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אל מול פני המערכה
)באסיפת אחד במאי (1936
״וכל ח א ד ץ לי ג ר ד ו ם ״

לפני שלושים ושלוש שנים אמר המשורר העברי :״וכל הארז לי
גרדום׳ .אז ,כשביאליק נשא את קינתו ,והעולם הישראלי נזדעזע פולו
לשמע פרעות קישיגוב ,אפשר שהיה בזה עוד מן המליצה הגדולה ,מן
הראיה הרחוקה ,מן התפיסה ה ה י ס ט ו ר י ת של גורל ישראל .עוד היתה
בזה אמת של ה ז מ ן  ,אך לא אמת של ה מ ק ו ם  .אבל מקישינוב ועד
עכשיו עברו על ראשנו זןעות ,אשר כנגדן חורו גם ימי קישינוב וגם פרעות
 .1905גירוש ספרד עם גזירות חמלניצקי כתומם באו עלינו .ולפיכך מעמד
פועלים ,שעליו ועל עמו באו כדברים האלה ,רשאי להתרכז כולו
בכאבו .כל עוד אין אחרים רואים את העוול נגדו ואת היםורים שלו בכל
מוראם ,חייב ה ו א לראות את עצמו במרכז העולם ובמרכז מלחמתו .כוח
מוכה ,כוח מדוכא ,כוח מושפל ,עוד יש לו אפשרות של גאולה ,אך
בתנאי אהד ,אם הוא עצמו מכיר בעוול שנעשה לו .ואפילו הוא גלמוד
בעולם ,ואפילו אין לו עוזר ומגן ,אך אם חיה בו ה כ ר ת צ ד ק ת ו עוד
לא רהקה ישוער! ממנו .ובמכאובנו אנו יש לשאול :חאם אנחנו עצמנו,
אנחנו המוכים ,אהיהם של הנדקרים והנשרפים בשבועים אלה ,אחיו של
אותו אחד שנ&רף בכביש ,אשר אך זה עבר עליו הנציב העליון ,האם
חיים אנחנו בהכרה מלאה של צדקתנו?
לפני דורות לא ידענו שאלה כזאת .אבותינו שהועלו על הפוקד.
אשר נסחבו למרתפי האינקביזיציה ,אשר נשחטו במאכלת הקיזקיס ,היתה
להם הכרה מוחלטת שיש להם עסק עם פריצי חיות .הס ידעו שאין להם
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כוח נגד פריצי חיות ,אבל אף רגע לא הסרה להם הכרת צדקתם הם .המעציב
והמבייש ביםורינו אנו הוא שכמה מבני דורנו חסרה להם ההרגשה החיה
של צדקתנו המוחלטת.
נ ג ד פורעים גופניים ופורעים רוחניים
אנו חייבים להגן על עצמנו ,ולא רק הגנה פיסית ,על חיינו ועל
פרי עמלנו .לא נתן את גופנו למכים ואת נפשנו למעלילים .כי חיד המשלחת
בנו את הפגיון ואת האבן ואת האש ,חיא גם משלחת בנו את הדיבה ואת
העלילה .היד המשלחת בנו את ה מ ו ת מבקשת לתת לשמצה גם את
ח י י נ ו ולסלף את ה א מ ת שבחיינו .ואנו נתבעים להגן על עצמנו לא
רק מפני הפורעים הגופניים ,כי אם גם מפני פורעים רוחניים ,ובהם גס
המעיזים לדגול בשם הסוציאליזם ,בשעה שהם מסלפים את תוכן הצדק
וחחירות שבו ומחללים את שמו.
מיטב דמנו
רצונכם לדעת מהו ט י ב המאורעות שהתחוללו עלינו לפני חמש־
עשרה שנה במאי  1921ועכשיו באפריל  — 1936דייכם אם תתבוננו
בדוגמאות מעטות.
להבנת  1921דיינו אם נעלה על לב את זכר ברנד ,מגדולי היצירה,
ממשפהת איוב וירמיהו ,מטובי ההוגים והמרגישים הרבולוציוניים שבדורות
חאחרונים ,אדם אשר לא הדביק על עצמו שום תו ושום שלט של מפלגה
ושל תנועה ,אולם סבל כל אדם היה טבלו ,ולכל רשע ולכל
...

שעבוד ולכל צביעות ולכל תרמית היה אויב בנפש .את זח רצחו .ומרצחיו
של זה דוגלים בשם שחרור ערב.
י־

ד

זעקת

השדה

וממאורעות הימים חאחדוניס שוב אך דוגמח אחת בלבד .לא אזכיר
את חברינו ,התמימים והישרים ,שנשאו את נפשם לשלום ולאחות־עמיס.
אזכיר רק את כאב ח צ ו מ ח  ,את זעקת השדות המוצתים ,את אנקת
העצים הכרותים .ומן הראוי שנכיר גס בתוכן האנושי והסוציולוגי של
»ע*י־״»רד״ אלה.
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אם יש בימינו ציבור בעולם הרשאי להתברך כי הוא עושה משהו
באמת ל ה ג ש מ ת הסוציאליזם ,שהוא סולל ררכים לחיי-חברה סוציאליס
טיים ,שאינו עוסק רק בדיבורים על אודות סוציאליזם ,כי אם גם טורח
להכין את ״השבת הסוציאליסטית״ במו ידיו ,אם יש בימינו ציבור כזה
בעולם ,הרי זה ציבור משקי העובדים בארץ ,אנשי הקבוצות והמושבים.
עמלם הוא הנקי והטהור שבעמל בני־אדם ,כי הוא מבקש לחתרחק מכל
אבק ניצול־הזולת ומשלטון אדם באדם לרע .עמל זה ,מן האבן הראשונה
בבנין המשק ועד הטיפול בציץ הרך ביותר ,מלווה הרגשת אתדות־הגורל
וסולידריות עם כל האנשים העובדים בעולם ,מלווה מאמצי יצירה ותרבות
אשר עוד יתנו את יבולם .ועל העמל הזה ,על נקודותיהעבודה הללו ,על
האיים הסוציאליסטיים הללו ,עליו הונף הקרדום ,בנטיעותיו שולח הגרזן,
בשדותיו שולחה האש .והמשלהים את היד המקצצת והמבערת דוגלים בשם
״המוני עמלים׳ ,-בשם ״הגנת הפלחים״ .אין לך מוסת חותך יותר ל ת ו כ ן
המלהמה אשר נלחמים בנו מן השדות השרופים שלנו.
ובשעה זו חייבים אנו לא לחפש ניחומים קלים ,ולא לאמור :״שלום
שלום״ ו א י ן שלום ,כי אם לראות את חגורת־חדמים ,את ברית האיבה
אשר הקיפה אותנו .לראות אותה בכל רשעתה ,בכל סכנותיה ,ואז אולי
נמצא גם את חכוח לעמוד בפניה.
״שיטת״ ח ש ל ט ו ן
ובשעה שאני סוקר את ברית האיבה אשר הקיפה אותנו בימים
האלה ,אל תתמהו אם אתהיל לא מן התורני המשוםה ,אשר איננו
יודע את מי הוא רוצח ולמח חוא עושח זאת ,ולא אתחיל אף במנהיגיר
שולחיו ,היודעים את אשד הם עושים .לכאבי ולהותנו עלי לחתחיל
 -ד

מ מ מ ש ל ת הארץ.
אין חלקי עם אלה המוצאים נחמה גדולה וסיפוק רב בדברי מחאה.
בנעורי שבעה נפשי דברי מהאה נגד ממשלות ,ובלכתי הנה חשבתי פי
כ א ן תינתן לנו אפשרות של עשיה ,ללא צורך להוציא את רוחנו במחאות.
אין חלקי עם אלה המאמינים כי במצאם בשלטון את השעיר לעזאזל יוקל
עליהם .וכן אינני מאלה המוכנים להחליף את האימפריאליזם האנגלי באינד
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פריאליזם אחר טוב ממנו ,באימפריאליזם הערבי ,למשל ,או באיזה אימ
פריאליזם אחר הלוטש עיניס לארץ-ישראל .רחוקים אנו מכל שעשועי-בוםר
פוליטיים .אבל איננו יכולים ,איננו רשאים לחעלים עין מן האחריות חאיומח
שקיבל על עצמו שלטון הארץ בתקופה האחרונה ,ובעשרת הימים חאחרונים,
ביחוד .לא ננקה אותו מאחריותו.
על עורנו ועל בשרנו ,על דמנו ,נוהג שלטון הארז בשיטה ליברליםטית
מיוהדת במינה .הוא רועה את שופכי דמנו ,המעלילים ,המשסים ,המהריבים,
המציתים ,ב״מקל-נועם״ ,וגם לא במקל ,כי אס בנועם בלבד• יחם כזה
לשופכי-דם ,למשםי עם בעם ,למהרםי החיים הכלכליים ,זהירות כזאת
בכבודם ,לא לפגוע בהם ,הלילה ,בשום דבר ,לא אזהרה ,לא משפט ,לא
חקירה ,לא מעצר — היכן תמצאו דוגמתו ברחבי האימפריה הבריטית?
שלטון הארץ ,בא־כוחה של בריטניה רבתי ,לא מצאה ידו אפילו לשלוח
א ו י ד ו ן ליפו ,כדי שירגישו שיש עין רואה .שנים־עשר יום לאחר
הרציחות ביפו עדיין לא הובא בפני השופט־החוקר בלתי אם נאשם אהד,
שנמסר לדין כנאשם ברצח בלא כננח תחילה — לא חתכוון ,חם וחלילח,
לרצוח ,ודאי התכונן לדבר-מצוה .השלטון האדיר אין ידו משגת לחסיד
את המסמרים אשר ידים ״נעלמות״ מפזרות בדרכים .חשלטון חזח ,אשר
באגגליה הוא יודע לשים קץ לשביתה של אלפי מאות פועלים ,אם הוא רואה
בה סכנה לעצמו ,או לשלום המדינה כפי שהוא מבין אותו ,כאן בארץ לא
רק שאינו יודע לעשות זאת ,כי אם איננו מ ע י ז ל ה ג ן על מי שאיננו
רוצה לשבות ,על סי ש א ו נ ס י ם אותו לשבות ,איננו מעיז להגן על המר
ערבי מסכן ,המביא ירקות לשוק .אותו השלטון חיודע לשלוח לבית-הםוהר
פועלים יהודים ,העומדים במשמרות שקטות על יד פרדסי יהודים מנשלים,
מפני שהוא רואה במשמרות הגזעיות םכנה לשלום העמים בארץ ,איננו
מוצא שיש משהו בלתי־חוקי במשמרת ארצית ובשביתה ״כללית״ של עם
נגד עם! השלטון משתתף בצערנו ,אך איננו מונע את צערנו .וגם כשהוא
שולח אלינו משמרות שוטרים וחיל־חםפר ,חדי תחת הטמם עוקרים את
עצינו ולעיניהם מציתים את שדותינו! ובאותה הדרך אשד בה עבר נציב
הארץ ,עם כל השמירה המעולה היאה לו ,י כ ו ל ל ה י ש ר ף נ ה ג ע ב ר י
מבלי שכוחות המשטרה ירגישו בדברו
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״שיטה״ זו איננו יכולים שלא לראות בה דבד־מה אכזרי ,עימד על
דמנו ,מתנכר לימודינו! ואם זאת רק רשלנות בלבד ,הרי זו רשלנות
פושעת ,אשר עליה חייב השלטון ליתן דיךוחשבון ,לא רק בפני ההיטטוריה
שלנו ,כי אם בפני המדינות ,חמישים ושתים במספר ,אשר האמינו לו
והסמיכו אותו לשלוט בארץ הזאת ולפקח על בניננו .יש לנו עם שלטון
הארץ השכונות מרים גם בימים רגילים .יש שאלה של יחם צודק אלינו ,ושל
מילוי התחייבויות .אבל יש משהו שכל שלטון ,ואפילו שלטון שעינו רעה
בנו ,חייב בו :בטהון החיים ,בטחון חיצירח ,בטחון הקנין .ואת הדבר הזה,
שהוא מושכל ראשון לכל שלטון תרבותי ,אין ממשלת הארץ יודעת ל5דר,
והיא מטפלת בו ברוב ,,דיפלומטיה״ .ויש רושם שכדי שנקבל סוף סוף את
הדבר הזה ,לאחר שבועים של ,,ישהקו הנערים״ ,תואיל בריטניה רבתי
לשלם בקיצוץ אפשרויות היינו בארץ הזאת•
מי הביא ב ג ב ו ל נ ו את ה ם ד ב ר ז
במה שמתרחש עכשיו בארץ אין אנו יכולים לראות דבר שבהפתעה.
שלטון שמתפאר בזה שהוא נותן ״בטחון״ לארץ איננו צריך לטפח במו ידיו
כמה יםודות חעלולים לערער כל בטחון .הנה הכרנו עכשיו על עורנו ועל
בשרנו מה זאת ה ח ד ר ת ה מ ד ב ר לארץ־ישראל .בכל מקום ,וגם
במדינות דוברות ערבית ,יש מלחמה בין הציביליזציה ובין המדבר .מדינת
מצרים ניהלה מלחמה עם חמדבר ,וגם םוריח ועיראק מפחדות מפני המדבר
ונלהמות בו .לא ראינו שממשלה ציביליזטירית תפתח לרנחח את שעריה
בפני פ ש י ט ת חמדבר .ובארצנו ,במקום שקיימת תחוקה חמורה של
העליה ורגולציה קפדנית ו״עבריינים״ מבני העם שהוכרה זכותו לעלות
נרדפים ונםחבים לכלא ונדונים לגירוש ,בארץ זו הכנים השלטון לארץ
אלפים ,כמה אלפים — מי ימנה ז — של בני מדבר ,הכנים אותם ב ל י
סרטיפיקטים ,בלי סוכנות ,ובלי משאיומתן על ״שדיול״ ,בלי תשלום לירה
לגולגולת ,בלי ״המלצות״ של קרובים ,בלי בדיקת מצב ״ההון״ ,בלי לחקור
למקורות עבודה ולעתיד האוכלוסים בארץ .ולא רק שאינו רודף אותם,
כאשד הוא רודף את הבלתי־חוקיים מישראל ,כי אם מעסיק אותם בעבודות
שלו ,של השלטון עצמו ,ואפילו דואג לשיכונם מקופת משלם המסים.
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האומנם רק ר ש ל ג ו ת ? רק חוסר־דאגה וראיית הנולד? רק טוב״לב לגבי
בךעבר-הירדן )אשר לנו אסור לבוא בגבולו( ובךםוריה ,המסכנים ,אשר
להם אמנם יש ארצות לרוב ,אלא שאין להם ״יהודים׳ שאפשר להתחמם
לאשם ולהתפרנס מהם ולקלל אותם ולראות בהם מפלצת ,שבכל שעת־כושר
מותר לרוצץ את גולגלתם .ואת זאת עלינו לקבל כרשלנות ביורוקרטית
ותו לא?
אין אני שונא למדבר ,וגם אין אני בז לו .אדרבא .יש בו כמה צדדים
מרהיבים את העין .רבים מן המערב יש להם ודאי חולשה לכל מיני תזיונות
אכםוטייס .אולם אין אנו יכולים לבנות את הארץ ברומנטיקה בדוית .ואני
אומר :בן חמדבר מקומו במדבר .ילכו לשם אנשי תרבות ויחקרו אותו
ויתלהבו ממנו ,אם הם מוכנים לכך .אבל אנהנו באנו הנה לא כדי לחמציא
פרנסה לבדוים ממוריה ומעבר הירדן ,כי אם כדי להציל את אתינו מהורבן,
מכליה .לשם כך אנו משקיעים פה כל מה שיש לנו ,בגוף וברוה .לא קיבלנו
עלינו לעשות את ארץ־ישראל ארץ־מקלט לבני״יהמדבר.
בשעה שםמואל חילק ביד רחבה את אדמות בית־שאן ,ללא כל צדק
לגבי עמנו וללא כל הבנח ואחריות לעתיד הארץ ולפיתוהה ההקלאי ,היה
לזה תירוץ פוליטי :״נישב את הבדוים על הספר ,ונקים משמר בפני פשיטת
המדבר עלינו״ .והנה ,בדיד השם ,האדמות הללו עבדו מאז מיד ליה אלפי
דונמים מהם נתרכזו בידי אפנדים ,אוצרות המים שבהן נוזלים יומם ולילה
לבטלה ,וקצתן נמכרות כמהירים גבוהים לעולה היהודי .האדמות הללו אינן
משמשות שמירה בפני המדבר .והנמלים שבחיפה וביפו ,ירושלים העיר,
והמושבות העבריות ,הם הם שנעשו א ב ן ש ו א ב ת למדבר .הימצא כוה
,

T

כזה לעס העברי ,שיבנה גם את עצמו וגם את שכניו בארץ ,וגם את נאי
המדבר ?
מרד באהדת ה ר ד י ו ה מ מ ש ל ת י
ומה המחשבות המתעוררות בנו למראה האדיבות והאהדה היוצאת
מן הכלל של השלטונות ,לשביתה ״המהפכנית׳ /כביכול? הראיתם איזו
מדינה ,אשר בה תנועה מורדת כביכול המסדרת שביתות והפגנות ומנסה
להשבית את הנמלים והתעבורה ,ומביאה לידי הצתות ורגימות ,תזכה לכל
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אותה הםימפטיה והפרסום הידידותי ,כאשר הוא גיתן ביד רחבה בידי
שלשונותינו ? כשמאה חורגים עזבו את העבודה מודיע על כך הרדיו ,אבל
אם אהריהם באו מאות פועלים אחרים ,אין זה ענין לרדיו הממשלתי לסרסם.
ואין חרדיו מעיז ,חלילה ,להסביר למדינה כי אין צורך להיןדר אהדי
המסיתים .ואף אין הוא מספר על כל אלח חנאנקים מחמת ההמתה והכסיה
והאיומים ומעשי־הטרור ,שרוצים להשתהרד מאפוטדופםות זו ואין עוזר לה•.
הברית

המשולשת

מזל מיוחד לשביתה מהפכנית זו ,שיש לה ידידים ותומכים רבים.
כיום הזה איננו יודעים עדיין את כל השותפים ל״מרד הזה כביכול ,איננו
יודעים מה הם מקורות חכםםים המאפשרים לחחזיק מהנות שלמים של
הולכי־בטל .איננו יודעים אם אמנם נעשו פתאום אמידי הערבים נדיבים
גדולים .מעולם לא ראינו אותם בנדבנותם למטרות של ציבור .ודאי יבוא
יום ויפתחו ארכיונים ,והרבה דברים יתגלו אז לפנינו .הנה העתונות
הגרמנית מתמוגגת מנהת .ואיטליה מתענינת מאד מאד .ולא אלה בלבד.
הגה עוד שלטון אחד ,שבאי־כוחו מתיהםים בגלוי בםימפטיה אקטיבית ,עד
כדי הדפסת כרוזים יום יום בדרישה לתמוך בשביתה ולהצטרף אליה .כזאת
עושים באי־כוח הקומאיגטרן בארץ-ישראל .הראיתם מימיכם איזו
תנועה מרדנית שזכתה לכך ששלטון הארץ ינהג בה ידידות וכבוד ומימפטיה,
והיטלר ומוםוליני ושלטון טטאלין יושיטו לה יד? מזל! אכן ,תנועת
״שחרור״ ,אשר מכל קצוי תבל ,כולם כאחד ,הביורוקרט הבריטי ,והטוכן
הנאצי ,והתעמלן הפאשיםטי ,ושליח הקומאינטרן — כולם מאוחדים
בתמיכתם בה.
,,

״עבדות

בתוך מהפכה״

אולם החזיון הזה ,ההזיון של תמיכת הקומאינטרן ,איננו דומה
בשבילנו ,לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה פוליטית ,לתמיכה של אנשי
מוםוליני ושל אנשי היטלר .מפני שהתמיכה הזאת מתחפשת במםוח של
אידיאולוגיה רחמנית ,החרדד .לפלח המסכן ולחירותם הלאומית של בניי
ערב! והעיקר מפני שהיא ניתנת בצינורות יהודיים! אמנם יהודים פתולו־
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גיים ,חולי־רוה ,הולי שנאה לעמם ולכל מה ששייך לעמם ,חולי התבטלות,
חנושאים בקרבם חידקים של ״עבדות בתוך המחפכד.״ .מחיאודחכסיס
לשפיכת־הדמים הזאת ,השמהה לדחיקת חפועל חעברי ,חשמחה לכל איד
יהודי באה עכשיו מאנשים שנולדו על ברכי עמנו ,אנשים אשר מי יודע,
אולי גם באו בשעתם לארץ מתוך אילו געגועים לאומיים! היודע עם מן
העמיס נגע כנגענו ,צרעת כצרעתנוז
מימי יציאת מצרים נשתמר בידינו זכרון בלתי־מחולר על איזה שבם
שתפקידו היה ״לזנב את הנחשלים״ בקרבנו .״עמלק״ חיח שמו של אותו
שבט .יש םבוריס שזה היה איזה שבס שמי קרוב לנו .וכנראה ,שבכל שעה
של יציאה ועליה מופיע גלגול חדש של עמלק .ועל כך נאמר :מלהמה
בעמלק מדור דור .ואף תפקידה של הפק״פ הוא ״לזנב את חנחשלים״
בקרבנו .והיא מגדלת אצלנו צמהי באושים ,אשר בשבילם דמנו איגו דם
ויםורינו אינם יםורים .כל ברית של יהודי עם יהודי היא בשבילם פסולה,
ריאקציונית .אבל הברית של פורע עם פורע ,הברית של מופתי עם אפנדי,
הברית של קנאות מוסלמית עם צעירי בעלי־אחוזות היא בשבילם מלחמת-
חירות ,היא בשבילם הזית עממית פרוגרסיבית .היש עם בעמים אשר מבניו
הגיעו לידי סילוף כזה ,שכלי ונפשי ,שכל מה שעושח עמם ,כל יצירתו וכל
יםוריו הם בזויים ושנואים ,וכל מה שעושה אויב עמם ,כל שוד וכל רצח
וכל אונם ממלא את לבס רגש הערצה והתמכרות? אכן ,ברוסיה ב~,1881
בעצם ימי הפרעות ,ישבו בנים ובנות לעם ישראל והרפיםו בתשאי ,מתוך
מםידות־נפש ,פדיקלמציות ,הקוראות לפוגרומים ,מתוך תקוה שהרם היהודי
שישפך יעזור להתקוממותו של חמוז׳יק הרוסי .אכן ,יודעת ההיטטוריה
ד

העברית כל מיני רגגטים ודגגרטים .צורות שוגות ל״שמד״!
כל עוד אפשרי הדבר שיבוא ילד יהודי לארץ-ישראל ,ילד שטופח
על ידי יסודי העם ומשא־נפש של דורות ,וכאן ידבקו בו סידקיס של שנאה
לעצמו ,של ״עבדות בתוך מהפכה״ ,ויטרפו עליו את דעתו עד כדי כך שיראה
את הגאולה הסוציאלית בנאצים חפלשתינאים ,שחצליחו לרכז כאן בארץ
את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאנת הפגיון שבמזרת — אל
 Tע מצפוננו שקט.
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ישראל בםםם״ר

עלינו להיכון .מה שעבר עלינו עכשיו אינו התפרצות ספונטנית ,כי
אם פרי בשל של קורם פוליטי ,אשד אותותיו התחילו להיות מוכרים בזמן
האחרון .אין להניח שהקודם הזה יצא מתוך ימי־הדמים מבלי שיכרון• בהם
תוצאות פוליטיות ,מבלי שיעמיד אותנו למחרתם בנםיון פוליטי חמוד.
ושאלת חיינו עכשיו היא :כיצד נעמוד בנטיון הזח ,כיצד נעמוד בפני כל
הכוחות השונים אשר נגדנו .כי אכן ,כוחות עולמיים פועלים נגדנו .כבר
מניתי גורמים שונים חמעונינים כרגע בתםבוכת במזרח .מניתי גם את
הקומאינטרן ,והואיל ועוד ישנם בינינו אנשים תמימים המבדילים בין
הפק״פ לבין הקומאינטרן ,ובין זה לבין המדינה הםוביטית ,עלי להתעכב
משהו גם על תפקידה ה י ש ר של מדינת הםוביטיס.
נמצא פה נואם שראה להעלות על נם את הזכות הגדולה של המדינה
הםוביטית שאין בה פרעות ביהודים ,ומכאן — שרק משטר טוביטי יודע
להגן עלינו מפרעות .האמת הפשוטה ביותר יודעת כי יש עוד מדינה רבת
אוכלוסים יהודים והיא קפיטליסטית שבקפיטליםטית ,ואף בה אין פרעות —
אלה הן ארצות הברית של אמריקה .אוי לנו שאפשר להציע שנקבע את
יהםנו על פי זה .אכן ,יש ברוסיה שלטון תקיף ,השם קץ להרבה דברים
שהוא רוצה לשים קץ ,והוא מבריח מן חשטח העליון כמה כוחות שאינם
לרצון לו ,והוא גם מרטן את האנטישמיות הנפוצה מאד מאד ברוסיה .אינני
יודע אם לשלטון סוציאליסטי מגיעה על זאת תודה .על כל פנים ,אנהנו
זוקפים זאת לזכותו.
אולם האומנם כבר הגענו לידי כך שאנו מסתפקים בזה שלא ישפכו
את דמינו ולא ישסו בנו את הכלבים?
הלא אנחנו רוצים לחיות כאנשים ,כעם בעל תרבות שלו ,כעם בעל
לשון שלו ,כעם הקשור לארצו ולהיסטוריה שלו ,ומחובר עם שאר הלקי
עמו המפוזרים בארצות .האומנם נכיר טובה על שנותנים לנו את גופנו
ונוטלים את נפשנו ? האומנם יכולים אנו לשכוח אפילו לשעח אחת ,שבתנאי
המשטר הםוביטי ,במקום שמכירים בכל מיני זכויות לאומיות של עממים
ושבטים ,נגזר על לשוננו שהיא קונטר־רבולוציונית ונאטר על אהינו כל
קשר עם תנועת התהיה של עמם ,עם ספרותם העברית ,ובחוזק־יד הותק
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הקשר עם ארצם ,ונעשה חכל כדי לקרוע אותם מעל חעם חעבריז החלק
היותר יוצר ,היותר •ורה ,שהיה בעם העברי ,שלושה מיליונים יהודי רוסיה
נתונים במצב של שריפת נשמה וגוף קיים ,נגזלה מהם הרשות לבוא
אלינו ולהיות אתנו .ואפילו אינם יכולים לדעת מה אתנו ,והם אנוסים
להתפרנס רק משקרים ומעלילות .היכולים אנו לקוות שבבואנו לתבוע
את עלבוננו בפני הבר הלאומים — יקום בא־כוחה של רוסיה הםוביטית
ויתמוך בנו ולא יהיה יצרינו ז
התרופה
,

הגואלת

א במאי הוא בשביל סוציאליסט רציני יום הדין .ואם תשאלוני ,לאור
ההשבון הנוגה ביום זה ,מה לעשותו אומר לכם בגילוי־לב :אין בידי
תרופה כזאת שרושמים אותר .ובולעים אותח וחסל סדר יםורים .תרופה
כזאת אין עמי.
יש יודעים .הם אומרים לנו :יש דרך! הסולידריות עם הפועל הערבי
היא תגאלגו .תגאלנו מן הכל ,מן האימפריאליזם ומן המופתי ומן האפנדים
ומן חיבםקציח .חלילה לי לזלזל בערך של סולידריות בידלאומית .כל עם
שהוא מדוכא ביותר זקוק לה ביותר .ועם כעמנו יהיה תמיד הראשון ,ואף
היה הראשון תמיד ,להשתוקק ולסייע לכל גילוי נאמן של שלום עמים
)ולא אהת העלד .קרבנות על מזבח של שלום כוזב( .אולם מי שרואה
את הסולידריות הביךלאומית כדבר אשר יקום במאמר ,אינני אלא השלה.
ברית ,הסכם ,ידידות ,אהוה ,סולידריות הם מן הדברים שמצריכים,
לפחות ,שנים .ועד שלא יהיו שנים אין ,,השידוך״ יכול לקום ,כל כמה
שהשדכן ימתיק אמרים .ולא די אפילו שבךזוג אחד תישרף נפשו בלהבה
משפעת אהבה .אני מאמין שיבוא יום ואנהנו נגשים את הסולידריות הזאת.
אבל חיא לא תבוא רק מפני זח בלבד שנחליט להטיל אותה על זולתנו.
יש מומחים להסביר לנו מה רב היה אשרנו אילו הצלחנו לארגן
את הפועל הערבי .אני מסכים .אני מסכים שאילו חצלחנו בכך היח זח
באמת טוב מאד .לו היה הפועל חערבי נאמן למעמדו ,משתחרר משלטון
האפנדי ומקנאה דתית וגזעית ,דורש שכר טוב בעבודתו ,והיה מתנגד
לעליה מן המדבר ולעבודה בלתי־מאורגנת ותומך בעליה יהודית ,היה זה
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מעשה רב גם מבחינה ציונית .אולם למדנו משהו מהנםיון ההיםט1רי של
תנועת הפועלים במשך מאה שנים :א י ן מ ע מ ד פ ו ע ל י ם של עם
אהד משהדר וגואל ומארגן ו נ ו ת ן תורה ל מ ע מ ד פ ו ע ל י ם
של עם שני .הכלל של אוטואמנםיפציח חל גם על תנועת הפועלים .ואם
הפועל הרוסי עשה מה שעשה הרי זה לא מפני שאנהנו הטלנו עליו את
הסולידריות .ודאי אפשר לשלוה לכל מקום אנשי תעמולה ,מיסיונרים.
אפשר לנטוע גם לכוש ולהביא לשם דברי־הטפה .אבל מכאן לא תקום
תנועח .תנועת פועלים לוחמת לא תקום ,אלא אם כן מ א ר ץ ת צ מ ח .
ורק אז ,כשחיא קמח מתוכח ,יש מקום לברית.
ואלה מאתנו שהם יודעים בבהירות את חדרך כיצד מקימים בידים
תנועת פועלים אצל עם אחר ,והיודעים כיצד לגשת ולקחת את לבם של
חפלחים הערבים ושל הפועלים חערבים במושבות ,וכיצד לעשות מהם
תנועה סוציאליסטית לוחמת ורדיקלית ,לא הלילה כמו פועלי אירופח,
הפשרנים והמפגרים ,אלה אולי ילמדו אותנו כיצד נביא בברית אחת את
הפועלים והעמלים מבני עמנו ,אשר היו בין עמי המזרח ,ועדיין לא
למתו לדבר אתם ולהבין לרוהם ולצרכיהם .והלנית הזן ,הרת־הפירענות,
האם לא גילתה לפנינו את פשענו הכבד ,ואת מיעוט כשרוננו ומיעוט
הבנתנו — האס לא יהורו פניכם מבושה ,לשוב ולדבר רמות על התרופה
הבדוקה אשד אתם שולטים בה?
את ספק עכשיו שאנו נכנםיס לתקופה של נםיונות קשים ,קשים
ליו וקשים לכל העם העברי ,לנו ולכל החלוצים חמחכים בשערי הארץ.
אפשר הרגשתם היום בטלגרמה קטנה בת שלוש שורות ב״דבר״ ,כי
בפולין התאבד חלוץ לשמע הידיעות שבאו מארץ־ישראל .לבי עליך ,הבר
אובד ,המסמל את מכאוב העם ,אשר אין לו היים אם ניטלת ממנו תקותו
האחרונה .אך לא צדקת ,הבר .לא פעם אתת עמדנו על פתה האבדן ,לא
פעם נדמה לנו שחכל חתמוטט ,לא פעם אחת לא ראינו לנו שוס מוצא
מן האסון ומן הקלון ,בלתי אם התאבדות .אולם התגברנו .התאבדותו של
אותו חלוץ אומלל מעידה שוב מהו מפעלנו כאן לאדם מישראל בגולה,
כמה יסודי נפש גורס :ל רצח וכל כשלון כאן לאדם חעברי שם הקשור
בארץ וברעיון .הוטימ אלה ,חשזודיס זוהר ויגון ,תנחומים ויאוש ,אי התנועה
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היודעת דוגמתם! ואף על פי כן לא צדק אותו חבר יקר אשר הוסיף את
עצמו במו ידיו על מספר חללינו ,מתוך שלבו לא יכול שאת את המכשולים
המחרידים .קברים כאלח פזורים בדרכנו ,מימי קישינוב ומשבר אוגנחז,
קברים של הברים טובים ,נאמנים ,אשר לא יכלו ברגעי שואה ויאוש לשוב
ולחיות את הייהס כרגיל .אולם גם הם לא צדקו ,ואילו נשארו בחיים
וראו אתנו עמל וצער ושמהד .היו מאושרים עכשיו למראח חבלתי־אפשרי
•שנעשה לממשות .וכפעם בפעם אנו צריכים לאמור לכל חברינו הרתוקים
בגולה ,לאלה שעתידים להיות חברינו :אל תפול רוחכם .אל תאמינו כי
הברית המרובעת והמחומשת נגדנו תנצח .כוחנו גדול ,הרבה יותר גדול ממה
שנראה לעין.
כוחנו

הגנוז אתנו

ראו מח עשו ידינו במשך שנים מעטות .כי חמפעל הארץ-ישראלי
ח ג ד ו ל חדי חוא בעצם רק מ חמש־עשרה שנח .לפני חמש־עשרה שנח
עמדנו על קברו של ברנד כאנשים אשר נלקח מחם חכל .ובמשך ט״ו
השנים הללו הלא היו לא רק פרעות של  1921ר ,1929כי אם חתנקשויות
מן המארב וגזירות ממשלתיות בלי הרף ומשברים .והיו מהרםיס ומהריביס
מבפנים ,מן חמחריבים־חמחרימים נושאי הרכוש והעבודה הזרה ,גוטעי
העבידה החורנית ,עד למחריבים נושאי האידיאולוגיה הרבולוציונית חצרופח,
כביכול ,המשסים לשם מצות המהפכה הסוציאלית אשר שיך אל-קאםם הוא
מבשרה .ובמשך המש״עשרה שנים אלה הגענו למה שהגענו ,הכפלנו את
ישוכנו פי המישה ,רצרנו יצירות אשר אין דוגמתן בתנועת הפועלים
בעולם ,אני מתכוון לא רק למשקינו הסוציאליסטיים ,כי אס גם לכמה וכמה
דברים ,וראשית כ ל  :ל ע צ ם ה ם ת ד ר ו ת נ ו  ,שאין כמוה בעולם לא לתוכן
ולא לצמיהה .ואני מתכוון למפעל פ ד י ו ן ה ע ב ו ד ה  ,אשר שום תנועת
פועלים אינח יודעת כמותו .ובמשך חמש־עשרה השנים הללו כבשנו לנו
מקום אחר לגמרי בחכרת חעולס .שונו אלינו חיחםים בעולם חםוציאליםטי,
ובחוגים שונים באירופח מתחילים לחכיר בערכנו .ומאחורינו עומדת תנועה
של מאות אלפים ,היודעים כי אין לחם עתיד ,אלא בבואם אלינו .חאומנם
לאחד כל אלד ,נםגיר עצמנו לאזלודידז
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ובטרם נוכל לענית על השאלה :מה נעשה? עלינו להשתחרר מכמה
השליות .בזה עסקנו במקצת חיום .ראשית כל :אל תבטחו בנציבים! שנים
רבות למדה הציונות שלא לבטיה בנדיבים ,עכשיו עליה שוב ללמוד מן
הלקח חמר ,שלא לבטיח בנציבים! והשאלה החמורה בייתר היא לא זו:
מה עלולים להיות התעתועים הפוליטיים מחר כאן ומחרתים בליבדין ,כי
אם :מה יהיה תפקידכם אתם ומה יהיו מעשיכם אתם מחר ומהרתים.
אנחנו

ההומה

מה יפה לראות אסיפה עצומה של אלפי אנשים צעירים ,תחת כיפת
השמים ,אנשים אשר רעננותם גוברת על כל הסבל של הימים האחרונים.
אולם קהל של עשרת אלפים איש ויותר יכול להיות גם קהל של שומעי•
אופרה ,קהל של צופים בקרקס ,והוא יכול להיות גם מחנה• חלוצי אשר
בו םפונים כוהות הגאולה .לפנים היינו מעטים ,אך בשעה שנועדנו יהד
ידענו כי לא קחל מקרי אנחנו ,אלא מחנח אחים לחיים ולעבודה קשה
ולגורל קשה ,וליםורים רבים ולעזרה .והיא שעמדד ,לנו בשנות חמלחמח,
והיא שעמדה לנו בראשית העליה השלישית ,והיא שעודדה וקיימה אותנו
במצור ובמצוק .עכשיו חננו מחנה גמל 90 ,אלף או יותר הברי ההםתדרות,
רבים רבים מבינינו לא עבר עליהם מה שעבר על ה״דירית חראשונים
בתנועת חפועלים ,ועדיין לא חשרישו בחיי הארץ .ואפשר הם עומדים זאת
הפעם הראשונה בנםיון גדיל ,גםיין לגוף ונםיון לנפש .הידעו לחיות כראוי
לפועלים ארץ־ישראליים ,הידעו לעמיד בכל איתן הדרישית הקשות אשר
התיים בתקיפודהנםיין יציגו להם — זאת היא לא שאלה לתפארת המליצה,
כי אס שאלת־גידל ,גורל הפועל ,גורל העם.
,,
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י^ראל בן-יהודה
הבד ישראל בךיהודה ,דק לקומץ קטן זה הותר ללויתך• אך לא רק
אנחנו ,כי אם גם העיר ,הישוב ומיליוני יהודים פזורים בעולם ,יודעים פי
למענם נפלת .דרך הייך היתה קצרה וישרה,, :המכבי״,, ,התלוץ״ ,עליה לארץ,
הםתדרות העובדים ,מפלגת פועלי ארץיישראל ,ועמידה בשורת־המגן.
על מה נפלת? לא יצאת להתקיף ,יצאת להגן .ולא כדור מתנפלים
פגע בך ,כי אם כדור של מי שבא לשמור על היינו ורכושנו ואוסר עלינו
להגן על עצמנו מפגי המרצחים והמציתים.
אין תנהומים לא רק להוריך השכולים ,כי אם גם לנו .מעידגו למדנו
לחכיר את ערכח של ״נפש אחת מישראל״ .ובמלאכת הבגין שלגו למדגו
לחוקיר ביותר כל נפש בונח .ואנו יודעים כי נפלת על לא• חטא ועל לא
פשע ,אלא דק משוס שאחרים אינם יודעים לעשות את חמוטל עליהם.
איננו רוצים לעורר רגשי התמרמרות .אך העם הזה חעומד זח
המישיס יום במצור — אם סותמים את פיו ואוסרים עליו גם לספר על מות
בניו וגם ללוותם בציבור — האם לא יתמרמר ז אגו יודעים כי לא כל כדור
הוא כדור־זדון ,יש גם כדור תועה ,ואנו יודעים להעריך את אלה ,לא מבני
עמנו ,שנפלו בשמרם על שלום הארץ .אך למראה קבר זה איך נוכל ולא
נדרוש את הזכות להגן על עצמנו .איננו קוראים לנקם ,פעוטה היא כל נקמה
לעומת העוול שנעשה לנו ,בזויה כל נקמה הפוגעת באךם נקי ,אך אנו רוצים
להדוף את המתקיפים אותנו ,כאשד הדפו בליל שלשום הברינו בבאר־טוביה
את מתקיםיהם בלי להכות עד שיבואו להגן עליהם.
וגם בשעה זו לא נחטא לגורלנו .כל קרבן שלנו יקר מיקר ,אך גזכור
כי קרבנותינו שנפלו בחמישים יום אלח ובחמישים וחמש שנות שיבת־ציון,
מה הם מבהינה מספרית לעומת הקרבנות שאנו מקריבים על שדות־קטל
זרים ,בפקודת זרים ,למען שלטון זרים .איננו משלימים עם םדר־עולם הקיים
על קרבנות ,אך אם נגזר עלינו שלא נקנה את ארץ־ישראל בלי קרבנות ולא
נרכוש את גאולתנו בלי קדבנות — הרינו מוכנים לכך.
י״תגדל ויתקדש שם ישראיל ,המעוגה בעמים ,יתגדל ויתקדש שם בניו,
הנושאים את גורלו בלב נאמן וביד נאמנה.
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מקדשי־החירות ומחללי-קברים
ביודהעלמין העתיק בצפת ראה רבות בימיו .הוא קלט את
עצמותיהם של מקודשים ונערצים מדור אל דור ,משוררים והוגים,
מקובלים ופוסקים ,בהם גם האר״י ור׳ יוסף קארו ,א:יר אורם זרוע על
דורות רבים של תלמידים ותלמידי תלמידים .המסורת יודעת לציין במקום
זה אפילו את קברו של נביא קדמון — הושע בן בארי .אולם לא רק
עצמוודמתים ראה בית־העלמין בצפת ,כי אם גם את דמעותיהם ויםוריהם
של בני־אדם חיים .לא פעם היו נמלטים אליו מפורענות בידי שמים )בימי
״הרעש״( ומהשתוללות יצרי אדם .בימינו אמנם רגילים לומר ,שאין
פורענות־של־השתוללות באה לארץ אלא בשביל הציונות ,והיםטוריוגים
ופוליטיקאים ערבים אוהבים להזכיר ולהסתמך על הימים הטובים ,בטרם
היות ״ציונים״ מנשלים ומתנשאים ומשעבדים בעולם ,ואז ישבו ערבים
ויחודיס שבת־אחים .אלא שכמח בחינות באחוה .והכרוניקר מלפני מאה
שנה ויותר )תקצ״ד($ ,ד־ראיה תמים ל״תנועת־שחרור״ מאז ,יודע לספר
על ״השוללים והבוזזים״ אשר מרדו לכאורה ב״אימפריאליזם״ — אז לא
אגגלי אלא מצרי :איברהים פחח! — אך שפכו את חמתם ״רק על
היהודים״ .ואזי ראה בית־העלמין כיצד מצאו ״השוללים״ בתחומיו פליט
יהודי ,הסיד ומקובל ,ודקרו את עיגיו .השוללים והבוזזים האלה לא הסתפקו
בביזח וברצח ואיגום ,אלא גם טימאו את םסרי־התורה ותתכו אותם בתער
חולבים ועשו מחם ״מנעלים וםינר של גפחים״ .אך ספק אם בית־העלמין בצפת
ראה אז מה שראה עכשיו ,בימי חמרד חלאומי חאנטי-אימפריאליטטי :חילול־
קברים.
אין הציון הזה בא להטיף מוסר באזני מרצחי אדם ועץ ומחללי
קברים .הדברים נאמרים ב ש ב י ל נ ו  .טוב כי נדע מי נמי הם הקמים
עלינו .מי עוד כעמנו עם בעמים הגומל לצורריו כ ב ו ד ת ח ת קלון.
אומר צורר :תנועת־שחרור ,התקוממות של מדוכאים ,התפרצות־עלובים,
»רד בתקיפיס — ובני עם חכם ונבון מאמינים לכל דבר ,כל אמתלה
מתקבלת על דעתם ,כל שטנה נגד עצמם מסתברת ,ולבם מתמלא רחמים
וכבוד ,וחם כעפר תחת כפות רגלי קמיהם .רביב מאתנו מאמינים בתום•
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לבם כי שכינודהמרד מקרינה את פני אויבינו ולפיכך אינם מעיזים
להסתכל בפני המכהנים בקודש ,ולראות במעשי ידיהם .אל נהיה איפוא
כפויי־טובה לקמינו ,אם הם עצמם מסירים את הלוט מעל פניהם ועוזרים
לנו להכירם .רבים בינינו מקדשי מלים ,והס נשארים בנאמנותם למלה
המקודשת ,גם אם בינתים פרח תכנה המקודש ובמקומו נכנסה הטומאה.
ואם האויב יודע להתלבש בטלית של מרד וחופש ,הרי נמצאים בינינו
אנשים הנלכדים בפח .וגם יריות על יהודים ההולכים עם הטלית ותפילין
תחת זרועם והטלת פצצה בנוםעי־רכבת איגן מגלות להם מה מהותה של
אותה תנועת מרד וחירות .אולי תבוא תועבת צפת ותפקח את עיניהם.
״המרד״ הערבי שבחר לקרבן את יעקבי ובגו ,את חלוצי יגור ,את
חזן ודננברג ,את הקהל באדיםון ,את מגישי המים בנחלת־יהודה ,את בך
יהודה מעטרות — מעיד על עצמו׳ על מהותו ,על עדתו ,על יצריו .מעיד,
כאשר לא יעידו שום ניתוח רעיוני ושום הבחנה סוציאלית ,כי לא מכוסף-
שהדור הוא יונק ,כי אם ממאפלית הטומאה .ועכשיו בא מעשח צפת
והוסיף על העדות.
ודאי ,נפש חיה יקרה לנו יותר מכל מצבה מקודשה ,אך יש
שהשחתת הצומח והדומם מלמדת על אפי חמשחית ועל יצריו חאפלים,
:ד

