בעבודתה

בין תעדות המזרתיות נעשית הסתדרות תבוער העובד

לנושאת איחוד האומה למעשה .בסניפי הנוער העובד ,במשקיו ,בחדרי־

הנועד
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המלאכה מתקרבים ומתמזגים יתד נידתי האומה מכל השבטים והתפוצות.
הארגון המעמדי של הנוער העובד ,הטיפול בצרכיו הכלכליים ובתגגת עניניו,
כדלא שליתות לאומיודתרבותית השובה.
ארגון זה מילא גם תפקיד פוליטי־תיגוכי תשוב .הטיפול בעגיגים
החיוניים של הנוער ,בצרכיו האמיתיים ,בדאגותיו הממשיות — הציל אותו
מן הפתים אשר טמנת לו ד״״פרקצית״ .עכשיו תש כוהה של הפרקציה
בארץ,י קסמיה םרו ,תלגשותה וכזבה גתגלו לעין כל .כשזורקים עכשיו לתור
צריפם פרוקלמציות על ״מרד הפלהים גגד האפנדים״ ,יכול גם הגוער התמים
ביותר לעמוד על ערכם האנושי של הדברים .אולם היו ימים והפרזיאולוגיה
הדבולוציונית־הכוזבת עוד לא פג ריהה ,מהוגי הנוער הלומד נפלו רבים
ברשתה ,ודוקא הנוער העובד ,הנתון בכל המצוקות תכלכליות ,ע מ ד איתן
בתזית זו.
עכשיו אפשר לומר כי תזית זו אינה קיימת יותר .אולם גתגלתה תזית
ה ד ש ה  :הפרזיאולוגיה הלאומית הכוזבת .אף זו מכה על גימים רגשניות .אף
זו דרכי העבודה והיצירה זרים לה ,אף כי יש לה פתרונות קלים• ומהירים
לכל השאלות התמורות .אורבת עתה לנוער בארץ סכנה של זיוף הרגש
הלאומי ההי ברגשות של יהירות ,רברבנות ושתצנות לאומית .במקום מילוי
-

התובות

T

הגדולות של יצירת לאומית באה ההתגפתות הלאומית ,הרהב

הפטריוטי .אם הפדקציה הבטיהה לנוער להביא לו על נקלה ,בלי שיטרח
ד«רבת ,את ״המהפכה הסוציאלית״ ,אשר תתלץ אותו במתי־יד אהד מכל
המצוקות ,מבטיה לו הרביזיוניזם את ״מדינת היהודים״ הבנויה ,אשר תוקם
בהבל פי הפגנות ותרועות.
למוד גםיוגות רבים וקשים ,לא גפתה הגוער העובד אהרי התפאורה
הציונית הנוצצת ,הבאה להתליף את מאמצי־היצידה האפורים .הרביזיוניזם
נואש מן הפועל והםתדרותו ואסר עליהם מלהמה .הנוער הרך עלול יותר
להיות לטרף לכל מיני תנועות מלודרמתיות .וכאן ,בכל פעם שנפתתת סכנה
הדשה ,צ י י ד הנוער העובד להקים הומה ב צ ו ר ה  :להעמיד מול הדרכים
תקלות והנבובות את דרכו הקשה ,דדד־היצידה.
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מן השאלות שדנתם בהן נראית לי שאלת הנוער המתבגר חמורה
ביותר .היכן הוא כיום הגוער תעובד שתתבגר ו ומה גורלו ז אם תםתדרגה
תקבוצות לעבודה תרבותית שדיברתם עליהך ,הייתי מציע שאתת מהן הקת
על עצמה לערוד אנקיטה ז ו  :מה מצבם של יוצאי הנוער העובד ז נדמה לי
שבהקירה כזאת יש מן התועלת להבנת מצבו של הנוער .ולא רק זה .אפשר
שבאנקיטה זו צפונה הערכת ערכה של תתםתדרות .׳מה ״הצידה לדרך״ בה
הוציאה את תניכיה לאויר־עולם ?
אתם מבקשים את התרופה בהארכת הגיל של הברי ההסתדרות.
מפקפק אגי בתרופת זו בכלל .לעתים איגה אלא סימן לתוםר יצר־כיבוש,
להוםר כוה מושר הוגי־נוער הדשים .מפקפק אגי אם יש בכותבם להזין את
השכבה הבוגרת ולספק את צרכיה ,מבלי להזגית בגללת את כיבוש השכבות
הצעירות וסיפוק צרכיהן .מתיר התבוגגותי אגי מרשה לעצמי לומר שאתם
לא

עמדתם

ברתבות־הלב

המלאה על

הצורר

לקיים

את

המשמרת

ה מ ת ב ג ר ת של הגוער תעובד בתור גוף תברתי תתי לו את תייו הציבוריים
המלאים .הוששני

שהתפזדותם התברתית של יוצאי הגוער העובד הגה
ד

תוצאה של ההינוד שהם מקבלים בתוד ההסתדרות•
אנתנו שוללים את החיניד המפלגתי בנוער .דיפרנציאציה מפלגתית

בניל רד ,בהוםר הכשרה תרבותית ,אינה

אלא מעבירת את החבר תצעיר על

דעתו .דמורליזציה ,סכסוכי הברים ,טמטום המהשבה ,דלדול המושגים .אולם
אי־מפלגתיות אין פירושה אי־פוליטיות .ויש דוקא שהשמירה ממפלגתיות
מתנכת

את הגוער לגזירות פוליטית

וציבורית.

תסשטות של הבלתי•

מפלגתיות יש שהיא נהפכת לשיטתיות סתם ,לפתד שבמורד .מפני ״כבלים״,
מפגי ״שלילת־התופש״ .ולמעשת אין זאת אלא בדלות ופסיביות תברתית,
הבלתי־מפלגתי דוגל בשם התופש .יש כאן ט ע ו ת  :בךתורין איגנו זת תמקבל

את גזירות ההברה בפסיביות ,כי אם זה המגלה את רצונו

והמקיים את

השפעתו .במידת שאדם איגו עושת זאת הרי הוא מותר על זכות—אזרת
מלאה בציבור ומסתפק ב מ צ ב  .ש ל ״ נ ת י ך  .ההבדל בין אזרה המדינה ובין
נתינת ודאי ברור לכם .שאיפתנו שכל תבר תתםתדרות יהיה אזרה במדינת־
העובדים ,אולם ההלק הבוחר לעצמו את הפסיביות תציבורית יוצר ממילא

״נתינים״ במדינתנו• אילו זכינו לכר שהאתון הכללי של מ ע מ ד הפועלים -
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כלומר ,ההסתדרות תכללית — יקיף גם את כל צרכיו הפוליטיים ,כי אז אולי
שאלת האקטיביות או האזרהות של הפרט

היתד.

גפתרת מאליה .אד

״העוינות גרמו״ ,או ההתפתחות ההכרתית גרמה ,שיהיה לגו צ י י ר בארגון
לשם התלכדות פוליטית ורעיוגית ששמו ״מפלגה״ )שם זה יש לו הםרון
ג ד ו ל  :הוא איגו מביע את התוכן החיובי שבאיהוד דעיוגי ומדגיש א ת
״הפילוג״( .ארגון זה ,ל א ה ד איזזוד שתי מפלגות הפועלים בארץ ,מרכז
בקרבו את תמצית נםיון החיים של תגועת הפועלים בארץ במשד הצי יובל
שנים .הרשאי הנוער העובד המתבנר להתעלם מעובדה מכריעה זו בתולדות
התנועה ? היכול הוא ,מבלי שידלדל את עצמו ,להינזר מכוה היצירה המגובש
הצפון באיהוד זה ו
ודאי ,שאלה זו נתונה לפתרונם של מתבגרי הנוער העובד .אין
ההסתדרות יכולה בענין זה להחליט דבר .אולם להקמת הבהרות המאוחדת
וכגיםת בוגרי הנוער העובד לתוכה יש תשיבות רבה גס לגבי הסתדרות
הגוער העובד עצמה .זו זקוקה לכד שהמשמרת ה מ ת ב ג ר ת לא תלד לאיבוד
בשביל עצמה ובשביל ההסתדרות .הגוער העובד צ י י ד להביט על מתבגריו,
הברי הבהרות העתידה ,כעל משמרת מדריכים בשביל שכבותיו הצעירות.
כי אהד התפקידים העיקריים של הבהרות צ י י ר להיות — עזרה לגוער
העובד.

*^
השארת

המתבגרים בתור הסתדרות הנוער העובד יכולה ליהפד

למעמסה .אם תםתדרות הגוער העובד תרצה לטפל בעצמה במתבגריה כי אז
יגרום הדבר להזגהה בטיפול השכבות תצעירות .וכדי להבטיח לגוער העובד
את עזרת מתבגריו מספיק סידור ז ה  :בוגרי הגוער העובד מגיל שמוגדר
עשרה

ומעלה יכולים להישאר כהברים להסתדרות הנוער תעובד ,אם

ההסתדרות תמצא את הדבר רצוי לה .הפוסק האהרון היא ההסתדרות עצמה,
לפי צרכיה ולפי הערכתה היא את ערכו של כל בוגר בעבודתה.
המאורעות האלה שעברו עליגו יש להם ,גם בלא־יודעים ,ע י ר מכריע
בהיי הדור .התסיסה שהם מעוררים יכולה להתגלות באפיקי יצירה וגם
באכזבה ורפיון .מהי התשובה הגומלת בלב הגוער בימים א ל ה ? ארגון
המשמרות המתבגרות פירושו :הכשרת האפיק לתסיסה היוצרת.
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עברו שגתים מאז דובר לראשוגה בגוער העובד על קשריו עם הגולה.
הזהירות והמתינות בקביעת עמדה בשאלה זו היא טבעית ובריאה .לפגי
שנתים עוד לא הרגיש הנוער העובד בקרבו כוה למימוש קשריו הנפשיים עם
הבריו בגולה .אולם מאז באה התבגרות המשמרת הראשונד .של תנוער ומאז
באו המאורעות אשר זיעזעו את היי הגםש של האומה כולה .מה שלא הובן
בעם בימי ביל״ו ,בימי העליה השניה ,בימי תל־הי — הובן הפעם .אפשר
שאגו עומדים בפגי נקודת־מםנת מכריעה בהרגשה הטמירה של העם׳ כמו
שהיו בשעתן עלילת דמשק והפרעות בקישיגוב .אגו עומדים בגולה לפגי
אפשרויות של כיבושים ממשיים אשר עוד לא היו לגו כמוהם .מעולם עוד לא
היתד .לנו הזדמנות כזאת לעשות עבודה גדולה בגוער היהודי .לפעולת זו
,,

גתבע גם תגוער תעובד .קיים בגולת שלט של ,,ברית הנוער )אני אומר
שלט,

כי מרגיש אני בקיומן של הםתדרויות־נוער שונות,

הנמנות על

״הברית״ ושאיגן גמגות עליה ,אולם איגי מרגיש בקיומה של הברית עצמה(.
יש

שטהי־פעולה עצומים .בין כל ההסתדרויות הרבות והטובות ישגה
,,

אתת — ״החלוץ ה צ ע י ר — המרגישה קרבת מיותרת לגוער העובד .תתפקיד
ההיגוכי העיקרי הוא ללכד את צורות העליות הבאות עם יצירתן ורותן של
העליה שקדמה להן .בנדון זה יכול להיות לגוער העובד ,המושרש בחיי
הארץ ובמסורת תעבורת ,תפקיד היובי מיוהד.

על הלשכה המשותפת
)במועצת ההסתדרות ,י״ט באדר תרצ״א(

הויכוה בדבר הלשכה המשותפת והסכמי העבודה עושת רושם כאילו
רוצים ולשאינם יודעים .וההסתדרות ,וכל זרם ,וכל שליה ,הייבים קודם כל
לדעת מה רצונם .נדמה ,שהפעם לא כל זרם יודע זאת .אם נדון על מציאות
האנשים מהולקים לשני הלקים :התלק תאתד — ״פשרנים״ לתיאבון׳ שאין
ברדיקליזם לשמו .גם $ני נוטה לתלק את העולם ל ש נ י ם  :ליודעים מה שהם

להם כל הפץ אהד אלא שלום עם האפר במושבה בכל מחירן ו ה ש נ י ־ הרוצה
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תפועל בארץ לפי מת ששמענו במועצת ,יתקבל הרושם כי השאלה תמרכזית
והבועדת של פועלי ארץ-ישראל כיום היא — הלשכה תמשותפת ,כי תיא
היא הנוקבת עד תהום המעמדיות ועליה נכון מ .יערי להכריז מלהמה ע ד
כדי מרד בהסתדרות .אך איש לא טרה לברר ,מהי לשכת משותפת זו ומה
תכנה למעשה.

כל שאלת הסכמי עבודה צומצמה בענין הלשכה בלבד,

והמתנגדים גם לא טרתו לקבוע את עמדתם ,אם הסכם עבודה פסול בכלל,
ואם לאו — במה רע ההסכם אשר לפנינו ,מבחינת הענינים התיוניים שלנו.
אינני שולל את ההגיון והעקביות שבשיטת הרדיקליזם הפוליטי .הוא מודד כל
פעולה כלכלית ב א מ ו ד מ י ד ה א ת ת  :אם הוא מתיש או מאיט את ההתפרצות
הפוליטית .אד רדיקליזם כלכלי שאין עמו סיכויי הרדיקליזם הפוליטי — מ ה
טעמו ? מבתינת רדיקליזם פוליטי כל הסכם עבודה שהוא ,אף המוצלה ביותר,
אינו

אלא מזיק .אד אם

המטרה היא

השבתת תנאי העבודה וריבוי

עמדותיה ־ ־ כי אז יש לשקול אחרת את הדברים .בשבילנו ה ע ל י ה היא
הקריטריון לכל ,וכל שיטה כלכלית תיבהן בזה אם היא מביאה לריבוי
העבודה .כד הוא תדבר כיום בתגועת הפועלים בעולם :תתגבר על הוסר•
תעבורת — תציל את עצמה ,ואם לא — לא יעזור שום רדיקליזם ,והפועל
יהיה טרף לכל זרמי ההפקר והאנרכיה .בשביל הציונות שאלת זו היא
,

המרכזית מ ק ד מ ת דנא .כ ד נוסה הדבר עוד בימי ה ץ ם ד ״הפועל ה צ ע י ר /
,,

אולם מאיזה מקור ״רבולוציוני יונק הפתוס גגד לשכה משותפת וגגד
הסכם ז לפתע התברר שיש בידי ההסתדרות נשק מעמדי שאין דומה לו —
הלשכה ההסתדרותית )עוד מ ע ט יתהילו להאמין שנשק זה נוצר דוקא על
ידי מתגגדי הלשכה המשותפת ולא על ידי תומכיה ,הלילה( ,והנה באה מפא״י
הבוגדת ורוצה לתפקיד את הנשק הזה .מאימתי צומצמו מושגי המלהמה
המעמדית עד כדי לראות בלשכה את תזות הכל ? היכן הוא הנםיון תלשכתי
המאמת את הדעה הזאת ?
אני מעיז לומר ,שבעיני יש ללשכה תפקיד א ה ד  :להרבות עבודה.
מבלעדי זה אין לה כל ערד ,עם כל המעמדיות כפולת־שמונה שיטילו עליה.
ואני אעריד כל לשכת — מעמדית או משותפת — רק לפי ז ה  :אם היא מרבה
עבודה .אילו הייתי אכר הייתי מסכים בכל לב לקיום לשכת מ ע מ ד י ת של
פועלים שאינה מתייבת אותו לשום דבר ונותנת הומר למאמרים ב״בוםתנאי׳,
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אולם כיון שאינני אכר — אינני רוצה בה .לא הכוה ה מ ע מ ד י יצר א ת
הלשכה׳ אד ההולשה המעמדית ,הסתלקותו של האכר מכל דאגה .בראשית
היות הפועל במושבה תפצגו לשתף את האכר ,ולא עלה בידיגו ,כי האכר
לא רצה לקבלה .בהפקרא גיהא לו .רעיון הלשכה המשותפת לא תמול גוצר.
עוד בתרע״ג ,בימי תיות בארץ ועדת הביקורת של ההסתדרות הציוגית
)מוצקין,

סוקולוב,

גולדברג( ,תצעגו לאברים

הקמת לשכות משותפות

ומוסדות בוררות .תם דתו.
ואשר ל״מרד״ .גגית שהלשכה המשותפת תיא אסון ,גגית שפועלי
כפר־םבא ,למשל ,שאין להם תסכם ,ישיגו יותר מזת ,וגם •פועלי גם־ציוגת.
אבל הן גם הזרם ה מ ת נ ג ד לתםכם מעוגין בתגברת כוה הפועל .ובמה יגבירו ?
האם בזה שהוא מוכיה ע ת ה לעיני נותן העבודה והציבור ,כי תתימת
המרכז
תתימה

התקלאי אינד.
היא,

ואילו

אלא

פיסת

ההסתדרות

נייר ,כי
איננת

התימתו

בד־תתימה

של
על

הצד* השני
הוזה?

כדי

י»

להצדיק דבר צריד ,כמובן ,להמציא אסמכתא פוליטית .ליעדי משמשת א.
ל .פ .ביהםה למפלגת העבודה דוגמה .מה היא מורדת — אף ד״וא כן .אד
א .ל .פ .הלא עומדת בתור מפלגת תעבורת ברגל אתת ,הרגל השניה —
על הסף .האם גם יערי כד בהסתדרות ?
הועד הפועל התליט על קרן מלתמת פוליטית .גגית שלאורגשםיין
וליעדי יש הצעות אתרות למלהמה זו .דומה שיש הרבה במות להשמיע אותן,
ואגי לא שמעתי .ודאי שהם רשאים לדרוש מהועד הפועל שישמע אותם.
אולם מי שסבור כי כל פעולה שהיא פרי מצב של תירום לא תצא לפועל
בטרם תתכנס מועצה ,איגגו מבין מה זה גוף הסתדרותי בד־פעולה .האומרים
אתם להפוך את ההסתדרות לפדרציה? הנימוק שהפעולה משקפת רק את
דעת הרוב ולא את המיעוט ,איננו מספיק עדיין לשתק את הפעולה• תתדרשו
שפעולת ההסתדרות תשקף דוקא את דעת המיעוט ז למפלגת תמאותדת לא
היה כל הכרה )מבחינה מפלגתית( לעשות את הפעולה דוקא תתת שלט
ההסתדרות ,היא יכלה לעשות זאת באורגנים משלה .אלא היא היתד .גאמגה
להכרתה שיש תוכן מדיגי משותף להסתדרות ,והיא היתד .סבורה שתמלהמה
בספר הלבן מן הראוי שתתגהל בשם ההסתדרות כולה .הסתלקותה של

״מפלגת הקיבוץ הארצי״ מפעולה זו אולי סיפקה רדיקליזם של סוג ידוע
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מהבריה ,אבל ערך פוליטי לא יכיל היה ל ת ל ת לת אלא אתר :שלא כל תברי

ההסתדרות רואים צויד

לתתקומם נגד הספר תלבן .אני מדבר עתה לא מטעם

״דבר״ .לא עבדתי באותם הימים במערכת ,אולם גם אילו הייתי כאן ,לא
הייתי מסכים לפרסם אז את גילוי־הדעת גגד ״הקרן הפוליטית״ ,שהוא בעיגי
מעשה אנטי־תםתדרותי .בעצם שביתה בנם־ציוגה לא אדפיס מאמר הבא
לתבשיל את תשביתה .לאהד הפעולה אפשרי בירור .בעצם הפעולה אין לתת
יד למפריעים ולבאים להכשיל.

בועידה הרביעית של ההסתדרות החקלאית
)תל״אביב ,כ״א בםיון תדצ״א(
פתיהה
השנה מלאו עשרים שנה לועידה החקלאית הראשונה בגליל )אום־
ג׳וני ,פםת תרע״א( ולועידה ההקלאית הראשונה ביהודה )עיךגנים ,שבועות
תרע״א( .כשגתבקשתי מאת המרכז ההקלאי להשתתף בפתיתת הועידה ,עלת
רגע קל בדעתי לסקור את ה ד י ר אשר עברגו במשך עשרים תשגים הללו,
אולם תיש מתר נוכתתי כי קצרה ידי .רק לפני יומים קיבלתי לקריאת רומן
רתב־מידות ורב־ענין ,רומן בלתי־רגיל ,שבלעתי אותו בתטיפת ,תלא תוא
הרומן של תמש שגות ההסתדרות תתקלאית .זה כמה שלא קראתי מ פ ר מלא
דרמתיות כדיךוהשבון זה על מספריו וטבלאותיו .ומתיר עיון בעבודת המש
שגים זו תוברר לי ביתר בהירות ,כי אין לי לקוות לכך שיעלת בידי להקיף
ולבחון את מפעל עשרים תשגים בעיון של שעות ספורות אשר גשארו
ברשותי.
אסתפק

איפוא בהערות מספר לשאלות ההווה והפעולה תקרובת.

שאלות אלו ,העומדות עתה במרכז הועידה תתקלאית ,גראות בעיני כעומדות
במרכז תגועתגו פולה ,במרכז תציוגות.
קו כללי אתר מתבלט מתיר הסתכלות במת שפעלנו :עודנו רתוקים
מאד ממה שקוראים בשפת־היוס ״משק תכניתי״ .הפעולה הציונית המתושבת
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בארץ )וגם פעולתבו אבו בתיבה( לא נתברכת בתפיסת מקיפת תרואת את
הבאות מראש ,וגם לא ביכולת לקבוע תכגית פעולת לזמן ממושך ולהגשים
אותה .היצירה הישובית היתד! כולת ספורדית ,ארעית ,הסופה ,בת־גלים.
מעולם לא היו בידיגו אמצעים להגשמת תכגית מכווגת .תשפעתגו על מתלד
ההתישבות

לא זרמה באפיק של מפלגת שלטון ,אשר בידה תםמכות

הפרלמבטרית או תדיקטטורית ,הבנקים ,תמוםדות המישבים ,אשר בידה
הכות לקיים או לדתות .רק רצון היצירה העז שלבו הוא הוא שהיה מדביר
את הכותות השולטים ,המהוקקים ,המנהלים .רצון יצירה זה הטיל עליבו
להדור לכל סדק של המשק תקיים בארץ ,לא לתקל בשום תזדמנות של
התבצרות ישובית ,להפעיל כל מת שניתן להפעלה .הוטל עלינו להיאחז בכל
נקודת־אהיזה שהיא על מנת להפוד אותת לעמדת בנין .אם רוצים אתם,
הרי ברוכת פעולתנו תדיר בהסתגלות למציאות ,לגורמי תוץ ,אולם תםתגלות
זו משמעה גם סיגול המציאות לצורך תבנין ,ל צ ו י ד יצירתנו.
הסתגלות זו כמה סכגות ,כמה שלילות כרוכות בה .יש שהיא מתנוונת
עד כדי כגיעת בפגי תמציאות .תיו שעות שציבור הפועלים כולו׳ הפרט
והכלל כאהד ,עמדו נדהמים בפגי בוהות המציאות ,לא מצאו בת א ת ידיהם
,

ורגליהם ,נםהפו בנהשולה או נסגרו מפניה ב ד אמותיהם ,מבלי להכיר
בצורר לכבוש אותה ומבלי להרגיש את היכולת לכבוש אותה ,ולו גס על ידי
הכרתה ו״הםתגלות׳ אליה .ע ד היום הזה אגו משלמים את מתיר שגיאותיגו
בתקופת הגיאות הכלכלית של ״העליה הרביעית״ .לא גמצא בתוד ציבורנו
הכוה היוצר אשר ידע להשתמש בשכר העבודה של רבבות פועלים ,בד״ון
ההמוני שזרם לארץ ,ובמרץ־ההיים של המוני ישראל ,זו דלת העם הקרויה
,

משום מת ״מעמד בינוני  /ו^שים אותם כנדבכים בבנין .יצאנו איםוא משנות
הגיאות

לא

ברכוש רב ,לא בשיטות עבודת מסוימות ,לא באמצעים

להתישבות ולא במפעלים מבוצרים .וכשבאו שנות הרעה והמצוקה לא היינו
מזוינים לא בכלכלה ולא ברכוש אידיאולוני ,ועמדנו מהוםרי שרשים בתור
הסערה .לפיכד היו התוצאות כל כד קשות.
מתיר הסתכלות במצב הפעולה הציונית בשנים אלה ,הלומות־משבר,
למדנו כי אנו הפועלים ,אף על פי שבעצם איננו אלא קומץ קטן ונס לא

בעלי יכולת יתירה ,אף על פי שהרבינו לשגות ועודנו שוגים ונדאי עוד
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נשגה ,הרי יש לנו מקום מיותר בתור תמפעל כולו .אולי מתקיים בנו הפסוק
״והיה כאשר ירים משה ידי ונבר ישראל״ .לא בביתנו אנו להקים לבדנו את
המשק העברי בארץ ,לא בכותנו לפתור לבדנו את שאלת תעבורת ,את שאלת
ד״התישבות ,אבל יש בנו מין כות דינמי כזה העלול להביא לידי תנועה את
כל שאר תלקי המכונה .ואס א נ ו נופלים לתור תולשת ועייפות ,ואם א נ ו
לוקים בתוםר עזות תמתשבת לכיבוש גורמים תדשיס ולעיכול יסודות אשד
טרם הכגסגום למסגרת הרעיוגות שלנו — אין לגו תקגה .משל למלת שפגם
בשליתותו.
אתתיל לא לפי סדר היום שגקבע בועידה ,כי אם לסי תסדר שלי.
אתתיל מתפועל במושבת.
תקופות שוגות עברו על הפועל במושבה .היו תקופות שתמושבת
הפכה לפיגה גידתת ,ויש שתיא געשית לראש פיגר .,כשהפועל הית בורת
מן המושבה ,לא מתוך גתת היה עושה זאת .הכגיםות למושבה היו כרוכות
באבירות קשות ,במפלות ובעלבוגות ,ומסתיימות על פי רוב ביאוש מר .אד
עם כל תתתדשות הסיכויים לעבודה היו המושבות מתמלאות מלןדש פועלים
עברים .במשד כל השגים הללו ,מהוץ להפסקות קצרות כשתמושבות היו
לגמרי סגורות בםגיגו או כשגדמה לרגע קט ששערים אהרים גפתהים
לוץהה ,היתה המושבה ב י ת ה י ו צ ר לפועל .בה היה תתלוץ לפועל׳ בתוכת
תוא גלהם עם עצמו ,בה הרים את דגל המלהמה על זכות העבודה .המושבה
תיתה לגו גם מקור־כלכלה ומקלט עליה .כיבוש עבודה ועליה הרי תם בעצם
שגי צדדים של מטבע אהד — באין עליה אין כיבוש עבודה .תעובד אשר
כבר תדר למשק גתון לשמירת העמדה הכבושה או ליצירת משקית עצמית,
וכשאין גלי עליה אין כוה אשר יוסיף להדור למשק הפרטי תקיים ,ואזי אין
תקוות לכיבוש עבודה ,לכיבוש עמדות תדשות במשק הקפיםליםטי היהודי
ו ה ב י ך ל א ו מ י המוקם בארץ .ומאידד ,אין מקום לעליה בלי שתתגתל מלתמת
בלתי־פוםקת על זכות העבודה של הפועל העברי ,קודם כל במשק היהודי,
ואהר כד במשק האתרים .ברגע שאגו מותרים על כיבוש עבודת ,על מאמצי
תתדירה שלגו ,ברגע זה אגו מותרים ממילא על המוגי הבריגו המידפקים על
שערי הארץ* ,גו מותרים גם על תאפשרויות ההתישבותיות תצםוגות בעבודת
המושבה .לםיכד רואת אגי את שאלת תעבודת במושבת כ מ ר כ ז י ת לציונות
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כולה .ואין התנועה הציונית יכולה להתעלם הימנה .משום שבלי עבודה
עברית אין לציונות תוכן מוםרי ,לא תוכן כלכלי-עממי וממילא גם לא תוכן
פוליטי.
מהו נשקו של הפועל במושבה ? היםתפק באמצעים הרגילים שגיתנת
לו האגודה המקצועית או שמוטל עליו לתדש לעצמו מכשירי מ ל ת מ ה ז
התשובה כבר ניתנה בעברו של הפועל ,ההל מהעליה השניה .כותה הרגיל
של האגודה המקצועית הלש מכדי עמידה בפני תנאי שוק העבודה כאן ,בפני
ההתהדות הזולה ,בפני כל הכותות המסייעים לעבודה הזולה והמכשילים את
העובד היהודי ,לפיכד צירף הפועל לארגונו המקצועי קורקטיבים השובים.
כבר בראשיתו גגלה לו הסוד של עזרה הדדית ,של קואופרציה ,של מטבת
משותף ,של קופת־תוליס ,של בניגים משותפים .מארגון מקומי )״ועדי
פועלים״( עבר הפועל מיד לצורות ארגון מתוזיות )גליל ,יהודת ,שומרון(
וארציות .אוטומובילים טרם היו בארץ ,וקשרי רכבת היו זעומים ,וגס לא
לפי כיסו של עסקן הפועלים .אמצעי התהבורה העיקריים ה י ו  :שתי הדגלים
וההמור .ואף על פי כן נמצאה בהקדם צורת ארגון כללי ,בעלת כוה בלתי•
רגיל גם לגבי תנועת הפועלים בחוץ-לארץ .פעולות יום יומ ,היפוש עבודה
ועזרת תברים ,רותקו יהד בכוה האידיאה והתזון .בשעות מלהמה ,שביתות
והשבתות ,נוכה התקפת משטרה ,היה ארגון הפועלים עם עתונותו ועם דעת
הקהל אשר נוצרה מסביבו — המשען העיקרי של הפועל במושבה .ותופפת
משען גשקפה לו לפועל ברגע שגילה את סוד היצירה המשקית ברשות
עצמו .סוד זה ניצגץ לפועל עוד בראשית י מ י ו  :ביסודם של עיךגגים,
נתלת־יהודה וכפר מל״ל )זה האהרון נוסד מתור תקוה להתפרנס בעבודה
שכירה של כפר־טבא ,שעדיין לא נבנתה( כבר פעלה ההכרת שיש הכרת
ללוות את כיבוש העבודה במושבה ביצירת נקודות משקיות בעלות ערד
איםטרטגי מבצר.
ועוד
הציוגות.

כ*י~זין אהד היה

בידי הפועלים ,כלי-זין

מיותד

במינו:

איגני תושש לתשתמש במוגת אתר ,שדורשים אותו בהוגים

ידועים ל ג נ א י  :״אפלציה למצפון הלאומי״ .אל נבוש בזה .תיניד ד ע ת הקהל
היתודית להכרת תובת העבודה העברית ,טיפוה ההכרה כי הצידוק המוסרי
של המפעל ה א ד ך י ש ר א ל י

הוא

רק בהיעשותו בעמל

כפים יהודיות ,נטיעת
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המושג כי ענין העבודה העברית אינה אינטרס של המעמד ב ל ב ה אלא של
העם כולי — כל התפיסה הזאת ,שגתתדשה בבית־מדרשו של הפועל בארץ,
הלכה ונעשתה בימיגו לתלק אורגני של ההכרה הציונית .בראשית תיבת•
ציון עוד היו משגרים מכתבים מהבא לתתם ומדברים בהם על לב ישראל
ד T

T T

שיעלו ,ובין שאר הנימוקים לשבהה של הארץ היה גם הנימוק של פועלים
זולים המצויים לרוב .ועוד בימי העליה השניה היה אדם כאהד־העס משלים
עם עבודה זרה במשק היהודי ואינו רואה בכד פגימת מוסרית לתנועת
השהרור .שינוי הערכין שהוכנס על ידינו הפך לנשק מעשי במלתמה על
זכות העבודה .לשם אילוסטרציה אספר מה שסה לי הלל דוגוב :נזדמן לו
פרדסן ,הבר ה״אגודה״ ,ושפר לפניו את מרי לבו על ההסתדרות .הוא טען
שההסתדרות כאן מסוכנת פי כמה משאר הסתדרויות פועלים בעולם .מדוע ?
כי איגה טועגת בשם עגיגים מעמדיים בלבד ,אלא גם בשם הענינים
הלאומיים .אולם מה שהבין אותו פרדסן אגודאי לא תמיד מביגים אצלגו.
אנו גתוגים בתור מציאות כלכלית ,הפתותת — ללא שום הוקים והגבלות
ומחיצות — לגלי עבודה זולה .מפני זה כל כד קשה המלהמה על מינימום
תתגאים תדרושים לקיומו של עובד בךתרבות ,משום זה אין תקוה לקיים
שכר עבודה מוגופולי בגובה ניכר ,משום זה אין לנו תקוה להצלית במלהמה
על זכות העבודה ועל קיום בעבודה אם לא תצורף לזה פעולה ישובית
מתמדת ועזרה גאמנה של תתנועת תציונית ,אם לא נצלית לרכז מסביב
למלתמתגו כות ציבורי־עממי תתומד בת.
מבתיגה זו עוד רבה העבודה .לדוגמה :התיים תמוגיציפליים .הודות
לךז׳ים הפוליטי הקיים כאן ,הודות לשפל המדרגה של המוגיציפליות בארץ,
מרשות לעצמן המושבות שלגו )תגאות על תיותן גאות הציביליזציה במדבר
אשר מסביב(

1

״ליהנות״ מסדרי עזה מ ב ל ו ם  .כוה הנהלת עגיגי המושבה

הוא כוה ממשי ,הגוגע בעניניס התיוניים ביותר של תושביה ,וכוה זה נתון
כמעט בכל המקומות בידי בגופיות קטגות ,המתזיקות בו בהוזק יד לבל יפול,
הלילה ,בידי תוג יותר רהב .הפהד הזה מפגי השפעת הפועל והתושב מובן
מבתינת האינטרסים האפנדיים של תקיפי המושבות ,אולם מבתיגת העגיגים
1

]היא — שכס(
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של הישוב כולי ,של המיני התושבים במושבות ,יש למלחמה על שינוי
הסדרים המוניציפליים ערד היוני מאד.
יש ויש לעשות עוד במושבת לשם קביעת יהםי עבודה מסודרים.
מעריכים אצלנו את ה כ י ב ו ש  ,אבל אין יודעים לתעריד את ת ב י צ ו ר .
לפיכד לא שקדנו על יצירת חוזי-עבודד .קולקטיביים ,כתובים ותתומים.
תוזים שכמות אלה הם הם המשמשים בסים להוקי עבודה ,חם משמשים קו
הגנה נוח לביצור .חוששני ,שבנדון זה יש לציין במהננו הכרה מעמדית
נמוכה ,יותר נכון ,הכרה מעמדית מדומה ,ומושגים אנכרוגיםטיים .על קביעת
הוזי־עבודה

קולקטיביים ניהלה תגועת הפועלים מלתמות רבות וקשות.

אולם לפני כד ,בשנות התשעים למאת שעברת ,עוד תיתת רוותת דעה כי
הסכמי עבודה איגם אלא בגידה במלתמת המעמדות .בגרמניה התנהל אז
ויכוה גדול בשאלה זו ,ורק בשגת  1899קבע הקוגגרם של התגועה המקצועית
בגרמניה

עמדה תיובית .ורק אז גתגלתה ההתנגדות הקשה של בעלי

תתעשיה ,התנגדות שגשברה רק לאהד שורה גדולת של שביתות .לאהד
נםיון של שנים רבות ,לאהד האפשרות להשוות זד .לעומת זד .את תגאי
העבודה של הפועלים העסוקים לפי תוזים קולקטיביים ושל אלת שעוד לא
הגיעו לכד — אין זו שאלה לויכוח .אד יש ,כנראה ,מי שהושב שמשק אשר
יהםי העבודה בתוכו איגם מסודרים ,אשר יש בו יותר ״מרתב״ להתפרצויות
ולזעזועים ,אם מצד הבעלים ואם מצד הפועלים — רצוי יותר .מובן מאליו,
שלא רק בין הפועלים ישגם בעלי הכרה מ ע מ ד י ת ,,עקבית״ מסוג זה .בין
גותגי העבודה הם מצויים הרבה יותר וגם תזקים יותר .עובדה תיםטורית
א ת ת  :כשנה לפגי המלחמה הציעו באי־פות הפועלים בארץ לקבוע הסכם
עבודת בשאלות הלשכה ,הבוררות וכר ,אולם ההצעה נדתתח על ידי באי־
כות התאתדות האפרים.
לא נעלם ממני ,שהמלחמה הציבורית על הסכמי עבודה אינה קלה.
ודאי יש הוגים אשר בהפקרא ניהא להם ואשר אינם מעונינים בשום יהםי
T

עבודה מסודרים עם הפועל תמאורגן .ודאי תבואגה התירוה מ צ ד ארגוגי
פועלים קיקיוגיים .ובתוך ההסתדרות גופא ימצאו תמיד שכבות עולים אשר
בארצותיהן לא קגו לעצמם ידיעה בהגנת מ מ ש י ת של עגיגי פועלים .אולם

חזמתדוות החקלאית נדמו *חתמו 3 *1ל זח! אין לתלות בחוזלם
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הקולקטיביים תקוות מוגזמות .הם נכרתים בתוך מסיבות מסוימות ואינם
עשויים לצאת מגדר תנאי העבודה הנתונים .אולם יש בהם כדי לבצר כמה
הישגים

הגמצאים

בתתילתם :מם מקביל לקופת־הולים ,ביטוה מתוםר•

עבודה .זהו כיבוש ראשון ועיקרי של ציבור הפועלים ,שאף על פי כן תמיד
קמים עליו להתגקש בו .כלום ציפו הבריגו בכפר־םבא ,בשעה שתתיהםו
בביטול להסכם העבודה שהוצע לפגיהם על ידי המרכז ההקלאי ,שאצלם,
בשרון ,יש סכגת התגקשות בתםתדרות ז

התםתדרות התקלאית רשאית אולי לומר שהיא באה לועידה ברכוש
גדול :עשרת אלפים עובדים בוגרים במושבה .אולם איגגי יכול להםיה אפילו
לרגע את ד ע ת י מן העובדה המרה ,שכל זה נקגת בקרבגות עצומים ,כלומר,
לא רק בקרבגות תכרתיים ,כי אם גם בקרבגות מיותרים ובאבירות מיותרות.
פירוש הדבר ,שהייגו יכולים להשיג יותר ממה שהשגגו ,אילו היתת תגועתגו
יודעת להעמיד את המכסימום שבידת לשירות פועלי המושבות .עברתי היום
על טבלת אתת פרוזאית מאד ,אבל רווית צער ודמעות ,ומי יודע ,אולי גם
דם .עברתי על הרשימה הארוכת של כל אותם הקיבוצים אשר גתקיימו
ב מ ו ש ב ה  :מהם שקיימים גם עתה ,מהם שגתאתדו עם גופים קיבוציים יותר
גדולים ,מי שהוא עבר גם לתתישבות ,אולם בתור כל אלה מגיתי יותר
מהמישים גופים שתיו בשעתם פועלים ,סואנים ,היים ,גאבקים ,ולא גשאר
מהם כל שריד זולתי זכר בספר ומועקה בנפשות משתתפיהם .אם שמור
לתנועתגו גאד דמעות ואם יש מי אשר יספור וימגד .את דמעות בגי תתגועה,
כי אז תית צ י י ד לעשות את תתשבון הזת של מ א מ צ י תיי אדם ,אשר לא מצאו
מקלט לכף־רגלם ,אשר לא מצאו את תיד תעוזרת להשתרשותם במושבה.
בשעת הגיאות תעירונית לא הבין הפועל ,לא הבינה התםתדרות ולא
הבינה התנועה הציונית ל ה פ ו ך את תלום תתישבות הפועלים תעירוניים
לממשות רצינית .הבינונו זאת רק באיהור זמן .ועדיין אנו נענשים על כד.
אל נחזור על השגיאה הפטלית הזאת לגבי הפועל במושבת .נכיר בזת
י שהאמצעים הלאומיים המוקדשים להתישבות הגם מצומצמים ,גכיר שידנו
תקצר להמציא התישבות מ ל א ה לאלפים בתקופה קצרה ,נראה למצבי של
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הפועל הרוצה לקיים משפהה במושבה ואינו מוכן לדהות כל סידור ע ד הגיע
תורו להתישב ,נראה למצבם של הפועלים ,המקצועיים והפשוטים ,המוכנים
בקורטוב של התישבות — ונסיק את המסקנה .תבוא הועידה

להסתפק

ותעמיד על סדר יומנו את תכנית הבנין של הפועל במושבה במלוא היקפה
ובכל ה ה ד ג ש ה  :גקיף את המושבות בתגורת של שכונות עובדים ,שכוגות
גדולות ,רתבות ,רבות אוכלוסים ,בעלות היים עצמיים ,עם בסים בשביל
קואופרציה ,עם תתתלות משקיות ,עם םביבת רצוית לתינוד תילד )גם זותי
דאגה רצינית לפועל במושבה!( .מפעל בנין אשר יבזה ישמש מנוף הדש נם
לקליטת העליה גם לכיבושי עבודה הדשים.

ומן המושבת — לתתישבות התדשת .רבות דובר אצלנו על הסכנות
שבהתישבות האלף ,הסכנה של דרישת כספים מאת המתישבים ,םכנת
השתלטות

אדונים

הדשים

על

הרשויות

הרבות

תמתליפות

בלי הרף

טלגרמות ארוכות בין ירושלים ,לונדון ,נ י ד י ו ד ק וברלין .כן ,עוד יש ויש
מקום להרבה תששות .אולם בביקרתנו ובתששותינו אל נא נשכת כי לא
ניתן לנו להירגע על גבי האידיליה הישובית שנוצרה לפני כ״א שנים ,עם
T

לכת הקבוצה הראשוגה לאום־גיוגי .לאתר מלתמת שנים אתדות גגד משטר
האפוטרופסות שהיה קיים בארץ )לא רק בפקידות הבדוגית ,כי אם גם
בראשית הפעולה של התםתדרוה הציוגית( ,יצרגו לגו יהםים אהרים לגמרי
עם המשרד הארץ-ישראלי ,ואהר כד עם הקרן הקימת ,ואהר־כד גם עם
ההנהלה הציונית .קבענו יהםים אהרים לגמרי ממה שהיה מקובל קודם
בארץ ,בין המוסד המישב ובין העובדיתמתישב .אהד כד באו מתיר תציונות
גופה התקפות שונות על כיבושינו ,ואנו עמדנו בפניהן כמנינים על דבר-מה
ק י י ם  .נגית שדתיגו את כל ההתקפות ,הגוכל גם לשתות הלאה במי־מגותות
אלה ? הגוכל להסתפק גם להבא באמצעים המצומצמים ובקגה־המידת הקייס,
ללא התנקשות אמנם׳ אד גם ללא יצירה ז או שעלינו להרהיק נ ד ו ד ולומר:
כל

דרכי

התישבות

העלולים

ליהםד

ל ד.ת י ש ב ו ת

ע ו ב ד ת — אין אנו פטורים מהשתמש בהן ומטפה אותן .יהיו^מעקשים •

בדרה אולם נלד בה ותור כדי הליכה נישר ככל אשר נוכל .פי אץ דבר יותר
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מסוכן מאשר עמידה על מקום אהד .ותנועה הבוטתת בכותת ובאמיתת תמצא
את דרכי ההוכהה וההשפעה והכיבוש גם בצאתה מן התהומים הצרים
ו״המשפתתיים״ ,ולא תירתע גם מפגי סכנות.
אהד ההידושים שבהתישבות האלף הוא בזה שהתקשרנו עם אגשים
״אשר לא ידעו את יוסף״ .אין זה אלא במיון .אולם אם התנועה תהא נאמנה
לעצמה ,אם לא תפרוץ בגידה מבפנים ,אם ציבור הפועלים ידע לתגן בכל
משקלו תמוםרי על זכות הבהירה העצמית של המתישבים ,על שויון צורות
התתישבות — כי אז לא יוכל שום כות חיצוני להכשיל את הנסיון ,ואפשר
נפתת בזת צינורות לתתישבות עובדת.
גם

ט י פ ו ס המשק שבהתישבות האלף אינו תפשי מסכנות .טיפוס

זה איגגו יכול להיות הטיפוס הכולל של משק עבודה ,וגם לא הטיפוס
האידיאלי ,באשר הוא כמעט כולו משק של אכםפורט .מתוך תשבון יותר
רתוק יש לראות את תמשק שלגו בעמק־הירדן כמתוםן יותר מפגי פורעגויות
כלכליות ,אולם דלים אגו מדי שגוכל לעשות את תתשבון תרתוק הזת.
4

בתשבוגות תתישבותגו איגגו רשאים לבוז לקוניונקטורד« .המצב במטעי הדר
כיום הזה עושה אותם בסים לאשראי התישבותי ,ועלינו להסתגל לבסיס תזת,
וכשנעמוד עליו נעשה כל אשר בידינו כדי ל ה ר ה י ב ו.
ועוד תידוש ,שמתיתות רבה כרוכה בו :המגמה להקים ישוב עובד
באמצעות עבודה שכירה .וגם כאן — הסתגלות .כל עוד ציפיגו לקפיטלים
התישבותיים גדולים ,הלכנו לקראת התישבות מ ל א ה  .התקוממנו גגד ״ועדת
הריאורגניזציה״ ,שדרשה — מתור פרינציפ — את תשתתסותו הכספית של
המתישב .ודאי היו לנו נימוקים תשובים .ויותר מזת ,באותה צורת ההתישבות
)בעמק ,באין כל עבודת צדדית( ובתנאי העבודה והקיום של הפועל באותם
הימים היה זה רתוק מאד מכל מציאות להשוב על השקעת שכר עבודה בבנין
המשק• אד באה המציאות המרה ו א מ ר ה  :אס רוצים אתם בהתישבות זו —
תסתגלו אלי .אין בידי לתת לכס התישבות מלאה כאשר תםצתם .אתם
צריכים למתות את מאמציכם ,גם הכספיים במשמע ,ע ד קצה הגבול .ואכן,
גכג*מ> מפנ* תמציאות הזאת .אם תעשו עכשיו את תחשבון של קרקעות
תקוץ תקימת באזור תמטעים ,ותהקרו כיצד נרכשו ומי היה הפיגגםיםט אשר
איםשר לקרן תקימת את תרכישות הללו — יתברר לכם כי ידו של הפועל•
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.1

המתישב

נצנלםון

והסתדרותו היתה בזה .ואילמלא מאמצים אלה היו ההחלטות

הטובות של הקרן הקימת מתכות עוד הרבת שנים לתתגשמותן .נזכר אני
עתה

בויכות שהיה לנו לפני שבע־שמונה שנים בענין שכונת־עובדים.

הגינותי אז במועצת ההסתדרות על ההצעה ,שאנהנו נשתדל לתמציא לקרן
הקימת כספים בשביל רכישת הקרקע .הברים התמרמרו אז על ההצעה
וטענו :למה יגרע הלקנו ? הלא בזה ע צ ר תקדים רע ־ ־ הקרן תקימת תתרגל
בכך שפועלים הרוצים להתישב צריכים לתעמים על עצמם גם דאגת כספים
לקרקע .טעגה צודקת .וההברים גיצתו :לא המצאגו כספים ,אולם גם קרקע
לא גרכש .ושכוגת־עובדים גדולה בקרבת תל־אביב עדין מהכה למגשימיה.
אפשר להצטער על זה שדאגות כספיות כבדות כאלת נעמםות על
המתישב הסר האמצעים .אולם עובדה היא שבתפצגו לתזיז את ההתישבות
מנקודת־הקפאון

נאלצנו ליהפד לבנקאים ולשמש גורם פיגגםי בצורות

שונות — אם על ידי הלןאות שלנו לקרן תקימת ,אם על ידי רכישת נפשות
המסכימות

להלוות לקרן תקימת ,ואם על ידי צירוף הכנסות העבודה

השכירה לבנין ת*שק ,ואס על ידי תםכון בצורות שונות .לא נתעלם מן
הסכנות התברתיות הכרוכות בזה׳ אד לא יכולנו שלא ללכת ב ד י ד זו אם לא
הפצנו להישאר על נקודה מתה .ונבטה בעצמנו שימצא בנו הכוה להתגבר
T

עליהן מתוד יצירה.

מלים אהדות על המצב המדיני בו מתכגםת ועידתנו .אל נשכה אפילו
לרגע אחד שאגו יושבים ודגים בשאלות הבנין בשעה ששערי הארץ נעולים.
מי יודע אם אגו תשים בכל סבלת וטרגיותה של התנועה התלוצית ,בםכגת
הדלדול

והמטמוט האורבת לה ,כשהמפעל הציוגי פולו גתון בלי הרף

למהלומות קשות ,ואפילו תאפשרות היתידת לתימלט מן תםפיקות המעגים
ולברוה אל הארץ — גם זו גיטלת מן הצעיר היהודי .ואולי עוד לא זה
הוא המסוכן ביותר ,ואף לא התקדים הפוליטי אשר יצרה הפעם ממשלת הוד
מלכותו,

בעשקה גם אותן הזכויות המינימליות אשר קבעה

לן^נות.