מלמדת יותר משםיכת־דמים .מי התנועה הרבולוציונית אשר השביעה את
נפשה ואת תאוות הנקם וההתקלםות שלה בחילול־קברים? הוה אומר:
תנועת השחרור של היטלר ,היא תנועת היודופוביות הזואולוגית .עין
בוחנת היתה יכולה מזמן להכיר את קרבת־הנפש שבין תנועודחשחרור
של שכנינו השמיים לתנועת־חשחרור של בוזי־בניישם .מעשה־צפת־אישר
אה הדבר.
נזכור זאת ,נזכור ואל נשכח .ואם גס עוד כדורים ישולחו בנו,
ואם עוד פצצות יטילו בנו ,ואם עוד יתפסו אנשים תמימים מאתנו ויעלילו
עליהם כי הם היורים ומטילי־הפצצות ,ואם כחנח וכחנח יקומו אוהבי-
חופש ודורשי־צדק ומלמדי־זכות על מענינו ומעלילינו ושופכי״דמנו —
אנחנו נישאר קשי-עורף כאשר חיינו ולא נודח לא באחבודיחופש ולא
במלהמודהצדק אשר תינוקות ישראל ואילנות ישראל וקברות ישראל
משמשים לחן מטרד .לחצי־יצריס אפלים.
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במצור
מצבנו המור .לא מפני שאין לנו הכוה לדחות את ההתקפה הערבית
נגדנו .אני מרשה לעצמי לומר במלוא הכרתי ,אף על פי שהדבר לא
יתקבל על דעת רבים ,כי אילו היתה המערכה בארץ־ישראל בין היהודים
היושבים בה כיום ובין הערבים בלבד ,היה לנו די כוה לדהות את ההתקפה.
יתכן כי ביום הראשון ביפו לא היינו מוכנים ,אבל במשך ימים אהדים היינו
מוכנים .אבל עלינו להודות שגם במערכה הפיסית ובמערכה הפוליטית
אגו עומדים לא רק גגד הערבים ,אלא גם נגד משטר מסוים ,והמשטר הזה
הוא הקובע .עובדה היא שמשטר זה איגו הודף את ההתקפה הערבית ,ונותן
לה להתקפה הפיפית שתתגלגל בהתקפה פוליטית ,והוא שיוצר לנו כמה וכמה
קשיים במלחמה זו.
אין לשכוח :אנו הייס במדינה ,שאמנם היא נקראת מדינת מנדט,
אבל המשטר שלנו הוא משטר ערבי ,חאפרט של המדינה ,המנגנון שלה— ,
רובו של חכוח חמוציא לפועל חוא ערבי .חאפרט של חתחבורה ,הרכבת,
המשטרה ,חמשפט ,חחקירח ,חוא תמיד ערבי ברובו .ובחגיע ימי־נפיון
מתברר שלא רק בעבודות ציבוריות ולא רק בעיריות ,אלא המדינה כולה
קיימת כמדינה ערבית שיש עליה צמרת אנגלית .אני נמנע כרגע לדון
על הכננות .אינני בוהן לבבות .אני רק מציין את העובדה שהפקידות
הגבוהה והאדמיניטטרציה פועלות במדינה שמשטרה הוא כזה.
כשאנו באים לבקר את השלטון הזה אנו עומדים ותמהים .אנו
מלאים תמיהות .פעם אנו שואלים :איפה ההריצותו איפה הנבונות
המדינית ו איפה המשפט ז ופעם אנו שואלים :איפה ההומניזם ,איפה מידת
הרהמים ,איפה היהם האנושי לנרדף ז בכמה מקרים הדברים לא מובנים לנו.
אבל מבהינה פוליטית מצטרפות התמיהות הרבות לתמונה אהת .מצבנו אינו
משתנה על ידי כך ,אם השלטון לקוי בהוטר כשרון ההלטה ,או שהוא שבוי
גידי פקידות שאינח רוצח לקיים את חחלטותיו ,או שהמגמות הפוליטיות שלו
אינן עולות בכלל בקו ישר ,או שיש עליו לחץ פוליטי חיצוני .בשבילנו אין
המצב משתנה על ידי כך .הארץ הזאת יכלה להתגבר על חפורענות במשך
ימים אהדים ,ולא היה חכרח להביא אותה למצב כזה שאהרי הדשיים יבוא
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אורמםבי גור ויכריז על מלחמת־אזרחים כעל עובדה .אינני יודע שום כוח ,לא
כוח ערבי-פלשתינאי ,לא כוה פאךערבי ולא כוח היצוני ,שעשה כל כך
לטיפוה התנועה הערבית ,בהיקפה ובאפיה כיוס הזה ,לבטהונה בנצהינה ,כמו
השלטון הזה.
נוח לו לשלטון להציג את עצמו כבעל מדיניות נבונה וזהירה,
כנמנע מבוא בדמים ,ואותנו כצועקים ״נקם״ ותובעים יד חזקח .אבל הישוב
היהודי לא דרש כלל יד הזקה במובן המקובל .הוא איננו צמא־דמים ,הוא
דורש רק דבר אהד ,שהארץ ת כ י ר מה רצון השלטון ,בלי דרסשמעות
ובלי נענועים .הוא רצה שהארץ כולה תדע ,גם הרודף וגם הנרדף ,שהשלטון
לבו עם הנרדף .ולכך לא היה צורך ב״יד חזקה״ ולא היה צורך לקנתר ואף
לא להרוג אנשים .השלטון יגול לגלות ברור את רצינו בעשרות מעשים
ה י ו ב י י ם  .המזה בתל־אביב היה בו משהו מדבר זה .אבל כשהשלטון
היה כאן ובלונדון רואה את אנשינו ומשקינו שותתים דם ,והוא מכריז
כי על פיצויים אינו יכול לפי שעה לדבר ,אין אנו יכולים לראות בזה
יהם קמצנות של גזבר בלבד אי אפשר לנו שלא לראות בזה ע ו ב ד ה
פ ו ל י ט י ת מרה מאד ,שנגדה צריך להתקומם .אי אפשר שלא לראות בזה
םמל ,גילוי כרקטריםטי של יהם השלטון אלינו וליםודינו.
והנה מצב החקירה המשפטית בארץ .כלום זוהי דרישת יד הזקה
אם אנו דורשים שלא יכםו על דמינו? הלא מצב החקירה צועק עד לב
השמים .הפושעים אינם עתידים כלל להגיע למשפט מפני שאין כמעט
כל הקידה ,אין חיפוש רציני של האשם .אין מוצאים שום דבר ,אין מוצאים
נשק ,אין מוצאים את בתי־ד״חרושת לפצצות .בדיךוחשבון לחבר הלאומים
מכריזה הממשלה ברוב ידיעתה ,כי הדאגה לנשק הערבי בארץ היא
מוגזמת .לאחר הכרזות פוליטיות כאלה ,הבנויות על אינפורמציה שממציאיס
נאמני השלטון ,מה פלא אם אין השלטון יכול לגלות מחסנים רציניים של
נשק .מצד שני מגלה המשטרה מדי פעם יהודים תשודים על הטלת פצצות.
מצד שלישי המשפטים עצמם ,יהיה הצד הפורמלי שבהם באשר יהיה .יש
בהם כדי לד״וכית שא*ן מתיחםיס י י הדין לעבירות שהובאו.
ואם יש למי שחוא פפק באפי חמשטר וביחסו אלינו ,בא ה ד י ן •
ב ח
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זו חיא נתב פלטתר גגדנו שהוגש ,בחתימת ממשלת ארץ־ישראל ,לדעת־
הקחל העולמית.
שלושה דברים אלה :חיחם לפיצויים ,מצב ההקירה והדיךוהשבון
להבר הלאומים דיים לפקוח את עינינו .ואני מסיק ,בתכלית הקיצור :אין
לנו כל אפשרות לנצה בהיאבקות העומדת לפנינו אם לא יעלה בידינו
להשיג את שינוי המשטר הארץ־ישראלי.

לפני זמךמה הרבו לדבר בישוב על משא־ומתן יהודי־ערבי .אני
אהיה האהרון להימנע בכל הזדמנות שהיא מ נ ט י ו ן לבקש דרכי הסכם
עם העם הערבי• אבל כל תנועה תייבת לא רק להיות ישרה כלפי מתנגדה,
אלא גם להיות ישרה כלפי עצמה ולא להשתעשע בדברים בשעה שהם
שעשועי־שוא .ואני הייב לשאול את עצמי קודם כל ;.מה יש לנו בשעה זו
לתת לתנועה הערבית כפי שהיא כיום? ואל נשכה :נתינה פירושה לתת
לשני מה שרצוי לו ,וקבלה פירושה לקבל ממנו מה שנחוץ לי .אם לא זאת
הנתינה ולא זאת הלקיהה אזי אין הסכם.
כרגיל אצלנו ,בימי פורענויות ,יש כבר מי שמכה על לבנו ואומר:
על הטא שהטאנו בזלזול ובהזנהה כלפי הערבים .זוהי בכלל מידה נאה של
ביקורת עצמית :כשמכים אותנו ,כשפורעים בנו ,אנו מתעוררים לצעוק:
אבל אנהנו אשמים .וזהו נוסח האשמה :״כשטוב לנו איננו רוצים לדבר
אל הערבים ,וכשרע — אומרים אנו שעכשיו אי אפשר לדבר״ .שיגרה
מהלכת זו אינה אלא אינםינואציה על התנועה הציונית .מהימים הראשונים
אנו עוסקים בשאלה זו .עםקו כל האכםקוטיבות ועד האכםקוטיבה האחרונה,
משיחות וייצמךפייצל ועד חשיחות האהרונות עם הערבים ,בזמן הגיאות
דוקא .לא נכון ש מ צ ד נ ו זילזלנו בדבר זח .אבל יש דברים אשר
להצלחתם לא די שאין מזלזלים בהם ,צריך שתהיה גם א פ ש ר ו ת של
תוצאות .הגה בךגוריון קם ונוסע לגנף ומדבר שם עם איחםן אל ג׳אברי ושכיב
ארםלאן ,מדבר דברים אשר כל ציוני יכול להתגאות עליהם .מדבר בגילוי•
לב כדבר תנועת שחרור לאומית אל חברתה ,מדבר ביושר לבב ,מגולל
פרוגרמח ציונית גדולד .ומוכן לחבטיח לא רק יחסי ידידות ,כי אם גם ברית
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פוליטית ,והם הופכים את דבריו ללעג ולקלס ,מפני שהם סבורים שלהם אין
צורך בזה .אך אם כל נםיונותינו עד עכשיו לא הצליתו ,לפיכך נתקלם בעצמנו
ונאמר :זילזלנו ,חזנחנו? דיבורים אלה נעשו למודה ולעדות של חכמה
פוליטית עילאית .ויש שעושים מהם את הקפיטל המפלגתי שלהם ,כי חם
הם ,כידוע ,ש״גילו״ את התנועה הערבית ,ומבלעדיהם מי ידע את הטכנות
האופפות אותנו .ואצלם היה גם רצפט מוכן ,אלא שהדור לא היה ראוי
לקבלו מהם.
אין עתה ,לדעתי ,סיכויים להשגת הסכם עם הערבים .לא מפני
שרצוננו רע ,ולא מפני שאנשינו אינם מוכנים להיכנס ברצינות לכל העגין
הזה ,אלא מטעם פשוט :יכול להיות הסכם בין שתי תנועות לאומיות
המבקשות עצמאות ,אבל לא יכול להיות הסכם בין תנועה שמבקשת
עצמאות ובין תנועה שמבקשת שררה .התנועה הערבית בצורתה כיום איננה
תנועה של שחרור .גם באירופה ישנן תנועות לאומיות שאינן תנועות
שהדור ,וגם המזרה יש לו אימפריאליזם משלו ,אימפריאליזם מזדתי .ראו
את יחם עיראק לאשורים ולכורדים ,ראו את פהד המרוניטים בסוריה .זהו
אפיה של התנועה חערבית .חיא אינח מסתפקת בחופש לעצמת אלא מבקשת
שררה על כל הבא בגבולה.
ולתנועה זו מה יכולים אנו לתת? כלומר ,לתת נ ו ס ף למה שהם
מקבלים מאתנו בין כה וכה .כספים ,וץהה — הם מקבלים מאתגו גם בלי
הסכם .ויש מי שמציע להם עתה אחוזים הגונים של ע ב ו ד ה ערבית במשק
העברי .מה יכולים אנו לתת למנהיגים הערבים? כל הדברים הפרוגרסיביים
והסוציאליים לטובת הפלה והפועל שאנהנו יכולים להבטיה להם לא יקהו
את לבם .לא על כך היו צריכים להילהם .להם יש צורך ביתר־שלטון בארץ,
ביתר משרות באדמיניסטרציה ,במשטרה .חנבטיח להם יתר־ערביזציה של
המשטר ? חנבטיח להם עליה ,אשר לא תבקש שום הלק בפקידות ,במשטרה,
במשפט ,בשירותים?
הסכם וייצמךפייטל מרמז מה הדרך היחידה להםכם .אילו היתד,
קיימת תנועה ערבית גדולה הרואה לפניה ברית ארצות ערב כמו שראה
פייטל ,היתד ,יכולה לבוא לידי הםכם אתנו על פרובינציה קטנה זו ששמה
ארץ-ישראל ,תמורת עזרה הגונה .אך מנהיגי הערבים בארץ״ישראל ,אשר
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כל אמביציותיהם הן בשלטון כאן ,בפרובינציה זו ,וכל מה שהיהודים עושים
בארץ מצמצם את ערכם ומערער את הסטאטוס הפוליטי והסוציאלי שלהם
בארץ — על מה יבואו אתנו לידי הסכם ,מתוץ לצמצומנו ולקיצוצנו? אם
ברגע פוליטי מסוים יתהווה מצב בידלאומי שערבים בארצות הסמוכות
יראו צורך בעזרתנו אזי אולי ינוטה הוזה אשר יבטית את האםפירציות
הלאומיות שלנו על ארץ-ישראל.
כשרוצים להסביר לנו עד כמה אנו זקוקים לשלום ,מפהידים אותנו
בחזרת הפורענויות ואומרים :האם ככה נבנה :עוד מאורעות ועוד
מאורעות? אין לנו אלא לענות :כן ,ככה נבנה .ואני אומר כן ,לא מפני
שהפרטפקטיבה של מלהמית ומריבות מלבבת אותי ,אלא מפני שעדיין לא
בידינו טובנו ושלומנו .אי אפשר לבוא אלינו ולאמור :שאם מסכימים
להסכם פוליטי ,אזי תבנו את הארץ בשלןה ובבטחץ ,ואם לאו — יהיו
,,מאורעות״ היו בארץ מאורעות ופורענויות קודם שקמה הציונות הפוליטית.
הגקודות הראשוגות :גדרה ,נם־ציונה ופתודתקוה ,והשכונות הראשונות
בירושלים היו יכולות לספר הרבה על התנפלויות עליהן .יש דבר־מה באפי
:ד

הסביבה ,במוסר שלה לגבי ״הזר״ והתלש ,יש תרבות של ״ועל חרבך תחיה״.
ויש גם מצבים ביךלאומיים ,ויש איטליה־חבש ,וגרמניה ,ורוסיה ,ומי יודע
מה עוד .וכל זה משפיע .זה מר מאד וזה קשה מאד ,אבל מי הבטיח לנו
שנבנה בקלות ,בלי יםורים ? נעשה כל מה שנוכל להפחית אותם .אנו מצווים
על זהירות .אנו מצווים על שיכוך חרוחות ככל האפשר .אסור לנו להגיש
גפרורים למהםן הדיגמיט .ויש להןתנו מי שמגיש גפרורים .אבל אין להגיד
לנו :בידכם למנוע כל פורענות .פורענויות מובטחות לגו.
ומאידך ,הפורענויות אומרות לנו ל5ה אסור לנו להסכים .אם היה
עוד בציונות לפגי היטלר סוג אנשים שיכול היה להסתפק בציונות קטנה,
ובישוב קטן שישמש מרכז רוהני לעם הגדול בגולה — ,אנתנו כפרנו בזה,
אמרגו תמיד :בלי המוגי ישראל גם תרבות עברית נבול תבול בארץ-
ישראל — הרי לאהד המצוקה הגדולה של יהודי גרמניה נשתנו הרבה
מושגים גם אצל המסתפקים במועט .לאהד מה שעבר עליגו עכשיו נלמד
עוד משהו :נדע כי אס לא נהיה כאן רבים מאד ,אם לא נסגל לעצמנו קצב״
גידול אשר יהזק ויבצר אותנו במהירות ,נהיה כאן בגלות ישמעאל .אם
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ההסכם יכול לתת לנו גידול זה
יכולים להיות תלויים בהסכם.

נצנלםון
— נחתום עליו נשתי ידים״ אד אץ אבחנו

ענין ההבלגה מוצג אצל כמה אנשים כדכרוכיות או כהתקםדות
מצדנו ,כאילו אנו מתכוונים לצדוק הרבה .לא כן הוא .מצבנו מהייב אותנו
לשיקול־דעת .אנו שומרים לא רק על  400,000יהודים באדץ ,כי אם גם על
העליה העתידה .ואנו מוכרחים לדעת מה אנו מסכנים .אם נערים שלגו
מגישים גפרורים לאש מתוד ,,רגש טבעי״ ,אנחנו צריכים לגעור בהם
ולאמור להם שהם חייבים לבלום את הרגשותיהם ולא לסכן את עתידגו.
אין כל טעם ,לא מוסרי ולא פוליטי ,לנקום בשאר־בשרו של הבא להרגנו.
ולנגוע בהבא להרגנו לא נתן לנו השלטון .עד אתמול נקט השלטון בשיטה
זו :אם גנבו את הסום מן האורוה צייד לסגור את האורוה .ברוב המקרים
לא ניתן לנו לפגוש את האויב ,לגלות את מאורתו .יכולנו רק לעשות מעשי־
התפרקות שאינם אלא מעשי־שטות .האם בכך נמצא שילומים לדמינו
הנקיים אם ישפך דם של איזה עובר־אורת ,אשה או ילד ,שלא הטאו ולא
פשעו ו האם המנהיגים הערבים והרוצהים יבהלו מזהו האס זה יעצור
אותם ו להיוב אין בזה שום תוצאות .לשלילה כמה וכמה .כטוה אני שכל
אויבינו ,בכל המחנות ,ציפו לרגע זה שגצא בדרך זו .תעודת בגרות פוליטית
היא בשבילנו שהישוב לא הלך בדרך זו .ויש להזהיר ממסקנה מזויפת,
המהלכת בחףךלארץ ,שהישוב הוא פהדן והוא מהכד .רק שה״גורודובוי״
יגן עליו .הואיל והננו ,,ילדי-שעשועים׳ של כלל ישראל רוצים לראותנו
מקושטים בכל המעלות .היהודי בגולה מותר לו לסתור בשבת ולאכול
טריפות ,אבל אותנו הוא רוצה לראות שומרי שבת ומקיימי מצוות .הוא
עצמו יכול להיות פחדן ,אנהנו הייבים להיות אמיצים .הוא שמע שיש פה
שומרים ,גיבורים ,רוכבים על סוסים ,מנצחים ,מטילים אימה על ערבים,
והנה ־־ אכזבודפתאום! כלום רשאים אנו לאכזב את מושגיו האידיאליים?
ואני אומר ,מתוך הכרתי העמוקה ,כי מעולם לא הראה הישוב גם במובן
פיסי גבורה כזאת ואומץ־לב וכוח־הגנה כמו שהוא מראה עכשיו .צריך
לדעת זאת גם בשביל עצמנו ,וגם לאמיר לעמנו למען ידע .שמירת התחבורה
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בא ,pעבודת הנהגים ,הגפירים ,השומרים והשוטרים ,שמירת אנשי
המשקים ,עבודת הנערים הקטנים העומדים הכן לכל שליהות בשעת םכנה —
כמה אומץ וגבורה ומסירות מושקעים בזה יום יום ולילה לילה .וצריך גם
להבין מה שינויים באו בהגנת הישוב .הגנה איננה ענין קפוא שצורתו
נקבעת פעם אהת לדורי־דורות .היה זמן והגיבור היה הוגד הרב .אהד כך
באו דובים ,דבר פשוט יותר ,לא כל כך רומנטי כתרבות נוצצות .ואפשר
שגס רובים הנם רומנטיים יותר מצוללות ותותתים ואוירוניס .וגם
האיםטרטגיה שלנו עכשיו אינה יכולה להתלבש ברומנטיקה של ההגבה
מאז .נכיר בשינויים .אין אנו בתורכיה .השלטון אתר ,התנאים אהריס ,וצריך
להבין את כל רצינותם ולפעול במסגרת הנתונה )הברים גם נפלו בגלל
אי־ידיעת התנאים האלה( .בשבועות האהרונים ,בכל מקום שהיתה כל
אפשרות שהיא רדפו והדפו ולא היכו לצבא ולשוטרים .מה היה לפנים
בישוב? קבוצה קטנה של שומרים ואנשים צעירים שהפקירו את עצמם.
עכשיו נוסעים באוטימובילים נהגים ,אנשים בעלי משפהה ,אבות לילדים,
על המשמר במשקים עומדים אנשים שעשרות שנות עבודה בארץ
מאהוריהם .כבר שלושה דורות עומדים עכשיו במשמרות .ולא יהירים אלא
אלפים .את זאת צריכים אנהנו לדעת למען עצמנו .וצריך להעביר הרגשה
זאת ליהדות בגולה .ההגבה נתקלה בקשיים שונים ,גם עליהם צריך להתגבר
ומתגברים .והמאמץ הגדול של הסוכנות היהודית להכניס ״שוטרים
מיוחדים״ וגפירים ,מה זאת אם לא צורה של הגנה לגלית ,הדורשת לא
פתות אומץילב והיא יותר אפקטיבית מאשר הצורית הישגות של ההגנה.

שוב צפה שאלת האתדות בתנועה הציונית .יש אומרים :אהדות גם
עם אלה העומדים מחוץ למסגרת ההסתדרות הציונית ,עם הצ״ה׳ רש
מתכוונים ליצירת אתדות יותר הזקה בפנים.
אינני מאלה ששמתו ליציאת הרביזיוניסטים .השבתי זאת לצרה .אני
גם אשמח אם הרביזיוניסטים ישובו אלינו ,אם כי ידעתי את חטאיהם
וליקוייחם .אולם כשמדברים על ״איחוד״ צריך לדעת מד .תכנו ד״פוליטי ומח
פירושו חארגוני .קודם כל מבחינח פוליטית .אנחנו רוצים לחיות יותר
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הזקיס ,אנהנו רוצים שהפעולה הפוליטית שלנו תהיה יותר אפקטיבית
ותקרב אותנו למטרה .מה ערכה של הצ״ה מבהינה זוז אין לראות בה
תוספת כוח :לא אידיאות פוליטיות ,לא קשרים ולא חיזוק אותה הפוליטיקה
השקולה וחמחושבת אשר גם מפלגות חאופוזיציח תומכות בה•
והבחינה הארגונית מהי ז אילו באו הרביזיוניטטים ואמרו שהם רוצים
לשוב להםתדרות הציונית ,היינו אומרים להם :בבקשה .ההסתדרות
הציונית היא פתוהה .אין כאן שאלה של םימפטיה ואנטיפטיה .כל מי שמכיר
ביסודותיה ,בארגונה ובמרותה יכול להיכנס .אילו בא ז׳בוסינםקי ואמר:
אנהנו עומדים בחוץ ונישאר בהוץ ,אולם ננסה לראות אילו פעולות ניתנות
להתאמה ,היינו נוהגים בו כשם שאנו נוהגים עם ״אגודת ישראל״ .אנהנו
מוכנים לעבוד עם כל גוף יהודי באותם הענינים אשר עליהם אנו באים
לידי הטכס .אבל אי אפשר לבלי לראות שסה שז׳בוטינטקי מציע זהו שנטאז׳
פוליטי .הוא בא ואומר :דרושה סוכנות יהודית רהבה! הבה ונקים אותה,
כשני שותפים שויס .לכם יש  600,000הברים ,לי יש אמנם קצת יותר,
 ,700,000אבל אינני מקפיד ...הלק כהלק ננהל את הענינים .אין צורך
להוכיה מה טיב המשהק הזה .הוא שולה אנשים לתומם ,לבקש אותו שישפיע
וילהץ על וייצמן שיתאתד עם זיבוטינםקי ,ובאותה שעה אינו הדל מכתיבת
מאמרים המשפילים את המוכנות .כך אין מתאהדים.
ואשר לתוספת אהדות בפנים ,לא בדוד לי מהו הדבר הזה .רק לפני
שנה בהרנו באכטקוטיבה קואליציונית ,בהרנו מתוך שידענו כי אנו הולכים
לקראת ימים קשים .יכול להיות שלכל אהד ואתד מאתנו היה קושי בזה.
אולם השבנו שזהו הפתרון בשביל המצב הנוכהי ואיתרנו מםביב לאכםקו•
טיבה  90אהוזים של התנועה .מהי איםוא כונת הדיבורים האלה עכשיו?
תובעים ״חזית מאוחדת״ בציונות .ומה שיש לנו היום הזה ,בהנהלה ,האין
זו חזית מאוחדת? מי חם איפוא חמועמדים לחזית מאוחדת? אם יש
 ,מפלגות שאין להן אמון בשליחיחן — יחליפו אותם .אבל תמוח הדבר
שמביעים אמון לאכטקוטיבה ומציעים להקים סורמציות חדשות ,םינםיס
ו״הדהבות״ .כל מפלגה רצינית עומדת בקשר עם נבהדיה .זוהי זכותה של
המפלגה .הנבהר איננו איזה נוטבל .הגבהר יושב עם תבדיו ,דן אתם ,מתיעץ
אתם ,אבל אם ישנה אכםקוטיבה מגבהרי כל המפלגות ,הרי זהו הקשר

יום

הרצל

35

שישנו למפלגה עם האכםקוטיבה .אי אפשר ליצור במקום קשר חוקי איזה
קשרים בלתי־הוקיים .אם יש תפקידים מסוימים שבהם דרושה עזרה
לאכםקוטיבה י ב ו א ו ה מ ת נ ד ב י ם  .התנועה הציונית איננה עשירה מדי
בכוהות עבודה שונים ,ואין להניה שהאכםקוטיבה תדהה את המתנדבים
שיציעו עצמם לתפקידים שונים .ב ז ה יש צורך רב ,אולם לא בםינטורים.
ועדה מלכותית עומדת לפנינו .אין אנו יודעים במה ידונו בועדה זו,
איזה עלילות נצטרך לסתור ,ועלינו לפיכך לעבד את כל השטחים .נםיון
לנו :שאו ,םימפטון ,סרינטש .עמדנו בשער .נלהמנו .והיה ערך למלתמתנו,
אם כי לא כל השטנה כנגדנו בוטלה .מלהמה כזאת יש לה ערך לשעה ,ויש
לה ערך לשנים .איננו ששים לקראת מלהמה זו ,אבל כופים אותה עלינו .אין
לנו אלא לצאת למלהמת־תנוםה נגד הכוהות התותרים תתתינו.
תמוז תרצ״ו.

יום הרצל
יום הרצל ,הפוקד אותנו מדי שנה ,לא נתקרש ל״נוםה״ ולא יצטמק
לנוטה ,כל עוד אנו תיים את הזונו ,כל עוד אנו יוצאים בצבאותיו ,כל עוד
אנו מתיםרים ומתהשלים בתבלי התקומה .לא נוטה ,אלא באר מים
הייס .היינו הנסערים ,הנרגשים ,הנקלעים בכף־הקלע ,במהלומותיהם
ובהתעוררויותיהם ובשבט ןגברתם ,מתרשים כפעם בפעם לעינינו את דמותו
של הרצל ,מסירים מעל פניו כל שכבודיושן ומגלים מהדש את קרינתו
המקורית ,את ראייתו הנבואית ,את המית לבו — לב הוזה — הפועם אתנו
באשר אנו מתנסים ,את רצונו — רצון גאולה — הדרוך ללא תת.
אך יום הרצל איננו יום־זכרון אישי בלבד ,יום שאיבת עוז ותנהומים
מדמות מבשרת .יום זה הוא גס יום לדור ,יום לתנועה .הוא מעורר בנו,
בצבא־הזונו ,את הצורך הנפשי לראות את עצמנו בעיניו ה ו א ,למדוד את
חדרך אשר עברנו במידותיו שלו ,לבחון את רצוננו ואת אפינו ואת טיב
פעולתנו בבהינות שלו .מה היח ה ו א אומר למעמדנו ,אילו ראח אותנו
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בכך? האם מאמתים אנחנו — לא בדברים בלבה אלא גם במעשינו
ובהיינו ־־ את הזונו או מכהישים אותו? הראויים אנהנו לאבהותו ולקרבנו?
עינו הפקוהה של הרצל ,הניבטת אלינו כל הימים ברהמים ובזעם,
בוהנת ושואלת ותובעת .ולא פעם מצא אותנו בירידה עמוקה ,באזלת־יד,
ברפיוךרוה ,ביאוש שלא מדעת ,בצהלה קלודדעת ,בשעשועי־שוא ,בתרועת•
נצהון בטרם זמן .אך מעט ,אך מעט מן המעט ,מצא אותנו בעבודה פשוטה
ושקדנית ,בהליכה מאומצת ,בהרדה נאמנה ,בידיעת המכשולים וברצון נחרץ
ללא הירתע•
כיצד מוצא אותנו יום הרצל במהזורו הל״בו
הוא מוצא אותנו ב מ צ ו ר  ,כשכדורי־אויב נקלעים אלינו וגופנו
זב דם .הוא מוצא אותנו כששוט שוטף של המדבר עולה בגבולנו ומלהך את
פרי עמלנו .הוא מוצא אותנו כשכוהות שונים ומשונים נותנים יד זה לזה
להרבות את פצעינו .הוא מוצא אותנו פשהתקפת־הדמים על היינו מתגלגלת
בהתקפה מדינית על חזון גאולתנו.
ואף על פי כן :הכרה עמוקה לנו ,כי הפעם לא יבוש הרצל בצבאותיו
ולא ינוד להם .הוא מוצא אותנו ביםורינו הנאמנים ,אך גם בעמידתנו
הנאמנה .הוא מוצא אותנו כישוב עממי מעורה בקרקע מטעו ,העומד על
נפשו ,המגן על פרי עמלו ,ואינו נטוג ואינו מרפה מעבודתו .הוא מוצא
אותנו כתנועה איתנה ,הכואבת וצועדת ,הבוטהת באמיתה ויודעת את
צדקתה ,היודעת לשאת ולטבול ולמלט .הוא מוצא אותנו כאנשים אשר
שלושת הדשיימצור לא התישו את כוהם ולא דילדלו את רצונם .הוא מוצא
אותנו בבטהונגו העמוק ,כי החזון הגדול אשר הוא פרש על ראשנו הזוך
אמת הוא ,הזיךצדק ,והכותות העמוקים אשר פרצו ממעמקי היי ישראל
בעקב החזון אשר נגלה ובעקב היםורים אשר גברו ,כאשר דאה ההוזה ,לא
ישובו ריקם ויעשו את שליתותס ההיסטורית.
לא ,הפעם לא יבוש הרצל בצבא־הזונו העומד במצור ונצרף באש.
ימי־המצור הם גם ימי־המםה הגדולים .וצבא הרצל לא הכזיב .ולא יכזיב.
וגם אם לא תמו הימורים ועוד תכבד המערכה — שבעתים מלוכד ומהושל
יצא ממנה לקראת ימים גדולים אשר נכונו לו .מזימת אויבים לא תקום,
והזרע אשר נזרע בימי־מצור לא יאבד :הוא יביא את פריו בימים באים.
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)באנטורפן באסיפת ״מפעל ד״בצרוך(

לא באתי לכאן לשם תעמולה .נשלתתי במשלחת מדינית ללונדון.
ומכיון ששמעתי שמתנהל כאן מפעל רציני למען ״בטהון ובצרוף — אמרתי:
ארדה נא ואראה.
לפני שבוע ימים השתתפתי בועידת מפלגת העבודה הבריטית
באדינבורג .באתי שמה על מנת להזכיר להם את אהדתם מכבר למפעלנו
ולבקש עזרתם במלחמתנו הקשה בשאלת העליה .נזדמנתי עם שליהיה
של םפרה שגם המה באו לבקש עזרה .נזכרתי כי לפני  444שנה גורשנו
ממדינה זו ,והיום — שליהיה ושליהי ארץ״ישראל נפגשו בדרך בקשת
עזרה .אולם אנחנו אין אנו עומדים במצב של מלחמודאחים ,ויש במערכה
שלנו ייתר בטהון ותקוה ,אף על פי שהעם הספרדי ,הנלהם להירותו ,מעירה
בקרקע» כי אנו אהרי נםיונות משיהיים רבים ,אהרי עריגה וכיסופי נפש
למילדת ,לאדמה ,היללנו כיח מפרה וייצר העלול לעמיד בפני כל
ההסתערויות האיביקטיביית.
אנו עימדים בפיומו של פרק אחד ,באיטטדיח של חיסול השביתה.
אולם המלחמה הגדולה עדיין לא נםתיימה ,וכשם שבמאורעות םפרד פועלים
כיהית זדים ,כן גתערבו גם בהייגו כותות־חוץ ,שמילאו תפקיד לא קטן
במאירעית .לולא הכיחית הללו לא היה בכיה הערבים לההזיק מעמד במשך
ששה הדשים .אגגליה ראתה את כיהית־החוץ האלה ומשום כך היתה
מדיניותה רבת־תהפוכות .היא ידעה כי כל צעד עתיד לגרים לה םכםוכיס
כבדים באיזה מקום בתבל .ואנו הוטלנו במצב קשה .מוקפים אויבים מכל
המינים ,לא ידענו כי גהיה מסוגלים לעמוד על נפשנו ,כי נדע להבליג
על כל מה שעוללו לנו .ובכל זאת עמדנו בנםיון!
ימים רבים התנהל ויכוה בתנועה הציונית :מ פ ע ל י ם מ מ ש י י ם
ו מ פ ע ל י ם מ ד י ג י י ם — מ ה ע ד י ף ? בקרב הוגים ציוניים שונים היתה
רונהת הדעה כי כל מושבה שאנו מיםדים ,כל דונם קרקע שאנו גואלים ,כל
עץ שאנו נוטעים וכל גבעה שאנו מסרים — השיבותם אינה אלא חשיבות
ממדרגה שניה! כי בעולם מכריעים כוהות מ ד י נ י י ס .אות כתובה ,לפעמים
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הצהרה גרידא ,עלולה למהות את כל הישגינו .הימים הטרופים האלה
הורונו לדעת כי הדרך הזאת היא הנכונה ,כי רק במחרשה נכבוש את
הארץ ,גם כשיד זדון נטויה אלינו.
בימים אלה היתה דעה שאמרה כי תגובתנו צריכה להיות פיסית.
״עין תהת עין״ .במצבנו המדיני לא היתה שיטה זאת מועילה לנו .המאורעות
לא נתכוונו לפגוע בנו ,בישוב הארץ־ישראלין כי ההצים היו מופנים בעיקר
למיליוני היהודים בתפוצות .אתנו ,עם הקומץ ,היו משלימים ומתפשרים
על נקלח .אנחנו ידענו כי ל א א נ ו בלבד במערכה ,כי אם מיליוני היהודים
העומדים לעלות ולהשתרש בארץ .ומשום כך אמרנו :לא נעזוב אף שעל
אדמה ונשמור על כותותינו ועצבינו למען יום פקודה .השיטה הזאת
ניצהה .גם בעצם המאורעות לא הדלו ההיים בארץ־ישראל ממהלכם הרגיל.
ודוקא בימים אלה אנו יכולים לציין הישגים השובים בכל השטהים.
העבודה העברית הדרה לנקודות ישוביות רבות שלא היתה לה קודם
דריםת־רגל שם ,כבשנו עמדות כלכליות ,הדרנו לעבודות ציבוריות של
הממשלה ,תקעגו יתד בים.
ועוד דבר למדנו :היה זמן ובהוגים ציוגיים ידועים םברו כי
ההתישבות ההקלאית ,ירקות ,גידול בהמות ,משק מעורב — אלה הם
ברכה לבטלה ,נםיונות שצריכים לשרת אידיאולוגיה ידועה של הולמים
והוזים .הציונים ״המעשיים״ טענו :המטהר ,התעשיה ,הפרדטנות — רק
בהם ועל ידיהם תיבנה הציונות .באה המציאות וטפהה על פנינו .לולא
הישובים ההקלאיים העברים כמעט היינו בכל רע )דגניה ומרהביה עוד
בזמן המלהמה העולמית הצילו הרבה נפשות(; כי האידיאה הכלכלית
במלהמה כנגדנו היתה לבודד את הישוב ולהרעיבו .וכך היתה מזימתם:
ההקלאות היא ערבית .אמנם יש להם ליהודים תעשיה — היא זקוקה לשוק•
קליטח חיצוני .חמםחר — זקוק לנמל ,אגו גםגור את הנמל! באו הישובים
ההקלאיים העבריים ועזרו לנו לעמוד על נפשנו ,לחיות אי־תלויים בטביבח
הערבית .גם נמל תל-אביב הוא אהד ההישגים הכי־השובים .הוא עלול
ליהפך למפעל מדיני וכלכלי השוב לאין ערוד•
1
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במאורעות חאחרונים נתגלה הכוח המוסדי הגדול של הישוב כולו.
התפארת שבגבורה האילמת ,העקשנות ללא רתיעת לעבור תמיד אל סדר
העבודה וםדר המעשים .זכורים לטוב הנהגים העברים .יהודים פשוטים
שבאו לארץ־ישראל לא לשם שמים ,כי אם להיות ולפרנס אשד .ובנים.
והנה נתגלו באנשים האלה כוה כזה וגבורה הראויים להיכתב בדברי•
הימים .עם ראשית הישוב בארץ התהילה להתרקם אגדת ,,השומר״ .העטוהו
בצעיף של רומנטיקה .קומץ יהידי־םגולה היו שאמרו :נקום וגשמור על
יגיע כפינו .בימים אלה אלפים רבים הם ד״נכוגים ללכת בכל רגע לקראת
הסכנה ,לשמור בלילה ולעבוד ביום ללא יגע וללא הרף .גם הנשים עמדו
ותבעו את הלקן בהגנת הישוב .תמציתה של גבורת תל־הי באה לידי גילוי
בכל הדרה .כפר־ההורש ,רמודהכובש ,כפר־יעבץ ועוד נקודות כמוהן
מנותקות ,צפויות לכל סכנה — ארוכה שלשלת העוז והנאמנות .וכאחד
עם הגבורה הנפשית הזאת של הישוב לא נראו אותות פהד ובהלה בארצות
הגולה .בשנה האחרונה — שנת־הדמיס — עלו לארץ כ~ 42.000איש.