אכן ,במאי  1930עדיין לא ידעו פקידי הממשלת כ י צ ד צ י י ד לסגור את

העליה .עדיין ל» היו זריזים

בל בך,

פיקחים

בל כך ,ומו מלאכה גסה:
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מלתמתנו במשך השבה הזאת תידדת את שכלם והגבירה אצלם את ד״״תבת
נתהכמה״ .והם מצאו את הדרך כיצד לבטל את העלית בלי כל גזירות
מרעישות .אכן ,יותר מכל זת מפתידת אותי ההולשה הנפשית אשר בה
קיבלנו אנהנו — הציונות ,הישוב ואפילו הפועלים — את הגזירת .ודאי
ישנם כמה נימוקים מסבירים :דכאון ,הוםר־עבודה ,אולי עייפות ,אולי
אכזבה מהמערכות הפוליטיות הרבות אשר ניהלנו במשד שנתים אלה.
הסברות תימצאנה• אולם שגזירה כזאת תעבור עלינו בלי שנזדעזע ונזעזע,
T

בלי נםיון רציגי לגייט שוב את הבוהות לביטול הגזירה — זהו אולי התקדים
המסוכן ביותר .איגי יודע להציע שום סגולה בדוקה לפתיהת השערים ,אולם
ברור לי כי בלי מלהמה לא יפתהו.
ומשהו יש גם לתגועתגו ללמוד מעגין מ ד ז ת  :כל אותת שיטת
הסרטיפיקטים ,הקובעת מכסות להצאי־שנה ,היא שיטה המועדת לםורעגות.
לפוגרומים

ממש ולפוגרומים פוליטיים .ואם נזכר! לתקופה של מלהמה

מדיגית מתורשת ,גצםרך להסתער גם על תוקת העלית הקיימת.
ולא רק על העלית מוגפת התדב .במעבדות הממשלה מכיגים לגו
גזירות תדשות בסיסמה נאה ,סיסמת ת״פיתוה״ .האין הדבר מוזר ,שמעל
במת פועלים ,בפי אגשים אשר קשרו את הייהם עם פיתוה הארץ ותרמת
,,

פדיונה ואינטבםיביותה המשקית ,תצורף המלה ״גזירת למלת ״ פ י ת ו ת ״ ז
אולם ,לצערי ,אין בפי שם אהד לפקודה שקיבלנו בימים האהרונים מאשר
״גזירה״ .מה טרגי הוא הדבר ,שהפועל בארץ ,הברו לעמל של האדים,
היודע את סבלו ואת עניו ותמעוגין בשלומו ובעליית ר מ ת הייו ,ג א ל ץ
לפגוש פקודה של ממשלת פועלים על הגנת האריסים במרירות ובאירוגיה
ובכפירה בכגות כונתה .אין אנו רואים בפקודה זו דאגה נאמנה לאריס ,לא
מצאגו

בת

שיפור

תגאי

עבודתו,

הקצאת

תלקת

קרקע

למעגו .לשם

איגטגםיפיקציה ויציאה לרשות עצמו .הדאגה לאריס מופיעה רק במקרר!
אהד ,כשבעל הקרקע מוכר אותה ליהודים )לומר בפירוש ״יהודים״ אין,
כמובן ,צורך( .ומידת ההגנה על ארים זה איגד .מוגדרת בהוק ,אלא נתונה
לשיקול־דעתו של הנציב העליון )קרי :הפקידות( .מתוד רצון טוב לראות
בהטבה כלשהי של מצב האריס היינו מוכגיס לקבל גם נ ם י ו ך ה ג נ ה זה ,אולם
מתברר כי לשוא מתנוסס שם האריסים על פקודה זו .יותר משהפקודה
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באת ״ ל ה ג ך על האריסים ,תיא מ ג ע ת על תמשלחים את בעירם בשדה אחר.
םוג זח תידוע לגו עוד מתור ״ארבעת אבות גזיקיך ,סוג זד .שהנהו האויב של
תארים ותפלת וכל פיתות תקלאי אמיתי — חוא הוא שזבח להגגד .מיותרת
במיגה .מי שמעלת את עדריו על אדמה הקלאית ,מי שמשקד .את בהמתו
בשדזדשלהין ,מי שכורת עצים או קוטל קגים — קיבל כאן זכויות מיותרות.
ולא השוב כלל אם ה״קטלא קניא באנמא״ או המבער בשדה אתר קגת לו
את תזקתו בזכות כלשהי .דיו שהיה נסבל ,שעובד האדמה לא מגע אותו
בשעתו — והרי הוא בעל הזקה ,ותרי תוא גכגם ברשימת תמוגגים .אכן ,לא
הגגד .על עובד האדמה ,הגתקף על ידי איש־המדבר ,כי אם תגגת על מגתגי
המדבר מפגי התרבות תתקלאית!
פקודה זו ,הראשונה לפקודות תפיתות ,פותהת לנו אשנב לראות מחי
הפיתוה ,המגםרת בהלל הממשלה ,גם לאתר ״איגרת מקדוגלד״

מגמת

ושוב ,אל גפתד לומר את אשר עם לבגו מפתד פן יתלו בגו בוקי םריקי
ויתנו

אותנו כאויבי פיתות הארץ .מי עוד כמונו מעוגין בפיתות כל

האפשרויות הכלכליות של הארץ ,ומי עוד כמונו מעונין בהעלאת רמת תייו
של ההקלאי העובד בארץ .הרי אנו מעונינים בזה לא רק מתור סולידריות
של

אנשים

והשעבוד
עליה,

עמלים,

והזוהמה.
לפיתוה

אשר

לבם

תלא

תקוותינו

הרושת,

למניעת

נכמר
לרמת

למראה
תיים

התחרות

העוני
אנושית,
במכירת

והדתקות
לריבוי
התוצרת

החקלאית ,לאויר של שלום בארץ — הלא כל זה ,שהוא לנו צורד
תיוני ולא מתק-שפתים בעלמא ,מסתייע בעלייתו של הפלה בארץ ,וכל
זה מתעכב על ידי עניותו ובערותו .אנו ,אשר תיינו ועתידנו קשורים
בארץ הזאת ,כלום לא נקדם בברכה כל נסיה של ממשלת ה מ נ ד ט במגמת
הפיתוח ז
אכן ,כולגו מהוגגים במידה הגונה של רצון טוב ותום לב לגבי כל מה
שדוגל בשם דאגה להמוני עם ,לגבי כל מה שמתעטף באיצטלה של רפורמות
פרוגרסיביות ,כל מה שמבטיה להחזיר זכויות למקופהים,

ע ד שאין אגו

נוהגים לבדוק אפילו אם הדאגה הזאת לבאי־עולם איגד .מכווגת להוציא
אותנו מן הכלל ,אם תגנת המקופהים אינה כםוודעינים לקפה את זכות היינו
8גה

ורק ׳!אחו עמגו גוחליפ מעות קעות

ו&»1נוו1י

לפעמיפ » גידי
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מאתבים — ולו גם שלא במתכוון — מתעורר בנו תוש תביקורת .מה נדהמנו
בהכירגו לראשוגה כי יש אשר מתתת לפרזיאולוגיה הומניסטית ,רדיקלית
וקואופרטיבית שוכנות מזימות אנטישמיות .כמה שבים עברו ע ד שגועזגו
להבתין

כי

יש

אשר

בקפלי

אידיאולוגית

םוציאליםטית־קוםמופוליטית

מסתתרת תאות הטמיעה או תביצול של האומד .ה ש ל ט ת ! וכמה נםיוגות
ואכזבות ,וכמת מאמצים של תתנערות לאומית סוציאלית בדרשו מאתנו ע ד
שכבשבו לבו את ההכרה המוסרית תאמיתית ,שאבו א י ב ב ו ת ד ו ם ל ר ג ל י
א ת ר י ם  ,ושזכות תיים ועבודת ויצירת זכות תוקית היא לבו כמו לכל באי-
עולם ,וזכאים אגו להתקומם כגגד כל תכניות־הצלה המתימרות להקים עולם
של אושר — אמיתי או מדומת — על תורבננו אנו .כבשנו לגו את תזכות
לפסול כל צדק כזד .כצדק מזויף.
ובזיוף הצדק הסוציאלי משתמשים גגדגו גם כאן בארץ ,ובתריצות
רבה .אזכיר רק דוגמת א ת ת  :הרפורמה תאגררית בימי הרברט סמואל .כלום
לא היתד .תלוקת קרקעות בית־שאן רפורמה אגררית תשובה ? כלום לא היתד.
משמעותה — אכםפרופריאציד .של קרקעות הממשלה ומםירתן לעובדים?
כלום לא היה צדק בתביעה לתעמיד על תקרקע את משפתות האריסים אשר
עבדו אותה מדורות ? כלום לא היה זה מפעל ציביליזטורי לקשר להיי קבע
את שבטי הבדוים תגודדים בערבות אלו ? וכלום לא היו בינינו אגשים טובי״
לב ויפי־גסש אשר קיבלו ברצון את תרפורמד .תזאת וקיוו שלאתר שיסופקו
כל התביעות הצודקות תראשוגות יבוא גם תורגו אגו )תלא תורגו אגו
לעולם איננו ״ראשון״ ,ת מ י ד יש תביעות צודקות קודמות לנו( ז אד עברו
שנים והרי אנו יכולים להתבונן עמה בתוכן הציביליזטורי ובצדק תםוציאלי
שברסורמת אגררית זו...
ראיגו ,ראשית ,מי הוא ש ז כ ה ברפורמה זו :לא רק אגשים שהיתר.
להם איזו תזקה באדמות אלו .גם בדוים ,אשר מטעמים פוליטיים דאת םמואל
צורך להעגיק להם קרקעות ,גם אפגדים ,תקיפים ,עירוגיים ,באים מרתוק,
בעלי יד בהוגי השלטון ,נתפכו ל״אריםים״ תםרי קרקע ובעלי ״תזקד.״ ,אשר
מתובת המדינה להנהיל להם מאדמותיה .ראיגו מה היהירה הקרקעית אשר
נקבעה להם לעיבוד .באזור זה ,אהד היקרים ביותר בכל הארץ כולד ,.אשר
מי מעינות זורמים בו לרוב ,נקבעה יחידה משקית של  150דונם ,פי ע ש ר ה
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ויותר ממה שאנו קבענו להתישבות האלף .םפק אם י ח י ד ו ד ש ל ח י ן בזאת
למשק עבודה יש דוגמתה בעולם״ אד מהר נוכהנו כי יהידה זו נקבעה דק
למען הנמושות .התשובים ותמיותםים זכו מן ת״רםורמת״ במאות וגם באלפי
דוגמים .ראיגו גם באיזת תפזון ,באיזה הוסר קונטרולה נעשתה תתלוקת,
ראיגו

גם

את

התוצאות

תמשקיות

של

הרפורמה.

דאיגו

מתי

מידת

האינטנסיביות של המשק ,ראינו כיצד זורמים שם המים לבטלת ,ראינו כיצד

מבקשים תאריםים שאין לתם צויד

בשטתים אלו למכור א ת זכויותיהם בכםף

מלא ,ראינו את האפנדים מירושלים ומרמלה ואת הגרמנים משרונת מקימים
לטיפוגדיות על תקרקעות שנתתלקו לאריםים .ועם זד .דאינו שתעובר התקלאי
העברי ,זד .תרעב לקרקע ותמוכן לתפור א ת הערבה הזאת לגן דוה ,כשם
שתפר את ערבות דגנית וכנרת ,ולתתיות בה עם רב — לו לא נ מ צ א מ ד ר ד
כף־רגל באדמות הללו.
כד תגשימת ממשלת ארץ-ישראל פרק תשוב בפיתות ה א ר ץ  :נטלה
מאזור גדול ותשוב את אפשרות פיתותו וםגרה אותו בפגי תעובד העברי
המחוסר קרקע .עכשיו בא תתמשד .מת יביא בכנפיו לנו ולארץ?
את התכנית טרם ראינו ,עדיין מעבדים אותה .אד כיצד נתן אמון
במגמת

תתכנית אם לפתתד .רובצת העלילה היותר איומת עלינו ועל

מפעלנו ? במרטירולוגיה הארוכה של עמגו לא די הית ,כגדאת ,בעלילת־תדם
הישגה ,והגה גוצרד .עלילת־דם מודרגית ,בטעם המאה העשרים ,ע ל י ל ת
ה מ נ ו ש ל י ם  .איני מאמין שעלילה זו היא תמצאת ערבית ,תושבגי שהיא
נתתדשד .בבית־מדרש אהד .אכן ,צהוק מר הוא של ההיסטוריה ,ש א נ ה נ ו
הגנו הנאשמים בנישול .היהירים שיצאו מאירופה לארץ מזרתית לא לשם
פוליטיקת קולוניאלית ,אלא לשם מפעל קולוגיזציוגי ,לא כדי להעביד את
מישהו ,כי אם כדי לעבוד בעצמם * היהירים שהלכו בלי צבא ,בלי מיםיוגרים,
בלי מגלב־גוגשים ,בלי מכשירי ״ציביליזציה״ ושמד של בגי הגזע העליון!
היהירים אשר לא גהגו מן ההפקר ולא לקהו שום דבר בזרוע ,אשר שילמו
בעד כל טובת הנאה ופיצו וריצו תלף כל זכות וכל הזקה כאשד לא עשה
איש מלבדם — אלד .תוקעו בפני תעולם כמנשלים ,מפני רשעים אלת באים
צ ד י ק י ־ א י ת פ ה להגן על העשוקים והמנושלים .תיש עיוות כעיוות דיננו ז
עתה אומרים לגו :בטרם יגשו לפיתות תארץ יש לתקור את עגין
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המנושלים ,את מספרם ואת מצבם .לכאורה ,אין לבו אלא לשמות לתקירה
הדשה:

סוף סוף יושם קץ ללגנדה .תיש מעונין יותר מאתנו שענין

תמבושלים יסקר ע ד תומו ז אדרבא ,אל יעדר אף אדם אהד שבושל בנללנו,
ואם יש למישתו עוד תביעות צודקות שלא סופקו בשעתן — יסופקו! כדאי
לנו גם שיתקר מ צ ב ם של אותם האריסים שהשתווינו אתם ,למען ד ע ת אם
תורע

מצבם בנללנו .כל בעל לב באירופת ישתתף בצערו של ״ארים

מנושל״ ,אך אנו כאן ,היודעים מה הן תכנםותיו של הפלת ותארים הבלתי•
מנושל ,רשאים לקוות שלאתר תקירת יתברר כי האריס המנושל שסודר על
ע נ ו לא תפסיד ,תלילת .ובכן — עלינו לקדם את ההקירה בברכה .ואף על פי
כן — אגי מתיר לעצמי גם כאן ספיקות קשים ,ולאתר נםיוננו בועדת שאו
ובםימפםון ,אולי לא תתשדו בי שאגי תושד בכשרים.
מדוע אין הממשלה יודעת ע ד כת את מספר ת מ ג ו ש ל י ם ז תלא זת
כשגתים שכל הלל הארץ ותיקי הממשלה מלאים ״מגושלים״? הלא ועדת
שאו עסקה בהם וםימפםון הקר אותם ז מדוע גבצר מ מ מ ש ל ת תארץ לקבוע
את מספרם ? האם לא ידעה הפקידות למצוא ב ש ע ת הצורר  12,000מהוםרי-
עבודת בין ״תפרוליטריוך תערבי? ואילו תיתה תפקידות קובעת על פי
אומדגה איזה מספר שאיגגו מופרז ביותר,

לא הייגו מתקוטטים א ת ת :

יהא כך ,כך וכך נישלנו — אשמנו .גתקן ,והסל״ אד אם אהרי כל הדיבורים
והדינים־ותשבונות הפקידותיים והועדות שהיו ,אין הממשלה יודעת כ מ ה
יש לה מנושלים ,אבל היא יודעת שהם ישנם ושהם מרובים ,ושאין לקבוע
שום תכנית פיתוה בטרם יסקר הדבר ,ויש לה צ ו י ד לשלות מנהל מיותד,
בעל משכורת גבוהה ,וודאי בעל עמדה השובה ,לשם חקירה — אי אפשר
שגשקוט בתמימותגו וגחשוב שהכל כאן כשורה ,שאין כאן איזה מוקש תדש,
איזו מהדורה הדשה של שאו וםימפםון .ופשמגמת הפקידות בארץ ידועת,
וכשכל ועדה הדשה נהפכת לדוד רותה ,וכשתקריאת ת י ש מ ע  :״בואו ,בואו,
מנושלים ,היאספו מכל כנפות הארץ!״ וכשטיב העדויות בארץ ידוע אף
הוא — מדוע לא יתגלו פתאום רבבות ״נשמות מתות״ ,מדוע לא יקומו
לתהיה ״מנושלים״ מ י מ י הינםד פתזדתקוה ,מדוע לא יתברר פתאום שכל
ערבי בארץ הנהו בעצם מנושל ז
הפקידות הבריטית נתמלאה פתאום אהבה ורהמים לפלח ,וראה זה
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דוקא

פלא:

לפלה

שבארץ-ישראל,

לא

לזה

שבעבר־הירדן

ובעיראק.

,,

ו״ההרדה לפלה הזאת רואת את עיקר תפקידה לא בהשבהת משק הפלה ,כי
אם בהרתבת שטת אדמתו ,לו ולצאצאיו אהריו .השקפה רדיקלית מ א ד ! ואני
#

מעיז לתשוב כי לא מרפורמת קרקעית כזאת ינשע הפלה )כאשר לא נושע
מהרפורמה של בית־שאן( אלא מרפורמה תקלאית־משקית ,העשויה לשתרר
אותו מנשך ,ממסים כבדים ,להמציא לו הדרכה תקלאית ,לגוון את משקו
בעגפים מכניסים .והאם לא מן הראוי לשים לב לדבר ,שבאותה שנה שתקר
אותנו םימפםון עשו בארץ שגי מומהים אגגליים השובים — םטדיקלגד
וגרט — ושניהם באו לידי מסקנות אתרות משל םימפםון ,שניהם ראו את
האפשרויות לעזור לפלת ולפתת את תארץ מבלי להתנקש בנו ,שניהם ראו
ב נ ו את הכוה המפתה של הארץ — ,אך דבריהם הם נשארו מונהים ב ק ד ך
זוית ,וסימפםון היה לדאש־פינה .האין זה בא ללמד על הרוה המנשבת אצל
תוכני הפיתות ?
ועוד הערת א ת ת  :כדי לדון על ערכה ועל תכליתד .של תכנית יש
לשאול :מי נמי המגשים אותה? תיים ומות ,אמת ושקר

בידי המגשים.

תכגית סוציאליסטית בידים פאשיםטיות תביא רק פרי באושים .אין פיתוה
הארץ גיתן להיעשות בידי ביורוקרטית ,לא כל שכן בידי ביורוקרטית תצוררת
לכוה היהודי המפתה את הארץ .אין לקבל שום תכגית פיתוה כרציגית,
אם היא לא תימסר לידי איגיציאטיבה ציבורית בלתי־כבולה ,ל ע י הציבורים
המעונינים.
איני יודע אם הועידה הזאת תראה לעצמה אפשרות להתעמק בפרטי
השאלה .אבל רואה אני הובה להםתדרותנו שלא תירתע מפני נוםתאות
ד

הנראות בפרוגרסיביות ותאמר גלוי את דברה נ ג ד כל המזימות והתככים.
אנתנו רוצים בפיתוה הארץ ,אנהנו רוצים בהרמת מצבו של הפלה ,אולם
איננו רוצים שתכנית הפיתות תיעשה פלסתר ,ושיעשו ממנת קרנים לנגם
אותנו .לא יתכן םיתוה הארץ מבלעדי כוח יצירתו של ה ע ו ב ד והעולה
היהודי! ולא תיתכן שום תכנית־אמת של פיתות אשר תעקור איזה פרט
״

ותעשה אותו עיקר ותעמיד אותנו ב״תור ש נ י .
כל
היהודית

תכנית לפיתוה הארץ שאינה כוללת את תעלית ותתתישבות
אינה אלא תרמית ,גם מבתינת עניניו של הפלת .פיתות כזה לא
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יעלת ולא יבוא ,כשם שאיננו בעבר־הירדן .אנהנו איננו באים הנה לשם
נאולת הפלת ,אנו באים הנה לשם גאולת עצמנו ,אולם עלייתנו ותתישבותנו
עשויות לשמש מגוף כביר לגאולת הפלת .אמרתי פעם ל מ ג נ ם  :איני מודד,
בכד שמוטלת עלינו התתייבות מוסרית לעזור לעם־הארץ דוקא .איגגי מורת
בזת בשום מקום וגם לא בארץ-ישראל .אולם אני מוכן לכד מתוד תשבון,
מתור רצון לעזור לעצמגו .ישוב יתודי קטן בארץ ,ולו גם בן מאות אלפים,
עם בתי־ההוליס שלו ותאוניברםיטה ,לא יוכל לתעמים על עצמו את מ ש א
הפלה .אד העם בן המיליוגים יוכל גם לשלם מתיר גבוה ,למען גאולתו
והופש יצירתו.
הלד־המהשבה הזה תל גם על כל תכגית־פיתוה .כל מפעל כזה איגו
געשה היגם אין כםף .מי שהוא צ י י ד לשלם בעדו ,קרן וריבית .אגו נהיה
מוכגים לשאת בעול מלות ותשלומיו רק אם יובטה לגו מקומגו אגו במפעל
הפיתות .מבלעדי זה לא געמים עליגו עול זר ,וגם האתרים יתבדו.

בויכוח

על

העבודה

העברית

במושבה

ודאי לא מקרה הוא שהויכוה מתרהק מדברי המרצים ומתרכז בנקודה
אתרת .״זקני״ התנועה באו לועידה בתכניות תתישבות,

ברעיון פעולה

מאומצת של הפועל להתישבות עצמית ,בתכנית־פעולה מיותרת במושבת,
אד הדברים הללו אינם מוצאים ,כנראה ,הד .תמתוכתים לא תרבו לטפל
בביקורת התכניות הללו ,פשוט ביטלו אותן ,וגמצא גם מי שהכריז כי ״אפילו
,,

הרצפלד אינו מאמין בהן .
במקום זה עובר מרכז תויכות לשאלת א ת ת  :מקום הפועל היהודי
במשק היהודי .לא אנהנו קראנו לויכוה זה׳ אד אם כ א ן יש בינינו הילוקי
דעות ,הרי שהויכוח ד ר ו ש לתנועה .בשאלת כזאת ,שהיא עיקר העיקרים
לפועל ,לא תיתכן פםיתת על שתי הסעיפים .מהעמדה בשאלת זו נובעות
מםקגות גם לגבי כל הפעולה המעשית )העבודה במושבת .תביעת עלית( וגם
לגבי הינוד הדור בגולה והשרשתו בארץ .העבודה העברית זוהי ד ג ל ה של
התנועה.
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תשאלד,

היא תמורת למדי ,מ נ ת י נ ת שימושית וחינוכית.

אנשים

חפועלים יתד במסגרת תנועת פועלים אתת אינם מעונינים בכד ,ש י ו ק י ע ו
זת את זה לעמוד הקלון ,אלא שיוכיהו זה לזה ,שישפיעו זה על זח .לפיכד
כל כד גדול תצער ,שבראשית הויכוה געשה גםיון להוציא שם רע על
1

פועלי ארץ־ישראל  ,לתכתים אותם בקלון של דדפרצופיות ,של צביעות.
ומה מוזר הדבר ,שתוצאת לעז זו נעשתת ביד קלת על ידי בזדכותו של
״השומר הצעיר״ דוקא ,זה שהצליה להופיע בועידה זו ב ש נ י מצעים ,אהד
ארוד ואהד קצר ,מצעים השונים זה מזה במידה כזו ,ע ד שלכל ציטטה שאתה
מצטט מתור המצע הקצר ,עונים ל ד  :אבל תקרא גא ב מ צ ע הגדיל• אד זה
קראנו במצע הקיבוץ הארצי כי ,,שיטת האפלציה למצפון הלאומי היא
פסולת״ — קצר וברור .וכאן ,מעל במת זו ,מפרשים לנו שכננת הדברים
אינת אלא ששיטת זו ״איננת תזות הכל״• באותו מ צ ע קראנו כי עבודה
עברית במאת אתוז אף תיא פסולת ,וכששאלנו כאן ,מעל במת ז ו  :ובכן,
לכמת אתוזים אתם מסכימים ,ענו ל נ ו  :אנו בעד עבודת עברית מכסימלית,
כאילו יש באמת תבדל בתוכן בין שאיפה למאה אהוז ובין שאיפה למכסימום•
ולמען תאמת התיםטורית .לא אנתנו תמצאנו א ת תמונת ,״מאת אתוז״•
לפנים תיו אומרים א צ ל נ ו  :״על טתרת תעבורת תעברית״ ,בנינוד ל״עבודה
מעורבת״ .המונה ״מאה אהוז״ הונהג על ע י אלת תקובעים שיעורים ואתוזים
לנבי עבודה עברית ותפוםלים את המשק היהודי תבנוי

כ ו ל ו בידים

יהודיות•
לפנים

ידענו

מי נמי הפוסלים ,ומי נמי

הנלהמים

על

עבודה

עברית שלמה .על כל פגים ,הפועלים כולם היו במהגר ,אהד .עכשיו נתערבבו
התתומים:

״בוםתגאי״ ,טרגופולר ואורגשטיין פוסלים יתד א ת העבודד,

העברית השלמה ומודים יתד בזכותו של הפועל האהר.
ההבר אורנשטיין הכריז כאן ,שהדרישה למאה אהוז עב*דה עברית
אינה אלא ע ל ו ד ת א נ ה המכסה על ההתנכרות לציוגות גדולה ,שהוא ודוקא
הוא דוגל בה .הרי שהויתור על מאה אהוז עבודה ע ב ד י ה היא הסגולה
הבדוקה לתנשמת הציונות הגדולה .אכן ,החיים ותמות ביד הלשון

1

]עיין !•הערות״ בסוף הספר[
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מתיתי קודם נ ג ד הלעז של ״שתי עמדות״ ,כביכול .אני הוזר ומכריז
כי בכל הופעותינו התיצוגיות ,בכל תתעודות המדיגיות שכתבגו ,עמדגו על
מלוא

ז כ ו ת ת של תעבורת תעברית במשק העברי ,הגינונו על זה בכל

המסיבות ,גם הבלתי־נותות ביותר .התבר אורגשטיין איגו מדבר על ״שתי
עמדות״ שלנו ,כי אם על ם ת י ר ת בעמדתנו .הוא סבור ,כגראה ,כי קיימת
סתירה

בין שאיפתנו להיי שלום ופעולה משותפת עם המוני העובדים

הערבים ובין התביעה שהמשק הנבנה במאמצים יתודיים יעמוד כולו לרשותו
של הפועל היהודי.
אכן ,זוהי השאלה .אם המצפון אינו שלם עם תביעת העבודה העברית
אי אפשר להילהם עליה ,אי אפשר להנד עליה את הנוער.
רבו בציונות בזמן האחרון אנשים בעלי מצפון הולה ,אנשים המודדים
את זכותנו לתיות ולעבוד במידת ד״מקום שמשאירים לנו אתרים ברצונם
הם .האם גם בתנועת הפועלים התלוצית יש מקום למצפון הולה ? האם זכות
העבודה והקיום של המוני עמגו — יסוד מוסד תציוגות — איגגה הלק בל
למוט בהכרתנו המוסרית ,במוסר תםולידריות הביךילאומיתז האם זה יהיה
מוםרגו ,שדמגו הוא סומק פ ת ו ת מדמי אהרים ז
מי שאינו מכיר באופי המיוהד של מלתמת המוגי ישראל על זכות
העבודה ,מי שאינו מודה בזכותם של המוני ישראל להקים לעצמם מסגרות
כלכלה ומשק ,אשר בתוכן יוכלו לעבוד וליצור בלי סכנה מתמידה של
דחיקת רגלים — זה לא ע מ ד מעילם בסודה של הציונות ,זה לא למד כלום
בהקר הפרוצםים הכלכליים וההכרתיים של ההיסטוריה הישראלית ההדשה,
ההיסטוריה של עם מ ת ו ם ר • ע ב ו ד ת  .אותו פועל יהודי בגולה ,שלהלכה
הנהו כופר במציאות כלכלה לאומית מיותרת של יהודים ,הולד ומקים לו
לשכות מיוחדות לשם ״מלהמה על זכות העבודה״ ,מקדיש לכד את מיטב
המרץ של התנועה ,מתנגש בגלל זה עם הפועל בן האומה השלטת אשר את
קרבתו הוא מבקש ,״מתתרת״ ,דופק על דלתי השלטונות ,מבקש להדור
למקומות תפוסים — בצפרניו הוא נאחז כדי לחציל לעצמו כל פיסת־
עבודה .ו ה ח ל ת העולה לארץ הרם — בגלל תביעת זכותו לעבודת — את כל
האידיליה של תיבת־ציון הישנה ,זו שהיתה מבשרת לגולה ,כי בארץ•
ישראל ,ברוד השם ,יש פועלים בזול והם מצויים לרוב .הוא גם תרם את כל
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המושגים ההשבוביים והמשקיים אשר שלטו בישוב ובציונות .הוא העיז
לפסול את זכותה המוסרית של התנועה הלאומית אם איגה מתקיימת
בידיהם ממש של בגי העם .הוא העיז לראות את כ ל תמשק היהודי ,גם זת
הנבגד! לכאורה בהון פרטי והשייר לבעלים פרטיים ,כהייב בעבודה עברית,
כתייב לפתור את מצוקת הוסר־העבודה של העם העברי ולהסיר מעליו את
תרפת הבטלה והאוריריות .ועם כל זד .לא דאת את עצמו הפועל העברי
בארץ כמקפת את מי שהוא :הוא לא בא להציע את ידיו לאפנדי תעדבי ,תוא
לא בא להתתרות עם הפועל הערבי ,לא במהיר ולא במקום העבודת הטבעי
שלו .תוא בא על מ נ ת ליצור במו ידיו משק הדש ,מקום עבודה לעצמו .ואת
כל מה שנברא בכות תגועת השהרור הלאומית ,בתשםעתת ובגללת ,דאת
הפועל היהודי כמקום עבודה שלו.
וגם עתה ,לאהר  27שנים ,לאהד שנוצר מ ע מ ד פועלים עברי בארץ,
לאתר שכבש לו כמד! עמדות במשק היהודי ובמקצת גם במשק הממשלתי,
עלינו ,בתםתכלנו להוד ד״מציאות תכלכלית תםובבת אותנו ,ל ו מ ד  :ע ו ד שנים
רבות אין כל תקוה שהפועל היהודי יהדור למשק ההקלאי הערבי .וכל עוד
המשק הזה סגור בפגיו אין לפועל היהודי כל ד י ר אתרת של הגנת על קיומו
מאשר תביעת זכותו המלאה במשק העברי .הפועל העברי יהיה גאלץ לעשות
זאת ,אס הפץ תייס הוא ,גם אם לא ימצא לכד גוםתד .מן המוכן בספרות
הסוציאליסטית הקיימת ,הוא לא יהא פטור מזת גם לאתר לגלוגו של
אליעזר הכהן ,הבטוה באדיקות של ״גר״ מרכםיםטי ,כי לגו ,לבגי המציאות
הכלכלית היהודית )וגם ל״השומד הצעיר״ בתוכנו( אין כל צ ו י ד בשום
נוםתאות ,הסוטות מדרךיהמלד.
המלעיגים על הגוםתאות המקוריות שלגו המציאו אף הם גוםתת
מקורית :ז כ ו ת

הפועל

ת ע ר ב י ת ק ב ו ע  .מתברר שזכותו של הפועל

היהודי במשק תיתודי נתתמו לה תתומים :״בלי לפגוע בזכותו של הפועל
הערבי הקבוע״ )גוםה נם־ציונה( .והיות שהפועל הקבוע הזה ,שאסור לפגוע
בזכות העבודה שלו ,קובע את גורלגו ,כי זכותגו אגו לעבודה איגה הלה
אלא

על

השטה

הפנוי

שהוא

מותיר

לגו,

הרי

תתירו

לגו

לעיין

היטב בדבר ולשאול :מי ומי הוא הפועל הקבוע ,ומהי מ ע ת זכותו? והרי
אני ש ו א ל :
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היתשב

לקבוע

פועל

שעבד כל ימיו במקום פ ל ו נ י  ,א ו מספר שבים ,או שבה אתת ,או הצי שבה ,או
עובד במקום מפרק לפרק ,בימות העובה ?
ב .מ י

נמי

זכאי

להגדיר

את

מידת

ה ק ב י ע ו ת ? האם

רק אתם ,כפי רצוגכם ,כיד התיאוריה הטובה עליכם ,או גם הפועל הערבי
רשאי להביע את ד ע ת ו  :למי יקרא ,,קבוע״ ?
ג .האומרים אתם לבעול שער בפגי פועל ערבי בלתי-קבוע ?
ה הסבורים אתם שאפשר לקבוע מידת קביעות אתת לפועל הערבי
ומידת קביעות אתרת לפועל היהודי? תאפשר לתשוב את הפועל העולה
מעזה לגם־ציוגה לבלתי-קבוע ואת הפועל העולת מירושלים או מלבוב
לפועל ״קבוע״! ואם לא כן ,מדוע יהיה עדיף הפועל העולה מן ה ח ח על
הפועל ״בן הארץ״?
אל גא תתרעמו עלי שאגי תובע בטרדגות תשובות על הקטגות הללו.
אם ההגדרה של ״פועל קבוע״ וההודאה בזכויותיו המיותרות לעבודת איגן
לשם התעמלות תיאורטית ולסיפוק הצורר בטרמיגולוגיה ״מדעית״ ,אלא
הלכה למעשה ,תרי תיבתכם לומר ברורות גם לפועל היהודי וגס לפועל
תערבי למת אתם מתכווגים .ואם מודים אתם בזכות העבודה של הפועל
הערבי הקבוע במשק היתודי ,בזכות עודפת או בזכות שויון ,הרי מתובתכס
גם לתםביר לו ,מדוע איגכם מודים בשויון זכותו של הפועל הערבי הבלתי-
קבוע לזכותו של הפועל היהודי הבלתי־קבוע .חוקי ההגיון הם אכזריים ,אל
גא תסמכו על כד שהפועל הערבי לא ידע להשתמש בהם.
ישאלוגי :ואתת ,כלום אתה כופר בזכויותיו של אותו פועל ערבי
שהשקיע כמה שגות עבודה במשק הפרדםן היהודי? לא ,תלילה לי מכפירה
זו .אגי מודה בזכות הפועל שעבד כמת שגים במקום עבודתו ,כשם שאגי
מודה בזכותו של האריס העובד את הקרקע .אולם גם אגי וגם אתם׳ הגושאים
עליבו את מלוא האתריות לרכישת העמק ולישובו בידי פועלים יהודים,
תכרגו בזכותם המלאה של תאריםים לפיצויים ,לסידורים תוגבים ,אבל לא
תודיבו בזכותם למבוע אותבו מלישב את אדמת העמק .לא ראיבו את זכותם
כזכות ישיבה לצמיתות .כד אגי רואה גם את זכות הפועל הערבי באותו
משק שבתוכו תוא קגת לו ,בעמלו ובזיעתו ,זכויות .זוהי זכות ה פ ר ט תערבי
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לתגמול ,לפיצויים ,לסידור ,אבל לא זכות ה ע ם הערבי למקום עבודה זה
דוקא .אד את זכות הפועל תעברי בפרדם תעברי אגי רואת לא כזכות ראובן
או שמעון שירד אתמול מן תאגיד ,,כי אם כזכות העם היהודי .אסור בתכלית
האיסור להתעלם מזכות הפרט ,ואגו ,הפועלים העברים ,בכל מקרת שידגו
תהא המכרעת גשקוד על כד שעגיגיו של תפועל־תפרט הערבי לא יקופהו,
אולם לא גביט על מקום העבודה היהודי ,שבו עסוק כיום פועל ערבי,
כאתוזת גחלה לעם הערבי ולבגיו אהריו.
מונים אותנו לא רק ב״םתירה״ ,כי אם גם באוטופיות .טרגופולר ו ב ך
טוב מלגלגים עלינו ,שהלכנו ב ד י ד העבודה העברית  25שנת ולא ניצתנו.
בקול ענות תרועת מלמדים אותנו כי גם כיום אין תעבודת תעברית בטוהר,
כלל וכלל .כל זד ,נ א מ ד בטון של ״שישו בני מעי״ ,בטון של נצתון׳ כאילו
אגהגו הייגו אומרים שהבצהון הושג ,שהעבודה העברית כבר יצאה מכל
םכגה ,שאנתגו מרוצים .לא ולא ,אגהנו איגגו מרוצים כלל וכלל ממצבה של
העבודה תעברית ,איגגו תושבים אותה לבטוהה כלל וכלל כל עוד אגו
מוקפים רבבות ומאות אלפים פועלים זרים ,המוכרים את עצמם ואת גשיהס
ואת טפם בהצי היגם .כל עוד יש יהודי אתד מבקש עבודת במשק יתודי
ואינו מוצא — לא גאמר כי הצלהגו .אגהגו הגגו מפלגת של ״מאת אתוז״,
כידוע ,ואם גם באולם זה הננו כ־ 82אהוזים ,אין אנו מרוצים ושואפים דוקא
לאיהוד מלא ,במאה אהוז ,של פועלי א ד ך י ש ר א ל .
אין לגו כל עגין ללמד זכות על המצב הקייס או להסתפק בהישגיגו.
אולם

למשמע כל שפע ״תמדע״ ותםטטיםטיקת תבאת לתוכית׳ בשמהה

תיאורטית ,כי מאמצי הפועל העברי העלו הרם — יש הכרת לבדוק את
,,

״ ה מ ד ע הזה .ב ך ט ו ב  ,למשל ,ספר ומגד ,ומצא על פי תכמת הסטטיסטיקה,
שבמושבות השרון גדל שטה המטעים פי שבעה ,ואילו מספר הפועלים
העברים גדל רק כפלים .ובכן ,ראית תותכת על כשלונת של תעבורת העברית
במגדיאל וברעננה .אולם נעלם מעין הסטטיסטיקה המובהקת ,כי בינתים
התהדשו כמה הידושים בסדרי העבודה ,הוגהגה רציוגליזציה ,עלה פריון

העבודה של הפועל ,גתרבו המתישבים העובדים בעצמם ובעי
משפחותיהם — ,ותצא המסקנה הזאת!

אכן,

בגי

כדאי לתגועתגוי שתעשה

פעם חשבון צדק של עליית העבודה העברית .אני לא אלאה אתכם במספרים
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ואגיש לכם השבון ק ט ן  :בשנת שלפני תמלתמת ערכתי מ פ ק ד מטעם המרכז
ההקלאי

)זה היה,

במושבות(.

כמדומה,

המפקד

הראשון של

הפועלים

תתקלאים

והמספרים א מ ר ו  :כ־ 5000פועלים ערבים במושבות ,וקרוב

ל־ 2000פועלים יתודים .מת גתרתש מאז ז מספדים מדויקים על תעבורת
תערבית לא היו לנו אז ואיגס גם עתה .אולם לפי כל האומדנות עומד מספר
הפועלים הערבים באותו גובה ,ומספר הפועלים היהודים עולה ע ת ה ל~18500
אז היינו ,לכל היותר 2000 ,בין  ,7000עכשיו הנגו  8500בין  14—13אלף.
האומנם זהו גידול מבוטל ? האומנם רשאים אבירי המספרים להתעלם מזה ?
האומנם יש להסיק מכאן כי לשוא עמלנו וכי שיטתנו ״פסולה״ ז
כשם שהתיאוריה של ״הפועל הקבוע״ אינה סוציולוגיה צרופה ,כד
גם הסטטיסטיקה הפסימית של הישגינו במושבה אינה טטטיםטיקה לשמה.
לכל אלה יש מטרת ש י מ ו ש י ת  :להוכיה שהמדע בכבודו ובעצמו גוזר כי
השאיפה לעבודה עברית מלאה אינה אלא ״השליה״ .במקרים אלה מצטרפת
T

ל ״ מ ד ע ׳ גם הפיכתות המעשית ,התושבת כ ל תרכנת ראש בפני ״סטאטוס
קבו״ למרום תתבונה הריאליסטית .א ד האומנם כל ״סטאטוס קבו״ הגהו
הומה בצורה אשר אין לפרוץ ב ה ? •האומנם גיתן גבול לעבודת עברית ,גבול
ולא יעבור? הרי רק לפני שנים אתדות ״הוכיה״ מ .םמילנםקי )ואף הוא
במספרים תותבים( שאין מקום לעליה נוספת ולםועלים עברים נוספים.
האס היתת תל־אביב גס לפני ע ש ר שנים עברית כמו שהי& היום? אולי
כדאי שתדעו ,שלפני המלהמה היה קבלן ידוע גוהג לעגות לדרישת עבודה
עברית במימרה ז ו  :״אינני ערב ב ע ד הכתלים״ ,ושעד מאורעות מאי תרפ״א
חיתח עבודת ערבית חזיון מצוי בתל-אביב .ואילו קיבלנו לפני ע ש ר שנים
את ההשקפה המכריזה כי ״מאה אהוז״ היא שיטה פסולה — מה תיתה אז
צורתה של ת ל  -א ב י ב ? מה היה מ צ ב ב ט ה ו נ ה ומה הית כות כיבושיו של
הפיעל בתוכה?
אפשר מ א ד שכל העובדות תללו ידועות למתוכהיס ,כשם שידוע להם
שלגבי עבודה עברית יש ״איזה״ הבדל בין מגדיאל לבין פרדסי רוקדד
גזונדהייט ,בין פרדסי גוטהלף לפרדסי צרקוב בנם־ציונה ,בין יבגאל שעברה
כולה לעבודה עברית ובין מםהה ,שאין בה מקום לפועל עברי .הלא כל אלה
הם משקים קפיטליסטיים ,תנכנעיס לאותם הוקי־תברזל ,מדוע זה איפוא כאן
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עבודה עברית וכאן ע ר ב י ת ? אולם הסוציולוגיה של ב ך ט ו ב איבה אוהבת
להתעכב הרבה על הידה זו ,שלא לתת מקום ,הלילה ,גב ל״אפלציה לאומית״
בין שאר הגורמים המשפיעים על מצב העבודת תעברית במשק יהודי ,וזו
הלא הוכרזה ל״שיטה פסולת״ .בשעת תדתק ,אמגם ,כשבעבודתו של ,,הפועל
הקבוע״ איגם רוצים או איגם יכולים לפגוע ,תובעים עבודה דוקא ב ״ ג ך
דוה״ ,מקום ״אפלציה לאומית״ ,אולם ליתד לזה מקום כל־שהוא בקונצפציה
תאידיאולוגית לא כדאי ,כי אז הלא תיפגע שלימותה וטתרתה של המעמדיות
״העקבית״ ,זו תמקפלת את כל תסבוכת המציאות התברתית במימרת א ת ת :
עיניי אד לבצעו .מימרה זו כל כד קלה להפצה וכל כד בוהה להיבוד ,למה
נבוא עוד וגםבד אותה בציון כל צירופי הגורמים הפועלים אצלנו? למה
להסביר לגער באגודה ובקיבוץ ,כי היי ההברה שלנו הס מסובכים יותר ,כ י
אינטרם־הרות של נ ו ת ך ה ע ב ו ד ה הגהו גורם מכריע ,כמובן ,אולם לא יהירי *
כי יש אינטרס הבטהון שלו עצמו ,אינטרס כלכלה של הכלל ,אשר בתוכו
תוא תי וממנו הוא נזון ,ודעת הקהל שממנת תוא מושפע! שמציאותו של
הפועל היהודי יוצרת עובדות כלכליות תדשות ,שמציאותו של בעל-אהוזה
קטן העובד ,הוא ומשפתתו ,ומתפרנס לפעמים אפילו מעבודה שכירה )עין•
גגים ,מגדיאל ,רעננה ,הרצליה וכר( ,אף היא יוצרת טביבה אתרת לגמרי
לגבי תגגת העבודת תעברית — ,למת כל אלת ,אם אפשר לתםתפק במימרות
קצרות ,״מדעיות״ ,שאין בהן כל שעטגז וכל ״םטיה״?
אל גא תבואו להסיק מתור דברי ,כי בפגיה בלתי־פוםקת אל תמצפון
הלאומי ,בתינוד דעת הקהל הציוגית ,בטיפות תעיקרון תמוםרי ותתברתי של
עבודה עברית ,כי בזה בלבד אני רואת את התרופה הכל־יכולה .לא .בלי
עליה עממית ,בלי תנועת פועלים תזקת ומאורגנת ונלתמת בלי הרף על
זכותה — תעלה האפלציה הלאומית הרם .אולם כל הפוסל אותה ,כל הגמנע
להשתמש בה ,כל המהנד לזלזל בה ,איגו מגביר את כות תפועל תעברי ,כי
אם נותן נשק בידי תמתנכריס .אילו באתם וםיפרתם לנו כי שיטתכם אתם
בנם־ציונה הביאה לריבוי הפועל העברי ולביצורו ,תיינו יושבים ולומדים
מכם ,אולם אתם הראיתם בנם־ציונה כי כוהכם הזק לא בכיבושים מעמדיים
אלא ב ה פ ת ד ת מעמדית ,הפהדה שאין עמה כוה ואין עמה נצתונות.
1

לכל הפורענויות ש! הפועל במושבה מציעים לנו תרופה אחת׳ מלת
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קסמים :״ארגון משותף״ .נזכר אני במשל המפורסם שהמשיל ד .רמז על
הרביזיוגיםטים — משל העכברים והתתול .גמצא לעכברים תיועץ תתכם
אשר ידע מה לעשות לתתול :לתלות פעמון על צוארו .ורק שאלה אתת
טרם גפתרה :מ י יעשה זאת .אתם פתרתם את השאלה .מכל הבאים בהשבון
לתיות נושאי ארגון הפועל הערבי )בעבודת הממשלה ,במשק הערבי ,במשק
ההון

תביךלאומי(

מצאתם אתם את הנושא העיקרי והראשון :הפועל

במושבה.
בשעה שדנים אצלגו בשאלות ארגון מקצועי ,פוליטיקה כלכלית•
מעמדית ,קל להכיר שלא נםיון פועלי־מקצועי מדבר מתור גרוננו .אל נא
תרגזו עלי אם אביע בגלוי את תתשד ,כי רוב תנאםםים אינם בגי־בגיהם של
פרוליטריים ,וכי מבית אבא לא הביאו אצלגו ידיעה ממשית

פועלים

במלתמות מקצועיות וארגון מקצועי .לפיכד יש שמדברים אצלגו בשאלות
אלו לא מתוד תפיסת של מציאות עכורת ,מציאות כמות שתיא ,כי אם מתוד
התלהבות

ואידיאליזציה יתירה .המוגתים תמקצועיים מתפשטים מתכגם

הממשי הפרוזאי והופכים למלות קסמים ,למלות מגיות ,כל־יכולות .צריד
רק שהמלה הנפלאה תיאמר והכל על מקומו יבוא בשלום .יבוא גא הארגון
המשותף — ומהירי העבודה יעלו ,ובעל-הבית יקבל על עצמו את עול
העבודה המאורגנת ,והתתרות העבודה הזולה כעשן תכלה ,והמשטינים יקפצו
פיהם ,ועוד ועוד.
והחזון היפה הזה הופר לכתב־אשמה גגד ההסתדרות :אילו רק הפצה
התםתדרות ,אילו הקדישה לזה מכותותיה! לאן פגה כל תתפיםה תמדעית,
המטריאליסטית? שאלת ארגונו של הפועל הערבי )ולא פועל ערבי סתם,
כי אם פועל ערבי ה ק ל א י דוקא ,שבכל העולם ,כידוע ,איגו גוה ביותר
לארגון( איגה תלויה איפוא במציאות־ברזל כלכלית ,כי אם ב ר צ ו ג ה של
ההסתדרות .המרכםיםטים הופכים כאן לוולוגטריםטים!
אד האומנם פשוט כל כד הדבר בהיים כשם שהוא הלק על גבי הנייר ?
״הארגון

המשותף״ אינו שואף להנד פועלים ערבים

בודדים לקליטת

רעיוגות הדשים .כדי להשיג את מטרתו — השבתת ההגאים

הקיימים

במושבה ,הרמת שכר הפועל — יש לו צורף להקיף ה מ ו ג י פועלים ערבים,
כפריים,

פרוליטריים למתצת .מי מכם שאל את עצמו ,באיזו מתירות
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מתקדמים דברים אלה לא בארצות ערב ,כי אם בארצות אירופה ו מהי מ ע ת
המהירות של ארגון הפועל ההקלאי בעולם ,גם במקום שהוא יודע קרוא
וכתוב? וגם זאת לדעת ,אין פועלים מתארגבים ומכגיםים את ראשם לתור
מלתמות כלכליות רק משום זה בלבד שמי שהוא מוכן לארגן אותם ולתםביר
להם ,כי  25גרוש ליום זה יותר מ־ .12פועלים יוצאים במלהמות קשית תתת
לחץ הרעב ,תתת שוט המצוקה .אין פועל גלתם בגלל מותרות ,כי אס לשם
מילוי צרכים הכרתיים .והפועל הערבי החקלאי ,על צרכיו שלו ועל משקו
הכפרי ,כלום יש לו ה כ ר ה להילהם על גובה שכר העבודה הגראה הכרהי
לפועל העברי? ובמציאות הכלכלית של הכפר הערבי ,בתגאי ההייס של
הפלת והאריס ,לעומת שכר העבודה בקיבולות הממשלתיות ,כלום ב א מ ת
כל כך רע ודתוק מצבו של הפועל הערבי במושבה היהודית — שדוקא כאן
הוא ירים את בם המלתמה? האומגם יעשה כל זאת רק בגלל מתק לשוגגו?
ואם יסכים לכם ויכבם למלתמה ,כיצד יעמוד בפבי מתבות הפלתים והבדוים,
המוכבים כל רגע לתפוס את מקומו ? או אפשר סבורים אתם כי מפידי־שביתת
קיימים רק באירופה ובאמריקה ואצל םרידמדאידלשטיין ,אבל לא במקום
שיש תזיוךפלאים ״ארגון משותף״? וכלום סבורים אתם שהפועלים הערבים
יהיו משולים לפועלי בם־ציובה ויכביםו את ראשם מפעם לפעם לתיד מלתמות
כלכליות גם כשאין עמן תקוות הצלהה ?
וכאן אגי רואה גם את ה צ ד הפוליטי שבשאלה .יש תולים תקוות
פוליטיות גדולות ב״ארגון מ ש ו ת ף ״  :שתדור ההמוגים מהשפעת המופתי,
ברית אמוגים לפועל היהודי ,תמיכה בדרישת עליה וכר )עיין ״אתות

פועלים״( .לא גרון עתה בזה .זהו פרק לתוד• א ד גם מי שאיגו בירד
הפועל

הערבי

תקוות

כיצד ישפיע ה א ר ג ו ן

מזהירות

כמו

אלה

רשאי

לשאול

את

בארגון
עצמו:

ה מ ש ו ת ף במושבה על יהםי שכגים? וכאן אגי

מרשה לעצמי לומר ,שאותו ארגון משותף ,המוכרז לא במשק הממשלתי
והביךלאומי ,כי אם בתור המשק ההקלאי היהודי דוקא ,עלול לגרור אהריו
קומפליקציות פוליטיות קשות .אין הפועל ההמוגי הולד לאגודה מקצועיה
לשם שמים .הוא גוהר אליה כשהיא גותגת לו גצהוגות תמריים ועוזב אותה
לאחר כל כשלון .תעייבו גא במספרים של התגועה המקצועית ותראו את

ה מ י ל י ו נ י ם של פועלים מאורגנים הפונים עודף לארגון המקצועי לאחו
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מאמצים שלא הצליתו .אפילו תנועת הפועלים היהודית ,תתםידת והנלהבת,
יודעת יפה יפה צרה זו .היש בידכם להבטיח לפועל הערבי במושבה נצתו*ות
רבים במלתמתו? תיש כות במציאות כלכלית זאת לקיים תנועת מקצועית
מצליהה ? אם הםתדרותנו ההזיקה מ ע מ ד למרות כל אלה ,תרי זת רק משום
שצירפנו אל הארגון המקצועי פעולה משקית ,עזרה הדדית וחזון לאומי
כביר .מבלעדי כל אלה לא היתד .גם הםתדדותנו מהזיקה מעמד .ואם התנועה
תמקצועית

שתקום

בגלל הארגון המשותף אין אתה בתגאי

המציאות

הכלכלית הקיימת להוליד את הפועל הערבי אלי נצתוגות כלכליים ,ה א ם  .ל א
יהפוד לאויב לה ,האם לא יתמלא מרירות ,האם לא ישמש לו הלקה הארגוני
המעט אשר הוא קיבל בתוכה למטרות תמוכות ? שימו נא לב גם אל זאת .מי
שמואס בכל אותן האפשרויות הרבות המחכות לגו בארגון ובתרמת מצבו
של הפועל הערבי ,במקום שיש המכסימום של תגאים להצלהה והפויגימום
של גיגודים לאומיים וסכנות מפלה ) ב ע י ר — בעבודות הממשלה ,בתעשיה,
בעבודות ההון הביךלאומי ,בכפר — במשק הערבי( ,ובותר דוקא בנקודה
תמםובכת ביותר ,רבת תניגודים ומעוטה הסיכויים להצלהה ,מקבל על עצמו
א ת דיות

כ ב ד ת  ,אתריות בפנינו ,בפני הפועל היהודי וזכותו לעבודת,

אתריות בפני הפועל הערבי וארגונו.

נגד הרביזיוניזם

בקונגרס השבעה-ע&ר
)בזיל ,ט״ו בתמוז תרצ״א(

בויפוה

על ה ג ד ר ת ה מ ט ר ה ה ס ו פ י ת

בשם סיעת הפועלים הגגי מציע לכם לעבור על ההצעה הרביזיוניסטית
לסדר היום .אני מביא לסגיכם את תצעת תגועת תעבורת בציוגות ,אותת
תנועה שקמה בשנים הקשות ביותר לציונות ,בשנים שלאתר אוגנדה ,כשכל
הדרכים הפוליטיות היו נעולות בפנינו ,בשעה שהנוער היהודי במזרת־
אירופה נכנם ראשו ורובו לתנועת־המהפכה הרוסית ,בשעה שמנהיג הציונות
הלך מאתנו והתנועה עמדה ליפול .אז ניצלה הציונות בידי אותה קבוצת
האנשים הקטנת ,שפנתה עורף לדרד הקלה של צ׳ארטר ודיפלומטיה ובהרה
ב ד י ד הארוכה והקשה של עבודה בארץ־ישראל ,והתהילה ליצור בעבודתה
בניגי-אב היוביים למשק ,לעליה ,לתרבות ולעתיד הפוליטי שלנו.
אני מדבר בשם תתנועה שעברו עליה ימי ע ב ד אל־המיד וגזירת
ת״פתקה האדומה״ ,בשם התנועה שעמדה על המשמר בשנות תמלתמת
והכיבוש,

שיצרה את ״השומר״ ואת ההגנה העצמית היהודית ,שנתנה

לציוגות

את תל־הי והקימה לוהמים בתגאים אי־לגלייס קשים ברוסיה

הצארית

דבר־שפתים

והםוביטית,

שהפכה

את

הציונות

מתנועת

של

לתגועת של מעשי גבורת אמיתית ,של הגשמת אמיתית .בשם התנועה הזאת
אגי מציע לכם לעבור על הצעת הרביזיוגיםטים לסדר היום .איגי רוצת
להשתמש בגימוק פוליטי תיצוגי ,אם כי אגי ,ויתד אתי גם הישוב וכל ציוגי
המבין ומרגיש את אשר יצרגו ,יודע להעריד את מספרם וכוחם של ה ר ב י ז י ד
ניםטים .איגי רוצה ללכת בדרכם של אלה שכפו עליגו את הויכוה הזה
המזיק לגו ,משום שהתוצאה שלו א ת ת  :לגייס גגדנו את כל שונאינו במשד
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שנים ולמלא בקרבנו את ת ת פ ק ע המוזר של אותו האיש שבעברו דרך יער
עבות הוא צועק ומזעיק על ע י כד את כל תדובים.
רצוני לדבר מנקודת־מבט ציונית פנימית בלבד על ה ת פ ק ע אשר
רזולוציה זו והתעמולה סביבה מילאו בהינוכו של העם היהודי לקראת
ה נ ש מ ת הציונות.
אלפים בשנים פיללו ה י ת ע י ם לתוכן המלא של הרעיון הציוני ,הכניסו
אותו אל תפילותיהם ,קינותיהם וספריהם .רק דבר אהד היה חסר להם :הכוה
לרצות שהזונם יהפד למעשת .לכן קמו אצלנו תנועות של משיתי שקר ,לכן
T

נכשלו כל ה נ ס י ע ו ת הממשיים ,מעין אלת של דון יוסף נשיא .ותנה בא
מורנו ומנהיגנו הרצל ורצה לעשות את ההלום הציוני למעשה ,רצה ללמדנו
כיצד לרפא את העם היהודי מליקוי־כוהו של הרצון וליצור תנועה תמםונלת
לתוציא א ת הרעיון שלה לפועל .מעוף הדמיון הגדול נופץ אלי סלע התנאים
הפוליטיים הקשים ואי ידיעת ה ד י ר להגשמת הציוגות .אז באת תגועת קטנת,
הלשה ובודדה ,שהראתה לאדם מישראל כי אפשר לקשר את הציונות בהיי
הפרט ,כי כל אהד יכול להגשים את הציונות בזזייו הוא ,כי הציונות היא
דבר התלוי ב ע ב ע ה בקרב ההמונים היהודים ,וכי רק אלה ההולכים בדרד
פעולת פוליטית ריאלית מובילים את תציונות אל הגשמתה.
ואילו כל המדברים גבוהה על מדינה יהודית מתעים את העם .בשנתים
האתרונות ,השנים הקשות ביותר לתנועתנו ,שנות הסכנה הגדולה ביותר,
שבהן ע מ ד לנו והציל אותנו רק הרצון האיתן של העם ,הכריזו אנשי המדינה
היהודית

שלנו

את

סיסמת

,

ה״הפםקה /

את

הסיסמה

לא

להמשיד

ב ע ב ע ת נ ו  .זו היתד ,תשובתם המעשית ה י ה ע ה בצר .בשנים אלו ,שבהן
צריכים היינו להנתות את הנוער היהודי בדרד ההלוץ כמעט בהוזק־יד ,היד,
עליגו להגיד להמונים היהודים :איש לא יעזור לכם ,הכל נגדכם׳ ואם
רוצים אתם להיןאל תלמדו לא לדבר כי אם לעשות ,לשתוק

ולעבע

כשבשרכם גישא בשיניכם ורותכם עליכם תתעטף ,לעבוד במםידוודנסש
ולדעת כי רק כותכם ומעשיכם יכריתו את תעולם לשגות את תמצב תפוליטי
הבלתי־ינות שבו אנו שרויים .אין אנו מתעלמים מתקוניונקטורת הפוליטית
הגרועה ,אלא שלא בהיסטריה ,צרתנות ,מלים נאות ותקיעות ותרועות אפשר

לעורר א ת כוה היצירה ורצון הגאולה של העם היהודי .לא לכבודה
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ולרצינותה של תנועת פוליטית לשנות את תתכנית הפוליטית שלת תשכם
והערב.

תכנית פוליטית נוצרת רק פעם אתת .זהו מתן תורה .הרצל,

ד״5כםימליםט הגדול ,יצר את המםגרת הצרה של תכנית בזיל ,ותתבועה,
מרצון ושלא מרצון ,קיבלה אותה — וכד גולדה הציוגות .יבוא אולי פעם נם
הזמן לשנות אותה ,אולם לא כל קונגרס שהוא ולא כל ועידת מפלגתית
רשאית לבטל תכנית היסטורית .קיימת שאלה של תיניד תנועתנו ,שאלה
כיצד עלינו להמשיך בבנין ולהתקדם בדרכנו על אפם וחמתם של כל
מתנגדינו ועל אף תולשת עצמנו ,שאלד! על מצבנו חפוליטי ויחסינו לשכנינו,
שאלה על האתריות לעבודתנו בעתיד — והנה בלי להשיב על כל אלת
אתם מפטמים את העם היהודי ,כמו תינוק׳ בסוכריות שאינן עוזרות ואינן
מרפאות .המצב קשת ביותר ותציונות תלשה עוד מאד ,משום שבשביל רבים
אין הציוגות אלא אפשרות של גםיעה לקיגגרם ,ומשום שההמון הגדול נותן
להוליד את עצמו בצלצלי־אומר .ומכיון שאגו רוצים ומתויבים ,במקום
תעתועים בתוהו לא־דרד ,להגתות אתכם ב ד י ד הקשה והיתירה של עבודת
ויצירה ,הריגו מציעים לפגיכם לעבור לסדר היום.

בפני עובדת המפקד
ממשלת ארץ-ישראל עורכת מפקד אוכלוסין .מול העובדת הזאת,
התמורה ורבת-התוצאות ,הוצא תותה־ילדים :התעמולה הקוגדםית לתתרמת.
הלהקה ההיפר־פטריוטית ,זו העוזבת את אסיפת הגבהרים ,המתרימה את
הבתירות לקהילה ,העומדת ברגל אתת בתהומי ההסתדרות הציוגית כשרגלה
השניה מחוצה לה — להקה זו אשר ישע ופדות עמה ומרפא לכל מדוי עמגו,
מצאה גם את הסגולה הבדוקה כגגד כל הסכנות תכרוכות ב מ פ ק ד  :מ ת י ק ת
שם

י ש ר א ל מ סיפ ר ה פ ק ו ד י ם .
דורנו היתום והאומלל נתברך בכמה תופעות של גבורת־םרק ,גבורת

של הליכה על קבים ,גבורה של רדיפה אהרי ״רקורדים״ .לסוג זה שייכת גם
הגבורה ״הלאומית״ העילאית ,אשר כל מ ב ה ך ת י י ס וכל פורענות אורבת —
משתק לה .גבורה זו ששה לרוץ לקראת כל מלכודת .מי יודע מה יש יותר
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בא1תד .גבורה ,אם תרדת־אימד .המטרפת את הדעת ,אם יאוש שאין לאחריו
כלום ,אם היסטרית של מי שאין לו מת לתפםיד ,ואולי רק גתיתות מתרתבת
ה מ ש ת ע ש ע ת בהרגשת ״עילאותת״ ,בדוינת ילדים הנהנים מתתמודדות של
,

״מי לעילא׳  ,ולו גם לעילא מן השכל הישר ,לעילא מאיגםטיגקט הקיום של
הכלל ,לעילא מראיית הסכנה הנראית.
אותה הגבורה המהלכת על קבים ,יש לתציג את ההובה

וכגגד

הפשוטה והישרה :התפקדו!
אין אתנו משקפי־ורד .אין אגו מתעלמים מהפהים הטמוגים לגו,
מההקלות אשר דרך המפקד רצופה בהן .לא געםוק בבתיגת לבבות .אולם
אם גם תהיינה כוגותיהם של יוזמי המפקד כשרות ביותר — כשרות לכל
ממשלת בת־תרבות ,הרוצה לדעת את אשר לפניה — אין בו ,במפקד ,כדי
למלא א ת לבנו תקוות .דייגו שהמפקד בא לא לאתר שגים של גידול ,כי אם
לאחר שנים של מועקה ,של סתימת מקורות ,של נעילת שערים ,של תטלת
פחדים .אין צורך לדחות את הנימוקים התרבותיים של הממשלה חעורכת
את המפקד ,כדי לפקפק בתכלית הפקפוק ,אם האוירה המזועזעת של הארץ,
שבעת תמרורים ,פרעות ,ועדות ,רפורטים וספרים לבנים ,זקוקה עכשיו
ל״התמודדות

,,

של עמיה .ואל נא יתרעמו עלינו השלטונות אם נאמר,
,,

שלאהר המהקד ה ״ מ ד ע י מעשה ידי מר םימפםון בעזרת האדמיניסטרציה
הארץ-ישראלית,
התשמישים
נוצרה

אשר

עמדה

לימינו

והדריכה

אותו

בעצותיה,

ה״מדעייכד בהיפוש המנושלים — אם לאהד כל אלה

לאהד
לא

בארץ האתמוםםירה המגבירה את האמון בתרבותיותה העילאית

ובמדעיותה הצרופה של האדמיניסטרציה ה א ר צ י ש ר א ל י ת .
ובכן ,מבלי להתעלם•ממציאותנו כמות ש ה י א  :עובדה תמורת ,תרת
סכנות ,רצופת תקלות .עובדת ,אשר אם אפשר למנוע אותה — מוטב ,ואם
אי אפשר ־ ־ ההובר .לעמוד על המשמר ,לתשקיף בשתי עינים כדי להפתית
את הרע הכרוך בה .המלהמה נגד תמפקד עצמו — אילו גם תיתה תקוה
,,לנצדד — אינה עשויה לרומם את קרגנו .פ ת ה ו ך פ ה היא לצוררינו לומר:
מפהדים היהודים מפני האמת.
אד לא מפני האמת אנו מפהדים ,אם גם עגומה היא ,אלא מפני

ז י ו פ ה של האמת .אנחנו -־־ המעט ,אמת זו אין אנו מעלימים ,אולם הסכנה

בפני
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צפויה שגם המעט הזה יצומצם ויצומק ,ושהמרובים אשר מסביבנו יטביעו
אותנו במםפריהם המנופתים .ומפני סירוס ד .א מ ת — עליגו להגן על עצמנו.
זהו מה שנשאר לגו .ודאי אין בזה משום גבורה עילאית אם נאמר כי
על המעט שלנו עלינו לשמור מכל משמר ,לבל יתנדף ,לבל יתמעט ,לבל
יעשק! אם נאמר כי כל הזנתה וכל רשלנות עלולות להוריד את מספרנו,
למעט את דמותנו ,לתפתית את משקלנו בכל מלתמת־תיים שגילתם בימים
הבאים .בדרך זו של עמידה על המשמר זכינו עד עתה לנצתון מ ע ט  :כבשנו
את הזכות להרשמת העולים הבלתי־לגליים .נצתון מעט ,אשר התנכלו עוד
להמעיטו ,ואשר בצפרנינו הבינונו עליו .אם גוסיף לעמוד על המשמר ,אם לא
נגרע עין מן האורב לבו — נדע אולי למלט את עצמנו מעוד כמת תתנכלויות.
מה מציעים לעומת זת ״תופסי המרובה״ ,עם יודעי תרועה ? ״נתרים
את המפקד״ .אזי נינצל מכל הסכנות הכרוכות בו .אזי ידעו כל עמי העולם
כי עם רב ועצום אנתנו בארץ ולמםפרי המפקד הממשלתי לא יושם לב...
מה תהא התוצאה המעשית של התעמולה הפטריוטית העילאית? אין
ל פ ק פ ק  :יהיה לה שומע .כמובן ,לא הרבה רבבות .אבל מאות ודאי ,ואולי
אלפים .מה קשה לגייס המונים למצות עשרי• אד אין קל מקריאה :איש
לאוהליד ישראל! קריאה זו הביאה את פרית גם בשעתה .הפטריוטים שלגו
״יצליהו״ .כל הנמושות וכל הגתשלים יזקפו לזכותם .תם ימעיטו את מספר
T

שמות ישראל במפקד .והם לא יהיו בודדים :יסייעו להם אלה המשתדלים
לנפת את מספרי שכנינו ,להוסיף נשמות מתות ושמות בדויים .יסייעו לתם
פוקדים בורים אשר מתיר עם־תארצות ואיבת יצמצמו את מספרינו ויפםתו
על םפינו .תם יצליתו!
מול התעמולה המופקרת הזאת ,מול תמדיניות ה״צרופה״ אשר לעולם
אין לה מה לתפםיד ותמיד היא עשויה אד ״להרויה״ ,מול הפטריוטיות תזאת,
המפשיטה יד לכל צורר ומתנכל — יש לתייב את כל בר־הכרה בישוב ,כי
ישא הלקו לפיזור העלטה בפינות הנידתות ,לביעור קורי הכזב אשר בהם
מסבכים את מתשבת הבוסר של דור צעיר .כל המתםיר את שמו או את שם
קרובו ושכגיו מגליונות הפקודים מתםיר את כוחו של הישוב העברי וממעיט
את דמותו של מפעלגו.
חשת תדצ״ב.

באסיפת הנבחרים
,

)כ״ב אדר א תרצ״ב(
על

המצב

בארץ

ובציונות

תםלתו לי ,רבותי ,אם ארשה לעצמי לפקפק בכל התועלת של
הויכותים הפוליטיים שלנו בקונגרסים ,בועידות ואף באסיפת נבתרים זו.
איגי

יודע אם גם יתר העמים,

בהיותם

במחתרת ,הלשים,

מדוכאים.

גילו לכל העולם את תכניותיהם וטכםיםיהם ,אם גם הם דאגו שדרכיהם
ומםעיהם האיםטרטגיים יעשו לנתלת־הרתוב ,גוכה כל אויב וצורר .אולם
אנתנו עם תכם ונבון ,ואין לגו דרך אתרת לפעולתגו מאשר אותם הבירורים
העמוקים והרהבים המגלים לפני כל תעולם כולו את כל סברותינו ואת כל
טכםיםינו ,בלי להשאיר טפה מכוסה .ולא רק עמים מדוכאים .איני יודע
אם גם עם גדול כמו צרפת מגלת את כל הקלפים שלו ,כמו שאנהנו עושים.
לפיכך אני מרשה לעצמי לפקפק בעצם הויכוה הזה ,בגתיצותו ,בתועלתו.
אפשר היה למצוא צד של תועלת בדבר אילו היה מישהו בא ואומר :הנה מצאנו
את האורינטציה הנכונת ,את ב ך ה ב ר י ת התדש אשר תתת דגלו אנו יכולים
להזעיק את האנשים .מי שהיה אומר כך ,היה א ו מ ר דבר־מה ,היה מראה
איזו ד ר ה ואפשר שהיה צודק בהתוית שיטה לעתיד ,אם אפילו היה בזה
כדי להמיט עלינו צרות בהווה .אבל אהרי מה ששמענו כאן ובכל מקום ,בתוך
אותה המציאות המדיגית שאת מרירותה אגו מרגישים בעבודת יום יום,
ושהיא יותר קשה מכל מה שאומרים עליה — אם בזמן הזה אגחגו מרשים
לעצמגו לשתק בויכות פוליטי ,אין זה מוכית על תדירה למציאות המדיגית
ועל חדדת־אמת למצב .מה יכול ויכוה כזה להוכית מחוץ לזה שאין לגו בגי•
ברית ,כלומר ,שאין א ג ו

ק י י מ י ם בתור ב ר ב ר י ת ? כלום עלול ויכוח זה

לבצר או לתנד לנו בגי־ברית לעתיד לביא ז
כמובן ,אם הטרהה תיא לגלות שאגו תכמים וגבונים ,אפשר להשיג
זאת בדרכים שוגות .אפשר להתפאר ,למשל ,בהוש הגבואה ולהביא ראיה
ממכתב שגשלת לפגי שתיכדעשרה שנה ,שבו ראה התכם את הנולד .אך
בשביל הינוד פוליטי ובשביל היסטוריה פוליטית אין הדברים מספיקים

3לל .מכתביס מלאי מרירות ואכזבה מן האדמיניסטרציה הבריטית כתבו

באסיפת

הנבחרים

231

הרבה מנהיגים ולאימגהיגים ,אד האם היה בכל אלה ייתר מאשר תתרשמות
בלבד? תלא בעל תמכתבים הנבואיים פירםם לאתריהם את מאמרו ״אל
תגזימו״ )בביקורת השלטון הבריטי( ,ובמשד עשר שנים ניתל פוליטיקה
שקשרה אותנו קשר מגוחד ומזיק עם השלטון ,אשר לא אגתגו קראגו לו ולא
בכותנו לתרתיקו מהארץ .איני יודע אם אותה האידיאולוגיה שקשרה את
תנועת השתרור של עם ישראל קשר בל ינתק עם האינטרסים של אגגליה
במזרת ,בםואץ ,האידיאולוגיה שהכריזה על הדומיניון השביעי — וראתה בו
את פסגת המדיניות הציונית — האידיאולוגיה שתלתה את גורלגו בכות
חיציגי ,איגי יודע אם היא תביאד .לגו תועלת למעשה׳ אד דבר אחד תיא
ה ש י ג ה  :היא הציגה אותנו בפגי כל העולם כ ״ ס ו כ ך של מישהו .חם פיטמי
את ההמונים היהודים באמונה בעם התנ״ד או בעם הסואץ ,הם יצרו
במדיגיות

העולמית מושגים כוזבים על תנועתנו וגם הפהיתו א ת ערד

האמונה בכות יצירתו של העם עצמו ,ועכשיו הם באים אליגו ומתפארים
בראיית ה ג ו ל ה ואומרים שיש להם פרוגרמה חדשה ,אלא שרק ביולי יגלו
אותה .אכן ,תעודה מספיקה גם לפיקחות המדיגית וגם לאחריות בחפרחת
סיסמאות ובעזיבת סיסמאות.
ואשר להרצאה שנשמעה הערב .יתכן שלא נמצא בנו תכות לגהל
פוליטיקה ציונית עם שלטון המנדט ,בלי אמונה במציאותם של כותות
תיוביים לגביגו בקרבו ואפשרות לתגביר את הכיתות האלה .אפשר ל ה ע ר י ה
אולי גם לתמוה על אותו יושד־הקו ואומץ־הדות אשר בו הולד התבר
ארלוזורוב לקיים את הברית תפוליטית הציוגית ,למרות הגםיוגות הקשים
שבהם גתגםיגו כולגו ושבהם מתגםה תוא יום יום .מבין אגי שלא קל תוא
התפקיד לנהל פוליטיקה תיובית עם ממשלת המנדט ,המגיהה יום יום
מעצורים

על הדרד הזאת ו א מ ה נותנת כל ת ז ד מ נ ו ת י ל מ י שמנהל את

הפוליטיקה הזאת לבוא לפני שולהיו ולהראות לתם את פ ר י מאמציו.
בלי כל רצון להשתיר את הצבעים עלי להגיד כי הקו שגתגלה
בבהירות שאין אהריה כלום מימי ועדת שאו לא גשבר .אולי הוא גשבר
לרגעים במשא־ומתן׳ אד לא גשבר במציאות הפוליטית והאדמיגיםטרטיבית.
זוהי העובדה ,ה א מ ת ה פ ו ל י ט י ת  .אין כא.ן שאלה של פרט זה או אתר,
של משפט זה ,גזירה זו ,או קיפוה זה .כזאת היא השיטת תשוררת .עובדה
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אחת מלמדת על הכלל .מצב העליה בשנה זו ,שאינו עומד בשום התאמה
למציאות הכלכלית של תאדץ ,גזירת העלית תמתבםםת על שלילת זכויותינו
בעבודות

הממשלת

—

עובדה

זו

כשלעצמה

שוללת

אפשרות

של

״קואופריישך ביגיגו ובין שלטון הארץ.

התבר א ר ל ו ז ו ת ב ראה צויד

להביע אונס ידוע לבא־כוה העליון של

השלטון בארץ .יכול אני להבין הסברת־פנים מדינית לאדם הדש ,ואולי גס
את ההוקרה האישית ,אולם הייב אגי להגיד כאיש מן השורה ,בלי להקל
בכבוד מישהו ,כי ההדשים הראשוגים של הגציב התדש איגם גותגים לגו
שום יסוד לשום נתודרוה .איני יודע ,אגב ,אם זהו קומפלימגט להגיד על
הגציב שהוא איגגו משוהד .אפשר שזהו קומפלימנט לפקיד פשוט ,אולם לא
לאדם שעליו הוטל לגהל את הארץ בשם ממשלת המגדט .מה זה לתיות
משוחד לגבי הוראות המגדט או דוה ה מ ג ד ט ! לא אטפל עכשיו בפוליטיקה
גבוהה .אד גם בעגיגים הקטגים של הפוליטיקת חמקומית לא ראיגו עדיין
מאת הנציב שום גםיון לשיגוי המצב לטובה .דוגמה קטגה ל כ ד  :המשא•
ומתן הממושד בדבר הסכום תנדרש מעולים בעלי ד״ון 1000 :לידת או .500
ענין אשר כבר הובטת בשעתו ממשרד המושבות .ענין קטן אד מאלף .תוא
הדבר ביתם לתלקנו בתקציב התינוך .הרי לא מתיר ״זכויות מ י ו ת ר ו ת  /אלא
מתוך זכויות אזרתים פשוטות רשאים אגו לדרוש השתתפות הוגנת בהתזקת
התיגוך וגם את הדבר הזה לא יכולנו להשיג .הגה עומדת תממשלת לאשר
תקציב עבודות ציבוריות לשגה הבאה .ההביאה אותגו הממשלה בהשבון
כלשהו בהיבור התקציב ז
כל הדברים תאלת מעוררים בי ספק גדול אם תםוכגות שלגו — אשר
י

אין לקגא במצבה ואשר אין להטיל ב ה אשמת או אתריות לגצתוגות שלא
1

נהלנו! קטרוג זה״עגין הוא רק לאגשים שכל ים להם עד הברכים — יכולה
להתברר בשבירת הקו המדיני הקיים .שוס הקלות ,שוס נילוייס של שינוי
יחם לא הושגו גם במשד שלושת ההדשים של הנציב ההדש.
וכשם שאני מפקפק אם האונסים האלה שחילקנו בזמ*ם שונים לכל
מיגי גציגים יש בהם כדי לדרבן ולתמריץ אותם ליהם היובי אלינו ,כן

1

]לפי ה9תגפ הרוסי; לשיכור הים עד הברנים[
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מפקפק אבי אם יש בהכרזה זו על הקשר ההיסטורי ביביבו ובין מדיבת
המבדט כדי להקל על מצבבו ,ואם יש בה משום תועלת לימים הבאים.
נדמה לי כי האמת של התנועה מתייבת אותנו להגיד זאת ,הכאב של התבועה
מתייב

)הרי אבתנו עומדים בשנת תתמישים של תתנועה ,ואנו צריכים

להזדיין בכותות לעוד כמת שבות עמל(.
יש לבו אורינטציה אך א ת ת  :בכרות ברית עם זה שיהיה באמן לבו
ויכיר בצדקתבו ובזכותבו .אין אנתנו מתתייבים על ברית עם מישהו אם אין
לו יתם־כבוד וצורך בנו .אם עוד לא שתינו את תקובעת עד תומה ,אם הימים
הבאים עוד יוסיפו להוכיה לגו שההתגוששות וההיאבקות הזאת אתנו זותי
השיטה המדיגית של מדיגת המגדט ,אין אגי הושב כי ג צ ט י ד לשמור אמוגים
לשלטון כזה .כמו כן אין לשלול למפרע ברית עם עמי תמזרת .ברית זו
תתאפשר ברגע שעמי המזרת יכירו בצדקתגו ,בזכות הייגו וגידולגו.
אולי עוד רתוק היום אשר ימצאו לגו אזגים _קשובות במזרת .אף על
פי כן יש תשיבות מיותרת ,גם מוסרית גם מדיגית ,שידעו שם כי לא גגדם
פגיגו מועדות ,אלא גגד אותה התפיסה הריאקציונית השולטת אצלם ואיגד.
מודת בתביעת הייגו .ואם יש תילוקי־דעות ביגיגו ובין אלה הדוגלים בשם
ברית עם הערבים הרי זוהי ה פ ל ו ג ת ה  :מה יהיו עמודי הברית הזאת— .
תירותנו וקיבוץ גלויותינו או שעבודנו והיותנו מיעוט גםבל.
לפי שעה אין זה אלא מזמור שיר לעתיד לבוא .במהנה הערבי עוד
רהוקים מ א ד מהכיר בזכות קיומנו והיינו .רהוקים אפילו מהודאה בזכות
לשוגנו .לא פתות רתוקים מאתגו גם תכותות שקוראים להם ״מתונים״ .אפשר
הם מהוגים לגבי הממשלה ,אד.לא לגביגו .איגי מגית שכרגע אפשרית בארץ
איזו אורינטציה על הכותות האלה .אין עדיין בתנועה הערבית כיום מי
שיעיז או יוכל להודות בתביעותינו .בעמדתם לגבינו הם עומדים על המדרגה
תיותר נמוכה של הכרה בזכות העם האהר.
אנו נמצאים איפוא במצב שהברית הקודמת הופרה׳ ואין ב ך ב ר י ת
לנו.

גס

בקרב

הערבים

אין כוה

פוליטי

שיהיה

לנו

ברברית.

ההי

המסקנה מ כ א ן ?

המסקנה שבה דוגלים נושאי המדיניות הצרופה היא לענות

על כל זה

בצעקה .הגבירו את הצעקה! הנואם הראשון אמר פה בתרועת נצהון :אתם,

נ .כ צ ב ל ם ו ן

234

אנשי־המעשה ,הלא םגרו לכם את העלית ,ומת יכלתם ע ש ו ה ו ואבי עובה:
יכולנו גם יכולנו! בשביל תבועה שיש לה רצון פוליטי אין תבאים שבהם אי
אפשר לתתקדם .תגועת השהרור של עם ישראל היתה לקויה מעודד .בתוםר
רצון אמת .ובכל זאת היו יהודים בודדים שבאו גם בשעה שלא היה רשיון,
והם אלה שיצרו את האפשרויות .ואהר הכל אגו גמצאים עתר .בתגאים
אתרים ,ועם כל הלהץ הרי תיו וישגן אפשרויות של בגין .תתת לקמוץ שפתים,
לתרוק שן ולעבוד ,פיזרנו את כוחנו לריק ויצרגו בעם ישראל בקלות רבה
את האתמוםפירה של יאוש זול ,ש א ץ בו כל כות בונה.
מה הספיקה עד עתה המפלגה המומהית לצעקה? נראת לי שמאז
המושב הראשון של אסיפת הגבתרים תולכת השפעתה ופותתה .אד בדבר
אהד ה צ ל י ה ה  :להפיג את הרצון לאיץ־ישראל ולהשפיע על העם שיהכה עד
שיבוא ב ך ה ב ר י ת התדש .ביגתים אין איש מגצל את האפשרויות שישגן עוד
ביריבו .הבד .אנו עומדים בכל יום לפגי גזירת קרקע תדשת )גם אתרי
ששמעתי את ההרצאה אין לי כל בטהון ,כי מחר לא יופיעו שוב אותן
הגזירות שהושמו ל ז מ ך מ ה בתיקיהן( .ואתר פ ד תבואו ותטילו על ראש
הםוכבות ,שהיא אשמה בעבין ד י י ת ו א ר ת  .רק אגשים תםרי-לב ,שאיגם יודעים
בצערם ובעמלם של השוקדים על עביביבו הקרקעיים ועומדים על משמר
קביביבו ,יכלו לדבר על נדי־תוארת כאשר דיבר הבואם הרביזיוביסטי.
למרות נדי־תוארת ,למרות מה שבעשה במפרץ תיפת ,תיו אפשרויות
גם במשד השבתים ליצור עמדות תשובות .ואתם מה ? תכריזו בכל תזדמבות
על קנטון בעבר־הירדן ותםפקו את הדגש הפטריוטי שלכם ,ואת העם תתגכו
שישב ויהכה ע ד שיתגו לו מן תמוכן ארץ עם משקים ,עם תרבות ועם
1

אפולטים  .כן ,לא עשיגו כלום .כלום עמק יזרעאל זהו מעשה ? כלום  30אלף
פועל זה מ ע ש ה ? כלום כוחו של הישוב לעמוד בכל משבר — זהו מ ע ש ה ? אין
אתם מעלים אפילו על הדעת שבלי זה הייגו גופלים אתרי אב תרפ״ט כעמיר
אהרי הקוצר .ואם אהרי כל האימים מחוץ וההסתה מבפנים יש בגו כוח
להתזיק
1

מעמד ,תרי

שאנו

מתתילים

לקצור

את

אשד

זרעו

האנשים

]כאן נשמעה קריאת־בינים של הדביזיוניםםים :״אתם הייתם בשלטון ולא

עשיתם כלום״[
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״שהכשילו״ את הציונות .אין איש זקוק לתודותיכם ,אך מעט יושר־לבב לו
היה לכם .תבינו שאפשר להכשיל את הציונות לא רק על ידי אנטי״ציובות
גלויה ,אלא גם על ידי אותו ההיניד המביא לידי אטרופיה של הרצון,
אטרופיה זו השולטת בכל תפוצות הגולה.
אתם עושים לכם קרגים מהכרזה ,כי המצב הפוליטי קשה .אד איד
עושים מיד משטר פוליטי יותר ק ל ? מה לעשות מתר — איש מכפ לא
אמר .אנו אומרים :משטר פוליטי נוח לנו לא יבוא אלא כתוצאת ממאמצים
בלתי־פוםקים .ולא ממאמצי שפה ,אלא מאותם המאמצים הנמשכים מתרמ״ב.
לא על גשר של נייר יבנה משטר פוליטי .רק תנועת אמיתית העוברת את
T

כל מצרף היצירה ,ורק אתרי עבודה ישובית מאומצת ומתמידה ,תוכל לשגות
את המשטר.
רגע אהד נדמה היה לכם כי זכיגו בהכרזת בלפור מן ההפקר ,משלל•
מלתמה׳ אד משלל המלהמה העולמית לא הרוהגו .אולי גם הפםדגו .בגין הארץ
איגו עגין של הכרזה אלא של פות העם ,ואם היהדות הרוסית יצאה מן ההשבון,
הרי זה הפסד שקול גגד הרבה מ ת י ם  .יצאגו מהמלתמה שבורים ורצוצים.
רגע אתד נתאתז העם באילוזיד .של נייר — נתאכזבגו וגם הוכיגו .והשאלה
כרגע היא ,אם יש לנו כות להמשיד את העבודה ,להמשיד בכל סדק ,אם יש
לגו כותות היים שיהפכו לגורם מדיגי ,או שגבזבז את מ ע ט המרץ שיש לגו
להתנפתות מדינית ונעמיד בםכגה את מעט הכותות שישגם עוד.
דוגמה מזהירה לפעולה ״פוליטית״ :הנואם הראשון תתפאר בענין
המפקד .אילו הוכית כי על ידי אי־השתתפותם במפקד לא הגשימו אותו ,כי
אז אולי היה לו להתפאר בכוהו ,אלא מה ? הם הוכיהו כי על ידי זה אפשר
להקטין בכל התעודות הרשמיות את מספר היהודים בארץ־ישראל! אלה
שהקטיגו את מםפרגו הם ,על כל פגים ,לא הגדילו את כוחנו ומציאותגו
בארץ-ישראל.
אם אנתגו מדברים כאן ,לא במיטיגג ולא בשיחת פוליטית םתם ,אלא
באסיפת הנבחרים ,עלינו להפנות את הויכוה משאלות אירינטצית כללית
לענינים מעשיים :מה י כ ו ל הישוב לעשות במציאות הפוליטית תקיימת.
הישוב הוא רזרוואר של כוה פוליטי .הישוב נמצא בפרוצם בלתי־נפםק של
גידול והתבצרות .מפעם לפעם תוא מתנער מתקופת השפל .ומדוע אינו
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הופר לגורם ישובי תיובי ,משנה ? על השאלת ,מת יכולים אנו לעשות בעבין
עליה ,אומר :יכולגו ,אילו היה כות לישוב העברי לתכגים עבודת עברית
למשק העברי .גםגרה לפגיגו הדלת׳ אד עוד יש התלוגות .גגזד לשעה על
העלית
היהודים

העובדת,
שיכולים

והאפוטדופםויות

והיכן

היהודים

לעשוה
הרבות על

בעלי־האמצעים ?

דבר־מה

נשארו שם ז

מדוע

נתנו

שאותם

ואהרי כל תתרועות

״המעמד הבינוני״ ,שכל אהד אוהז בכנף

בגדו — מה עשה הישוב כדי לפתות את פטר־המים הזה ולתציל את החלקים
היכולים עוד לבוא לארץ ? יש בישוב כספים וכותות .יש ביכולת הישוב גם
לשבור את גדר העליה ,הן על ע י איניציאטיבה משקית והן על ידי אוירה
בריאת .אין דבר מוכית יותר על הטרגיות שלגו ,מוכית יותר מכל תגזידות
והרציהות ,מאשר הפסקת העליה בזמן שהארץ פורהת ,כובשת שנקים .גזגית
את הויכוח על העגיגים הפוליטיים הדקים.

גדבר על העגיגים המעשיים

העומדים אצלגו על הפרק .גדבר על זה מה יש בידיגו לעשות .געמיד במרכז
תעגיגיס את דרישת העליה ,כלפי חוץ וכלפי פגים :בואו ,עלו ובגו!

אישים
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)הרצאה בנשף היובל לא .ז .רבינוביץ ,למלאות לו שבעים והםש שנים(

תג כפול ומכופל :תג לסופר ,למורה ,לתלמיד ,לנוער ,לפועל .תג
התורגי ותג הסוציאליסט .ועל כל אלה — חג האדם ,האדם תעובד .ולכל זד.
מוסיף

לוית־ענין מיותרת דבר המזיגה המופלאת של תפעולית תרבות

ותתכוגות השוגות באישיות ש ל מ ת אתת.
אודה מראש להגאתם של המקטרגים :אין זה לגו תג ספרותי בלבד.
היובל הזה ,המותג ברוב עם ובהתלהבות אמיתית ,בעצם ערב סופה וםגריר
זת ,איגו יובל של כשרון ספרותי בלבד! רהשי האהבה של הרבים לאז״ר
איגם גובעים מאתבת ספרות בלבד .כל עוד מושגינו מבתיגים בין מה
שקוראים כשרון ומת שקוראים אישיות ,בין כוה־השליטה בגיבים ,בצבעים,
בצלילים ,לבין כוזדהנפש של תאדם בשרשו — לא גתדל גם לתוש ולהכיר,
כי רק במידה שתכשרון מצטרף לאישיות ,הגוגעת בנו בלי הציצה ,רק
באותה מידה הוא מכת גלים בלבגו ומטרת את הייגו.
פועלי ארץ-ישראל מכירים את אז״ר מקרוב כעשרים ותמש שגים,
כמעט מראשית ״העליה השניה״ .אין ספק כי ארץ־ישראל אשר הגבירת את
עבודתו הספרותית של אז״ר גם נתנה לו כמה וכמה קוראים תדשים ,אשר
לא ידעוהו מקודם .אולם רבים מאתנו הייבים הרבה לאז״ר עוד מלפגי כן.
והמעיין יכיר כי כ״ה השנים האתרונות אינן עומדות להוד ,כי הן המשר של
מסכת ההיים תאחת.
לי אגי יש ״השבון פרטי״ עם אז״ר .הוא גגלת אלי בשמו בשתד
ילדותי .הספר העברי הראשון אשר הגיע לידי ,ואגי בן שבע ,היה סיפורו
)המגוקד! מי ,מלבד זאב יעבץ ,טרת אז לגקד ספרים למען תיגוקות של בית
רבן ?( ,,ילדי העברים״ .תכגו :שגי גערים ,יעקב ויאשה ,האתד תלמיד ההדר
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והשני תלמיד הגימנסיה הממשלתית ,שניהם יתומים מאם — כורתים ברית.
שיתוף הגורל המשפתתי וגורל האומה מקרבים אותם. .הנאמנות התמה
והצרופה למםורת־אבות של האהד ,הקוממיות והמדד של תשגי — גםגשים.
גדעון מתגלה בהלום־הלילה והולד להושיע את ישראל .פורה משא־תנפש .הם
הותרים אל המטרה ,מתקוממים כגגד אבותיהם — ,זה כגגד אביו האדוק,
וזה כנגד אביו המשכיל ־־־ וגפגשים סוף סוף שגיהם בעבודה ״בארץ ה צ ב י /
אם רוצים אתם ,הרי כאן ,בםיפור־ילדים פשוט וזד זה ,כל התורה כולה של
אז״ר .ואולי זהו הסיפור ״ההלוצי״ הראשון והרמז הראשון לדמות של ב ך
ביל״ו בספרות העברית .את לבי שבת אז כליל ,ואת הםדו לא אשכה.
אז״ר הוא ,כידוע ,אהד הסופרים העמלים ,אשר לא תסתפק בכות
היצירה המקורית אשר גיתן לו והלד והשקיע כותות בתרגומים .וכשם
שעבודתו המקורית משתרעת על פגי כמה שטתי ספרות ותורה :סיפורי הלי,
סיפורי היסטוריה ,אגדה ,פובליציסטיקה ,תינוד ו מ ה ק ה כד גם בתרגומיו:

הוא נתן לגו את בכר וגם את דוםטויבסקי ואת טולםטוי ,את קורולגקו ואת
וירה פיגגר ואת גרשוגי ,ואת גליקל מהאמלן .אין הוא מתרנם על פי
״הזמנה״ .בתירת תרגומיו איגה לו דבר שבמקרה .תוא איגו מתרגם אלא
מתיר קרבה נפשית ליוצר וליצירתו.
וכשאני מבקש לעמוד על שרשיו הרוחניים של ההזיון אז״ר ,הריני
הולך גם אהרי המקורות שלגו וגם אחרי חתרגומים אשר בתם תזין א ת נפשו.
בעולמגו תעברי אגי רואת את קודמיו לא בספרות ההשכלה ,כי אס
בספרות המוסר הפשטנית של רייםין לפגי במאת ותמישים — מאתים שגת.
אני נזכר ברי אלכסנדר זיםקינד מ ה ו ר א ד נ א בעל ״יסוד ושורש העבודה״
או בר׳ צבי הירש מ ק י י ר א נ ו ב בעל ״קב הישר״ שקדם לו .אלה לא היו
״פטישי הברזל״ ,״עוקרי הרים וטוהנים בסברה״ .הם לא כתבו פסקי הלכות,
ולא פלפולים הריפים ,ולא דרושים מהוכמים .בהםברם הקל והפשוט דיברו
על לב העם והדריכוהו ב״מםילת ישרים״ .בהיבורים מסוג זה המצא על
נקלה את עקבות ״הניגודים המעמדיים״ שבקהילה העברית מאותם הימים.
הם לא התעלמו מן התומר תעכור .תם תיבבו את תדלות הגינו על העניים
מפגי תקיפי העדה ,לא התעלמו בכלל מעגיגי הדעי התברתי .ומי שמעיין

בסיפוריו ובהרהוריו של א ד ה או שומע אותו דורש בפני הקהל ,הרי הוא
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רואה לפניו את ההמשך של ספרות המוסר ,בת־דודות ובת סביבה תרבותית
מסוימת ,זו העומדת על הגבול בין התורנות של וילנה וההםידות של לאדי.
ועבודתו התרגומית אף היא יש לה שרשים .יש כאן יגיקה מעולם
תרבותי ומוסרי מסוים ,מתזיון ״תעממיות״ המיותר לתרבות הרוסית.
הזיון זה ,שהיה גורם עצום בהיי הרוה של רוסיה ,שהקים והזין דורות
של רבולוציוגרים ,הוגי־דעות ואנשי־מעשה ,שהטביע את תותמו על תםפרות
תרוםית במשד עשרות שגים — הזיון זה פעל אולי הרבה על יהירים
אשר לבם הלד שבי אתרי אתבת העם

מישראל,

הקוגקרטית שתיתת

בסוציאליזם הרוסי ,אהרי האידיאליזציה של ה״איואן״ ,אהרי האמונה בכותות
הגפש תכבירים ותאידיאלים תתברתיים הספונים בהני של המוריק הרוסי,
אולם ב נ י ל ו י עברי לא נודע לנו כמעט.
תנועותינו הציבוריות ,אשר נושאיהן היו בני העם ,עצם מעצמו
ובשר מבשרו ,לא לקו מעולם באידיאליזצית יתירה של תמוני עמנו .תתת
זה לקו הרבה בהפשטה רעיונית ,בתתנכרות ובתתנשאות .תיםוד של פשטות
עממית
המון

היה
בית

מאותותיה
ב״ציונות

יקר־המציאות
ישראל

לא רק

והפרישה

המובהקים(,
הרוהגית״.

כי

ממגו
'אם

והוםר

בהשכלה
בדיבור,
גם

עממיות

)אשר

ההתרחקות

מעל

ובמגהגים

היו

בלבוש

בציוגות,
גגלה

ועוד
במידה

יותר

מזה

מרובה

גם

בסוציאליזם היהודי ,שלכאורה בא לעולם למען תרים את ״בונציה שנייג״
מדכאונו ,ולמעשה היה צר לבו מתכיל את המוני העם היהודי ,וענין הפועל
היהודי תפך אצלו במידת מרובה לענין של שכבת אריסטוקרטית מיותרת,
בךלה

ומתבדלת.

בספרות

ובציבוריות

שלנו

יש

לתפש

בנרות

את

ההידבקות — לא ברעיון המופשט של האומה או העובד ,אלא — בעם ההי
ובהמון העובד ההי .ואהד היחידים אשר גלם בםפרותו ובתייו את הד״ידבקות
,

תזאת ,לא תעתיק אותת מרוסית ,אלא ״תירגם׳ ללשוננו ולהייגו ,היה אז״ר.
וכאן ניטל מזר .דית תתרגום .הדברים הוארו באור קדום ,אור ״אהבת ישראל״•
אתבודהכלל

ואהבת־הפרט ,אהבת הישן ואהבת התדש סברו יתד

להוות את הסוציאליזם של אז״ר .יש מי שצירוף זה לא ינעם לתכו .יש מי
שסבור כי סוציאליזם זהו מה שהוא קרא בתוברת פלונית או שנה בפרוגרמה
אלמונית .אולם סגוי הנפש מכילים י ו ת ד » כ ל תםעיפים ,ואישיות עדיפה
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מפרוגרמת .תםוציאליזם של אז״ר אינו טעון ביקורת בפני בית־דין של בעלי
פרוגרמת .הוא טבוע ביצירתו ,בתייר ,במהותו .יש בו מת שכל פרוגרמת
שואפת להשיג — א י ש י ו ת

סוציאליסטית.

אז״ר תיה ,כידוע ,מתלוצי תםיפור תםוציאלי בעברית .מן תמוםכמות
האסתטיות לראות א ת הסוג הזה כגתות דרגת .אולם מי שלא יעגן אל
המוסכמות ויפגה אל המקורות ,ימצא כי תסיסת אסתטית זו רהוקה מהדירה
לתיי ספרותנו .תםיפור תםוציאלי בספרותנו ציין ש ל ב השוב בהתפתתותה
ובהיקף עולמה .מ ה דל היה עולמם המדיגי ותתברתי של גדולי המספרים
מימי ההשכלה! תטלת כל תעווגות ע ל הרב ועל ה״שולהן ערוד״ ,כריעת•
ברד לפגי ברק כפתור השרד הגוצץ ,תתעלמות מן תאור תגנוז במעמקי
התנית תיתודית )אור זה שגגלת מסדש בימי פייארברג ,ברדיצ׳בםקי ,פרץ( —
אלה היו ממושגיו של תדור .אולם מת שמפליא ביותר :בגלל מלתמת ״תדת
ותתיים״ גתעלמו ממבטם אלה ממכאובי היהודי אשר לא ב״שולהן ערוד״
יסודם ,מכאובי היהודי באשר הוא בשר ודם וגמק בדלות ובעוגי ,בעושק
זכויות ובלתץ תקיפים ,בהוםר־אויר.
שונה מזו היתה ראייתם של הסוציאליסטים העברים .ה נ ה תעגק יל״ג
ובעל הפיוטים הדלים ד״ר יצתק קמינר .בשעת שתראשון דאת את העולם
,,

היהודי כולו כורע ת ת ת הכובד של ״קוצו של י ו ד שבגט ושל השש־המץ
בפסה ,ראה קמיגר א ת ״בעל הטכםא״ ואפילו א ת ״הגביר ליברל״ א ש ר אלוהיו
ת״מטבע״ .בנםיונותיו הבלטריםטיים של ליברמן תמצאו בכלל גישה הדשה
אל האדם היהודי :המלמד איגו דוקא גלעג ,בהור־הישיבה מעורר כבוד ,ומן
המשכיל־הגביר הוסרה העטרה .ליברמן העיז אפילו להוקיר א ת התםידות —
דבר אשר לא יתכן בפי משכיל פרוגרסיבי מאותם הימים.
התפיסה תםוציאליםטית עוברת בכל עבודתו של אז״ר ,ויותר מזת
בכל ראיית תייו .בסיפורו ״עלבון״ רואת ילד תתדר א ת רבו האהוב והנערץ
בקלקלתו :מתגיף לגביר ומבייש א ת אבא המסכן,, .האומנם בשביל שהוא
עשיר ואבא עגי ? אבל הלא זהו אסור מן ה ת ו ד ה ! ? ״ — ״זאת היתה הפעם
הראשונה שראיתי את היהם הבלתי צודק השורר בין בגי־אדם .זה היה
המאורע הראשון שהרס א ת עולמי הטהור״• על היהם הזה בין בני־אדם

מסופר בכל מה ש כ ת ב  :״ ב א פ ם & ק ו ה  /״בצל הכסף /״תטאת הציבור,,/סדר
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מאותר״ .שנים ה א ת ר י י ם תוקנו ורוכבו קצת במהדורה החדשה וזה נתן
מקום לסברה ,כי אז״ר ״תוזר בתשובה״ .אולם הגדול בסיפוריו הארץ־
ישראליים ״מחורבנות התלוקה״ ,שגכתב לעת זקגה — ,אגב ,אולי הסיפור
היהידי התשוב בספרותנו מעולם ״הישוב הישן״ — בא וגילת כי טביעת עינו,
תתברתית ביסודה ,לא עזבתו )בגלל סיפור זת זכר .לתיות ״מותרם״ על ידי
רבגי צפת(.
יש סבורים כי גטייתו של אז״ר למסורת תיא מגילויי תזקגת .טעות
היא .לפני ארבעים שנה ,בשנת תרמ״ט ,בעודו סופר צעיר ,פירםם ב״האםיף״
התמישי

את מ א מ ר ו  :״לתולדות משפתת שניאורםוך .מאמר זה ,המלא

תערצת

לפני

התמידות

התב״דית,

נכתב

לפני

דובנוב,

לפני

פרץ,

ברדיצ׳בםקי ,לפגי יהודת שטייגברג ,בטרם תיתת תתםידות מטבע עובר
לסותר .בכל ספרות ההשכלה גמצא רק טופר אתר ,אליעזר צבי הכהן צויפל,
אשר דרש )לפגי ששים שגה( ריהאביליטציה של התםידות בספרו ״שלום על
ישראל״ )שמואל יעקב ביק ,מתבורת משכילי גליציה ,איגו בא בהשבון :הוא,
פשוט ,הרים יד בהשכלת ותזר אל תתםידות( .צויפל גאשם בימיו ב ד ד
פרצופיות ובד״תתםדות .כיצד גפגש מאמרו זח של אז״ר? במתגה תתרדים
ת״מתנגדים״ כתבו א ז  :סופד שתציו משכיל ותציו תסיר .במתגת המשכילים
הרימו קול :הריאקציה הולכת!
מלב כותב המאמר ,המעיד על ע צ מ ו  :״ימים רבים התאבקתי בעפר
רגלי הרב ר׳ שגיאור זלמן האהרון בן הרמ״מ ז״ל ועיני ראו רבות בתליכות
הרב וההםידיזם ובעד אמת לא אכהד את תהילתם וגם ממגרעותיהם לא
אעלים עין״ — מתפרצת הקריאה:
״אהבתיכם ,תםידים יקרים! מי יתן לי ידים ארוכות ותיבקתי אתכם
ולחצתי אתכם אל לבי .די לי המידות תיקרות האלה המתנוססות בלבבכם
לאהוב אתכם אהבת־עולמים!