השאלה שלפנינו היא :מה יהא מהרז בהתערבויותיהס של שליטי
ערב בעניני ארזךישראל יש בלי םסק תקלה מדינית לנו .אמנם לא נתנו
להם שום הבטהות .אך בכרוז השליטים לערביי ארץ־ישראל נאמד כי הס
סומכים על היושר הבריטי .ויושר זה אינו קבוע ואיתן ,כי הוא תלוי
ומושפע בגורמים רבים ,תלוי בלהץ מן ההוץ .והלהץ הזה יהיה :או
שהעליה תותאם לכוה־הקליטח של חארץ ,כלומר ,לכוחות המפרים של
עם ישראל ,היוצר את יכולודהקליםה ,או שתותאם לחשבונות מדיניים
ותצור להיינו צורה מוגבלת :עד כאן ותו לא! אולם אין אנו יכולים
להסכים לגבולות ,אין אנו רוצים להישאר בארץ־ישראל של גיטו .אין
אנו באים לארץ-ישראל לשם נישול ,להצר או לדתוק את רגלי מי שהוא.
בעלייתנו אנו מרהיבים את גבולות הארץ ,מגדילים שטהה וכוודקיבולה.
ארץ-י&ראל — היא עכשיו ״כבשת־הרש״ לעם ישראל.
אם יש בין הציונים יהירים הנכונים לנתר על העליה הגדולה —
א נ ו לא בנתר! אין אנו יכולים לנתר על השנון אהרים ,על חשבון
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מיליוני היהודים ,רצוצי־משפט ושבעי־עמל ,שארץ־ישראל עתידה להיות
להם מקלט ובית .אין אנו מסכימים לשום נורמה ומכסה .כוהותיו היוצרים
של עם ישראל — הם למעלה מכל אומדנות .ה ג ב ל ת ה ע ל י ה מ ש מ ע ה
צ מ צ ו מ ם ו ה ת נ ו ו נ ו ת ם של כ ו ה ו ת י נ ו ה י ו צ ר י ם  .אין אנו
רוצים להישאר בארץ מיעוט .מצב כזה מגרה את התיאבון של השכנים,
וביהוד במזרח ,אשר ה״מיעוט״ נדון שם בסיף.
היו בינינו שהציונות היתה להם בבחינת ״מותרות״ ,נוי ,תרבות
עברית ,צרת ה י ה ד ו ת ! באו צרות ה י ה ו ד י ם  .ודוקא ציוני גרמניה,
שהיה להם מושג מינימלי על הציונות ,מבשרם הזו את תגרת יד התיים,
ד 35אלף מהם מצאו מקלט בארץ .אומרים כי אנו הציונים ״נזוגיס מצרות
ישראל״ .מחשבה זו בשקר יםודה .אנו ציינו את הפרוגנוזה והקדמנו רפואה,
בזעיר־אנפין ,למכה הגדולה .גם יתדות אנגליח ,מבצר חדמוקרטיח ,נזדעזעה
בימים האהרונים .היהודים שהאמינו כי איתן מושבם — אבדה אמונתם.
ימים קשים באים ליהדות העולמית .אי אפשר להנית את אהינו בפולין,
ברומניה וגרמניה במצבם ,עלינו להציל לפחות מאה אלף נפש בכל שנה.
אס לא נצליה — עתיד הנוער הישראלי ליפול בזרועות היאוש וליהפך
ליסוד מהרם ומהריב .הדברים האלה נאמרים לא לשם איום כלפי חוץ,
כי אם כלפי פנים .היאוש יביא את הנוער לידי דכאון ובגידה ,בגידה בכל
ו

מה שיצרנו וטיפהנו ,בכל היקר והקדוש לנו .גס עכשיו הננו ןדי־ראיה
לתופעה פתולוגית זאת ,שצעירים מישראל נכונים להתקשר עם המופתי
ועם שונאי־ציון מכל המינים .כי ארץ-ישראל עדיין אינה נותנת לנוער
העברי מה שהיא צריכה לתת .ע ל י ה ק ט נ ה מ ש מ ע פ ג י ע ה ב נ ש מ ת
ה צ י ו נ ו ת  .ועל זאת לא נותר! ואתם כולכם כאיש אהד ,ביהד עם הישוב
כולו ,תעמדו על המשמר לשם היזוק וביצור עמדותינו.
תשרי תרצ״ז.
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בלוית משה בילינםון
משה בילינסון ,הקדמת לבתק את שותפות המפעל וברית החיים
אשר כרתנו .בריתנו העמיקה עם תלאותינו ויםורינו ועמידתבו בנםיון.
בהייך ,בעוד היית האלמוני של ,,דבר״ ,לא יכולתי לדבר עליך ברבים.
עכשיו עלי להספידו בציבור.
במאורעות תרפ״א נרצה יוסף תיים ב ר נ ד ! מאורעות תרצ״ו־תדצ״ז
רצהו את משה בילינםון .אתה ,מתוך הדרו ,היית ההייל הראשון במערכה.
אתה היית התובע את דיננו .וכל פגיון אשר נדקר בלב יהודי ביפו ,וכל
כדור בתינוק בצפת ,וכל גורן שרופה וכל פצצה נזרקת ,עברו דרו לבך
אתה היית הראשון בינינו אשר לא נכנעת לשום עוול ,אשר לא סלחת
לשום היפוי על עוול ,אשר הרגשת בו את כל כוה־הצדק לתבוע את דיננו.
אינני יודע לציונות תובע גדול ממו .ואילו יכולנו להביא לפני הועדה
המלכותית ,אשר באה לשפוט אותנו ואת מפעלנו ,אילו יכולנו להביא לפניה
את לבו ,את כאבו ,את מתאתד העמוקה והשקולה ,את תוכתתו המזוקקה,
את התקוממותו נגד כל משפט מעוול ונגד כל שלטון כושל בפני רשע —
היינו מוצאים את הנצהון גם במערכה הזאת אשר בה עזבתנו לגפשגו.
מה נתן למשה ביליגםון את הכוה הזה להרגיש בכל כוח הצדק
אשר לתנועתנו ולחיות התובע חאמיץ ביותר לציונות? מדרו רחוקה בא
אלינו .לא היה חלקו עם אלח אשר מצאו את עצמם בתוך עמם מיום
הץלדם .הוא ג י ל ה את עמו .הוא ב ה ר בעמו ישראל בבחירה חפשית.
כ ה ר צ ל ו כ ב ד נ ד י י ם  ,אשר הזרו אלינו מתוד טמיעה תרבותית עמוקה,
אשר מתוך הטמיעה הזאת הגיעו לכאב הגדול על גורל ישראל ,להרגשת
העוול האנושי הגדול אשר ביסודי העם היהודי ,להרגשת קלון האדם אשר
בתיי גלות ואפילו בטמיעה תרבותית .ומשהגיע לכו ,היה מוכן לשלם את
המהיר היקר ביותר בעד תשובתו לעמו ובעד גאולודעמו .בן שלושים
וכמה התחיל ללמוד אלףיבית — והיה לסופד עברי ,ללוהם אביר בנשק
המלה העברית .עזב היי תרבות במערב אירופה ,עזב סיכויי פעולה מדינית
בתנאים נוהים ,עזב אפשרות קרירה רפואית .הוא בהר בעמו ובהר בגורלו.
נהר נעם עני ,בארץ עניה ובעניי״ישראל.
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ואף לא על נקלה מצא את דרכו אל הפועל העברי בארץ .הוא לא
בא משום אסכולה של מפלגת־פועלים ציונית .את הסוציאליזם ההומניסטי
שלו כבש לעצמו דרך ביקורת רבה ,דרך הרבה אכזבות והיאבקות רעיונית,
מתוך הכרח לחתגבר על כמח כוחות רוחניים חשובים ,מקובלים ומוסמכים
בעולם .ובבואו אל הציונות כאל תנועת־עם משהררת ,כאל תנועת•
אדם עמוקת־התוכן ביותר שבימינו ,הוא בא אליה ואל נושאיה גם בדרישות
עצומות .ולעצמו ביקש את המערכה הכבדה ביותר ,את היי העוני ,את
שדדרהמערכה אשר בה יוכרע גורל העם.
בבואו לארץ עוד לא ההליט בלבו מה יעשה ,היהיה רופא או
עתינאי .עוד לא ידע מה המהנה אשר בו יתן אמון .בעינים בוהנות ,בדעה
ביקרתית ,בלי אידיאליזציה ,בלי רומנטיקה ניגש אל ציבור הפועלים .הוא
ביקש את חלוץ־האומה ,את הנוטים שכם .הוא ביקש את המערכה אשר
מבתינת אפיה האנושי ,ההלוצי ,הסוציאליסטי ,תהיה הולמת את היעוד
הלאומי העצום בכבדו .וככה ,לאהד היפושים מרובים ולאתר ביקורת —
T

אשר לא חדל ממנה גם בעמדו בפנים — מצא בתוך עמו את משפתתו
ואת מ ל א כ ת ו .
ואת המלאכה הזאת ,מלאכת העתוןאי ,הרים משה בילינםון לגובה
עליון .בכוהו הוקמה הבמה הזאת לציבור והיתד ,למה שהיתה .הוא הוציא
את הציבור ,אשר אותו שירת ואותו הדריך ,מקוץ־זוית של כת ,ההיה את
הייה העמוקים והרציניים ,אבל סגורים בתוך עצמם .הוא היה מן הראשונים
אשר הפנו את פניהם אל העם ,אל המוני ישראל ,אשר הנהילו לתנועת
העבודה את הראיה המקיפה והכשירוה להנהגת התנועה הציונית ,ולעמיתי,
בשורה הראשונה במערכה הפוליטית של הציונות.
משה בילינםון עשה את ה מ א מ ר העברי לכוה משפיע בהיים .רבים
מבכים את ירידת ההשפעה של הספרות העברית ,ואפשר לא רבים היו שמנו
את בילינםון בין בוני הספרות העברית .אולם מן הימים הטובים של
הפובליציסטיקה העברית ,מן הימים שעמדה בראש הציבוריות היהודית —
ההשכלה והיבת־ציון — מימי ם מ ו ל נ ם ק י ן ו ל י ל י נ ב ל ו ם מוביל קו
ישר אל בילינםון אשר הרים את קרנה של העתונות העברית והעמיד את
המאמר נראש תנועת תקומתנו.
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אולם לא תובע־דין מן החוץ בלבד היה בילינםון ,הוא היה גם
תובע המור כלפי פנים .הוא הי את התנועה לא רק בשלביה החיצוניים,
המדיניים והספרותיים ,הוא כאב את כאב העם לא רק כשהוא מוכה בידי
מעניו ,כי אם גם כשהוא מוכה בידי עצמו .הוא כאב את כאב כל יהיה
את כאב העני מישראל ,את כאב האדם המטופל ביםורים .הוא כאב —
מאין כמוהו — את כאב התנועה הלאומית על שגיאותיה ועל פגימותיה
ועל הטאיה .וכשם שלא עבר בשתיקה על שום עוול הנעשה לנו מבחוץ,
כך לא שתק על כל עוול אשר אנו עושים לעצמנו בפנים ,בין עוול
הנעשה לעובד על ידי כותות מחוץ לו ,ובין עוול הנעשה בפנים המהנה
על ידי העובד בעצמו .הוא לא ההניף מעולם לציבור אשר אותו שירת.
הוא נאבק אתו ,הוא תבע ממנו .מתוך הנםיון המר של תנועת הפועלים
העולמית הביא בילינטון לארץ מהשבה רבת־לקה ,יהם ביקרתי למעשים
ולתורות ,הדירה לתוך הדברים מעבר לכל מיני קליפות .וגם בתנועת
הפועלים בארץ לא הלך מעולם אהרי המוסכם והמקובל ,מבלי אשר יבתון
את הדברים בכוה ההגיון והאמת הפנימית שלו.
מי יכול לומר ,אם בילינםון הוא שהביא בקרבו את הכוחות העצומים,
שנתגלו בעבודת יום יום ופרצו ביתר עוז בכל מערכה קשה שהדביקתנו,
או שהגורל ,שהביא אותו לעמו ולארצו בתקופודנםיון לדור ,הוא שהצמיח
בו את הכותות האלה ,והיה הולך ומגביר אותם עם גדול הםכגות ?
הוא בא ל״דבר״ בתפקיד צנוע מאד ,כממונה על מדור הפוליטיקה
ההיצונית ,כאדם שעדיין איננו יודע עברית ואיננו בךבית בתרבות ובישוב.
את המדור ההיצוני הזה הפך מיד לגורם מחנך ומשפיע ,לאוצר של השכלה
וביקורת סוציאליסטית .אולם מהר מאד צמהו כנפיו .נכון יותר ,מהר מאד
העמיק שרשיו .וכשבא הנםיון הראשון ,נסיין לא תיצוני אלא פנימי,
המשבר של הוסר עבודה ,המשבר הפנימי בהסתדרות ,המשבר ההתישבותי
בציונות ,היה בילינםון ,האיש התדש בתוכנו ,אשר גילה את עומק ההניה
ההסתדרותית ,את אומץ הביקורת הפנימית ,את תוקף ההגנה על ערכי
העבודה בציונות .הוא היה הראשון במערכה נגד המבוכה חחםלנית ,שתקפה
אז גדולים וטובים בעניני עבודה ,כלכלה והתישבות.
ולאהר ד״םשבר הכלכלי בארץ והמשבר הפנימי בציונות באו מאורעות

44

ב.

כצבלם1

ן

תרפ״ט ,ובעקבותיהם ההתנקשות הפוליטית מבחוץ ומשבר האמונה הציונית
מבפנים .באה הבריחה אל ציונות קטנה ,באה רדיפת השלום במתיר ויתור
על גאולת ישראל ,על הצלת המוני ישראל ,ושוב היה בילינםון הראשון
במערכה ,גם בחיצונית וגם בפנימית .וכשבאו ימי ה״גיאות״ ,ימי השובע
והעודף והבריחה מעמדות הלוציות ומערכי היים הלוציים ,שוב היה בילינםון
אשר מצב העוזרת בבית והפועל במושבה ו״השלישי״ בהדר הקיבוץ גזלו
את לילותיו.
אך מי פילל ,כי בשעה שתבוא עליגו המערכה האיומה הזאת ,מלפגי
שבעד .חדשים ועד היום ,מערכה זו אשר לא היינו מוכנים לה ,לא הישוב
ולא התנועה הציונית ולא מוסדותינו העליונים ,ואפשר לא שום אדם
מתוכנו — ,כי אדם יחיד ימצא בו את.הכוחות העצומים הדרושים לריב
את ריבנו .היחיד הזה היה משה בילינםון.
ספר לועזי משל םופר יהודי היה קרוב מאד ללבי של בילינםון:
״ארבעים יום של מוםא דאג״ .ספר על גורל העם הארמני ,על קומץ
הארמנים שעמדו במצור ארבעים יום בפני מעניהם ולוחציהם ובראשם אחד
מבני עמם אשר שב מן הנכר .והוא ,הבן הנידה וההוזר ,הוא שלימד את
עמו לעמיד במערכה .לא ארבעים יום ,אלא מאתים ועשרה ימים אנו
עימדים במציר .ועוד לא נגמרה המערכה כלל וכלל .ובמערכה הזאת עמד
לנו בילינםין עד אשר נפל הלל.
הוא אולי לא היה המצביא ,המארגן את המערכה ,אך הוא היה
המזעיק את המהנה .בעוז רוחו ,באמוגתו העמוקה בצדקתנו ,בהכרתו
העמוקה שאיננו רשאים להיכנע ,ושאיננו יכולים לותר על גאולת המוני
ישראל — ליכד את העם ,היזק את העם לבל לסם רוהו ולבל תרפינה
ידיו .הוא לא רק השמיע ברמה את קול הישוב והרים את קרן המלה
העברית המעורה במלהמת ההיים וההירות של העם .הוא הינד לס יום
רבבית שבי־גולה לשותפות גורל ,להיותם עם אהד עומד על נפשו ועל
צדקת רצונו לחיות .הוא נתן כוה לאלפי אנשים העימדיס במשמרות,
העובדים במשק ,הנוהגים באוטומובילים ,חמגינים בחפירות ,באשר הס.
בעוז־רוחו ,באמונתו ,בהתמדתו ,בעמידתו עד הלמות לנו האהרונה — נתן
לחם את חכוח לעמוד.
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אתמול ,כשבאתי אליו ,לאהד הדשים של פרידה ,והובלתי אליו את
רשמי ומתשבותי ותכניותי לעבודה ,תכניות הקשורות בעיקר בו ,מצאתיו
מעבר להיינו ולמאמצינו .פניו נרגעו .ראיתי על פניו מרגוע ,כאשר לא
ראיתי בהייו .רנה לו .אולם מאתנו המרגוע והלאה .עוד לא רנה לנו.
במערכה הזאת ,המחכה לנו היום ומהר ועוד ימים רבים ,איד נעמוד
בלעדיר ,בילינםוןז
נםליו תרצ״ז.

באין בילינםוין
שתי המלים האכזריות הללו ניבטות מעתה מכל מה שיבוא במדור
מיותם זה .במשד שבעת ההדשים ,מאז הונפה התרב על מאמצי גאולתנו,
ויתר בילינםון על כל צורות כתיבה אחרות ושיקע את כל כוחותיו ,את
כולו ללא כל שיור ,בעמידה זו בשער .אלה ששיתפו את עצמם ,אם ברוב
ואם במעט ,במפעל־הגבורה של בילינםון בשער ״דבר״ יכולים לראות
צורד ,משום אנינות־הדעת ,שלא להשמיע בקול את מלוא־הערכתם לשיעור
הקימה אשד אליו הרים הצופה האלמוני את העם הנתון במצור .אולם לא
יוכלו להעלים את זעקת־השבר ,כי בנפיל הצופה על הרבי ,בהתנפץ הלב
המתוח כמיתר — נגדעה קומתנו.
שודדנו .לא נגהם את עצמנו בתנהומי־שוא .הלב הזה ,אשר את
סלינו הוא נשא ,אשר כל עוול וכל עיוות־דין וכל היפוי על פשע וכל
עלבון וכל הולשה פנימית פגעו בו בראשונה — נשבר ללא תקנה .הפקתן
היקר הזה אשר בו זכתה תנועתנו — נגזל ללא תמורה .ואין יודע מתי
יבוא היורש ללב ביליגםון במגדל־הצופים המיותם.
אד אם נתיתם המהנה — המערכה לא תמה ,ותמירותה לא פהתה.
וכל עוד דוה היים באפינו — לא נפקירנה.
ואם אין כיהותינו אתנו ,כאשר היו עם הברנו הדגול אשר נפל
במערכה — נעביד את מלתמת צדקתנו וגאולתנו בכל איתם הכיהית אשר
שרדו לנו בענינו ואשר — נקוה — עוד יקומו לנו .ואם אין אתנו כשדין
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ההתמדה ופוריות העבודה וההסברה הצלולה והראיה החריפה ,כאשר היו
עמו — אל יבוזו לנו כי לא הוגנו באלה.
אך אוי לנו ,אם לא נבקש להידמות אליו באי־שאננותו ,בכאבו
לכל יהודי מוכה באשר הוא ,בעלבונו עם כל יהודי מושפל באשר הוא,
בהרדתו העמוקה לגורל עמנו ולטוהר היינו .אוי לנו אם לא נהיה כמוהו:
י ה ו ד י ם ב ל ת י ־ נ כ נ ע י ם  .יהודים אשר איגם התים .יהודים היודעים
את צדקתם ואת בור־שאיםתם ,העומדים בפני עולם של מרשיעים ומעלילים
ואינם מקבלים על עצמם את דין האויב .יהודים שאינם מתבטלים מפני
התקיף ומפני התוקף ,שאינם מנתרים גם נוכה כל תקיפי העולם הזה
על זכותם האנושית הקדושה להיות ולעבוד ,ליצור את יצירתם ולקבץ
את גלויותיהם ולהיות לעם עובד ובךהורין .יהודים אשר אינם בורתיס
מפני היםורים ,באשר הם יודעים כי מהיר״הענושים אשר שילמגו ומוסיפים
לשלם בעד עבדותנו ושפלותנו עולה לאין ערוך על כל מהיר אשר נשלם
בעד צדקתנו ופדותנו.
זה הדגל אשר ההזיק באמונה משה בילינםון עד הלמות לבו האהרונה,
בו נהזיק ולא נרפה.
ואל תחת הדגל הזה ,אל מלהמת־ההיים הקדושה מסביב לדגל זה
נקרא את כל רעינו וידידינו ,את סופרינו וקוראינו חמתאבלים אתנו באבלנו.
כסלו תרצ״ז.

צופה לבית י&ראל
מול פני המות מה יתאונן אדם חי על אכזריות חחיים .ואף על פי
כן גם אכזרויות קטנות מכאיבות .גורל־היים של איש״העדה אינו עוזב
אותו גם בפני אבדן הקרוב ביותר .איננו זכאי לבכות את מתו כאשר
תמצא נפשו .גם בשכול אינו רשאי לפרוק מעליו עול־הברה ולהתיתד עם
עצמו ועם אשר אבד לו .ההובה כלפי העדה עוקרת אותו מאבל היחיד
וכופה אותו שיעבור לפני הקהל ויחשב השכינות ויעיד הערכות.
היו ימים והייתי עושה הכל כדי למלט עצמי מחובה זו .הפעם אני

צוסח

לבית ישראל

47

נקלע ברצוני בין שתיקח ודיבור .ואילו חיה כוחי אתי לפרש את אישיותי
של בילינםון מלוא קומתו חייתי מחזר על כל נקודד ,ונקודח בישובנו ומפרש
ומסביר .לא למענו ,כי אם למעננו.
בילינםון ,אשר חיח יוצא ובא לפנינו יום יום ,מדבר אל ציבורנו
ובשם ציבורנו ,היה אולי האדם האלמוני ביותר בתנועתנו .לכאורח ,אין
הדבר םתישב .שום אדם בקרבנו לא הצליה כמוהו להביע את עצמו בהיקף
ובבהירות ,שום אדם בקרבנו לא הצליה כמוהו לרכז את עצמו במעשה
רב ,להטביע כמוהו את הותמו על מהשבת הציבור .ואף על פי כן היה
האדם חאנונימי ביותר בין חעוברים לפני חמחנה .את דברו שמענו ופניו
לא נראו .כאילו טרה במיוהד שלא להבליט את שיעור קומתו .אדם אשר
לא השאיר כמעט שום פינח בחיי חברתנו — לא רק בשדה המדיניות
והעםקנות הציבורית — אשר לא אמר בה את דברו שלו ,ולעתים קרובות
היה דברו יוצא מגדר הנשמע והמקובל ,עצמי ביותר ,כולו שלו ,אדם זה
הצליה לההביא בתוך דבריו כל נימה פרטית של אדם המדבר בעדו והמבקש
תשומת־לב לעצמו.
האנונימיות של בילינטון התגלמה לאו דוקא ב״מ .ד.״  ,או בראשי•
תיבות אהרים או בפםידונימים השונים .הוא היה אנונימי גם בשעה
שהתם :מ .ביליגםון .לא את עצמו הציג בפני הקורא ,לא את תניותיו ואת
צערו ואת עקידתו ,אלא את עצם הלקה המתבקש ,את המסקנה הנובעת
בתום ובפשטות .בילינםון ,שהרבה כל כך לכתוב ושידע כל כך הרבה צורות
של הרצאת דברים ,לא ביקש מעולם לגוון את כתיבתו בהבלטה אישית
כל־שהיא .בכל מה שכתב היה מתהת לדברים קרקע אישי עמוק ,אולם
הוא טרה להצניע כל יסוד אישי ולהגיש לקורא רק את מה שמיצה מתיך
עצמו ,את התמצית השנה לכל נפש הושבת .הוא טרה ,כפי שהיה אומר,
שהביאוגרף שלו לא יהיה לו מה לעשות .הוא שהתענין כל כך בתיי אדם,
בקורות אישים וגורלותיהס ,ביקש להעלים מכל עין זרה את קורותיו ואת
גורלו שלו .אנונימיות מופלגת זו ,שבה עטף את אישיותו ,את רגשותיו,
את סבלותיו ,את יקוד נפשו — אינה אלא אתת התידות אשר הד לנו
1
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בהייו .אדם זה ,הפשטן ,הבהיר ,המסביר את הסצו בנימוקים המתקבלים
על השכל ,הוא עצמו אינו מוסבר כלל וכלל ,תבור פליאות וחידות.
1־

עצם כוח העבודה שלו פליאה הוא .מנין לאיש נגוע־חולי כיה־
עבודה עצום כזה ,דצוךעבודה הזק כל כך ,שאיננו יכול להוציא שעה
לבטלה ,קמצנות עקשנית כזאת לגבי מה שכולנו נוהגים בו בזבזנות
והפקרות — לגבי הזמן? זכורני ,התארתתי אצלו ברומא .כשבוע ימים.
באותם הימים גמלה התכנית ,אשר עליה נדברנו ,עוד בפגישתנו הראשונה,
בקוגגרם בקרלםבד :הוא ,שעוד איננו יודע מלה עברית ,יבוא לארץ ויכתוב
ב״דבר׳ /העתון שאיננו קיים עדיין ואך עלה במהשבה .הוא שמה לבואי,
איכםן אותי בביתו בתמימות רבה ,בלילות היינו מרבים שיהה ,אולם
בבוקר ,לאחר פת־שהרית ,היו פניו לובשים התנכרות ,והיה אומר לי
בחחלטיות :אתח תלך לראות את רומא ,ואני אשאר כאן .לאחר הודעה
כזאת אי אפשר היה לבקש שיצטרף לטיול .אודח ,לא ידעתי אז כיצד
מצטרפת הכנםודהאורהים ההמה עם הפסקנות הזאת .סוף סוף הייתי מוכרח
להכיר שאדם זה איננו עיסה רכה ,שהוא יודע עת להפצו ,שהוא בך
בניהם של אלה שאינם מפסיקים ממשנתם .אותה שעה שנשאר לבדו ודאי
היה כבר שוקד על ספר הלימוד של הלשון הזרה והקשה ,שהוא עתיד
היה להיות םופרדראבירה .לדברים בטלים לא היה פנאי.
ופליאה היא גם ש פ ע זה אשר סלק מרוהו לקוראיו .בשקדנות
בלבד אין להסביר זאת .אדם אשר לא כתב ,,סתם״ ,כי אם הגה ברוחו
כל מה שכתב ,למד ,הקר — מבלי שהקורא ירגיש בדבריו שמץ למדנות
והקרנות — קרא הרבה ,ראה ושמע הרבה ,ולא היה מן הקולטים ופולטים,
אלא שוקל ובוהן ומעבד עיבוד יסודי במעבדה הרוהנית שלו — כיצד
יכול היה להגיע לשפע זה בכתיבה ,שסע ענינים ועיונים ובתינות וצורות
הסברה .לא מאם בשום נושא ,אבל גס לנושא הנדוש ביותר ניגש גישה
תמה ,ללא הציצה של שיגרה .גישה של אדם הבוהן כל דבר ,,מחדש״.
אלה וכיוצא באלה הן מן הפליאות ,אולם גדולות מהן תידות־הייו.
כיצד בא בילינםון לציונות עד שקיים בה ״בכל לבבך ובכל נפשך״ ז
הוא בא מרהוק ,הוא בא מן הטמיעה .לכאורה רק טמיעה של דור אחד,
אבל יש שגם דור אהד מספיק להרהיק אל מקום אשר משם לא ישובו.
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זקני של בילינםון היה ר׳ מרדכי ס ל ו ב ג י א ן .אך ממרדכי פלונגיאן ועד
נכדיו כבר נפסקה השלשלת .הנכדים עוד ידעו שזקנם היה תלמיד־הכם
יהודי עני׳ מגיה בדפוס ״האלמנה והאחים ראם״ בוילנא ,ספק אם ידעו
כי פלונגיאן היה מן השמות המפוארים בתנועת ההשכלה ,מן ההכםים
והחוקרים שהמיתו את עצמם באהלה של תורה .ם ו ק ו ל ו ב מספר ,כי
החרדים היו אומרים שפלונגיאן התורני מסוכן יותר מד״ר ל י ל י נ ט ל
״האשכנזי״ שהתקשר עם הממשלה הרוסית בימי ניקולאי הראשון להקים
״שקאלעם״  ,ועורר התגגדות הדיפה .ויהודי זה אשר עם כל ״אפיקורםותו״
עוד עמד בשתי רגליו בתוך ביודהמדרש הישן ,אשר עוד ביקש להשלים
בין המסורת וההשכלה ,אשר עוד קבל ״על פריצי הדור אשר קמו עתה,
ובספרות ישראל אך קברים יתזו״
ההפצים להשכיה את עם ישראל
)מדברי הלני שלו בסיום הגהה של ״אוצר הספרים״ ל ב ן  -י ע ק ב ( —
לא היה בשביל ילדיו אלא מעבר לעולם אהד .כרוב סופרי ישראל הגדולים
באותם הימים ,אשר הפצו להציל את ילדיהם מן העניות ,מן הבערות,
מן המהנק ,פתהו אשנבים ,והאפרוחים עוף התעופפו מקניהם .בנותיו של
פלונגיאן היו כבר מן הקורםיםטיות היהודיות הראשונות ,והדוד השלישי
כבר היה לו מושג מטושטש מאד על שייכותם לעמם .ובילינםון עצמו כבר
עמד בנעוריו על הגבול .גדל בכפר רוסי ,התחנך בגימנסיה ביארומלאבל,
באוניברטיטה במוסקבה ,הברתו היתד .לא יהודית ,האינטרסים הרוהגיים
שלו היו לא־יהודיים .כמעט מקרה הוא שלא ניתק את החוטים האהרונים.
הפגישה עם זלמן ר ו ב ש ו ב בפרייבורג היתה למפנה בהייו .אך מי
מאתנו לא נפגש עם אגשים העומדים על הסף ,ולא טרה להשיבם ,ומדוע
דוקא לגבי משה בילינםון געשתה פגישה זו למפנה מכריע במידה כזאת ז
הוא עקר עצמו מעולם קיים שבו היה חי ,למען חיאחז בכל צפרני־הנפש
בעולם שאיננו קיים .שלילת הטמיעה לא היתה בשבילו ,כמו לרבים אהרים,
דבר שבעיון ,הסל על אחרים ,על ה״כלל״ ,על ה״התפתתות ההיסטורית״.
בשבילו נעשה זה לענין הנוגע לעצמו ולבשרו .הוא הסיק את כל המסקנות,
לא רק מעשיות ,כי אם גם נפשיות .היות יהודי — היה בשבילו לא
1
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פדובלימטיקה מסוכסכת ,כי אם עולם שלם של חניות ושל מצוות .וקודם
כל יציאה מן השביה .התירה אל העצמיות הלאומית ,המדינית והתרבותית.
בכוה רב ניתק את אםוריו ,את אםוריו האהובים אשר חםד־נעורים הפף
עליהם ,ביקש להשכיה את עברו ,ובאלפי שבילים ניסה וניסה להדור אל
הגן העזוב והנעול של התרבות העברית .הוא דפק בכל דלת :היסטוריה,
ספרות ,דת ,לשון ,ארץ.
אך הוא לא נשאר עומד בגקודה זו .מתוך בקשת הפדות האישית,
מתוך מרידה אישית בטמיעה ,מתוך בקשת האחיזה בקרקע האומה דבק
בכל נפשו בגורל העם ההי .הוא ,אשר לא ידע את עמו ,אשר בהר מרצון
בגורל היהודי ,הזדהה כליל עם היהודי הנענה ,הנרדף ,המושפל באשר
הוא .לא מפני שראה את עצמו בעל כודדתביעה גדול נעשה לתובע הצדק
לישראל ,אלא מפני שתביעת הצדק לישראל בערה בעצמותיו נעשה הוא
התובע הגדול .כל מכה שירדה על שבט יהודי ,אם קרוב ואם רתוק ,על
יחיד מישראל באשר הוא קרבן הגורל היחודי — מחצה אותו .לבו היה
מתכווץ עם כל הצלפת שוט על הגב היהודי הכפיף .הוא שהתחמץ על
כל עוול ,לא יכול היה להודות בשום צדק שאינו עושה צדק עם עמו העשוק.
ולפיכך נעשה הוא הסופר הפרוזאי ,המדבר בלשון פשוטה ולא
בדברי שיר ומשא ,תנים לבכות ענותנו ,ויותר מזה :ל ר י ב את ר י ב נ ו ,
אשר איננו מותר לאלימים ולתקיפים בשום נקודה שהיא .מה עשה את
האדם הזה ,אזרה־העולם במיטב מובן המלה ,אשר הי והגה בשאלות
הגדולות של עולם ואדם ,מה עשהו לאיש שכולו מרוכז בגורל ישראל.
בכאב ישראל ,ביקוד מלחמת תקומתו? הכאב הזה המלווה הרדה נוקבת
לגורל מלתמת־תקומתנו לא הרפה ממנו יומם וליל .בילינםון נתן אותו
עליון על הכל בחייו.
מה עשה אותו לכואב היהודי הגדול שבדור? זאת היא ההידה
שנגלתה לפנינו בשנים חאחרונות ובחדשים האהרונים .אך אפשר השאלה
היא אחרת :לא מה היה כוחו הוא לכאוב ככה ,אלא מדוע אין לנו הכוה
לכאוב כמוהו?
בבהירות ובשלימות של מהשבתו הציונית ,ביושר הקו של דרכו
בפובליציסטיקה העברית היה הוא יורשו של ל י ל י נ ב ל ו ם  .בעצמת
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הכאב ,נהריפות ההרגשה ,בתחושת הסכנות ,באי־היכולת להסיח את הדעת
מהן ,היה הוא בימינו מה שהיה ברבר לפניו .צריך אדם לקרוא את
דבריו שנכתבו ע ר ב מאורעות תרפ״ט ו ע ר ב מאורעות תרצ״ו כרי להכיר
מה הדיפה היתה תהושתו לגבי הסכנה.
הוא ,אשר עד שנת תרפ״ט בארץ-ישראל לא ראה בעיניו פוגרום,
לא יכול היה להסית את הדעת מאימת הפוגרום הנצהי המתהפכת עלינו.
יום יום הייתי ן ד לכך ״שלא יכול להתרגל״ .כולנו מתרגלים .ההרגל מקהה
את הרגשתנו .חזיונות הוזריס אינם מעוררים בנו את ההתרשמות הראשונית
ההדיפה .פגעים תוזרים ונשנים מתקבלים בגזירות ,וגם הנפגע עצמו נכנע
בפניהם .הוא לא היה יכול להיכנע ,ואפילו להתרגל סתם .כל כמה שהפגעים
הזרו ונשנו היו מעוררים בו אותה התקוממות נפשית ,אם לא הדיפה יותר,
כי החשבונות הקודמים ,אשר מעולם לא נשכהו ממנו ,עוד ההריםו את
כוה התקוממותו .לשום דבר לא התרגל ,למרות החזרות הבלתי־פוסקות,
לא לרשעת אויבים ,לא להטאי מושלים ,לא לשקרי מעלילים ,לא לצביעות
של דיינים ״אוביקטיביים״ ,אף לא להולשות המהנה .וכל צרה פגעה במרכז
התרשמותו באותה ההדיפות כאילו גרשמה שם לראשונה .םגולתו הנפשית
הזאת היא שעמדה לו בשבעת חחדשים האהרונים ,שלא להוציא לרגע
אהד את נשקו מידו .אין זה ענין של הריצות עתונאית ,של התמדה ,של
עט מבורך ,אלא קונטטיטוציה נפשית מיוהדת במינה של מי שהגורל בהר
בו לשליהות גדולה•
והוא לא היה יכול לעשות את שליהותו אילולא היה איש־צמח,
אשר אינו עומד מגדול .עשירים אנהנו כעילויים פורהים ונובלים ,אך יקר־
המציאות הוא הזיון האדם המקיים יותר ממה שהוא מבטיח למראית־עין.
כזה היה בילינפון .צמיהתו לא פםקה .שתים-עשרח שנותיו בארץ היי
שנים של לימוד בלתי״פוםק ,של השתרשות בלתי־פוםקת ושל גידול
בלתי־פוםק .אפשר שהקורא הבלתי־מעמיק לא הרגיש בזה ,ובילינםון בא
אלינו מלכתהילה כאדם מבוגר ,רב־ידיעות ורב״נםיון .וגם דרך כתיבתו,
הנזירית ,של בילינםון — ההימנעות מהקרנות ולמדנות ,ההופש הגמור
מכל מליצה )גם לועזית ,גם מודרנית( ומכל גנדרנות ספרותית ,ההתרחקות
מכל מה שדומה לוידוי ־־ היתה עשויה שלא להבליט את שלבי העליה
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והגידול .הוא לא ביקש לגלות בכתיבתו שיאים מזדקרים ,אבל פולה משולה
לרמה — הנראית לעין הרואה :מישור — ההולכת ומתרוממת.
בילינםון בא לארץ כבן שלושים והמש .לרבים אצלנו ,המקדימים
לפרות ומקדימים לכמוש ,נפתה כאן גיל העמידה .אצל בילינםון מתהילות
עתה שנות קליטה בקרקע הדש .בעם ,בלשון ,בתרבות ,בהסתדרות ,בנוף
הברתי הדש .את הקליטה קיבל לא כאונס ,אלא השתוקק לה ,ואף את
הבלי הקליטה קיבל באהבה .תהליך הקליטה לא פסק אצלו שנים רבות,
ובכמה נקודות י  -לא השב עדיין שקליטתו הושלמה .מבלעדי הקליטה לא
היה בעיניו טעם להיי ארץ־ישראל.
נזכור ,כמה ציפינו באותן השנים הראשונות לאהד המלהמה לגילוי
כוהות האינטליגנציה הציונית .כמה ציפינו להצטרפותם למערכת ההיים
של הפועל בארץ .אויה ,התקוות לא נתקיימו .רק יחידי-םגולה דבקו בטלע
הזה ונשארו נאמנים בברית .כמה מהם לא הגיעו כלל אלינו ,״הסתדרו״
בעתים באשר הסתדרו ,כמה נידלדלו ,וכמה בבואם הנה גילו מרהק־נפש
רב ביניהם לבין המלכלכים ידיהם בטמדהבנין .אם הקרקע שלנו טרשי
ואם כוה הקליטה והגידול של אנשינו זעום — בילינםון היה אהד מיזזידי-
הסגולה במערב ,אשר התגברו על הכל והעמיקו שרשיהס באדמה זו .מי
שיקרא את מאמריו בעיון יבהין בסימני ההיאבקות הפנימית הזאת עם
עצמו ועם העולם אשר ממנו יצא .הוא ניגש לעניני הארץ כתלמיד ,בתום״
נפש ,בעננה ,בדרך־ארץ ליש המעט ,לעמל הקודמים .וכשהיה נתקל בסתירה
בין מושגיו ונטיותיו לבין הקיים או המוסכם כאן ,היה יושב כתלמיד
לפני רבותיו ומבקש לרדת לעומקם של דברים .בכובד ראש וביתט כבוד
היה מאזין למה שהונה ונתקבל בארץ בנםיונות חייה של תנועת העבודה.
אולם כשנתקל במושגים שהוא מצא אותם מוטעים או אפילו כוזבים —
לא נשא פנים ולא הרכין ראש .והיה מוכן למלהמה גס עם המכובדים
עליו ביותר.
בילינטון לא היה כפוי־טובה לתרבויות שמהן ינק ולא הדל לינוק
גם בהיותו בארץ .אולם יתםו אליהן היה של בךברית או בר־פלוגתא ולא
של מתבטל מפניהן .ציונותו לא היה בה משוס ויתור על נכםי־הרוה של
העולם ,משוס הסתלקות ממלהמות הרוה של העולם ו היתה בה הכרת זכותנו
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על מקומנו העצמי בעולם ,הכרת הצורך וההובה לכביש ולבצר את מקומנו
העצמי בעילם .הוא בא לארץ לאהד לימוד ועיון בקירית התנועית הסוציא
ליות והלאומיות של הדירית האהרינים ,לן בעומקן של תנועת שהדור
איטליה ושל תנועת המהפכה הרוסית .התבוסה הטרגית של תנועת הפועלים
בעילם לאהד המלהמה היתד ,נקודודמוצא במתשבתו .הוא ראה את תבוסת
הפועל לא רק בארצות שבהן נוצה ,כי אם גם במקום אשד מפלגתו ניצהה.
מתוך לימוד והתבוננות ועיון וביקורת הסיק את מסקנותיו .קבע לעצמו
אסת־מידה המורה למיד בה את הזכויות והפשעים ואפשרויות הנצתון
לתנועית עמים מדוכאים ולתנועית״הפיעלים .גם בנקודה זי לא קפא ,ולא
הסתפק במה שידע .עינו היתד ,פקוהה תמיד על החזיונות המדיניים והסי•
ציאליים בעולם .ועל עיקרי השקפותיו ,ילדי רוהו ,אשר ילד בעצב ובנםיון
תיי־דיר ,לא ויתר מעולם .כאן היה תקיף ואיתן .על אלה נלהם בקרב פועלי
ארץ־ישראל .לא היה מוכן לפשרות גם עם ידידים ובני־ברית .הוא ידע כי
כפשע בין טשטוש ובין המדרון.
ויותר ממה שנלהם לגבי הערכת התופעות העולמיות ,נאבק בשדה
היינו יום יום .הלקה ,אשר הוציא מנםיונות הדור ומתהפוכיתיר לא הצטמצם
בהערכות היטטוריות ופוליטיוודאקטואליות ,כי אם חדר לעומק הייה של
תנועת הפועלים .הוא בא לתנועה בדרישות גדילית ,דרישות אליה ,להבריה.
הוא לא האמין שתנועת שהדור יכילה לנצה בקטנות אנישית ,במורך־לבב,
בפיליטטריות ,בניהיות בעל־ביתית ,באי־שויין ,בהיםר״העזה ,באי־נכינות
לקרבן .מכאן תביעותיו הגדולות לאפיה של ההטתדדות ,לטיהד שלה,
לרצינותהן מכאן הדאגה הרבה להף התנועה .החרדה לאדם ,ההתענינות
במצב השכבות העזובות בציבור ,התשש להתהוות מעמדות שונים בתוך
מעמד הפועלים .בספרות חעבודח שלנו לא חסדה מעולם המלחמה
בפיליםטריות ,התביעה לשיעור קומה אנושי ,הביקורת הפנימית ,אבל מי
כבילינטון עטק בזה בשיטתיות ,ביםודיות ,עקב את הדברים שעל־שעל,
מבלי לבוז לקטנות ,מבלי לתת להתהמק .הוא הלה וכאב את הפגימות
האנושיות של התנועה ,היה מתבייש אם היה נתקל בקטנות אישית של
מנהיגים גדולים ,אשר עם כל גדלותם הם ״שוהים במי-רקק״ ,כמו שאמר
גאחד ממכתביו .זכורה סדרת מאמריו ״במרי שיה״ .שם זה אינו מליצה
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נאה .הוא כתב אותם באמת במדי־שיהו ,בהתעטף נפשי על קטנויות האדם
בתנועתנו .אפשר כולנו מרגישים בפגימות ,כולנו מצטערים ,כולנו מבקשים
לתקן ,אולם לא הכרתי ביניגו אדם כמוהו ,אשר פגימות אלה מיררו את
חייו ,גזלו את מנותתו ,אשר ראה בהן את גזר־דינה של התנועה ,אשר לא
נלאה לעקור אותן ולהוקיע אותן .במידה שדרישותיו נעשו גדולות יותר
הרגיש עצמו בודד יותר .לא מקרה הוא הדבר שדרך הייו רצופה פגישות
והתרהקויות.
כד הי אתנו בילינםון שתים־עשרה שנה ,מתוך גידול מתמיד ,מתוך
ערות נפש ללא ליאות .עד שבאו שבעת חחדשים האהרונים .אין צורך לומר,
מה השיא אשר תגיע אליו במערכתו חאחרונה .רק אדם המעלח עצמו
לעקידה יכול לצקת להט כזה ,להט לבו ,במלים כתובית .רק אדם היודע
במעמקים כי הייו שלו והמערכה הלאומית הד הם יכולים להתלקה בו
כוחות כאלה .בימים אלה היה אומר לי ,ברמזו על שנת תרפ״ט ותדצ״ו:
ומי יכתוב בפעם חשלישיתו
שבעת ההדשים האלה — שבעת חדשי םיום שליחותו — העלוהו
לדמות לאומית כבירה .גם אלה אשר לא ידעוהו הרגישו במציאות אחד
אלמוגי ,אשר לא ייעף ולא ייגע ועצביו לא יקהו ונגד כל קלגםי אויבים
ובפני כל תככי־שלטון הוא עומד כטלע ותובע משפט .ועל הכל יבוא
במשפט .דמות בילינםון בעמדו בשער אי אפשר לה שתישכח בתולדות הישוב
T