די לי כי בקרבכם בוערת אתבת תורתנו

הקדישה כאש ,אף אם תלבישוה לבוש אשר לפי דעתי לא נאוה לה .די לי
כי תדעו ותכירו אשר אתים אתם בני אב אהד ורוה אהת בכולכס ולא תתגאו
איש על רעהו.

ולא דמים קרים כדמי הדג יזלו בעורקיכם״.

ומזיגה זו של תםידות וסוציאליות ,הרואה באלה ובאלה

״דברי

אלוהים היים״ ,היא שהנתתת אותו ב ד י ד המובילה מ״בגי משה״ ל״אתדות־
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העבידה — ר י ר בלתי־מצויה .אד אדם אהד מ״בגי משה״ זכה לגשת גישה
ישרה אל הפועל בארץ :יהושע ברזילי .אבל מה רבים הם לעומת זה בגי
ג י ל ^ א ש ר לבם היה אטום בפגי המתהווה כאן .אז״ר זכה לראיה אהדת,
במידה ידועה היה מוכן לראיה א ה ד ת  :תםידותו וסוציאליותו עמדו לו .אולם
סייעה גם הראיה הבלטריםטית .הוא ,״שריה הסופר״ ,הציוגי התמים וטהיר
T T

הלב ,ראה את ״העלבון״ ה מ ע מ ד י עוד בציוגות שבגולה.
ב״סדר מאותר

,,

)תרג״ז( ,סיפור מלא צער,

יודע גהום שלומזון,

״איש אשר האמונה וההשכלה אהד התאתדו בו ,ובדברים שאיגם נוגעים
,,

למשא־ומתן הוא נוטה אתרי האורתודוכסים  ,והוא גבאי בתלמוד״תורה
והובבדציון

ו״מוציא כעשרים רובל בשנת לםסרים תדשים ולמכתב־עת

עברי״,/! ,האידיאליות שלו אינה מזיקה הלילה לעסקיו״ ,כי ״בכמה פרטים
משרת גכרי יפה לנו מעברי ,לו אני אומר :עשה ,והוא עושה ,ואינני צריד
לבקש אמתלאות ולהצטדק לפניו״ ,והוא גם יודע להעביד את ״המשרת
העברי״ שלו בליל הסדר בתנות של תמץ .ובניו רואים מת טיב האידיאליות
שלו .ובסיפור ״צרת ה ב ן

,,

תיתם ״הרב מטעם״ הציוני לפני ידידו שר

השוטרים על ״כתב התתייבות שמהיום ותלאת לא יתעסק בציונות״ .ובנו
כ ו ת ב  :״מדוע אגי מתיהם בשלילה אל הציוגות? — יען כי גודלתי בבית
ראיתי ציוגים עשירים שלא עלו לארץ־ישראל ולא קגו שם גם

ציוני.
,

ד אמית ,ראיתי ציונים נלהבים שממתרים בפקודת הפריטטב לתשוד את
ידיהם מן הציוגות

ל א ! מוטב שאמות בריקניותי ,ולאידיאל זול כזת

לא אתן להיכגם אל לבי״.
ראיה זו ד״יתה בה מן ההכנה לקראת תיי הארץ והערכת תכותות
הפועלים בה.
ובבואו ,והוא בן תמישים ,לא נסתתמו מעינותיו ,ולא כהתה עינו.
כולגו תמהים על כשרון העבודה ותתתמדה שגילה בשנים אלו ,אולם יותר
מזה מפליא כשרון ההקשבה וההאזגת למת שצומת מסביב ,תכשרון לראות
את ״דברי אלוהים היים״ בגילוייהם הרבים והגלמיים .קוראים לרעגגות ז ו :
נעורים ,ואולי אין זה אלא זקנה מבורכת .והיא שעמדה לאז״ר להיות מ נ ש ר
גשרים בין דור לדור ,בין עולם לעולם ,להעביר צינורות ההשפעה בין
אילגות עתיקי-יומין ובין שיהיס ודשאים אשר אך התחילו לבצבץ.

ללא
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הלצה יפה אמר אז״ר על ע צ מ ו  :הוא קנה לו ידידים רבים ״בזיל
,

הזול  /יש בני־אדם שעליהם אומרים :קובה עולמו בשעה אתת .בטוה אגי
כי אד׳ר קגה את ע1למו לא בשעה אתת אלא בהרבה שגים של עמל ויגיעה.
אין אתנו יודע את ד י ר הרוה ,כיצד התגבשה אישיות הרמונית זו ,הוא לא
גילת לנו את הםוד הזה )בכל כתביו יודע אני רק שגי עמודים ליריים שבתם
הוא מםפד על מלתמת היצר ,על היותו עזוב מאלותים ,על בדידות ועל שעמום,
אולם כל זה תלף כתלום רע עת פקה עיניו וירא כי מעולם לא רהק ממנו
אלוהים( .ומעת גגלה לנו ,הריהו עומד לפנינו כאילן זה שאליו המשיל אותו
דויד שמעונוביץ .לא בהברקת פתאום קנה את העולם הזה שבתוכגו ואת
העולם הבא בספרות העברית .תוא נסתייע לכד בכות אותה מ ת נ ה יקרה
,,

מבית־גנזיו של הקדוש־ברוד־הוא ש ש מ ת  :״אריכות ימים  .לאו כל אדם זוכה
לאריכות ימים ,ולא כל מי שזוכה יודע להשתמש בה .אז״ר הראה נאמנה כי
יודע הוא להשתמש במתנה זו כהלכה ,וכי ראוי הוא לכד שהפקדון אשר
הופקד בידיו ישמר בידיו לעוד שנים רבות ,למענו ולמעננו.
שבט תרפ״ט.

ללא התגלות
רק אשר אבד לי — קניני לעד.
)רחל(
רק מעטים מן המעטים ידעו מה הוא לנו אליעזר שיין אשר ליוינוהו
אל העפר .עוד פחות מזה מספרם של אלה אשר שיערו בתייו מי הוא המהלד
ביגיגו .ואגי ,הכותב ,לא אתימד כי ידעתיו ,באשר לידי ידיעה לא הגעתי
כלל ,אבל תשתי בגדולתו ,בעילאותו ,תשתי בו משק כגפי גשמה גדולה.
ציפיתי להתגלותו .ועתה ראיתיו בקצו.
תמה פרשת היי אליעזר שיין .האור הגנוז לא נגלה.
לא אזעק ולא אקונן.
בן בית אני בתצר מות .מילדותי ,מיתונדילדותי .ד י ד היי זרועה
קברים ,מבהר הקברים .אהרים היו היי שלי ואולי היי הדור שלנו ,אילמלא
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כמה מן האבירות הללו ,אשר בבי-אדם קוראים להן ״בלא עת״ ,אילמלא
העושק האכזרי תזת אשר געשקגו .לא םפדתי למתי ברבים ,גם לאלה מהם
שהיו לגתלת הרבים .מדוע אגי מתיר לי תפעם ל צ א ת ״ מ ג ד ר י ? מהו השוט
המצליף על גבי ואומר :בךאדם ,שא קינה על גבר ע מ י ת ך ? האם מאהר
שממםכת ההיים נעקרים ההוטים היקרים ביותר ,והעולם מםביבד געשה
דליל יותר ,גפגם גם כוה ההבלגה ,והרי אתה מוציא את אבלך לבין תבריות ?
או אפשר סבור אתה לקיים בזת את גתלתו ,כביכול ,של אליעזר שיין? לא
ולא .את כאב ההדלון הייתי כואב לבדי באין איש אתי .ולמען אליעזר הייתי
בוהר בדומיה .אותם השבתים שאגו עלולים לספר עליו עלוביכדעלובים הם
לגבי מה שהוא היה ב א מ ת  ,והשארת הגפש אשר כזאת איגגת כדאית לו.
אד כאב אהד ,אולי זר ,פותת את סגור פ י  :עלבוגו של הדור ,אשר בקרבו
התהלד אהד מופלא ומופלג והוא הלף בצל מבלי שירגישו מי הית בתוכגו —
עלבון זה כבד הוא מגשוא .ולמען ההיים ,למען אהי ורעי ,אדברה בו .כאשר
אוכל.

הוא גגלה עלי בימי געורי ,כשכל הדרי הלב היו פתותים לקראת
הגדולות ,כשכאב-אםוךהאומה היה עוד הדש עמגו ,כאב זה שכבש אותנו
לצמיתות .איגי יודע אם זקגיגו שהיו קמים בלילות ועורכים ״תצות״ ושופכים
דמעות על קשי השעבוד ומרי הגלות כאבו ככה כאשר כאבגו אגתגו ,נערים
סעודי מהפכה ,את שבר העם ואת קלון העם .גהשולי עולם הציפו אותגו,
יין המהפכה השכירגו ,בצבאותיה יצאנו ,בםעדותיה טולטלגו ,בתבוםותיה
גיגפנו .ובתור כל אלה היינו מועטים בין המרובים אשר שום סערה לא עקרה
את שרשיגו מתור קרקע ההניה הישראלית .עמדגו על גפשגו ,םוככגו על
גאמגותגו לעצמגו ,גאמגות של בגים שגלו מעל שולהן אביהם .תרועות־
ד״גצחון ותרדת־המסלות מסביב לא התרישו את הכאב של א ב ד ך ע ם ו״תציר
העם״ .בהקיץ ובתלום ראיגו את להט התרב תמתהפכת ,את כליון הגוף
ושריפת תנשמת של תמוני ישראל .אותות מבשרי רעה גשקפו לגו ב כ ל :
שקיעה

בתור ״תתיה״ ,כניעה

בתור מהפכה ,תתכתשות בתור שתדור.

בםימטאות האפלות של וילנה היהודית ,ברעבובן ובלכלוכן ובזמזומן על קיום
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של פרוטה ,בשמגו את אויר הכליון .דבקגו בדלות ,במרתפים ,במהגות
מהגרים ,בתולי ,ביםורים .בערגו באש הכפירה ותיאוש ושלאתר יאוש .דגו
את עצמגו להיקלע באין מוצא .באין גתיב .וראינו את עצמגו א ת ר ו ג י ם .
אז קרבתי אליו .ידעתיו מקודם כאיש תמות .כאיש תאמת ,כאיש
מידות .אד עתה ראיתיו באור תדש .ראיתי את האש הגדולה ,את היםורים
המשיחיים ,את הבוער ואיגו אוכל .גיתגה לי תזכות לתידבק בעולמו הפנימי
של אחד גדול .תשתי בסערות דוחו ,במלתמתו עם האלוהים ועם השטן ועם
אגשים ,ויותר מכל עם עצמו .ראיתיו לוחט ביםוריו ,גאבק בד׳ אמותיו כארי
בתור סוגרו ,מלא רתמים לעולם ומתאכזר לעצמו ,מבקש את תאמת בכל מתיר,
ומתשבתו תותכת כהרב ואיגה גרתעת .ובעצם כל יסודי הכפירה והיאוש
הללו היתת פורצת להבת פנימית של אמוגה עמוקה ,אהבת״היים ואמוגת
בערכם ,דביקות ביקום ותתירה אל היש הכמוס .היתה הרגשה כי אדם זה
תש

את

נ ש מ ת ה ע ו ל ם  .תיקום אינו בשבילו תומר עכור ,ומקרי התיים

איגם דברים של מה ב כ ה מגעו הופר זוטות תתיים ל מ א ו ר ע ו ת  .מבט
עיגיו הושף מהויות גנוזות .בהיי שעה הוא מבהין ה י י ע ו ל ם .
ובכל אלה ,בכל היותו נתון לעצמו ,לגבכי גפשו ,לתניתו המיותרת,
היה ,,יהודי-היהודים״ .כאילו נ ש מ ת הדורות איותה אותו למשכן לה .כאב
האדם ה ת ל כ ד בו עם כאב האומה ויהיו לאהדים .מעולם לא היה לבו מהרן
לחיים,

לסבלותיהם ,להסתבכויותיהם ולמלתמותיהם .מתשבתו המתתבטת

בכבשוגו של עולם לא האפילת בפניו מעולם על עמק חבכא ,על תמצוקת
והשעבוד והשפלות .מעולם לא ביקש להשתתרר מעמק הבכא ,מעולם לא
ביקש להירגע בהביונן של ספירות המהשבה העליונות.
מראהו היה של בהוד ישיבה ,בדול מן הבריות .כזה היה גם בהיותו
נערץ ורב השפעה בקתל פועלים ובתבורות־הגגה ובאגודוידהשאין .הספרים
ההדשים ,הלימודים ,תמתשבות ואפילו ההברה התדשת לא שינתה כמעם את
תיצוגיותו.

במסיבת האיגטליגנציה המלוטשת ,המושלמת ,המוסמכת ,היה

גטע זר .שום גיהוץ ,שום צתצות .בין כשרוגותיו המרובים ג ע ד ה כמדומת,
לגמרי כשרון ההסתגלות אל עולם היצוגי .ואולי היה לו כשרון מיוהד לעבור
בהשאי בין הבריות ,שלא ירגישו בו.
ואף על פי כן הרגישו בו .והרגישו קודם כל אגשים ,,פשוטים״ ,בגי
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״העם״ .אולי לא בכדי ידע תוא להוציא ״יקר מזולל״ ולהתקרב אל נחותי
דרגה .יהודים פשוטים מבאי בית־הכנםת ,פועלים צמאי גבורה והתמכרות,
אשר הקיפוהו בהערצה ובאמון בלתי־מוגבל ,יהודים מרוהקים אשר הניצוץ
האהרון טרם כבה בהם ,והעיקר — ילדי ישראל — כל אלה הרגישו בו ,השו,
הוא ״שוגה ונבדל מהשאר״.
קשרי התברות לא העבירו אותי גם אז על דעתי .התיצוגיות הדלה,
ללא שמץ של הידור ,לא יכלה להעלים אה היופי והגהרה .מעט מזער ראיתי
בהיי כיופי שהיה שפוד על עיגיו ועל יחיו .במהרה גוכתתי כי אין בכוהי
לדלוק אהריו .יהד הייגו יוצאים לשוט בשדה ספר יעיין ־ ־ אד מיד נאלצתי
להודות לעצמי הודאה מרת ומעליבת ,כי אגי מפגר .כל שיתת אתו באותם
הימים היתה כטיסה אל על .קורת־הרוה היתה מלונה םתרתורת .ביגיע נפש
הייתי מתאמץ להתזיק מ ע מ ד באותם העולמות אשר הוא מהלד בהם כ ב ך
בית ,ובכאב־לב הייתי נאלץ להכיר ,כי תשערים תנפתהים לפניו ל מ ה ה
נשארים סגורים בפני .למרבה הבושה קניתי לי את ההכרה ,כי לא רק את
תריפות מותו ודקות תפיסתו אין לי תקוה להשיג ,אלא גם את יצר הדעת
שלו .יצר דעת זה לא ידע ליאות .אדם יפה־גוף זה ,אשר כל שגותיו גאבק
בתתלואים ובאימת המות ,ואשר כל ימיו עברו עליו בםערות־גפש ,בתלאות
ובמאמצים

בלתי

פוסקים — לא

ראיתיו

מעולם

במצב

של

עייפות

איגטלקטואלית .מעין האגרגיה הרותנית היה מפכה בו בלי השד .דומה ,כי
שכלו הגדול ,הרציונלי והאנליטי ,היה מסתייע בהיו הגפשיים האי־רציונלים.
אני מבקש להגדיר לעצמי את הכוה הרוהני הזה ,ואיגי מוצא לו
הגדרה .רק זאת הרגשתי ,כי לפני אדם קרוץ מהומר אנושי מיוהד ,שממנו
קרוצים גדולי אדם ,ראשוני אדם.
בהיבורו של ילד קטן ממרהביה מצאתי כתוב עליו בתום״לשון :״אש
התנ״ד בערה בעיגיו״ .אש זו ראה הילד בתוד עיגיו בשעה שלגדולים היה
נדמה ,כי הוא הולד ו י ו ע ד ! אד לא רק בעיניו ,בכל ישותו בערה אש התנ״ד.
האש הקדמונית ,המלפפת את עמודי ההףה ,המדברת משפטים עם אלוהים
ועם אדם ,המבקשת להדש מעשה בראשית ,המצרפת ומטהרת ומדליקה
משואות מדור לדור ,אש זו בערה בכל ישותו.

מציאותו המוהשית של אדם זה בעולם היתה לי לאות ולמופת על

ללא

התגלות
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עילאותו של הגזע תאגושי ,על יסודות האמת והטהרה הפזורה באדם ,ורמזת
על האפשרויות הרותגיות הגגוזות לו ,לאדם אשר לעתיד לבוא.
דרכיגו גפרדו .אגי ,איש הדרד הקצרת ,מצאתי לי את גקודודהאהיזה
האתת והיחידת ־ ־ ארץ-ישראל .ותוא ,אשר לא ידע מעודו את ה ד י ר הקצרה,
אשר כבש לו כל גקודה בהיבוטי־היים מרובים ,גאהז בצפרגיו בגולה ,ביקש
ז מ ך מ ה להשלים עם תגלות ,בהר להתענות עם הגולה באשר היא .ואת
אתיזתו ביקש — ב י ל ד ה י ה ו ד י .וכד היה אליעזר ש י י ן מורה בישראל.
מורה עממי .אין בידי למסור כמה היי גפש שוקעו בההלטה זו ,ובאיזה כות
הוצאה

לפועל .ככל אשר עלת בידו לקפל את הייו הרוהגיים קיפל אותם

בנקודה זו .כאן צערו ,כאן שמתתו ,כאן כיבושיו .גם עול גבאים ,ועדים,
סביבת אינטליגגטים זרה קיבל על עצמו בגלל זה .וגם כאן לא חדלו הגדודים.
דומה ,את כל סוגי בתי־הםפד היהודים שבגולה עבר במקלו ותרמילו .למען
תיגוקות של בית רבן לא תדל ללמוד בעצמו ולרכוש לעצמו ידיעות .בכל
אלה לא הלד מעולם בדרכים כבושות ,אולם מעולם לא עשה את ידיעותיו
ואת

הידושיו קרדום לתפור בו ,גם במובן הגאצל של המלה ,במובן
,,

,,

,,

ה״תכלית הרוהגית .לא היה לבעל ״מקצוע  ,לבעל ״שיטת .
הוא הביא אתו לבית־הספר דבר״מה שהוא מהוץ לכל ש י ט ה  :את
גישתו הוא לילד .הוא ראה בילד את תאדם .גיגש אליו כאל עמיתו .עיגו
הדולה עמוקות ,עין פםיכולוג־אמן ,אשר כל פניה וכל משוא־פנים וכל
התנשאות זרה לו ,עמדת לעזרתו בכל אשר פגה .הוא דאת את הילד
כאשר יראהו אדם אשר עולמות רבים פתוהים לפגיו ואשר מבשרו הזה
רבות.
שגים על שגים ציפיתי לבואו .עוד בימים הראשוגים לבואי ,בבדידות
וכיתום אשר אפפו אותגו כאן ,בשעות הכאב תמתוק של פגישה ראשוגה עם
אדמת החזון ותהיה הרת־פתדים על מה שגעשה כאן על פגי אדמת זו ,הייתי
צופה לבואו .ובהתעטף א .ד .ג ו ר ד ו ן ביגונו ,והיה פוגה כה וכה ו מ ב ק ש :
אי אדם ,־ ־ תייתי מגתם אותו :ישגו בעולם אדם אהד ,אליעזר שיין ,הוא
יבוא .הוא מוכרה לבוא .גהכה לו .בלבי היבתבת תקות תרישית שתוא יבוא
ויתגלה בקרבנו .שלישי לא .ד .ג ו ר ד ו ן ו ל י  .ה .ב ר ג ר .
ותוא בא .באיתור רב .המלהמה תעולמית גדרת בעדו את הדרד .עברו
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עליו שנים איומות מכל הקודמות .שבים של כלות־נםש ושריםת־הגוף .הוא
הביא אתו את כל אוצרות נ פ ש ו  :את האינטלקט הכביר ,את אתבת התורה
ואהבת האומה ,ועל כולם — את אהבת־האמת שאינת מקבלת שום אונאה
ושום השליה ,את נאמנותו אל האדם העובד ,את בריתו עם כל נדכא ,את עיניו
תרואות לפני ולפנים ,את טוהר לבו ונםיון הייו .כל אלה היו אתו ,אד הכלי
המתזיק אותם היה סדוק.
ידידים ותלמידים ימנו אתד לאתד את אשר קיבלו ממנו ,את אשר
הותיר לנו .מה מכאיב ההשבון הזה למי שיש בלבו מושג כל שהוא על מ ה
שהיה

בידי אליעזר שיין להנתיל לנו ,לכולנו — לתלמידים ,למורים,

לתנועה — ולא קיבלגו ,גם לא ידענו לקבל.
אכן ,גם זהו גורל :מ ב ו ע מ י ם ת י י ם ל ל א א פ י ק .
אבותיגו ידעו לספר על התגלותם של צדיקים .הם ידעו ,כי צדיק טעון
התגלות .אליעזר שיין הלד מאתגו ללא התגלות.
כעיורים נגשש.
אייר תרצ״א.

ע^ר שבים לפטירתו• של א .ד .גררדו*ן
עשר השגים שעברו מיום פטירתו של א .ד .גורדון לא תפיגו את קטם
הנשמה הדגולה .תידת־פלאים היה לקרובים ונם לדור .אגשים שישבו אתו
תתת קורת־גג אתת ,תרשו בניר אתר וראו יום יום את הליכותיו בבית
ובשדה — היו מלווים אותו בהשתוממות ובהערצה .פרשת תייו ותתהוותו
טרם םופרה .אנשים רבים ושונים ארהו בזמנים שוגים להברה עמו ,אד מכל
אלה אשר הליתו קרנה להם ,אשר ינקו ממעיגותיו גם כשדולקו עליו ,אשר
שאפו את צלו גם בשעה שלא הבינו לו ,אשר הביטו עליו ביראת הרוממות
גם כשהתאכזרו אליו — מכל אלה טרם גמצאו בגי־לנית אשר ידעו לספר מה
היה להם גודדון ,אשר ידעו לסכם את אשר תגתיל לדור בכתביו ובמשגתו,
ויותר מזה — בהייו ובאישיותו.
שבט תרצ״ב.
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בעצם
אהד

האישים

שנת

של

יובל

ביל״ו

דעכו

חייו

המסוימים

שבין

אנשי

ביל״ו.

דוקטור

בין

חיים

חטיפוםים

חיסין,
תבולטים

של בני ביל״ו היה הוא אהד השלמים באפיו ובדמותו .איש אמת ,שונא
פראזה והשליה ,שומר נפשו מהפלגה והפרזה ומהתלהבות עשויה ,מבקש
לנתת כל דבר באיזמל השכל הישר ,בורת מדמיונות ותזיות ,מונע עצמו
מכשלון דיבור פתטי ,ועם זד .שמר את אורו ואת תומו הנפשי ע ד לימיו
תאתרונים.
גימגזיםט בן שבעיעשרה,

תלמיד המתלקה השביעית ,יליד

מיד

העיירה וחניד מוסקבה ,ספוג תתרבות הרוסית ותפיסת התיים של האיגטלי-
גגציה הרדיקלית הרוסית ,רציונליסט גמור ,הוא נתקל יום אחד בפרעות
ובפורענויות ,ומתשבתו פונה באינטגםיביות מרובת לשאלת המוצא .והמוצא
איגו אלא יציאוד־מצרים תדשה .הגער בן השבע-עשרת רואת את הענין לא
רק כשאלת תיאורטית .הוא מבקש את המוצא

ל ע צ מ ו  .ואם האב ותאתות

לא ילכו אתו ־ ־ ילד לבדו .לאן ? בויכוה שבין ״הפלשתיגאים״ והאמריקאים
הגהו תהילה על צד האמריקאים .תתת השפעתו של גימנזיםט שני ,אף הוא
תלמיד המהלקה השביעית ,יהיאל

צ ׳ ל י ג ו ב  ,הוא תוזר בו ובוהר בארץ־

ישראל .הגימוקים בשגי המקרים ,בעד וגגד ,הנם ילדותיים למדי .אולם לא
הגימוקים העיקר ,אלת ,תריסים ותפלים ,תזרו וגשגו ביתר עמקות וגם ביתר
תפלות

במשך

המישים

השגים.

העיקר — ההחלטה.

היםץ

היה

אהד

הראשוגים לההלטה ולהגשמה.
פרשת חייו של חיםין בתקופתו הראשוגה בארץ ,תמש שגות פועל
ומתישב )תרמ״ב־תרמ״ז( ,הלא היא כתובה על דפי יומגיו ורשימותיו ,אשר
נדפסו בשגות השמוגים בתוברות ה״ווסחוד״ הרוסי ולוקטו ותורגמו משם
ותוצאו על־ידי ועדת התרבות של הסתדרות העובדים בשם ״מיומן אתר
הביל״ויים״ )תל־אביב ,תרפ״ה( .ספר זה הנהו אולי האפוס הראשון ותיתידי
של שיבת ציון בימי ״העליה הראשונה״ .םפר־קריאה קלסי לכל תלוץ .תיםין
הונן

בעט סופר בהיר ,ישר ,פשטן.

אמיתותו ,תתרתקותו

מאפקטצית,
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התםתכלות האוביקטיבית במאורעות ובאנשים ,תוש ההומור ,תוסר הפניות
האישיות ,אי־ההתפארות וההבלטה העצמית ,מציינים אותו לטובה מרוב
כותבי הזכרונות .רשימותיו ,שהיו נדפסות בשעתן בירתון רוםי א נ ט י ־
צ י ו נ י  ,היו ממיטב תםפרות הארץ־ישראלית של הזמן ההוא ועודרו אמון
גם בהוגי המתנכרים .בשביל היהודי הקורא רוסית היה זה ההומר האינסור־
מטיבי

ה ע י ק ר י על הארץ וישובה .לא דפרי מליצת והתפעלות,

אלא

תיאורי תיים ,עובדות ויהםי בני־אדס .לאהד המישים שגה הן משמשות
תעודות

היסטוריות

מעולות

לידיעת

המעשים

והתניות

של

התלוצים

הראשוגים.
בהמש

השגים תראשוגות היה היםין פועל במקוה־ישראל ,פועל

)בלשוננו היום — ״בעבודות ציבוריות״( בראשון־לציון בתקופת יסודה ,היה
בין הוסרי הבאר הראשונה ,םוללי הרתוב תראשון ובוני תבתים הראשונים
במושבה ,היה בין המתישבים בגדרה ,שימש גם ןגגלון ב ד י ד ירושלים—יפו.
לאתר תמש שנות נדודים ,רעב ,היפוש עבודה ,״תמיכות״ ועלבונות ויאוש
מכרסם ,לא עצר כוה והתליט לעזוב את הארץ .את מרי יאושו ולבטיו הוא
מגלה — ללא בושה והסתר — ביומנו וגם במכתביו ל ה ב ר י ג
״בימי גםיעותי לירושלים הייתי משתדל שם בכל כותי למצוא עסק
כל־שהוא לפרגםתי — וכלום לא עלה בידי.

וגדרה עדיין תיא גתוגה

במצבה העלוב .הברון היד .בארץ — ולא סר אלית גם לשימת־עין כל־
שהיא .אני אינני גואש ,בטותגי שלא תאבד גדרה שלגו ,עוד יבגו בה בתים,
הריה יעטפו גטיעות ,אף יקנו עוד אדמה לתרהיבה — אבל ע ד היום ההוא
עוד הרבה מיס ילכו אל הים .ואגי איגי יכול לתשפיל את גפשי ע ו ד  :תמש
שנים הייתי אוכל ,שותת ומתלבש על השבון זרים .זה — נורא!
תמיד

הייתי

מקבל

תמיכה

מהוד

הרגשת

חשבתי כל הזמן ,הגה תיום־מתר אפרוץ לי דרד.

גועל

בנפשי׳

אד

השוב

אגי גוםע מכאן ,ורק

אז אשוב כשאוכל בעצמי לתםתדר .אין אני מתתרט על תמש שגות עמלי
פה» הרבה תפםדתי במשד השנים האלה׳ אד עוד יותר ה ת ת ת י — אני יוצא
מלא אמונה״ )בסיום ״מיומן אהד הביל״ויים״(.
יצא — והזר ,לאהד שמונה־עשרה שנה .שב כ״ד״ר היםיך ,כרופא

וכשליהם של הובבי־ציון .את לימודיו עשה לא כסטודנט צעיר ,אלא כאדם
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חיסין

עמום שנים ותלאות ,בעל אשת )בודלויתו פניח פ ר י ז ר  ,מבנות ביל״ו(
ואב לילדים .ובשוייץ ,אשר שם למד ,חית תיםין ״הסטודנט תזקן״ תיתידי
המסמל א ת ה א ר צ י ש ר א ל י ו ת

הממשית

בין שאר תםטודנטים ,תציוניס

והאנטי־ציונים .גם אויבים רתשו כבוד לגילוי זת של תלוציות ,אשר כמותו
לא ידעו בימים ההם.
שובו של תיםין לארץ תל בראשית העליה השניה ,ואף ע ל פי שבינו
ובין בני העליה השניה רבץ מרהק של דור היי אדם ,היה תוא בין תעםקנים
המעטים אשר לא פנה עורף לעולים הצעירים ,אלה אשר בנלל דעותיהם
ותשקפותיהם ״לא יצלהו לבנין״ ,כאשר השבו רוב בני נילו של היםין .הפרק
התשוב ביותר בעסקנותו של תיםין תוא דבר תקמת ״עיךגנים״ ,תמושב
הראשון של הפועלים בני העליה השניה .זותי נקודת ההתישבות הראשונה
אשר

הוקמה

בתירת

ללא

עצמית

כל
של

אפוטרופסות
ה מ תיש בי ם

פקידותית,

במקומה

באה

וגם מידת מסוימת של עזרה

תדדית ,מידה הגראית מצומצמת בימיגו ,אבל גועזת מאד לפי מושגי הימים
ההם .דרכיו של תיםין בעםקגותו הציבורית,

תתרתקותו מאפוטרופםות

וממתן ״תמיכות״ ,אשר תיבבו אותו על מתישבי ״עידגנים״ ,הם שהשגיאוהו
,

על תוגים מסוימים מתושבי יפו ,אשר ראו אותו כמקפת ״פרנסתם /
בשגים שלפגי המלהמה ,כשמספר הרופאים עוד הית קטן בישוב ,היה
היםין גמגה עם טובי הרופאים.
ביגתו ,רוהב דעתו והוש הצדק שלו עשו אותו גם לאהד הבוררים
המקובלים

ביותר

בסכסוכים ציבוריים וגם

והכגופיתיות התל־אביבית לא דבקו בו.

בסכסוכי עבודת .תקרתגות

המגמות ״האזרחיות״ שהתהילו

מתגלות בין ״פגי״ תל־אביב לאהד המלהמה היו ממגו והלאה .כל כמה שהיה
גםגש בהיי מעשה עם הפועלים ,בין כרופא ובין כבורר ובין כעסקן ציבורי,
אף על פי שהושו הביקרתי לא עזבהו מעולם ,היה מתבצר באמוגתו בציבור
הפועלים .״גם אגי באתי לארץ בהולצה אדומה ,וכשבאתם אתם ,כלום לא
הבטנו זה על זת כזרים?״ — אמר פעם בשיתת גלוית־לב עם אהד מבני
תדור תשני .זקנותו לא ביישת את ילדותו.
אלול תרצ״ב.

א .ליטוין
)למלאות לו שבעים שנה(
אין זה מן השמות תנישאים בפי רבים .לא למענו ידפקו ידידים על
שערי מערכות ויזכירו כי שעת יובלו הגיעה .לא הוא יתבע בפה — לא
בעצמו ולא על ידי שלית — ״רשימות״ ו ״ נ ו ט י צ י ך ודברי הערכה ,כמו
שנוהגים בעווגותיגו הרבים גדולים ומפורסמים ממגו .ספק אפילו אם א.
ליטוין מצפה לכר שמישהו בארץ-ישראל יעלת את זכרונו לפני הקורא,
ולפני הקורא העברי דוקא .ואולם ראוי הוא לכד ,כי לא רבים אתנו כמוהו.
א .ליטוין )אין זת אלא שם ספרותי שדבק בו ושהשכית את שמו
בהיים — שמואל הורביץ ,הוא הוא ״מי שהיה״ לפנים ש .ל .הורביץ ,מפרסם
מתרגומי היינת ב״לות אתיאםף״( שייר לאותת משפתת המועטים בקרב
האינטליגנטים היהודים ,אשר עם כל גלגוליהם הרעיוגיים לא עקרו את
עצמם — לא רק להלכה ,כי אם גם למעשה — מקרקע העממיות היהודית.
וזהו הזיון יקד־המציאות :לפולהן העממיות ,בגילוייה הלועזיים ,שילמה
האיגטליגגציה היהודית מם לא קטן .לא רק אותם הגערים והגערות מישראל
אשר שפכו דמעות כמים על גורל המוז׳יק הרוסי )לא זה ה״גוי״ המותשי
שהיו רואים אותו בכל יום א׳ ביריד שבעיירה ובביידהמרזה של אבא ,אלא
זה האכר האידיאלי ששימש גושא לסיפורים רוסיים גוגים המוצצים את
הלב(

או שהתמוגגו על זמירות שבצ׳נקו׳ ובעיגים תולמות ולתות היו

מאזיגים לאפום־הגבורה של תפטריוטיות תפולגית — לא רק באלה גתבטאו
ההערצה וההפלאה שלגו כלפי העממיות הלועזית .מאות ואולי אלפי גערות
מישראל הלכו וגעשו להובשות בכפרים גידהים ,על קידוש שם האנושות,
וכמה
שם

בתורים
לתוקרי

מישראל
שבטים

תגיעו
עלובים,

עד

למכרות־הדון

לאתגוגרפים

לסיביר

וגעשו

ולסולקלוריםטים

רוסים

ועד

)זכור :אג—סקי!( ,וכמה מאלה — פולהן העממיות הרוסית תביא אותם
לגרדום )הסיד ,תלפמןן( .ואותו הזרם אשר מרד בטמיעה ואשר הגה את
מתשבתו הציבורית בתתומי ישראל ,ואשר מצא את כר פעולתו בתור עמו ־־־־
מה רהוק היה הוא למעשה מעממיות יתודית .אידיאולוגית לאומית — ככל
אות נפשד ,ביסוס תיאורטי — מלוא ספנים׳ אידיאלים לאומיים — כן .אד
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כל זה גשאר בעיקר בשטה המושגים המופשטים של ״עם ישראל ו״יהדות״,
אך לא בשטה ההני העממי .הפולהן העממי ,הקרבה להמוגים כמות שהם,
הצורך

בתוכם

לתיות

ממש,

תוקרת

תכוגותיהם

והליכותיהם

ועולמם

הרוהגי — מה זרו כל אלה לאיגטליגגט היהודי ,אם הציוגי ואם הבוגדאי .אם
,,

נגכת מתור תגועותיגו הציבוריות את ״תמטיף תלאומי ואת ״המלמד של
,,

ההדר המתוקן — אלה החזיוגות תתמימים ברובם שלא זכו בעצם לתימגות
על מערכות האינטליגגציה מ מ ש — וגטלגו מתור ציבוריותגו את שרידי
תתמימות תעממית ,את תטיפום של אגשי־תרבות אשד בתיד עמם תם יושבים.
א .ליטוין — ש .ל .הורביץ — הנהו א ת ן המעטים אשר כל ימיו היה
במובן זה שוגה במהותו משאר הבריו האיגטליגגטים .מבתיגת רעיוגית עברו
עליו כל מיגי גלגולים :עברית ואידיש ,תיבת ציון ותגועת פועלים ,יםוד
״פועלי-ציוך )היה מתראשוגים במיגםק( וחלומות על תקלאות בגלות .אולם
לא בזה כוחו וערכו של האיש .העיקר הוא שבכל מעשיו וגלגוליו הרעיוגיים
היה ונשאר תמיד איש אשר שרשים עמוקים לו בהנית העם .ולפיכד כיתת
את רגליו בכל תפוצות ישראל )גם לארץ-ישראל הגיע( ,ולפיכד מצא את
עצמו

גם

בהדרי

הרבולוציה וגם

בבתי־מדרשות ,גם

במרתפי

תדלות

הפדוליטדית וגם בהורי התננבות ותרוכלות ,ולםיכר גיסה בכל מיגי גםיוגות
של פעולות הקלה והפצת השכלה בהמונים )ידהון ״לעבען און וויםענשאפט״,
תעמולה למען קואופרציה ,הטפה בלתי־פיסקת לתקלאות ולהבדאה כלכלית
בכל התפוצות( ,ולפיכך זכה לתבר םםר מיותד במינו ,אוצר שלם של פולקלור
יהודי )״יידישע נשמות״ ,בששה כרכים .פרקים ממנו נמסרו בעברית על
ידי אז״ר( ,מלא אהבה אמיתית לא ל״עם ישראל״ המופשט וההיסטורי ,כי
אם לאדם מישראל ההי .ולפיכד אינו חדל כל ימיו מהשכין שלום בין זרמים
שונים וסותרים זת את זד״ בציבוריותנו ,ולפיכך אינו נ מ נ ע בפעם האלף
מלבקש נקודות־אתיזת לפעולת השכלה והבראה עממית.
ולשלימות ה ת מ ו נ ה  :א .ליטוין תי כל ימיו בקב־תרובין ,ותמיד תוא
נתון או להומר פולקלורי שהוא מאםף )מעשיות ,עובדות ,זמירות ,אמרות(
או לאידיאות שבהן הוא הי.
ישא ברכה ממרהקים ,ברכה יהודית ,שיזכה לראות בנהמה.
אב תדצ״ב.

צח שפירא
נסתלק נוח שפירא ,אתר הראשונים בארץ לפעולות ארגון פועלים
לשעבר מזכיר הסתדרות הפועלים שהיתר! קיימת בארץ לפני בוא ״העלית
השניה״ .בן ששים ושמונה.
המנוה עלה לארץ מקישינוב לפגי ארבעים ואתת שנה ועבד כפועל
ברתובות בתקופת יסוד המושבה .שם יסד יתד עם אתדים מתבריו א ת אגודת
הפועלים .היה מתבר שירי-עבודת .קצת משיריו גדפםו ב״לותות״ של א .מ.
,,

לוגץ בתתימת ״בר־גש״ .מיתםים לו גם את הזמר ״יה הי לי לי עמלי לי ,
שגתקבל כשיר עממי בארץ ,והושר עשרות בשגים ,אף נתגלגל לחרדלארץ,
לכל הוגי הציוגות תעובדת.
כשביקר הגדיב אדמוגד רוטשילד לפגי שלושים ושמוגה שגים בארץ,
התיצב ה מ מ ה לפניו יהד עם עוד שנים מגבהרי הפועלים בדבר סידור
הפועלים הותיקים על הקרקע .בתוצאות השתדלות זו נוסדה אהרי כן מתולה.
אתר כד נשלת שפירא מטעם פועלי תיקב לפרים לנתל משא־ומתן לסידורם.
בגלל שליהות זו הורתק מתעבודת.
בשנים האתרונות התפרנס מעבודות משרד ותגנגות זעירה .הועד
הפועל של הסתדרות העובדים שם לב למצבו ורכש ממנו תעודות שונות
לתולדות תגועת הפועלים בארץ שנשתמרו בידו .אשתקד תזמין אותו הנוער
העובד

בתל־אביב לספר מזכרונותיו בימים הראשונים לתגועת פועלים

בארץ-ישראל .הדבר גרם לו קורת־רות מיותרת .בודד ומרוהק מהציבור הי
את שגותיו האתרוגות.
טבת תרצ״א.

דברים
שלא נשתלבו בפרקים הקודמים

לבוא
נשיא־עם־עני

םר

שוב

הנשיא
הביתה,

אל

אתיו,

לראות

ביצירתם

ובםבלותיהם .םר לשעה קלה ,בין מערכה למערכה ,בהפםקה הקצרה אשר בין
המערכה הכבדה בלונדון ,שבת ע מ ד בקלעו ובתציו מול תכות תזר ,תמבוצר,
משורין ומזוין ,כולו פלדה ,ועד למערכה הכבדה ממנה בנידיורק,

בה

יעמוד מתר במקלו ותרמילו מול המחנה הקרוב ,תמתפורר ומתפרק ,תתתוה
כעץ רקבון.
גורלו של נשיא בישראל* ממערכה למערכה הוא נקלע ,תלודר תעברי!
מגיבורי יהודה השבויים!?מתגוששים בזירת רומא ועד רבני ישראל הנאבקים
על קידוש השם בויכוהים עם הכמרים ,ועד תשתדלן היתודי ,תגותן עצמו
למשימה ולשמצה על הצלת עדה קדושה מצפרני הצורר ,ועד המנהיג הציוני,
הנאבק — יותר מאשר עם כל אויב וצורר — עם המפלצת של הגלות .אהד
הוא הגורל.
לא ענוד זר פרתים בא עתה הנשיא ,אולם זר אתר ,זר־עינויים ,עטרה
לראשו שנה זו .יותר מאשר בשנות ההוד והתפארת והתלהבות המונים גילה
הנשיא בשנת זו את עוזו ואת קסמיו ,את דביקותו בשליהותו ,את עמידתו
האיתנה בשעות צרה ואת כוחו להשיב מלהמה שערה.
לא בצלצלי תרועה וגיל גצתון יפגוש עתה העם את נשיאו .וכד יאה.
ולואי שהיינו מפתיתים בקול ענות תרועה גם בשגים קודמות .טרם שלמת
המערכה הכבדה .ועל הכל — ט ר ם ת ז ר נ ו

לעבודת היצירה.

אין גיל ואין צהלה׳ אד יש ויש המית־נסש והדדה וציפיה .מהר•
מתרתים

תיפתה שוב הזירה .ושוב ה מ ש ד המערכה הלונדונית• ובאותם

הדברים הפרוזאיים ,היגעים ,הפרוטרוטיים שבהם יטפלו המומחים — שם
צפונות האפשרויות ואי־האםשדויות של פעולתנו .שם טמונים המוקשים יותר
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מאשר בכל ההתנקשויות התשאיות והשטנוה הגלולה .הישאב המנהיג כאן
בארץ ,ממעינות היצירה תתלוצית ,את הכוה הנדרש לקרב הדש זה ,המסוכן
מכל קודמיו ?
ועוד

יותר

מאשר

למערכה

תרדים

התיצונית

תלבבות

למערכת

הפנימית ,זו המשתרעת על פני כל כדור העולם ,מהכרד הגדול באמריקה ועד
העיירה הקטנה בפולין .היודעים שם את מכאוב הישוב ? ישוב זה העומד על
משמרתו בפני כל הנהשולים ונושא את מצוקתו יהיל ודומם ,ישוב זה — לא
T

נסתיר זאת — מתנסה עתה בנםיון הקשה מכל הנםיונות .תישוב ידע לשאת
תצי אויב• אד קשת שבעתים ממזימות אויבים ומגזירות שליטים הוא הרפיון
והמבוכה של אהים ,הקפאון של המהנה ,ההתפוררות בעורף .תולכת וגוברת
ההרגשה המרה כי אנו כאן הולכים ונהפכים לתזית בלי עורף .בנידת העורף
מעכבת את ספיגות היל המילואים מהגיע אל התוף .תשממת קוראת לגאולה
ולעבודה כאשר עוד לא קראת בשגים קודמות .ועל תכל — מארת תבטלת.
זרועות תתלוץ משוועות לעבודה ואין דורש להן .תתישמע אגקת הלוץ ז
אדר תרצ״א.

איש הקרן הקימה
היום עומד לשוב לארץ מגתם אוםישקין ממסעו לארצות תברית,
למען א ד מ ת ישראל.
בתקופת המישים השגה שאוםישקין עומד במשמרות הראשוגות של
הציונות קשר את שמו בהרבה דפים של המפעל תארץ־ישראלי תתי .אולם
זכות יתירה עמדה לו לאוםישקין שבתקופה האחרונה איננו מפזר את כותותיו
למלאכות רבות ,כי אם הולד ומרכז אותם במפעל תמפעלים — בגאולת הארץ.
אוםישקין ,אהד האישים המעטים אשר שרדו לגו לפליטת מדור
הראשונים לציונות ,אינגו חי על חשבון העבר ,איגגו רועה על מי־מגותות.
מפעם לפעם הוא קונת לו את עולמו מלזדש ,והעולם הזה ,אשר בו קשר א ת
שמו ואת הייו בשנים אלו ,הוא עולם הקרן תקימת .יכול אדם להיות תמים־
דעים עם אוםישקין או להתנגד אליו בתכלית בשאלת מדינית פלונית ,או
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בשאלת ישובית אלמונית ,אולם לא זהו הקובע כרגע את מקומו של
אוםישקין בציונות ולא זהו תיוצר את היחס הנפשי אל אוםישקין בכל מקום
אשר אנשים תיים את תיי הקרקע בארץ-ישראל .למעלה מכל הסכמת ומכל
התנגדות תיא הדמות של איש הקרן תקימת.
סגולה מיותרת לאוםישקין ,שבימי שפל ומבוכד .גוברת קשיוודערפו.
בימי רעה הוא מתאזר חזודג ממסגרת העבודה הרגילה .וכשבאה שגה זו
ש מ נ ו ת י ה ואימת גזירותיה קם האיש ,לא פנה לעצת יועצים אשר הגיאוהו,
וביצע את אשר לא ניתן לו לבצע קודם :יצא לארצות הברית להזעיק
ולהקהיל את הגאמנים ולהטיל עליהם בתוזק יד את עול מצות הקרקע.
לא לקראת שושנים היתת תליכת זו .כמת שנים לפני כן תבע לו
אוםישקין ״ויזה ציונית״ לשם כניסת לארצות הברית ,תבע ולא גענת .סירבו
לא הציר האמריקאי ,כי אם האמרכלים של הציונות האמריקאית ,תשמתים
בהלקם ,המסתפקים במה שיש להם ,ונוהגים לדחות כל הצעת עזרה באנשים
מעבר לאוקינום .שום שעת לא נראתת להם כשעת־כושד לפנותה לאוםישקין
ולמען הקרן הקימת .ובינתים התהיל המשבר הכלכלי ואתר כד תמבוכת
והמבוקר .הפנימית .וכשהויזה ניתנה סוף סוף נצטרפו אליה אזהרות ועצות
טובות ,אשד פירושן :היכבד ושב ב ב י ת ך
אולם אוםישקין לא שמע .תוא כבש לו את זכות מסעו לאמריקה.
התוצאות התמריות של מםע״הכיבוש הזה לא נםתכמו עדיין ,אולם
תוצאה אתת ודאית כבר י ש נ ה  :הרמת קרנה של הקרן הקימת.
מסע אוםישקין הוציא אה הקרן הקימת מתיד קרךזוית ,אשר היתה
שרויה בה שם כל הימים ,והעמיד אותה בקרן אורה .תוא לימד את נאמניה
מידות והישובים ,אשד לא הסכינו בהם ,והתנה לתם תכנית פעולה מרהיבה
ומבטיחה .הוא זרע על תלמי הציוגות האמריקאית גרעינים של ידום תדש
והבנה הדשה ל״דונם״ ,לדונם של הקרן חקימת.
אין ספק ,זכאי תוא אוםישקין לקצת מנוהה לאהד עמל ה ד ר ך אולם
המרגוע אינו מתכת לו כאן .שועת האדמה אשר הדריכה אותו במםעיו היא
שתדריד את מנוהתו גם בשובו .הימים ללא מעשה גואל הולכים וגערמים
לאבנים כבדות .העינים כלות למעשה מנתם.
ניסן תרצ״א.

נעמוד על נפשותינו
ברלין ,וינה ,קראקא ,ורשת ,וילנת — שמות של השבועות האחרונים.
קהילה אהרי קהילה .אוניברסיטה אהרי אוניברסיטה .עוד מעט ולא ישאר אף
היכל מדע אהד באירופה הנאורה אשר על שלביו ובאולמיו ובעזרותיו לא
נםהט דמנו.
תיש אתנו צופה תרואת את מה שעומד להתהולל על ראשנו ,מהר•
מתרתים ?
זה

המישים

שנה

שהוהזדנו — לאהד

הפסקה קצרה ואולי

גם

מדומת — אל אותו מעגל הדמים אשר תקופת ההשכלה והאמנםיפציה לימדה
אותנו לראותו כגתלת דורות שתלפו ,דורות תתולכים בתושד ,״אשר אור
הציביליזציה לא גגה עליהם״ .מהו קו הייגו מאז ו גם אלה שהעיזו אז לתיות
״רואי שהוד״ ,כלום העיזו לראות ולהביע כמו את אשר גשקף לגו?
כלום לא ביקשו אצלגו טובים וכן שלמים להירגע ולהיגהם אהרי פרעות
תרמ״א ,כי יעברו ויהלפו הימים הרעים ה א ל ה ? כלום לא נהשב גם בשגים
שלאתר כד לפגיעת בטעם תטוב כל גםיון לראות את העגין הגם ותפיםי של
פרעות לא לעגין הולף ,ובלשון הדיםקוםיה :״לבסס את תציוגות על פרעות״ ?
אך הלא כמשתק ילדים תמימים תיו ״תרעמים״ בתרמ״א לעומת קישיגוב,
הומל ,דיטומיר ,ביאליםטוק והנהשול של ימי אוקטובר  .*1905וכל אלה,
שזיעזעו

את עמודי עולמנו ,מה תם לעומת

טבה

אוקראינה

שלאהר

המהפכה ? ומי פתי והאמין עוד לפגי שגים מספר כי גל ההשמד הפיסי יפרוץ
ויפנה מערבה ,אל ערש ההשכלה והבריהה מן הגיטו ,ומאה והמישיס שגה
לאהד מנדלםון — לאהד ריםר ,לאהד לםל ,לאהד ראטנוי — יהיו היי
יורשיהם תלואים להם מגגד ,וכמו זקני זקניהם ירעדו אף הס מתמת המציק,
מפני הרון עם הארץ ?
לא לתנות את מר גורלנו מ נ ת הדברים הללו .אין תפץ בקינות ,וגם
תביעת צדקתנו והוכתת צדקתנו היהה לזדא .האין הוכתת צדקתנו עלובת
ונקלה שבעתים מקבלת תמתלומות ,תתביטית ותםטירות ?י תאין טיב יותר
4
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לתיות תטאים כבני־אדם מלהיות צדיקים כמלאכי־תשרת ולתפיל תתינת לפני
ריבוני הצדק השולטים בד והבועטים בך ,וללמד זכות על דמינו תמוגרים,
ולבקש מאתם כי יכירו בצדקת ה ל ל י נ ו ו
אכן ,נתדל לבקש לתיות צודקים בעיני זולתנו — ,אד אל נהית נקלים
ומםואבים בעיני עצמנו.
והאם איננו הולכים ונקלים בעיני ע צ מ נ ו ? הלא לא פתות מאשר
מתרידת תשרת תעבים תגישאת על שמינו ,והעומדת לתתפרץ יום יום במטר
תאבנים אשר ירוצץ את גולגלתנו ויתריב את קנינינו אשר שרדו מתטביתות
תקודמות — מהדירה גם השאננות המוזרה של אהינו הנפגעים ותמוכים
באשר הם .כאילו לשוא עברו עלינו ימי קישינוב .כאילו לא גכתב מעולם
משא נמירוב .כאילו לא היתד! ההגנה בעיירות ישראל ,כאילו לא היו
הפלוגות היהודיות באוקראינה ,כאילו לא היה ״השומר״ בארץ ,כאילו לא
עבר עלינו מה שעבר ,מהומל ועד מאה שערים .כיצד קרה הדבר הזה ז האם
לא תיתה עמידה בשער על נפשנו ,על נפש אהיותינו וטפנו ,לעצם מ ע צ מ ה
של תנועת־התקומה בישראל ,של המהפכה ,של תנועת תפועלים היהודית
לכל זרמיה ואגפיה? האס לא היה הוש החדש הזת לאתד תקנינים תיקרים
בהינוד המוגינו ובגי-געוריגו ? מדוע אין אגו יהושבים כאן מרגישים עתה
במציאותו ,לא בקורפירםטנדם ולא בעזרות תאוניברםיטאות ,ולא בדתובות
ורשה?
האם נפגם דבר^מה בינתים בנוער העברי ותום תמסורת ההדשה ,אשר
לימדה אותנו לא להימלט על נפשנו מפני הרשע ,כי אם לעמוד בפניו
ולהתקומם כנגדו — ניתק ?
הצא איםוא מכאן ,מן הארץ ,הקריאה אל כל הנוער העברי ה מ ה ה נ ד
לאורה של ארץ-ישראל העובדה ,באשר הוא שם ,הקריאה הקצרה ורווית-
היםורים של דורות ונםיון של דורות :ועמדתם על נפשותיכם.
כסליו תרצ״ב.