הנלהם על הייו ועל צדקתו .על הדמות הזאת נתחנך לעוז ולאמונה .תנועה
שיש בה גילוי כזה — עוד לא נם ליהה.
בהייו ידעוהו מעטים .בנפלו הדגישו רבים .עתה מעריך הישוב כולו
את עמידתו בשער .האם הביאה עמידתו את הפרי הפוליטי הראוי? למען
האמת עלינו לומר :לא .לא באשמתו של בילינםון ,אלא בגלל אפי פעולתנו
זד

הפוליטית בתקופה זאת .דברו לא הגת הוצה! או שהגיע בצינורות
פקידותיים או דילטוריים .כדי שדברינו ישמעו בחוץ בכל בלתי־אמצעיותם.
צריך שימצא להם ביטוי בלועזית .בשנות  1929הבינו זאת אצלנו ,הפעם
הלשה דעתנו .ד י ז נ ג ו ף שאל אותי פעם בחרדה ,לאחר קריאת ,,דבר•
היום״ :היש דואג שהדברים האלה יתורגמו ויגיעו לתעודתם ז לא ,לא היה
דואג .נודה בכאב :בכל רהבי התנועה הציונית לא נמצא אדם ,שהכיר בכוח.
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הפוליטי־הנפשי הגנוז במלים אלה ,ושידע עד מה חשוב לנו שקול זה ישמע
בעולם ,שיגיע לאזני שליטים ומדינאים ,שיזעיק ידידים ,שידעו :ככה עומד
הישוב במצוד.
אך גורלם ההיצוני של הדברים איננו יכול להפחית מערכם העצמי
ומשליהותם הגדולה .השליתות היתד! פגימית .הם לימדו את הישוב לעמוד
במערכה ,ואם ידע הישוב לעמוד כאשר עמד ,הרי הלק רב בזה למשה
בילינםון.
השאלה המדאיגה יותר ,עם פרוץ המלחמה נגדנו ,היתה :כיצד יעמוד
ישוב זה במבחךהאש ? והן חלקו הגדול עוד אין לו שרשים בארץ .הן רובם
עברו את מדורי־הקליטח הראשונים ,ועמידתו של הישוב הלא היא היא
ראשית הכרעה ,לתקוה או לתבוסה .כמה נסים אירעו לנו בחדשי המצוד
האלה ,אולם הנם הגדול ביותר הוא שהישוב לא נתבהל ,לא הפך עורף ,לא
נתפורד ולא נתמוטט ,אלא התלכד לעם .שום תעמולה ציונית במשך שנים
לא הינכה את הישוב לרצינות ציונית ,להכרת גורלו ואהדות גורלו ,כמו
המאורעות .ובהינוך זה גדול הלקו של בילינםון .הוא ידע ,מאין כמוהו ,את
הפרצות של חישוב ,את מקומות־חרפיון .וגם בצאתו למערכת־חוץ התכוון
לרפא את שבר העם בפנים .הוא ידע באיזו מידה עלולים אצלגו להאמין
לריבות אויב ,וראה צורך ללמד אותנו את הכרת צדקתנו .הוא ראה באיזו
מידה אנהנו נכונים להשלים עם גזירות תקיפים ,ולימד אותנו מלהמה
עקשנית ,בלתי־נכנעת .בעמידתו הוא ,בכוחו לראות דברים בטרם רואים
אותם האהרים ,במצאו את הדברים הנכנסים לכל לב ,ביכלתו המיוהדת
לצרף דברי הסברה והנמקה עם זעקה ותביעה ,בכוהו להביט ישר אל
הפורענות ולא להץאש — לימד אותנו לעמוד במערכה ,הביא הלקו
לעשותנו לעם.
כמו כל ימי הייו אתנו ,בעבודתו הפנימית בתוך ההסתדרות ,כמו
במערכה הפנימית בציונות ,כן גם במערכה החיצונית ,המערכה האהרונה
שלו ,אך לא האהרונה למחננו ,היה הוא המחנך.
ועתה אולי נדע :צופה היה בקרבנו ,צופה לבית ישראל.
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מגילת העינויים של הלשון העברית
מגילת העינויים של הלשון העברית ושל האדם העברי נגולה היום
בכל עגמתה בעמוד ר׳ דויד ילין בפני הועדה המלכותית .אכן ,לא רק
בקובלנות המרות ובראיות ההותכות נגולה פרשת העיגויים והעלבונות,
כי אם בעצם אותה ה א ו י ר ה אשר בה נתקל ראש ועד הלשון העברית,
מזקני המורים ותלמידי־החכמים שבדור ,בשעה שעמד ותבע את זכות
עמו וזכות לשונו הנפגעת ונעשקת בביתו הלאומי .האומנם היתה זו
תמימות יתירה מצדנו להכות שהברי הועדה המלכותית — אשר נשלחו
אלינו בשליהות כל כך גבוהה :להוציא משפט על עתידותינו — יתעכבו
בכבוד על ההזיון היחיד במינו בעולם כולו :עם הנתון כולו במצוקה
איומה ,ברדיפות אכזריות ובמלאכת־בנין כבירה ,נותן את דעתו ואת
נפשו על שפת־קדומים מקודשת ,שפת שירה ותפילה והגות ,ומהזיר אותה
להיי הווה ,בפי ילדיו ובפי אמותיו ,באוניברסיטה ובתיאטרון ,בשוק
ובדואר ,בטלגרף ובמשטרה ,בפקידות ובמשפט? האומנם לא היתה זאת
מצדנו אלא תמימות יתירה אילו היכינו שאנשים נאורים ומשכילים,
ממרום חחברה האנגלית ,אשר למחרת צאתם את הארץ יופיעו בפני
שולחיחם ובפני חעולם כולו כבני־סמך גדולים ביותר לגבי כל הנוגע
אלינו — יבקשו מרצונם לחדור לאותם ההזיונות המיחדים אותנו לחטיבה
מיוחדת ,ואשר בהם אולי צפון המפתח לחכרת מחותנו חפנימית וקשיות־
ערפנו הבלתי־נכפפת ולהכרת טיבם של הכוהות הנעלמים חפועלים בנו?
אכן ,עתה עלינו להכיר כי היתה זאת מצדנו תמימות יתירה .דרך
חחקירח שחקרו חברי הועדה המלכותית את ראש ועד הלשון העברית
אמרח ברור כי לבם לא חלך אחרי ״דברים בטלים״ .חם חרבו לחקור אם
אין דרישותינו כרוכות בריבוי חחוצאות של חקופח חממשלתית ,בתוספת
פקידים ומתרגמים ,או בהגדלת צנז ההשכלה של נושאי־חמכתבים ,אילם
לא — אס כרוכות הן במאוייו הרוהניים של העם העברי ובצדעיו המעשיים
בנזקיו ובעלבונו של האדם העברי.
ולא היינו קובלים על זאת .רשאים הברי הועדה המלכותית לשקוד
על שלימותה של הקופה הממשלתית ,רשאים הס לדאוג לכך שהממשלה
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תשתמש בפקידים מחוטרי־השכלה וזולים יותר .רשאים הס אולי גם שלא
להתעגין בתייו התרבותיים ובמאמציו הרותגיים של העם ,אשר עליו ועל
עתידו הס נקראים לחוות דעה...
אולם אל יחשב לגו הדבר לחטאה ,אם לא נבליג הפעם על כאבנו
ונאמר לחברי הועדה הנעלים ,כי אפי השאלות והקושיות אשר בהן הקיפו
את ר׳ דויד ילין יצא הרבה מגדר הדאגה לחםכונה של חאדמיניםטדציה
ומגדר אדישות לתרבות העברית.
ר׳ דויד ילין לא הלך בגדולות .דרישותיו מלפגי הועדה היו צבועות
ביותר .הוא לא דרש ,למשל ,שפקידים הנשלהים אלינו לשלוט בנו
ולסייע בהקמת הבית הלאומי ידעו במקצת את לשון תושבי הבית הלאומי,
באותה מידה שכמה פקידים בריטיים בארצות ערביות יודעים ערבית!
או שיקבלו הכשרה ״תרבותית״ מותאמת לצרכים המיותרים של הארץ
הזאת ,מעין מה שמקבלים הפקידים הנשלחים להודו .הוא לא דרש
שהשופטים חנשלחים אלינו לשפוט אותנו ,ובידיהם נתרן גורל םדריני
הציבוריים וגורל ילדינו ,אם למלקות ואם לבית־םסר לפושעים ,יהיו
הייבים לדעת כלשהו את לשון הנשפטים ולהבין כלשהו לרוהם ,למען
הימנע מ״טעויות משפטיות״ האורבות לכל שופט ,ולא כל שכן במקום
שהזרות הלשונית והתרבותית תוצצת בין הדיין לבין הנדון .לא ,ר דויד
ילין לא יצא בשבילים המםוכנים הללו .הוא תפט את המועט ,את המועט
ההכרחי ביותר ,אשר אותו מחייב חמנדט ,מחייב דבר־חמלך ,מחייבים
תקדימים של השלטון הבריטי עצמו .הוא תבע שסעיף חמנדט המאשר
בארץ הזאת שלוש שפות רשמיות לא ישאר כתוב לבטלה .הוא דרש
שהאדם העברי השולה טלגרמה מתל־אביב לירושלים יהיה רשאי לכתוב
אותה בכתבו ,שהאדם העברי המשלם את מטיו יקבל קבלה בלשון שהוא
יודע לקרוא בה ,והפונה למהלקה ממשלתית יוכל לפנות בלשונו ולא
יצטרך לשכור לו מתרגם ,ושהתעודות והספרים אשר ממשלת הארץ
מפרסמת יהיו נדפסים לא רק בלשון הפקידות הבריטית ,כי אם בלשונות
אזרהי הארץ .כמה דרישות מסוג זה גתמלאו גם בארצות שאין בהן ״בית
לאומי״ וסעיפי מנדט מסייביס .כמה ארצות תרבותיות רואות במילוי זה
של דרישות עמי־המיעוט רק מםקגה הגיונית מן ההנהה שכל האזרהים
,
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שרים בפני החוק .אולם כאן ,במקום שהזכות הזאת של האזרה העברי
נקבעח בחוק היסודי של הארץ ,כלולה בכתנדהתעודה ,הקרוי מנדט,
אשר ממנו נובעת זכות חשלטון לשלוט בארץ — כאן נראח חדבר מוקשה
ומוזר ומיותר לאותם האנשים אשר קיבלו על עצמם לפרש את כתב-
התעודה הזה.
חברי הועדה שמעו בתמיהה שאדם יהודי רוצה שיוכל לכתוב
כתובת עברית על גבי המכתב ,והביאו ראיה מ...לונדון ,ששם אין אדם
תובע לעצמו זכות משונה זו .הם השתאו לשמוע שאדם יהודי רוצה ששם
ארצו ושם ערים וכפרים יקרים ללבו לא ישתבשו ולא יטתרםו .וחברי
הועדה גם ניסו ,אגב חקירה וויכוח ,לגלות כיצד הם רואים את השאלה,
ובמה_הם מוכגים לבקש את המוצא.
חבר אחד ביקש להעניק את השויון לשפה העברית על ידי ביטול
זכויותיה של הערבית .והיטיב לענות ר׳ דויד ילין :איננו רוצים לקפח
לשון אחרים .ולנו ,לשפתנו ,לתרבותנו ,להגנת ענינינו התיוניים ,לא יהם
ולא יקל בקפה את האהרים .ויושב־ראש הועדה גם ביקש לחםתייע
באהבת־השלום :היתכן ,באמת ובתמים חפצים אתם בידידות של שני
העמים ,כיצד תמשיכו בפירוד לשוני? כאילו שלום־עמים תלוי באהדות
לשונית .כאילו היהודים המדברים גרמנית או פולנית ניצלים על ידי זה
משנאת עמים.
אנו לומדים ולומדים כל חימים ,אנו נתבעים תדיר לחבין לרוחה
של אותה מדינה גדולה ,הממונה על בנין ביתנו ועל שיבת גלויותינו.
ומדי פעם אנו נתבעים ללמוד מדןדש .היו ימים ועל מצוקתנו הכלכלית ועל
תביעת זכויותינו המדיניות היו עונים לגו ידידיגו האנגלים במליא ןןפניס
רוהניות .היו אומרים לנו :למה תשפילו שבת בעמק עכור של עליה
וקרקע ותעשיה ולא תמריאו למרומי תתיית הלשון והתרבות .והנה עתה
הם באים ואומרים לבו :חפצים אתם בשלום בין העמים ובאדמיניסטרציה
זולה ושלא יגעו במבדט לרעה — בבקשה ןתרו על לשונכם.
כל ימי התבועה הציובית הייגו משבהים את בריטגית רבתי ורואים
לה זכות גדולה שאין היא מבקשת ,,לגייר״ ולהטמיע את העמים הנתובים
להטותה .אמרגו ,זו גדולתה שהיא מקיימת בגבולותיה עמים וגזעים
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ותרבויות ,שולטת בהם שליטה מדינית ,כלכלית וציביליזטורית ,בלי
לבקש את נפשם .אמרנו ,בוטחים אנו במדינה גדולה ואדירת־תרבות זי
שלא תתנקש בכבשת־הרש ,לא תבקש לחעביר אותנו על לש1נני
ותרבותנו ,והנה — הגענו גם לזאת.
בצער רב נכתבים הדברים האלה .לא מתוך תשש לגורל לשוננו.
פהות מכל עלולים אנו לפקפק בקניננו זה .אנו מאמינים באמונה שלמה
כי הכותות ההיטטורייס האדירים שהביאו אותנו עד הלום לא יעזבונו.
הם יוםיפו לפעול בנו .ואם אנתנו לא נתכתש לעצמנו — לא תוכל לנו
שום התנקשות ,לא בשוגג ואף לא במתכוון .אולם מרה היא ההכרה שגם
בנקודה זו ,אשר בשום משק?ת מגדלת אי אפשר למצוא בה אבק ,,פגיעה ׳
בזולת ,שגם בנקודה זו אנו עלולים לחיתקל בחומה אטומה.
,

ט ב ת תרצ״ז

מלכי ערב
מלכי ערב באו גם הפעם לעזרת המנהיגים הערבים והמציאו להם —
ברגע האהרון ,לאהד משא־ומתן ממושך — את פתחוךהפה ה מ ב ו ק ש
למען יוכלו להסתלק מפוליטיקת־ההרם על הועדה המלכותית ,אשר הוכרז
עליה בתרועות ובשבועי־שבועות.
עזרה מיוהדת במינה :משהפוליטיקה של המנהיגים הערבים מתגלגלת
ימגעת עד לידי פשיטת־רגל גמורה שאין להימלט ממנה ואין להצפין
אותה ־־־־ אץ חללו נופלים ברוחם ,אלא מתמלאים דאגה כיצד להגיש
פשיטתירגל זו למוגהגים בצורה המתקבלת על הדעת ,כיצד לעטור אותח
בעיטורי הנצהון .ואזי באה שעתה של הדיפלומטיה הפאךערבית ,ומברקים
רצים הלוך ושוב ,ואורחים באים ומשלהות יוצאות ,ושליטי ערב נדרשים
״להתערב״ ולהציל את האחים הנרדפים בפלשתינה ,כלומר :לעשות הסד
עם המנהיגים שהסתבכו ונםתכםכו בקורים אשר טוו בעצמם ,ו ל ה ת י ר
ל ה ם את נדרם .כי המנהיגים הגדולים הללו ,אשד קנאת לאומיותם
בוערת בעצמותיהם ,אינם מעיזים לומר את האמת לצאן מרעיתם ,והם
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מבקשים להסיר את האהריות מעל כתפיהם החלשות ולהעביר אותה על
כתפים חזקות ייתר ,ורק המלכים הגדולים והאדירים היושבים במרזזק
יכולים להתיר להם-מה ש&יהם אסר על עצמם .וחמלכיס חגתבעים אומרים
מה שאומרים לאותם מנהיגים עזי־נפש ,אשר קידם הם קופצים ופורצים
ומסרבים לשמוע עצה ואהר כך הם מבקשים פתח־חרטה ,אולם לבסוף
הם נענים להם ומתירים להם את נדרם .כך נתהםלה השביתה בשעתה ,כך
נתחםל עתה החרם על הועדה.
המגהיגיס הערבים היו רוצים ,כמובן ,בעזרה אחרת מצד מלכי
ערב :בכסף ,בזיין ,באנשי־מלהמה ,ב״לחץ״ .סופרו של ״מורניגג פוסט״
מבגדד מודיע כי ״ןגוני עבד אל־האדי דרש עזרה כספית וצבאית להידיש
המלחמה  /ידיעה קצרה זו איגה אלא רמז דק לתכגו של המשא־ומתן
שהתנהל בין המנהיגות הפלשתינאית לבין שליטי ערב במשך כל ההדשים
הללו .אולם נראה הדבר שדרישתו של עוני עבד אל־האדי לא מצאה הד
אצל ממשלת עיראק חחדשה ,זו שראתה אפילו צורך להכריז בפומבי כי
פאוזי קאוקג׳י איננו אלא פליט מדיני בעיראק וממילא מובן שאיננו יכול
לעסוק בפעולה פוליטית אנטי־בריטית .יש לחניח בבטחה כי גם אבן•
םעוד וגם שליטי סוריה כיום הזה ,שיצאו מגדר מרדנים ונעשו אחראים
לגורל ארצם ,רתוקים עתה מהגשת ״עזרה כספית וצבאית להידוש המלהמדד.
משלא נעגה עוגי עבד אל־האדי בזה ,הסתפק ב״התרת־נדרים״,
ולמטרה זו היה ענין גם בפרסום הסכמת המפקד הגדול ,שיעז לערבים
לא לתת ״לממשלת כל פתחוךפח״ על ידי חמשכת החרם על הועדה.
הועד הערבי העליון עמד שוב ,כמו הרבה פעמים ,לפני התרפקות
פנימית .חבריו גופו עמדו להופיע בפני הנעדה על אפו ועל המתו של
המופתי יריבם .אזי עמד לו רנה והצלה מאת מלכי ערב — כמובן מאליו,
לא בלי עזרתן הפוליטית הפעילה של ירושלים ולונדון — וההרם בוטל
והאהדות ניצלה .אהדות ,עד כדי איפור על כל עדות בלתי־פומבית ,גזירה
שמא יעיז מישהו מן המנהיגים לגלות בפני הנעדה ממאנייו הכמוסים:
שלא רק מן היהודים הוא רוצה להיפטר ,אלא גם מן הדיקטטורה השנואה
שבתוך כתלי הועד הערבי העליון.
והמנהיגות הערבית ,אשר תהילה ביקשה ללמד זכות על ביטול
,
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עמדתה הקודמת ,בטענח שאין זה אלא קרבן לאחדות ערב:
וריאד ציוו להעיד ,וירושלים אינה רוצה לשבת בדד״ —
עכשיו כי טובח חיתח חחלטת החרם בשעתה וטוב ביטול
זו .לכל עת .פוליטיקאים הרוצים עשויים לקבל שכר גם על
על הדרישה.
מח חבטיחו מלכי ערב למנהיגים האוהזים בכנף בגדם? כשלונו
של נורי פחח ריסן את לשון הדיפלומטיה חערבית ואולי גם לימד יתר
זהירות את הדיפלומטיה האגגלו-ערבית .עתה אין המלכים מתגנדרים
בהבטחות אלא מסתמכים על אמונם בשלטון הבריטי שלא יכזב :״בידענו
את ישרה של הממשלה הבריטית ויהםה לערבים באנו לכלל דעה כי טיב
מסרנו למשלתת הנכבדה
יותר אם תופיעו לפני הנעדה המלכותית.
כל מה שבדעתנו בענין זח ונשמח מאד אם תחיו בטוחים כי אנו נמשיך
לבוא לעזרתכם״.
עתה שלהר ,הועדה המלכותית טלגרמות של תודה למלכי ערב על
״השפעתם הטובח על ארץ־ישראל״ .בדין שלחה .אם ממשלת הארץ איבה
יכולה להםל שביתת־דמים בהשפעתה היא ובכוהה היא והיא זקוקה
לעזרת אהרים — ודאי היא הייבת להם תודה .אם ממשלת בריטביה שולחת
ועדה מלכותית להקור את קובלבות תושבי הארץ ,בלי שיהיה בכוחה
להבטית את השתתפותו של אותו חלק מן התושבים אשר למען הרגיעו
בשלחה הנעדה ,והיא זקוקה להשפעת מלכי חוץ שיעמדו לה — ודאי
שהיא תייבת להם תודה על שהוציאוה מן המיצר שדהקה את עצמה לתוכו.
לא בשאל :מה הובטח למלכי ערב חלף השפעתם הטובה? אפשר
הובטה ואפשר לא הובטה .אפשר בתפרש ואפשר לא בתפרש .מלכי ערב
מצביעים לכת ,הם יודעים מה הייבים הם ל״אימפריאליזם הזר״ אשר
מנהיגי פלשתיגה הותים גהלים על ראשו .והם גם שמחים לעשות רצונו
ולזכות את השבונם בפגקםו .הם רותשים אמון לירידתם הגדולה .אולם
גם ידידה גדולה שנתהייבה תודה הרי היא בעלת־הוב .והיא מבקשת לסלק
את הובה .אלא שהרבה צורות־םילוק יש בעולם .וידידה גדולה איגד ,צריכה
לסלק דוקא משלה ,היא יכולה לסלק גם משל אחרים.
ואנו — שוב אנו משמשים אוביקט של םילוק־הוב וריצוי .שוב

נ .כ ג נ ל  10ן
עומדים להקבות למישהו ,שאין לו הלק ובהלה בארץ הזאת ,זכויות על
תשבובבו .שוב פועלת מאהורי גבבו הדיפלומטיה האבגלו־עדבית כאילו
אבהבו איבבו קיימים פה.
יש איםוא שוב צורך שבזכיר את קיומבו ,שבזכיד גם את קיומם
של אלה אשר להם זכויות תוקיות לגבי גורל הארץ הזאת יותר מאשר
למלכי ערב .יש איםוא צורך לשוב ולומר לכל המבקשים לטלק םילוקין על
השבובבו ,על חשבון הייבו ויצירתבו ואתרית תקנתבו :היה לא יהיה!
טבת תרצ״ז.

אידיליה פלשתינאית מקורית
אידיליה פלשתיבאית מקורית בתקימה באהד הימים האלה בהרי
נצרת .על פרסומה הצבוע ,בלשון כרוביקה פשוטה ,הייבים אבו תודה
לסופרו של ,,איםלמיה״ ,אולם מפאת משמעותה וסמליותה ראויה היא אותה
אידיליה שפייטבים־פטריוטים ,מפארי המרד הערבי ,יתבו עליה את דעתם
וירימו אותה על בט כמופת לדור .גיבורי אותה אידיליה הם גיבורי הזמן:
סגן העורך־דין של ממשלת פלשתיבה )א״י( ותבורת שודדים מזויבים .הללי
עשו את מלאכתם באמוגה ובאין מפריע ,כמשפט הארץ הזאת :תהילה
הניהו אבנים למתרס בדרך ,אהד כך ארבו לבוםעים ,ובהתקרב המכובית
עצרו בעדה והריקו את כיסי נוסעיה .לא כיסים ריקיכדלמהצה של פלהים
או של נהג עני נזדמנו להם הפעם .הם ראו ברכה בעמלם :שבעים לא״י.
אולם הנשדד אף הוא לא היה איזה נוסע סתם ,אלא מר פאוזי ביי גוםיין,
םגךעורך־דין של ממשלת ארץ־ישראל ,בן למשפחת נכבדים רבי־נכםיס,
אשר אינם הסרים אפילו נציג משלהם בועד הערבי העליון .וזכותו עמדת
לו :הוא אמר לשודדים כי מעשה זה יזיק ל״שאלה הערבית״ ,והשלל
הוהזר לבעליו ,והשודדים — כלא היו ,והעורר־דין של הממשלה המשיד
לבטה דרכו.
מה נאוו שודדיך ,ארץ-ישראל ,ומה נמרצו תובעי דינך ושומרי
משפטך!
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הגע בנפשך :השוד היד׳ למכת־מדינה ,השוטפת ופורצת את בל
התהומים .לא יהודים בלבד ניתנים עתה לבז .המגפה אינה מבחינה )רק
הגרמנים ,אומרים ,פטורים מענשה ,שריד של הינוך פוליטי מן העבר
הקרוב ופרי הערצה למופת הדור ,לאדולף היטלר( ,ואין רחמים לפניה:
פלחים נשדדיס ,רועים נרצחים ,כפרים נתקפים .אך לפגי זמךמה םיער
״פלשתין״ על אוטובוס מלא חומים שנשדד .נלקחו מחם תשעים גרוש.
והשודדים נפרדו מחם בדברים מעוררים רחמים :״עניים אנו ,פלחים אנו.
המהומות רוששו אותנו .אין לנו דרך אלא זו .לכו ואמרו זאת למגהיגים״.
והנה בא לקראתם לא פלח ולא חורני ,לא הננני ולא רועה ,אלא אחד
מגזע המנהיגים עצמם ,אשר להם יש צורך לומר ״זאת״ ,והוא הנהי
באיכות אותו השלטון ״הזר והכובש״ ,אשר מידיו באו כל הרעות ,נגדו
התקוממו ומידו נפלו כמה מאהיהם של אותם פלהים שהפכו שודדים ,והם
גם לא יצאו ריקם מעל פניו ורשאים לשמוה על מצאם שלל רב .וראה
זה פלא :העודך״דין של הממשלה שנפל בידי שודדים יש לו מלודקםמים,
ההופכת את חשודדים חמזוינים לשיות תמימות ,וחם מתחרטים על מעשיהם
ומהזירים את השלל ,ובלבד שלא יבולע ל״שאלה הערבית /
האין זו מעשיה נוגעת עד הלב ומרוממת את הנפש? האין זאת
אידיליה יקרת־מציאות בימים בלתי־אידיליים שלגו?
הנה מספר סופרו של ״הארץ״ משכם על ענינים בלתי־אידיל״ם
כלל :כפריים רבים מגישים תזכירים לשלטונות בדבר מקרי השוד הרבים,
והם מבקשים ״שישתמשו ביד חזקה ביחס לשודדים״ .ובאחד התזכירים
הללו ,שנשלה מכפר בארקא ,נאמר ממש כמו שהיהודים גוהגים לומר:
אם אין השלטונות יכולים להגן עליהם הדי הם מוכגים להגן על עצמם.
והנה אך זה קראנו שהועד הערבי העליון ,לאחר שהחליט להופיע בפני
הועדה המלכותית ,החליט גם לשלח משלתות לכפרים הערבים ב ד ר י ש ה
להדול ממעשי שוד ,כי מעשים א ל ה ״גורמים נזק לעניני הערבים״.
ותוצאות ההחלטה הזאת כבר ניכרות בהטפה במסגדים :אך לפני זמך
מה הגיעונו ידיעות על אודות הטפה דתית לקיום מצנת ״הכנםת־כלה״׳,
קרי :רכישת רובה ,והנה ביום ו׳ זה כבר הטיפו ״להפסיק מעשי־אלמות״
״ולהיות מוכנים ל א ה ד גמר הועדה המלכותית״ .אהרי כל אלה מי זה
,
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יעיז להטיל על המנהיגות העדבית צל״צלו של השה שיד להם במעשי•
ליסטים? אלא שלפי שעה גם תזכידי הכפדייס הבלתי־אידיליים וגס
הדרישה של הועד הערבי העליון וגם ההטפה במסגדים טדם הביאו את
פרים .ויתכן כי המנהיגים ,המבערים עתה את לןצנם ממעשי־אלמות ודורשים
מאת השודדים שיחדלו ממעשי שוד ,היו מצליתים עוד יותר בדרישתם
אילו היו שולחים אל השודדים למען השפיע עליהם את סגן העורך־דין
של הממשלה ,אשר מצא מסילות ללב השודדים בדרך נצרת בהסבירו להם
שמעשיהם ,,יזיקו לעניני הערבים״ .ואפשר היו מצליהים עוד יותר אילו
חיו שולחים את דברם לא בידי הסגן אלא בידי עורך-הדין של
הממשלה עצמו.
שודדי הארץ ,בין שהם ילידי המקום ובין שמרחוק נזעקו לקול
הקריאה הפטריוטית ,הנם ,כידוע ,בני גזע אציל .אינם כסויי־טובה .בעצם
מרדנותם גגד השלטונות אינם שוכהים מה מידת האדיבות שנהגה בהם
התביעה הכללית של אותם השלטונות ,והרי הם משלמים לה אדיבות תתת
אדיבות ,הם שומרים אמונים למי שראוי לכך .זו נהגה בהם לפנים משורת
הדין ,הרי הם נוהגים בה לפנים משורת השוד.
מן הפגישה האידילית הזאת בהרי־נצרת של השודדים המזוינים
עם טגן העורך-דין של הממשלה נמצאנו למדים כי גורל הארץ ביתן
בידים אמונות .אין ערובה טובה לשלום הארץ מאשר אהדת גומלין ושמירת
אמונים הדדית בין שודדי הארץ לבין תובעי חדין ושומרי החוק של הארץ.
טבת תרצ״ז

עדות לדור
)פתיחה לספר •מאורעות תרצ״ו״(

ספר זה אינו מבקש ,ואף אין בכוהו ,להיות נאד־דמעות לימינו ,מעץ
מה שהיו קינות תתנ״ו או םליתות ת״ת לאבות־אבותינו .קרבו סעינות־
הדמע .דור־ישראל זה ,אשר כל העולם — וגם ארצו — לו גרדום ,אינו יודע
בכי ואינו יודע תפילה ותהינה כאבותיו ,אבל קשה״עורף ובלתי־נכנע הוא
כמוהם .ובעלותו לגרדום א י נ ו מ ו ש י ט צ ו א ר להורגים בכניעה ובצידוק•
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הדין ואינו מדבר תחנונים ,א ל א ע ו מ ד על נפשו .נאבק עם תלייביו
ומיךיין עם דייניו ,עונה במעוותי״דין כתשם ומתאזר להפיל חרב
מידי צורר .דור זה ,ההופך את הגרדום לזירת־קרב ,מעלע את
דמעתו ולא יזילנה.
ספר זה גם אינו מתכוון כלפי הוץ .אינו מבקש להיות ספר־
ההיךיינות ,ההתגוננות וההםתעדות .יש ויש צורך בספר ל ע מ י ם  ,אשר
יריב את ריבנו ,ויכריח — גם את הממאנים — לשמוע את קולנו .יש ויש
צורך בםפר בחיר ואמיץ יחד אשר יקרע את קורי הכזב והדמיה חנארגים
בכל קצוי תבל — בירושלים ובלונדון ,ברומא ובמוסקבה ,בברלין ובבגדד,
בקאהיר ובכלכותה — לחבל־מחנק על צוארנו .עולם התרבות של ימינו נוקט
בכלל :״המוכח בידי חברו — עליו הראיה״ .ויש שכל הראיות ההותכות
של המוכה אינן עומדות בפני הראיה האתת של המכה־האלים ,הראיה
חממשית כי כוחו אתו ,ולפיכך מן הראוי ״להרגיעו״ ,לפצותו ולרצותו .ואף
על פי שכך העולם נוהג אין אנו פטורים הימנו .אנו זקוקים לו לעולם עכור
זה ואין אנו יכולים לפטור עצמנו ממלחמת־דברים ,מהזמת־שקרים,
T

מהםתערות על מבצרי העלילה והשטנה .יתר על כן ,אין אנו אומרים נואש
ממצוא ברחבי עולם לבבות כשרים אשר יקשיבו לאמת המעונה והבלתי־
נכנעת .אולם שליהות זו לא הוטלה על הספר הניתן בזה .במידה שהובאו
בו עובדות ותעודות חמוקיעות את תועבות מתקיפינו ומרצחינו ואת תעתועי
שליטינו ושופטינו ,במידת שנארגו לתוכו כמה וכמח חוטים ממםכת
ההיאבקות אשר נאבק בגבורה משה ב יל י נם ו ן בשער ״דבר״ עם
שלטונות הארץ — לא נעשה זה כאן למען דפוק על לבות זרים ,כי אם
למעננו ,למען עצמנו ,למען דעת ,למען הכיר את המערכה אשר בה עמדנו
ואשר בה עודנו עומדים.
כי זוהי תכליתו של הספר .פניו מועדות פנימה .לעומדים במערכה,
למי שעומד היום ולמי שיצטרך לעמוד מחר .ספר להזכיר .ללמד בני יהודה
זכירה .זכור את אשר קרף בדרך .זכור ושמור כיצד עמדת בפני אויב אשר
הקים עליך כל כוחות שאול להשמידך .זכור ואל תשכח.
מלחמה לנו בשכחה .והיא אורבת לנו מכל צד .לא גמול בה על
היםורים ,לא מירוק עוונות ,לא כיפורים על החולשה ולא סיכוי להתגבר.
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ומה יש עמה ? דלדול הנפש ,מתיקת האישיות של הפרט והכלל ,והערמת•
מנוסה — לשוא .רבות לאין ספור צורותיה של השכחה היהודית :קהות םתם
וחריפות-מוחין המביאה לידי קהות־הנפש! בערות םתם ובערות ״נאורה״!
חמדנות ,טפםנות בסולם ״ההצלהה״ הפרטית ,רכיבח על גבי נחשולים
עולמיים .רדיפת־הרגע ,הםתודהדעת ,התבטלות ,התכחשות לעצמך ולבשרך,
כפירה באתדות-הגורל.
בתולדות ישראל רבים היהירים אשר ביקשו לברוה מפני יד הגורל
הישראלי ,כבדוה יונה באניה ההולכת תרשישה .רבים רבים גס לעינינו
הנותנים שכר אניח לבוא תרשישח! אך אל נא תחפשו עילאות בהתעלמות
מגורל-עם .איזהו גיבור ו לא הבורה מן הגורל ,אלא הכובש אותו ,לא המבקש
להערים על גורלו ,אלא המאמץ רוהו וידו לכבוש אותו.
יש ר ג ע י ם בהם נצרפת אומה .בהם נבתנת תנועה .בהם יהושל
אדם .בהם היטטוריה מתהוללת .״היום הזה נהיית לעם״ .אין רגעים אלה
באים בהמון חוגג ובתהלוכות־נצתון .קשים ומרים הם .והמתאוים להם —
אינם יודעים מה מעותד להם .בבואם הם אהרים לגמרי מכפי שההזיה
המתקתקה רואה אותם במיטב תיאוריה .אך משהם באים — ביםורים,
בפורענויות ,באבירות ,בתבוםות — הרי הם מעמידים במבתן את הנבואה
והחכמה ,את המעשה ואת האופי .ואוי לו לדור ד״מכזיב ברגעים אלה.
האין אנו השים כי מאורעות תרצ״דתרצ״ז על כל המוראות שבהם,
הם רגע כ ז ה בהיינו ז
אין היי אדם ראויים לשמם ,אלא אם כן האדם ההי אותם נותן אותם
אל לבו ,מבקש לדעת אותם ,להשיג את שתרם ,ואוצר את תמצית הניתו
באוצר זכרונו .פורענויות אורבות לנו על כל מדרך ,אסונות אופפים אותנו
מלבר ומלגו .הימורים הבאים עלינו ,שלא ביקשנום ולא צפינו אותם מראש,
ד

י

•

ד

יש ובבואם הם נעשים לנו ״מובנים״ ,נראים לנו כתתנת־עליה והתגברות,
כדרך לעבור גאולים .אך מה טעם ליםוריס נשכחים? מה שהר לימודים,
כשאין בעל־היםורים מכיר ביםוריוז
הנה לעינינו אנו נהרב על יהודי אשכנז עולמם ,אשר ק״ן שנים שקדו
על בנינו ועל פיאורו ועל קישוםו והאמינו בו שהוא בניךעדי־עד .כמה מן
הנתרבים ידעו לקבל את הורבנם כ מ א ו ר ע  ,כקטסטרופה היטטורית ,כמה
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מהם יצאו לבקש לו פשרו האם לא היה כל הדבר כולו לרבים בלתי אם
מקרה בלתי־טד״ור,, ,תאונת־דרכים״ בלתי־דצויהז מי שניזוק בתאונת־דרכים
יכול להיות למרמס ,אך הוא יכול גם להינצל פורתא ,יכול לגבוה ,יכול
לתלות את הקולר בנהג ולקבול עליה יכול לקום ולשוב באותה דרך בתקנה
שלא כל יום תשוב תאונה ולא כל תאונה סיומה ריםוק־אברים.
אך פנינו לאדם המקבל את מהלומות ההיים לא כאםוךדרכים ,לא
כתקלה שבאקראי .הוא לא ירצה לגנוה ,לא ירצה להוציא לריק את ימיי
בקובלנות על האשמים ,הוא לא ירצה בהרוךאיךאונים .הוא גם לא ירצה
להיות נישא כשבב על פני המים ,נזרק מגל אל גל ,אלא יבקש לבלע את
הרע ,לקרוע גזר־דין ,לתקן מה שנפגם ביסוד — מה שאנו קוראים בשפת•
היינו :להתגבר.
לא ניתן לנו לדעת אם כל פגם שביסוד ניתן לתיקון ,אם על כל
יםורים אפשר להתגבר .אולם ראינו :יש התגברות על הולשה דש התעלות
על ידי יםודים .אך אין התגברות ואין התעלות בלי להיות את הדברים
למלואס ,לעומקם.
מה שעבר ומה שעובר עלינו באת בתקוסת־היים זו ראוי
שנהיה אותו בכל כוה החניה שבנו ,ראוי שנדע אותו לאמיתו ,לפרטיו
ולתמציתו .ראוי שיהיה נהרת בנפשנו .האם דק את הרע נקבל ואת הטוב לא
נקבל? לכך רוצה הספר הזה לסייע .אין זה היבור היסטורי .אין זה םסר~
הערכה ,אין כאן סיכום ומסקנות .אין כאן אלא צרור עובדות ,מעשים
והניות ,הגבות ,צללי־דמויות .צרור שנלקט בידי־אמונים וביושר־לבב בעצם
ימי המצור.
אבני־זכרון .אבני-עדות .לא עדות בפני זולתנו ,כי אם לעצמנו .עדות
לידיעת עצמנו ,להכרת עצמנו .עדות לא רק על מה שעשו בנו ,כי אם גס
על המעשה אשר עשינו אנתנו .עדות על תוכן המערכה ,על גילוייה ועל
אנשיה .עדות שנגבתה ללא תוספת פיאור וללא כנגת מהיקה וההלקה.
קריאזדקשיבה בספר זה עשויה לעורר כמה וכמה שאלות עיוניות
ומדיניות־מעשיות שאין ביד ההומר האגור כאן לענות עליהן .למשל :האס
היה ב י ד י נ ו למנוע את הפורענות? או האם היה בידינו לדתות את
בואה ז העם הנתון במצור והעומד במערכה האם היתד• לו הנהגה מדינית
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לפי כל חומר המצב ? המערכה בארץ האם לוותה במאמצים הולמים וראויים
כלפי העולם החיצוני? האם נתנה היהדות העולמית את עזרתה המדינית
לישוב הנאבק ב ש ל י ח ו ת ה ? וחיל״התזית האם צויד כהלכה? האם לא
היתד .אפשרות — במאמצים מוגברים — לשבור את הקו המדיני של
השלטון אשר ה מ י ט את הרעה על הארץ ו ה ע מ י ק את הרעה ? אין ספר
זה מתימר לענות על שאלות אלה ובדומה להן .אין לו אלא מה שצרור
בדפיו מחייהם ,מאבלם ,מאבידותיחם ,מעמידתם ,מחתבצרותם ,מכשלונותיהם
ומהתאזרותם של העברים הנצורים.
עד הספר הזה לבני־יאדם מישראל אשר עמדו ״בשבועה שבלב :לא
להירתע  /עד לציבור־אנשיס אשר ידע לשאת את אבלו בגבורה ,אשר קבר
בידיו את מתיו וידיו לא רפו ממלאכת־חבנין .עד לחיוב החיים והעמל
והבנין נוכה כל םכנת״השמד .עד למאמצי־יצירח אשר לא פםקו ,ועתים
אפילו פרצו וגברו ,תחת זמזום כדורי־מארב ותהת שמים עשנים .עד
להרגשת סולידריות ושותפוודגורל אשר הביאה אלפים אלפים לרצונם
ולהתנדבותם אל מקומות העמל והסכנה .עד לבור־לבם של הנהוגים במצור,
הפצועים בעומק לבם ,החשים לכל פרצה ולכל מקום סכנה ,אולם הרדים
לדם נקי לבל ישפך ולטוהר הדגל לבל יכתם ולגורל המוני ישראל בעולם,
אשר למענם ועל פדותם הם ניצבים — מטרה לכדורים ולםצצות .עד הםפר
לצופה טהוד־הנפש ודב־בינה ועז־ראיה ,המדריך את הצבא ואת מצביאיו,
ואינו עוזב את מגדל״הצופים עד אשר נפל מלוא־קומתו .עד הפפד לגבורה
עממית ,לא תפארת יהירים ,אלא זרועה בכל עורקי הישוב :הילד הזורק
בידיו את מכעודהתופת הימה ,הנוסע המוציא בידיו את הפצצה מתוך
המכונית הציבורית ,האשד .הנוטלת הלקה בהגנה ,הנוטד־המתנדב והנהג על
דוכנו והזקן שומר ההומות בעיר העתיקה ונותן את הייו מתיר נאמנותו.
אין זה עדיין ,כמובן ,ספר מלחמות־הדוד ,ספר המלחמות הנטושות
עם האויב למינהו והמלחמות העוברות ב ל ב הדור .אך הוא עדות לדור.
דור אשר ידע עקירה ושכול ויתום כאשר לא ידעו דורות רבים לפניו,
ועם זה הוטלה עליו שליהות אשר כמוה לא ידעו דורות רבים רבים
מישראל ,והוטל עליו לעמוד במבהן — יום יום ומבהנו — כדורות מעטים
בתולדות האדם .דור שרשיו מעורטלים ,ובגדיו הצואים לא פשט ,וצעדו לא
,
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תמיד צעד ישר — ומהוז־הפצו :להשריש ולהיטהר .דור־םפיה ,דור־עזובי
אשר עבר דרך כמה מדורי־נכר ,ומימינו ומשמאלו :בגידה ,כחש ,הולשה,
מורך ,הפקרות ,אבדן צלם־עם ואבדן צלם־אדם — לא כיחש בברית־עם ולא
בהר במקסם מנוהה ובשלןה במהיר ויתור על תקות־עם .כדניאל בגוב־
האריות — איננו טוגד .כקטון הבנים של הנה ,אשר לא שבע חיים ולא ראה
טובח ,אינו חפץ לקנות את חייו במחיר תרמית .הוא משלם את המהיר
המלא .הוא נותן את הייו בנאמנותו .דמעתו אינה ניגרת .אך היא ניצתת
ויוקדת .״מה סכינים וחצים לעם אשר כלו לו כל הקצים ?״
זה הדור הניבט לנו מן הספר חזח ,וזח כוחו לעמו ולאדם ,הרף
חולשותיו ושגיאותיו.
הנה ,אם השבעה ,הגיבורה המובילה את בניה לעקידה במלחמח על
נאמנותם לעצמותם ,היתה רשאית לומר לאברהם אבינו כאשר אמרה :אל
תזות דעתך עליך ,אתת עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבתות .דור
המצוד וחבצרון ,אשר קלט חצים ולא נסוג ,אשר לא הפקיר שום נקודת
ולא נתן לפנות שום מקום ישוב ,אשר בנה וביצר וכבש בעצם־מצור ,אשר
הוציא לתיי־מגן בנים ובנות ונכדים ,אשר העלה להופי הישוב הנצור
ספינות עולים ההשים להתיצב בתזית העבודה וההגנה ,דור זה רשאי לומר
ליוסף טרומפלדור ולאהרן שר ,אנשי תל־תי :לא ביישנוכם .לא ערירים
הלכתם .באשר מצאה אותנו המערכה קיבלנו אותה וקידשגוה .לא תל-חי
אחד קיימנו ,אלא כל הארץ היתד .לנו תל־הי ,תלים תיים.
בנכר .בלונדון .יתקופת השנה.

בהסתדרות יבפלפלגה

תביעה
)בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות עם חברי משלחת פועלי אמריקה(

רצוני לענות על שתי שאלותיו של חחבר ברםלר :מה תפצבו מאת
המשלחת? הרבה מאד .חפצנו שתתתילו לפרוע את חובכם ,שכן בעלי־חוב
גדולים אתם .בעלי־הוב לא לנו ,לועד הפועל של ההסתדרות ,על שהוא
נוהג בכם הכנםת־אודחים ,אלא לעס היהודי ,אשר אתם בנים לו ,למיליונים
האהים ה ע ת י ד י ם לבוא הנה .והם יבואו .ומי שאינו מחיש את בואם —
מתחייב .אל נא תשאו עלי תרעומת שאני מדבר אתכם בלשון כזאת ,שאיבה
לשון בנקטים ,אבל היא לשון חברים הערבים זה לזה .ואילו הייתם אתם
בעלי־חוב כפרטים בלבד לא היה הדבר כל כך חמור ,אבל אותה תנועת
הפועלים היהודית הגדולה אשר בתוכה גדלתם ומתוכה באתם היא היא בעל
ההוב הגדול .ועכשיו ,כשאתם באתם וראיתם אותנו בעמידתבו ובהישגינו,
ואתם שמחים ואבחבו שמחים ,אי אפשר לי להעלים מכם את הכאב על
אשר בוששתם לבוא .אתם יכולים וצריכים להעלות על הדעת מה היה
מצבנו כיום ,אילמלא היו המוני פועלים יהודים עומדים מגגד.
בשעה של קורת־רוח לא אבוא להעלות את זכר כל תלאותינו בעקב
ההתנכרות של אחים פועלים יהודים לחזוננו ולמפעלנו .אספר לכם רק משהו
מנםיוני באמריקה .אני הגבר הייתי חבר במשלחת הראשונה של ההסתדרות
באמריקה .עוד לפני היות מגבית הגורקשפטין .לא אבוש לגלות לפביכם
שרבים מכם התביישו עדיין לדבר עמדי .יוסף שלוםברג לא התבייש .מכם
פיין בילה אתי ועם יוסף ברץ יום תמים ,וגם התם על קול־הקורא שעמדגו
לפרטם .עוד אנו מבקשים התימות נוטפות ומכם פיין בא אלי ואומר לי:
שמעני ,בתתי את תתימתי ואיבני הוזר בי .אני נאמן לכם כאשר הייתי.
אולם תדע שקמה סעדה עצומה בכל ״התנועה״ ן היודע אתה מה זה בשבילי
לחישאר קרוע ומנותק מכל החברים ומכל הסביבה אשר בה הייתי ועבדתי
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כל שנותיו תתליט אתה מה עלי לעשות .שיהררתיו מהתימתו .אך האמנתי
להבטהתו כי בוא יבוא.
ועוד מזכרת־מעט מאותם הימים :לאחר שיהה יסודית עם אב .כהן,
בדירתו של דוקטור י .ל .מגנט ,הוזמנתי על ידו למערכת ה״פארווערטם״
לשם נטילת־אינטרביו .אולם אותו אינטרביו ראשון על ההסתדרות
שהתקיים אתי לא ה ו פ י ע ב ד פ ו ס  .הםערה אשר התהוללה בין
הגנוםין — בפניה לא יכול היה לעמוד גס אדם כאב .כהן ,אשר אז עדיין
לא הכריע בלבו .כך היה המצב לפני טיו שנים.
מאז נשתנה הרבה .אף נעשו כמה מעשים טובים .ואל תראו מצדי
מיעוט הדמות של מגבית הגורקשפטין אס אומר בכל זאת כי לגבי הכוהות
הגנוזים בתנועת הפועלים היהודית באמריקה אץ זה אלא מעט מאד .כן,
בשביל תנועה שאינה נושאת את נפשה לגדולות הרי אלה מעשים נאים.
אבל בשביל הצלת עם הטובע ביםוריםז
אנחנו ,אנשי ההסתדרות ,איננו יכולים להיות מרוצים מן הטמפו
הזה של התקדמות חענינים לגבי ארץ״ישראל בציבור חפועלים .לנו אין
סבלנות .המצב בארץ ,מצב העם ,ואפילו מצב העולם — דוהקים .ואנו
הפצים מכם שתעזרו לגו להעמיד את ארץ־ישראל ב מ ק ו ם ה מ ג י ע לה
בחיי הפועל היהודי.
בתנועת המהפכה הרוםית היה קיים מונח אחד :חכרת האינטליגנציה
כי חיא ב ע ל ־ ח ו ב להמון העם .הכרה מצפונית זו נעשתה לגורם אדיר,
מהנך ומניע .הפצנו כי הכרה זו של בעל־חוב תתעורר אצל עסקני תנועת
הפועלים היהודית .ובשעה שתתעורר הכרה זאת תתרומם ותתעלה אתה
התנועה כולה .ארץ־ישראל נעשתה לנקודודהמוקד בגורל העם היהודי
בימינו .ותנועת הפועלים היהודים תמצא את תיקונה רק אם תמצא בה את
הכוה לעשות את ארץ־ישראל לנקודודהמוקד שלה.
אם תעברו את פולין תמצאו שם את מהנה־הפועלים היהודי לא
באותו מצב אשר בו עזבתם אותו .נוסף למצוקתו הגדולה ,נוסף לאבדך
עמדות ,הרי הוא גם קרוע ומפורד ,דל־יצירה ,שקוע במלחמת־אחים .מהו
הגורם העיקרי לקרע זה :אר״ךישראל .וכל עוד לא תעבור מן העולם
העקשנות השמרנית השוטמת משטמת־איךאונים את החזיון הגדול ביותר
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של ההיסטוריה היהודית ההדשה — את ארץ-ישראל הנבנית — אין כל
סיכויים לתנועת־פועלים יהודית בריאה ושלמה בפולין.
באמריקה השתהררתם ממסורת כיתתית זאת .אבל אתם יודעים
היטב כי ״משהו״ הסר לתנועת הפועלים היהודים באמריקה .ואת ה״משהו״
הזה יכולה לתת רק ארץ־ישדאל .בשנים הראשונות להגירה היה תפקידה
של תנועת הפועלים באמריקה גדול מאד .אבל היא איננה יכולה להתפרנס
עתה רק בזכרונות רומנטיים של אותם הימים .דרושים תפקידים גדולים
ע כ ש י ו  .וכשם שאנהגו גדלנו על ידי זה שהטלנו על עצמנו תפקיד
רציני בבנין הארץ וקיבלנו עלינו את כל ההתהייבויות הנובעות ממנו לגבי
התנועה הציונית ,ככה תפתהו גם אתם אפקים חדשים לפועל היהודי בשעה
ש ת ע י ז ו להביא את הםתדרויותיכם בעול המפעל הארצישראלי• ואזי
יבוא הגה גוםקין לא כפרט ,אלא כבא־כוח של ה״ארבייטר־רינג״ כולו ,וכל
אהד מכם ייצג במערכה הארץ־ישראלית את הםתדרותו הגדולה ,ואזי ידובר
ו ־

גם על פעולות הנראות היום כהזיות.
ולפי שעה נדבר על הפעולות הקרובות ביותר .אתם ראיתם אותנו
כאן בהיאבקותנו .בהיאבקותנו עם המתקיפים הערבים ובהיאבקותנו עם
השלטון הבריטי .אתם גם ראיתם את ט י ב היאבקותנו והרגשתם
ב צ ד ק ת נ ו  .וזהו העיקר .אתם תיפגשו בדרך עם מנהיגי פועלים בצרפת
ובאנגליה .אתם צריכים להעביר להם ,קודם כל ,הרגשה זו .אתם צריכים
להקנות להם ראיית הנעשה אצלנו בראייתם את מאורעות םפרד .ההבדל
הוא בקנה־המידה .אך ה ב ו ה ו ת ה נ ל ה מ י ם נ ג ד נ ו ו נ ג ד ה ר פ ו ב•
ל י ק ה ה ס פ ר ד י ת הם א ו ת ם ה כ ו ה ו ת  .ואהת היא מגמת ההריםה
והשעבוד חנלחמת נגד הירות ספרד ונגד בגין ישראל .מדוע יודע כל
העולם על מ ה ו ת המלחמה בספרד ,ומדוע מבחין העולם כל כך מעט
במהות המלהמה המתנהלת נגדנו כאן ז
ולא רק באירופה ,כי אס גם באמריקה עליכם לפעול במובן זה ,ולא
רק בין גויים ,כי אס גם בין יהודים .אם לעוול הערבי ולעוול השלטון הבריטי
מתוסף גם עיוות־דין סוציאליסטי ,ויותר מזה ,עיוות־דין יהודי ,הרי זה
מכביד ביותר .ואין לכם תפקיר של סולידריות יותר גדול מאשר להרוס את
הומות המושגים המסולפים הקיימים נגדנו במתנות־עובדים.
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ולפעולתכם זאת יהיה שכר .לא רק פרופגנדיטטי ,אלא אף פ ו ל י ט י .
אנגליה צריכה להרגיש כי איננו בודדים .כי יש לנו הברים ובני־ברית .ואזי
תבין כי דרך ״ההתנגדות הקלה ביותר״ שבה היא רוצה ללכת כלפינו איגנה
כל כך קלה.
הצעתו של גוםקין שנפרסם ספר על ההסתדרות היא טובה .ונשתדל
לקיים אותה .אלא שעלי לגלות את חששותי :לא די לפרסם ,צריך גם
שהדברים יגיעו לקורא שאיננו יודע ואיננו מהפש .כלום לא פירםמנו כמה
דברים ז והנה אליכם עוד לא הגיעו .אני גם תומך בהצעת נגלר שהמשלהת
תפרסם דיךוחשבון שלה .העיקר שיהיה לכם אומץ לומר כל מה שאתם
הושבים .סוציאליסטים יהודים הולים לעתים בהרגשת נ ה י ת ו ת  .נראה
להם שהםוציאליזם האמיתי הוא אי־שם אצל אהרים :פעם אצל המוריק
הרוסי ופעם אצל הפועל הגרמני ,פעם באוטטריה ופעם בספרד .הסר להם
הכוה הפנימי להכיר בערכים הסוציאליסטיים שבהיי עמם .ואם יהיה לכס
האומץ להכיר ב מ ה נ ת י ח ד ה תנועת הפועלים הארצישראלית ומה כוח-
יצירתה הטוציאליטטי — תבוא עליכם ברכה.
כל אהד מאתנו ,שיצא פעם בשליחות לגולה ,זוכר ודאי כיצד יהודים
חכמים ונבונים מקשיבים למד .שאנחנו מספרים .זכורני כיצד םיפרתי
באמריקח כי יש כבר ששת אלפים פועלים בארץ־ישראל .חמםפר נראח
דמיוני .וכלום צריך אני לספר באיזו העניה של פיקחות ש א י נ נ ה מאמינח
לכל דבר נתקבלו דברי על בנק הפועלים או על משקי הפועלים הראשונים י
אתר כך כשאותם השומעים זוכים ומגיעים לארץ ,הרי הם טוענים כנגדנו
שאיננו יודעים ״לעשות פרסום״ למה שיש לנו .ואני סבור כי הצדק עמם.
ה ע נ י ן הוא גדול יותר ממח ש א נ ח נ ו י כ ו ל י ם ל ס פ ר עליו.
דש שאהד האורהים ההשובים אומר :תראו ,אני אשוב למקומי ואספר.
הוא אמנם מקיים את דברו .ונואם וכותב .אלא שגם לאהריו באים עוד
אנשים והם טוענים שלא הוגד להם אף ההצי ,ואפילו פתות מן ההצי.
ואף הם צודקים .מכאן אני למד כי הדרך הטובה ביותר לגלות ליהודים
את ארץ-ישראל — היא להביאם לארץ ...אילו יכולנו לעשות זאת! ולפי
שעה אני מציע לפחות ,לארגן בקביעות ובשיטתיות מטעות של פועלים
לארץ־ישראל .צריך להרהיב משנה לשנה את חוג האנשים היודעים את

תביעה

77

הארץ ממראה עיניהם .אולי צריך להקים לשם כך באמריקה תברת״ינםיעות.
ועוד ־שאל ההבר ברםלר :למה לנו כספים? הלא הקואופרטיבים
שלנו נושאים את עצמם ואף עושים מהים? נכון הדבר .מוםדותינו וקו•
אופרטיבינו אינם צריכים עזרה .אך אל נשכת אפילו רגע אחד כי עם
ישראל עני וזקוק לעזרה .הכספים אשר אנו תובעים מכם דרושים בשביל
הצלת יהודים מפולין ,מרומניה ,משאר ארצות .לכך דרוש הרבה כסף.
אוצרות .לשם כך קיימות הקרנות הלאומיות :קרן הקימת וקרךהיםוד.
בלעדיהן לא היינו מקימים את מה שהקימונו .ואת ההכרה הזאת צריכים
אתם להביא לפועל היהודי בגולה.
בעוד ימים אהדים תזדמנו לגטיעת היער על שם אברהם שיפליקוב.
זהו המפעל הראשון של כלל הפועלים היהודים באמריקה בשביל הקרן
הקימת .ואתם קרואים להמשיך .ויהיה זה השלב השגי שלכם :גאולת שטה
אדמה מסוים בשביל הקמת משק־עבודה.
איני צריך להזכיר לכם את מגבית הגורקשפטין .להאדיר אותה ־־־
זוהי תובתכם הישרה .אולם חפצתי להפנות את מהשבתכם לשיטת־פעולה
נוספת :מ ל ו ה ־ פ ו ע ל י ם ל ה ת י ש ב ו ת ו ל ש י כ ו ן  .הפעולה המשקית
של ההסתדרות כבר הגיעה למדרגה זו שיש בכוהה לקבל מלוה כזה
ולהבטיה את הקרן והרנהים .בשוק הכספים הכללי רוחשים אמון לגיירות
שלנו .הברת ״ניר״ ,אשר הספיקה בשנות קיומה המעטות לגייס כספים
גדולים לאשראי הקלאי ארוך ,תהיה מוכנה להיכנס למאמצים התישבותיים
הרשים עם קבלת מלוה ,גאמר של מיליון דולר ,בתגאים גוהיס .אפשר
להגיה כי בגיוס מלוה כזה באמריקה ישתתפו יהירים והסתדרויות .היום
אשר בו יבוצע ה מ ל ו ה ה ר א ש ו ן של פ ו ע ל י ם י ה ו ד י ם לבנין
משק-העבודה הארצישראלי יהיה יום של עליה לתנועת הפועלים היהודית.
אפשר שהדבר נראה לכם עכשיו למעלה מכוהכם ,אולם הוא איננו
למעלה מכוהו של הפועל היהודי .ארבע השנים הקרובות תהיינה ודאי
שנות עליה כלכלית לפועל האמריקאי ולפועל היהודי בתוכו .שנים קרובות
אלה גם תהיינה שנים מכריעות בגורלנו כאן .ואיננו צריכים לההמיץ את
השעה .עלינו ל ה ע י ז ולמצוא אפשרויות של י ת ו ־ ש י ת ו ף לפועל
היהודי בבניננו.
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ולבסוף עוד הערה אחת :כאן בארץ הכרתם לדעת מה א פ י ה של
ההסתדרות הציונית ומה השפעתו של הפועל העברי בתוכה .השפעה ז1
היא המקיימת למעשה את אפיה הפרוגרסיבי והפרודוקטיבי של ההסתדרות
הציונית ,והיא השומרת על רמת־חיים אנושית לעובד ,שוקדת על עניני
העולה וההלוץ ומשמשת הומת־מגן לזכויות האדם העובד בארץ הנבנית.
לעמדה זו הגיע הפועל בכוח השתתפותו האקטיבית בכל עניגי התנועה
הציונית :בקונגרס ,בקרנות ,בסוכנות היהודית .עד היום הזה אתם עמדתם
מן חחוץ ,כשם שעומדים מן חחוץ גם ״פועלי־ציוך שמאל .אין לכם הלק
לא בקונגרס ולא בסוכנות .עמידתכם בחוץ מפחיתה את משקלנו .וברגע
של סכנה היא עלולה לסייע למתנגדיגו ,להגביר את חכוחות האנטי־פועליים
שבעם היהודי .אין אתם רשאים להמשיך בשיטה זאת .אתם צריכים להשתהרר
ממושגים שעבר זמנם .אין אתם רשאים להשאיר אותנו בהיאבקותנו
הסוציאלית לבדנו .אתם חייבים לקבוע את מקומכם בכל מוםדות־הבגץ
של עמנו.
שבס תרצ״ז.

בשולי משפט אחד
א
קראתי ב״דבר״ )ר באדר( מה שפופר ממשפטו של אותו גער,
שפירםם ברבים כי הוכה תוך הקידה במשטרה ועל פרםום זה נתבע לדין
בעוון הוצאת דיבה .יש לומר :זכות היא למשטרה שראתה עצמה נפגעת
מפרםום דברים אלה ופנתה לדין ,ואף על פי כן ,אי אפשר לומר שהדברים
נתלבנו בבית־הדין .אדרבא ,כמה פרטים במהלך המשפט היה בהם כדי
להטריד .ואני הקורא לא ידעתי בדיוק מה יש לזקוף על חשבון המשפט
ומהלכו ומה על השבון המסירה בעתון .אל יתרעם עלי כתבו של ,,דבר״
מביודהדין אם אומר ,כי דוקא ריבוי ההבלטות וההרגשות שברפורטז אין
בו כדי להגביר את אמון הקורא .ואולי יורשה לי להוםיף כי במקרה כזה
אשר חשיבותו האגושית רבה כל כך גם לשלום עצמותיו של אזרח קטן
,
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הנזקק לםיקוהה של המשטרח ,וגם לכבודו של השוטר העברי ,וגם לכב1דו
של השופט ,די לו לכותב אם יהיה מדויק ,בלי שיבקש להיות גם
מ מ ו ל ה ז והתמונה הקודרת במהותה מוטב לה שתימסר בלי כל לואי של
הארה .לאהד זמן הגיע לידי גם נומהו של ,,הבוקר״ באותו ענין .והנה למרות
T

ניגודי המגמות והבדלי ההדגשות נתקבלה אותח תמונה ,ובפרטים אחדים —
חלקי תמונה אתת ,המשלימים זה את זה .הרפורטר של ״הבוקר״ מריק על
הנער הנתבע לדין את כל סממני האירוניה והקלםה שבאשפתו .עצם
העובדה שהנער ״לובש הולצה כהולה ,שצוארונה מרוכם בשרוך אדום״ דיה
לו לאותו כתב ממולת ומתובל שיהיה תאה את הנער כעבריין מועד ,שכל
עדות שהוא מעיד הרי היא פסולה מלכתהילה וכל חשד שחושדים בו יש
לקבל בצהלת פנים .אולם אף כתב זה מוסר ״מקרה מוזר״ מפיו של אתד
העדים מפקידי העירית :למחרת היום אשר בו נהקר הנער במשטרה ראוהו
הבריו במשרד אשר בו הוא עובד כשהוא לבוש מלבוש עבה ,חולצות וכמר.
םודרים ״וכשנשאל למה לבש כל זאת השיב :הולך אני היום לחיחקר
במשטרה ,וכדי שהמכות לא יכאיבוני לבשתי בגדים עבים״.
מקרה מוזר באמת ,וראוי היה לו ,לכאורה ,שיגיע לבירור ימודי .כי
אתת משתים :או שהנער הזה הבא למשרד כשהוא לבוש כמה בגדים
מיותרים ומעורר צהוק אצל הבריו — כך םיפר העד ,לפי ״דבר״ — לא
עשה זאת אלא לשם אחיזת־עינים ,זאת אומרת :לא זו בלבד שטפל שקר
והוציא דיבה ,אלא שבמזיד דאג לשוות לדיבה צורה של אמת ,הערים
והקדים להכין לו הוכתות כדי שיוכל לאשר ולקיים אותה ולהשתמש בה
לשם שיטוי .וכל כך היה להוט אהרי השיסוי ,שלא נרתע גם מפני עשיית
עצמו לצהוק בעיני הבריו ולא השש שמא יהיה נמצא בדאי .אם כך הוא,
הרי זה טיפוס אשר מושהתו בו ,והמשטרה וכבודה נקיים .או שהעד דיבר
נכונה ,והמכות שהתאונן עליהן מכות ממש הן ולא המצאות של אופי הולני.
ו א ז י נעשה הבירור הזה בין שני צדדים ,אשר האהד מהם הטא למשנהו,
נוגע ,נוגע מאד בכולנו.
מבתינת נגעי הטבע האנושי אפשר לא ישתנה הרבה אם יתברר
שהנער־הנתבע הוא המושתת או שהשוטר־המאשים שיתת דרכו .אך לא כן
הוא מבתינת בטתוננו ברמת חיינו הציבוריים וטיב מוטדותינו .אילו נוכהנו
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כי הנער הטעה את חבריו ואת מהנכר ,היה אפשר להצטער על המקרה הרע
הזה ,מבלי להפריז על סכנתו ,כי אין הברה צדיקה הנקיה מבעלי־מים,
ומאידך אפשר היה להתנחם ברמתו של השוטר העברי שלא נמצא בו ד1פי.
כי ז ה ו הענין הנוגע לנו ,לכולנו.
מי בימינו מובטה לו שלא יבוא אל תוך זרועותיו של שוטר ז בימים
כתיקונם צפוי רק ל״פושע״ לפחד מפני השוטר ,ובימים כתיקונם המושג
פושע הוא ברור ומוסכם .אבל בתקופות של אנדרלמוסיה ומבוכת־רוחות
מתרהבים גם הסמכות וגם היקף הפיקוח של המשטרה ,והמושג ״עבריין
נעשח גמיש ביותר .יום אחד ,במלהמת העבודה העברית בפתח־תקוח ,נמצא
גם חחבר י .אידלסון ״עבריין״ ,ויום אחד ,בימי השבר חעבודח העברית
בשרון ,נמצא גם שמעון קושניר ״פושע״ .ואך זח קראגו שחבורת תלמידים,
שהזרו בצוותא מעםדת״התנדבות בסימן י״א אדר משדות 3ען ,פוזרר
כ״הפגנה״ ,ומי שהוא מהם אף הובא אל המשטרה .ואם הליכותיו של השוטר
יש להן השיבות רבה לעיצוב סדרי חחיים ודמות חחברה בימים כתיקונם,
בימים נסערים על אתת כמה וכמה .הלא ילדים וילדות לנו ,או אתים ואתיות
צעירים ,או תניכים ,ולא את כולם יפנק הגורל ,ומהם שיבואו — על עוון או
על לא עוון — אל מעבר לסף ביודהמשטרה ,האומנם נוכל לשלות מבלי
דעת מה צפוי להם בכתלי אותו הבית ,וכי אין בינינו יודעים מנםיונם הפרטי
מה זאת ״הקידה״ תורכית )מן הימים שלפני המלהמה( או גרמנית )מימי
הקונטר־רבולוציה ושלטון היטלר( או רוסית ,הן הקודמת והן תנוכתית?
ומה טוב היד .לדעת בבטחה כי השוטר העברי ,אשר לא נצר זר הוא בתוכנו,
כי אם עצם מעצמיו של הישוב ,הנהו נקי מכמה מידות מגונות המקננות
בקרב בני מקצועו בארצות מסוימות .מה טוב היה לדעת כי הבהור מישראל
לבוש־המדים ,המקיים ?מדד .תלוצית רבודחשיבות ורבת־תלאות )לעתים
אנהנו כפויי־טובה ,אולם התעלמותנו מתלאותיו אינה ©פתיתה לא את קשי
תפקידו ולא את חשיבותו( ,והתמדתו ועמידתו בנטיעות מעוררות בנו רהשי
הפלאה והוקרת ,ואנתנו רוצים לראותו גם ברוב־עם וגם בתפארת־אדם ,אשר
הליכותיו ראויות לשמש יסוד לבנין מדינה מתוקנת — מה טוב היה לדעת
בבטהה כי לא דבק בו כלום מן הטמטום הקסדקטיני ,הרואה את הגבורה לא
בהושיע את ההלש כי אם בהראות גהת זרוע למםכן .מי שראה את השוטר
,,
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האנגלי ב א ר צ ו — יכול לאחל לשוטר חעברי ,שביהטו אל הקחל וביחם
הקהל אליו יהיה חלקו כמוהו .מה שונה איש־המידות הזה ,אשר דוה נדיבה
תםמכהו והוא עומד הכן כידיד לשירות הקהל מבלי התנשא ,מה שונה הוא
מן ה״גורודובוי״ או מן ה״זאבט״ אשר כל העולם כולו לא נברא אלא כדי
שירגיש במציאותו ובתקיפותו .ובארצגו ,אשר בה עוד משמשים בערבוביה
שרידי המשטר התורכי הישן עם יטודות של משטר אנגלי־קולוניאלי
)להבדיל בתכלית ההבדל מן המשטר האנגלי ״בבית״( והם מצטרפים יהד
לנוטה קולוניאלי־אפנדי ,כלום יכולים אנו להיות פטורים מדאגה ל״םגנוך
השמור לנו בחדרי המשטרה והחקירה? וכי לא טעמנו מהם בהדשי
המאורעות ? וכי לא היינו עדים להתקפה על אםיפת־פועלים בבית־ברנד )בלי
שאדם מחוץ לציבור הפועלים פצה פה ,ועורך ציוני־פרוגרםיבי אפילו
התרעם על מועצת פועלי תל־אביב על שהעיזה למחות(? וכיצד עלולים
עוד להםתכםך ולהתגלגל היהםים בישוב ,אם לתוך המשטרה שלנו תתדור
אותח רוח המשטמה וד׳נקמנות לנער ״הלבוש הולצה כהולה״ ,דוה זו
חמפעפעת בחוגים מסוימים?
לפיכך היה הדבר חשוב ביותר ,אילו היה הבירור בבית״חדין נוטע
בנו את ההכרה הגמורה כי משטרת ע י ר נ ו  ,לפתות ,נקיה בתכלית משרידי
הירושה התורכית .אולם עצם העובדה לא נתהוורה בבית־הדין .הנער זוכה,
אבל בנימוקים פורמליים בלבד .שום האשמה ,לא האשמת המשטרה את
הנער ולא האשמת הנער את המשטרה ,לא הופרכה .ממה שנמסר בעתונות
אי אפשר לדעת אם כבוד השופט טרה ,למשל ,בבירור ענין התלבושת
הכפולה ומכופלת )ב״דבר״ רק נמסרה שאלת כבוד השופט :האם לא היה
זה בימי הגשמים העזים?( .תחת זאת ראה כבוד השופט להעיר לנער,
בענותו :אינני זוכר ,כי ״קומוניסט צריך לזכור״ )בנוסח ״דבר״( או ״אנשים
שאינם זוכרים היטב אינם יכולים להשתייך לקומוניזם״ )בנוסח ״חבוקר״(,
ולא ברור הדבר אם עלה בידי כבוד השופט לקבוע את קומוניםטיותו של
הנער הנאשם או שראה לו שעת־כושר להביע בדרך כלל אםוריזם עמוק.
ה ח ו ק מקפיד אצלנו הרבה על כבוד בית־הדין ,והכותב לדפוס הייב
להיזהר הרבה שלא לתת מכשול לפני העורך האחראי ,אולם לא תמיד יש
לך הבטהון כי גם שופטים זהירים בכבוד בית־דין.
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ב
בין העדים במשפט היה גס ההבר דויד כהן ,מחנך הנוער העיבה
לכאורה אפשר היה להגיה כי העד התשוב הזה ,אשר הרבה פעל למען נוער
והתנסה יום יום עם גערים עזובים וגס עם נערים מודהים ותועי־דרך ,יכול
הרבה לעזור לבית־הדין לברר את האמת .אולם מתוך הרפורטזייס של
המשפט איננו יודעים מן הענין הנדון אלא מעט .תהת זאת נמסר לנו
בהדגשה משהו ״פיקנטי״ מהרן לענין הנדון .ב״דבר״ כתוב :״השופט דרש
במפגיע לדעת אם העד מאמין באלוהים״ ,ולא נאמר מה עגה העד לדרישה
״במפגיע״ זו .ב״הבוקר״ לא כתוב מה ביקש השופט לדעת בעגיגי דעות
ואמונת העד ,אלא נאמר :״כשנדרש דויד כהן להישבע באלוקים ,משיב זה:
איני מאמין בו — והוא נשבע בהן צדקו״.
מתופר תמונה מלאה ממהלך המשפט הריני מרשה לעצמי לצרף את
שתי פפקאות־הרפורטז׳ המקבילות ולהניה שהשופט שאל ככתוב ב״דבר״
והעד ענה ככתוב ב״הבוקר״ .אפשר שהנהה זו מוטעית )ואם היא תוטאת
למישהו מהנוגעים בדבר ,הריני מבקש מראש את םליהתו( .אולם התמונה
המצטיירת מהנחה זו נראית לי ראויה לבירור כשהיא לעצמה.
שאלת שבועה והךצדק אינה מעניני .רבים ושונים הם סוגי בני־אדם
הנוהגים הומרה בעצמם לגבי טקט מםתורי־קדום זה ,בין שהם רואים עצמם
מאמינים גמורים ובין שהם רואים עצמם כופרים גמורים .מי שנתהנך על
ברכי המסורת היהודית החיה ,עוד יזכור ,כמה היו אבותינו מזהירים מפני
שבועה על דבר־אמת .ורק בורים ועמי־הארצות שנתרבו בעוונותינו הרבים
יכולים לראות בעצם ההימנעות משבועה משהו אפיקורמי־דמונטטרטיבי ,כמו
שצוהו הללו שיצאו הוצץ נגד משה שרתוק על שנמנע בשעתו משבועה
בערכאות.
מה שמעטיק אותי זהו הדיאלוג התיאולוגי אשר התגלע בין השופט
לבין העד :השופט ,כמסופר ,״דרש לדעת אם העד מאמין באלוהים״ והעד
עשה את רצונו ואמר לו שאיננו מאמין.
ואומר מראש :אף הדיאלוג התיאולוגי הזה שנשמע בביודהמשפט
מעסיק אותי לא מבתינת תכנו הרעיוני ,כי אם מבתינת תכנו הציבורי .לא
לי לשפוט על תכנו הרעיוני ,כי ־־ פשוט — אינני מבין לו .במשך ימי היי
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הקצדים )הקצדים מאד לגבי אורך הדיאלוג האנושי בין ״אני מאמיר לבין
״אינני מאמין״( הכרתי ,כי בני-אדם מכניסים מושגים כל כך שונים במונה
״אלוהים״ גס כשהם מהייבים וגם כשהם שוללים ,עד שנואשתי מלרדת לסוף
דעתו של אדם באמרו :״אני מאמין״ ובאמרו :״אינני מאמין״ .והאומנם הייב
אני להאמין למי שאומר כי הוא מאמין ,שהוא יודע בנפשו שהוא מאמין,
והאומנם הייב אני להאמין למי שאומר שהוא כופר ,כי הוא יודע בנפשו
שכופר הוא ? וכי באמת אותו מעגל התום אשר בתוכו נלבט דוה האדם מיום
היותו ניתן להתחלק לשני חצאים וכל אדם בוחר לו לרצונו את חפלה הנראה
לו ,את פלה האמונה או את פלה הכפירה? ומי הוא האלוהים אשר הוא
מאמין בו או אינו מאמין :אלוהי אברהם או אלוהי איוב או אלוהי הרמב״ם
או אלוהי שפינוזה ,או אלוהי הבעש״ט או אלוהי שד״ל ,או אלוהי שםמוב?
ד

וכפירה זו — שאתת היא לכאורה — מה הוראתה :שלות רשעים צינית של
מי שאין לו צורך בשום אידיאה כוללת המסבירה את היי היקום» או יםורי
הצדיקים של מי שכופר בכל אידיאה מסברת והוא פיסק לעצמו ,מתיר יאוש
שבןדאות ,כי עולבדהעולמות הזה ושהיו לפניו ושיבואו אהריו איננו אלא
משהו הםר־שהר ,ללא רעיון ,ולא מאין ולא לאן ,כמאמר המשורר :הלצה
תפלה ואוילית?
ולא אמרתי את כל הדברים האלה שאינם נוגעים לענין כדי להטיל,
הלילה ,על מישהו את תהייתי ,אלא כדי להמתיש את אי־ידיעתי ואת אזלת־
כוהי להכניס את ראשי בין ההרים הגבוהים .ואני מוכן להניה ברצון ,כי אם
העד הנכבד העיד על עצמו מה שכתוב עליו שהעיד ,ודאי ידע למה הוא
מתכוון .וכאמור ,אין אני דן באמירתו מבהינת תכנה הרעיוני אלא מבתינת
משמעותה הציבורית.
ומשמעותה הציבורית נראית לי שהיא מקפתת את ההסתדרות מכמה
צדדים.
מיסודי היסודות של ההסתדרות שהיא שואפת לאהד את כל העובדים
ללא הבדלי מפלגה ותודעה והשקפח ,ושכל חבריה הנס אזרהים שוי־זכויות
ומלאי־זכויות בתוכה .אין ההסתדרות יכולה למלא את תפקיד האיהוד ואת
התחייבויותיה כלפי הבריה ,אלא אם כן ההלכה והמעשה שלה שלמים עם
הופש המצפון ,והיא נותנת להבריה את מלוא ההגנה על הוסש הכרתם
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הדתית .מה היתד! איפוא חובתו של עסקן הסתדרותי כשהוא ״נדרש במפגיע״
להכדיז בביודהמשפט על דבדים שבאמונה? ראשית היבה להודיע לכבוד
השופט ,כי שאלה זו אינה נוגעת לא לשופט ולא למשפט ,כי אין אדם ,לא
עד ולא נאשם ,חייב בדיךוהשבון לשופט על דברים שבאמונה ובכפירה.
מנקודה זו אסור היה לו לזוז .ואילו היה עומד בתוקף על כך היח משרת
באמונה לא רק את סוגי הבריו השונים בהסתדרות ואת ההםתדדות כהטיבה
ציבורית ,אלא אף את כלל ההברה העברית בארץ ,אשר הסכנה נשקפת לה
לא מן האמונה ולא מן הכפירה ,אלא מן ה צ ב י ע ו ת  ,כמו שכבר הוגדר
יפה באותה צןאה קדמונית :״אל תתןראו מן הפרושים ולא ממי שאינם
פרושים אלא מן הצבועים״.
לא כן עשה העד ,אלא רינה את טקרנותו של השופט ,כלומר ,קיים
עובדה ,שעד המופיע בפני בית־דין — השופט יכול לשאול לאני״מאמין
דתי שלו והעד נענה לו .ודאי ,העד ה ז ה הוא בךהורין ואמר מה שהוא
הושב לאמיתו .אבל כמה בנייאדם יראו צורך להתתפש ולכוון את דעתם
לדעת כבוד השופט ז ואם יתהפך פעם הגלגל ולכסא ישב אדם המכריז
על אמונתו האתיאיסטית ואף הוא יתענין בהשקפותיו של אדם העומד
לפניו והחשוד על אמונה מםרתית? כלום יש לך סכנת צביעות וזיופים
נפשיים יותר משיהיה אדם נדרש להכריז בהללו של בית־דין על אמונתו
או על כפירתו בפני פקיד ממשלתי ,אשר בידו לקרב או לדהות את עדות
העד וממנו יצא דינו של הנאשם לשבט או להםד?
אם העד לא תבע את זכותו לא לענות על ״דרישה״ זו — הרי
החמיץ בזה הזדמנות להגנה נכונה על עקרון הופש המצפון ,ואס ענה מה
שענה כמסופר ,הרי נלכד בפח טמנו לו ,במתכוון או שלא במתכוון .לא
בפה דתי ,אלא בפה פ ו ל י ט י .
הסתדרות הנוער העובד מבקשת להקיף כל נער ונערה היוצאים
לעבודה ,מ כ ל עדה ,מ כ ל שבט ,מ כ ל גון ציבורי .כלום זהו פשוט כל
כך ? וכי מעטים הקרעים גם בהברת אנשים עובדים ? וכי אין מקום למגמות
הינוכיות סותרות ודועצות זו את זו? לולא האמונה הגדולה ,ששוקעה
ביסוד הסתדרות העובדים ,כי החניה הפועלית ותקופת ההגשמה הציונית
והמאמצים החלוציים של מהנה העבודה והזון עם־עובד בךחורין מהייבים
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וגם מאפשרים התגברות על ניגודים פנימיים מרובים בכל מיני שטחים,
לולא האמונה הזאת שהיתה לנהלת הציבור העובה לא היינו יכולים לקיים
אף את ההםתדרות הכללית .אולם הבנין ההסתדרותי איננו בנין אבנים,
אשר לאהד שהוקם הנהו קיים ועומד .בלי שמירה מתמדת על אהדות המהנה,
בלי יהם צודק לכל הלקיו ,בלי טקט מרובה מצד העסקנים והמהנכים
האהראים ,אין ההסתדרות יכולה להתקיים .והטתדרות הנוער העובד על
אהת כמה וכמה .ח כ ל ל י ו ת — מ ח י י ב ת  .הסתדרות נוער הפונה לכל
אב עובד שיאמין לח וימסור לח את חחינוך החברתי של ילדיו ,אינה יכולה
להתעלם מן ההתחייבויות שהיא נוטלת על עצמח .שיטות חינוכיות
המיוטדות על גניבת־דעת ,כפי שהן נקוטות בסוגים מסוימים של הסתדרויות
נוער ,אינן הולמות אותה .וכשם שאין הסתדרות הנוער העובד אפוטרופסית
לעניני דת ,כך אין מתפקידה גם הפצת דת־הכפירה )אפשר שבימינו קל
יותר ופשוט יותר לקיים ארגוני נוער ,אשר לפרוגרמה המעשית הציבורית
שלהם הם מכניסים גם תשובות מוכגות לגבי חשבון האדם עם היקום,
עיקרי אמונה או עיקרי כפירה( ,זאת הדרך — בלתי־פשוטה וגם בלתי-
פופולרית — עליה התיצבה ההסתדרות .ויאמרו יריבינו אשר יאמרו ,אנהנו
היודעים כי היא בהרה בדרך זו לא לשם גניבת־דעת הבריות ,כי אם
בתום־לב .ואי אפשר שבשעת התרגשות או מבוכה יהיה הדבר נשכה .יש
בהסתדרות אלפים ואולי רבבות חברים ,אשר יתםם לשאלות אמונה אינו
עולה בד בבד עם אותה הודעה אשר הרפורטר של ״הבוקר״ שלה אותה
T

מפי העד בעמדו לפני השופט .כלום ימהרו מחר אותם אלפי ההבדים למםור
לידיו את ילדיהם להינוך רעיוני בלב שלם ובנפש חפצה?
איני מערער על זכותו האישית של כל אדם להכריז ברמה את
ה״אינני מאמץ״ שלו ואף אינני מטיל ספק בדבר שמסירת המודעה
ה א י ש י ת אין לה כל קשר לפעולתו הציבורית והתינוכית של חחבר
ד .כהן .במידה שנזדמן לי לראות את הסתדרות הנוער העובד בפעולתה
ההינוכית הריני יודע שאותו טיפול נאמן ומסור שמשקיע ד .כ .בנוער —
אץ לו כל דמיון להכרזות של אפיקירםות דמונטטרטיבית .שמעתי אומרים
כי הוא מיטיב לספר סיפורי הסירים מתוך ידיעה שרשית וקרבה רותנית.
ודוקא משום שאני יודע מה פעל דויד כהן למען עשות את הנוער העובד
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לנוער בונה ,הלוצי ,תרבותי ,הריני נוטל רשות לעצמי לערער על משמעותה
ה ה י נ ו כ י ת של אותה הכרזה .כלום רוצה ה כ .שגם בשאלות כאלה
יתהנכו אנשים להשוב לפי מיטמאות והכרזות? והרי אם יש איזה ערך
למה שאדם מוציא מפיו בשאלות אמונה וכפירה ,הרי זה לא במה שהוא
לומד לומר אמן אהרי הזן של מאמינים או אהרי הזן של כופרים ,פי אם
במידה שאדם הי ,הש או הוגה בכך ,וכלום מטירת מודעה של העםקן המקובל
יש בה כדי לסייע לכך? וכי התביעה של הנביא :״הצנע לכת עם אלהיך״
הלה רק על הפתאים המוהזקיס בעיני עצמם מאמינים ואינה הלה על
הפיקחים המוהזקים בעיני עצמם כופרים?
סבורני שדויד כהן ,הבקי בסיפורי הםידים ,היטיב לספר את המעשיר.
באותו צדיק ,אשר נשאל למה הוא מוריד דמעות לפני הקדוש־ברוך־הוא
ושמא אין כלל לפני מי לבכות ,והשיב :אם כך ,הרי ודאי שיש ויש לבכות.
אני שואל ,איפוא :להכרזה מה זו עושה? לשמחת־הכרזה מה זו עושה?
ניסן תרצ״ז.