264

?נים

כלפי

לפנים בספרים היה גרפם מעבר ל ש ע ר  :״וזאת לחכמים וכר ,שבכל
מקום שגרפם עכו״ם — תכננת לגויים הקדמונים ,ולא תלילת לעמים הנאורים
שבימינו ,אשר בקרבם ישכון ישראל לבטת״ .וכן עלי למסור מודעת מ ר א ש :
אם אגו גמצאים במצב חדומה למצב של תולת מסוכן — תרי מי שעומד
ומכריז על כל הםכגה שבמחלה ,אין פירושו של דבר שאין חוא מאמין
באפשרות של הבראה.
אכן ,אני רואה א ת תגועתגו נהוגה במצב המיר מאד ,וההצלה איגת
בזה שנפתד לראות את הדברים כמו שהם ,אלא בזה שיהיה בנו הכוה לבקש
את ההצלה.
במשד שנים רבות תתרגלד ,תנועתנו לםגגון ידוע לגבי עצמה ולנבי
אחרים .לגבי אתרים היינו תריסים מאד בביקרתנו .איני יודע אם תתעמקנו
למדי לראות מדוע הציונות כת תדלודאוגים למרות גידול חמפעל ,אד
שמהגו ״שלא שם הלקנו כהם״ ,וראינו את ע צ מ נ ו כמי שניצל מאותה תבעל•
ביתיות והקטנות וכר! אבל בינתים קרה דבר־מה ,ועלינו לבדוק אם לא גם
אנהנו ה נ נ ו הגורמים לכשלון בציונות.
אגהגו היינו ה״שאור שבעיסה״ ,ובאמת לא פעם הצלנו את הציונות
מתוך עמידתגו על המשמר .אבל הגה זה שגים אהדות שהדלגו לעמוד בפרץ.
נכנענו .גמשלה עליגו השאלה של תכמי א ת ו נ ה  :מה יעשה למלת כי יבאש ?
אם אני תושב שמצבנו תמוד הדי זד .לא מפני שנתקלגו בגורם הערבי
או האנגלי ושקשה להתגבר עליהם .לא זו השאלה המכריעה בנורל התנועה.
לכל שאלה אהדת קודמת ה ש א ל ה  :אם ב נ ו נ ש ת מ ד ו הכוחות המאפשרים
לנו לעמוד בפרץ בשעת סכנה .דוגמה קטנה שתסביר ע ד כמה נפלנו בשנים
תאתרונות וירדנו מתעמדות תתשובות שהיו לנו ושבכוהן היינו מה ש ה י י נ ו :
התפיסה

הציונית

מאז

המלהמה

1

לא

נ ש ת נ ת ה הרבה,

גתגלו היום נעוצות בימים תראשונים שלאתר המלתמה.

והתולשות

אשר

בשבילי היתד.

המכה הגדולת ביותר — חוםד־העבודה לפועלים ותוסר אפשרות ללגיוגרים
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להישאר בארץ בעצם ימי החגיגיות של ועד הצירים .בעיני היו אלה סימנים
טרגיים לציונות .ראיתי בזה את תוםר כשרונה של המגהיגות הציונית
להרגיש מהו ה ע י ק ר  .בגיגוד לתפיסה השולטת באת התפיסה שלגו .אזכיר
עתת את פעולת ה״התאתדות״ לפרוץ ד י ר לעליה ,אזכיר את הכבישים
הראשונים ,את כיבוש העמק — אלה הם דברים שהוציאו את הציונות מן
המיצד ושהזיזו אותה כדי יצירת עובדות מכריעות בהיסטוריה היהודית
ההדשה .אבל לא מעטים גם הכשלוגות שאפשר לזקוף על השבוננו .כל
תנועתנו צריכה לכאוב ולהתבייש בזה ,אם היו דברים שאפשר היה לגצלם
לפעולה ולא עשינו זאת .אזכיר דברים אתדים :עמדתנו בשאלת התתישבות
העירונית העובדת ב־ ,1924—1923עוד לפגי גל העלית תרביעית .עובדת
הליכת הפועל לבנין העיר יצרת את תל־אביב תעברית עם עבודה עברית
בר ,100%אד לא גילינו כל תוש של ראיית הנולד ולא־ הפכנו את הפועל
העירוני לכובש ההתישבות תעירונית .התוכתנו על ״שכונת־עובדים״ ,אך
לא עמדגו על ערכה האמיתי וגשארגו עם הסיסמאות בלבד .זוהי דוגמה ,איד
תגועה שלמה — מלאת רות כיבוש ובלתי־דוגמתית — לא ידעת לראות את
הגולד ולהיאתז מתור איגםטינקט ישובי בנקודת בלתי־מתוורת עדיין במידה
מספיקה .להיפר ,לא הצלהגו להפיד את הפועל תעירוגי ואת האמצעים
שבידו לגורם להתישבות.
כמו כן — הוסר הכשרון שלגו ״להידבר״ עם העליה הרביעית ,לגשת
ד

אליה כיהודים ,כאהים ,כפועלים מגוםים ,שכבר כבשו להם צורוודהיים
ידועות ושיכולים להקנות גם לאתרים את גםיון הייהם ויצירתם המשקית.
את רעיונותינו ההיוביים ידענו לבטא רק בצורה ביקרתית ,שלילית ,תוקפת.
גם לזה היו תוצאות פטליות בשנים ההן ואולי עד היום .בודאי שאין אדם
יכול לקפוץ מעורו ,מתינוד ידוע ,מגיל ידוע ומושגיו ונטיותיו! אד תגועה
כמו זו שלגו תייבת לתתגבר על זה למען

ה ע י ק ר  .לא עשינו זאת ובעד

זה אגו משלמים כל תזמן מתירים יקרים מאד.
יצאגו לדרד־המלך של ההסתדרות תכללית .את עגין גהלל ועיךתרוד
ראיגו לא כעגין ת מ ם י י ם את תתתישבות תעברית ,לא כגולת הכותרת —
אלא כהתהלה .את הקרנות ראיגו

כ פ ת י ת ת דרד ,שאהריה תבוא הלנאה

לאומית• יצרנו כלים קלםיים ,שתפקידם היה להוציא את התנועה לרדד

ב .כ צ נ ל ם ו ז

266

יותר רהבה ,הגדלים מעצמם ויוצרים אפשרויות חדשות .עכשיו אבו עומדים
בשטה ההון הלאומי במצב כזה ,שגהשוב לטוב אם יעלה לשמור על תרמת
תנוכתית של הכנסת הקרגות ,ואין תולם כיום על אפשרות מלוה לאומי
בימים הקרובים .גם ידינו אינן נקיות בענין זה .לא עשינו בשביל הקרנות
מה שהיינו יכולים וצריכים לעשות .העובדה שאנו לא נתנו ״משוגע״ אהד
לענין ההלנאה הלאומית ,שיפקיר את עצמו ושלוש או המש שנים יתהלד
ויתפש את הדרכים תפיננםיות — זוהי בעיני תעודה רעה לנו לכולנו.
זה שנים אתדות ש ה ת ם ת ד ר ו ת תדלת להיות כות דינמי ,מתדש,
השואף לכיבושים ,כי אם נשארה יושבת על הכלים — להתזיק את מה
שיצרנו .לפעמים יש לי רושם שכאשר אנו מגיעים באיזו פעולה למצב קריטי
והפותות אינם מספיקים להמשיד את תקו ,מ ש ת ר ד אצלנו ר נ ש  :להיפטר מן
הצרה.

וכד קרה

שנעשו כמה ליקוידציות של מוסדות ושל רעיונות

ושאיפות .לא רק שעשינו ליקוידציה לרעיון של קבלנות לאומית גדולה,
אלא גם ביתם למוסדות שקיימנו אותם — כאילו שכתנו את תפקידיתם .איני
אומר שזה הצועק הוא דוקא הצודק .לא כל קובלגד .והתמרמרות תן פרי
רצון יצירה .מבהיגה אוביקטיבית גסי הצועק על העליה איגו טוב מן תשותק
בעגין זה ,כל עוד איגו מגלה מאמצים ל א פ ש ר עליה .העיקר שתהיה חדדה
לא רק לעובדת העליה ,אלא גם לתגאים ולמקורות המאפשרים עליה.
והתמימות הזאת ,תתושבת שנאמגות לעליה יכולת להסתפק בהתמרמרות גגד
הממשלה ובביקורת על תתםתדרות ״שבגדה״ בעליה — אינה עשויה לקדם
אותגו .השאלה ה י א  :היכן מאמציגו בשגים האתרוגות

ל א פ ש ר עליה?

מלבד מאמצים ידועים לכיבוש עבודות — של מרכז העבודה — ולכיבוש
עבודה במושבות ,לא עבדה המהשבה של התנועה בדרד אל ה ע י ק ר  .אם
יש

הכמה

פוליטית

בתנועתגו,

תיתת

צריכת

לדעת

ברגע

הנכון

גם

להסתלק מעבודה פוליטית ,ולתפנות את כל תכותות ליצירת עובדות תדשות.
יש שעות ארוכות בגורל תנועות שבתן אין תקוה לכיבושים פוליטיים למרות
כל המאמצים .וראיגו שאהרי המאמצים הפוליטיים הגדולים של תרצל באו
שגים של גמישות פוליטית .אז באה תגועת העבודה — ולא מתור שלילת
הפעולה הפוליטית ,אלא מתור תפיסת ריאלית נכונה — ואמרת :תדלו לכס

מזה ,כי לא זה העיקר ,כי דרך זו גדורה בפנינו כיום הזה .והנה באנו אנחנו

נלפי

פנים

267

עתה למצב כזה שכל כיבוש מדיני ממשי הוא כמעט מן הנמנע .מפני
שבינתים תפםדנו את

תכלים

תדרושים לכיבוש מדיני .ומת תתועלת

בהתתכמות פוליטית על פני כל תתזית ? מה התועלת בזה אם את תמינימום
של פיתות שיכולים להביא פעם לידי •ממשות — איננו מקיימים ואנו
מפרקים אותם.
אם רצוננו באמת בעליה — אין אנו יכולים לקפוא על שמרינו
בשאלות יצירת הון .תפועלת בזה ,לפתות ,מתשבתנו ?
ביתם להון הפרטי קיימות בתוכנו שתי תפיסות :תאתת מכירת
)ומוכנה להשלים עם זה( שבמשך כמה שנים אין תקוה לקרנות הלאומיות,
והאפשרות היחידה — עליית הון פרטי ש•.ייצור עבודה ויגרום לעליה! ותפיסה
ש ג י ה ^  -הרואח ביחס חיובי להון הפרטי ליקוידציה של התישבות עובדת,
או הרואה בהון הפרטי דבר שיבוא ״ממילא״ ואינו נוגע לגו .אולם עגין אהד
צריך להיות ברור :או שתנועתנו היא תנועה של כת ,והיא א ו מ ר ת :
״מה זה עסקי? המציאות הולכת לא באפיק שלי ,מה אני יכולה לעשות?״
או — שתגועתגו אתראית

להגשמת

ה צ י ו נ ו ת  ,לגורל של עם ,ואז

אינת יכולת לעמוד מן חצר לחזיונות תיוניים ,ואולי מכריעים ,בתיי תעם,
ועליה לדעת גם ״לתםתגל״ להם ,כלומר ,להפנות אותם אל אפיקה .תתגועת
שלגו ,שלא למדה לקה מהעליה הרביעית וממשבר  ,1926תייבת לדאוג לגורל
אותם ההמוגים המבקשים מפלט בארץ ,הקרויים משום מה ,בעגיותגו,
״המעמד הביגוגי״ .אגו יכולים לשמש גורם השוב בעגין זה ,ואיגגו משמשים,
כי לא היתה לגו ההבגת תרציגית של עגין זה בשעתו.
אד יש שאלה אתת ,שלגבי דידה אין לכאורה מקום לספיקות ,באשר
היא כלולה בכל התכניות שלנו ובמסכת היינו :מה ערכו של מעמד הפועלים
תעברי בארץ בתור כוה מישב ? הכרזנו על יצירת ״תברת העובדים״ ו״ניד״,
אבל במשד הימים התרגלו לדאות בהם אוטופית ,אם כי תםכמנו ואישרנו
אותם .התנועה לא הגיעה להכרת צ ו י ד אמיתי לקיים את הדבר .והגה הםקרגו
את החברים המתישבים לתאות תשלטון של פלוני ואלמוני ,ותלקים של
הציבור — מהוד צמאון להכות שרשים
הפועלים.

בקרקע — יצאו מתור

מעמד

וכשנעשת נםיון לעשות דבר־מה ב ד י ד של התישבות האלף,

נוכחנו כי אפשר בכותותיגו ובעזרתגו גם לגאול קרקעות ,שאילמלא זה ל א
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היו נגאלים .אד הדבר לא נעשה על ידי האיניציאטיבה של ההסתדרות כולה,
אלא על ידי יתירים שראו בתוש את הנולד ושנשאו עליתם את העול,
וההסתדרות עמדת בידים ריקות בלי רעיון ובלי איניציאטיבה.
זה שנים אתדות שתנועתנו הוציאה מידית את האיניציאטיבה תישובית,
והדלגו לגבי התנועה הציונית כולד! לתיות תנועה תלוצית .את ״ניר״
הקימונו לפני שש שנים ולא עשינו אותה לדבר הי ולגורם הפרה בהתישבות,
המסוגל לעשות את ההסתדרות כולת גורם שיכול לבוא במשא־ומתן עם
בוהות פיננסיים אתרים .תקימונו בנק פועלים ,מוסד שעליו גאנתגו ,שיש לו
שם טוב בעולם הכספים ,תמצטיין בםולידיותו והעושה בודאי לטובת המשקים
והקיבוצים .אבל אני שואל את עצמי — האם זהו מה שד1פצנו מהבנק,
האם זהו מה שהוא יכול היה לעשות ,האם צ י י ד לתםתפק בכסף ? מ ז ו מ ן
שהוכנס לתוכו? בשום אופן לא אאמין כי הבנק צ י י ד היה להישאר במצב
של עמידה במשד שנים .הבנק יכול היה למצוא דרכים וסכומים ולהפכם
לגורם התישבותי תשוב .ואם גם החכמה ה מ ע ש י ת תאמר ,שמה שעשינו זה
היה המכסימום האפשרי — לא אקבל את גזר־הדין הזה.
גיבורים אגו להקים כלים גאים״ אד כ ש צ י י ר ל ת ס ע י ל את הכלים —
אגו שובתים אותם ורודפים אחרי יצירת כלים תרשים .הקימוגו בציוגות את
הסוכנות

ואצלגו — את קוגגרם העבודה ,את הליגות .ומת קרת אתרי

תיצידות החשובות האלו? לא יכולנו למלא את תםוכגות תוכן ,וגם בענין
הליגות השקענו כוחות ואמצעים בכינוסן ויצירתן׳ אד לא הפכנון לכלים
פועלים .ידעתי כי כל הצעת מעשית חדשה עתידה להתקבל בביקורת.
שאלה גדולה היא אם במצבנו כיום — ערב שינויים כבירים אולי ,ואולי
להיפר ,ערב החמרת גוםפת על המצב — יש אפשרות להציע דבר שיש בו
משום הוצאה למרתב מיד .תתגועה במצב כזה זקוקה גם ל״קיצור ההזית׳,
להסתלקות מכל הטפל והמיותר וגם להעזה של כיבוש.
יש להנד א ת תתגועה ככה שתוכל לעמוד ולא להתמוטט במצבים
הקשים הצפויים לנו ,בארץ ובחרי־לארץ .זת שנים שלא שאלנו את עצמנו,
הרמה

אם
תהזיק

התרבותית

של

ההבר

שלנו

מספיקה

כדי

שתתנועה

מעמד.

יש למצוא בנו את הכוה לעשות את דבר ההתישבות לענין מרכזי

האב

ובנו
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של התנועה .אנו נתונים במצב כזה שאילמלא מאמצים פרטיים ואישיים לא
היתד ,הקרן תקימת גואלת את שטהי הסרקע שגאלה בזמן האהרון .גם
השטהיס שנהשבים כבר לשלנו — לא ^ מ ו עוד ,או לא נושבו עוד ,והם
בכל סכנה .אם לא גדאג עתת לקרקע — תישאר כל העליה העובדת תעתידה
מתוץ לאפשרות של השתרשות .ועלינו לםתוט מתור עצמנו את כל הבוהות
שישנם אצלנו ,כדי להיהפד
נושאי

ליוצרי

תתתישבות ,במקום שהיינו רק

ההתישבות .צ י י ד לתקים את ״ נ י ר י כמוסד הי ופורה ,ולא רק

כשלט .יש עוד אמצעים בציוגות ,ואילו הייגו מגייסים מתוכנו כיום הזה
 15—10אלפים לירות — היינו מרכזים סביבנו גם אמצעים אתרים .אפשר
גם להוציא את הבגק שלגו מקפאוגו ,וגם מוסדות כמו ״הסנה״ אפשר לד״גביר
ולהרתיב .יש עוד אפשרות לרכז את תשומת־הלב של הציבור למאמצים
התישבותיים .זוהי גקודת המבתן לתגועת הפועלים בארץ.
אדר ב׳ תרצ״ב.

האב ובנו
רבים ד״לבבות אשר תרדו מקרוב ומרתוק לידיעת כי א ל כ ס נ ד ר
ז י י ד הותקף ותוכר .וכי גיורא בנו נפצע בתגיגו על אביו .זייד תותקף על
משמרתו:

שמירת היערות של הקרן תקימת .ת״מםורת״ הממאירה של

ביעור יערות ,של כריתה ,עקירה והשמדה ,עודגה שולטת בארצגו .ותקרן
הקימה מנסה להילתם ב״מםורת״ זו :את יערות הקדומים הנכנסים בתתומי
קרקעותיה ,ההרשים העזובים ,המגודלים פרא והקרוהים ,אין היא מפקירה
רז־ T

להבער ולעקירה ,כי אם מבקשת לקיימם ולתקים אותם מהורבגם .היערות
הולכים ומתהדשים לעיניגו במאמציה ובקרבגותיה של הקרן הלאומית —
מעשה אשר לפי שעה על כל פנים אין שכרו בצדו — אולם לא ממשלת
הארץ היא המגינה והשומדת על מפעל תרבותי-ארצי זה .הקרן עצמה
זקוקה להעמיד על השבוגה שומרים ,הצפויים תמיד לאלוהיהם ולכדוריהם
של המבעידים והמשתיתים.

נ .כ צ נ ל ם ו ן

770

שמו של זייד יקר לא רק לכל אלת אשר עמדו אתו יתד במשמרות
העבודה וההגנה ,כי אם גם לרבים־רבים ,אשר נתתנכו מרתוק על מופת-
התיים ,מופת הגבורה והנאמנות

 $בית אלכסנדר וצפורה זייד.

לפני עשרים ושמונה שנים בא אלכסנדר זייד לארץ .נער בן שבע•
עשרה שנה .וכאז כן עתה ״עודנו מתזיק בתומתו״ .אין כל מתיצת־נפש בינו
ובין המפעל ,אשר לשמו בא ובו שיקע את הייו .הוא היה בין הראשונים
לבנין בית־העבודת .בין הראשונים אשר נזדעזעו עד היסוד למהאת ק ל ו ך
ה י ש ו ב  ,שכאן ,על אדמתו ,היה למם־עובד לכל מיני תקיפים ,לשודדים,
הפקר לעולים מן המדבר .לא היה זה זעזוע רגשני ההולך ונמוג ,כי אם זעזוע
מפרה ,הקובע את גורל תיי אדם .מזעזוע זת של מתי־מעט נוצרה אותה
פרשה רציגית ועמוקה וטרגית ,אשר ש מ ה  :״השומר״ .ואותם ההושים אשר
בעורו ובאו לידי גילוי גהדר בטובי ״השומר״ לא נרדמו בלב זייד גם לאתר
עשרים ושמונה שגים .הם תיו לעצם מעצמו .לא פעם אתת םיכן את הייו
״בגלל אשכול ענבים״ ,השייד לאיזה בעל כרם ,אשר גם לא הבין מה השגעון
הזד .של שומרו תשכיר .לא פעם אתת נתן גוי למכים ,ולא פעם השיב מכות
למהרף ולמכה .עוד לפני יותר מעשרים וחמש שנים ,והוא עודנו שומר
טירון ,אשר טרם למד את תכמת השמירה וטרם הכיר את כל הפהים הטמונים
לרגלו ,ספג מכות עד כדי זעזוע־מות וחלי ממושך .אולם הוא לא ברת מן
המערכת .ומאז :פרשת םג׳רח ומםחח ויבנאל ורחובות ותדרד .וכרכור ותל״
עדשים וכפר־גלעדי ותל־הי .פרשה ארוכה .מה רבו הנדודים ,התלאות,
ההיאבקויות

והמכות ,ולא רק

מכות־אויב .וראה זה

פלא:

״המקצוע״

והתלאות והשנים )אף הן!( לא השמו את לבו ,לא יבשו את לשדו .בועידות
פועלי הגליל ,כשהוא ,עמום־הלשון ,היה קם לאמור משהו בקולו ההדישי,
היו הכל מטים אוזן :הרגישו כי הוא דולה את דבריו המעטים והכבדים
ממעמקים .וגם עכשיו ,אחרי כל מה שעבר עליו ,לא זקן לבו ,ובית הזיידים
הבודד ביער הקרן הקימת הנהו ע ד חיום מקלט ומרכז לצעירים עורגים
ומבקשים .וגם עכשיו ,למוד נםיונות מרים כל כך ,איננו קופא על נתלתו.
שום אבק של שובע ,של פיליםטריות לא דבק בו .גם עכשיו איגו גרתע
מלהטדיד ,מלתבוע ,מלהתריע על סכגות ,מלגזול את המבוהה של העומדים
על גבו ,מלסכן את מצבו .השמירה נשארה מה שהיתה בשבילו בראשית
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ימיו :אינגו מבקש תגר1ת ,אולם רכוש חאומח וכביר חאדם מישראל אינם
תפקד ן
וניורא הבן ,תייצא לעזרת האב — כמה יש בזה מן ההבטחה ומן
הסמל! שגים על שגים הרד הלב לגורל הדיר השני אשר מ ל ד על ברכי
הפועל בארץ .מה יהא טיבו ,מה יהא אפיו? התדבק גם בו אותה ״פיכתות״
של כמה מילדי הישוב ,חישן וחתדש ,אותת קרתת שבגפש ,המיבשת כל
לשד ולותכת כל גימד .תלוצית ,העפילה ? הירצה ,היוכל הוא לתת את גפשו
על אותה יצירה ,אשר למענה באו אבותיו ,אשר בד .תיו ועלית מ ת ו ? היה
מפני מד .לםתד .והנה התשובה הילכת ו נ י ת נ ת  :מתהילים להיגלות ניצנים
ראשונים ,ניצני הבחרות הראשונים של ילדי תנועת ה ע ב י ד ה  :ת ל ו צ י ם
ב נ י ת ל ו צ י ם .ורואים א נ ו  :בנים לאבותיהם ולאמיתיהם .ורק בזה נוכחנו
כי יש שכר לפעולתנו ,כי לא לשוא עלו ולא לשוא היו הוריהם ומתנכיתם.
גיורא הבן ,שבאותו גיל ממש אשר בו עלח אביו לארץ ,חש הוא לעזרת
אביו ,מעיד על עצמו ,על גזעו ועל בגי־גילי.
,

כ תמוז תדצ״ב.

פתיחה ל״ילקוט אחדות־העבודה׳ /כרך ב׳
מאז יצא הכרד הראשון של ״ילקוט אתדות־העבודה״ עברו יותר
משליש שגים .בין תיצאת ה כ י ד הראשין והשגי ריבצים מאירעות אב ומה
שבא בעקבותיהם .בציק־תעתים גיטלד .האפשרות לקיים את מצות״תכיגום,
,

אשר ועידת הנעילה של ״אתדות-העבודד.׳  ,ערב יצירת מפלגת פועלי ארץ־
ישראל ,ציותה להבריה .מ ג מ ת הבינום בשדה םפרות־העבודה לא נתגלתד.
בפרק־זמן זה אלא בשגי קבצי מאמרים שהזמן גרמם )מ .ב י ל י נ ם ו ן —
,,

,,

״בימי מטה״ וד .ב ן  -ג ו ר י ו ן — ״אגהגו ושכגיגו  ,שגיהם בהוצאת ״דבר (
ובילקוט אהד ק ט ך ה כ מ ו ת מעזבוגו של הבר )א ל י ע ז ר ש י י ן — *נתיבי/
היצאת ועד מוסדות ההינוד(.
,,

ה כ י ר השני ,הניתן בזה ,אינו מכיל אלא מדיר א ה ד  :״הפיעל בעמי ,
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אשר סוגיותיו הענפות שלובות זו בזו ,והוא מעין ספר מלהמות הפועל
ב ת ו ר התנועה הציונית )במידת שמלתמות אלה לבשו ביטוי בספרותה של
,,אהדוודהעבודת״! מידת הביטוי על גבי הכתב לא תמיד הקבילה למידת
האינטנסיביות של פרקי ההיים והמלתמות(.
מדור זה פותה בימים תראשונים לאתר נפילת תמשטר תתורכי ,ע ר ב
יצירת

״אתדות-העבודה״ ,כשקומץ הפועלים בארץ )אוד מוצל מעזיבות,

מגירושים ומגגישות( ,זה שכבש עצמו לעבודה ,לתוש המולדת ,לדביקות
בקרקע ולעמידה ביתידות על משמרתו בפגי כל דותות הטלטלה ,ולו גם
במתיר של עצימת עין ממרתבים וממרתקים ,דאת את עצמו יום אהד בתור
קרךזויתו ,כמי שבא על גמולו :שערי הגשמה נפתחו ל מ ת ה  .מאז גפתתת
הפרשה

הארוכה ,שמיעוטה גצגוצי תזון ואפשרויות הגשמה ורובה —

היאבקות עם ״מציאות״ פגומת ומקצצת .פרשה זו עוברת במדור הגיתן בזת
על םוגיותיה ה ש ו נ ו ת  :הגםיוגות תראשוגים של תפועל לתביע את מאוייו
בציונות המתודשת ,לעצב את השקפותיו ולשרטט את הקויס העיקריים של
מפעל

ההגשמה בכללותו? התגבשות ההכרה תעצמית ,תכרת האתריות

והשליהות ההיסטורית של המעמד העובד בתיי תעס ובתגשמת הציוגות!
הרצון העז לצאת מ ק ר ך ז ו י ת של כת־מגשימים לגפשם ולתטביע את התותם
על מהלד־העגיגים הכללי בישוב ובציוגות! תאכזבות תמדות מן השעה
הראשונה! ההתנגשות תבלתי־פוםקת בין העודרים במערכה ובין שליטי•
התנועה ,הממונים על גורלה; ההכרה להילהם על ע צ ם ההגשמה ,זו שהולכת
ונדתית על ידי כל מי ״שיש לו פנאי״ לתכות מכל מיני טעמים הגיוניים,
פוליטיים ,משקיים ומעשיים סתם! ההכרה להילהם בפנים התנועה תציונית
על עליה ,על קרקע ,על התישבות; ההכרה להילחם על הממשיות שביצירת
כגגד הציונות הדקלרטיבית ,המעדיפה את ההכרזה ,את ההפגנה ,את הטקס,
את התפאורה וכל תהליף אהד הבא במקום מאמצי בגין כבדים! ההכרה
להילתם כגגד משטמה מעמדית עיורת ,כגגד ״התיאבון״ הסוציאלי של בעל•
הבית ,עקר־היצירה ,אשר עיגו צרה ביצירתו ובתישגיו ובעמידתו תתברתית
הזקופה של הפועל! ההתקוממות כגגד יצר״תאפוטרופםות המתגשא כפעם
בפעם להשיב אחורגית את גלגל ההתישבות ולגזול מאת תמתישב את
עצמאותו ואת ה כ ר ו ד ע ר כ ו ולדלדל את מגיעי״יצירתו! העמידה בפגי תאבי•
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שלטון העושים לתם קרנים משקיות ,פוליטיות ו״לאומיות״ לנגח בתן את
הפועל! ההגנה על הציונות ,על אפיה המשתרר ,על תכנה ה ע מ מ י ! טיפות
הרעיון של יצירת הון לאומי כגורם עיקרי במפעל ההתישבות! הגנה נאמנה
על תקרנות הלאומיות מפני תנםיונות שאינם פוסקים להעמידן ב ק ר ך ז ו י ת !
גאולת הקרקע

תעמדת
בספסרות

במרכז המאמצים של תציונות!

בקרקע המוצצת

המישבים,

את דמי תמתישב ומרוששת

וגילוי תלוט מעל תםפםרות

המתעטפת

מלתמת נלוית
את

בגלימה

המוסדות
,,

״לאומית ו

תמלהמה בדלדול תרצון ובמיעוט תדמות ובאבדן הכרת צדקתגו ובגילויי
התתבטלות מפני הזולת! המלהמה בממלכתיות הכוזבת ,תמםתאגת ומתגעשת,
תקגטרגית והתרםגית ,המעלת בעשן את יצר־הגאולה — פרשה של תגרות
כבדות

בשדה המעשה והרעיון ,של הסתערויות וכיבושים ותתבצרויות

והדיפה התקפות ועמידת במצור ,של שמירת־אמוגים בימי שפל ואזלודיד,
בימי משבר ומתגק ומגיפות יאוש ובריהה.
אין זו פרשת של תתקדמויות ותתנברויות בלבד .וקחתעריכת תגקוט
בילקוט לא התכוון למסור את הדברים רק בעליותיתם ובסיכומי גצתוגותיתם.
כשם שאין הילקוט בורר לו הלכות פסוקות ,בד איגו גאהז בשיאי־עליה
דוקא ,אלא מבקש לראות השתלשלות היה של המעשים ותמתשבות כמות
שהם .גם תזיוגות אשר לא קמו ,גם מתשבות אשר הזמן טפה על פגיהן ,גם
עגיגים

ועמדות

ותניות

אשר

זמן

לאתר

אגו

עלולים

לראותם

ראיה

ביקרתית — לא גמתקו ולא טושטשו עקבותיתם .לא כל שלא גתאמת בשעת
מסוימת פסול כשהוא לעצמו ,לא כל מה שגדהה בתוקף המסיבות מן תשטת
העליון של התיים אל מרתף־ההזית ראוי לשכתת ,ותכרת תתנועה כתניתת
פירושה לדעת לא בלבד את תקפה והישגיה ושיאיה ,אלא גם את קוצר־ידה
ואשליותיה ונםיגותיה.
כרד זה מסתיים בעצם יצירת תםוכגות המורתבת .מפני ריבוי ההומר
היה הכרה להפסיק בגקודה זו .מיד לאהריה באו ימי המסה התמורים —
מאורעות אב ואשר בא בעקבותיהם מתוץ וגם מבית .הבירורים והויכוהים
וההיאבקויות של הימים ההם ־־־ ימי בדידותו הגדולה של הפועל בארץ•
,,

ישראל ,שאינו מםתתף עם ״פטריוטיות קלוקלת עצבגית ומיואשת ולא עם
,,

״ריאליסטיות נכנעת ומתפרקת ומתבטלת מפני תקיפים ,תתירתו לפלס לו
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דרד משלו בין ת ת ה ה י השעה — עתידים לבוא במדור מיוהד באהד הכרכים
תבאים.
הכרכים הבאים ,העתידים לבוא ראשונה ,מוקדשים למלתמת העבודת
העברית על זכות קיומה ,על הייה ועל תנאיה,
ולזרמים

ההתישבותיים

והרעיוניים

שבתור

למעשה״יההתישבות
תנועת

הפועלים.

אפשרות

הופעתם א י נ ה מובטהת מאליה .היא תלויה שוב ,כמי הופעת שני הכרכים
הראשונים ,לא רק במאמצי המסדרים והמביאים לביודהדםום ,כי אם נם
ביחםם וברצונם של הקוראים .ה כ י ר הראשון זכה לקבלת־פנים הברית ונפוץ
כולו במשד שבועות אהדיס .אם גם ה כ י ד הזה ,הנדפס במספר טפסים מוגדל,
יופץ כהלכה ,תינתן לנו האפשרות ל ה מ ש י ך נקווה כי ההמשד יבוא.
כ׳ תמוז תרצ״ב.

מילואים
ל״כ׳ ג ת מ ו ז ) ת ר ״ * ( ״  ,עמיד 120
בזה ניתנים דברי בדל שנאמרו סמוך לזמן ההוא ,בז׳ נ א נ תר׳׳צ
בתל-אביב )בפגישה מזכירות מפלגת פועלי ארץ-ישראל עם חברים
פעילים במושבות( ,שלא פורסמו עד כה.

על עניני השעה
מראשית המאורעות ומיד אחריהם הי בי הרגש כי הדבר המסוכן ביותר
בשבילנו זוהי מבוכה פנימית .לא הששתי כל כך לערבים ,לא הששתי כל כך לאנגלים,
לא הששתי כל כך למצבים פוליטיים ,הששתי קודם כל לזה שמצב הענינים בציונות
עלול להתגלגל למבוכה רעיונ 1#ונפשית פנימית ,דבר שיכול לעלות ביוקר לתנועתנו,
אשר המונה ״מבוכה״ תופס בה מצב מיוהד ,כנראה ,כבר מימי ״מורה נבוכים״.
כבר בשנות  1905—1904סבלה התנועה מהמבוכה של הטריטוריאליות ,אחר כך
מהמבוכה של שפות ,מהמבוכה של הסוציאליזם והלאומיות היהודית .ומי שרואה
את ראשית המבוכה בין הנוער של העלית השלישית ומה שמתרהש במידה לא קטנה
בתוך הנוער שנולד כבר כאן בארץ ,מי שרואה כל זאת מוכרה להודות שבתנועתנו
אנו ,שאינה הולכת בדרכים סלולות כתנועות פועלים אהרות ,המומנט של מבוכה
הוא רציני עד מאד ,שמוכדהים לדאוג לו כמו לעניניס פוליטיים .ולא השוב הדבר אם
באיזו שאלה פוליטית אקטואלית קיימות בין הבדים במפלגה אחת סברות שונות
ונטיות שונות! אבל השוב מאד שבדברים הנפשיים ,שעליהם מתבססת הפעולה
הפוליטית ,יהיו הערכה משותפת ורצון משותף.
אביא דוגמאות אהדות ,איך דרכינו בארץ הולכות ונפרדות לפעמים לא מתוך
זה שאין אנו עושים ביהד את הדברים המעשיים ,כי אם משום שהגישות ונקודות•
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המוצא הן שונות לגמרי .אביא ,למשל ,דוגמה מתולדות ״ברית שלום״ .הקבוצה
הזאת נוסדה בערך לפני המש שנים .נדמה לי שזו היתד .השנה הראשונה של
״דבר״ .״דבר״ פגש בשמחה את השביתה אצל וילנד .והיה ויכוה על זה .אודי צבי
גרינברג יצא נגד .בילינםון כתב אז מאמר ,אם אינני םועה ,בשם ״השעה הד1תקת״.
ובערו בזמן ההוא באה קבוצת אנשים ,כולם ידידים פרטיים ,אנשים הגוגים ,ויסת
את ״ברית שלום״ .הוזמנתי אז והוזמן גם בךגוריון* אינני יודע אם אדלוזורוב
הוזמן אז לישיבה הראשונה .הישיבה היתד .םענינת .השתתפו בה אנשים כד״ר י .
טהון ,ד״ר רופין ,הוגו ברגמן ,י .שפרינצק ,יצהק אפשטיין .והנה הם שאלו אותנו:
אתם מדברים על ,,ארגון משותף״ )מתוך שיגרה כללית אני אומר •ארגון משותף״,
אולם אינני גורם את הטרמין הזה( ,ובכן אתם בעד ארגון הפועל הערבי ,אנהנו פה
רוצים ליסד מין הבודה ,שהיא עומדת על השיבות הדברים .אם כי אין פרוטוקול
מהישיבה ההיא ,אולם אני זוכר בערך את הדברים שאמרתי אז .אמרתי :אנשים
אינם יכולים להתאהד רק על יסוד זה שהם מאוהדים ביהם אנושי לערבי — ,דבר
שהוא אצלם היסוד של כל הפרובלימות הפוליטיות — יהם אנושי לשכן ,או ההכרה
הפוליטית של השאלה הזאת ,או הרצון לפתור אותה בדרכי שלום .אין זה מספיק,
לפי דעתי .אני אוכל לפתור את השאלה הערבית יהד עם האנשים שאני מאוהד
אתם בשאלות התיים העיקריות ,שאני מאוהד אתם בשאלת הציונות ,בשאלת העלית
היהודית ,שאני מאוהד אתם בשאלות הסוציאליות .אינ^ מתאר לי שגישה סוציאליס
טית אל השאלה הערבית וגישה קפיטליסטית היא אהת .בדברים אלה היה אז משוס
הבעת עמדה מעמדית ,מכיון שלא יכולתי לומד לאנשים שישבו שם :אתם אינכם
הםידים גדולים כל כך של עליה ,אתם אינכם הדצליםטיםן אתם אינכם מאמינים
שבארץ-ישראל יהיה כוה־משיכה ליהודים .לא היה יסוד לדבר הזה .אבל אמרתי שני
דברים יסודיים :אינני ,,אהד־העמי״  1בשבילי יש צורך בציונות המבקשת פתרון
להמונים יהודים! אני רואה את שאלת השכנים מתוך השקפה סוציאליסטית .בשיהות
עם הוגו ברגמן ור׳ בנימין הייתי אומר להם :מדוע אתם מתהילים את הפרובלימה
הערבית דוקא מפרלמנט? אצלנו פרובלימה זו מתהילה מדאגה לפועל הערבי .ואין
זה מקרה .עכשיו כותב הוגו ברגמן שזה פטאלי ,שההסתדרות עומדת עדייז על
ההשקפה של םקציות לאומיות ואינה עולה על הדרך של ביךלאומיות .בכל ההוברות
של ״שאיפתנו״ לא העלו אנשי ,,בדית שלום״ שום שאלה בענין ״הארגון המשותף״.
אמרתי להם ,תקדישו הוברת לשאלה זו .אולי זוכר מי שהוא איד היו מזכירים לפגי
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שלוש־ארבע שנים בעתון ״הארץ״ את ״הארגון המשותף״ ,זה היה כעין ביטוי
שאינו בגדר הטון הנאה בהוגי האינטליגנציה הלאומית ,אפילו בהוגי האינטליגנציה
הפרוגרסיבית .ואז ניסיתי לפנות להוגים של ,,ברית שלום״ ואמרתי להם ,אולי
אתם תקבעו יהם לדבר זה .ואנו רואים שהאנשים לא יצאו לדבר בשאלה זו.
נוכהתי שלא יתכן לגשת לדבר אם אין בסים משותף .במחשבות מסביב לשאלה
הערבית נתגלו תהומות נפשיים ,לגמרי מהוץ ליהם לערבים .מגוהך יהיה להשוב
שבתוך כל הישוב העברי ישנה רק אותה הקבוצה ,הבטוהה בעצמה ומכריזה על כך
השכם והערב ,כי היא מלאה אותו היסוד ההומניסטי ,אותו היסוד האנושי ההפשי
מכל צל של שוביניות ,ושאנהנו שקועים כל כך ביצרים שוביניםטיים .במשך הזמן
האהרון הוברר שהניגודים היסודיים הם לאו דוקא מסביב לשאלה הערבית .מאהורי
זה עומדים דברים השובים יותר ,כמו היהם לאומה ,היהם לתרבות העברית ,היהם
של כבוד ואמון לאיש האומה .לעתים קרובות ,כשאני רואה מה שאנשים אלה
כותבים ,אני מזדעזע .ולא מפני שהם כותבים מה שכותבים מתוך אי־אמונה
בציונות ,כאנשים בעלי דעות פוליטיות שבעיני הן דילטנטיות ,כי אם משום
שלדעתי הסרים להם דברים עיקריים ,ראשוניים .אתם זוכרים ,למשל ,את הפורמולה
של אחד־העם ,,עבדות בתוך הירות״ ,פורמולה שבזמנה היה בה אומץ־לב מיוהד.
היהודי ממזרה אירופה ,מרוסיה ,שחי בשעבוד פנימי ולא טעם טעם אירופה מעולם,
העיז לזרוק אז את המושג הזה לעיני כל היהודים הנהנים כבר במשד דורות
מהאמנםיפציה והמרגישים את עצמם כבני־הורין ,פרופסורים ,רבנים רפורמיים .לא
עלה על דעתנו ,שנצטרך בתוך הציונות להיתקל בכמה וכמה הזיונות שהם גלגולים
חדשים של ,,עבדות בתוך הירות״ .אנהנו רואים זאת במשך השנים האהרונות בכמה
וכמה ענינים .ההזיון הזה של הערכת לוק אצל ארנםט סימון ,הכבוד הזה ,הבטהון
הזה שזהו פקיד השוב מאד — כמעט שאי אפשר לפרש זאת מתוך סברה הגיונית.
בארץ יושבים אנשים שאינם מסוגלים להעריך פקיד טוב ,איש תרבות ,והנה נמצא
בינינו אדם השוב ,שהוא גילה אותו! אגב ,הוא לא נפגש אתו אף פעם ,הוא לא עבד
אתו אף פעם ,כי אם באיזו שהיא אינטואיציה הרגיש באור הנוהר מלוק .זהו הזיון
פסיכולוגי אנושי כמעט יוצא מן הכלל .כשם שבשעתו הזדעזענו בויכוה על
ה״קונםולידציה״! משום מה נזדעזענו ? האם בגלל השאלה אם יש מקום להתישבות
הדשה ,אפ היא בריאה ? גם בינינו היו ויכוהים על זה ,אולם בינינו היה להם אופי
אהד ,היתה להם צורה מעשית .אבל כששמענו את ,,הקונסולידציה״ יוצאת מפי
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הציונים הגרמנים הרגשנו משהו אהד ,הדגשנו את אי־האמון האנושי ,את אי־
הכבוד האנושי למעמד הפועלים בארץ .ברצון שלנו לאנספנםיה ראו הם דמגוגיה.
הם דאו הוסר אהריות לעבודה בארץ אצל אותו האיש העומד בתוך העבודה בארץ.
במקרים רציניים ,ביהוד בתיי תנועה ,הויכוה איננו ויכוח היצוני פוליטי ,כי אם
ויכוה הנוגע בדברים רעיוניים ,בדברים נפשיים ,דברים שהם קנינים עיקריים של
התנועה .לפעמים כשאני קורא את דברי ,,אועת הפועלים״ או את דברי אנשי ,,ברית
שלום״ )הם כותבים לפעמים תזכירים שאינם מפרסמים אותם .ידוע המכתב של
ארנםט סימון לישיבת הסוכנות בלונדון ,שם הרצה פרוגרמה פוליטית שלמה( ־־
אני בא לידי הכרה ,מה רבות התהומות בזמננו גם בתוך המהנה הציוני ,אשר אץ
כל אפשרות לגשר אותן .כלנתי לאותו הבהור אשד האורלנטציה הפוליטית שלו
)הוא אולי איש הגון מאד( על הסיכויים הציוניים אומרת ,שעלינו לתת לערבים
התהייבות כי יותר מעשרת אלפים יהודים בשנה לא יבואו לארץ־ישראל ,כי הרי
ביז כד וכך לא יעלו יותר ,ועל ידי מתז התהייבות כזאת הלא יוצרים בסים לשלום.
הרבה מהאנשים הללו אינם אומדים בגלוי מה שהם אומרים בישיבות שונות
'ובתזכירים .בישיבה אהת של הועד הפועל של ההסתדרות הודיע אחד מהם כי עד
 400,000—300,000יהודים צריכים לבוא לארץ־ישראל ,ובזאת יושלם הבית הלאומי.
אינני מספר את כל זה לשם גילוי חטאים .אותי מענינת עצם המהשבה הזאת.
ומשום זה נדמה לי שבתקופה הזאת ,אשר העמידה אותנו בפני צויד הבירור
בשטהים רבים של הציונות ,לכל הפתות בשטה הקוראים אותו השטה הפוליםי,
עלינו בראשונה לברר מה הם האסקים של הציונות ,אהרי כן — מה יכולות להיות
הדרכים הפוליטיות של התנועה הציונית בתקופה הקרובה ,ובסוף — עלינו להתעכב
על קביעת היחסים עם שכנינו בארץ .בענינים אלה השוב לא הויכוה המעשי שיכול
להיות ביני ובין בךגוריון ,ביני ובין ארלוזורוב! השוב יותר בירור האמיתות
היסודיות של התנועה בשטהים האלה .אנסה לעשות זאת על ידי הדברים המהלכים
בציבור .אני רוצה לדעת מהו ״הארגון המשותף״ ,מה אומרים עליו ,איזו תקוות
תולים בו׳ איד ניגשים לפתור אותו .אני רוצה לדעת מה הפתרונות הפוליטיים
בשאלה הערבית ,מה הם הדרכים שיכולים ללכת בהם .אולי גם יש לדבר על כד,
באיזו מידה נמצאת הציונות בסכנה .אינני יודע אם מועיל הדבר או לא .אבל אני
מדבר על זה בפני עצמנו .אני רוצה להעמיד לפני הברינו את השאלה ,בשעה שכל
העולם מופנה נגדנו וגם הערבים נגדנו ,אם באופן היסטורי אנהנו נמצאים מהוץ
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לסכנה או לא ז חשוב לברר ולפתור שאלה זו .מבחינה פוליטית אנחנו עומדים על
עברי פי פהת ,נל יום מביא לנו אולי כשלונות הדשים .הנצהונות הפוליטיים שלנו
אין להם ע ר ד  .יש אמנם ע ר ד למה שהוהלס בהבר הלאומים ,יש ע ר ד למה שנאמר
בועידת פועלי האימפריה הבריםית ,יש ע ר ד לכד שהעתונות ההגונה היא בעדנו,
יש ערד למכתב שבלום או טורםי כותבים ,אבל יש ע ר ד גם לכד שמקדונלד מהסם,
ששלם איננו מאמין .אין לראות בכל הנצהונות שלנו משענת פוליטית .אילו היתד.
התנועה שלנו לפני מחז תודה ,לפני הדקלדציה של בלסור ,אילו זה לא היה
קשור עם עליה ועם בנין נקודות ,אילו זה היה בםטדיה שלפני עשר שנים ,הייתי
אומר ,עשינו גדולות בשנה האהרונה ,העמדנו כוה שקשה לעמוד בפניו .אולי אפשר
עוד להגיע באירופה ,באמריקה ,ואפילו באנגליה ,לידי תוצאות גדולות .אינני יודע
אם הברינו מעריכים את הפעולה הפוליטית של ההסתדרות בשנה האהרונה ,גם את
הפעולה שעכשיו גולדה עושה באנגליה .בכל אופן אינני נוטה לראות במה שעשינו
ערובה לנצהוננו .ואילו הייתי תולה את עתידה של הציונות רק בדבר הזה ,הייתי
אומר שכל אהד מאתנו צפוי ליאוש מר ,שהוד .ואני מצדי הושש לתקופה פוליטית
שהורה הצפויה לנו במשד השנים ,כלומר ,אני מוכן לדבר הזה .ואין הדבר משנה
אצלי את ענין הגשמת הציונות ,הגשמת הציונות בדודנו .בועידת ״החלוץ״
בגרמניה ,שנתקיימה בעצם ימי היאוש ,קראתי הרצאה מיוהדת כלכלית ,עד היכן
הגענו בהגשמת הציונות ומה היא דרכנו להבא .ואני עושה השבון כזה :עשר
השנים שעברו עלינו עד עכשיו היו שנים דעות מאד :כולנו לא היינו מוכנים,
התנועה שלנו לא היתה מוכנה .ומה היה לפני עשר שנים? פקדו אז מיד אהרי
הכיבוש הבריטי :״סטופ אמיגריישוך! לא הממשלה הבריטית פקדה כד ,כי אם
יצא כרוז התום בשם אוםישקין ,וייצמן וםוקולוב ,כמדומני ,בשם האכםקוטיבה
הלונדונית ,ע1ד לפני ה״םםופ אמיגריישוך של הברנדייםיםטים .הדברים האלה
השפיעו על התנועה ,ביזבזו אפשרויות .ועל אף כל המפריעים שהיו לנו,
מפריעים כלכליים ,פוליטיים ,ארגוניים ,מראה בכל זאת הסטטיסטיקה שלנו:
היינו בארץ  58,000נפש והוספנו עוד  ,110,000זאת אומרת ,שילשנו את מספרנו
במשד עשר שנים .ובאחוזים :היינו אז בארץ  9אהוזים ועכשיו עלינו ל־ ,19או
היינו אולי  10אחוזים והיום אנו  20אחוז .הוספנו איסוא  10אחוזים .ואם בתנאים
כאלה כשעבודתנו בארץ היתד .רק בראשיתה ,כשרק עמדנו לעשות צעדים ראשונים,
יכולנו להוסיף בכל שנה אהוז אחד ,הלא אין זה מז הנמנע שבשלושים השנים
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הבאות נוסיף עוד  30אחוז .אמנם כל אהוז ואהוז יגדל אהד כד ייתר ויהיה ייתר
קשה להשיג אותו ,אולם יגדל אז גם הגידול הטבעי שלנו בארץ ,יגדל הנםיון ,יגדלו
גם הדברים שאנהנו עושים .עכשיו אנהנו יוצרים בסים .בזמן שהמבקרים שלנו,
כמו הפרופסור הירש ,בונים את התנגדותם על יסוד של עליה מצומצמת ,אין דבר
מגוהד יותר מאשר לעשות פרוגנוזה של עליה על יסוד של סטטיסטיקה .המתנגדים
שלנו משתמשים בזה ,אולם הסיכויים שלנו בארץ תלויים לגמרי בדבר אהד .מה שעשינו
בארץ אינו נערד רק ב־ 110,000אנשים שנוספו בה* יכלו לעלות ב־ 50,000יותר
או ב־ 20,000פחות ,הדבר הזה השוב לנו מאד ,אבל לא הוא הקובע העיקרי .השאלה
היא ,באיזו מידה המעשה שעשינו בארץ יצר לנו בסים לכלכלה ,באיזו מידה הרכוש
שיצרנו בארץ יש לו ערד .יש להעריד את ההומר האנושי שלנו ,את האדם שבו.
בהוג שלנו אין לנו להפריז בנדוז זה ,אבל הרכוש האנושי שלנו הוא גדול ועצום.
בעצם רק העליה השלישית פתרה את השאלה אם עם ישראל מסוגל לבנות ארץ או
לא .העליה השניה נתנה הוכחה שאמנם יש עוד יהידים באומה ,שעוד לא אבד היהיד
בישראל המוכן לתת את נפשו על הגשמת הציונות .זה היה ענין אינדיבידואלי,
ענין של מעטים .אבל שדבר זה יוכל להתפשט בתוד המונים ,שאותם הדברים
שנהשבים למעשי-גבורה אינם עוד ענינם של אודים מוצלים מאש — ,את זאת
הראתה העליה השלישית .עשר השנים של עבודה הוציאו את התנועה לדרד הרהבה.
התוכן הנפשי של ההתלבטות שלנו עד המלחמה ומאהרי המלחמה ,התוכן הנפשי של
י  .ח .ברנד וא .ד .גורדון ושל כולנו היה :האס יכולים אנהנו לעבוד או איננו
יכולים ? היש ידים לישראל או אין ידים לישראל ? את ראשית הפתרון לבעיה הזאת
נתן הפועל העברי :באה ההסתגלות הזאת של ההמונים לעבודה ,נתגלה כוה היצירה,
עובדה שמוכרהים להודות בה המהנדסים של רוטנברג ,שמוכרהים להודות בה
המהנדסים הנוצרים בנמל חיפה! וגם מקטרגים שנזדמנו אתם בזמן האהרון היו
מוכרהים להכיר בזאת .אני הושב שרכשנו רכוש שבשביל כל משק ומדינה הוא
בעל ערד רב .ערכו בעיקר אינו בו בעצמו ,כי אם במידה שהוא משמש בסים
להתפתהות משקית נוספת .הנה ,למשל ,לגבי גידול הבננות בעמק הירדן ,או גידול
האשכוליות בעמק יזרעאל :לא זו השאלה באיזו מידה האשכולית כבר הצליהה לפרנס
את העובד — בנדון זה היא נתנה אולי מעט מאד — אולם אם םימפםון מוכרה
לומר שהיא האשכולית המצוינת בעולם והיא יכולה לגדול לא רק על הוף הים כי
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במניה או בעיךהרוד על ידי פיתוה הענף הוא רכוש לאומי עצום .כיוצא בזה,
רכוש המהלבה ,השבחת הגזעים — כל הדברים האלה שבכל מקום ממשלות משקיעות
בהם סכומים עצומים .כך אנהנו צריכים להשקיף ,אם רוצים אנו להעריך את
פעולתנו מבהינה היסטורית ,מבהינה ציונית .התעשיה שלנו בארץ ערכה לא רק
במה שהושג ,במה שהיא מעסיקה  6,000פועלים .היא עדיין במצב קשה מאד ועוד
תהיה לנו מלהמה קשה על שנקים ,על קיום ,אבל מי שמבין מה זאת נטיעת תעשיה
בתנאים כאלה בארץ אשד אין בה פועל-אריג ,אשר אין בה בעל־מקצוע ,אשר אין
בה חשמל או מכונות ,או הלקי מכונות ,צריך לדעת את הערך הפנימי של הדברים
הללו ,היוצרים תנאים מוקדמים בשביל עבודה משקית הגונה.
יש סוג של נושאים להמשך העבודה בארץ ,אבל אינם בידינו .החולה — בה
מתגלה אופק גדול בשביל הציונות .הדבר כרוך ,כמובן ,ביםורים ,צרות ומלהמות.
אולם כל אהד מבין שההולה מחכה לנו .אינני בטוח ,למשל ,אם לא נאבד את אדמת
ההוף ,אדמת הפרדסים )אם לא נשיגנה בקרוב( ,אבל ביחס לחולה ,אם גם תהיינה
הגבלות גדולות לציונות ,לא תקום הברה מבלעדינו אשר תקה את המפעל הזה
לידיה .בענין זה צריך להשקיע מיליונים וקרבנות .אולי צפון בו דוה .אבל הרוה
אינו״ מונה בקופסה ,וכשם שלהשמל ולים המלה לא באו אהרים כשלא באנו אנהנו,
כך אני רואה את האפשרויות הציוניות שבהולה .מעריכים את ההולה ב~ 200אלף
דונם אדמת השקאה .אינני יודע זאת בדיוק < השאלה היא בכלל מסובכת! אבל בדור
הדבר ששטה זה מהכה להתישבות שלנו .והוא הדין לגבי הנגב .גם את הנגב
לא יהפכו לארץ של התישבות בלעדינו .באר-טוביה היכתה עשרות שנים עד
שמצאנו בה מים ,אפשר היה לכתוב םפר שלם על תולדות קוםטינה ועל הנם
שהמים נתגלו דוקא בשנת ההורבן .כל זה אומר שאין סיכויים להשוף בנגב את
האפשרויות ההתישבותיות בלי כוה מישב מודרני ,שיראה בזה לא רק עסק פשוט
המתנהל מאליו! יש להשקיע בזה גם השקעות עצומות ,יש לסכן גם השקעות
עצומות מתוך אופק חברותי לאומי גדול .אני מאמין גם שאדמת בית־שאן תהיה
בידינו .אם כי במובן זה הבטהון כאן אינו כה גדול כמו בהולה או בנגב :אדמה
זו יותר קרובה לישוב ,הסיכויים לאינטנםיפיקציה הם בה יותר מרובים ,החשמל
של רוטנברג הוא יותר קרוב אליה ,ויש כבר מי שלוטש עין עליה מבלעדינו .ואץ
לשכוה כי מאהורינו נמצאים עוד השטהים של עבר־הירדן וההורן .בשביל האופק
הציוני הרהב הם עדיין קיימים.
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אולם מה יש לנו בידינו כלם מלבד השטהים המיושבים! יש ביריבו צר1ר