על מה אנו מפולגים?
זאת הפעם הראשונה אני מדבר ב״היכל״ זה ,אשד לכם ,פועלי פתוד
תקוה ,כבר איננו הדש .לא פעם נזדמן לי לדבר בפתת־תקוה ,מולדת העבודה
שלי .היו ימים שהייתי מדבר כפועל הדש באותו קלוב קטן ,שבו נעשה
הנםיון הראשון ללכד את קומץ הפועלים היהודי בםתודתקוה ,העזובים
והמיותמים ,חסרי עבודה וקורת גג ופת לחם ,לפני עשרים ותשע שנים .אהד
כך נזדמנתי לא פעם לבית זה ,שקוצץ עתה ,ושבו היו מתכנסות ועיז־ותינו
התקלאיות ובו נתכנסה הועידה המיםדת של ״אהדוודהעבודה״ .לא אחת
נזדמנתי הנה על ״המרפסת״ המפורסמת ,שאיננה כבד ,וגם בכמה פינות של
פתה״תקוה :מעיךגנים ועד גבעתח־זשלושה .אך זאת הפעם הראשונה שאני
רואה לפני אולם זה ,שדוגמתו אין גם לפועלי תל־אביב ולפועלי ירושלים.
ואס איני טועה ,הרי גם בהקמת בית זה יש הלק כלשהו לאותה מפלגה ,אשר
גל הניירות השונים אשר בא לפני היום קורא בקול אהה כי כבדו עוונותיה
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ואין לה תקנה וכולו מתנבא שמן הגוער הציוני הכללי ,דרך ״השומר הצעיר״
והליגה הסוציאליסטית ועד ל״םועלי־ציון״ תוקם ״הזית לוחמת ,כוה אופו־
זיציוני תקיף״ — כלשון ״הנוער הציוגי״ — אשר תוציא את ״השלטון״ מיד
מפלגת פועלי ארץ־ישראל ותשתרר את הפועל הארצישראלי מן האסונות
אשר מפא״י ממיטה עליו.
ה ה ת ה ד ו ת בהבטחות

ואני ,כשנקראתי על ידי הברינו בפתזדתקוה לתת להם יד ב״מלהמת־
הבהירות״ ,אודה ,לא ששתי לקראת ״קרב״ פנימי זה .ושאלתי עצמי :מה
ה ר י ב א ש ר א נ ו ר ב י ם ע ת ה ? האומנם מהולקים אנו בזה שהאופו-
זיציות מקבלות על עצמן לתת לפועל עשרים וחמישה גרושים ליום עבודה,
ומפא״י אינה רוצה אלא עשרים ,ואולי גס פתות מזה ז ואפשר םתגהל הריב
על אהוז הריבית שהמתישב צריך לשלם ,שמתישבי מפא״י רוצים לשלם
ארבעח אחוזים ואנשי חאופוזיציח אינם מסכימים אלא לשני אחוזים ז בגל
הניירות של ערב הבהירות אתם יכולים למצוא הרבה בשורות טובות
מרנינות את הנפש :אשראי זול ,שיווק טוב ,ציוד מלא ,התישבות מבוססת!
כל רשימה עולה במשהו על הברתה! אצל אהד הפלגים של ״פועלי־ציוך
שמאל תמצאו ממש גךעדן התישבותי :המש שנים לא ישלמו המתישביס
שום תשלומים לא על השבון הריבית ולא על השבון הקרן ,ואתר כך ישלמו
רק שני אהוזיס ,ואם הברת ההתישבות תלוה את הכסף ב~ 5—4אתוזים
תפסיד ה י א את ההפרש ולא המתישב ,״ועל הועידה ל ה הל י ט על
קונברםיה של ההובות ועל הורדת שער הריבית״ ,ועוד כמה וכמה דברים
טובים וניהומים ,שאין לועידה אלא לההליט עליהם .למה ,באמת ,משברים
את ראשם אנשי המשקים והמוסדות ? שמא נצביע כולנו בעד הפרוגרמה של
״פועלי־ציוך שמאל ,בתנאי רק אחד שהם יגשימוהז
הקבלנות ההסתדרותית
לא ילושב לי איסוא להטאה אס אהיה כופר בדבר שעל גודל ההבטחות
הטובות שבפרוגרמות אנו מהולקיס .וסבורני שאפילו המשרדים הקבלנייס
ההקלאייס אינם סלע המהלוקת האמיתית .ענין זה תופס מקום עצום בספרות
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התעמולה .ואף על פי כן לא נתברר על ידי כד יותר .בספרות התעמולה נאמר
שהמשרדים הקבלניים לא הרחיבו כלל וכלל את שטה העבודה העברית ,אלא
באו ולקחו מן המוכן מקומות עבירה עברית מאורגנת .מפי יודעי דבר
שמעתי שבםכום  43,000לא״י ,דמי עבודה וחמרים ,שקיבלו חמשרדים
הקבלגיים מידי נותני־העבודה היו  25,000לא״י דמי עבודה בפרדסים שקודם
שלטה בהם עבודה ערבית .באחד ה״מצעים״ לבחירות ,אשר אחת המפלגות
חתומה עליהן ,קראתי שההוצאות המשרדיות בהיקף-עבודה זה היו 12,000
לא״י ,בא חמאזן ואומר ,5,000 :ובתוך זח ביטוח ,ומט מקביל ואמורטיזציח
לחובות אבודים .וצא ודיין בשאלח חיוגית כזאת בתגאי ויכוה כאלה .בשעה
שיש רצון לברר שאלד .כזאת ,חגוגעת כל כך ל כ ל פ ו ע ל  ,מכל זרם שהוא,
בשעה שיש רצון לברר שאלה כזאת ל א מ י ת ה  ,אין צורך בספרות פולמוס,
ובדיבורים דמגוגיים ,כי אס מושיבים ועדה של אנשים ישרי־לב ,המסוגלים
להקור את הדבר בלי פניות צדדיות ,והם יביאו את מסקנותיהם לפגי ציבור
הפועלים ולפני ועידת ההסתדרות התקלאית ,מבלי לנצל ניצול מכוער ענין
פועלי חיוני למלהמת־בהירות.
ואילו היו נעשים לבירור ענין המשרדים חקבלניים במינימום של
יושר ושל דיון לשם הבנה ,היו מוצאים קודם כל כי לא מפלגת פיעלי ארץ-
ישראל ההטאה ,לא היא שהמציאה את הקבלנות הפועלית .אני יכול להעיד
מנםיוני שעוד לפני עשרים שנים ,כשהפועל הבודד היה צריך לשוט
בפרדסים ולדפוק על דלתות האכרים למען קבלת יום עבודה ,היו מצויות
קבוצות פועלים כשרים שהיו מצליהות לקבל עבודות בקבלנות ,וראו בזה
שלב בכיבוש עבודה ,ושהרור הפועל מהתבזות בפני ,,המשגיה״ .ועוד לפני
המלהמה חיתח קבוצת פועלים ״אחוד!״ ,אשר אהזה בשיטת הקבלנות והדרה
למשקי עבודה ערבית ,ובזמן משבר ומלהמה פעלה גדולות.
ואילו היו דנים בשאלת הקבלנות ההקלאית ל ג ו פ ה  ,אזי אפשר היה
לשאול :הפועל העירוני ,זה ש ל כ א ו ר ה אין לו כלל אימת ההתהרות של
עבודה ערבית ,ותנאי עבודתו נוהים הרבה יותר משל הפועל במושבה ,ושכרו
יותר גבוה — מדוע ראה זה צורך לקיים את ״סולל בונה״ ומשרדים קבלניים
בערים ? ואם הקבלנות ההסתדרותית איגד .אלא פגע שהמציאה מפלגת פועלי
ארץ-ישראל ,מדוע נמצאים בערים ובאגודות המקצועיות החזקות׳ עם לשכת
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העבודה ההזקה ,אלפי פועלים המוכנים לעבוד ,גם בימי השפע ,במשרדים
הקבלניים ,והם משקיעים כוחות מרובים בארגונם ובההזקתם? וכי הםרו
הכמים )לאו דוקא מתוך האופוזיציות שבקרב ההסתדרות ,כי אם גם בקרב
בעלי־הבתים והקבלנים האופוזיציוגיים להסתדרות( שטעגו כי ״סולל בוגד.״
איננו מוסיף כלום לפועל ,באשר הוא מקבל בנינים לאומיים ,שגם מבלעדיו
מובטה שם שכד הוגן לפועל ועבודה מאורגנת? וכי הםרו טוענים שאת
ההתיכות השמגות הייב ״מולל בוגד.״ למםור לקבלגים פרטיים או לקבוצות
קבלגיות ,וישאיר לעצמו רק את עבודות הצבא והממשלה והנמל הכרוכות
בחפםדים? אולם נוכחנו בשנים האתרוגות כי דוקא מזיגה זו של עבודה
בשוק הבנין הלאומי עם כל מיני עבודות כיבוש ,היא היא המאפשרת
לקבלנות ההסתדרותית להתקיים ולכבוש לעבודה העברית עמדות ותנאי
קיום .ואם יש צורך לשתף בעבודות ארציות גם את הפועל הערבי ,הרי רק
על הקבלגות ההסתדרותית אפשר לסמוך שהדבר יעשה במיגימום של
קרבנות לעבודה העברית ובהתתשבות מלאה עם כל הגורמים.
אילו היה הויכוח בשאלה זו קיים ל ג ו פ ו  ,לא היו עושים אותו כמין
זמר במלהמת־בהירות! ואני בטוה כי המוגי פועלים יקבלו בברכה את המגמה
שנתבררה ונתלבנה בחוגי המפלגה ״השלטת״ :לא ל ה ט ת פ ק בקבלנות
ההסתדרותית ,בהיקפה כיום ,אלא להגבירה ולהרהיבה ולעשותה מנוף גדול
לכיבוש עבודה ולהשבחת תגאי הפועל .״יכין״ ו״המשרדיס הקבלגיים כיום
אינם אלא התהלה ,הטעונה טיפוח ושכלול.
,,

,,ארגון מקצועי*
וגם הסיסמה הארגונית :״חבו לגו ארגון מיוחד של פועלים חקלאים
בתוך ההסתדרות ההקלאית״ — סיסמה זו שסביבה מתאהד הנוער הציוגי
הכללי עם ״הליגה״ ו״השומר הצעיר״ ו״פועלי־ציון״ שמאל ,בלי שיגלו לנו
אם כולם מתכוונים לדבר אהד או לדברים שוגים ־־ ספק אם היא משמשת
נקודודפילוג לציבורגו .יורשה לי לגלות סוד גלוי כי שאלה ארגונית אינה
משמשת סלע מהלוקת ,אלא אם כן יש מאהריה משהו אהד ,עקרוני יותר.
תבנית ארגונית איננה מטרה בפני עצמה .היא קרויה לשמש איזו מטרה
ציבורית .שנים רבות היתד! הפרקציה ,וגס ״פועלי־ציוך לפגי שגתפלגו ואתרי

 .3כ צ נ ל ם ו ן

90

שנתפלגו ,נלהמים על ריאומניזציה של ההסתדרות ההקלאית .הם פסלו את
שיטת הארגון המאחדת בהסתדרות אהת את הפועל השכיר עם העובד במשק
הקבוצתי או המושבי .באהדות זו הם ראו את מקור הרע בהסתדרות
התקלאית ,את הסכר הסוגר בםגיהם את הדרך ,,לתפיסת השלטון״ .לפיכך
הוציאו את הסיסמה ,,הפרדה״ ,״הפרדת הפוגקציות״ :פועל שכיר ,אין לך
עסק בהתישבות ,זהו עגין ל״ציוגיםטעך ,לבעלי האוטופיות ,התולים את
תקוותיהם בקרגות לאומיות! אתה ,הפועל השכיר ,הדל מהם ,עולמך עומד
על דבר אחד ,על המלחמה בבעל־הבית .ה״םרקציה״ היתד• גאמגה לעצמה
בדרך זו ,חיא חאמיגד .למצוא בסיסמת זו את חחומר חמפוצץ ,אשר יחריב
את תנועת הפועלים העברית ,ולא אשמתה שלא הצליהה לפורר את אחדות
המעמד העובד בארץ .לא אשמתה שההסתדרות ההקלאית ,המאתרת את
ההקלאי השכיר עם ההקלאי העובד במשקו ,מהווה תופעה מיוהדת במינה,
אשר שוס תנועת פועלים בעולם לא זכתה לכך .ואילו היו זוכים לכד בארצות
כמו גרמניה ואוטטריה היה גורל כל תנועת הפועלים ,ואפילו כל התרבות
האנושית ,אהד לגמרי.
עכשיו אין מדברים אצלנו עוד בלשון הפרקציה ,ואפילו אלה שהיו
גגררים אהרי טיםמותיה .עכשיו כבר אין מבקשים ״להפריד את הפונקציות״,
כביכול ,עכשיו אומרים לנו שאץ מתכוונים אלא להקמת ״ארגון פועלים
הקלאיים״ ,בתוך ״הסתדרות הפועלים חחקלאים״ ,וארגון זה יעשה מה
שמיעצות הפועלים במושבות איגן יכולות לעשות :הוא ירים את שכר
הפועל והוא יבטיח את העבודה העברית .מובן שבםיםמה כזאת אפשר לקהת
לבבות ,ואף אגי אלך אהריה ,אם יוכיהו לי שיש בידה לקיים את ההבטחות
שמבטיהים בשמה .אך עד היום לא יכולתי להבין מדוע יהיה כוחו של
״הארגון המקצועי״ גדול יותר מכוחה של מועצת הפועלים ז וכן לא למדתי
עדיין מתוך כל ספרות ההטפה את מ י יכיל ארגון זה ואת מ י ישאיר בהוץ.
והאם יסלק הקיבוץ של ״השומר הצעיר״ את חבריו לחקלאים ולבלתי-
הקלאים ? ואגשי גבעת־השלושה ,וכפר״םירקין ובהדרגה ,בעלי משק כולם— ,
האם ימנו על ארגון הפועלים ההקלאים או לא ז
T

סיסמה זו ,של ארגון מקצועי נפרד בתוך ההסתדרות התקלאית מוגשת
לנו בצירוף כל הםממניס הטובים של תרופה ״רדיקלית״ העשויה להגביר את
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האופי ״הפדוליטרי״ של ההסתדרות .ואפשד אין נושאי הםיםמה יודעים
שבעולם ״הגדול״ דוגלים בטיטמה מלבבת זו דוקא היטודות הריאקציוניים
בתנועת הפועלים .באמריקה ,למשל ,נטושה עכשיו המלחמה הגדולה בין
השיטה הישגה ,המארגנת את הפועל לפי ״מקצועו״ ,ובין השיטה ההדשה,
המארגגת את הפועל בהיקף מלא של ״התעשיה״ ,עם כל הכרוך בה.
ואין אגי מכגים כאן את ראשי בשאלות ארגוגיות או בשאלות
קבלניות .כל מי שיש לו בעגין זה תיקוגים טובים לגופם — יבוא ויציע,
וגשמע לו וגלמד ממגו .אין לגו שום צורך לקדש כל צורה שגתגבשה .אדרבא,
תבוא ברכה על המחדשים והמתקנים .כנגתי היתה רק להםביר כי אין לפגיגו
הצעות תיקוגים והידושים ,המוגשים לציבור למען יעיין וישקול ויהליט
באוירח חברית ,כי אין לפניגו הצעות לגופן ,אלא סיסמאות מלהמתיות
המשמשות למטרה מ ס ו י מ ת  :ל ח ס י ד את לב פ ו ע ל י א ר ץ ־ י ש ר א ל
מ ע ל מ פ ל ג ת ם  ,מפלגת פועלי ארץ-ישראל.
״אילמלא מפא״י — מה טוב היה לפועל״ ,אומרת כל רשימה .אילמלא
מפא״י — היה הנוער הציוני־הכללי מנהיג במושבות עבודה עברית מלאה,
ו״השומר הצעיר״ היה משיג ,לפתות ,עשרים והמישה גרוש שכר מינימום,
ו״סועלי־ציון וההוגים המרכםיםטיים״ היו מצליתים לארגן את הפועל הערבי
במסגרת ההסתדרות הכללית ,ו״פועלי־ציון ובלתי־מפלגתיים״ היו מגהיגים
מכםי־מגן לטובת היצרן והצרכן כאחד .אילמלא מפא״י היה השיכון יותר
מקיף ויותר זול ,וכוהנו המוניציפלי יותר גדול ,והמשקים היו יוצאים למרהב,
וכטף להתישבות לא היה הםר .אילמלא מפא״י!
אילו ה י י נ ו נ ש מ ע י ם ל ״ פ ו ע ל י ־ צ י ו ן ״ שמאל
אילו היה למפלגות ״האופוזיציה״ קצת רגש כבוד לקהל הבוהרים היו
מקיימים בעצמם :אל יתהלל הוגר כמפתה .אך יש שלמפלגותיגו הםר אפילו
קצת חומור .אחד הפלגים של ״פועלי־ציוך שמאל ,למשל ,עומד ומכריז
בהרגשת ערך עצמו :״ציבור הפועלים בארץ מכיר את מלחמתגו ,מלחמת
״פועלי־ציון״ ילהמו את מלתמת הפועל
״פועלי־ציון״ ,לא מהיום.
במוסדות כנסת ישראל ,בהסתדרות הציונית ,ובעיקר בהיים גופם״.
אמת ויציב ,ציבור הפועלים בארץ מכיר את מלתמת ״פועלי־ציון״
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לא מ ה י ו ם  .יתר על כן ,ציבור הפועלים י ו ד ע מה היה גורלנו בארץ
אילו שמעבו בקולם של ״פועלי־ציוך שמאל :אילו םמכבו על תורתם,
שהקפיטל יזרום מ מ י ל א לארץ והפועל העברי לא יהיה לו אלא לבוא
בעקבות הקפיטל ולקיים בו את מצות מלהמת״מעמדות ן אילו הייבו מקבלים
את השקפתם על ההסתדרות הציובית ,שאיבה אלא עבין לבורגבים ,והייבו
כמוהם פורשים ממעיבות היצירה הלאומית וארגון העם! אילו הייבו שומעים
בעצתם ומפקירים את הקרן הקימת ,כמוסד בורגבי אשר ״פועל־ציוך ירהק
ממבו .באמר כאן כי ל״פועלי־ציוך אין אפילו גקודת התישבות אהת משלהם.
מנין תהיה להם ,אם אין לזכותם אפילו דובם אדמה אהד לקרן הקימת ,אם
לא המציאו אפילו מגרש אחד לשיכון הפועל ז אם בכל תודתם הסוציא
ליסטית ,כביכול ,לא נמצאה אפילו הברה של חיוב לקרקע העם ,אלא זלזול
ולגלוג .באשרנו שלא שמענו להם .והפועל בארץ לא רק קיבל קרקע מן
הקרן הקימת ,הוא גם יצר אותח ,טיפח בעם את ההתלהבות לה ,תרם לה
ככל אשר יכול ,וכל הוג נוער שלגו יש לו הלק בקרן הקימת .אילו שמענו
ל״פועלי״יציוך שמאל ,היינו רואים בקבוצה הזיה אוטופית ,אשר אין לה זכות
קיום במשטר קפיטליסטי ,כמו ש״הוכיהו״ התיאורטיקנים של ״פועלי־ציון״.
איננו מצטערים כלל וכלל ש״פועלי״ציוך שמאל הוזרים בתשובה,
שהתתילו מודים בכנסת ישראל ,בהמתדרות ציונית ,בקרן הקימת .״אוירא
דארץ־ישראל מהכים״ .אלא כדי ש״פועלי־ציוך שמאל יהכמו צריך היה
שיעברו שלושים שנה .ושינהלו הרבה מפלות ,וישארו בכל מקום שרידים
עלובים .אנו פותהים שער לכל ההוזר בתשובה .או מן המידה שבעל•
תשובה ,אס גם איננו מכה על הטא בגלוי ,לא יתרברב בעברו ולא יבקש
פרם .םוקולוב היה אומר :״גר צדק הרי זו מדרגה גבוהה ,אבל לרב בפראג
אין ממנים אותו  /אף אני אומר :אגו מושיטים יד ל״סועלי־ציוך &מאל,
או קולות לועידה ,להנהלת עניני פועלי ארץ-ישראל ,לא נתן להם.
7

דגל

הפרישה

או בעית ״פועלי־ציוך שמאל היא פתותה הרבה מבעית ״השומר
הצעיר״ ,שהיא בעיה גדולה והמורה לתנועת הפועלים בארץ .אנו רואים
באנשי ״השומר הצעיר״ הבדים גמורים להיי הארץ וליצירה ההלוצית.
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ולפיכך לא נוכל לעבור בשתיקה על ההופעה המיוהדת לתנועה זו ,ול״ליגד.״
המזדגבת אהריה והיה בזכותה :ה פ ר י ש ה ה ג א י ו נ י ת מ ע ל ר ו ב
מ נ י ן ו ר ו ב ב נ י ן של תנועת הפועלים הארצישראלית .איגגו דורשים
לעצמנו ״זכוודאבות״ .כל עולדרעובד וכל הלוץ נוםף בארץ הבר הוא לנו,
הבר שוה־זכויות .אך מי שיעמיד את הינוך הדור ההלוצי הבא על יריקה
בבאר אשר ממנה הוא שואב ורבים שואבים ,ומי שקובע כלל גדול בתורתו:
״לא לדעת את יוסף״ ־־ נאמר לו ,בלי כל משוא־פנים ,שהוא נותן חינוך
מסלף ,הינוך שאיננו מוביל לאהדות הפועלים ולא לאפשרות נצתונם.
״חשומר חצעיר בחר לו בארץ מצב נוח למדי .בשדה ההתישבות קיבל
בנאמנות את המורשה של העליה השניח :את ערך ח ק בו צ ח וערך
המשק .הוא נכנם לטרקלין ההתישבות וראה בו ברכה .לא כן היה עמו
בשטה השני ,בשדה העבודה השכירה במושבה .שדה זה לא היה בשבילו
אלא פרוזדור ,מקום ארעי ,עד שיגיע להתישבות ,לשולהן בפני עצמו .עבודת
שכיר בהיי-קבע הרי זה ענין לפועל הבודד או לקיבוץ המאוהד .ואם אין זה
אלא פרוזדור הרי אין צורך להכנים בזה את כל הרצינות והאהריות אשר
קיבוצי ״השומר הצעיר מכניסים בבנין משקיהם .בהיי ההתישבות קיבל
״השומר הצעיר״ את ההומרות של ארץ־ישראל ,את הגישה המשקית ,את
האהריות לקיים .את הזהירות ן בהיי המושבה קיבל ״השומר הצעיר״ את
ההומרות של הגולה ,את המושגים והמוגהים השאובים מקריאה ולא מפעולה
שלו ולא ממאמצי־ההיים שלו .בעניני משק והתישבות הוא יושב אתנו בכל
המוםךות המתיהםים לכך ,ואיננו שינה מאתנו ,ואין לו פתרונות משלו,
רדיקליים ורבולוציוניים יותר משל אהרים ,אין לו שום ״המצאות מקוריות.
את כל רדיקליותו הוא מגלה בהיי המושבה ,שאיננה בשבילו אלא מעבר,
ואיננו הש ואיננו נושא באהריותה ,שלא היום התהילה ולא מהר תסתיים.
אני מפשפש מכרוני למצוא ולדעת מה הם הערכים והמפעלים אשר
״השומר הצעיר״ הנחיל מאוצרו לכלל־הפועלים ,ואינני מוצא .לא אפליג
לימים רהוקים ,ואשאל רק לשנים האתרונות ,כש״השומר הצעיר כבר
״התגבש לגמרי :האם יש איזו פינה בהיי כלל״הפועלים שנוכל לומד ,כאן
גגלח כוחו ורוחו של ״השומר הצעיר״ דוקא ,כאן נתן הוא את הדהימה,
כאן קיבל הוא עליו את חאחריות? אגי מעביר בראשי את חמםעלים
,,
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העיקריים שלנו בשנים האהרונות ,שהוסיפו גס קוים חדשים לקלסתר פני
ההסתדרות ,ואני שואל מי היו מהולליהם ומגשימיהם?
״ניר״ ,למשל ,המפעל הגדול ביותר ליצירת הון מעמדי .לבקר אותו
ולהציג לו דרישות יודעות כל האופוזיציות .אך מי הגה אותו ,מי נלהם לו,
מי התמסר לו? להלכה התריעו ״פועלי־ציון״ יותר מכולם על השיבות ההון
המעמדי ,ובשמו גם התנזרו מן ההון הלאומי ,אך עולנו יודעים את גודל
ההון המעמדי אשר יצרו ״פועלי־ציוך שמאל .ו״ניר״ ,אשר ריכז עד עתה
כהצי מיליון לא״י לרשות ההתישבות העובדת ,הורתו ולידתו ופעולתו היא
מקרב הברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל.
ו״קרן הוםר־העבודה״ ? עוד אפשר למצוא בפרוטוכולים של מועצות
ההסתדרות כמה היו נואמי השמאל ו״השומר הצעיר״ מוכיהים כי הקמת
קרן הוםר־עבודה מתוך התנדבות של פועלים אין זו אלא אוטופיה ,ואין
לתלות בה שום תקוות של ממש ,עד שלא יכריהו את הממשלה שתהייב את
נותני־העבודה להשתתף בקרן.
ו״פדיוךעבודה״ ? האם לא בכור המהשבה וההרדה של מפלגת פועלי
ארץ-ישראל נצרף המפעל הזה?
ו״משעך? אהד הביטויים הנאמנים של סולידריות פועלית ,שעכשיו
בימי הרעה אנו מרגישים ביותר בערכו — אף הוא הנהו יצירתה של
קבוצת הברי מפא״י.
אני מבקש ואינני מוצא ש״השומר הצעיר״ הכנים איזה תג משלו,
איזה הידוש משלו ,לתוך אוצר ההים של כלל הפועלים בארץ — לא במה
שמניתי לעיל ולא בענינים אהרים :לא בכיבוש עבודה ולא בשמירה ,ולא
בשיכון ,ולא בתרבות .אך קו אהד יש בהתלט לזקוף לזכותו :מעודו ועד היום
הוא נושא ברמה את דגל ה פ י צ ו ל בתנועת הפועלים .גם בטרם היתד .לו
״אידיאולוגיה״ משלו ,פוליטיקה משלו ,לא התערב ,הלילה ,לא עם ״אתדות•
העבודה״ ולא עם ״הפועל הצעיר״ .ולאהר שהוקם האיהוד של שני הזרמים
העיקריים בתנועת הפועלים — שמר ״השומר הצעיר״ על בדילותו .הוא
מאמין בתשיבות עצמו ואינו רואה דרך טובה לקיים השיבות זו אלא דרך
הבדילות וטיפות הבדילות.
מאז היות ״השומר הצעיר״ בארץ ההליף לא מעט את דעותיו ואת
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עמדותיו ,אך בענין אהד שמר אמוגים לעצמו ,בראותו עצמו כשבט נבהר
בתנועת הפועלים המצווה על עריכת שבת לעצמו .ובכל סיטואציה הדשה
בארץ ובעולם הוא מגלה נימוקים הדשים להתבדלותו .יתכן שזהו קו מקורי
של ״השומר הצעיר״ ,אך אין כל ספק שבדרך זו — פחד התבוללות בתנועת
פועלים המונית — גקטו גם זרמים מסוימים בתנועת הפועלים בעולם ,אשר
לבם לא היה שלם עם המפלגות הקומוניטטיות ודעתם לא היתד .נוחה מן
המפלגות הסוציאליסטיות .הללו ידעו בכל שאלה ,גדולה וקטגה ,כיצד צריך
הדבר להיעשות יותר טוב מאשר הוא נעשה במפלגות הקיימות ,דרכם היתד!
תמיד ברורה לפניהם ,לכל סיטואציה מסובכת היתה להם תשובה מן המוכן,
וכדי שלא להפסיד משלימות דרכם ומסםקניות מחשבתם ,לא מצאו טוב
לגופם משמירת עצמם שלא להתערב עם המפלגות ההמוניות .הם לא נכנסו
לתוכן כדי להשפיע ולתקן אותן מבסגים ,כדי להתלכד עם כלל הפועלים
ולינוק ולהיניק ,כי אם בהרו להתקיים כהטיבות פוליטיות בפגי עצמן,
כמפלגות או כרםיםי־מפלגות .הם ראו את תפקידם ״להעמיק״ ו״לגבש״ את
השקפותיהם ,מתיך ודאות ,שסוף נצהונם לבוא וההמונים ישליכו מאחרי
גבם את מפלגותיהם שעבר זמנן ויבקשו הצלה באמיתותיהם הגךולות של
הפורשים .במשך עשרים שנות הפורענות ראיגו את דרכם ואת גורלם של
רםיםי־המפלגות הללו .ראינו את תפקידם בגרמניה ,אנו רואים את תפקידם
באנגליה .רק בימים אלה קראגו ב״דבר״ דיךוחשבון על כיגוםם הביךלאומי
האחרון ,וראיגו דור ההפלגה שבקרבם בשאלות רוסיה וספרד והזית
עממית .אך בדבר אחד הם מאוהדים כולם — בהתבדלות מתגועת הפועלים
ההמונית .בין הפורענויות הגדולות העוברות על תנועת הפועלים בדורגו אין
זו הפורענות הקשה ביותר ,אולם בין הגורמים הסרבים מבוכה ואבדךדרך
וחוםר־אמון פגימי ,ומפוררים את אחדותו ומדלדלים את כיודעמידתו של
כלל־הפועלים ימנו גם אלה.
בעולם הגדול יש לעתים שבתוך מסלגות־הביניס הללו מתעוררים
כוחות המבקשים להזור למםרתם — למפלגת הפועלים ההמונית .בשעה
שהא.ל.פ .באנגליה החליטה לצאת ממפלגת־העבודה פרשו ממגה כמח
מהשובי הבדיה כבריילםסורד וכאלן וילקיבםון ן בשעה ש״הליגה המוציא•
ליטטית״ באנגליה עמדה לפני בהירה :לצאת ממפלגודהעבודה או לציית

96

ב.

כצבלם1

ן

לההלטותיה — בחרו םיר םטאפירד קריפם והרולד לםקי בקבלת מרות
המפלגה ן גם בארץ זכינו לתופעה מאלפת בקריאתו של ישראל ושר וחבריו
לאיחוד ובהצטרפותם למפלגת פועלי ארץיישראל .אולם ״השומר הצעיר״
אוהז בתפיסתם של היסודות הנוקשים ביותר בין ״חבלתי־תלויים השונים,
ואם אהרים יכנעו ,הלילה ,הוא ישמור אמונים לדגל הבדילות .אם ״השומר
הצעיר״ ,למשל ,רואה סכנה בתלוקת הארץ — איננו רואה אותה כענין
הטעון דיון הברי והחלטה של תנועת הפועלים כולה כהטיבה אתת ,אלא
מתבצר בתוך נרתיקו ,ומשם חוא שופך אש וגפרית על מחייבי ההלוקה —
התרופה הבדוקה ביותר להשפיע על הכרעת חענינים.
פ י צ ו ל או ל י כ ו ד ו
וענין זה ,פיצולו או ליכודו של כלל-הפועלים ,עולה בעיני על כל
המצעים ועל כל ההצעות הטובות ,שבהן רשימה אהת מתהדר .בהברתה.
השאלה עומדת לפנינו יום יום ,בכל פינה שאנו פונים ,והיא מתתדדת ביום
בהירות.
שאיפתנו מהי ,להיות קוגגלומרט של כוחות יריבים ומתגגהים ,או
להגיע לאהדות אמיתית של כלל־הפועלים? סבורני שאין שום אדם הושש
לכך שמפלגות האופוזיציה ״תתפוסנה״ את ״השלטיך בהסתדרות .אין לי
יסוד להגיה שמישהי מהן מקוד .לכך בעומק לבו .כל דרכן מלמדת שאץ
להן אפילו היצר הזה להשפיע ו״לשלוט״ ,ולשאת באהריות לעגיגי כלל•
הפועלים .הצורך הפועל בהם הוא להתגדר ולהתבצר בפיגות מיוהדות,
״עצמאיות״ ,בתיק תנועת הפועלים .גזכר אגי במעשיה אחת שסיפר פעם אהד
מאבות הקואופרציה האנגלית :בא אצלו אדם אהד שהתאונן על מצבו
וביקש ממנו עצה .אמר לו :רואה אתה צרכניה קואופרטיבית גדולה זו,
תפתח בשכנותה חנות קטנה ותמצא את מתיתך .דע לך ,שבכל קואופרטיב
גדול ימצא תמיד מספר אנשים בלתי־מרוצים .בשביל קיום תנותך יפפיקו.
ואכן ,קיומה של מפלגת פועלים גדולה ,המעורה בכל עניגי חחיים של
הפועל לכל שבטיו ולכל סוגיו ,הגושאת בכל תלאותיו ,ובשעות רעה משמשת
תמיד יתד לתלות עליה את כל הקינות והקובלנות והתרעומות המצטברות
בלבבות — מפלגה כזאת יכולה תמיד לפרנס על ידה כמה וכמה פלגי•
מפלגה .הללו יכולים להתקיים .י כ ו ל י ם  ,אך ה א ם גם צ ד י כ י ס ז
,,
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שבמעשה חניתה

שבתי השבוע מתניתה ,המקום אשר בו אמרה תנועתנו כולה את
דברה לעולם היהודי כולו .ראיתי שם הברים ממפא״י ומן ״השומר הצעיר״
ומן הנוער הציוני ומן ״הפועל המזרתי״ ועוד .בקיצור ,ראיתי שם כמעט
את כל הפלגות של תנועת הפועלים הארצישראלית .כשעה שהתהלכתי
בין האוהלים ובעמדות ועם הנוטרים וםוללי־הדרך לא היו בידי שום
סימנים ־־ ואף לא ביקשתי — להבהין מי מהם ל״מי״ שייך ,והנה כולנו
מרוצים מענין הניתה .תנועתגו רשאית להתגאות במפעל ובביצועו .כשעברתי
ברהוב הציצה לי מאהד הקיוסקים כותרת של עתונם האידישאי של ״פועלי־
ציוך׳ שמאל ,המכריזה :״תשובתנו — הניתה״ .שמהתי גם לכך .אין עיני
צרה בהם שזוהי תשובתם .אדמת קרן הקימת ,״כיבוש״ ,כמעט ״צבאיות״.
ובכן ,בעצם הימים שהוברו המצעים האלה ,אשר עיקר תפקידם הוא לצריה
על הניגודים שבינינו ,בעצם הימים האלה נעשה מעשה אשר לכולנו —
אם בהרבה ואם במעט — הלק בו ,וכולנו — מן ״הפועל המזרהי״ ועד
,,פועלי־ציוף׳ שמאל — מאוהדים סביבו .והריני שואל :מה תשוב יותר —
הניתר .או קריאת תגר על מפא״י? והניתה הלא איננה אלא משל אהד
מרבים .האם לא היינו יהד במשמרות ,האם אין אנו למעשה עומדים יהד
בכל התלאות של העבודה העברית ,ושל הוםר־עבודה ,בשמירה ובהגנה ,בכל
החשוב ביותר שבהייגו ,שבגורלנו ז ואם בהשוב ביותר אנו מאוהדים — מדוע
איננו משקיעים את כוחנו בהגברת מה שמאהד אלא בהגברת מה שמפריד ז
ועוד שאלה אתת לי :אם מפא״י היא מפלגה כל כך ״רעה״ ,ובלתי־
נאמנה על הציבור ,מדוע היכר .הציבור בענין הניתה עד שקמה מפלגת
פועלי ארץ־ישראל והתהילה לעשות ככל שיש בכוהה ,כדי להפנות את
המוסדות הלאומיים ומוסדות ההסתדרות למשמר הגבולות? כי יש צורך
ל^שב את הגבולות ידעו אצלנו תמיד ,והלוצים משתוקקים להעפיל אף הם
היו ,ואף על פי כן לא קם הדבר עד שקמה מפלגת פועלי ארץ־ישראל
והתעוררה על הדבר ,והציעה למוסדות ההסתדרות להלוות לקרן הקיםת
סכומים גדולים לצורך גאולת קרקע בגבולות ,ואנשיה נכנסו בעבי הקורה.
אפשר ,אין זו מן המידה לספר דברים כאלה ברבים ,כשם שאין אנו נוהגים
למפר היכן מקומן של איניציאטיבות שינות בהיי ציבור הפועלים ובהיי
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התנועה הציונית — אך אם מותר לזקיף על מפלגת פועלי ארץ־ישראל את
כל התלאות הבאות על הפועל העברי ,מדוע לא יותר לגלות ספה מזכויות
האיניציאטיבה והיצירה של אותה מפלגה ,שהיא היא ב י ת ה י ו צ ר
למאמציו וליזמותיו ולכיבושיו הפנימיים וההיצוניים של כלל־הפועליםז
ביקורת

או ש י ק ו צ י ם

לא זאת השאלה ,אם כל מה שעשתה מפלגת פועלי ארץ-ישראל
היטיבה לעשות ,ואם כל מי שעושה בשליחותה של מפלגה עושה את
שליתותו על צד היותר טוב .אינני סניגור מושבע להפתדרות ולמפלגה .כל
אהד מאתנו מלא ביקורת ,ואף אנו ,אם כי לא כל אהד מאתנו
מיטיב לעשות מן המבוקרים ,יש בנו הרבה מן הטוב ולא מעט
מן הפגום .וגם המפלגה כמותכם ,יש בה מכותכם ומרסיונכם .ולא דק
האופוזיציה — כולגו מצווים על ביעור הרע .וההלק ,,השולט  /האהראי —
יותר מאהרים .אך הדיבורים הקלים על ה״אפרט׳ כםמל הרע ,האדישות
לגורל הפועל ,הקיפוה וההפליה — דיבורים כלליים אלה אינם בגדר ביקורת,
אלא בגדר גידוף והוצאת דיבה .מכירים אגו את הםגגון הזה מספרות
הקומוניטטים והפאשיטטים ,אשר זה היה האמצעי הבדוק שלהם לקנות את
לב ההמונים :להבזות בעיניהם את עובדיהם ,את נאמניהם ,את שמשיהם.
גם הרביזיוניטטים שלנו יצרו נוסה כזה לצרכיהם .עכשיו נוקטות בו
האופוזיציות ההסתדרותיות למיגיהן.
ודרד דיבור זו מביאה אותי לידי תשובה .אינגו נוהגים להסביר
ברבים את ערך אנשיגו .אהרי המות בודאי יזכו אותם בגקרולוג יפה .בהייהם
אין אנו מספרים על הייהם ועל פעולתם .בדרך כלל אין בזה באמת צורך.
ובימים שהיינו מעטים וידענו יפה זה את זה — לא היה כל צורך בכך.
ה״אפרט״ שלנו עבד בשעתו במעדר יחד עם שאר הציבור ,ומשראה אותם
הציבור רץ לפניו ״כסום במדבר״ — נתן בהם את אמוגו .וגם םתגגדים
ויריבים לא העיזו לדבר בהם כאשר מדברים עתה .אך אם מכניסים לתוכנו
סגנון זה — נדע לעמוד בפניו .ונאמר ,בלי עניוות מזויפת :מפלגת פועלי
ארץ״ישראצ זוקפת לזכותה לא רק את שרשרת כיבושיה והישגיה ,כי אם גם
את א נ ש י ה .ב״מצעים״ בלבד לא תיבהן תנועה .ותנועתנו שולחת כצירים
,
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לועידה ההקלאית את מניהי היסוד להתישבות העובדת ,אנשי דגניה וכנרת
ונהלל ועיךחרוד ,אנשים אשר לאהרי עשרים ושלושים שנות עסל ופגעים
ונםיונות לא נם ליהם ,וכל הייהם הזית אהת ,והם תיים בנאמנות לא את
היי משקם והכרתם בלבד ,כי אם את היי המעמד והיי העם ,והס סטים שכם
לכל מאמץ אשר ידרש .אך לא רק אלה .אני מוכן להבליט גם את אנשי
ה״אפרט״ שלנו .הנה שני אנשים המושכים למעלה משתי ע^רות שנים
במהרשת ההסתדרות התקלאית :א ב ר ה ם ה ר צ פ ל ד בהתישבות ,ו נ ט ע
הר פ ז במושבה .שניהם מסמלים את הדינמיות של התנועה אשר איננה
נלאית ,את יצר הכיבושים ,את הדאגה לכלל ולפרט .תנועה אשר עסקניה
העיקריים לא דבק בהם שמץ של שאננות וםיליטטריות ,אשר עדותם לא פגה
מימי הנעורים ועד עתה ,אשר אין כמוהם בכל הציבור כולו מוכנים למאמצים
הדשים — תנועה כזו לא תבוש ביום דין .היא יכולה רק לברך את עצמה —
שנטיעותיה הצעירות יהיו כמו אלה .וגם כל הגושים ,המאוחדים בהתנגדותם
למפלגת פועלי ארץ-ישראל ,יכולים להתפלל — שמקרבס יקומו אנשי,,אפרט״
ועובדים נאמנים לציבור הפועלים כאלה אשר גדלו בהיקה של המפלגה
״השולטת״.
נהרוס את הםיץ
בויכוה זה יש כדי להכאיב .האין זה מעליב עד עומק הנפש שבשעה
זו בעולם ובשעה זו לישראל ובשעה זו בארץ ,אני אנוס לעמוד על בימה
הקלאית ולענות על קטרוגים מסוג זה ,ולהסביר דברים השייכים לאלף״בית
של תנועתנו .מה נאמר ומה נדבר ,אם בשעה זו ,כשהעולם כולו טובע
בפורענות ,וכאילו שש לקראת הורבן ועושה הכל כדי להתישו ,ובתוך עולם
זה עומד עמנו הקטן נדרם ומורדף ואינו עושה דבר להצלתו ,ובתוך עם
אומלל ואובד־דרך עומד לבדו קומץ אנשים ,אוד מוצל מהפיכה ,הרואים
את המטרה האתת והיהירה ,והם מבזבזים את כוהם על ניגודים תפלים
או מדומים ומוציאים את רוחם לבטלה בשעשועי ״שלטון״ ו״אופוזיציה״,
והדבקת תוים של ״עקביות״ ו״פשדנות״ ,ומקפחים אותו ענין אחד ומיוחד
אשר בזכותו ולמענו הם קיימים וממנו להם אור.
מפלגת פועלי ארץ־ישראל אינה יכולה להתברך באותה נחת־רוח אשר
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מפלגות אופוזיציה רואות בעולמן .מפלגה המיניודתלוצית איבה חברה
להערצה הדדית .הרבה קובלבות יש לגו ,להברי המפלגה ,על מפלגתנו ,על
עצמבו .אך זכות אהת עומדת לבו :עדיין לא הורדנו את דגל אהדות
התנועה ,ועוד אבהבו קוראים ליריביבו ומבקריבו :בואו אליבו ונעבוד
יחד .והרבה גיגודים יהיו כלא היו.
דוגמה אהת :בין התביעות הגדולות אשר אגי תובע מאת התנועה
יש גם זו :איהוד התנועה הקיבוצית .יודע אגי שלא כל הברי במפלגה עמדו
על גודל העבין הזה ,ועל תשיבותו בשביל ההברה השיתופית ,בשביל המשק,
ההסתדרות והמפלגה .אך ישגם השואפים לאיהוד התנועה הקיבוצית בלב
שלם .ואם אצא ואבקש אותם — לא אמצאם לא ב״סועלי״ציוך ולא ב״השומר
הצעיר״ ולא בנוער הציוני הכללי ,כי אם במפלגת פועלי ארץ-ישראל .בכל
אהד מנושיה תמצאו אנשים אשר המצב הקיים איננו נותן להם מנוה .אנשים
טובים והרוצים השוקדים על משקם או על משק קיבוצם תמצאו ודאי בכל
מפלגה ,במידה שיש בה אגשים שהגיעו להיי־משק .אך אנשים אשר חייהם
נתונים לכלל־המשק של הישוב העובד — אם תדרשו לכתבתם תפגו קודם
כל למפלגת פועלי ארץ־ישראל .ואם תצאו לבקש את האנשים אשר כל
מעיניהם לשבירת המצוקה ,להגעת החיים הכלכליים או להקלת הגורל של
אה סובל — תפנו ישר למפא״י .את זאת יודעים אפילו אלה הכותבים את
דברי הריב נגד מפא״י .אבל ידיעה זו מה כוחה כי תעמוד גגד יצר־המתיצות ?
נלאינו להזור על מצות־האהדות בתנועת הפועלים ולהוכיח את ההפסד
שבפיצולים .מה תועלת בכך ,הלא אפשר לדגול באחדות המעמד ולבצע את
פיצולו .אך בהיי תנועתנו יש לה לתביעת האחדות תוכךמשנה .עדיין אינגו
עם .לא בני תרבות אתת ,לא בגי לשון אתת .כל גל של עליה עלול להתנכר
למי שקודם לו או למי שבא אהריו .כל גל מן הגולה הרי זה שבט מיותד,
ציביליזציה מיוחדת ,אפילו ,כמו שאוהבים לומר אצלגו,, ,השקפודעולם״
מיוהדת .וכל קיבוץ נוסף מתכונן להכתיב לכלל״הפועלים ״אידיאולוגיה״
משלו .במצב כזה מה נשקף לנו אם לא ניצור את הכוה השוקד על ביטול
המגמות הצנטריפונליות ז יש אך כוח אהד בינינו שאיננו שבם ואיננו מבקש
להיות שבט ,אלא עם ,העם העובד :מפלגת פועלי ארץ־ישראל.
גיסן תרצ״ה.
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חזות קשה
)בכינוס הפעילים של הקיבוץ המאוחד .גבעת־השלושה,
ניסן תרצ״ח(

ברחבי הציבור מנסרת בחריפות שאלת חיחםים ההדדיים שבין
התםיבות החתישבותיות ויחסיהן אל ההסתדרות ואל המפלגה .יתכן שחמציעים
אינם יודעים מה להציע ,יתכן שהה שנראה להם תיקון איגו אלא קלקול .יבוא
הקיבוץ ויציע את תיקוניו .יבוא ויאמר :״יש שאלות המעיקות עתה בהיי
המפלגה — זאת תשובתי ,בדרך זו רוצה אני להוליך את המפלגה .ואני
תובע את זכותי להוליך בדרך המוליכח לחיזוק ,לליכוד ,לכושר פעולה,
להקפת המונים ,להפעלתם״ .לא שמעתי שהקיבוץ יאמר כך .הוא אך
מחשיד ומוקיע כלבות רעות טמוגות בכל ההצעות של אחרים ואינו טורה
להביא לציבור את הצעות התיקוגים שלו .חדי זח ממילא כמי שמעיד על
עצמו :ל י אין צורך בשינוי .יהיה כאשר היה ,אין אני הפץ במסקנות אלה,
ולפיכך תםלהו לי אם אומר לכם בלי עקיפין :קשה לי לראות את הקיבוץ
במצב זה ,שהוא ההיפך מקידום התנועה .קשה לראות כל גוף־תברים ,וקשה
שבעתים לראות את הקיבוץ בתפקיד הזה.
יהיו העתידות אשר יהיו ,אך הלא נודה שמצבנו דורש התבוננות
ישרה ,גלוית־לב ,אמיצה ,נטולת פניות והשכונות צדדיים ,והשתתפות פעילה
של כל הבוהות בבדיקת הדרך .וכל הלק השוב בתנועה ,שעומד ואינו זז,
או מחכה עד ש״חחיים״ יזיזוהו ,ובינתים אינו נותן יד להסרת המכשולים —
הרי חוא מכשיל את עצמו ואת כולנו.
ודאי ,כולנו לכשנרצה יכולים להתגלות כאופטימיטטים ולהסתמך על
פרוצס היסטורי ולומר בבטהה כי ״םוף־םוף״ ,כמובן ,תביא אהדות הפועלים
ותבוא אהדות התנועה הקיבוצית .במסירת מודעות כאלה אפשר להרגיע
ולהירגע .וכי יש מי שיכפור בנצהון האהךות ...לעתיד לבואו אך הבטהון
הזה במה שיבוא ״םוף״םוף״ — ספק אס הוא גורם מקדם ,והיו ימים ואנהנו
ידענו ש ל א להסתפק במה שעתיד לבוא ,ודחפנו בעצמנו את העגלה.
ולאחר כל מה שעבר לעינינו על העולם מותר גם לפקפק בןדאותו של
הלעתיד לבוא ,אם אין אנו מתקדמים ה י ו ם לקראתו.
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וגם השאלה מ ת י יביא מה שהובטח לבוא אינה הםרת־ערך .יש
פוקדם ומאוהר .ושינה יבול הדברים אם הם באים בזמנם או לאהד זמן.
ודוגמה לכד גפ מפלגתנו .משעת יצירת ,,אתדוודהעבודד״״ ) (1919עד
איחודה עם ״הפועל הצעיר״ ) (1930עברו רק י״א שנים .לכאורה ,אין הדרך
ארוכה ,וההישג רב .קמה טוף סוף המפלגה הגדולה והמאוחדת של פועלי
אחךישראל ,ובתוצאות האיהוד הזה ודאי לא נזלזל• אוסר רק שאילמלא
איהוד זה ודאי לא היינו מגיעים למה שהגענו בהשפעתנו על העם ,על
הנהגת התנועה הציונית ,ולכל התוצאות המעשיות הנובעות מזה .ואף על
פי כן :בגלל אשר לא הקדמנו את האיהוד בעשר שנים הפסדנו דברים אשר
אין להם תקנה .אילו היה איהוד ז ה מתגשם בועידת פתזדתקוה היה ״גדוד-
העבודה״ ניצל מאםונו ,ו״השומר הצעיר״ היה מוצא את מקומו בתוך המפלגה
המאוהדת ,והדברים לא היו מתגלגלים למה שהתגלגלו ,וכמה נפשות
ש נ כ ר ת ו מעמנו היו ניצלות מן האבדון .הוסר האיהוד ב״ 1919הוא
שהכשיר את הקרקע לסירודים אהרים ולהתבדלויות ,לאבירות ,ומן הגרעון
הזה עדיין לא יצאנו ,ומי יודע מתי נצא.
ואם נשוב ונתבונן בפגמי האיהוד של  1930לא נתלה אותם בשום
אופן ב״הפועל הצעיר״ ,ולא נתלה אותם בתכנית־האיהוד או בהעדר ניסוה
פרוגרמתי לאיהוד )אם כי לא אסתיר כי גם עתה ,ועוד יותר מאשר אז,
הושב אני למשגה פוליטי והינוכי מה שהמתאתדים מנעו מעצמם את הטורה
לקבל או לדתות או לשנות ולתקן את הנםיון הראשון לנפת את עיקרי
הרעיונות הפרוגרמתיים של המפלגה המאוהדת( .עיקר הפגם בעיני הוא
שרבים הלכו לקראת איהוד זה בלי התלהבות ,בלי המדה ,כמי שכםאס
״הפרוצפ ההיטטורי״ .לפיכך לא קיבלה המפלגה בצאתה להיים את הצידה
לדרך :את המטען הדרוש ,את הפתוס ,את הפרטטיזיה השלמה.
ועל כן איני יכול להתנהם בדברי הגבואה לימים באים ,כי ״בנדאי
יבואו ימים ואיהוד התנועה הקיבוצית יקום״ ,כאשר נאמר פה .מאליו לא
יקום .ואיני יודע מ ת י יקום .וחשוב מאד לדעת כ י צ ד יקום .לא די
שבני״אדס יבואו לידי הסכם על נוםהאות .יותר ממה שהשובה הנוםהה
השובים הכוהות הנפשיים והרציניים ההולכים לקראתה.
זאת הפעם שמעתי לראשונה הנמקה ע ק ר ו נ י ת לשלילת איהוד
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התנועה הקיבוצית .לא רשמתי את הרבדים מלה במלה ,אולם כך הבנתי
אותם :היינו ויצירתנו בארץ הנם פרי אידיאה ,ואחדות התנועה תיתכן רק
מסביב לאידיאה חאחת וחמאחדת! הפלגים הקיבוציים השונים הם גילויים
של אידיאות שונות ,ואין לאהד את התנועה מסביב לאידיאות שונות .יכול
אני לחםכים לרישא :שום איחוד בתנועתנו לא היה אפשרי אילמלא היתד,
ביסודו אידיאד .אחת משותפת לכל חמאוחדים .שום איחוד שלנו לא היח
פורמלי ומקרי .איהוד ״הפועל הצעיר״ ו״אהדותיהעבודה״ לא היה קם לולא
היתה להם אידיאה אחת ומאחדת ,גם בשעה שהיו מלבישים אותה לבושים
שונים .ואף ההסתדרות לא היתה קיימת יום אהד אילמלא האהדות האידיאית
של כלל חפועלים בארץ .אך חידוש גדול רואה אני בסיפא :שהקיבוץ
חמאוזזד וחבר־חקבוצות לא אידיאח אחת לחם ,אלא שתי אידיאות שוגות,
וההבדלים שביניהם אינם הבדלי טעם וסגנון ,לא הבדלי חיפושים בדרכי
הגשמה ,אלא הבדלים שביסוד ,הבדלי אידיאות שונות.
אם כך הוא הדבר ,אם זאת היא אמת היינו ,אז — אין לפקפק
במסקנה — צריך להדול מדבר על אתדות התנועה הקיבוצית .ויותר מזה:
אזי צריך לעשות רביזיה לכל הרעיון של אתדות הפועלים בארץ .אם אתדות
הרעיון והמפעל של ציבור הפועלים ,אם האחרות שבמשק הקולקטיביםטי,
אם האהדות שבמפעל החלוצי ,אם כל אלה אינם עומדים בפני ההפרש של
האידיאות השונות והנפרדות שבפלגים הקיבוציים — הרי זה רעיון מוטעה
מעיקרו! אם באמת ש ו נ י המציאות ,ושל החניה של הבר״הקבוצות
והקיבוץ המאוהד הוא כל כך גרול ,והיא מצריך באמת קיום נפרד ואיננו
מאפשר יצירה מאוהדת — אזי למה ועל יםוד מה נדרוש את אחדות
״ההלוץ״ ,אשר תבריו עתידים לעצב מתר את הייהם לפי אידיאות שונות ?
מה האמת אזי בדרישת אחדות ״חחלוץ׳ ואחדות הנוער? הלא עתידו של
הנוער הוא ב״ההלוץ״ ,ועתידו של ״החלוץ״ — בארץ־ישראל ,ואם בבואם
לארץ־ישראל עתידים הם למצוא כי האידיאה של הקיבוץ המאוהד שונה מן
האידיאה של ״השומר הצעיר״ ומן האידיאה של הבד־הקבוצות — תצדק
השאלה :למה עמלגו לסלף את ההיגוך האידיאי ולמה כפינו עליהם מסגרת
אחת ,שאין לה טעם ואין עמה הכשרה לקראת עתיד? החלוץ בגולה מזין
את נפשו בדמות ההיים והחברה שבארץ ,ואם בארץ קיימות תגועות שינות,
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וקיומן הנפרד מוצדק לאורך ימים — כי האידיאות השונות הן בנות•
קיימא — הרי טבעי רצונן של אותן התנועות לגדל בגולה רזרבה לעצמן.
ואם כן — יעשה הדבר ביושר ובגלוי ובמסגרת הולמת את ההינוך הנפרד
לאידיאה הנפרדת .למה צריך היה הקיבוץ המאוהד להילהם הרבה שגים
גגד התסיסה הפדרטיבית ב״ההלוץ״ ,של ״השומר הצעיר״ ו״גורדוניה״ ,אם
למעשה הוא מתייב את האידיאולוגיה המצדיקה היים מדרטיביים לזרמים
ההלוציים בגולה? מה האמת ומה ההגיון בדיבורים על ״הנוער העובד״
ו״מהנות העולים״ שהם גוער של ההסתדרות כולה ,וכך צריך להיות ,וכך
יכול להיות ,אם בצדם של דיבורים אלה מכריזים על אידיאה מיותרת
השפונה בכל פלג קיבוצי ומכריזים כי איתוד התנועה הקיבוצית מ ת נ ק ש
בקיומה של אותה אידיאה?
אם לקבל את ההשקפה הזאת על הבדלי האידיאות המונהים ביסוד
הבדלי הגושים — אזי צריך גם לקבל את כל הנובע ממנה בחיים ,בארגון,
ביהםים .וגם בהינוך .הבדלי אידיאה מהייבים גם הבדלי בית־םפר )וצדק
איםוא ״השומר הצעיר״ הדורש מקיבוציו לתנך את ילךיהס לא בבתי-םפר
סתם של ״המרכז לתיבוך״ ,אלא במשמריהעמק( .ואם להשתמש במלה
״היםול״ ,הרי כאן מקומה :ח י ס ו ל ה ע ר כ י ם של ״ א ה ד ו ת •
ה ע ב ו ד ה״.

גם בענין התרוקנות ההסתדרות מתכנה דובר כאן מתוך אותה הנטיה
להתגוננות :מי אשם יותר? והלא קודם כל צריך לשאול לגופו של דבר:
נתרוקנה ההסתדרות או לא ? נתרוקגה המפלגה או לא ? צריך לעגות ביושר*
לבב על השאלות האלה ולא על השאלה :מי רוקן יותר? היקף ההשפעה
של ההסתדרות לא פסק מהתרהב ,אך האם גדל גם כוהה בפנים? בימים
ההמורים ב״גדוד־העבודה״ עוד היה צורך לפגות להסתדרות ,והיתד .עוד
מידת־כיה בהסתדרות להציל מה שגיתן להציל .ושוב :היו ימים קשים בעיך
הרוה ימי סכנת פילוג״ ועיךהרוד פנתה ל״אהדוודהעבודה״ ,ובין שהצדדים
היו מרוצים ,בין שלא היו מרוצים — גמגע פילוג הדש .אך כשבא הקרע
בהבר-הקבוצות )הראשון( לא נמצא מי שיאמר :נפנה להסתדרות .ויום
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אהד פוצץ הבר־הקבוצות ,בלי שאיזה מוסד מוסמך בציבוד הפועלים ידע על
כך .שואלים :מה היה אילמלא בטל הבד־הקבוצותז אילמלא בהרב הבר•
הקבוצות לא היו קורים כמה דברים .לא היה קורה גם מה שקרה ברמת•
יוחנן ובבית־אלפא .ואפשר הייגו פטורים עכשיו מדיבורים על איהוד התנועה
הקיבוצית .צריך לדעת לשמור על קיום מסגרות מאחדות גם בזמנים רעים,
מתוך ציפיה לימים אשר יהיה בהם הפץ .מגמת ההתגוננות עושה לעצמה
את המלאכה קלה :היא מקבלת כל ביקורת של הגושים ההתישבותיים
בשלילתם וברצון להםל אותם .אם להטלת אימים הרי זה טוב ,אם לבירור
עניני — אין בזה מן המועיל .אני ,למשל ,מהייב את קיום הגושים
ההתישבותיים ,אך שולל אני את ה ה פ ר ז ה  ,בין במספרם ,בין בסמכותם.
אם יש צורך בשלושה גושים אל יהיו ארבעה .ואם אפשר להעמידם על שנים
אל יהיו שלושה .ואשר לסמכות ,האומנם כל טמכות שאיזה גוש בוטל לעצמו
היא מוצדקת ? דיברו פה מתוך הכרת זכות קיומן של כל צורות ההתישבות,
והמושבים בפרט .ויפה דיברו .הרי זה סימן לבגרות .היו ימים ודיברו אצלנו
אהרת .ולא אוכל לומר שהנוער שלנו תתחנך בנדון זח על רוחב־דעת וריחב־
לב .האוירה שהוא נושם יש שהיא מעדיפה צורה על הברתה .ובכן ,עכשיו
אין כופר בערך המושב .ובכל זאת ,כאשר בא ועד המושבים והארגונים
וביקש לצאת לבהירות ברשימה מיותרת ,אמרו הכל :לא יתכן! הרי שכבודו
של הגוש במקומו מוגח ,ואף על פי כן אפשר להתקומם כגגד הרהבה בלתי-
מוצדקת של סמכותו .אך היש אצלנו מי הרשאי לומר לכל גוש :דע את
תפקידן -ואת םמכותך ,ואל תעסוק בענינים אשר לא לכך ניצרת? והרי
מרובים אצלנו השימושים לרעה בענין הסמכות .מאז הוקמו הגושים
ההתישבותיים ניכרית בהן נטיית שינית לצאת מתהום פעולתם הישרה,
הטבעית ,ההגיונית ן קיימות שאיפות לאכםפנםיה בכל מיגי מגמית .ואם יש
בתיך הגושים הברים שאין דעתם ניחר .מזאת ,אין משגיהים בהם .ראינו זאת
בהרבה מקרים.
התהיל ״גדוד־העבידה״ ,והמהיר אשר שילם היה יקר מאד .ולא דק
הוא לבדו שילם את טעויותיו ,המפעל הקיבוצי כולי שילם ,תגועת הפיעלים
כולה שילמה .לא נמצא בהסתדרות שום כות אשר מסמכותו להציב גבוליס
לתאנת האכםפנםיה של הגושים כ ל פ י ה ב ר י ה ם .טיפוס מיוהד
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בהתישבות רוצה לטפח את דרכי — אדרבא ואדרבא .לשם כך יש צורך
בהתלכדות כל ההיים בצורה זאת — בבקשה .אך לעשות ״כורך״ מן הטיפוס
ההתישבותי עם יצוב עמדה פוליטית לכל השאלות בארץ ובעולם ,עם קביעת
קאנון של השקפה ״מדעית״ לגבי כל ההיסטוריה האנושית ,עם ״השקפת־
עולם״ מעובדת ומוגמרת ,עם שלטון בהינוך הנוער ,עם הופעה ברשימה אחת
בבהירות ,ועם יצירת רזרבה פוליטית )ובלי להיות ,הלילה ,למפלגה!( —
איזו מפלגה באיזה משטר הגיעה לידי כד! זהו פטנט ארץ־ישראלי מקורי.
לפני זמךמה אמר לי הבר מן ״השומר הצעיר״ :אתה הלא ניבאת לגו
בביודאלסא ,בשעת יסוד הקיבוץ הארצי ,ואהר כך בועידתנו בדגציג ,כי
הקולקטיביות הרעיונית תהריב את הקיבוץ הארצי .והנה אנתנו הולכים
מהיל אל היל ואגהגו רואים בך גקם ,כי גם הגושים שבמפלגה יוצאים
בעקבותינו .אמרתי לו :צדקת .יש משטרים מסוימים ההולמים איטטדיות
מטוימות בהיי ההברה .משטר שהוםכם עליו כי הוא טוב לצבא אינו הולם
היים ציביליים .יתכן כי המשטר שהגהגתם הוא נוה מאד בימינו לכיבוש
גיל־גוער מטוים .הודאות הזאת אשר בה אתם פותרים כל מיגי שאלות,
הנאמנות ל״קו״ ,ההפץ להיות תמיד כשר בעיגי ה״מזכירות״ — סגולות
נוהות הן למשטר של כיבוש .ויתכן כי שלכם גדול בזה משל כל השאר .אך
אתם הלא מתכוננים לא רק להיי־צבא ,ולא רק לשלטון בילדים בני שש־עשרה,
אתם הלא מתכוננים להיי הברה ,להיי מבוגרים—.התעמוד לכם גם שם לימים
רבים ״הקולקטיביות הרעיונית״? הלא כבר כיום הזה ,כשתנועתכם עוד כל
כד צעירה ,זכיתם לםוטים ולאגוםים ־־־ מה יהיה גורלה של הקולקטיביות
בעוד עשר שנים ? חבטוחים אתם כי לעולם לא יבצר מכם לחשל את מוחות
צעיריכם וסזקיניכם ובניכם שכולם יחד לא יחינו לחשוב אחרת ממה
שתהליט ״המועצה ,הכפולה״? ונניה שההתפתחות הזאת היא מוצדקת
והסמכויות הציבוריות השונות שנטלו לעצמם הגושים אין לערער עליהן -
הלא תרשוני לשאול :מה מקומה ותפקידה של ההסתדרות בכל הקונצפציה
הזאת? כל עוד המושג ״קבוצה״ משמעותו היתה — מספר אנשים ההיים
את הייהס האוטונומיים והבוגים את משקם ברשות הברת־העובדים ,הייגו
מצווים לשמור מכל משמר את עצמאותם המותלטת של הישובים הללו .עתה,
כשכמעט כל יהידה משקית הנה למעשה אבר מן הגוש ,והגוש הוא גוף
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ציבודי בעל תפקידים פנימיים וחיצוניים ,והוא פועל ״מטעם״ תנועת
הפועלים כולה או שלא מטעם׳ אד תמיד בשדה־הכלל — עתה צריך אולי
לקבוע יחסים ה ו ק י י ם בין הגושים ובין הכלל .הנוער ,למשל ,הוא אחוזת־
גהלה לגושים .הגולה ההסתדרותית מתגהלת למעשה בידי הגושים .הדיך
והשבון האמיתי גמםר לא לועד הפועל של ההסתדרות .תפקידים חיוגיים
של התגועה גמצאים בידי רשויות מסוימות ,שכלל הפועלים אין לו שליטה
עליהן ,אין לו י ד י ע ה בהן — ואין ההסתדרות אלא גותגת מגדטיס ,הותמת
על בלגקים ,בלי שהיא שותפת לדיוגים ,להתלטות ,למעשים .האין זה מדלדל
את עצם חרעיון של הברת־העובדים חקרויד ,לכוון ,לחדריה לפקחן או
שמא חחלטנו לחפור את חברת־חעובדים לפדרציח א נ ר כ י ת של קומונות
צנטךליטטיות?
מדרי הדמוקרטיה אינם כל כד פשוטים ונוהים כמו הדיקטטורה.
הדמוקרטיה יוצרת מערכת־כלים מורכבת ,לשם הגנת המדינה והגנת היהיה
לשם שמירת התוק ולשם ביקורת ההוק ,לשם פיקוה הדדי של השלטונות
וחציבור .גם חמפלגות חנן חוליות במערכח זו .בחברתיהעובדים ביקשנו
ליצור מערכת־כלים מורכבת כזאת .כל מוםדותיגו גתוגים לפיקוחם של
הועדים המפקתים ,של ועדות ביקורת ,של מועצת ההסתדרות .גם ההסתדרות
עצמה נתונה לפיקוה ציבורי מבםגים וגם מבהוץ .היא נתונה בהוק המסגרת
הלאומית הכללית — בצורת הקונגרס ואסיפת הנבחרים היכולים לדרוש
ממנה דיךוחשבון .היא נתוגה לקוגטרולה מתמדת של מוסדות וחוגים וסיעות
בהסתדרות .מציאותה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל הגה גורם ודאי של
קונטרולה ציבורית .כל הלק מאורגן בתיד הציבור יש לו הלק בהשפעה
ובקונטרולה של ההסתדרות ומוסדותיה .לא כן ,לדעתי ,הגושים חישוביים,
אשר להם כיום הזה תפקידים ציבוריים ממדרגה ראשונה .והם משמשים
צינורות עיקריים לתנועת הפועלים —עליהם אין לו ל צ י ב ו ר ההסתדרותי
שום זכויות .לא השפעה ,לא פיקוה ולא ביקורת ,וגם לא זכות־ידיעה! אף
על פי שבראש כל גוש כזה מתגוטט השלט :הסתדרות העובדים הכללית .איגי
אומר ,הלילה ,שההסתדרות מוגבלת בסמכותה ,בזכויותיה .לא ,להלכה יש לה
כל הסמכויות והכוח שבעולם ,אד למעשה נהתכים הענינים ההיוניים שלה,
של כלל-הפועלים ,שלא על דעתה ,ומחוץ לדעתה.
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מי שסבור שכך צריך להלת יאמר זאת בפה מלא .יאמר :עבר זמנה
של אותה אחדות כוללת שבה דגלנו שנים רבות ,נכנסנו לתקופה של
 T־

דיפרנציאציה סוציאלית ופוליטית בתוך תנועת הפועלים ,רש להכיר בעובדה
שכל חטיבה ישובית יש לה םוברגיות ציבורית ,אידיאולוגית ,פוליטית,
הינוכית .יאמרו נא הדברים בגלוי ויהיה לנו אומץ־הלב לחשוב על כד
ולהסיק את המסקנות.
ואני שואל את המגינים על המצב הקיים :מה ,סוף סוף ,יהיה ו הלא
כולנו דוגלים בשם הסתדרות בעלת כודדפעולה ,כולנו רוצים מפלגה בעלת־
יכולת ,כולנו רוצים להבטית את השפעת תנועת העבודה בחיי העם ־ -כיצד
יעשה הדבר? הרי גם מי שסבור שתנועת הפועלים אין לה אידיאה אתת,
אלא שפלגים שונים שלה יש להם אידיאות שונות — איגגו רוצה בפירוד־
הלבבות הזה ,באי־האמון הזה ,בהוסר הכשרון לעבודה משותפת .במה איפוא
אתם אומרים לתקן את המצב? יהא שהמגמה שאני רוצה בה אינה רצויה
בעיניכם ,יהא שפתרון זח שאני מציע — איחוד התנועה הקיבוצית ,ותיקון
היחסים בין הזרם הקיבוצי לזרם המושבי ,ושיתוף מרכזי ההסתדרות
בפעולות הגושים ,ואיחוד הנוער ההלוצי׳ והדרכתו על ידי מרכז חינוכי
אחד ,והקמת מרכז שיהיה שליה התנועה כולה ואתראי בפני התנועה כולה —
יהא שכל זה אינו מוצדק ,אינו אפשרי ,אינו רצוי .יהא שכל זח חוא אוטופי
במציאותנו .יתכן׳ אבל אזי עליכם לפרש מה צ ר י ד ל ע ש ו ת  .עוברת
עלינו שעת־חירום אשר כמוה עוד לא היתה ,ואנו צריכים להיות מוכנים
לפורענויות חמורות עוד יותר ממה שעבר עלינו .לדעתי ,לא נוכל לעמוד
בהן בלי חשיפת מכסימום הכוחות הספונים בנו ,בכולנו .ואת הדבר הזח לא
נשיג בלי איחוד פנימי ,איחוד מחדש ,חזק ואמיץ מכל האיהודים הקודמים.
והמדאיג ומעציב ביותר ,שמגמח זו של איחוד חתנועח ובקשת דרכים
להסרת מכשולים ,מגמה זו שהיא חיונית הפעם יותר מכל זמן אהד ,ובלעדיה
אנו נדונים להוצאת כוחות לבטלה על טיפול בקליפות ועל מריבות־אהים ועל
התגוננות־שוא — מגמה זו א י ן נ ו ש א לה .והקיבוץ המאוהד מונע
עצמו מהיות שליחה וחלוצה.
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;הרצאה בועידה הדביעית של מפלגת גועלי ארץ־ישראל .רחובות ,אייר תרצ״ח(

א
כשנשאלתי מטעם הנשיאות לשמה של הרצאתי — לא ידעתי לכניתה.
בושתי לומר מה השם שבלבי .לפנים הייתי דורש ות1בע את איתור
המפלגות .עתה ,לאחר שהמפלגות נתאחדו ,אני בא לתבוע את א י ח ו ד
המפלגה.
ודאי תהיה זו אכזבה לרבים שבשעה זו שאומרים שהיא שעת הרת־
עולם — מי יודע אם הדת״עולם או הדם־עולם ־־ באה ועידת מפלגת פועלי
איץ-ישראל ופותהת את ועידתה לא בגדולות ,אלא ב״קטנות״ ,בשאלת
קיומה וליכודה הפנימי של המפלגה עצמה .איני זוכר אם כבר היה הדבר
בקורותיהן של שתי המפלגות אשר מתלד ד״תהברותן צמהה המפלגה —
שבמרכז עניני ועידה יעמידו דוקא את בדק־הבית של המפלגה .אד לי נראה
שדוקא הומר השעה מתייב זאת .לעתים יש צ»רר לבדוק את מכשירי•
העבודה ,להשחיזם מסדש ,לסגל אותם לצרכי השעה.
העת עתה לדבר בעניניגו הפגימיים? םבורגי שלא רק רשאים אגו,
אלא אף תייבים .מפלגת פועלי ארץ־ישראל אין זה תפקידה להמציא יתרונות
ופריבילגיות לחבריה .ישנן כמה מפלגות ,בעולם ובישראל ,אשר זהו תפקידן:
״לדאוג״ לחבריהן ,לעמוד על משמר האינטרסים שלהם',המשרות שלהם,
הכיבודים שלהם .לא לשם כד יצרגו את מפלגת פועלי ארץ־ישראל .ובשעה
שתחדור אליה רוח ״מפלגתית״ אשר כזאת תחדל להתקיים בשבילנו .למפלגת
פועלי ארץ-ישראל יש רק הצדקה אתת לקיומה :שירותה באמונה את תגועת
הפועלים בארץ ,את האידיאה של תגועת הפועלים בארץ .לא לשם שררה
הוקמה ,אלא לשם שמשות .ומשום כד גם הטיפול בעצמה ,בקיומה,
בחולשותיה ,בליכודה ובאהדותה איננו דבר הנוגע להבורת עםקגים בלבה
אשר המפלגה אומנותם ,אלא דבר הנוגע לציבור כולו ,שאותו היא משרתת.
ולםיכר אין הבירור הזה נעשה ׳בהדרי־הדרים ,כרגיל בדיוגים מפלגתיים•
פנימיים ,אלא לעין כל.
תייבת המפלגה לבחון את עצמה ,באיזו מידה היא מסוגלת כיום
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הזה למלא את שליחותה של תנועת הפועלים ,להבך את מהנות העולים
ההלוצים הנזונים בגולה מרוהה ומכוחה של התנועה הארץ-ישראלית ,לבהון
ולדעת מה כוחה לגבי הינוך דורוודההמשך בנוער שבארץ.

בטרם אגש לשאלות התמורות והמסובכות של תנועתנו רוצה אני
לנגוע בקצרה בעגיגים אשר איגם שגויים בויכוה ,אולם הם מוזנהים ,על ידי
כולנו .כננתי למשטר הארגוני של התנועה .יש פגמים במסלגתנו אשר יםודם
איגגו באילו גורמים השובים אשר קשה להתגבר עליהם ,אלא פשוט בתומר
משטר מתוקן .יש פשוט צורך להכניס סדרים בביתגו.
מי מהברי המפלגה ,וגם מן הנאמנים לה ביותר ,איננו מדבר במשהו
לגלוג על מ ו ע ד י ועידותינו ,על המרחקים שבין ועידה לועידה .איני יודע
אם כל אותם המלגלגים נוהגים אתרת בכל מקום שהם הם האתראים
לכיגוםי ועידות ולעריכת בתירות מחדש ולתידוש המנדטים .וספק אם השבו
אצלנו על טיב המעצורים הנערמים על דרד הפרוצדורות הללו והמביאים
תכופות לידי ״דתיות״ .אין צויד לתלות את העיכובים בפהד מפני בהירות
הדשות .אפשר בא הדבר מפני שיש לנו תביעות גדולות מן הועידה,
תביעות המופנות משום מה בעיקר למכנסים ,מפני שועידה אצלנו אינה
דבר שבהולין כמו באותן המפלגות בחיץ־לארץ המכנםות את ועידותיהן מדי
שנה בשנה ,בין שיש להן מה להדש ובין שאין להן .ואפשר גורמים לכד
התנאים הבלתי־נורמליים שבהם אנו עובדים .מתי היו לנו שתים״שלוש
שנים כתיקונן ,שיכולנו להתמםר בהן לדברים כתיקונם? אם כד ואם כד,
לא הגענו עד היום הזה ליצירת סדרים קבועים במפלגה ובהסתדרות ,שנדע
כי אנו תייבים בשמירתם .וזהו הדבר שועידתנו קרואה לתקן .גדלנו מדי,
שנהיה רשאים לתיות ללא הוק.
נ