של אפשרויות ,אשר הן כרגע נמצאות בידי העם העברי ואותן צריד לצרף אל
 170,000היהודים הנמצאים כיום בארץ .יש בידינו כיום הזה בערד  100,000דונם
להתישבות ,אדמת־שלהץ על הוף הים! בידינו כיום הזה אדמת נדי־הוארת ,שטה
של  50,000דונם ,אדמות פיק״א בשומרון — קיסריה ,רביה ,אדמות בשרון אשר
נרכשו בזמן האחרון ,ואדמות מפרץ היפה .ואני הושב שמותר להביא במידה ידועה
בהשבון גם את הקרקעות הפרטיות שישנן ,כגון אדמות מלצ׳ם ,אשר מהר או
מהרתים תעמודנה להתישבות עממית בצורה זו או אהדת .לפי זה יכולים אנו להניה
שיש בידינו אדמת־שלהץ בשביל כ־ 10,000משפתות הקלאיות והרי זה בלבד נותן
לנו אפשרות של עבודת התישבות ל־ 40,000נפשות בהקלאות )אם נהשוב ארבע
נפשות למשפחה( .וצריד לדעת מה פירוש הדבר הזה בהתישבות הבלתי־הקלאית.
לפי שעה אחוז החקלאות שלנו בארץ־ישראל אינו יותר מ~ .25באופן טבעי היינו
צריכים לשאוף שעל כל חקלאי יהיו שני יהודים בלתי־הקלאיים .למעשה יש לנו
כיום ,אחרי ההתאמצות של השנים האהרונות ואהרי הכשלונות של העליח חעירונית,
שלושה בלתי-הקלאיים על כל הקלאי .אני תושב שצפיםות הישוב במושבות הישנות
עלתה על כל הסיכויים שלנו .כל אחד היה הושב את המספרים שהגענו אליהם
כיום ביחם לצפיפות זו לפנטםטיים ,אילו אמרנו זאת לפני שנים אחדות .אבל אני
עובר כאן לענץ אחר לגמרי .יש בידינו שטה אהד שאץ להעריך אותו במספרים
והוא — מפרץ היסה .אין זה ענץ של  40.000—30.000הדונמים שיש לנו שם .יש
דברים שהם יחידים בעולם .יש נמל אהד בארץ ,יש מפרץ היפה אהד
בארץ .בידינו נמצא כרגע המפתה להתפתהות הכלכלית של הארץ מהוץ לתקלאות.
אינני יודע כמה משקים הקלאיים אינטנסיביים נוכל להקים שם .ודאי עוד הרבה
שנים נתהבט עד אשר נמצא את ענפי המשק המכניסים שאפשר להקים במפרץ
היפה .ודאי עוד ניכשל בכמח דברים .אבל ערד מפרץ חיפה הוא בזה ,שאנחנו הקפנו
את הנמל של היפה ב״הינטרלנד״ גדול ועצום ,אשר מעולם עוד לא היה לנו בשום
עיר בארץ״ישדאל ואשר ישמש למעשה הבסיס העיקרי לכל תעשיה עתידה ולכל
מםחר של טרנזיט שיהיה בארץ-ישראל .בענץ זה קיימת לפנינו עוד הראיה הרהוקה
של הרצל והיא לא הכזיבה .ואס בפרט זח או אחר תנצח אלכםנדריח או בירות,
אפשר לראות מתוך בטחון גמור את היפה ,במובז הכלכלי והאיםטרםגי ,כנקודה
החשובה ביותר בכל המזרה הקרוב ,בכל החוף חאםיאתי של חים חתיכון .רכוש
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זה עדיין איננו נושא פרי .ולעת עתה אינו אלא מעמסה בשביל המוסדית
הישוביים ,שצריכים עוד להשקיע כספים במקום זה ,אבל אנו מהזיקים בידינו שטה
שבו יהיה תלוי במידה ידועה גודל העלית היהודית .בידינו ישנן מלבד זה שתי
הקונצםיות הגדולות ,אשר אנהנו עכשיו נהנים רק מבנינן ,אבל לא מתוצאותיהן.
ענין רוםנברג כבר נתן לנו כרגע הרבה מאד :זה היה מפעל שנתן את הדחיפה
הראשונה להקלת המשבר של שנת  .1926אבל ערכו הוא לא בזה בלבד .ערכו
האמיתי יתגלה רק אהד כך ,אהרי שהקמתו תעמד .ערכו לא יהיה רק בהוזלת
ההשמל ,בהקמת מפעלי השקאה ,אלא בזח שחברת ההשמל תהיה מוכרהה לגלות
במשך הזמן איניציאטיבות משקיות גדולות! אגב קיומה תהיה ההברה מוכרהה להפש
שטתי קרקעות להשקות אותם ,לסייע להרהבת התעשיה כדי ליצור לה צרכן לכות-
ההשמל שלה.
מוקדם עכשיו לדבר על הקונצםיה השניה של ים המלה ,שאפשרויות גדולות
מאד צפונות בה .בידינו ישנה הקונצםיה השלישית ,היא קםנה ,הקונצסיה של
המעינות ההמים בטבריה .אני מיהם לטבריה השיבות פוליטית מיוהדת ,כי מתוך
םקידה על הכיבושים הקרקעיים בארץ־ישראל צריך להניה שטבדיה תהיה אהד
המחוזות הראשונים שתזכה לקונםולידציה הקרקעית ,שהשטה כולו ,נאמר לסי •שעה
מגשר ועד מגדל — לא אגיד מגשר עד העמק ,אולם מגשר ועד מגדל — יוכל
בתקופה קצרה ובמאמצים לא מוגזמים להיות כולו בידינו ,עם עיר אשר יש בה
כיום רוב יהודי גדול .משום זה כל ביצור משקי קטן שם וכל רכישה קרקעית יש להם
עדך .ומשום ששטה זה נמצא על הגבול של הורן אפשר שיהיה לו גם עיד פוליטי
כשנגיע פעם להרחבת גבולות ארץ-ישראל .בשטח הזה ישנה גם הקונצםיה האמורה
של המי טבריה .אולי אין יודעים כרגע מה לעשות בה ,אבל פעם יעשו בה דבר״
מה השוב.
איני מדבר כרגע על האפשרויות הרתוקות של ארץ-ישראל ,אולם כאשר אני
מתבונן אל כוחנו המשקי הפוליטי בארץ ,אל שטהי הקרקע שיש לנו כיום ,לרכוש
המשקי שיש בידינו נוסף על שטהי הקרקע ,ואם אני מוסיף לזה את הקונצםיות
ואת ערכן ואת הכוה הדינמי הצפון בהן ,הרי למרות הסכנות הצפויות לנו ,למדות
ההתנקשויות שתהיינה ,אני מביט על זה כעל כוח מתפתה ודוהף ,אשר אפשר לגרום
לו הרבה צרות ,אבל אין להשמיד אותו .בזה אני תולה את האפשרות של הפעולה
הציונית בגולה .אין לי כל ספק שאילו על הציונות לפני המלהמה היו עוברים
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מאורעות אב ,אילו היו עוברות עליה גם המכות הפוליטיות שקיבלנו עכשיו ,לא
היתה יוצאת מזה בשלום .אוגנדה או אי־הצלחתו של הרצל אצל עבד אל-המיד
היו כמשחק ילדים לגבי המכות שהוכינו השנה הזאת .ואז לא היה קיים מאהרי
הציונות מין היל־מצב כזה ,אשר יעמוד ולא יזוז ,אשר יהיה קשור במקום בשרשיו.
את כל ההיל של הרצל אפשר היה להשיב בנשיבת דוה קלה .מה שיש לנו היום
הוא דבר אחר לגמרי .אם הציונות בתור תנועה תיכנס כיום למצב של יאוש גמור,
אם אלמנטים ידועים בתוכה יגיעו לידי אפטיה גמורה ,הרי הכוה אשר :שנו בארץ,
האינטרסים ההיוניים של מפעלים משקיים גדולים ,הם כל כך גדולים שיעצרו
בעדם .אבי מוסיף לזה גם את כוחו של הפועל בארץ ,את תסיםת הדברים שלו.
התפיסה הדעיובית שלבו הצילה את התבועה הציובית מן היאוש .אילו הישוב ותנועת
הפועלים לא ההזיקו מעמד במצב הזה ,מי יודע מה היה לציובות .בזה אבי רואה
את הערובות שלא תתבה לתבועה הציובית במצב פוליטי קשה ביותר ליפול ,להתכווץ
ולהתמזמז.
מפעלבו המשקי הפוליטי השוב בשביל האומה וגם השוב מצד ערכו הביך
לאומי• אץ להפילו אלא רק אולי על ידי מלהמה ממושכת וקשה .את זה מוכרהים
להכיר כיום גם האויבים .אולם את זה לא מביבים אבשי ״ברית שלום״ .הם לא
מבינים את הכוח שלבו .הם מדברים על חולשתבו .צייד לקרוא את המכתב של
ד״ר אדולף בעהם מריבה ,העורך של הירהון ״פלשתינה״ ,צייד לקרוא את אשר
כותב דוברם ולטש )ואף שיחות היו לי עמו בעבין זה( .הם בטוהים שהציובות כושלת
?ו
כל הזמן ,הם בטוחים שאם יסירו את הבגז׳ חשוביניםטי חחרצליםטי ,יצילו את
הספינה המטורפת .רציתי לעקור מלבם את ההכרה שהציונות היא דבר שקל
לההריב אותו .אינני מדבר על הגורמים היהודיים בעולם .עוד יצםהו גורמים שונים.
כאן עמדתי על נקודה אתת של כוהנו בארץ .אם אנחנו כיום  20אהוזים באנשים,
הרי אנחנו כבד  50אחוזים באפשרויות הכלכליות ,אם נשקול כל מה שיש בידינו
בארץ ,ואולי זה כבר כרגע יותר מההצי.
עכשיו אני רוצה לדבר על הגישה לשאלה הערבית .כשדיברתי על ,,ברית
שלום״ שאלתי :האם תיתכן עמדה משותפת לציונים וללא־ציונים בשאלה זוז
)״לציונים״ ,כלומר ,לאנשים המאמינים שהציונות זהו פתרון להמונים יהודים,
םיפוק צרכים להמונים יהודים ,יצירת ישוב גדול בעל אכםפנםיזם רהב( אני כופר
בזה .לא יתכן לחפש נקוחז משותפת בעבינים ערביים אם אץ נקודה משותפת
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בענינים ציוניים ,בענינים סוציאליים .וזה הוכח לי עוד יותר כשקראתי את החוברת
,

״אהנת הפועלים  /בארץ-ישראל נעשו כל מיני נםיונות של ארגונים בלתי-
מפלגתיים .״הפרקציה״ התחילה בתור ענין של ארגון בלתי־מפלגתי ,הזמינו גם את
הברי ,,אהדוודהעבודה״ לשם ,אמרו ,אין זה אלא ענין לרדיקליזציה של ההסתדרות.
;עשו ודאי •עוד נםיונות כאלה לעשרות .כל ענין גדוד העבודה והתקרבותו
לשמאליים וועידת ,,האיחוד״ היו לכאורה נםיונות בלתי־מפלגתיים .ותמיד ימצאו
ביז האלמנטים העולים לארץ אשר יפלו בפה הזה ,אשר הפתד מפני המפלגתיות
ידחה אותם לתוד כל מיני מסגרות כאלה .כדאי לנו להנד את כל ציבור הפועלים,
גם הבלתי־מפלגתי ,להשקיף נכונה על הופעה זאת• בארץ־ישראל ישנו ארגון
מפלגתי ,המכםיסליםטי שישנו בעולם — ,ההסתדרות .אנהנו צריכים בכל פעם
לקרוע את המסכה מכל ארגון המנסה על בםים בלתי־מפלגתי לטפל בדברים שאינם
יכולים להיות בלתי־מפלגתיים .אמרתי פעם בצחוק ,אני מבין ארגון בלתי־מפלגתי
בשם ,,אגודה למען האוהל״ .אבל שאלת הערבים ,השאלה הפוליטית ביותר בארץ-
ישראל ,הנוגעת בכל מושגינו ,בכל מושגינו האינטמציונליים ,בכל מושגינו הציוניים,
התודדת לפני ולפנים של היינו ,אם לגבי דידה יכול להיות ארגון בלתי־מפלגתי,
אם כן מה זאת מפלגתיות ומה זאת בלתי-מפלגתיות ? יש דברים שקשה להוכיהם
מפני הגיהוד שבהם .יש בעולם שני סוגים בלתי־מפלגתיים .יש ארגונים קומוניסטיים
בלתי־מםלגתיים .הקומוניסטים מזייפים באופן גלוי .כל מי שאין לו אור:נטציה
פוליטית מספיקה הולד לשם .אפשר לעשות רשימה של ארגונים כאלה :ליגה
אנטי-אימפריאליםטית,

ארגון

פציפיקה,

הספרות,

הארגון

של

האינטליגנציה,

ארגון האגף השמאלי בתנועה המקצועית — ,הפרוםאינטרן הבלתי-מפלגתי — ,עזרה
אדומה וכר ,שברובם עומד בראש עתון רדיקלי .אבל יש גם נםיונות אחרים של
בלתי־מפלגתיות ,יש נםיונות של בלתי־מפלגתיים אשר אין להם אומץ־לב או אין
להם כוח אור:נטציה מספיקה בשביל פעולה פוליטית מסוימת ,ואז הם נאחזים
באיזו צורה מטושטשת ומגומגמת ,באיזו צורה רהבת-לב שהיא מתגוונת למפלגה.
,

בארץ-ישראל זוהי ,,ברית שלום׳ ,, .ברית שלום״ התחילה על ידי אנשים מצוינים,
שהיתר .להם רק כונה אהת ,רק להקים קלוב לשם דיון ובירור השאלה הערבית ולא
לשם פתרונה .אהדים מהם יאמרו את זה גם כיום ,אבל כל אהד רואה איד הדברים
התפתהו,, .ברית שלום״ התפתהה למעשה למפלגה בעלת פעולות גלויות ובלתי״
גלויות .לא השוב אם בשם זה או אחר .כל הארגונים הבלתי-מפלגתיים מתנווגים:
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מצד אהד אינם גלויים במובן מפלגתי ,מאידך הם מצוינים בכל התפקידים של קיום
מפלגתי ובכל הליקויים של קיום מפלגתי מיוהד .יש לברר לציבור שיבקש קודם
כל את פתרון השאלה הערבית בתוך מסגרת פוליטית מסוימת ,ציונית או אנטי-
ציונית ,סוציאליסטית או בורגנית .האור:נטציה של הוגו ברגמן מבוססת על הכוח
הפיאודלי של הערבים )הוא אומר שהוא פרוגרסיבי ,אולם למעשה האוד:נסציה שלו
היא על השכבה השליטה בין הערבים( והוא הולך יהד עם ארם ,שיש לו השקפה
מעמדית קיצונית גם אצל היהודים וגם אצל הערבים .ארם פוסל כל פעולה למעשה.
לפעמים קרובות אומרים אצלנו,, :פועלי־ציון״ הם ציונים טובים ,הם עומדים על
תביעת העליה .כמה מגוהך הדבר שמעריכים דרך של תנועה לפי זה אם היא בעד
עליה או לא .להעריך תנועה פוליטית אפשר רק לסי מה שהיא עושה .האם הדרך
של ״פועלי-ציוך מביאה עליה לארץ-ישדאלז אם תישבע עשר פעמים ביום שאתה
בעד עליה לארץ־ישראל ,זה לא יועיל אם לא תפעל בכיוון זה .האם ארץ-ישראל
קולטת עולים מעצמה ז האם :שנה עליה בלי יצירת הון יהודיו האם היא נישאת
על כנסי ההון האינטרנציונלי או על ההתפתחות האימננטית של המשק הארץ-
ישראלי ? ״דוברודושיע״ ו״פרעקראםנודושיע״ שכזו רגילות מאד אצל בהורים יהודים.
ארם הוא בעד עליה גדולה לארץ-ישראל ואני בעד עליה ,אמנם הוא אוסר עלי
קונגרס ,קרן קימת ,קרךהיםוד ,ואין שיתוף עמו בשום פעולה ציונית ,אין שיתוף
בשפה ,בתרבות ,בציונות מעשית ,אולם הוא ידבר יהד אתי לפועל היהודי ולפועל
הערבי .הוא ידבר יהד עם תנועה ,הרואה את השאלה הערבית כפרם אהד בתוך
פרוגרמה ציוגית היובית ,אשר תדע היטב שאם אין פרוגרמה ציונית היובית ,כל
פרוגרמה ערבית יכולה להיות רק שלילית ,לא תוכל ליצור מקום בשביל עבודה
עברית גדולה ,וכל ארגון ערבי מוכרה להקים תנאים אשר לא ישהררו את האומה
העברית .האפשרות שלנו להשמיע במקהלה אחת את כל הדברים האלה היא ,לדעתי,
מסוכנת מאד ועלולה לברוא אתמוםפירה הסרת כל בהירות של מהשבה .נגד זאת
אנהנו צריכים להילהם .ומבהינה זאת אני רוצה לגשת לניתוה המושגים על
הפועל הערבי אצלנו.
לכאורה מספיק היה בשביל הכרת ערך הארגון של הפועל הערבי ,אילו
יצאנו מתוך השקפות אלמנטריות המקובלות בתוך כל תנועת פועלים ,אילו אמרנו:
אנהנו סוציאליסטים ,אנהנו פועלים ,נשמת הפועל שבנו אינה משלימה עם ניצול
הפועל השכן ,אם סולידריות אינה מלה ריקה ,אם יש בה תוכן מוסרי ,אם יש בה
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תוכן אנושי ,הרי הניצול של הפועל השכן הקרוב אלינו מסייב אותנו לפעולה.
לכאורה זה בסים די חזק בשביל הצורך למלא הובה לגבי הפועל הערבי .אפשר
עוד להוסיף לזה :אנהנו היים כאן בארץ ,גורל הארץ כולה הוא גורלנו ,משום כך
אנהנו מעונינים ברמת ההיים שלה ,ברמת הכלכלה והתרבות של אלה היושבים
בארץ .אין כאן רק הביסוס של הסולידריות כשהיא לעצמה ,כי אם אינטרס של עם,
אינטרס של קיום לאומי תרבותי ,כלכלי .אולם אם תשימו לב לזה איך מבססים
את השאלה של ארגון הפועל הערבי ,תראו כי על זה לא מדובר כלל ,מכיון שלכאורה
לא די בכך .כדאי לתאר בכלל איך מבססים אצלנו דברים .בשביל לבסס את זכות
קיומה של קבוצה צריך היה ליצור הנחה שקבוצה להתישבות היא הכי־זולה .לא
היו מספיקים כל הערכים של הקבוצה ,וכל איש״קבוצה נאמן היה אומר ,אני עוזב
את הקבוצה אם לא יוכה שהיא לתר זולה .נזכור נא באיזו דרך התנהל הויכוה בין
קבוצה ומושב .אם ,הלילה ,לא לכיהו שהקבוצה עולה לתר בזול ,הרי אין לקבוצה
זכות קיום .הנטיה הזאת להדגשת הסאה בויכוחים ובביםוםים היא אסיינית בשביל
רבים מאתנו .וביהם לארגון המשותף באו והעמיסו עליו כל מה שאתם רוצים .מיד
אהרי המאורעות אמרו ,צריך להקים ארגון משותף ,אם אינכם רוצים שיהיו שוב
מאורעות .כל הבר ,,פועלי-צלך בארץ ובהוץ־לארץ ידע שאילו לא ךהתה ההסתדרות
את עגין הארגון המשותף לא היו הפועלים הערבים משתתפים במאורעות ,ולא עוד
אלא שהיו באים ועוזרים ליהודים .בורשה הפרובלימה ודאי פשוטה היא :לוקתים
את הפועל הערבי ומארגנים אותו .זה הלק מאד ,אפשר לכבוש על ידי כך אסיפות
עצומות בהוץ-לארץ :רוצים אתם לשהרר את אדץ־ישראל מעול האפנדים הגדולים,
רוצים אתם להוציא מידי האפנדים את כל הכוה הפוליטי שבידיהם ,אין לכם אלא
לאהד את הפועל הערבי ולארגן אותו ,וכל השפעת האפנדים תתבטל .קיימת שאלת
הפועל העברי במושבה .רוצים אתם לפתור את השאלה הזאת — במצפון לאומי
ובאפלצלת לרגשות לאומיים לא תסתרו אותה .יש דבר קל מזה ,עליכם רק לארגן
את הפועל הערבי וכל הפרובלימות של הפועל במושבה תיפתרנה .מי שיקרא את
הספרות שנוצרה סביב ענין זה מוכרת להשתומם על הנטיה ועל הכוה להפשיט את
השאלה מכל שרשי המציאות ומכל גוף ממשי .אולם אם אפשר עוד לדבר ככה
בגולה׳ בהודלארץ ,ואם אפשרי אופן דיבור כזה לא רק לאינטליגנציה היושבת
כבוד באוגיברםיטה בירושלים ,ולא רק להבר מבית-אלפא ,כי אם גם לפועלים
בפתזדתקוה ,ברהובות ,במגדיאל ובמועצת ההסתדרות ,הרי הדבר הזה מעורר
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בעיני ספיקות קשים מאד על כוה־השופט של התנועה ,על כוה־השופט של הציבור
שלנו! הלא זהו ציבור המעורה בקרקע ,אין הוא מדבר על הערבי שבספר ,כמו
האנם כהן למשל ,כי אם על הערבי העובד אתו בפרדם ,והלא הוא בא מארצות
שקרו בהן איזה דברים.
הדיבור אצלנו על הערבים בארץ־ישראל ,גם אצל האינטליגנציה הירושלמית
וגם בהוגים של הפועלים ,כל הםנטימנטליות השלטת בנדון זה ,דומה לאותה תקופה
ברוסיה ,בה היו בהורים ופועלים מדברים על המוז׳יק .איך שרו שם את השירים
של שבצ׳נקו ,איך למדו שם את נקדםוב בעל־פה! את המודיק הזה ,שבמציאות
היה קשה לו לצעיר לעמוד בדיה העטרן של מגפיו ,תיארו אותו לעצמם כאילו היה
אדם מצוהצה בעל נפש ,שאפשר להערות עליו את כל אותם דגשי הרהמים והאחנה
שאותו צעיר אינו יכול להערות אותם על אבא ועל אמא ועל ההננני ועל בעל*
המלאכה הקרוב לו .נדמה לי ,שאצלנו הערבי בארץ-ישראל מתחיל למלא אותו
התפקיד הרומנטי מאד של המוז׳יק.
והנה אני מנסה בענין זה להציג שאלות אתדות ולאו דוקא בקשר ישר
לפועל הערבי בארץ-ישראל .הבה נתבונן לתנועות פועלים בעולם ,בארצות שיש
בהן עמים שונים בארץ אחת ,האם ארגון ביךלאומי בארצות אלו שימש פעם תרים
מפני פרעות ביהודים? אמנם ידוע לנו מתולדות המהפכות שהיו פועלים לא יהודים
אשר נלהמו בשורות הגנה עצמית נגד הפורעים ,אשר גלהמו גגד מסיתים .היו
בודדים כאלה גם בין האינטליגנציה והיו בודדים כאלה גם בין הפועלים ,אולם
בדרך כלל לא היד״ כוח בפועל — ואני מדבר על הפועל בעל ההכרה ,הפועל
הרבולוציונר — למנוע מאתנו פרעות .היתד! בזאת בבר מדרגה גבוהה של אנושיות,
כאשר הפועל לא השתתף בעצמו בפרעות .אינגי הושב שמפלגות רדיקליות רבות
יכולות לאשר שהבריהן לא השתתפו בפרעות .כל סוציאליסט אינו רשאי להתעלם
מהופעה זו ,ואי אבשר להגיד כי זהו הרצפט .אין זה מקטין את ערך התנועה
הסוציאליסטית ,אין זה צריך למנוע אותנו מלעבוד בתוכה ,אם זה נהוץ ,אבל אםור
להגיד כי זאת היא המשענת .למעשה אפשר להביא בארץ־ישראל לדוגמה לא דק
את ג׳ורג׳ נצאר ,ששמר אמונים לנו ולא השתתף בפרעות ,אלא גם את איםמעיל
טובאםי ,שהיה בחור חשוב ,קיבל חיגוך מפלגתי ב״סועלי־ציוך שמאל ,ובכל זאת
היה אהד מן המסיתים ביפו .והשוב שידעו זאת אצלנו .איגי אומר זאת בתור ראיה.
אין ברצוני לגלות דוקא את ההיה שבאדם ,אבל זוהי דוגמה שיכולה להכזיב את
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ההנחה המקובלת ,כי מפלגה סוציאליסטית ביךלאומית מבטיחה אותנו מפרעות.
וידועות עובדות בתנועות רבולוציוניות שאנשים ,אף אנשים גדולים ,עברו מתוך
הרבולוציה למהנה האנטישמי.
ואני שואל עוד דבר אהד .ארם רואה בארגון המשותף סגולה בדוקה לעליה.
אלא מאי ,האם הפועל הערבי המאורגן יהיה נגד העליה ז ולשם כך קיימת תיאוריה
שלמה ,תיאוריה פשוםה .ברור שהעליה מביאה תועלת לערבים ,אם כן מובן שפועלים
ערבים מאורגנים אינם יכולים להתנגד לעליח .מחשבה זו גקראת מחשבה
מרכםיםםית ,מפני שהיא בנויה על הכרת התועלת .אולם נקה את אמריקה ,הלא גם
היא נבנתה על העליה ,הלא בלי עליה לא היתה אמריקה קיימת כעת ,ואף על פי
כן אץ הפועל האמריקאי נלהם בעד העליה .אילו היו האנשים עושים כל מה שמביא
להם תועלת ,אז כל ההיסטוריה האנושית היתה מתנהלת בהכמה ובשכל .האם זוהי
סהשבה סרכסיםםית ז הלא המחשבה המרכסיסטית באה לנתה את הגורמים המביאים
לכך שאין האנשים עושים מה שמביא להם תועלת ,כי אם מה שמזיק להם .ויש
הוקים לכך .מה טוב היה אילו אפשר היה להעמיד את כל הגורל של העלית העברית
על אותו הםילוגיזם הנפלא ,שמכיון שעליה מביאה תועלת לפועל הערבי הרי יהיה
בעד העליה! ובאותה דרך היינו אומרים זאת גם ביתם לזכות העבודה העברית:
הלא יש לנו פועל ערבי מאורגן ,ואם נםגור את חדרך בפני חורן ועבר־הירדן ונפתה
את הדרך בפני העלית משניפשוק ,מצד אהד נגזור על עליה בלתי־מאורגנת ,מצד
שגי יסכים גם הפועל הערבי לעליה מוגברת של החלוץ ,כי היא הלא עליה מאורגנת.
ואיזו השכונות יכולים לעשות בענץ זכות העבודה? במקום שיש אינטרגציוגליות
היכולים להיות אילו ניגודים שהם ז יש בענץ זה דוגמאות מענינות מאד ,דוגמאות
קלםיות .פולין היא ארץ של תנועת פועלים מאורגנת .והייתי שמה אם ארגון
ההמונים בארץ-ישראל יגיע במשך עשרות שנים ל&ה שהגיעה פ .פ .ם ,.לא עכשיו,
כי אם עוד לפני עשרים שנה .אף על פי כן ,מהו מצב העבודה העברית בפולין?
ואיד מתיהם הפועל הפולני המאורגן ,בעל ההכרה ,לפועל היהודי ,שהוא הבד אתו
באינםרנציונל? איד הוא מתיהם לזכות העבודה שלו במשק היהודי? עוד לפני
עשרים שנה היה נאלץ ״הבונד״ לנהל מלחמה כבדה מאד גם נגד הברו המאורגן
במפלגה סוציאליסטית .וה״בונד״ הלא היה מפלגה שלא היתה חשודה בשוביניות,
אבל ברגע האחרון לא היה יכול להפקיר את הפועל היהודי .מבחינה תיאורטית
כל הביסוס הזה מצהיק ,מבהינה גפשית הוא מכאיב מאד .מה הדבר הזה שהכאיב
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מכאוביה ,אשר זילזלה בעצמה ,אשד הלכה אחרי מחשבות מופשטות ,אשר עשתה
את הסוציאליזם שלה לדבר בלתי־מוםרי ,מפני שהכירה רק בהובות לגבי השני
ולא הכירה בזכויות האדם לגבי עצמו להיות .ומכאיב הוא ביםום זה ביהוד בין
הבהורים שלנו .הלא כל התוכן הממשי של הציוגות הוא לתת עבודה להמוגים
יהודים .התוכן הזה ,המביא הנה אנשים ואשר בלעדיו אין ערך לציונות ,הוא
להבטיח על פני כדור־האדץ זכות עבודה לאדם היהודי .אין אנו יכולים לזלזל
בדבר זה שבלעדיו אין לנו היים ואין טעם לכל התנועה שלנו .ואם אנשים כמו
הוגו ברגמן והבריו ,אשר לפני שנים אחדות נסעו לפרג והשבו את עצמם כתלמידי
א .ד .גורדון ,וכותבים עוד עכשיו על גורדון ,מפקפקים בזה — אין מן הראוי שישאו
את שמו של גורדון לשוא ,בשעה שהם מתכהשים לדברים שבשבילו היו העיקר.
בשבילו לא המטפיסיקה העיקר ,כי אם העבודה העברית .ברגע זה אני רוצה להסתכל
במוחו ובנפשו של האיש המשכיל שלנו ולראות איזה צמה עשה שם שרשים .איך
אנשים יכולים לשכוה דברים אשר היו בשבילם עיקרי העיקרים ,שלשמם באו
לארץ־ישראל!

ואיך פועלים

בארץ־ישראל ,אשר כל עצם קיומם בה הוא

מלהמה על זכות העבודה העברית — ,ובמידה שמלחמה זו נחלשת אין להם זכות
קיום ,אין להם אפשרות קיום — איך הם יכולים לשכות את זה ,לנתר על זח,
לדלדל את הרעיון הזה?
נעזוב כרגע את השאלה ,מה יכול להיות תכנו של ארגון הפועל הערבי
לגבינו אנו מצד כל הדברים המוגזמים שמיהםים לו ,ונתבונן לדעת מה הן התקוות
הפוליטיות שתולים בו .הארגון צריך להביא ,לפי דעת ארם ,לידי יצירת רפובליקה
םוביטית .אהדת אין הארגון כדאי .על כל פנים הוא צריך להוציא את השלטון מידי
הכנופיה האפנדית והוא צריך לקבוע פוליטיקה אתרת .כרגע אקבל את הכל ,לא
אדון על הפועל הערבי שנמצא כיום בארץ ,כי אם אקבל את הפועל הערבי הרומנטי
שאפשר לצייר לו אטריבוטים אידיאליסטיים ,ואני בכל זאת רוצה לברר ,היש
תועלת לבנות אור:נטציה פוליטית לגבי גורל הארץ בשביל התקופה הקרובה על
ארגון הפועל הערבי .בשביל זה צריך לפתור שאלה אחת :מה הוא הפועל הערבי
בארץ? האם הוא דוב בארץ? מה משקלו המשקי ,האוכלוםי והכלכלי בתוך העם
הערבי ? נניה ,מהר נקה את כל הפועלים הערבים ונכניס אותם להסתדרות .לא אעמוד
על צורות הארגון ,שכל כך קשה לפתור אותן בין צ׳כים וגרמנים ,וכל כך קל,
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כמובן ,לפתור אותן בעזרת הוגו ברגמן וארם .אולם נניח שכבר הכנסנו אותם
להסתדרות ,ואז מתעוררת השאלה ,מהו משקלו הפוליטי של הפועל הערבי בארץ,
מה הוא המספר של הפועלים הערבים בארץ? הקומוניסטים אומרים — אמנם לא
תמיד ,כי אם בזמן שזה נהוץ להם — ,כי ישנם המישים אלף פועלים ערבים
בארץ .פ .ק .פ .אומרת ככה במקום אחד .במקום אחר ,במקום שצריך לד״וכיה
שהמהפכה באיץ־ישדאל יכולה להיות רק מהפכה בדוית ,מדובר על כך שהפועלים
הערבים בארץ־ישדאל מהווים רק  5אהוזים של האוכלוסין ,היינו  .35,000אברמוביץ
ניסה פעם להתעמק בשאלה זו ובא לידי מסקנה ,כי בערים נמצאים  12,000פועלים
ערבים .בכלל יודעים בעולם ,גם םוציאליםטים קנאים מבינים זאת ,שפועל בכלל
איננו מעור אהד ,שיש הבדל בין ארגון הפועל העירוני ובין ארגון הפועל החקלאי.
אבל נניה שאצלנו כל  30,000הפועלים הערבים יודעים קרוא וכתוב וכולם מאורגנים,
ואז מתיצבת השאלה :מה הוא משקלו של הפועל הערבי ,ביהוד של הפועל הערבי
העירוני ,כי בשביל מהפכה בא בחשבון בעיקר הפועל הערבי הזה ,מה הוא משקלו
לגבי השלטון הפוליטי בארץ ? ארץ־ישראל היא ארץ אגררית ,הפועל החי על עבודה
שכירה ממש ,כלומר ,פועל רכבת ,חפועל בבית־חתשת ,מהווה מםפר קטן מאד,
בכן המספר של הפועלים הערבים ההיים על עבודה שכירה ממש יהיה עוד הרבה
יותר קטן מהמספר האמור .ואם נתלה בו את כל התקוות ,האם הוא גותן לגו את
;מפתח לסתור את כל השאלות הפוליטיות ,שאנהנו רוצים לסתור אותן בארץ ז
ברצותנו למצוא דרך לפתרון השאלה הפוליטית הערבית ,הרי גם בשביל אלה
המוכנים לנתר על חציונות ועל פיתוח הארץ ,המםפי הזה עדיין אינו יוצר את
המנוף בשביל השלטון בארץ .אם הקומאינטרן בא ואומר :אני רוצה בדיקםםורה
של הפרוליטריון ,טעמתי את טעמה של זו וטובה היא בעיני ,הוא יכול לחניח
שמהר ארץ-ישראל תיכבש על ידי מוסקבה ,ואז הפרוליטריון יוכל לקבל לידו את
השלטון בארץ ,כשם שקיבל אותו בבוכרה ובםין ,שאף שם אין פדוליטריון מפותח
יותי מפה .הפיקציה מבינה שמבלי שתבוא עזרה ממוסקבה אין לו ערך לארגון הזה.
אבל אם הדבדים האלה נשמעים לא מפי אנשים המקווים שמהי או מהיתים יכנס
הנה הקומאינטדן ,אנו הייבים לדעת מה הן התקוות הפוליטיות ש ה ם קושרים
בדבר הזה .אם אפשר עוד לזלזל בנו ,אם אפשר לזלזל בזכות העבודה שלנו ,בזכות
העליה שלנו ,צייך בכל זאת להשוב מה הן הפרספקטיבות הפוליטיות שיש בזה,
אני כופי שיש בזה פיםפקטיבות פוליטיות כאלה .צייך להעייך את האיגון
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המשותף לפי מה שיש בו ,לפי ערכו המציאותי ,לפי התועלת שהוא יכול להביא לנו.
עוד שאלה אתת ביחס לצורות הארגון .כשאני קורא את הויכוהים המתנהלים
על יסודות הארגון ,על םקציות או לא םקציות ,הדי אלה מעסיקים אותי מן הצד
המתודולוגי :איד אנשים מנסים לפתור שאלות כאלה ? הניסו פעם להתבונן מה זאת
אגודה מקצועית עם שתי לשוגות! הייתי באמריקה ,ראיתי שם תגועה מקצועית
יהודית ,איטלקית ,שאץ בה שום דעות לאומיות שוביניסטיות ובכל זאת הם
מאורגנים להוד .בתנועה המקצועית האמריקאית שלטה למעשה כמעט שסה אהת,
השפה האנגלית ,ובכל זאת יש שם לא םקציות ,כי אם לוקלים ,לוקל יהודי ,לוקל
אנגלי ,לוקל איםלקי .יש נם מעט איםלקים המדברים אידיש ויש יהודים המדברים
אנגלית ,ובכל זאת יש לוקלים מיוהדים .אצלנו כשמציגים את שאלת הארגון
המשותף אין מנסים כלל לתאר כיצד תפעל המכונה הזאת .מנסים קודם
כל לפתור שאלות אהרות .פ .ק .פ .צריכה קודם כל לפתור את השאלה
איד

לההריב את

ההסתדרות.

בשביל

״פועלי־ציוך

שמאל

היה

הארגון

המשותף אמצעי די טוב כדי להפריד את ההתישבות הקואופרטיבית מן הארגון
המקצועי .את הדיר הנוחה יותר בשביל לארגן את הפועל הערבי איגם מהפשים
כלל .הנה ,למשל ,בארץ כצ׳כוםלובקיה שיש בה תנועת פועלים בעלת תרבות כמעט
של דורות ,ארץ שיש בה מגמות אינטדנציונליות הזקות למדי ,ובזמן האהדון גם
השלימו בה הגרמנים והצ׳כים — ואף על פי כן לא הגיעו לידי ביטול התגועה
המקצועית הנפרדת .הם הגיעו רק ליצירת גג .אולי אץ זאת הצורה האידיאלית,
אבל דברים כאלה אינם נעשים לפי פסוק ישן או פסוק הדש.
איד אני רואה את השאלה הזאת בשמה מצומצם של ארגון הפועל הערבי?
יש מרתק ידוע בין שתי רמות התיים ,היהודית והערבית ,שאולי בכלל אין לעבור
אותו בקפיצה .ולמרות שלא מצאתי כתוב בספרים ,ששני עמים בארץ אתת יוכלו
להיות שייכים למעגלי־כלכלה שונים ,אץ לפני אלא מה שעיני רואות .אני אומר,
שלושה מעגלי־כלכלה ישנם בארץ .יש מעגל־כלכלה עברי ,ישנו מעגל״כלכלה פלהי
ויש מעגל־כלכלה בדוי בארץ ובהוץ־לארץ .כל מעגל־כלכלה מהווה כמעט ציביליז
ציה שלמה ,פוליטית ותרבותית .ומי שהושב ברצינות על השאלה הערבית ואיגו
רוצה לפתור אותה באפם יד ,על ידי פרלמנט וכר ,הייב לראות שהפרובלימות האלה
נעוצות בזה שיש מסביבנו סביבה בדוית! וזו — מקור לכל מיני סכנות ,לכל מיני
תקלות ,להורדת שכר עבודה ולחוסר בטחון בארץ .הרוה שנים נ ג ט י ו להתחבט
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במעגל זה בלי פתרון .הארגון המוצלת ביותר של הפועל הערבי ימלא אולי שליחות
ידועה ,אבל לא ייצור כוה שיעמוד בפני הסכנה של הציביליזציה הבדוית .משום זה
אינני מתאר לי שבכוה הארגון בלבד — אם לא בכוה ממשלה — אפשר יהיה לסגור
את הארץ בפני העליה מעבר־הירדן ומהורן ,אשר מתוך כל התנאים האתנוגרפיים,
הלשוניים )מפני שהם בני הארץ ,בני המדבר( אין בשבילם מכם ,גבולין ,תתנות
משטרה .ואם יהיה שם רעב יבואו הנה ,ושום ארגון מוצלת של אותם 20,000—15,000
פועלים ערבים לא יעמוד בפני הדבר הזה .אבל יהד עם זה כל עליה תרבותית של
הפועל הערבי ,כל עליית הצרכים שלו ,מיטיבה ומקילה ומאפשרת לנו את עלייתנו,
באופן שלא נצטרך לרדת מהרמה הכלכלית שלנו .אני מיהם לזה גם השיבות
פוליטית מסוימת .אני מניה שיהיו אלמנטים כאלה בין הפועל הערבי ,אולי מעסים,
אבל יהיו כאלה ,אשר יקבלו את דברנו אליהם ,אשר יגידו לעצמם כי יש אמת בזה.
יכולים להימצא ערבים אשר יראו את הפרספקטיבה הפוליטית הגדולה האצורה במפעל
שלנו ,שיקבלו אותה מתוך ראיה סוציאליסטית ,שיראו שעלייתנו אינה סכנה
לערבים .מתוך ראיה רהבה יכול הדבר הזה לקרות .אנהנו צריכים גם לעבוד בכיווז
זה .אבל אנחנו עושים את חתקוח חזאת למגוחכת ,אם אנהנו רואים בה תקוה
המונית .מצד אהד הקומאינטרן לא יפסיק את עבודתו ויארגן את הפועל הערבי
באמצעים שונים ,באידיאליזם ,במהיר ,והוא ידע לנצל נימים שונות .אין אצלי שום
ספק שהתנועה הפטריוטית ,הנתמכת גם על ידי הקומאינטרן וגם על ידי הוגי
הממשלה ,ועוד אולי על ידי מישהו ,תשתדל להקים ארגון פועלים ערבים .יהיו
איפוא אצלם זרמים שונים ,ועל כן צריך שיהיה גם זרם שלנו .והלואי שבעבודה
רבה יהיו לנו  500פועלים ערבים נבהרים ישרים ,קצם אידיאליסטים ,בעלי הכרה
פוליטית מסוימת ,לא הכרה של התבוללות ,אלא הכרה שהגידול שלנו עוזר גם להם
במובן סוציאלי והוא איננו מסכן את עתידם הלאומי )על זה עוד אדבר( והם יכירו
בנו ,מתוך ראיית העניגים של עמי ערב בכללם ,ככוה מסייע השוב .ויש גם ענין
פרטי בזה ,זה מרחיב את ההייס ,זה יוצר תנאים לעזרה הדדית ,עזרה כלכלית ,עזרה
מדיצינית .אם אנהנו מציגים לעצמנו כמטרה מסוימת ליצור קבוצה כזו ,יהיה לה
ערך ,היא תשבור את ההזית הריאקציונית .הקומאינטרן לא ישבור את התזית
הריאקציונית ,מכיון שהוא יתמוך בכל הזלן של רדיפות ופרעות .אבל קבוצה כזאת
היובית שתראה את עצמה כחברה לנו ,אם כי היא לא תהיה מתבוללת בנו ,יכולה
לשמש לנו עזרה וידידות ונאמנות .אבל מבהינה פוליסית לא אתלה לעולם את
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כל תקוות הציונות בזה .הדרך המעשית שאפשר ללכת בה ,לדעתי ,היא לא דרך
מקצועית ,כי אם דרד של קלובים ,שבהם הפועל היהודי יוכל להיפגש עם הפועל
הערבי .כשם שאצלנו התהיל הארגון מקופת הולים ,גם כאן יש מקום לעזרה
מדיצינית ,לעזרה הדדית או לקופת מלוה או לפעולה תרבותית משותפת .יש להקים
גרעינים כאלה בכל מקום ומקום אשר בהם אפשרית פגישה ,מבלי שתהיה אהריות
מקיפה לכל הענינים .אפשר גם לעזור בתפקידים כלכליים! אם זה לא יביא לידי
סיבוכים בלשכת העבודה ,נדאג להם אולי גם לזה.
יש שלושה טיפוסים של משק בארץ־ישראל :מקומות עבודה מעורבים ,משק
יהודי ומשק ערבי .במקומות העבודה המעורבים ,כגון ברכבת ,בדואר וכר ,שם
תנאים טבעיים לארגון המשותף .שם באמת יש שוק עבודה אהד ,קיימים על פי רוב
תנאים שוים ,אין מלהמה לאומית׳ איז דהיקה מצדנו ,זהו המקום ששם אפשר
להצלית .יש עוד משק אחד שבו אפשר לנו לעבוד .מדוע לא לארגן את הפועל
הערכי במשק הערבי ז זה אינו פוגע בנו .שם נמצא הפועל הערבי בסביבה הטבעית
שלו ,למשל ,במגדל גד או בשכם ,שם נלד ונארגן את הפועל הערבי .כל ההד שם
הוא טבעי בשבילו .המקום המםובד בשאלה זו הוא בעיקר במקום שהפועל הערבי
והיהודי נפגשים במשק היהודי .כאן יש התהדות לאומית ,כאן יש שאלה של זכות
עבודה ,כאן יש סבד גדול של שאלות .ואין אני תופס ביחס לםבד הזה את העמדה
של אחרים בתוכנו .אני אומר .יש לנו הזכות המוסרית המלאה על המשק העברי,
במאה אחוזים .אנהנו יצרנו את המשק הזה ,הוא נוצר בכםסינו ,חוא נוצר בדמינו,
יש לו תפקיד מםוים .תהיה זכות לדרוש שיפתהו את המשק היהודי בשביל העבודה
הערבית אם יפתהו את המישק הערבי בשביל העבודה היהודית .אם יאמרו שאין
משק ערבי סגור ,לא שיגידו זאת במובן יורידי ,כי אם שהוא יפתח לפנינו במובן
כלכלי ,אז נשב לדון על השאלה הזאת ,אולי יהיה הדבר כדאי גם לנו .אולם כשקיים
מכם באמו מדינה על הסחורה שלי ,מותר לי להטיל מכ• על הסחורה של הארץ
ההיא .אני מדבר על זה לא »תוד פרינציפים ,כי אם מתוד ההשבון הפשוט .לא
יתכז שישבו שני עמים בארץ אתת ,זה על יד זה ,לאהד תהיה פריבילגיה שהמשק
שלו םגור בשביל השני וחמשק של השני פתוה בשבילו .כל זמן שקיים מצב כזה יש
לנו זכות מותלטת לדרוש מאה אהוזים עבודה במשק העברי .ולא רק יהודים יכירו
בזה ,כי אם גס כל םריבונל ישר מוכרה להכיר זאת ,אס לא יכיר נילהס על זה,
ומצפוני יהיה שקט.
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אילו חשבנו ברצינות על הארגון המשותף ,היינו מתהילים במקומות הקלים
ביותר ,אולם לא במקומות שיכולים להתפתח שם קונפליקטים .אולם אצלנו הסכו
את הסדר .את הפרובלימה הבוערת של ארגון הפועל הערבי מעמידים לא ברכבת,
לא בדואר ,לא בשכם ולא בהיפה אפילו ,כי אם במושבה העברית.
ארגון קלובים של פועלים ערבים בעלי הכרה במקצת ,ארגון שנקדיש לו גם
כוחות ונעזור לו ,ישמש אולי גרעין לפעולה ערבית רהבה .לזה אני פיהם השיבות
וכדאי להקדיש לזה כוהות .ההסתדרות שלנו מגלה בנדון זה איזו חולשח ,שחיא
מסוכנת .לא ״ברית שלום״ ו״אהות הפועל״ הן המסוכנות .כל פעולותיהן ניזונות
מחוסר הפעולה של ההסתדרות .זה נותן לאנשים ידועים תקוות מוגזמות .זה יוצר
בשבילם מקום להתגדר בו; הנה הם עושים ,אהרים לא עושים .מדוע אנהנו לא
עושים? אולי משום שרוצים לעשות עבודה שפריה ניכר מיה ואולי משום שלא
אנשים רבים מסוגלים לכך .הדבר הזה עלול להתנקם בנו .אילו במקומות נוהים,
ברכבת ,בערים ,היו נמצאות קבוצות של אנשים שהיו מתמסרים לכך — היה הדבר
בעל השיבות מרובה.
ואביע עוד רעיון ,אף על פי שיחי •:ב לאפיקורםי .לשאלת הפלהים אני מיהם
השיבות יותר גדולה מאשר לארגון הפועל הערבי .אינני מאמין שהפעולח חעדבית
שלנו האמיתית ,זאת אומדת ,פעולה מעשיית והשובה ,תיעשה במרכז .סובה כל פעולה
מרכזית שתוכל להיטיב ולתקז ,אולם בכלל אנהנו מפוזרים בארץ ,והיהסים
האמיתיים בינינו וכץ הערביים בארץ לא יקבעו על ידי מרכז ,הם יקבעו על ידי
שורה של פעולות ויהםים מקומיים ,ומשם אולי תצמה גם התועלת .אני יכול למנות
פעולות מקומיות לעשרות ,ביהם לעזרה הדדית כזו ,שיכולות להיות תשובות .לאו
דוקא סורמולות השוב למצוא .זוהי טעות אם רואים את העיקר בארגון הסקציות
ובצורתז .אלה הם דברים פתות השובים .יש כאן צורך לשבור הןי ידוע ,יש להעמיק
•,״רשים בתוך ההיים שלהם ,או לרכוש לנו דברים ההםריפ לנו ,הבנה ,טקט ,תסיסה
ידועה ,שאפשר לרכוש רק במשך דורות .המרכז צריך רק לתת דהיסות ,לברר את
הדברים! והחברים ,כשם שהם יוצרים איניציאטיבות במשק ,כ ד הם מוכרהים
לנקוט באיניציאטיבות מקומיות בענין זה.
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ב
ל״חיים חישץ" )עמוד (251
לדברי בדל אלה ,שנאמרו בסוף תרצ״ב ,יסמכו בזה שני קטעים
שלו על תולדות תיבר\ציון ,שנכתבו ,כנראה ,סמוך לאותו זמן.

מזלה של חיבת-ציון
)רשימה בכתב־ידו של בדל ,שלא נגמרה(
מזלה של היבתיציון לא שיהק לה שהג יובלה יוהג בשעה סובה ושמהה.
אכן ,לא בשעה של הרתבת־הדעת אגו גקראים להעלות על לב את זכר הגיצגיס
הראשונים של תנועת התקומה בישראל ,להשב את ההשבון של המישים השנים
ה ר א ש ו נ ו ת  ,הראשונות לא דק להיבת־ציון אלא גם לשיבת־ציון .רבות Tעה
תנועתנו שעות־שםל וצמצום הדמות ,דלות מביישת ואזלת־יד .אבל מי מן הזקנים
יאמר לנו ,אם גם בימי-קסנות שלה ,בהפסקות המרובות שבץ דגעי ההתעוררות
הקצרים ,היו לה לתנועת שיבת־ציון ימים כל כד קשים ,קודרים וזועמים ,ימי עזובה
ומנוסה ורפיוךרוה ואבדךעצות ,כימים אלה .התקום בנו עתה הרוה להוג יום זה
כראוי לו ,להעמידו במקום הכבוד המגיע לו במהשבת הדור ובמרכז מאמציו ,הימצא
T

בנו עתה העוז לבלתי הסתפק בהדלקת נרות״זכרון להםד־נעוריגו ,מעץ מילוי חובה
לעבר התמים וההביב ,אלא להדליק בימים אלה את האבוקה של שיבת־ציון ולהרים
T

אותה ,ביתר כוה מאשר עד עתה ,מעל לראש העם המוכה והמםוער?
אך העצב הזה ,הפרוש על היינו בימים אלה ,המצור הכבד הזה בו אבו
נתונים ,והמבוכה ומבוקר .בתוד המחנה הציוגי ההי בהרגשה של צבא גיגף — כל
אלה אין בכוהם להעיב כלשהו את האמיתות העמוקות והגדולות אשר נגלו עלינו עם
היבת־ציון .השטתיות המעלה גרה ,שהשתררה בחינוד הציוגי במשך עשרות שגים,
ויצרה אמרות עוברות לסוהר ,הרגילה את הדור הציוגי השגי והשלישי להביט
בגובה לבב על התנועה אשר ממנה נהלו את מיטב קגיגיהם .הציונות בצורתה
האירופית ,המדינית ,הםסודנםית-שוייצית ,לא יכלה להתיזזם בכבוד אל אותה
התנועודהורתה של המורה העברי ,המלמד ,הבעל־בית ,האברך העיירתי .מי לא
שמע על קטנות־המושגים של היבת־ציון ,על הרומנטיקה השמרנית שלה ,מי לא
ליגלג על ״העז״ של לילינבלום י מי בשעתו לא היה גאה בהכרתו ,שבמקום שביל*
העזים העלוב הוא יודע את חמרחב של פוליטיקה עולמית ,העשויה להביא אותנו
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קלת־חכנפים,

את

שהציגה

העז כסמל של רומנםיקה לאומית סנטימנטלית ,המקשיחח את לבה מן הצרות
הריאליות הגדולות של בית ישראל ,וכסמל של קטנות־המוהין ,שאינה מבינה לרוה
הזמן ואינה יודעת להשתמש במכשירים המודרניים של תנועות ציבוריות —
תעמולה זו גם לא התהילה לתמר לא דק לרות הנאמנות והשרשיות הצסונה
ב״עז״ זו ,תכונות הכרתיות לתנועה אשר מפעם לפעם נגדרת כל דרך בפניה
והיא הייבת לא להירתע ולדרוך בשביל הצר ,כי אם גם אל הריאליזם הטרגי העמוק
T

המםתמל בעז ובדונם .לא בלב קל הגיע לילינבלום אל פולהן *הןז״.
טרם עמדנו על הסוד של שנות תרמ״א—תרמ״ב ,על נכםי־הרוה שהם הנהילו
לנו ,על אותו הזעזוע הנפשי הגדול אשר הקיף לא את העם אלא את השכבה
הראשונה ,העליונה במובן הרוהני ,האינטואיטיבי שבעם :מותר לומר שאין לך
קנין הברתי ולאומי בתנועתנו ,ששרשיו אינם נעוצים באותם הימים,, .לא בהכין
קולוניות לבד נמלא את תובתנו

אף לא למען ההיות את השפה העברית

עלינו לקומם את הריםותינו ,אד למען רומם את עמנו עצמו משפל מצבו המדיני״,
אלה דברי לילינבלום במאמרו הראשון על היבת־ציון ,בויכוהו עם בךיהודה .ויותר
מזה ,באותם הימים עודנו הושב ,,כי אם לא נשיג רשות לכונן בארץ אבותינו כל
ממשלה ,הלא טוב לנו לכונן קולוניות באמריקה״ ,ורק לאהד זמן ,לאהד תוספת
עיון בשאלת ארץ-ישדאל ואמריקה ובדרכי ההגשמה הוא מתחזק בהכרה ,,כי
קודם למדינה״.

הישוב

מעט מאד יודעת גם התנועה הציונית על תולדותיה ,על עברה ,על אוצרותיה
T

הרעיוניים והשכליים והנפשיים .ככל תנועה פדוליטרית ומעמד שפל ומדוכא רהוקה
גם התנועה הציונית מרתוש כבוד אמיתי לעצמה ,לאישיה ,לכיבושיה .תמיד יראה,
T

כי שם במרהקיס ,אצל אהדים ,יש גדולים ,הוגים ,גיבורים ,אמיצים .ומה פלאן
באוניברםיםה העברית ישנה אפילו קתדרה לשלום-עמים ,אך אין קתדרה לתולדות
1

חיבת־ציון .וההיםםוריון היהידי הראוי לשמו שיש לתנועה זו מכתת את רגליו
בארצות חגולח בשליחות מעשית של התנועה .כי עם כל היותנו לחוסים אחרי
,.רוח״ אין אנו יודעים להעריך את הרוה החיח ,חרוח חיוצרת שלנו.
1

]מכוון ,כנראח ,לא .דדויאנוב[
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אוצר גלום
)רשימה בכתב־ידו של בדל ,שלא נגמרה(
לאהד הפסקה של שבע שנים נסתיים בדפוס הכרך השלישי של ״כתבים
לתולדות תיבת-ציון וישוב ארץ-ישראל״ ,הערוכים על ידי א .ד ר ו יא נ ו ב .ספק
אם לידי רבים מן הקוראים־המשכילים הגיעו הכרכים הראשונים של הספר הזה,
הגדול והמיוחד במינו ,אשר סידורו ההל לפני כשמונזדעשרה שנה ואשר שלושת
כרכיו יצאו באטיות מכאיבה ומיאשת משגת תרע״ט באודיםה ועד שלהי תרצ״ב
בתל־אביב ,אולם אם יש עוד בקרבנו קוראים אשר צרכיהם התרבותיים איגם
מופנים רק אל מה שמקובל ומוסכם ״בעולם הגדול״ ,והגתלת של תנועת שהרורנו
יקרה להם ,הרי אלה היכו וציפו שנים רבות לסה שגנוז למענם בכרך השלישי .כי
אכן ,למעלה מ־ 1500כתבים ותעודות של תנועת שהרורנו בעודה באבה ,עם
נצנוצי תקוותיה ,ועם יםוריה ,ועם שגגותיה ולבטיה ,ועם מעשי אבות סימן לבנים,
גנוזים וצרורים בתוך שלושת הכרכים שסידר למעננו א .דרויאנוב .ובתנועה יתומה
בתנועתנו ,אשר אינה ראויה ,כגראה ,שאת תולדותיה ילמדו אפילו בקתדרה של
האוניברסיטה הלאומית ,ואשד לא זכתה אלא להובביס מלקטים הםדי-אמצעים
והםריימכשירים ,לפרקים גם הםרי־הכשרה ,הרי זו מתנת־גורל שעוד שרד לועד
האודיםאי שומר נאמן ,אשר דאה לעצמו שליהות בהצלת הארכיון וסידורו למעננו,
ולמען אלה אשר אולי עוד יבואו ואשר ימצאו בכתבים בלים אלה אוצרות לזדאכזב.
דומה כי מעטות הן בעברית עבודות מהקר וכינוס ,המוצאות בהקפדה כזאת
ובהבהנה כזאת בערד הדברים ובדיוק בקטנות ,כאשר הוצאו הכתביט הללו .אפשר
להצטער על שהמכנס לא הרהיב את המסגרת ,ולא ליקט גם אותן התעודות שאולי
באו בדפוס בפקומות אתרים )מדוע ,למשל ,נכנם מכתבו של אר׳ד ליהליל ולא
*כתבו של יהל״ל לאו״ר ו מדוע ,למשל ,נכנםו מכתביו ההשובים לתולדות ביל״ו של
ולדימיר דובנוב מתיד ״יברייםקיה סטארינה׳ ולא מכתבו של ד״ר שטיין מתור
־ T

הקובץ ״פלשתינה״( ,כיון שהמכנס לא צימצם את עצמו דק בארכיונים שבפתבי־יד
של הובבי-ציון ,ובצדק ,וכינס גם תעודות שבדפוס ,התשובות לגורל התנועה .מה
היתה אמודהמידה בכינוס זה ז

ה ע ר ו ת
אחרי עשרים שנה
)במועצת ״אתדות־העבודה׳׳ לעניני המושבה ,ז׳ בשבט תרם״ט(
״קונטרס״ שם״ב ,שבט תרפ׳יט ,עמוד .3
עמוד  ,11שורה  : 17מ ר ח  .היא גבעת״עדה.
עמוד  ,13שורה  : 10״מעבר״ .עיין כרך ג  ,עמוד .389
שם ,שורה  :25״בונציה שוייג״ .גיבור אהד הסיפורים של י  .ל .פרץ,
שיש בידו להשיג בעולם־האמת כל אשד יבקש ,בזכות מעשיו הטובים
בעולם הזה ,ואינו מבקש אלא להם בחמאה.
עמוד  ,15שורה  : 21פםקל ,פרץ .אגרונום ופרדםן בפתח־תקוה שהיה מעסיק ערבים
בםרדםו.
,

מניני תל־חי נ ח י י ח ס וכמותם
״דבר״ ,גליון  ,1164י׳ באדר ב׳ תדפ״ט .22.3.29 ,דבר היום.
החתימה :ב .כ.
עמוד  ,17שורה ל :ה ל ו ר ד היהודי ח א נ ג ל י מ צ י ב ל ח ם מ צ ב ח  .ממון ללורד
מלצ׳ט )הוא אלפרד מונד( ,אשר תרם את מרבית הכסף להקמת המצבה ליופף
טרומפלדוד בכפר־גלעדי.
שם :ה מ ד י נ א י הציוני .מכוון לז .ז׳בוטיגםקי .עיין להלן ,עמוד 401
נם העליח חשניח
״דבר״ ,בליון  ,1196כ בניסן תדפ״ט.30.4.1929 ,
,

עמוד  ,19שורה  : 30ב י ת רומנ^ב .שושלת הצארים ברוסיה שמוגרה עם מהפכת
אוקטובר .1917
עמוד  ,20שורה  : 14י ע ק ב קריל .תרמ״א—תש״ו .פרדסן בסתה־תקוה .עלה לארץ
בשנת תרם״ו .מיהידי־םגולה במושבה ,שמר בקנאות על ענודה עברית
נפרדםו ושימש »ופת לדנים.

גי
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שם :דייר ה י י ם ח י ס י ן  .עיין למעלה ,עמוד .251
שם ,שורה  :18דייר ה ל ל י פ ה  .נולד ב־ 1864בםימפרופול )רוסיה( ומת ב־1936
בהיפה .רופא־הלוץ ועסקן ציוני .עלה בשנת  .1891בשנת  1895היה ראש
הועד הפועל של הובבי־ציון בארץ־ישראל .התבונן בעין פקוהה מתוך
דאבון לב ואזלת״יד למשטר הפקידות הברונית במושבות בזמן ההוא .הגה
בשאלות התישבות פועלים .הצטיינה ביתוד תקופת עבודתו כרופא בהדרה
ובזכרוךיעקב ,בה פעל הרבה במלהמה בקדחת הסמאירה ,אשר היתה שלםת
בשומרון .בסוף ימיו ישב בהיפה .היה הביב מאד על הפועלים והמון העם,
בשל יהםו האבהי אליהם בשעת מהלה והסעד שהיה מגיש לרבים גם לאהריה.
לאתר מותו פורסם ספרו ,.דור מעפילים״ ,תל־אביב ,תדצ״ם.
שם :ד ״ ר מלכין ,שבתי .1926—1867 .עלה לארץ בשנת  .1900היה רופא בהדרה
ובמושבות הגליל העליון .ביתו היה פתוה לפועל העברי בימי העליה השניה.
נלתם בקדחת והציל נפשית הרבה .בשנת  1919היה הרופא הקבוע הראשון
של קופת־הולים בתל־אביב .היה רופא בנהלל.
שם ,שורה  :21אליהו• ק ר א ו ז ה  .אגרונום .נולד בברדיאנםק )רוסיה( בשנת
תרל״ז .בן  16נכנם כתלמיד לביו־דהםפר ההקלאי מקוה־ישראל ואהרי כן
השתלם בצרפת בתקלאות .בשנות תרם״ד—תר״ע היה מנהל תות םג׳רה
בגליל התהתון ,מיסודה של יקי׳א .כאן ריכז מטובי הפועלים והשומרים בזמן
ההוא ,נתן ידו ליצירת קבוצת הפועלים ,.הקולקטיב״ בםג׳רה בשנת תרם״ה
וסייע בידי מיםדי ״השומר״ )עיין כרך ב׳ ,עמוד  .(330משנת תרע״ד נתמנה
למנהל ביתיהםפר החקלאי מקוה־ישראל .בית־הםפד הזה ,אשר לפני כן
היתה נהוגה בו עבודה ערבית והיה מתנהל בשפה הצרפתית ברוהה של
תברת ״כל ישראל הברים״ ,הפך בהנהלתו של א .קראוזה להיות בית־םפר
הקלאי בדוה התהיה העברית ,המשמש להכשרת תקלאים עובדים.
עמוד  ,21שורה  : 5ק י ש י נ ו ב ו ה ו ט ל  .מכוון לפרעות ביהודי קישינוב והומל בשנת
.1903
שם .1905 :מכוון לפרעות ביהיירים בלמעלה ממאה ערים ועיירות ברוסיה ,בעת
דיכוי תנועת המהפכה הרוסית אותה שנה.
עמוד  ,22שורה  : 8ה ו ב ב י ־ צ י ו ן שכתבו• לנו• :״ ה כ ב ד ו ש ב ב ב י ת ך ״  .בהוגי
T

הובבי־ציון לא הביטו בעין יפה על עליית אגשים מחוסרי אמצעים לארץ.
עיין כרך ג׳ ,עמו.
עמוד  ,23שורה  : 6מ י כ ״ ל  ,מיכה יוסף לבנזון .1852—1828 .משורר עבדי מתקופת
ההשכלה .מת בדמי ימיו .קבצי שיריו :״שירי בודציוך ,״כגור בת־ציוך.
שם :ר נ ״ ק  .רבי נתמן קרוכפל .1840—1785 .פילוסוף עברי .כתביו קובצו בספר
״מורה נבוכי הזמך.
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פתיחה ל״ילקוט אחדדת־העכודח" ,כרך א'
הילקוט — הוצאת התאהדות ציונית־םוציאליםטית של פועלי
ארץ-ישראל ״אתדות-העבודה״ ,תל־אביב ,תרפ״ט .בסוף הפתיהה
רשום :כ״ט אד״ב ,תרפ״ט .ההתימה :ב .כ .גם ״קונטרס״ ש״ע ,ניסן תרפ״ט.

עשר שנות ,,אחדות־חעכודה"
״קוגםדם שע״ב ,אייר תרפ״ט ,עמוד  .5״ילקוט
אתדות־העבודה״ ,כרך ב  /עמוד .385
עמוד  ,27שורה  :9ב מ ע מ ד פ ת ח ־ ת ק ו ח  .מכוון לועידת היסוד של ״אהדות-
העבודה״ שנתקיימה בפתה־תקוה בסוף אדר א׳ תרעי׳ט.
עמוד  ,29שורה  : 18צ ב י ש ץ  .פועל וסופר .נולד ברומני )רוסיה( ב־ .1890מ־1908
היה בקשרי רעות עם יוסף טרומפלדור ,היה פעיל במחשבת הקומונה
ההתישבותית בארץ־ישראל .ב־ 1910עלה לארץ .עבד תהילה בתל-אביב,
במושבות ,אהרי כן בדגניה ,במרהביה ,בכנדת ובקבוצת מגדל שהתקיימה
בזמן ההוא .ב~ 1921היה חבר קבוצת הבנין הראשונה בםתת־תקוה .כתב
שירים וסיפורים מלבטי היצירה הקבוצתית והיי הקבוצה .במאורעות סאי
 1921תש לשכונת אבו־כביר ליד יפו להציל את י  .ח .ברנד ומשפתת יצקד
)שהיתה גם משפהתו( אשר גרו שם ,ונדצת יתד אתם ביום כ״ד ניםן תרפ״א.
קובץ כתביו ״על גבול הדממה״ ,יצא לאור בשנת .1929
עמוד  ,30שורה  : 2ו ו ל פ ם ו ן ו ז ׳ א ן פ י ש ר  .בגי-לויתו של הרצל .ד ו י ד ו ו ל פ ם ו ן
) (1914—1856היה הנשיא הראשון של ההסתדרות הציונית אתרי מות הרצל.
ז׳ א ן ) י ו נ ה ( פ י ש ר ) (1929—1871היה מראשי ציוני בלגיה.
שם :ש ט ר י ק ר  ,רוברט .ממנהיגי הציונות באוסטריה ,מראשי הציונים הרדיקלים.
עבר לרביזיוניסטים ואתרי כן — למפלגת המדינה היהודית .הוסע על ידי
הנאצים מטרזנשטט לאושבינצים בספטמבר .1944
שם ,שורה  :22ח ו י ת ו ׳ ר ע ל ת ל ־ ח י  .בישיבת הועד הזמני בירושלים ,אור
לג׳ אדר תר״פ ,היוו כמה מעסקני הישוב ,ובתוכם ז .ז׳בוטינםקי ,את דעתם
בעד עזיבת תל־ה
שם ,שורה  : 23ה פ ו ל י ט י ק ה ש ל ם מ ו א ל  .עיץ כרך ב  ,עמוד .153
שם :ה מ צ ב ב ה י ל ה ם פ ר  ,שנוצר ב־ ,1926שלא שותפו בו אלא קומץ קטן של
יהודים בעלי מקצוע .מאנשי ״אתדוודהעבודה״ הצביעו על הסכנות הכרוכות
ביצירת כוה צבאי המורכב מערבים בלבד ,ודרשו ,באפ לא ישונה המצב,
להקים יהידה עברית בתיל הגנת הספר .הוגים מסוימים בישוב התגגדו
,

T :

לדרישה הזאת.
שם ,שורה : 24

ק ר י ע ת עבר־הירדן.

עיין כרך ב  /עמוד .301
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עמוד  ,34שורה  : 27״ י ה ו ד ה ״ חברת ביטוה שבראשה עמד זמךמה ז .ז׳בוםינםקי.
עמוד  ,36שורה  : 1ה ת ק ו ו ת ב מ ו נ ד  .אלפדד מעד ,אהדי כן לורד מלצ׳ט.
 .1930—1868מבעלי ההון הגדולים באנגליה .עסקן ציוני .הגה תכניות רבות-
מעוף לפיתוהה הכלכלי של ארץ־ישראל .גאל שטה אדמה בשרון הצפוני,
שנקרא אחרי כן תלימונד.

לדברי חנציכ
״דבר״ ,גליון  ,1075כ״ו בכםליו תרפ״ט .9.12.1928 ,דבר היום.
החתימה :ב .כ .״ילקוט אהדוודהעבודה״ ,כדך א׳ ,עמוד .366
עמוד  ,43שורה  :2ה נ צ י ב ה ח ד ש  .םיר ג׳ון רוברט צ׳נםלור .הגיע לארץ-ישראל
ב~ .6.12.1928שידת בכהונתו עד .1931

מושב גרלין כ׳
״דבר״ ,גליון  ,1079ל׳ בכםליו תרפ״ט .13.12.1928 ,דבר היום .החתימה :ב .כ.
מושב זה של הועד הפועל הציוני נתקיים בסוף דצמבר 1928
בברלין ,ובו נתקבלה ההלטה בשאלת הסוכנות היהודית .במושב
הקודם של הועד הפועל הציוני ביולי  ,1928אף הוא בברלין ,נדונו
מסקנות ,ועדת־החקירה* )עיין כרו ג  ,עמוד .(407
,

עמוד  ,45שורה  : 18ו ע ד ת ה ש ב ע ה  .בועידת הלא־ציונים למען ארץ-ישראל,
שנתכנסה בניו־יודק ב~ ,20.10.1928הוחלט ליפות את כוחו של לואי מרשל
למנות ועדת ארגון בת שבעה הברים לשם מינוי באי־כוהם של הלא־ציונים
בסוכנות היהודית.

עשור ל״חגימה״
מוסף ל״דבר״ ,גליון  ,1080א׳ בטבת תרפ״ס.14.12.1928 ,

עם גאולת מפרץ חיפח
״דבר״ ,גליונות  .1094 ,1093 ,1090י״ג ,י״ז,
י״ת בטבת תרפ״ט;  31,30,26בדצמבר .1928
עמוד  ,48שורה  * :24ה ר ו ס י ם ״  .רוב הציונים הרוסים דרשו בזמן ההוא עבודה
מעשית באדץ-ישדאל ,בניגוד לאתרים שראו את העיקר בפעולה המדינית.
שם ,שורה  : 25ש ו ק ן  ,זלמן .נולד בשנת  .1877עסקן ציוני בגרמניה .הבר הדירק
טוריון של הקרן הקימת לישראל .עלה לארץ בשנת .1933

עמוד  ,53שורה  :28המעשית במרתא ב ת בייתום .אשה עשירה בירושלים

מערות

303

בימי תורבן הבית השני .שלהה שלית לשוק לקנות סולת ולא השיג .שלהתו
להביא פת נקיה וכבד אזלה מן השוק .שלהה אותו שוב ושוב עד שאמרה לו
להביא להם שעורים — ולא מצא.

במלחמת הבחירות לעיריית תל־אביב
)נאום באסיפה ,י״ז בטבת תרפ״ט(
״דבר״ ,גליון  ,1094י״ת בטבת תרפ״ט.31.12.1928 ,
עמוד  ,56שורה  : 16כ פ י ש ת י א ר א ח ד ־ ה ע ם ב ״ ח צ י נ ח מ ח ״  .עיין ״על פרשת
דרכים״ ,הלק א  ,עמוד קל״ג.
עמוד  ,57שורה  : 19ע נ י ן ז כ ר ו ן ־ י ע ק ב  .עיין כרך ג  /עמוד .286
 מ י ר כ ב ת ו־מי מ ק ו מ ו ת ־עמוד  ,258שורה  :24מ ב ט י ח י ם ל ב ו ח ר י ם
מ ר פ א  .בתעמולת הבתירות היו מי שהבטיחו להפוך את תל־אביב למרכז
רפואי ולהשתדל בממשלה בדבר הקמת תתנת־רכבת מרכזית בתל-אביב.
שם ,שורה  :30כ ש ו י ת ק י ן ה ו צ י א א ת כרו-זו ו ק ר א ל ע ל י ה ח ל ו צ י ת .
י ו ס ף ו י ת ק י ן  ,נולד בשנת  1876במוהילוב )רוםיה( ,מת בשנת 1912
בראשוךלציון .עלה לארץ אחרי הקונגרס הציוני הראשון .היה פועל הקלאי,
אהרי כן מורה בגדרה ,כפר־תבור וראשוךלציון .בהורף תרם״ה פירםם
בתתימת ״תבורת צעירים מארץ־ישראל״ ,כרוז לנוער היהודי ברוסיה לעלות
לארץ להיי עבודה .לקריאתו זו היה הד רב ורישומה היה ניכר בעליה השניה.
עיין ״הארץ והעבודה״ ,א  ,הוצאת הועד המרכזי של ״הפועל הצעיר״ ,יפו,
תרע״ג ,עמוד  !77״פרקי הפועל הצעיר  /א  ,תל־אביב תרצ״ה ,עמוד ;31
״מסילה  ,עמוד .6
עמוד  ,59שורה  : 1כ ת ב ס מ י ל נ ס ק י ל ג ו ל ה ע ל ס כ נ ת ה ע ל י ה ב ל י א מ צ ע י ם .
הסופר משה םמילנםקי היה כתבם האדץ־ישראלי של עתונים ציונים ברוסיה.
שם ,שורה  :12כ א ש ר ש ל ד ה ה מ ו ש ב ה ר ה ו ב ו ת ) א ת ז כ ו ת ה ב ה י ר ה (
מ ה מ ו ר ה ש  .ו י ל ק ו מ י ץ  .לפי תקנות המושבה משנת תרם״ח היתה זכות
בהירה במושבה רק לבעל משפחה היושב במושבה שלוש שנים ,או לבעל
בית או בעל נהלה.
עמוד  ,60שורה  :2ה נ ה אנו• ע ו מ ד י ם א ה ר י מ ל ה מ ה מ ו  -צ ל ה ת ב צ י ו נ ו ת
ב ע ד ת ו כ ן ה ס ו כ נ ו ת  .לאהד מושב הועד הפועל הציוני בברלין ביוני
 ,1928בו בוקרו קשה מסקנות ״ועדת החקירה״ )עיין כרד ג  ,עמודים 270
ר (287נתכנסה ועידה של הלא-ציונים באמריקה אשד מינתה ועדה לישוד
ההדורים בין הלא־ציונים והציונים ,ובנובמבר  1928ש ל ת ל ו א י ם מר של
ת ז כ י ר לוייצמן בו בוטאה עמדת הלא־ציונים בשאלות העיקריות של
הציונות ,שהיתה שונה ממסקנות ״ועדת ההקירה״ וקרובה יותר לעמדת
,

,

,
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הציונים בשאלות העליה ,העבודה העברית ,השפה והתרבות העברית ,הקרן
הקימת לישראל והיהם להתישבות הקבוצתית.

לאחר המערכה
,,דבר״ ,גליון  ,1096כ׳ בטבת תדפ״ט .2.1.1929 ,דבר היום .התתימה :ב .כ.
הבהירות לעיריית תל-אביב נתקיימו ב־ .31.12.1928רשימות הפועלים קיבלו
כשליש הקולות של הבוהרים .בין נבהרי הפועלים — גם ב .כצנלםון.
עמוד  ,62שורה  :11״פועלי־ציון״ ה ת א ו מ י ם  .בזמן ההוא היו ,,פועלי־ציוך שמאל
בארץ־ישראל מפולגים לשגי פלגים.
שם ,שורה  : 18גזו־נדהייט ,יעקב .נולד ב~ .1880עסקן ציוני ,מ*אשי ״המזרחי״.
שם ,שורה  :20״גוש ה ע ב ו ד ה ״ ה ר ב י ז י ו נ י ס ט י  .פועלים רביזיוניסטים שהצביעו
בעד רשימת ,,המרכז המאותר״ )רשימת דיזנגוף ,רוקה ,שושנה פרסת
ואהרים( ,שבה הוצג גם מועמד הרביזיוניםםים ד״ר ניינשל ,אך לא נבתר.
שם ,שורה  : 30ה ע ד ו י ה ב ע ד י ה ג נ ו ב ש ל א  .רשימת ,,המרכז המאוהד״ בבהירות
סומנה באות א׳ ,וזו היתה עד אז האות הקבועה של רשימת ההסתדרות
בבתירות שונות.
עמוד  ,63שורה  : 7״ ה ה ת א ה ד ו  -ת ה ד מ ו ק ר ט י ת ״ — רשימת הציונים המתקדמים.
בראשה עמדו :א .ברלין ,ד״ר ב .מוםנזון וד״ר מ .גליקםון.
,

©שר הנאום
,,דבר״ ,גליון  ,1103כ״ה בטבת תרפ״ט .10.1.1929 ,דבר היום.
החתימה :ב .כ .״ילקוט אהדות־העבודה״ ,כרך א  ,עמוד .367
,

עמוד  ,64שורה  : 12״ ה א כ ס י ו מ ה ״ ש ל ה ג י ב ו ר ה ד י ק נ ם י  .בנאומו בתל-אביב
אמר הנציב בין השאר :״אומרים ,טרם ביררתי את זאת ,כי אין היסודות של
תל־אביב תזקים למדי .בכל זאת נעשה כאן מפעל אדיר .מי מכם שקרא את
צ׳אדלם דיקנם יודע את האכסיומה של אהד מגיבוריו ,מיקובר ,כי זה סוד
ההצלחה :אם הכנסתך  19לירות ר 19,5שילינג והוצאת  20לירה ,הרי אתה
אבוד .אם הכנסתך היא  20לירה ואתה מוציא תצי שילינג פתות — הרי
אתה מצליה״.
שם ,שורה  :22ה מ נ י ו ת ש ל ת ע ל ת ס ו א ץ שנרכשו• ע ל י ד י ד ׳ י ז ר ע א ל י .
בנימין ד׳יזרעאלי־ביקונםפילד ) (1881—1804רכש בשנת  ,1875בימי כהונתו
כראש ממשלת בריטניה ,את מרבית המניות של הברת תעלת סואץ ,וכך
עשה את בריטניה שלטת על התעלה.
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הםנגלטיות הקומאינטרנית
״דבר״ ,גליון  ,1112י׳ בשבט תדפ״ט .21.1.1929 ,דבד היום .החתימה :ב .כ.
עמוד  .65שורה  : 12ו ד י ־ ח ו א ר ת  .הוא עמק תפר.
שם ,שורה  :13ה ק ו ם א י נ ט ר ן  .האינטרנציונל
עמוד .304
שם ,שורה  :21ו ד י ע א ל ־ ב ו ם ת א נ י  .עורך־דין ערבי .בינואר  1925הסית בדוים
לעקור עצים שניטעו על ידי הברת פיק״א בסביבות קיסריה .עיין כרד ג׳,
עמוד  ,158בהערה .בטבת תרס״ט עורר בדוים בסביבות הדרה לתבוע זכות
בעלות על שםת אתד מאדמתה ולהפריע לאברים לעבד אותו.
עמוד  ,66שורה  :2ה ״ פ ר ו פ ם ו ר ״ ם א י ר ס ו ן  .מאירםון — מורה ופועל .היה
בהדרה לפני המלהמה העולמית הקודמת ובראשיתה ,אהרי כן — ביסוד־
המעלה .עם העםד ״אתדות־חעבודח״ פרש ממפלגת ,,פועלי־ציוך ,שהיה הבר
בה ,והיה במיםדי מ .פ .ם .נסע לרוסיה ,שם התכחש לציוגות וגרתם' למרכבת
ד.״:בםקציח״ ,בשמשו ״פרופסור״ לעניני הציונות וארץ־ישראל .עיין כדך א/
עמוד  1306כרך ב  ,עמוד .303
שם :מ י ש ז ו כ ר א ת י מ י מ א י ב י פ ו ב־ 1921ו א ת י מ י ע פ ו ל ה  .לאחר הפרעות
ביהודים ביפו במאי  1921הפיצו הקומוניסטים שמועות כי שסיכת-הדמים
באה כתוצאה של התנפלות הציונים על תהלוכה של קומוניסטים באהד
במאי ,שקראה לסולידריות בין פועלים יהודים וערבים.
בסוף  1924עלו יהודים להרוש את אדמת עפולה לאהד שנרכשה
מבעליה הקודמים ולאהר ששולמו פיצויים הגונים לאדיםים שעיבדוה לפני
כן .הרוב הגדול של האריסים עזבו קודם את חמקום .אגשי פ.ק.פ .יחד עם
האגודה המוםלמית״נוצרית שיסו קבוצה קסגה של אריסים להישאר
ולהפריע להורשים בעבודתם .כתוצאה מזה פרצה קטטה שבה נהרג ערבי
אהד ונפצעו יהודים וערבים.
שם ,שורה  :5ה כ ו מ ר טדיאו-ש .במהזה ״הגולם״ מאת הסופר ה .לייויק.
שם ,שורה  :8נ ש מ ה י ה ו ד י ת א ו ב ד ת ה מ ד פ י ס ה ב ד פ ו ס ה ש א י פרו־
ק ל מ צ י ו ת ה ק ו ר א ו ת ל פ ר ע ו ת ב י ה ו ד י ם  .א .ליםין מספר בזכרוגותיו
כי בשגת  1883הביא המהפכן דגייב )שגעשה אתרי כן פרובוקטור( לדפוס
ההשאי של ״נרותיה ווליה״ כרוז הקורא לפרעות ביהודים ,ודרש מטעם
ה״מרכז״ להדפיסו • .ר ם ק ו ב יה ב ו ג ו ר ז ,סטודנטית יהודית —
שהתבצרה לשם חתונת פיקטיבית עם שבלין* אחד מהאישים חחשובים של
״נרודגיה ווליה״ — שהיתה הסדרית בדפוס ,גיסתה להתנכח עם דגייב בענין
הכרוז ולשבות בו אילו מלים ,אבל לבםוף סידרה אותו והדפיסה )א .ל:םין,
זכרוגות וחניות ,הוצאת ״עם עובד״ ,תשיג ,עמוד .(46
הקומוניסטי .עיין כרך

,

ב׳,
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ש כ י ת ת המורים
״דבר״ ,גליון  ,1116י״ד בשבט תרפ״ט .25.1.1929 ,דבר היום.
ההתימה :ב .כ.
עמוד  ,67שורה  : 19ה א ל פ י ם ל א ״ י ה ח ס ר י ם  ,לתשלום משכורת הודש אהד
למורים.
עמוד  ,68שורה  :ש ל ט ו ן ה מ ת ג נ ד ר ב ז ה ש ל ו נ ד ו ן ל א תלמדהו• ב י נ ה ,
מכומ לתשובתו של ה .סאקר לבאי־כוח ההסתדרות ,א .גולומב וה .פרומקין,
אשר התיצבו לפניו ב־ 23בינואר  1929ותבעו הקצבה להעברת מחוסרי-
עבודה מתל-אביב למושבות ,אף העירו לו בשעת המשא־ומתן כי מההנהלה
הציונית בלונדון נתקבלה הסכמה לכך .תשובת סאקר לא הניהה את דעתם.
7

מחו• חלקח לציכור חכוחריס כתל־אכיכ
,,דבר״ ,גליון  ,1142ט״ו באדר א׳ תרפ״ט.25.2.1929 ,
שם ,שורה  :20ה ש ל י ש י ה ה ע ו מ ד ת ב ר א ש ח ע י ר י ח  .מ .דיזנגוף ,שושנה
פרםיץ וי .רוקה.
עמוד  ,70שורה  :3ג ם ב ק ב ל ת ה פ נ י ם ל פ ט ר ס ו ן  .ג׳ ו ן ה נ ר י פ ט ר ם ו ן.
נולד בשנת  .1867מפקד צבא אנגלי .אירגן במצרים בשנת  1916יהד עם יוסף
טרומפלדור את הגדוד העברי של גהגי הפרדות בתזית גליפולי .אתרי כן
היה בארץ מפקד הגדוד העברי מלונדון )הגדוד ה־ 38של קלעי המלך( .ציוגי
נאמן .ידידו של ז .ז׳בוטינםקי.
ק ב ל ת ה פ נ י ם  .בישיבת מועצת עיריית תל־אביב ב־ 20.2.1929שאל ב.
כצנלםץ ״בדבר המנהג ההדש לסדר קבלת פנים לאודהים מטעם מועצת
העיריה מבלי שחברי המועצה יוזמנו .טהו הקדיםדיון של ״נכבדים״ שעל
פיו ©זמינים ז במקרה פטרםון ,למשל ,כראי אולי לדעת ,כי דוקא בסיעת
הפועלים יושבים שני הברי המועצה היהירים שהיו במתנדבים לגדודים
העברים )ב .כצנלםון וז .פיינשטיין(״ .״דבר״ ,גליו! .24.2.1929 ,1141
שפ ,שורה  :14מ ד י נ א י ם צ י ו נ י ם א ל ה מ ג י ש י ם ב ע צ ת ע ו ר כ י  -ד י ן ב ל י
ידיעת ה מ ו ע צ ה ה צ ע ה ש ב ה חותמים ב ע צ מ ם על גזירות
ש ה ב ט י ה ו • ל ה י ל ה ם נגדן .בעגין זה מסופר ב״דבר׳ )גליון ,1129
 :(21.2.1929״הנהלת העיריה מסרה ב־ 6בפברואר לגציב המתוז הצעה
ל״תיקון פקודת עיריית תל-אביב״ ,מבלי אשד שאלה את פי המועצה.
הצעה זו כוללת את סעיפי הוקתה היסודית של העירית ואת כל פקודות*
הממשלה המתקנות את ההוקה מאז שנת  * 1921כלול בה גפ סעיף האומר
כי עם פרסום ההצעה הזאת בתור פקודה ממשלתית יבוטלו כל הפקודות
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והצרים הקודמים ,כלומר ,יש כאן בקשה מצד העירית עצמה לאשר את כל
התקנות שהוטלו עליה בזמן האהרון בכפיה מצד הממשלה ,למרות התנגדות
הרוב להן ,וביטול התקנות שנתקבלו פעם על ידי מועצת העידיה ואושרו
נזמנן גם על ידי הממשלה״.

וטו
״דבר״ ,גליון  ,1186ז׳ בניסן תרפ״ט.17.4.1929 ,
״ילקוט אתדות־העבודה״ ,כרך ב  ,עמוד .383
,

ז2וד  ,75שורה  :20ה צ ל ת ח ב ר ה צ י ו נ י ת פ ר ט י ת  .מכונן להברה הציונית-
האמריקאית ,,קהיליית ציון״ שפעלה בארץ )עיין כרך ב  ,עמוד  (325וגםתבכה
בקשיים כספיים .הנהלת ציוני אמריקה ראתה צורך להקדיש סכומים מהכנסות
הקרנות הציוניות למען הלץ את ההברה ממצבה הקשה.
,

ערב חפתיחח של הקונגרס חששח־ן&$ר
״דבר״ ,גליון  ,1281ג׳ באב תרפ״ט .9.8.1929 ,החתימה :ירובעל.
״ילקוט אתדות״העבודה״ ,כרך ב  ,עמוד  .413החתימה מלאה.
,

, ,

עמוד  ,77שורה  : 12״ ה ס ב ך ה ב ז י ל א י  .מכולן למצב המסובך שהביא הקוגגרם
הציוני החמישדרעשד בבזיל ב* ,1927בהעמידו בראש ההנהלה הציונית
אנשים שאינם מעורים בתנועה ,וללא השתתפות האגפים )מפלגות הפועלים,
״המזרהי״ וכר( .הביטוי ״הםבך הבזילאי״ שאול ממאמרו של מ .בילינםון
)״דבר׳ ,(18.9.1927 /שבו ביקר בתריפות את הקונגרס ההמישה־עשר.
שם ,שורה  : 19ס ם כ ה ן  .ציוני מוינה .ישב בתל-אביב ,סותר .השתתף בישיבת
הועד הפועל הציוני בברלין בדצמבר  ,1928כבא־כוה האזרחים הלאומיים
בארץ־ישראל ,והביע התנגדות להתישבות הקבוצתית.
שם :ק ו ר ט )יהוידה( ב ל ו מ נ פ ל ד  .נולד ב־ .1884מראשי ציוגי גרמניה בזמן ההוא
הבר הועד הפועל הציוני .עלה לארץ בשנת .1933
שם :ל ו י ט ה  ,ליאון .מראשי הציונים בפולין ,מםיעת ״עת לבנות״ .מת בתי־אביב
V
בשנת תש״ה.

בקונגרס חששה־עשר
״דבר״ ,גליון  ,1284ז׳ באב תרפ״ט.13.8.1929 ,
״ילקוט אחדות־העבודה״ ,כרך ב  ,עמוד .415
,

עמוד  ,79שורה  : 13כ י ב א נ ו ל ק ו נ ג ר ס ב ח י ל גדול י ו ת ר  .בקונגרס הט״ז היו
לסיעת העבודה  26%ממספר הצירים! בקוגגרם הקודם — .22%
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שס ,שורה  :17ה י נ ד ם  ,מתתיהו .ממנהיגי ,,עת לבנות״ ,ההלק הימני בהסתדרות
הציונות בפולין ,שהתגבש אחדי מלתמת־העולם הקודמת .דגל בסיסמת היזמה
העצמית של המעמד הבינוני במלאכה ,במסתר ותרושת בארץ-ישדאל .בויכוח
בדבר הרתבת הסוכנות היהודית נקט עמדה תיובית ,בגיגוד להלק המתקדם
של ציוני פולין,, ,על המשמר״ ,בהנהלתו של יצהק גדינבוים ,שהתגגד
להרתבת הסוכנות.
שם ,שורה  : 19ב ר ו ד צ ק י  ,זליג .פרופסור .מראשי הציונים באגגליה .חבר הנהלת
הסוכנות היהודית.
עמוד  ,81שורה  : 4ה פ ר ו ג ר מ ה ה פ י ט ס ב ו  -ר ג י ת  .עיין כרך א׳ ,עמוד .379
עמוד  ,82שורה  : 3ו ה נ ה ב א א ר ל ו ז ו ר ו ב ו ם י פ ר ל כ ם ע ל ה נ ט ל ה ח ד ש ש ל
מאות

אלפיים

לירות

שהוטל

על

קרן־היסוד

לטובת

הבנקים.

מדברי ה .ארלוזורוב,, :בהסכמת ההנהלה ציונית באה קרךהיםוד לידי הסכם
עם ,,אוצר ההתישבות״ ,שלפיו התחייבה קרךהיםוד להעביר לרשות אוצר
ההתישבות ואפ״ק סכום של  350,000לירות לשם היזוק מעמדם של מוסדות
האשראי הלאומי .על יסוד זה העבירה קרךהיםוד לאפ״ק המישים אלף מניות
של הברת ההשמל וארבעים אלף של הבנק האיפותיקאי .האם היה אישור
לכך ז
שם ,שורה  : 10מ א מ ר ו ש ל ל ב י א  .מכולן למאמר ״התפארות־שוא״ מאת ש .לביא,
״דבר״ ,גליון  ,1242י״ז בםיון תדס״ט .25.6.1929 ,ש .לביא ,כתבים נבהרים,
ספר שני ,עמוד .24
שם ,שורה  : 21ב א ה ק ר ע ה ה ד ש ש ם ) ב צ י ו נ ו ת ה א מ ר י ק א י ת (  .בעת ביקורו
של וייצמן באמריקה במרס  1930התפםדו שני עסקנים ,מאנשי קבוצת
ברנדיים שהתהילו הוזדים להסתדרות הציונית ,מהנהלת ההסתדרות הציונית
באמריקה ומהמגבית הארץ-ישדאלית המאותרת .התפטרות זו גדרה אהריה
מתלוקת בהסתדרות הציונית וב״הדםה*.
עמוד  ,86שורה  :18ב ת ל ־ א ב י ב ה ת ר ו • מ ב פ נ י ם ת ה ת ה א ו ט ו נ ו מ י ה  .עיץ
למעלה עמוד .70

ונשם?
״דבר״ ,גליון  ,1293י״ז באב תרפ״ם .23.8.1929 ,החתימה :ירובעל.
״ילקוט אתדות־העבודה״ ,כרד ב  ,עמוד  .423החתימה מלאה.
,

עמוד  ,87שורה  : 2ה י ה ה ג  .מכולן לאםיסת־היםוד של הםוכגות היהודית המורתבת,
שנתקיימח בציריד מיד אחרי סיום הקוגגרם הט״ז.
עמוד  ,88שורה  : 6א נ ש י ״ ה א צ י ל ו ת  .מכולן ,כנראח ,לרביזיוניסטים ,אשר
ז׳בוטיגםקי הכתיר אותם בתואר זה.
, ,

הערות
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בירושלים.

שם ,שורה
עמוד  ,89שורה
ה .נ .ביאליק ,םפר ד׳ ,הוצאת ״דביר״ ,תרצ״ה ,עמוד ל״ג.

באוקטובר

.1927

 : 1הזרה ה מ ע ש י ה הידועה על קברו ש ל דויד המלך.

עיין

לאחר שתיקח מאונס
״דבר״ ,גליון

,1303

,

ז באלול תרפ״ט,

.12.9.1929

עמוד  ,93שורה  : 2ת ש ע ת י מ י חאיד .הם ימי מאורעות אב תרפ״ט ,ימי פרעות
תברון ,מוצא ,צפת וירושלים ,והתנפלויות על הולדה ובאר־טוביה ומקומות
אתרים.

ממצור לבצרון
״דבר״ ,גליון

עמוד ,96
שם ,שורה
לאומי .לענין זה ינתנו כאן דברי תשובה מאת בדל לדויד שמעונוביץ על
אודות הערת ביקורת ב״דבר״ )גליון  ,1302ר באלול תרפ״ט( בשם ״פרים

שורה

 : 10ע ל י ל ת

,1303

ד באלול תרפ״ט,

דמ^ק.

.12.9.1929

עיין כרד ג /עמוד

.412

 : 27א ל י ת ן ח י ש ו ב ל ח ר ע י ל א ת נ פ ש ו ו א ת נ פ ש י ל ד י ו ב ר ח ב

* T :

של דברי רהב״ על שירו של א .ראובני ״מלתמת ירושלים״.
״הברי המשורר,
אכן ,נסתתמו טענותי למראה התימתך א ת ה בסוף המכתב .אם גם
אדם שכמותך מוכן לפרוש את תםותו על המהדורה ה ז א ת של שירת
דבורה — כי אז מה אומר ומה אדבר .אם גם לאדם שכמותד יש להסביר
מהו ההבדל בין הדברים הקוראים למופתי ול״פלשתיך ,למסיתים ולפורעים,
בשם היאות להם ,לבין ההשתעשעות בכינויים מעין ״זרע תבל״ ,״מהתרת־
גנבים״ ודומיהם לערים ולכפרים שמתוכם יצא האויב ,בין תביעת משפםנו
לבין פםוקי־נצהון והתפארות בנוסה :״מחצו קדקוד בני ישמעאל״ ,״מה
רבו הלליך ,בן הגר״ ,״איך רצו גבורי ערב״ ,״לבם כלב הארנבת״
ודומיהם — כי אז מוסב לבהוד בשתיקה .בירור רציני ויסודי בין כה וכה
עודנו מוקדם כיום ,פן ישמח צד שלישי.
היו ימים וכולנו ידענו ,ואתה יותר מאחרים ,מהו ערכו המדיני
והספרותי של אותו פיוט פטריוטי המשתעשע בדברי רהב ובהשלכה נעל
על האויב ,אותה שידת גיבורים העולה ״כפורתת״ בימי מלתמות ופורענויות
שבידי אדם .והנה בימי כאב אלה לנו ראית אתה לתבוע מידי את כבודה
של שירה זו.
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ומהוץ לעצם ההשלאה שבין מלתמתו הציבורית של ״דבר״ לבין
פםוקי־זמרה אלה ,אתה קובל גם על הרשימה העתונאית שהתירה לעצמה
להביע את יהסה לערכה הספרותי של יצירה זו על ידי מדכאות בלבד.
כאילו הבעת יהם של עלבון למקרא דברים מהייבת דוקא כתיבת
דיסרטציה .אתה שואל :״כלום על ידי מדכאות יוצאים ידי הובה של
ביקורת? וכלום לסופר כא .ראובני יש לגשת באמצעי־ביקורת כאלהז״
ואני אשאלך :האומנם עתונאים פשוטים ,שאץ עסקם בביקורת ספרותית
ושאינם מתכוונים לצאת ״ידי הובה של ביקורת״ ,אולם לב להם והרגשה
להם ,אינם רשאים להביע את רגש צערם ועלבונם באותה צורה הנראית
להם כפשוטה וכבהירה ביותר? כלום מיהה פעם איזה משורר או םוסר
כנגד עתונאי שהילל את יצירתו בקיצור נמרץ ומבלי לצאת ידי הובה של
ביקורת? או כלום אין סופרים ומשוררים נוטלים לעצמם את הזכות
״להרוג״ — אגב כתיבה — איזה חזיון ציבורי על ידי מדכאות או נקודות
או סממנים אהרים ,שגס בהם אץ יוצאים ידי הובה של ביקורת ,ואץ איש
אוםר עליתם את הדבר? או אפשר רק בסופר ידוע-שם אםורה כל נגיעה,
מפני הסכנה להיכוות בגהלתו או בגהלת ידידיו אשר יתעברו על ריבו?״
)״דבר״ ,גליון  ,1312י״ה באלול תרפ״ט.(23.9.1929 ,
עמוד  ,97שורה  : 15א מ ר ה ) מ מ ש ל ת א ר ץ ־ י ^ ר א ל ( ל כ ל כ ל א ת שדודינו•
ו א ת פ צ ו ע י נ ו ב כ ס פ י כ ל ל י?*ראל .ב״דבר״ ,גליון ,4.9.1929 ,1296
מםופר כי בשיתת הנציב העליון עם באי־כוה הישוב השתדל לשהרר את
הממשלה מחובת הגשת עזרה לנגועי המאורעות ,הואיל וזורמים לארץ
כספים שנאספו על ידי היהודים בהוץ־לארץ.

במסיבת מרידה לאב .בחן
״דבר״ ,גליון  ,1322כ״ט באלול תרס״ם.4.10.1929 ,

גדוד העבודה בקו האיחוד
״דבר״ ,גליון  ,1325ה׳ בתשרי תר״צ ,9.10.1929 ,דבר היום.
התתימה :ב .כ.
עמוד  ,100שורה  :8ח ח ל ט ת ג ד ו ד ח ע ב ו ד ח ב ד ב ר א י ח ו ד ו ע ם ה ק י ב ו ץ
ח מ א ו ח ד  .במועצת גדוד העבודה בראש השנה תר׳יצ.
שם ,שורה  :16ח ת פ ר ד ו ת ם ר ב ת ־ ח פ ו ר ע נ ו י ו ת ש ל ע י ן ־ ח ר ו ד ותל־יוסףז.
בשנת תרפ״ג .לפני כן היוו משק אהד .עיין כרך ג  /עמוד .394
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גועידת ״פיעלי-ציון" *גרמניה
)נתקיימה בברלין בה׳ בטבת תר״צ(5.1.1930 ,
״דבר״ ,גליון  ,1419כ״ת בטבת תר״צ.28.1.1930 ,
עמוד  ,102שירה ל :פ י נ ה ם ד ש ב ס ק י  ,ל ק ר ט  ,ש ו א ר צ ב ו ר ד  .עיין כרד ג/
עמודים  404ד.409
שם :ה י ת ה ג ם מ פ ל ג ה ס ו צ י א ל י ס ט י ת ג ד ו ל ה ל פ נ י  25ש נ י ם ש ד י ב ר ה
ע ל טרור .מכוון ,כפי שאפשר לשער ,לעמדתו של ״הבונד״ לאתר עשיית
השפטים על ידי ממשלת הצאר ניקולאי השני בפועלים שהפגינו באתד בטאי
בשנת  1902ולאהר משפט המות על הירש לקרט .במועצתו באוגוסט ,1902
ההליט ״הבונד״ ,בניגוד למסורת של המפלגות הםוציאל-דמוקרטיות ,ושלו
עצמו ,על ״נקמה מאורגנת״ .כעבור שנה ,בועידה ההמישית ,ביטל את
הההלטה הזאת.
עמוד  ,103שורה  : 18כ ש ם ש ק י ש י נ ו ב  .הפרעות בקישיבוב בשנת .1903
עמוד  ,104שורה  :20א ק ס ל ת ד  ,פינחס )פאול( .1928—1850 .מאבות התנועה
הסוציאליסטית ברוסיה .התנו של המשורר העברי יצהק קמינר.
עמוד  ,!05שורה  :20מ ה ש נ פ ל ל פ נ י  30ש נ ה ב י ן ה ט ט ר י ם ו ה א ר מ נ י ם .
בשנת  1905הציף גל של טבה הדדי בין הטטרים והארמנים את ההבלים
בקוקז ברוסיה ,בהם ישבו שני העמים האלה בשכנות.
שם ,שורה  : 21מ ה ק ר ה ב ש נ ת  1860ל נ ו צ ר י ם בלבנון .בשנת  1860התנפלו
הדרוזים והמוסלמים על הנוצרים המרוניטים וערכו בהם טבה.
שם ,שורה  :28ח מ ל נ י צ ק י  ,ג ו נ ט ה ומכנו.
ב ו ג ד ן ה מ ל נ י צ ק י .עמד בראש מרד האוקראינים נגד בעלי האתוזות
הפולנים והכמרים הקתוליים .החריב קהילות יהודיות רבות באוקראינה ורצח
רבבות יחודים בשנות ת״ח ות״ם.
ג ו נ ט ה  .ערד טבה ביהודים באוקראינח בשנת תקכ״ח.
מ כ נ ו  .ראש כנופיה גדולה שמנתה אלפים רבים ופעלה בדרום רוסיה בימי
מלהמת־האזדהים  1921—1919והשתוללה בפרעות ביהודים.
עמוד  ,108שורה  :2״ פ ר נ ק פ ו ר ט ר צ י י ט ו נ ג ״ — עתון פרוגרסיבי ,שהיה נפוץ
בין יהודי גרמניה.
שם ,שורה  :6לורנס .ת ו מ ם א ד ו א ד ד .1935—1888 .איש־צבא וםופר אנגלי.
אירגן ועמד בראש מרד הערבים נגד תורכיה בימי מלתמת־העולם הקודמת.
םפרו ״המרד במדבר״ תורגם עברית.
שם ,שורה  : 19ג ם ג ו מ ל ו ט ו ר ג נ י ב  .מגדולי הםוסריס הרוסים במאה הקודמת.
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כ ת ב ו ע ל ה י י נ ו  ,א בל ב א י ז ו ז ר ו ת  .מכולן ,כנראה ,לסיפורו של
נוגול ״טרם בולבה״ ,ולםיפורו של טורגיניב ״היהודי״.
T

מול פני הגזירה
)באםיסת־עם בתל־אביב ,כ״ב באייר תר״צ(
״הפועל הצעיד״ ,גליון  ,(27) 16כ״ד באייר תר״צ.22.5.1930 ,
ב~ 12במאי  1930קיבלה הסוכנות היהודית הודעה בדבר אישור
 3300רשיונות עליה על ידי הנציב העליון להצי שנה )מכסה זו
כללה  950רשיונות שאושרו כמפרעה בפברואר אותה שנה( .אך
למיס אהרי זה נתקבלה פקודת הממשלה לעכב את הוצאת רשיונות
העליה עד לאהד גמר הקירתו של סיד ג׳ון הופ םימפםון.
עמוד
עמוד

עמוד

עמוד

כאשר

נגזרה

גזירת

״סטופ

אמינריישך.

מכולן

 ,109שורה :27
להפסקת העליה ב־ ,1921לאהד פרעות יפו.
 ,110שורה  2300 :25ה ח ל ו צ י ם  ,אשר תיכו לרשלנות שאושרו בשבילם
ועוכבו .ליתר דיוק —  ,2350לאהד שניכו מ־ 3300הרשיונות את המפרעה
של .950
 ,111שורה  :30ח ד י ן ־ ו ח ש ב ו ן ש ל ו ע ד ת ־ ח ח ק י ר ח  .לאהר מאורעות אב
תרס״ט נתמנתה על ידי הממשלה האנגלית ועדה ״לתקירת הגורמים הקרובים,
אשר הםבו את ההתפרצות האהרונה בארץ־ישראל״ .הרכב הלעדה :סיר
ולטר שאו — יושב־ראש ,מורים הופקין ,שניהם ליברלים! הנרי בטרטון,
שמרני < הנדי םנל ,ממפלגת העבודה .ליהודים טענו לורד אירלי וסיר בויד
מרימן ,לערבים — םםוקס ,לממשלה — םריידי .הלעדה הרגה מגבולות
סמכותה והסיקה מסקנות גם בשאלות פוליטיות עיקריות .בדיךוהשבון שלה,
שנתפרםם באהד באפריל  ,1930דובר על מעמד מנושלים ערבים מהקרקע —
שקיבלו אמנם פיצויים — העלולים לסכן את שלום הארץ ,והוצעו הצעות
לסיקוה על העליה היהודית ולצמצום סמכויותיה של הסוכנות היהודית.
ה נ ר י ם נ ל הסתייג מעמדת הבדיו להקירה .הוא התמיר באתריותם של
המנהיגים הערבים בפרעות ,דהה את ההאשמה של עליה נסרזת ,דרש
הקירת האפשרויות התקלאיות בארץ לקליטת מתישבים הדשים ומאמצים
לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים.
 ,112שורה  :25י מ י כ פ ר  -ם ב א  .באפריל  1930הובאה לכפר״םבא
על ידי האכרים קבוצת בית״ר )״ברית טרומפלדור״( לעבודה בפרדסים,
ככלי־שרת נגד העבודה העברית המאורגנת .הדבר עורר את התנגדות
פועלי המושבה וגרם לסכסוכים קשים ,להתערבות המשטרה וםאסרי 19צלים.
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להערכת ״מפעל האלף"
)במועצה ההקלאית ,כ״ד באייר תד״צ(
״דבר״ ,גליון  ,1522ג׳ בםיון תד״צ.30.5.1930 ,
עמוד  ,114שורה  :22ה ת י ש ב ו ת האלןש — תכנית להתישבות  1000משפהוח
פועלים באזור המטעים וליד המושבות ביהודה ובשרון אשר הופעלה על ידי
הסתדרות הפועלים ההקלאים בתקופת תדפ״ת—תרצ״ב ,תקופת השפל הכלכלי
ועמידה בהתישבות .זו היתה פעולה עצמאית גדולה ,שנעשתה על ידי
המרכז ההקלאי והארגונים והקיבוצים להתישבות ,ליזמה של גאולת שטחי
קרקע רבים והתתלות של התישבות אינטנסיבית בשיתוף המתישבים עצמם
על ידי תםכונותיהם הכספיים .המפעל בוצע בידי ״הברת אשראי להתישבות
פועלים״ ,שנוסדה בשנת  ,1930שבה השתתפו ״ההברה הכלכלית לארץ־ישדאל״
מאמריקה ,״קרן העזרה״ ומשפתת םאקר־זיו מלונדון .ההנהלה נמסרה לבאי•
כוה ההברה הכלכלית ,קרן העזרה והמרכז ההקלאי .שטה האדמה למתישב
היה  15מנס ,מתציתם נועדו למטעי הדר! התקציב —  460לא״י ,כולל 30
לא״י מאת המתישב .למעשה צומצם מפעל האלף והועמד על  432משפתות
)מהן כ־ 200בהתישבות מלאה והשאר בהתישבות הדרגתית( שהתישבו
בנקודות האלה :כפר ביל״ו ,נטעים ,קבוצת שילד ,גבתון ,בית־עובד ,בהדרגה,
גני-עם ,גבעת־ה״ן) ,גבעת היים נהמן ביאליק( ,צופית ,רשפון ,כסר־הס.
שם ,שורה אהרונה :מ ן ה ש ע ה ש ו י ת ק י ן ה פ נ ה א ת ה מ ח ש ב ה מ כ י ב ו ש
ע ב ו ד ה ל ה ת י ש ב ו ת  .בעת שתנועת הפועלים בארץ בראשית העליה
השניה ,היתה מכוונת ,בעיקר ,לכיבוש העבודה ,ליצירת מעמד פועלים
עברים שכירים במושבה ,ששררה בה עבודה ערבית ,יצא יוסף ויתקין
במאמרו ,״כיבוש העבודה או כיבוש הקרקז׳)״הפועל הצעיר  ,תמוז תרם״ה(,
בתכנית להתישבות פועלים עצמית על אדמת הקרן הקימת.
,,

ב ל ם ״דבר"
״דבר״ ,גליון  ,1523ה׳ בםיון תר״צ .1.6.1930 ,דבר היום .ההתימה :ב .כ.
כ' בתמוז)תר״צ(
)נאום בירושלים(
״הפועל הצעיר״ ,גליון  ,34י״ה בתמוז תרצ״א.3.7.1931 ,
עמוד  ,123שורה  : 4א ל ־ ע ר י ש  .בספטמבר  1902בא ד״ר הרצל בדברים עם מיניסטר
המושבות הבריטי ,יוסף צ׳מברלן ,על תכנית להתישבות יהודית בהצי־האי
סיני ,מאל־עריש ודרומה .הרצל נפגש בענין זה גם עם לורד קרומר ,הנציב
הבריטי במצרים .ממשלת מצרים לא בתנה את הסכמתה לבסוף לתכנית זו.
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ק ג ל ת פנים למשלחת הפועלים מאמריקה
״דבר״ ,גליון  ,1594ל׳ באב תר״צ.24.8.1930 ,
המשלחת היתד ,מורכבת מההברים :א ב ר ה ם ש י פ ל י א ק ו ב ,
נשיא מגבית ההסתדרות באמריקה ז מ .פ י נ ם ט א ו ן  ,מזכיר
האגודות המקצועיות היהודיות המאותרות )געווערקשאםםען(,
וא .ה מ ל י ז ,מנהל מגבית ההסתדרות .הס הגיעו לארץ ב־.20.8.1930
קבלת הפנים היתה אותו יום בערב באסיפה בבית־העם בתל־אביב.
,

עמוד  ,128שורה  : 23ביל״ו• ו ״ ע ם ע ו ל ם  /שתי התנועות שקמו בזמן אהד בתקופת
הפרעות ברוסיה בשנות  : 1882—1881פני ביל״ו לארץ־ישראל ,ופני ״עם-
עולם״ לארצות הברית באמריקה .מאנשי ״עם״עולס״״ יצאו הלוצי תנועת
הפועלים היהודית באמריקה .מהם שהקימו קומונות ,אשר ראו בדץ התגלמות
מאוייהם הסוציאליסטיים .הקומונות לא האריכו ימים .עיין ״מושבות
סוציאליסטיות״ לטוגךברנובםקי ,הוצאת הקיבוץ המאיהד ,עמודים .196—186
עמוד  ,130שורה  : 13ה מ ש ל ח ת ל א מ ר י ק ה  .המשלתת הראשונה של ההסתדרות
לאמריקה בשנת תרס״ב .הבדיה היו :יוםף ברץ ,ב .כצנלםון ,מניה שוהט.
שם ,שורה  : 16יוםןש ש ל ו ס ב ר ג  .מהלוצי תנועת הפועלים באמריקה וממנהיגיה.
היה יושב ראש מגבית ההסתדרות באמריקה.
עמוד  ,131שורה  :22ק ו נ ג ר ס ח ע ב ו ד ה ב ב ר ל י ן  .הוא הקונגרס העולמי למען
ארץ-ישראל העובדת שנתכנס בברלין ב־.27.9.1930

פולמוס וייטשפל
״דבר״ ,גליון  ,1686כ״ה בכםליו תרצ״א .15.12.1930 ,ההתימה :ב .כ.
בנובמבר  1930נתקיימו ברובע ןץיטשפל בלונדון ,המיושב יהודים,
בהירות ציר לבית־הנבהרים הבריטי ,עקב מותו של הציר הקודם
הארי גוזלינג ממפלגת העבודה .״פועלי־ציוך בלונדון ההליטו
לתמוך במועמד הפועלים ,ג׳מם הול )מי שנתמנה בשנת 1945
מיניסטר המושבות בממשלת אטלי( ,נגד מועמדם של הליברלים,
היהודי בדנט ג׳נד .היה זה לאהד פרסום ״הםפר הלבז״ ,תעודת
ההתכתשות לציונות של ממשלת מקדונלד״פםפילד.
עמוד  ,132שורה  :6מ כ ת ב ז י נ ו ב י ב  .ז י נ ו ב י ב — נשיא הקומאינטוץ בשנות
) 1926—1919ועייז כרך ג /עמוד  .(396ב־ 1924נתפרסם מכתב בתתימתו של
זינוביב לקומוניסטים האנגלים לנהל תעמולה מהפכנית באנגליה .את
המכתב הזה ניצלו השמרנים במלתמת הבתירות לבית־הנבתרים באותו זמן,
 ¡aהנחילו תמסה לססשלת־הפועלים .הרוסים סענ! שהמכתב מזויף.
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עמוד  ,133שורה  :4״ ה ס פ ר הלבן״• .ורסס על ידי לורד פםסילד ,מיניסטר
המושבות בממשלת הפועלים של מקדונלד בי .20.10.30הכיל התקפה על
הציונות ,איום להפסקת העליה העברית ,הצעה ליצירת מועצה מחוקקת
ודברי שטנה קשים על ההסתדרות.
שם ,שורה  :26מ מ ש ל ת בלפור ,ל ו י ד ג ל ר ג ׳ וצ׳רצ׳יל .ראשי הקבינט
הבריטי )שנתמנה בדצמבר  ,(1916שנתן את הצהרת בלסור .לויד ג׳ורג׳ —
ראש הממשלה& ,רתור בלסור — מיגיםטר־התוץ ,וינםטון צ׳רצ׳יל —
מיניסטר הצי.
עמוד  ,134שורת  :1נ א ו מ ו ״ ה צ י ו נ י ״ ש ל ס מ ו א ל — בביודהנבהרים הבריטי.
בויכוה על הםפר הלבן ,במ> ,17.11.193ד״וכיה םמואל שאץ כמעט לממשלה
אדמה פנויה הראויה להתישבות ,והצדיק את קיפוה היהודים בהלוקת אדמות
בית־שאן.
עמוד  ,134שורה  : 8ל ו ר ד פ ס פ י ל ד  .נולד ב־ .1859הוא סידני וב .סוציאליסט ,הוקר
תנועת הפועלים באנגליה .םסריו,, :הסוציאליזם באנגליה״ ,״תולדות הטרייד־
יוניוניזם״.
שם ,שורה  :20ה ה כ מ י ם שגרמו• ל ם נ ל ש י ר ד מ ע ל ה ב מ ה מ ב ל י ש י א מ ר
א ת דבריו .באתת האסיפות במלחמת הבהירות בנייטשפל הופיע
םנל לעזרת מועמד הפועלים .קבוצת רביזיוניסטים הפריעה לו בנאומו.

גמערכח
,,דבר״ ,גליון  ,1702י״ג בטבת תדצ״א.2.1.1931 ,
עמוד  ,136שורה  : 18נ ^ י א ם ה ם  .מכווז ,כנראה ,לז .ז׳בוטיגםסי.
עמוד  ,137שורה & :14כרנו• לנו• ס נ י ג ו ר מ מ ש  .הוא םיר בויד מרימן /שטען
ליהודים בועדת שאו.
שם ,שורה  : 26מ י ש י ד ע ג ם ב ה ת פ ט ר ו ת ו ל ה ט י ל ס ע ר ה פ ו ל י ט י ת  .לאהד
פרסום ״הספר הלבד והדיךוהשבון של םימפםון תתפטר ד״ר חיים וייצמן
מנשיאות הסוכנות היהודית ,לאות מהאה נגד ממשלת בריטניה.
עמוד  ,138שורה  :22ג׳ון ה ו פ ס י מ פ ס ו ן  .נתמנה ב5אי  1930על ידי מיניסטר
המושבות כשליה לאדץ־ישראל להקור בעניני עליה ,קרקע והתפתהותה
הכלכלית של הארץ .הדיךוהשבון שלו פורסם באוקטובר  ,1930בו נתן דופי
בקרן הקימת ,קבע שאין אדמה פנויה להתישבות הדשה ,האשים את הפועלים
העברים בקומוניזם והתקיף קשה את ההסתדרות.
שם ,שורה  : 23ל ו ר ד לויד .נציב בריטניה במצרים בזמן ההוא.
עמוד  ,141שורה  : 4וגיבור ,יאשיהו .1943—1872 .איש מפלגת העבודה והבר בית-
הנבהרים הבריטי .לוהם נלהב לציונות.
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שם ,ב ר י י ל ס פ ו ר ד  ,ה .נ ,.סופר והוגה דעות סוציאליסטי .ביקר בארץ בשנת .1930
ידיד נאמן לציונות.

מעוללות אהד־העס
מוסף ל״דבר״ ,גליון  ,1732י״ם בשבט תדצ״א .6.2.1931 ,ההתימה :ב .כ.
עמוד  ,145שורה  :18ם י ר ו י נ ד ה א ם ד י ד ס  .המזכיר הראשי של ממשלת ארץ-
ישראל מראשית הכיבוש הבריטי עד  .1923ידיד מסור לציונות.

כאסיפת הנכחריס לכנסת י^ראל
״דבר״ ,גליון  ,1737כ״ה בשבט תרצ״א.12.2.1931 ,
עמוד  ,147שורה  : 14ה מ ו ע צ ה ה מ ח ו ק ק ת  .הספר הלבן של פםסילד העלה מסדש
את ענין המועצה המתוקקת ,בעקבות הספר הלבן של צ׳רצ׳יל מ־ ,1922שתהא
מורכבת מהנציב העליון 10 ,פקידי הממשלה ר 12נבתדים על ידי תושבי
הארץ :שמונה מוסלמים ,שני נוצרים ושני יהודים.
שם ,שורה  :20ק ב ו צ ה זו בתוכנו• א ש ר א נ י מ ב ר ך א ת ה ו פ ע ת ם ז א ת
ה פ ע ם ה ר א ש ו נ ה ב א ס י פ ת ה נ ב ה ר י ם  .מכוון לצירי ״פועלי-ציוך
שמאל.
עמוד  ,149שורה  :9ו ל ה ש ל י ך י ה ב נ ו ע ל ה כ ו ח ו ת ה ג ד ו ל י ם א ש ר יגנו•
עלינו• ב ה א ג  ,בגנן* ו א ו ל י ג ם ב ר ו מ א  .מכולן לבית־הדין הביךלאומי
ב ה א ג  ,להבר הלאומים ,שמקום מושבו גנף ,ולממשלת איםליה של מוםוליני
ברומא.

לשאלות המשטר המדיני כארץ
״אתדות־העבודה״ ,ירתון מפלגת פועלי ארץ־ישראל ,כרך ב׳,
תוברת ג׳—ד  ,תל-אביב ,ינואר—פברואר  ,1931עמוד .207
,

העכרת ההינוך לרשות ה כ נ ס ת
,.דבר״ ,בליון  ,1738כ״ו בשבט תרצ״א.13.2.1931 ,
עמוד  ,171שורה  : 13פ ו ל מ ו ס א ה ד  -ה ע ם — נורדוי ,בענין ספרו של ד״ר הרצל
״8לם־ניילנד״ .אהד־העם מתה על הםפר ביקורת קשה )במאמרו ״אלםעיילנד״,
״על פרשת דרכים״ ,הלק ג /עמוד קם״ג(׳ מכם נורדוי השיב לו תשובה
הדיפה ,אשר עוררה מתאות רבות.
עמוד  ,174שורה  : 14ב ל ק י נ ד  ,ישראל .1929—1861 .עלה בראש החבורה הראשונה
של הביל״וייס בי״ס בתמוז תרמ״ב .עבד כפועל הקלאי במקתדישדאל
וגראשוךלציון ,היה אנך נראשת־לעיון ונגדיה ,אחדי בן היה מורה10 ,פר
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ועסקן .יםד את בית־הםסר העברי הראשון לבנים ביפו בשבת  .1889טיפל
בעליית יתומי פרעות קישינוב לארץ ויסד בשבילם בית־םפר כסרי *קרית־
ספר״ בבךשמן .העלה לארץ יתומי פרעות אוקראינה משנת  1919והקים
את כסר־הילדים בשפיה.
עמוד  ,176שורה  : 28ק י ש  ,ה כ ס ט ר  ,ס נ ט ו ר — הברים בהנהלת הסוכנות.
עמוד  ,177שורה  : 1ד ו י ד י ל י ן  ,י .ב ן  -צ ב י ו ה ר ב א ו ס ט ר ו ב ס ק י  -הברים
בהנהלת הועד הלאומי.
שם ,שורה  :17נ ת מ נ ה א מ ר י ק א י ל ה נ ה ל ה  .מכוון לדיר י  .ד .ברקםון ,מנתל
מתלקת ההינוד של הסוכנות היהודית בזמן ההוא.
שם ,שורה  :25מ י מ י י ו ם ן ז פ ר ל  .1839—1773 .סופר ,מראשי תנועת ההשכלה
בגליציה .יסד את בית־הםפר היהודי הראשון בגליציה.
עמוד  ,179שורה  : 2ו י ל ק ו מ י ץ  ,שמהה .תרל״ב—תרע״ה .מורה ומהנך .עלה לארץ
בתרנ״ז .השליט את השפה העברית בבתי־הספר של יק״א בגליל העליון .הטיף
לעבודה תקלאית בבתי־הםפר והיה למופת בגינת בית־הםפר שלו בראש־פינה.
שם :י צ ה ק א פ ש ט י י ן  .תרכ״ג—תש״ג .מראשוני המורים העברים בישוב ההדש.
עלה לארץ בשנת  .1886בראשונה עבד כפועל הקלאי בזכרוךיעקב וראש•
פינה .משנת  1901היה מורה בצפת ובמושבות הגליל העליון .היה מנהל
בית־המדרש למורות וגננות בתל״אביב .בלשן עברי .כתב מהקרים רבים
בשפה ובתינוך .פעל רבות להתיאת הדיבור העברי ,לשיפורו ודיוקו.

תשובה לויכוח
״דבר״ ,גליון  ,1740כ״ט בשבט תרצ״א.16.2.1931 ,
עמוד  ,181שורה  :20א ו ט ו נ ו מ י ה ח י נ ו כ י ת  ,א ו ט ו נ ו מ י ה כ ס פ י ת  .בתי-הםפר
וגני־הילדים של העובדים התנהלו בזמן ההוא על ידי ועדת התרבות
המרכזית של ההסתדרות ,כזרם הינוכי מיותד בתוך רשת ההינוך הכללית
של הסוכנות היהודית .התוכן ההינוכי של זדם העובדים הוא — כיוון
הלימודים העברים והכלליים בדוה תנועת העבודה העברית בארץ-ישראל,
*ההכרה הציונית״הםוציאליםטית ,פיתות יסודות העבודה ,המשק ותברוד
הילדים בבית״הםסר.
ועדת התרבות המרכזית ניהלה את מוסדות ההינוך של ההסתדרות
ברשותה ובאתריותה הכספית .את הכנסותיה היתד .מקבלת מאת ישובי
העובדים ומאת ההודים .הקצבת הסוכנות היהודית היתד .נמםרת לה בצורה
כוללת על פי תנאים מסוימים .עובדי החינוך של נעדת התרבות היו כלולים
בין עובדי ההסתדרות ומשכורתם היתה נקבעת על יסודות דרגת המשכורת
ההסתדרותית.
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עמוד  ,182שורה  :3ס ו ף ס ו ף נ ה ת ם ה1זה ע ם ״ ה ד ס ה ״  .החוזה בין עיריית
תל-אביב והסתדרות" ״הדסה״ על העברת ביודההולים *הדסה״ בתל־אביב
לרשותת של העירית.
שם ,שורה  : 17ש ה כ נ ס ת ל א ת ה י ה כ ע י ר פ ר ו צ ה  ,ש כ ל מ י ש ר ו ח י צ י א ה
ע ו ב ר ת ע ל י ו ק ם ויוצא .לסי תקנות כנסת ישראל שפורסמו על ידי
הממשלה בינואר  ,1928אין ההשתייכות לכנםת ישראל ה1בת ,ורשאי כל
יהודי להודיע על פרישתו ממנה.

במועצת הנוער העובד
)רתובות ,ד׳ בתשרי תד״צ(
,,במעלה״ ,תוברת ר ,כ״ת בתשון תד״צ ,עמוד .15

על הלשבה המשותסת
)במועצת ההסתדרות ,י״ט באדר תרצ״א(
,,דבר״ ,גליון  ,1759כ״א באדר תרצ״א.10.3.1931 ,
עמוד  ,193שורה  :30״ ב ו ס ת נ א י ׳  /שבועון תתאתדות האברים .הופיע בשנות
תדפ״ט — ת״ש בעריכתם של מ .םמילנםקי ,ט .ז .מילר וש .פרלמן.
עמוד  ,194שורה  :8ו א ש ר ״ ל מ ר ד  /באותה מועצת התםתדרות עירער הבר
,,השומר הצעיר״ ,אהרן כהן ,שהיה מזכיר מועצת פועלי מגדיאל בזמן ההוא,
על הסכמת המרכז תתקלאי ללשכת המשותפת עם האכרים במגדיאל .הוא
אמר )לפי ״דבר״ ,בליון הנ״ל( :״ארבעת הדשי קיומה של הלשכה מוכיתים
כי יש לבטל אותה .אם מועצת התםתדרות לא תיענה לדרישות רוב פועלי
,

T

מגדיאל ,יתהווה מצב קשה במקום .םסק אם תוכל מועצת פועלי מגדיאל
לקבל על עצמה קיום הודאת המוסדות המרכזיים בשאלה זו״.
שם ,שורה  :16א .ל .פ — independent Labour Party .מפלגת״העבודה
הבלתי־תלויה באנגליה.

בועידה הרביעית של ההסתדרות ההקלאית
פ ת י ח ה  .״דבר" ,גליון  ,1849י״א בתמוז תרצ״א.26.6.1931 ,
ב ו י כ ו ה ע ל ה ע ב ו ד ה ה ע ב ר י ת ב מ ו ש ב ת  .״דבר״,
גליון  ,1843ד׳ בתמוז תרצ״א.19.6,1931 ,
עמוד  ,212שורה  : 4גדול ה צ ע ר ש ב ר א ש י ת ה ו י כ ו ח ג ע ש ה נםיון ל ה ו צ י א
ש ם ר ע ע ל פ ו ע ל י א ר ץ ־ י ש ר א ל  .בענין זה נמסרו לפני כן באותו גליון
״דבר״ דברי בדל:
ד
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ה1דעת אישית :התבר בךטוב טפל עלי כי בראיון שנתתי ל״ניו*
לידר״ אמרתי דברים אהרים מאשר אנו אומרים כאן ,וכן שהועד הפועל
בשיתותיו עם בריילםפורד דיבר אתרת מאשר אנו מדברים כאן .כל עוד
מתנכהים נגדנו בנימוקים של הגיון ושל ״מדע״ ,של כלכלה וסטטיסטיקה —
נשמע בסבלנות ונענה בתגיע תורנו .אולם מה שנאמר כאן מפי התבר בך
טוב אין זו ביקורת ואין זה ויכוה .זהו גםיון לגזול מאתנו את ישרנו ואת
T

אמיתנו ,נםיון להטיל צל כבד על מפלגת פועלי ארץ-ישראל ועל הועד
הפועל של ההסתדרות ,המדבר אל העולם כולו בשם כלל פועלי ארץ-
ישראל ,זהו נםיון לשים אותנו זייפנים ,המדברים אתת להבדינו ואתת
לזולתנו .היש שמץ אמת בדברים האלה הבאים לנבל את שמנו הפרטי
והציבורי? אני מכריז ומודיע כי זוהי עלילה מסוג אותן העלילות ,אשר
עד כה היינו רגילים לשמוע אותן רק מפי אויבינו בנפש ,שאינם נמצאים
אתנו בתהומי הסתדרות אתת .דברי ב״ניו־לידר״ נתפרסמו לא רק באנגלית,
כי אם גם בעתונים יהודים ,וכל הרוצה לעיין בהם יבוא ויעיין .מעולם ובשום
מקום — לא בלונדון ,ולא באינטמציובל ,ולא בשום משא־ומתן פוליטי —
לא ויתרנו על מלוא־זכותו של הפועל העברי לעבודה במשק היהודי .לא
ראינו בזה שום סתירת למושגי הסולידריות הביךלאומית ,והכרזנו על זת
,ןבל עולם .שיחותינו ותזכירינו ד״ופלעו בדפוס .גם בלועזית .בתזכירים
דד T

שם,
עמוד

עמוד
עמוד

שהגשנו לועדת שאו ולםימפסון ,ושנדפםו אהד כך בםסר של התםתדרות
שהופיע לקונגרס העבודה בברלין ,ביטאנו את עמדתנו בכל בהירותה
וקשיותת .ולפיכך ניתכה על ההסתדרות חמתו של הספר הלבן .כלום יש
הופעות פוליטיות־היצוניות יותר גלויות מהופעות אלה? אילו היה שמץ
אמת בדברי בן־טוב היינו תייבים לרדת מן הבמה הזאת בבושת־פנים .הנני
מכתיש אותם בכל כות נפשי ומצטער ביותר שעלילות כאלה נגד אישים
ונגד מוסדות מרכזיים בהסתדרות מוצאות מקום בעבודתן של הסתדרויות
נוער ,המתנכות בזה את הבריהן לאי־כבוד לתנועה ולםירום מושגים על
אישיה ועל פעולתה.
שורה  :23ט ר נ ו פ ו ל ר ו א ו ר נ ש ט י ן  .הראשון  -הבר מפלגת ״פועלי-
ציוך שמאל ,השני — הבר ״השומר הצעיר״.
 ,213שורה  :22א ו ת ו פ ו ע ל יהוידי ב ג ו ל ה  ,ש ל ה ל כ ה הנהו• כ ו פ ר
ב מ צ י א ו ת כ ל כ ל ה ל א ו מ י ת מ י ו ה ד ת ש ל י ה ו ד י ם  .מכונן ,כנראה,
ל״בונד״ בפולין.
 ,216שורה  : 18ב א ו ל ם ז ח חננו• כ־ 82א ח ו ז י ם  .מכולן לאתוז צירי מפלגת
פועלי ארץ-ישראל ברעידה התקלאית.
 ,217שורה  :27י ש ״ א י ז ה ״ ה ב ד ל ב י ן מ ג ד י א ל ל ב י ן פ ר ד ם י ר ו ק ח ־
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ג ז ו נ ד ה י י ט  ,ב י ן פ ר ד ס י ג ו ט ה ל ף ל פ ר ד ס י צ ר ק ו ב בנס־צלנה.
במגדיאל ובפרדםי גוטהלף שררה עבודה עברית ן בפרדסי רוקה־גזונדהייט
וצרקוב היתד .עבודה ערבית.
עמוד  ,218שורה  :5״ ג ן ־ ר ו ה ״  .שסה פרדסים ליד נם־ציונה שהיה מעובד כולו
בידי פועלים עברים.
עמוד  ,220שורה  :15פ ר י ד מ ן ־ א י ד ל ש ט י י ן  .בעלי בית־תרושת לגרבים בתל־
אביב ,שפרצה בו שביתה במאי  .1930הם הביאו מפירי שביתה ,ביהוד
מהאלמנטים הנהשלים שבעדות המזרה ,אשד עבדו בהםות המשםרה.
שם ,שורה  : 21״ א ח ו ת פ ו ע ל י ם ״  ,קובץ מאמרים ,מוקדש לבידור שאלות הארגון
הביךלאוםי של הפועל בארץ-ישראל ,יוגי  .1930בקובץ השתתפו הוגו
ברגמן ,ניד ,מ .ארם ,ג׳ורג׳ נצאר ,ז .אברמוביץ ,ה .ע .םירגי ואהרים.

בקונגרס השכעה־עשר
,,דבר״ ,גליון  ,1871ה׳ באב תרצ״א.22.7.1931 ,
עמוד  ,225שורה  : 4ה ה צ ע ה ה ר ב י ז י ו נ י ס ט י ת — להכרח בקונגרס על המטרה
הסופית של הציונות :מדינה יהודית ורוב יהודי בשני ז ב ד י הירדן.
עמוד  ,226שורה  : 8ל כ ן נ כ ש ל ו כ ל ה נ ס י ו נ ו ת ה מ מ ש י י ם  .מ ע י ן א ל ה ש ל
ד ו ן י ו ס ף נ ש י א  .ד ו ן י ו ס ף מלד בפורטוגל בראשית המאה דד ,16מת
בקונםטנטינופול ב* .1579מוצאו ממשפהת אנוסים ,אבל הזר בגלוי ליהדות.
רכש לו השפעה גדולה אצל השולטן םולימן השני ותפס מקום נכבד במדיניות
וכלכלה של הארץ .לאות הוקרת על פעולתו נתן לו השולטן את העיר טבריה
וסביבתה למטרת ישוב יהודים .יוסף נשיא הקים מסדש את תומת העיד ,נטע
מטעי תות לשם גידול תולעי־משי והוציא כרוז אל היהודים הנרדפים —
בעיקר באיטליה — שיבואו ויתישבו בטבריה ויתעסקו שם בעבודת־אדמה
ומלאכה .התעוררו כמת קהילות יהודיות ,וקתילד .אתת מהעיר פיםרו בת 100
איש הפליגה לארץ־ישראל ,אך האניה גסלה בידי שודדי-ים .מאז גשתקע כל
הדבר.

כפני עוכרת המפקד
״דבר״ ,גליון  ,1957כ״ב בתשון תדצ״ב.2.11.1931 ,
דבר היום .התתימה :ב .כ.
עמוד  ,227שורה :18
להתרמת המפקד.

התעמולה

לההרמה.

מכונן לתעמולת הרביזיוגיםטיס
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כ א ס י פ ת הנכחדים
״דבר״ ,בליון  ,2062כיה באדר א׳ תרצ״ב.3.3.1932 ,
עמוד  ,234שורה  :16ע נ י ן ז ד י  -ח ו א ר ת  .אף לאהד שאושרה קניית אדמת ודי״
הנארת )עמק הפר( על ידי הממשלה ,נתעכבה העברתה לרשות הקת הקימת
לישראל בשל תביעות שונות של הבדוים )תביעת בר״מיצד ,תביעת זכות
האריסות ,תביעה להזיז את הגבול ,מה שהיה מקםין את השטה בששת אלפים
דונם( .בעתים עיבדו הבדוים את אדמת המריבה והסריעו ליהודים לעבד
הלקי אדמה אתרים שנרכשו כבר ,ולבסוף ,בתורף תרצ״ב ,העבירו את אהליהם
על אדמת הקרן תקימת .המשטרה נדרשה להוריד בכות את מסיגי הגבול.
אך הנציב העליון ביקש מאת המוסדות הציוניים להרשות לבדוים לעבד את
האדמה במשך מספר שנים עד אשר הממשלה תשיג אדמה אתרת בשבילם.
לאתר משא־ומתן הוסכם לההכיר לממשלה  3000דונם בשביל הבדוים לשנתים
באהריות הממשלה לפינוי השטה אהרי כן .הרביזיוניסטים ביקרו קשה את
המוסדות על הסכם זה .בתשלן תרצ״ד הותזר תשטת לרשות הקרן הקימת.
שם ,שורה  : 19ל מ ר ו ת מ ה ש נ ע ש ח ב מ פ ר ץ ח י פ ח  .אדמת מפרץ היפה נרכשה
בשנת  1924על ידי תבדת ,,מפרץ היפה״ ואהרי כן עברה לקת הקיםת .במשד
שנים הוצאו בה לפועל ,על ידי הקרן הקימת וגורמים אתרים ,עבודות יבוש
וגיקוז גדולות .אד בתכניות השונות להתישבות ושיכון לא הוהל .וכל השטח
היה בזמן המדובר ריק מאץ יושב.

מ״כני משה״ עד ,,אהדות-הןןכודה"
)בנשף היובל לא .ז .רבינוביץ ,למלאות לו שבעים והמש שגים(
״קונםרם״ שם״׳ג ,שבט תרפ״ט ,עמוד 3
״דבר״ ,גליון  ,2656כ״ד בשבט תרצ״ד.9.2.1934 ,
עמוד  ,240שורה : 14
טולסטוי,

ה ו א נ ת ן לגו א ת ב כ ר ו ג ם א ת

א ת

קורולנקו ו א ת

וירה

דוסטויבסקי

ואת

גרשוני,

ואת

פיגנר ו א ת

ג ל י ק ל מ ה א מ ל ן  .אז״ר תירגם :״אגדות אמוראי ארץ־ישראל״ ,״ערכי
מדרש״ מאת בגימין זאב בכר ן ״רשימות מבית־המות״ מאת ת .דוםםויבםקי,
סיפורים מאת ל .טולםטוי ,מאת ו .קודולגקו! זכרוגות מאת וירה פיגגר,
מאת צבי גרשוגי ומאת גליקל םהאמלן.
שם ,שורה  : 22ר ׳ א ל כ ס נ ד ר ז י ס ק י נ ד מ ה ו ר א ד נ א  .רב ומקובל .הי במאה הייה
)נפסד ב־ .(1794מהבר םפר המוסר ,״יסוד ושורש העבודה״ ,שגתהבב מאד
על העם ,בשל הרצאתו הבהירה והעממית.
שם ,שורה  23ר ׳ צ ב י ח י ר ש מ ק י י ד א ג ו ב — מפליםי סבה אוקראינה בשנות
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ת״ח—ת״ט .מהבר הספר ״קב הישר״ — ליקוטי אגדה ודברי מוסר ,שנתפשט
מאד בעם חכה למהדורות רבות ותורגם לאידיש ולגרמגית .בין קוראיו היו
גם גשים.
עמוד  ,241שורה  :9״איואן״ ,שם נפוץ מאד בין הרוסים.
עמוד  ,242שורה : 20

ליברמן,

אהה שמואל .עיין כרך ב׳ ,עמודים  250ו־325

עמוד  ,243שורה  : 12א ל י ע ז ר צ ב י ה כ ה ן צ ו י פ ל  .1888—1815 .היה מורה בבית-
'המדרש לרבנים בז׳יםומיר .מהראשונים בתקופת ההשכלה שלימד זכות על
ההםידות.
שם ,שורה : 14

שמואל

יעקב ביק,

נולד לערך ב~ 1770ומת ב־ .1831מראשוני

המשכילים בין יהודי גליציה.
• עמוד  ,244שורה : 1

״בני מ ש ה ׳ /

י ה ו ש ע ברזלי.

שם ,שורה : 2
שם ,שורה :5

עיין כרך א׳ ,עמוד .365

שם ,עמוד .382

״ ^ ר י ה הםופר״.

כינויו הספרותי של א .ז .רבינוביץ.

ד T

ללא התגלות
)על אליעזר שיין(
מוסף ל״דבר״ ,גליון  ,2039כ״ח בשבט תרצ״ב.5.2.1932 ,

ע&ר שנים לפטירתו של א .ד ,גורדון
מוסף ל״דבר׳ ,גליון  ,2039כ״ח בשבט תרצ״ב!5^1932 ,
״בהבלי אדם״ ,הוצאת ״עם עובד״ ,תל-אביב ,תש״ה ,עמוד .170
עמוד : 250

א  .ד .גורדון.

עיין כרד א׳ ,עמוד .383

הייס היסין
״דבר״ ,גליון  ,2236כ״ו באלול תדצ״ב»27.9.1932 ,
״בהבלי אדם״ ,עמוד .66

א .ליטוץ
מוסף ל״דבר״ ,בליון  ,2191ג׳ באב תרצ״ב 3.8.1932 ,החתימה :א .ת.

נ ה שפירא
״דברי ,גליון  ,1707י״ט בטבת תרצ״א.8.1.1931 ,
״בחבלי אדם* ,עמוד .156
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לבוא הנשיא
,,דבר״ ,גליון  ,1765כ״ה באדר תרצ״א .17.3.1931 ,דבר היום.
החתימה :מ .ד .מאמר זה נזבר ברשימה אהת של מאמרי בדל
הכתובה בכתב־ידו.

איש הקרן הקימת
,,דבר״ ,גליון  ,1767א׳ בניסן תדצ״א .19.3.1931 ,דבר היום.
החתימה :מ .ד .״בהבלי אדם״ ,עמוד .302

נעמוד על נפשותינו
,,דבר״ ,גליון

,1967

ג׳ בכםליו תרצ״ב,
החתימה :ב .כ.

.13.11.1931

דבר היום.

כלפי פנים
,,הפועל הצעיר״ ,גליון

,24

כ״ד באדר ב׳ תרצ״ב,

,1.4.1932

עמוד

.1

עמוד  ,265שורה  : 3א ז כ י ר ע ת ה א ת פ ע ו ל ת ״ ה ה ת א ח ד ו ת ״ ל פ ר ו ץ ד ר ך
ל ע ל י ה  .שליחי ״ההתאחדות העולמית של ״הפועל הצעיר״ ו״צעירי־ציוך
יסדו בקת  1920ועד עליה שמרכזו בוינה ,בחשתתפות בא־כוחו של ״חחלוץ״,
שטיפל בארגון העולים ובעזרה להעלאתם.
עמוד  ,268שורה  :30י ש ל מ צ ו א ב ג ו א ת ה כ ו ה ל ע ש ו ת א ת ד ב ר
ה ה ת י ש ב ו ת ל ע נ י ן מ ר כ ז י ש ל ה ת נ ו ע ה  .דברים מעין אלה דיבר
בדל בישיבה משותפת של הועד הפועל של ההסתדרות ,המרכז חחקלאי
וברית הפיקוה התקלאית בדבר גיוס אמצעים להתישבות עובדת ,שגתקיימה
םמוד לזמן ההוא ,בי״ד באדר א׳ תרצ״ב:
אני הושב שכל אלה ההברים המדברים על התישבות מלאה חיים
עדית באותו הזמן שבו היינו בנים יהירים אצל עם ישראל .המצב הוא אהד
לגמרי• איז אנו ילדי שעשועים של העם .ההתישבות של עיךגנים עלתה
הרבה פתות מאלף לירות ליהידה — בכל אופן לעם היהודי לא עלתה משפחה
אלף לירות — והם עומדים על רגליהם .לעינינו יש כמה וכמה דוגמאות
של אנשים אשר התישבו לא בשנה אחת ולא בשנתים — יש מקרים כאלה
למאות — ואנהנו עודנו מסוגלים בגודל לבב לבוז למאמצים אלה ולדבר על
התישבות מלאה.
ביתם למוסדותינו הכספיים הטענה היא למה הסתפקו בכסף שהושקע
בהם ולא היפשו אמצעים נוספים .אעי יודע אם יש עוד בארץ בנק יהודי שיש
לו  80אלף פונם משלו .אבל מה נעשה כדי למשוך ולרכז פםסיםז והן

הערות
ראינו שפועלים בארץ השקיעו עשרות אלפים פונטים בבנין וברכישת
קרקעות ובפקדונות של הגרלות — מה הלקנו בכל זה ? עד שקמו הארגונים
להתישבות לא תינכנו את הפועל להםכון ,לא עשינו כלום לעורר אותו
ולדהפו לכך .האם ניצלנו את האפשרויות שניתנו בעבודה בנד״ריםז
השאלה הבוערת היא שאלת התישבותנו ,וזוהי שאלת גורל עתידנו
בארץ .על ההסתדרות לההליט אם היא מוסיפה להיות רק מוסד מתווך בין
המתישב ובין המוסד המישב ,או שהיא בעצמה מקימה מוסד םישב .עוד
לפני עשר שנים היה נדמה שאנו צריכים לעשות זאת .לא עשינו זאת —
ואנו מתויבים לעשות זאת היום .יש עוד שאלה קודמת להצלת הארגונים —
הפעולה הקרקעית .הקשר שלנו עם הקרן הקימת הוא אולי הדבר התשוב
ביותר שעשינו לתנועה .מתנכלים לסגור בפנינו את הדרך לקרקע .מזימתו
של פרינטש יכולה להתקיים ,ואץ לי הבמתון שבעתיד תקל רכישת קרקע
כאשר עד עכשיו .ואם אי אפשר לתת לפועלים התישבות בזמן קצר — אל
ישאר ,לכל הפתות ,אף קיבוץ של פועלים במושבה בלי קרקע .כי יתכן
שבקרוב תעמוד שאלה זו בפני הפועל במושבה בכל תריפותה.
הדבר השני — ההישבות זעירה .ברור לי כי באמצעינו בלבד לא
נעשה התישבות באזור המטעים ,אבל אילו היינו משקיעים אותו המרץ
שהשקענו במשא־ומתן עם אישים ומוסדות בענץ תתישבות האלף ,בהשגת
אמצעים עצמיים — היינו עכשיו במצב יותר טוב .נתהיל בפעולה זו לכל
הפתות עכשיו — זה יוכיה כי התנועה היה .מסוכנות אינה פועלת ,פיק״א
נשתתקה — התםתפק תנועתנו רק באידיאולוגיה של התישבות ז לא ,אנהנו
נםתוט מתוך עצמנו כל מה שאפשר ונעשה מה שנוכל לעשות )״דבר״ ,גליון
 ,2057י״ט באדר א׳ תרצ״ב.(26.2.1932 ,

•

האב וענו

״דבר״ ,גליון  ,2180כ׳ בתמוז תרצ״ב .24.7.1932 ,דבר היום.
התתימה :מ .ד .״בתבלי אדם״ ,עמוד .152

פתיחה ל״ילקוט אהדות־הןןכודח" ,פ ר ך ב'
,

״ילקוט אזזדות־העבודה׳ ,כרד ב  ,הוצאת ועדת הילקוט ,תל-אביב,
תרצ״ב ,עמוד ווו .ההתימה :ב .כ .צוין :כ׳ בתמוז תרצ״ב.
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