יכולים אנתנו להאמין כי שליהינו שבהרנו בהם לפני כמה שנים
יבחרו שוב ושוב ,ואף על פי כן צריכים אנו ,לכבוד הנבחרים ולכבוד
הבוחרים ,ל ח ד ש את חסנדטים לעתים מזומנות ולא רחוקות .ואס דבר זה
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הוא צורך בריא של כל מפלגח בעולם ,אצלנו — שחרכב מפלגתנו מתחדש
עם כל עליה ועם התאזרתות עולים בארץ — לא כל שכן .כפעם בפעם
מתוספות אצלנו שכבות הדשות ,שעדיין אין להן אפשרות של התגלות
בציבור.
הצעתי למפלגה שתהוקק כי ועידותיה מתכנסות אתת לשנתים .אין
צורר שסדר יומה של הועידה יהיה עמום פעיםים רבים ,ושהיא תראה עצמה
הייבת לפתור בבת אהת את כל בעיות ההיים .יכולה ועידה גם לסלק את
עבודתה למושבים אהדים ,על מנת שכל מושב יתרכז באמת בסוגיה אהת
ויבקש לקדם אותה .מנהג זה — אורד הזמן הנדרש וריבוי הנושאים
המוצגים — איננו מן הדברים המסייעים לתכיסותן של ועידות .העיקר:
קיום הבהירות במועדים קבועים ,האפלציה לציבור שיביע אמון או אי־
אמון לשליהיו ,וההכרה שתהיה לשליחים כי הם משתמשים בסמכותם בזכות
מלאה לכד.
ד
לשם תיקון היי המפלגה ,לשם הגברת המגע בין המרכז לבין הציבור
יש צורך בהקמת מוסד הדש ,מועצה קבועה ,הנבהדת בועידה ,מורכבת
משבעים הברים בערך .איני קובע מסמרים במספרים .בין ועידה לועידה
יהיה זה ,בצירוף המרכז ,הגוף הציבורי המוסמך ליצג את התנועה.
הואיל ואין האפשרות לכנס את המרכז בקביעות מדי שבוע בשבוע,
יש צורך להקים לעזרת ה מ ז כ י ר ו ת ה פ ע י ל ה  ,העובדת את עבודת
המפלגה יום יום ,גם מזכירות רהבה יותר ,מהברים העובדים בשליתויות
שונות של התנועה .גוף זה צריך להתהייב ל ק ב ו ע ע ת י ם לעניגי המפלגה•
אין להסתפק במזכירות בלבד .יש להקים על ידה מהלקות לתפקידים
מסוימים הטעונים הרהבה .מצד הברות המפלגה באה דרישה להקים ועדת
פועלות על יד מרכז המפלגה .אני תומך בהצעה זו .ולא בה בלבד .במפלגה
שלנו הפונה לבני עדות שונות ,לבני ציביליזציות שונות ,יש צורך לפעף
את הפעולה ולהתאימה לצרכיהם של הוגים שונים ,הנזקקים לה ביותר .יש
צורך במהלקה מיוהדת ליוצאי ארצות המזרה ,במהלקה ללצאי-המערב,
במהלקה מיותרת לעניני הנוער.
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ה
רצוני להציע למפלגה שתקים מוסד הדש ,מוסד ״מקשר״ בתנועה.
בראשיתה של המפלגה ניסינו בזה וגם הצלהנו .יש צויד במוסד שלא יהיה
לו שום תוקף מתוקק ומבצע ,אלא ישקוד על בירור וליבון עניגים ושאאת.
צריד לכגם כפעם בפעם פגישות של פעילים ,של מקשרים ,של אנשים אשר
תוך כדי פעולתם המעשית דעתם נתונה לעיון ,להצגת שאלות ולבירורן,
אנשים אשר יש לחם ״חולשה״ לבחינת מעשים ומהשבות .כינוסים אלה לא
יחליטו דבר ,חם רק יטפלו בדברים אשר טרם גמלו לההלטה׳ אד בירודיחס
יכשירו את התנועה כולד! לשקול ולחחליט.
ו
רצוני גם לחציע עיקרון אחד ,אשר על פיו יבהדו אנשים למוסדותינו.
מפלגתנו אינה מתפארת בחומוגניות ,חיא גס אינד .שואפת לחיות כולח
״מעור אהד״ .היא מכילה סוגים שונים של פועלים ,פועלי עיר ופועלי כפר
ופועלי כיבוש ,צורות התישבות שוגות ,מורים ועובדים בפקידות ,שכירים
ועובדים במשק שיתופי ובמשק הסתדרותי ,שבטים ועדות .המוסדות
המיצגים של התנועה צריכים להקיף את כל אלה .יכולים לומר :״מה זה
השוב? מה למפלגה רעיונית־מדינית ולכל הפרוטרוט הזהו כל דיבור על
סוגים ועל שבטים איגו מביא אלא לידי פירור המפלגה .דייגו שגבהר את
האנשים הראויים מתיד אמון אישי בלבד ,בלי שים לב למוצאם ולשדה
הייהם״ .לא אהת שמעתי דיבורים מעין אלה .גישה כזאת יכולה להיות
במפלגה קטגה בעלת אופי משפהתי וכיתתי .שם ,יתכן ,אין צויד בדאגה
מיוהדת ובסידורים מיוהדים למען הביא לידי ביטוי ויצוג כל ההלקים
הפעילים שבתוכה .שם אין צויד בהקפדה מיוהדת ,למען מגוע קיפוהיס
ריאליים וגם קיפוהים מדומים והששות .אד המפלגה שלגו הגדולה ,כן תרבה,
איננה כת ואיננה מסתפקת בזה שתקיף משפחה אהת מתוד העם העובד.
אמנם ,אין המפלגה צריכה לנתר על הומר דרישותיה ,למען עשות את
השייכות למפלגה לדבר מ ח י י ג למען עשות את המפלגה ר א ו י ה
ו מ ם ו ג ל ה ללכת בראש מחנדדהעבודה כולו״ אד העמקת הדרישות להברי
המפלגה איננה צריכה להביא אותנו לידי הסתפקות במועט ,לידי התרכזותנו
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בתוכנו כמסדר שליט .המפלגה השואפת לגדולות חייבת לגדול ,לחקיף
המונים ,להיות אבךשואבת לכל הכוחות הצפונים בתוך מהנה העבודה
ובגלי״העליות .מפלגה כזאת מטבע הדברים שתהיה רבת־חוגים ,ויש צורך
שכל חוג יראה עצמו במפלגה לא מקופה ,מיוצג בצדק.
ז
בתנאים שלנו ,בתנאים של קיבוץ גלויות סתמיה יש לשאלה זו גם
השיבות היוגית יתירה .יש גלים גלים של ״הרשים״ ,המגיעים לביטוי וליצוג
באיתור רב ,ויש ארצות ושבטים אשר איגם מגיעים כלל אל ב י מ ת הזדים
הציבוריים .האם לא יזדמן לנו לעתים קרובות לשמוע מפי אנשים השובים
ונקיי־דעת וסובלים וגפגעים ,שמוסד פלוני נכבש כולו ל״רוםים״ ,ומוסד
אלמוני כולו בידי ״גרמגים״ ,ומוסד פלמוגי בידי דוברי־אגגלית ,ויהודי ״זר״
לא יקרב אליהם? האם אין בדברים אלה של אנשים מתלוננים יותר
מקורטוב של אמת?
והאם אין בתמונה מכאיבה זו כדי להעיד מה עלובה אחנתגו ומה
פגומה עדיין מידת אזרתותנו הלאומית בארץ?
יש שאני יושב באהת המסיבות שלנו ,במסיבת ההםתדרות או
המפלגה ,ומעביר עין על המסובים ועורך אנקיטה קטנה ,ואני מוצא שרובם
הגדול ,אם לא כולם ,הגם יוצאי ארץ אחת .כשזלמן הספיד את שלושת
הברינו הנעדרים ציין אותם כשליתי שלוש ארצות .אפשר ינקו שלשתם
משלוש ארצות שונות ,אולם שלשתם — ,ילידי ארץ אתת ,בני שבט יהודי
אתה ודאי לא מקרה הוא שהורתה ועלייתה של תנועת הפועלים הארץ•
ישראלית מקורן באותן הארצות ,הנפרדות היום ,שתיו לפנים כולן כאתת
״גלות רוסיה״ ,הנתונה תהת שרביטה הרוהני של התרבות הרוסית .אך
כשאני מוצא עוד היום כי במוסדותינו הרבים לא ניכר רישומם של יהודי
אשכנז ויהודי המזרה ויהודי אמריקה וכמעט גם של יהודי גליציה ־־־ הרי
הדבר מעורר מתשבות גוגות .גם לפי מידת משקלם היהםי בציבורנו —
אינם מיוצגים .ועוד יותר מזה אין האשד .מיוצגת במוםדותיגו לפי המקים
שהיא תוססת בהיי המשק והתרבות והתנועה הממשית.
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כשאנו ניגשים לבחור אנשים למוסדות עלינו לראות את ס פ ת
ה ת נ ו ע ה  .קיימת מפת התנועה ואין לשכוח אותח .יש ליצור באות־כוח
של התנועה במלואה ,בלי לטשטש ובלי לקפח שום חוג ציבורי .אך אין
המנה שכל הוג יוכל ל מ נ ו ת את א נ ש י ו ולהכניםם לתוך המומדות
המרכזיים .םידור כזה ,אשר םימגיו כבר מתגלים אצלגו ,היה הופך כל הוג
ל״קווץה״ ,ואת המפלגה עצמה לקונסדרציה של גופים גבדלים ,הבוהרים
להתאכסן תהת קורת גג אהד .אם ישתרר אצלנו משטר כזה אחשוב אותו
לקץ המפלגה ,לקץ בלתי־מכובד .מוטב לקיים מפלגות גםרדות ולכגטן
לפרקים לשם שיתוף פעולות ,מאשר לקיים בשם בלבד מפלגה אתת אשר
שיתופה אינגו אלא היצוגי.
הרכבת המוסדות צריכה להיעשות לפי המפה של התנועה• אך
ה נ ב ח ר י ם צ ר י כ י ם ל ח י ו ת נ ב ח ר י ה של ה ת נ ו ע ה  ,כולה,
ולא מ מ ו נ י ם מטעם ה ו ג י ם וגושים.
אנהנו זקוקים לבהירה א י ש י ת  ,לגילוי הבוהות האישיים הנהבאים
בקיפולי התנועה .אנו זקוקים ל א מ ו ן א י ש י• צריך שכל נבהר ידע וירגיש
שאף על פי שהוא בךהוגו והי בחוגו ,הריהו נבחר על ידי התנועה כולה,
ואהראי בפני התנועה כולה ,ומצויד בסמכות מלאה של שליה התנועה•
כל ההצעות הללו אינן ,לכאורה ,אלא הצעת תיקונים קטנים
למיכניזמום הארגוני שלנו .אין בהן משום פתרון רדיקלי לשוס שאלה.
ואף על פי כן מבקש אני לבלי לזלזל בהן .יש בהן כדי להבריא את היינו
ולהעשיר אותנו ,אם נקבל אותן ונקיים אותן ב ל ב שלם .תיקונים קטנים
אלה יש בהם כדי לקבוע את ס ד ר י ה ע ב ו ד ה במפלגתנו ואת מ ב נ ה ־
ה י צ ו ג הצודק שלה .אל יהיה הדבר קל בעיגיגו .לא גוכל לגשת לשאלות
מורכבות יותר כל עוד לא גתקן את הפגימות הפורמליות הללו•
ט
אמרתי שרואה אני את מפלגתנו כמפלגה לשירות הציבור .לא אמרתי
זאת לתפארת המליצה .יש להסיק מכאן מפקגות :מפלגה שרוצה לתנך
את הציבור במצוות — תהנך קודם כל את חבריה .המפלגה דוגלת
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בסיסמאות — חבריד .חייבים לקיים אותן .הסיסמאות אינן קלות• בעולם של
תוסר שויון אנו רוצים לקיים מגמודהשנאה ,בעולם של חוסר סולידריות
אנו שואפים לערבות הדדית ,בעולם של הפקרות לאומית וסוציאלית אנו
רוצים לקיים מרות הציבור על אזרהיו• אנתנו מתנגדים לכך שהלק מן
הישוב יכרע תהת נטל הרעב והמצוקה והלק אהד יהיה ברנהה .אנתנו
רוצים שע1ל המצב יפול באופן פרופורציונלי על מי שיכול לשאת ,על מי
שנפגע פתות .אין באומה ובישוב שום כ ו ה מ ה י י ב אשר ירסן את ההפקר
ואת פריקת העול .אין לציונות כוח מחייב ,אין לכנסת ישראל כות מהייב,
וכל זה בזמן שהעול הולך וכבד ,בזמן שיש צורך בהגנת התיים והיצירה,
בזמן שיש צורך שהמהגה העומד בתזית ידע כי לא לשוא הוא עומד וכי לא
כדי לקיים ישוב של פורקי־עול ופורעי מוסר הברתי הוא נותן את נפשו.
בזמן זה אנו משוללים כל יכולת להטיל את העול על מי שיכול לשאת.
כל אהד יכול להשתמט .במסיבות אלה מהווה המפלגה אי בישוב ,אי של
א נ ש י ם ש א י נ ם י כ ו ל י ם ל ה ש ת מ ט  .אי של נ ו ש א י ם ב ע ו ל .
בלעדי זה אין למפלגה זכות קיום .אפשר זה יביא לידי כד שמי שהוא מבין
המםודרים יותר יעזוב אותגו .יש פועלים שהיו הפצים להיות הברים טובים,
יש אינטליגנטים שהיו מםכימים להיות במפלגה ,אבל בתגאי שלא יפול
עליהם עול מט אהיה עול ״פדיון עבודה״ ו״משעך )ואני אומר,, :משעך איגו
רשות אלא הובר .(!,תנאים כאלה להברות לא נקבל .מוטב שנהיה ידידים
מרהוק ולא גיצור להברי המפלגה היים קלים כל כך.
זהו בעיני אהד התנאים גם ל א ה ד ו תה של המפלגה .אני מתכוון
בזה לא לאחדות שבארגון בלבה להברי מפלגה אתת צריך שתהיה הרגשה
שכולם נושאים בעול ,שכולם מתאמצים ,שלמרות הבדלי צורות היים ורמות
היים קיימים מאמצים נאמגים להגברת השויון והערבות ההדדית ולהלוקת
העול .זהו הקרקע אשר רק עליו תצמה אתדות המפלגה.
י
לאתר שנים רבות של הטפה לאהדות הפועלים ושל הגשמת אהדות
הפועלים ,עלי להודות קבל־עם שאין הענין פשוט כל כך ,ושאבני־מכשול
:ז־ ז

על דרכנו לא פםו .לא הרי שאלת אהדות הפועלים בארץ״ישראל כהרי שאלת
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אהדות הפועלים באנגליה ,ששם מעמד הפועלים גדל ,אפשר לימד ,מ א ל י ו ,
גידול טבעי• משצמהה שכבה הדשה של פועלים הרי היא נכנסת ליוניון,
והרי היא מאליה נכבשת למפלגה .מה יודעים שם מהבדלי שבטים וציבי-
ליזציות ,מהרגלי מחשבה שונים ,מהבדלי לשונות וסגנונות ,מכל אותם
הבדלי ע ו ל מ ו ת הפורצים אלינו עם כל גל של עליה הדשה ומתהדרים עם
כל גל של פורענות .שום כפלגת פועלים בעולם אינה יודעת תקלה זאת.
ולפיכך ־־־ כשאנו עושים איהוד עוד אין האיהוד עשוי .כבר נתסתינו בכך.
כבר ביצענו כמח איחודים .ועוד חשאלח קיימת .כי ח א י ח ו ך א י נ ו
מעשד .ח ד ־ פ ע מ י  ,א ל א פ ר ו צ ס מ מ ו ש ך  ,אולי פרוצס בלתי•
פוסק .ה א י ה ו ד ט ע ו ן כ פ ע ם ב פ ע ם ה ת ח ד ש ו ת ו ה ת ג ב ר ו ת .
ויש שבשעת עשיית חאיחוד נשאר סדק ,והםדק דרכו לילך ולהרהיב .לפיכך
אין אנו יכולים לשבת בשלוח ,אלא צריכים אנו לבדוק כפעם בפעם את
הפגימות שבאיחודנו וללכד מחדש.
לא אעלים מכם ,שבבואי לנקודח זו חריני מתקשח בדברי .במשך
השנים האתרונות השמעתי בעל־פה וגם בכתב את דעותי בשאלות הללו
ההוצצות בינינו .ביקשתי להפנות את תשומודהלב לשאלות הנוער ,לרמת
חחינוך שלו ,לשאלת חדרכת חנוער — מי נמי אחראי לה :אם קבוצות
קבוצות של חברים חפועלים על דעת עצמם או חחםתדרות כולד .כהטיבה
אהת ז עירערתי על הפירודים בתנועה הקיבוצית ,על חניגודים חסרי הצדקה
בין הקבוצה למושב ,על ערבוב תפקידים וסמכויות .כל השאלות הללו
כרוכות בעצם בשאלת איהודה של המפלגה .ואין לבי עכשיו לחזור לאותם
הדברים .ואין לי אלא לסמוך על זכרונם של צירי הועידה.
יא

שאלת מצבה הפנימי של המפלגה היא בשבילי לא שאלת הבדלי
דעות בעניני אידיאולוגיה או מדיניות ,כי אם שאלת יה ם י • ה ב ר י ם.
איגי חושש להשתמש במלה זו ,״יהם״ ,אף על פי שגפגמה מרוב שימוש .לא
חילוקי־דעות מסכנים את קיומנו .אגו היים בתקופה רבודםבכים ורבת־
מבוכות ,וגם מפלגות מצומצמות — המקנאות לאחדותן חתורגית — אכולות
ניגודים פנימיים .המפלגה שלגו יכלה לעמיד בויכוה על ההסכם ,ולמעשה
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גם למדה ממנו לא מעט ,ואבי רוצה להאמין כי גם חויכוח על חלוקה לא
יחלק אותנו .אני רואה צידד לחזור בכל הזדמנות ,שהויכוה ב ק ר ב נ ו
על החלוקה איננו ויכוה על משא־נפש הציונות ,כי אם על ראיית המצב
הפוליטי .במצב זה שבו נתון עתה העולם ,באימה אפלה זו ,בליקוי־מאורות
זה ,אין לתמוה על הבדלי־ראיה והבדלי־אוריגטציה גם בקרב תנועה בעלת
מטרה אחת ובעלת רצון אהד .יש רק לעשות הכל — לא על ידי הטלת מרה
ולא על ידי הידוד גיגודים ,כי אם על ידי בירור הפשי ורהב — למען התגבר
על המבוכות .זה דורש גם אורר־רוה והקשבה הדדית בקרב הברים.
הבדלי־דעיון והבדלי־אודינטציה אינם מסכנים את אחדותנו .ניגודים
אלה נישאים ונעלמים על גלי ההיים והתנועה .הם צפים וגם פורצים ,עתים
מפרים ,עתים מתהםלים ,מתגלגלים במהזור־ההיים .אד קיימים ניגודים
אהריס ,הנראים לי בלתי־רציוגליים .הללו איגם פרי דעות ולא פרי
אינטרסים .הם רק נאתזים בניגודי הדעות או בהבדלי האינטרסים ,בין שהם
קיימים בין שהם מדומים .הגענו לכד ,שכל איגוד חדש מצמיה גס גיגוד חדש.
םבורגי שסיבת הגיגוד היא לא באיגוד ולא בדעה ולא באינטרס ,אלא
בנו ,בנושאי האיגוד ,בנושאי הדעות ,בנושאי האינטרסים .לא הצורה
ההתישבותית ,לא מהלך המחשבות ,לא נטיות פוליטיות — לא הס הגורמים
לגיגודינו ולתידודם .גורמת ה ע ק מ ו מ י ו ת שבלב ,הוסר הכשרון לאהות״
פועלים ,חוסר היכולת הנפשית להתמזג בהיי התנועה ,הוסר הנכונות הנפשית
לראות בחבר — גם אם הוא נמנה על שבט אחר — שותף גמור ,אשר אתה
אהראי לו והוא אחראי לד ,הוסר הרצון לחבין את בן הארץ חאחרת ,את
הביד הסתדרות נוער האחרת .קל יותר לסכם דכוה פוליטי או אידיאולוגי,
לישר ביגוד של איבטרםים מעשיים ,מאשר לעקור ביגוד שאין לו קרקע־של־
ממש אלא הוא מון כולו מן העקמומיות שבלב.
יב

מה טעם ,למשל ,לאותו ביגוד ,המקובל כביגוד קייס ,בין הקיבוץ
והמושב ? וכי כיון שאדם הי בקבוצה והשני במושב — לפיכר יש ביניהם
ניגוד ענינים? אינני רואה שום יסוד של ממש לגיגוד אשר כזה .מצב
ההתישבות ומצבה של תנועת הפועלים אינם מתייביס מציאות ניגוד זה.
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ולא הקבוצה ולא הקיבוץ ולא המושב אין להם צורך בו .אפשר להבין
מציאות ביגוד זה מתוך מסיבות ההתהוות של הקבוצה והמושב ,אך אין
להצדיקו בשום פנים.
גם המושב וגס הקבוצה הם תזיובות טבעיים ותוקייס בתבועתבו ,אד
בשעתו בולד המושב מתוד ביקורת הקבוצה ,ביקורת שהיתה סגעת לעתים
גם לשלילת הקבוצה .תבדקו את רשימות אבשי המושבים הראשובים ותראו
שהבריהם ברובם היו מיוצאי הקבוצות הראשובות .הם עזבו את הקבוצה
לא מפבי שהיפשו לעצמם היים יותר קלים ,אלא מפבי שביקשו ד ר ד א ת ר ת
ב ע ב ו ד ה  .אותה שעה ששתי צורות ההתישבות העובדת עדיין לא היו
בטוהות בקיומן ולא הוכיהו את צדקת דרכן והעולם הצלבי ראה בבו מבלי
עולם ומבזבזי כפף הציבור — היתה המרירות הבפשית בותבת את אותותיה
בויכוה הבלתי־פורה שהתבהל בין הברי המושב והקבוצה .היתה אוירה של
פהד והרדה .בבי צורה ישובית אהת הששו שמא הצלהת הצורה השביה
תעמיד בסימן שאלה את עצם דרכם.
והרי זה כבר יצאבו ממצב זה .קיומם של משקי העובדים׳ לכל
צורותיהם ,איבבו תלוי ברכוה .ועם כל תלאותיהם ,הרי הם עכשיו׳ מבהיבה
יהםית ,העבף היותר איתן במשק הארץ־ישראלי .כשאבו הוזרים וקוראים
עכשיו את הרכוהים מלפבי חמש־עשרה שבה הס בדאים לבו ילדותיים .היה
מי שהיה בטוה בתכלית הבטיהות שהמושב מוכרה להתגוון וליהסד למשק
קפיטליסטי .היה מי שהיה בטוה בתכלית הבטיהות שהקבוצה אין לה קיום
משקי ,ואיבה אלא צורת־מעבר .היה מי שידע בודאות שכל הרהבה הקבוצה
למעלה ממספר אופטימלי בתון מראש תביא לידי הורבבה ,וכל הכבםת
מלאכה או עבודודהוץ לקבוצה סותרת את בריאותה המשקית .ההששות
בתבדו .יהט הביטול מאת צורה אהת להברתה אף הוא הלף ,וביטל כל יסוד
מן המהשבה שצורה אהת בבבית מהורבבה של חברתה .להיסד ,שום צורה
של ההתישבות העובדת אין לה תקוה לעלות מירידתה של הברתה .קיימת,
ואס לא תמיד בראית ,ערבות הדדית בין כל משקי העובדים :כל משיד
עבודה הנבנה ועולה — מביא בצהון לעצמו ובצהון לכל ההתישבות העובדת.
גצהון המושב הוא גם בצחון לקבוצה ,ובצהון הקבוצה הוא גס גצהון למישב.
אין שום מקום להתירה ,אין שוס מקום לצרוודעין.
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פגכדחיחטים איננו טבוע בגוף חמפעל חהתישבותי ואף לא בטיבם של
זרמיו .חוא טבוע בגו בעצמגו ,באיזו עקמומיות ארורח שבגו ,שגם את
הדברים חטובים שאגו עושים איגנו יודעים ללוות בםבר פגים יפות ,שאת
ההברות שאגו מקיימים איגגו יודעים לקיים בעין יפה .ואגי מעיז לחשוב,
אף על פי שאין הדברים כתובים בשום תקנון של הסתדרות פועלים ,כי עין
יפה להבר ולמפעלו של הבר היא אהד היסודות של סולידריות פועלית.
ואנהנו משום מה נוהגים לקיים את םולידריותנו בפנים נזעמים דוקא.
שום צורה התישבותית אין לה תקוה להיבנות מחורבנה של הברתה,
אך כל צורה התישבותית כאילו נכוית מהופתה של הברתה .הדבר מזכיר
את ההתהרות שבין הירה והשמש בזמן ששניהם היו שוים :״אפשר לשני
מלכים להשתמש בכתר אהד?״ כאילו אורו של האתד יגדל על ידי מיעוט
דמותו של משנהו .אין זה דבר שבאידיאה ,אין זה דבר שבאיגטרם ,זהו
דבר־מה שבאויר .ואת האויר יש ,פשוט ,לטהר .שנים רבות טבלנו מן
ההתנכרות המפלגתית ,סוף סוף השתהררנו ממנה .עתה עלינו לשים קץ
למידורההתנכרות שבתוך חאיחוד ,לשים לה קץ על פני כל סולם ענינינו
ההכרתיים ,מן ההתישבות ועד להיגוך הגוער .המצב הקיים לא חגביר ולא
העלה שום צד בתנועתנו .יש עמו רק הפסד והשפלה.
יג
אי אפשר לדבר בשאלת איהודה של המפלגה בלי לנגוע בשאלת
היהםים בין שגי הגופים :הקיבוץ המאוהד והבר־הקבוצות .איגגי מתכוון
הפעם להיכנס בעבי הקורה הזאת ,אך אי אפשר לי לעקוף את העגין.
רציני ,ראשית כל ,להסיר מכשול אהד מדרך הבירור .יש סבורים כי
מי שתיבע את איהוד התנועה הקיבוצית הרי הוא ,מן הסתם ,שילל את עצם
קיום הגושים ההתישבותי״ם .אין זי אלא טעות .מי שסבור כי כל מפעל
מושבי או קבוצתי ״לבדד ישכין״ ואיגגו זקוק לקשר הברתי ומשקי עם
הבריו ,לא יבוא לטעון לאיהוד התנועה הקיבוצית ,אלא ידרוש את פירוק
הגושים .מעולם לא דרשתי את פירוק הגושים .דרשתי קביעת ההומים בין
פעולת הגושים ופעולת בהסתדרות והמפלגה .דרשתי את איהוד התנועה
הקיבוצית לגוש אהד ,וכל עוד הקיבוץ הארצי עומד מגגד הריני דורש את
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איהודם של הקיבוץ חמאוחד ותבר־הקבוצות .דרשתי תיקון היחסים ושיתוף
פעולה בין הגוש הקיבוצי המאוחד ובין גוש המושבים.
אין בדעתי להרהיב כאן את הדיבור על היהםים התמוהים שבין
הקיבוץ המאוהד וחבד־־הקבוצות בארץ ובגולה .הדברים ידועים ואיני רוצה
לגרד את הפצעים .רצוגי רק לציין כי המרהק העגיגי הלך ופתת במשך
השנים ,וניגודי-היתםים פרצו וגברו.
לא אשתמש בהרצאתי זאת כדי להוסיף ולהטיף לאיהוד התנועה
הקיבוצית־קבוצתית .איני יודע אם הועידה יכולה לקבל התלטה בשאלה זו.
אם כי מפלגה המרכזת בתוכה את כל הצורות הישוביות ,ואשר השאלה הזאת
נוגעת בנפשה ,אי אפשר לה שתתעלם הימגה .אלא שהשאלה הזאת ,הנוגעת
להייהם ממש של אלפי הברים ,לא תיפתר אם ההברים ההיים בזה לא ימצאו
את הפתרון .ואין לי אלא לבקש שהועידה תיצור את האוירה ההכרתית
הדרושה לבירור זה ,ולסמוך על הכוהות התיוניים שבתוך הקיבוץ והקבוצה
שלא יתנו מרגוע לנפשם עד אשר יבצעו את האיהוד .אולם השאלה המטרידה
את הועידה אינה רק שאלת מגיעת הגיגודים בין הגושים בלבד.

התנועה כולה מעונינת ב ה ב ה ר ת ה ת פ ק י ד י ם ו ב י ה ודם.
אינני יודע אם יש בתנועתנו היסטוריון מומהה אשר ידע לתשוף את מקור
הדברים .ואני לא אקבל על עצמי תפקיד זה .אך עובדה היא כי ברתבי
ההסתדרות והמפלגה והגושים ההתישבותיים השתררה ערבוביה כזאת,
שאינך יודע כיום מי אהדאי למה ומה שייך למי .לפני שגים רבות ,בראשית
ימי ההסתדרות התקלאית ,היתד .זו טועגת למפלגות של אז )שבעצם היו
אף הן מעין גושים ישוביים( ,שלא יכגםו לתהומיה .היא לא דרשה את
ביטול המפלגות ,היא רק אמרה :תעסקו אתן במה שמפלגה צריכה לעסוק
ותנו להסתדרות התקלאית לעשות מה שהטתדרות התישבותית של פועלים
הקלאים צריכה לעשות .זמן רב ניטש הויכות .וסוף סוף גגמר .המפלגות,
שטענו קודם כי אי אפשר להן בלי תפקידים מישבים ,ויתרו על התפקידים
הללו ונשארו בהיים ושדדדהפעולה שלהן לא קופת ,וההסתדרות קיבלה את
שלח .עכשיו חזרגו ,בגלגול חדש ,לימים קדומים.

חבלי איחוד ושלבי איחוד

121

אל נא יטעו בדברי .אין כונתי לחאשים את מי שחוא או לחטיף מוסר
למי שחוא .לפנים חיו מחברי טפרים נוחגים לחתנצל בחקדמותיחם כלשון זו
בערך :תמה אני אם יש בדור זח מי שרשאי לחוכיח .אף אני אומר כך.
אינני מוכיה ,ואף איני מקבל על עצמי לפסוק בשל מה ובשל מי התפתחו,
או יותר נכון ,התגלגלו ,הדברים עד לידי כך .אפשר שהיו כמה שטהים
עזובים ,וההםתדדות לא עשתה את שלה ,ומי שבא ועשה תבוא עליו ברכה
על עצם העשיה .אך אין םיבח זו או אחרת משנה עתה את עצם תמונת המצב
שנתהווה :קיימים כמה תפקידים ,הנוגעים לכלל ציבור־הפועלים והוא
אהראי להם ,והם מתמלאים לפעמים במידה מרובה ולפעמים במידה מועטה
על ידי הלקים השובים מן הציבור ,אלא שהכלל עצמו אינו עושה את תובתו,
ואין לו לא ידיעה בענינים ולא שליטה בהם.
ערבוב־תםקידים זח ניכר לא דק בתחומים המשותפים של הגושים
ו ה ה ם ת ד ר ו ת .הוא מבצבץ גם בתהומי הגושים ו ה מ פ ל ג ח .איזח יצר
פוליטי הבוי אשר איננו מוצא את גילומו בהיי המפלגה מבקש להתגלם דוקא
בגושים חישוביים ולעשותם מעיךמפלגות .ישנן כמה מידות וכמה מדרגות
בדבר .מובן מאליו ,שהדברים איגם אמורים בקיבוץ הארצי של ״השומר
הצעיר״ ,באשר אנשים היצוניים אנהגו לגביו ואין אנהנו מעיזים לערער על
העדות שהוא מעיד בפירוש על עצמו ,כי אין הוא מפלגה כלל וכלל .אין הוא
אלא קיבוץ של אנשים החיים בצוותא בשטה ארצי ,והם מסדרים את עגיגיהם
בשותפות ,ו״ממילא״ גס את עניניהם הפוליטיים ועמדותיהם האידיאולוגיות
ותעמולתם הציבורית וקשריהם בבהירות .ורק אנשים רעי-לבב ומתכווגים
להוציא לעז יקראו להם מפלגה .אבל יורשה לנו לציין משהו לגבי אותם
חגושים חישוביים ,שרוב חבריחם חנם חברים למסלגח וחם חיים את הייהם
הפוליטיים והציבוריים במפלגה חמאחדת .ודאי שאינם מגיעים — וגם איגס
מבקשים להגיע — למדרגת ״השומר הצעיר״ ,אשר ״הקולקטיביות הרעיונית״
שלו פותרת בטיםונות לכל חבריו את כל השאלות העולמיות — שאלות
השעה ושאלות שב״השקפודעולם מדעית״ ,שאלות פוליטיות וסוציאליות
ושאלות פוציולוגיות ופילוסופיות ותרבותיות ,אף שאלות המדיניות
הציונית — ודאי שחגושים חישוביים שלנו רחוקים ממדרגה זו ,אך אין אגו
מתעלמים מן העובדה כי יש שגס אותם תוקפת התשוקה להוות תחליף
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סז
במסגרת הדיון על איחוד התנועה ועל ישור הדורים רעיוניים
וחברתיים חפצתי להביא לפני הועידה הצעת מפעל שאני נושא את נפשי
אליו זה מכבר .לא פעם הייתי משוחח בו עם בילינםון :מה אנו עושים לחינור
המשמרת הצעירה של התנועה? מנין ימצאו לנו הכוהות הרעיוניים
וההשכליים הנדרשים לעבודת הבנין העצומה שלנו? האין התנועה שלנו
אוכלת את ״הקרן״ ? הדור הראשון של תנועת הפועלים בארץ ינק מאוצרות
רבים .מה אנו עושים כדי שגם הדורות הממשיכים יקבלו אפשרות של יניקה
מאותם האוצרות ? היו זמנים שהצעיר היהודי היה מוצא בבית־הורים ירושה
עברית גדולה .היו זמנים שלפני הצעיר היהודי המבקש ללמוד והמוכן לכתת
רגליו לשם כד היו פתוהות אוניברסיטאות אירופה .היו ימים והעולם הגדול
היה פתוח ומי שביקש ללמוד ולהכיר את העולם היה מוצא אנשים ,הברה,
ספריות ,מרכזי־מדע ,מורי־הדור .באותו עולם צמחה חציונות ,צמחה תנועת
הפועלים היהודית .וגם תנועת הפועלים הארצישראלית אשר נאבקה עם
אותו עולם ומרדה בו — אף היא בתוכו עלתה וממנו קיבלה מלוא חפנים.
היא לא הסתפקה במה שקיבלח ,אלא חעבירח תחת שבט הביקורת ואף צרפה
בכור־הייה .ראשיתה של הנועת־הפועלים עוד ראתה בתוכה את ברגר ואת
גורדון ,וגם בגולה קמו לציונות הסוציאליסטית אישים בעלי שיעור״קומה
אשר חייהם הרוחניים ופעולתם התרבותית הרגו מן התהומים הצרים של
הבורסה המפלגתית .כל אלח סייעו לעיצוב דמותן של עליות־חעבודה
הראשונות.
הדור החלוצי הגדל לעינינו לא זכה לכל אלה .בית־המדרש הרום
האוניברסיטה — לא לו ,העולם הגדול — סגור בפניו .ואילו גם נפתה -
שאלה היא מה יש לו בימים אלה לתת לצעירים יהודים .אנו רואים באיזד
מצב באים ילדי ישראל מפולין ומגרמניה .וגם הבוער הארצישראלי הטוב
המידבק בחיים הלוציים ,אינו מביא מבית־הםפר את המטען הרוהני אשו
יאפשר לו לפגוש כראוי את התלאות והמבוכות וגם את היצירות הקודאוו
לו והבעיות התובעות ממנו פתרון .והרי כולנו מתפללים ומאמינים כי דוו
גדול זה היוצא לקראת העתיד יזכה לבצע מה שלא ביצענו עד כה .עלי
איפוא להיות ד ו ד ־ ה ה כ ר ע ה במובן הכיבושי והישובי ,במובן התרבות
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והמדיני .על כתפיו הרכות ירבץ המטען הכבד ביותר :צרכי בנין עם ההילך
ונחרב ,הצירך בליכוד כוחות קונסטרוקטיביים בתיך עולם של הפקר והרם,
חיבור השרשרת ההיסטורית אשר חולייתיה ניתקית ומתפזרות .האם שקדה
התנועה הציונית ,האם שקדנו אנחנו

ל צ י י ד את הדור הממשיך לדרכו

הקשה? האם דאגנו לכנס את מיטב הכיתות ההלוציים שבדור זה ולמסור
להם את המפתחות אשר בידיגו ?

יז
זה מכבר היתה צריכה תנועתנו להשיב את דרכה ,ולא לםמיד על הגם.
הצעתי למפלגה שתחליט הפעם לגשת למעשה ,להתחלת מעשה .עלינו להקים
מיסד חינוכי של התנועה .מיסד של קבע .עשינו פעם אחת נסיין יפה של
סמינר מפלגתי נודד לשלישה הדשים .עתה עלינו להקים׳ מוסד בר־קיימא,
במקים קבוע ,עם מחזירים קבועים .וחניכיו ילמדו בו לא שלושה תדשים,
אלא שנה שלמה .שילמדו — כלימר ,לאו דוקא שישמעו הרצאית ,אלא שיעבדו
בעצמם ,שירכשו ידיעות ,שיתרגלו בעבודה עיונית ומחקרית .ושהעבודה
העצמית תיעשה לא בפיזור ולא במקריות ,כי אם בשיטה ,בהדרכה ,במתן־
עזרה ,בתנאים המאפשרים לימוד פורה .עלינו לנקוט שוב בעיקרון הפדגיגי
ששלט

בישיבות:

,

אין הלומד יוצא ידי חובתו בשמיעת ״השיעור /

תפקידי של ״השיעור״ — לעורר ,להניע ,לפתוח פתח .ללמוד — אין פירושו
להיות כלי־קיבול פאםיבי לדברי המרצה אי לדברי הספר ,כי אם לעביד,
להיאבק עם ההימר ,להתגונן ולרכיש את ידיעת הדברים ואת הערכתם מתיד
פעילות רוהגית.
מיסד הינוכי כזה ,המלקט את תלמידיו מכל קצוי התנועה והמביא
איתם במגע רוהני קריב עם אנשי המדע והמחשבה והתנועה ,יש לראיתי גם
מבתינת הסרת מתיצית ,מבתינת ליכוד ציבורגו ואיתודי .אפשר ,כמובן ,לומר
כי אין החיבה לעשות את העבודה התרבותית במסגרת הרחבה של המפלגה,
במסגרת הנראית למישהו רחבה מדי .יש סבורים כי במסגרת צרה ייתר
ניתנים הדברים להעמקה יותר ,לגיבוש ייתר .ואכן ,בפינית שיגית של
תנועתנו יש לראית מאמצים רבים לפעולה הינוכית .די לנו אם נזכיר מן
הזמן האחרון את הסמינר של הקיבוץ המאותד ,את הסמינרים השונים של
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הסתדרויות נוער .יש ברכה בכל אלה .וכל פעולה הלקית כזאת יש בה ודאי
שירות טוב לתנועה כולה .ואף על פי כן הריני מעיז לומר שפעולה תרבותית
רעיונית הנעשית בתוך חוגים חלקיים ,בחוגים ״מעור אחד״ ,מפסידה הרבה
מן הברכה שהיתה עלולה להביא אילו היתד .מקיפה גם הוגים אתרים והיתד.
נעשית באוירה של כלל־התנועה .כבודם של האנשים והמפעלים במקומם,
אך יש השיבות לא רק למרצים ולתורות ,השובה גם הפגישה בין הבר לתבר,
בין הבר עירוני להבר כפרי ,בין הבר הקיבוץ להבר המושב ,בין הבר
להסתדרות גוער אהת לבין הבר להסתדרות גוער אהדת ,בין מגמות רעיוניות
שונות .כל כמה שהיי־הגולה והמכירות והמסורות וההרגלים מפרידים
ומקימים מחיצות בינינו — חייבת ציבוריותנו לעשות פעולה שכנגה להרוס
מחיצות ,לפזר זרות ,לשתף בקנינים רוחניים ,להפגיש׳ למזג .וזאת יוכל
לעשות רק מוסד שהוא נחלת התנועה כולה ,ושכל הלקי התנועה יראו בו
את ביודמדרשם .ואין המוסד צייד להסתפק בהנהלת היש הקיים ,המקובל
והמבודד .צייד שימצא בו הכוה להעמיד לבירור דברים הטעונים בירור
ועיון הדש.
משום שאני רואה ככה את תפקידו של המוםד ההינוכי — שאיני
רוצה לקרוא לו לא קולג׳ ולא סמינר ולא אוניברסיטה של פועלים — לפיכד
אינני רואה את הקמתו כדבר קל .וגם לא כדבר זול .לא קל לרכז את הבר
האנשים אשר יתמכרו להקמתו .לא קל יהיה למצוא את האנשים אשר יאהדו
בקרבם את נםיוךחחיים הארצישראלי ,את נםיונה הפנימי של תנועת
הפועלים ,עם ההכשרה העיונית והמהקרית .לא קל יהיה למצוא את חאמצעים
בשביל הקמת המפעל הזה ,הבנינים ,הםפריה ,הדרי־העיון .לא קל יהיה
לפתור את שאלת פרנסתם של המורים והתלמידים .אד ראוי הוא התפקיד
הזה שמפלגתנו תאזור את כוחותיה להגשימו.
יזז
הגיעה השעה שהמפלגה תעמיד על סדר יומה את ש א ל ת ה נ ו ע ד .
גם בשאלה זו כבר אמרתי את דברי במסיבות שונות ,וגם בועידת ההסתדרות,
ולא אתברד כי ראיתי ברכה בעמלי .שאלת הגוער המורה לא מבהינה
ארגוגית או מבהיגה מפלגתית .ה י א ה מ ו ר ה כ ש ל ע צ מ ה .
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ולא מפני שהנוער הארצישראלי חוא צחיח ,חלילח .אדרבא ,זכינו
בשנים ד״אתרונות לראות את הנוער הארצישראלי מקים מפעלים חלוציים
וכיבושיים אשר בהם נתברך .ראינו את 3ען ,ראינו את בית־השטה ,את תל•
עמל ,את סדום ,את מעוז ,את גינוםר .אנהנו רואים כמה התהלות צעירות.
ראינו את הנוער הארצישראלי בשנות הפורענות ,בצאתו להגנה .אין שום
ספק בדבר שיש בנוער הנולד והגדל בארץ הומר הלוצי שאיננו נופל בערכו
ממיטב הגושים ההלוציים בגולה .הדעה הרווחת כי הנוער ,,הצבראי* הוא
מםוכה וגוקשה ,תםר לתלותיות של רומגטיקה ,וכי בגלל הוסר הדיטטנץ
להניד .ההלוצית ולהעפלותיה לבו גט באלה — דעה זו גתבדתה בההלט .אילו
היתד .דעה זו מתאמתת היה בזה הגזר־דין הקשה ביותר על מפעלגו ותקותגו.
אך זו בלבד ,שלא אבדה תקותגו מן הגוער הגדל אתגו ,אין בה כדי להרגיע
אותנו .מה הלקו של הנוער ההלוצי בקרב הגוער הארצישראלי כולו! הלא
בכרך אתד גדול בתוצלארץ אתה מוצא יותר בני ארצישראל מאשר בכל
המפעלים התלוציים שתוקמו במשך שגים.
בראשית דברי אמרתי משהו על משטר־ההפקר שבארצהתקוה ,על
תוסר מרות לאומית ,על הוסר כות ממלכתי או ציבורי אשר בידו להטיל
מצוות וחובות• רוצה אתה לראות עד היכן הפקרות זו מגעת — תפנה אל
הנוער .בשעה שרבבות אנשים מישראל דופקים על כל השערים הנעולים
ומצפים ליום בו תתן להם הארץ הזאת מפלט ופדות ,בשעה שכל צעיר
נ ד ר ש כאן — בשעה זו אין צעירי הארץ הדלים מהתחמק! וכשפרצה
הרעה — לא נהרו בהמוניהם אלפי הנוער הארצישראלי הפזורים בכרכים
שבחררלארץ אל משרדי תברות־האניות כדי לשוב הביתה ,כדי להיות עם
אתים בצרה.
הרי עובדה היא שהנוער הארץ־ישראלי אשר קיבל כל כד הרבה
מן הציונות ,אשר קיבל בקלות לשון עברית ותיגיד עברי ,אשר קיבל את כל
חטוב שבחיי הארץ ,את הרגשת ההירות ,את הקומה הזקופה ,את בריאות
הגוף ושמתת התיים ,אשר קיבל כאן מולדת ועם — כל מה שחסר לגוער
היהודי בגולה — שגוער זה ברובו הגדול הנהו דל־שרשים והםר הרגשת״
אזרה ובשבתו בארץ הוא מבקש לו דוקא פרנםות קלות ונוחות ואת הובותיו
הלאומיות הוא מוהל במים ויוצא ידי הובתו בלאומיות נבובה ובלתי־מתייבת,
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ואד נפתה לו פתה של קרירה בהרדלארץ הריהו אץ־רץ לכל קצוי תבל ולא
ידע בושת.
אינני נוטל לעצמי את הרשות לדון מה הלקו של ביודהםםר בכשלון
זה של ההינוד העברי ומה הלקם של גורמים אהרים• אד עובדה היא שאין
בית־הםפר עומד בפרץ .אינגי יודע מה הושבת הנהלת החינוך על זאת׳ אד
אינני רואה מצדה שום מעשה ושום תכנית לעשות את בית־הפפד העברי
בית היוצר לאדם פרודוקטיבי ולאזרח בארץ ,חמפוגל וחפץ לקהת הלק
בבניגה.
אד אם ביודהםפר איננו מתעורר ,אם הנהלת החיבוד אינגה
מתעוררת — אין תנועת הפועלים יכולה לראות בבלע את הנוער ולשקוט.
הכאב — כאבנו .היתכן הדבר שהמפעל ההלוצי בארץ ימצא את גואלו בנוער
יהודי שבא ממרתפי הדלות ,מעמקי הבכא ,אשר אבותיו לא הפצו או לא יכלו
לתת לו קורטוב של היבוד עברי ,בנוער שבא לארץ מעולמות זרים ורחוקים,
בלי לשון ,בלי עם ,בלי מולדתן והנוער שנולד ונתהנד בארץ ,שהארץ
מולדתו והעברית שפתו ,ושמש הארץ שמשו ,וכל הסתגלות לצרכי הארץ,
לעבדה ולשמרה ,ניתנת לו בקלות יתר ,והוא שומע יום יום בביתיהםפר
וברהוב ובעתון מה אנו כאן ומה מעשינו כאן — נוער זה יבחר לו ארתות
היים שאינם אלא בעיטה במאמצי האומה ובתקוותיה.
בכל מקום שבעולם ,בכל גיטו מפואר או מכוער ,אתם מוצאים צעירים
ילידי הארץ והניכיה .מהם שמאריכים שבת ״לפי שעה״ ,מהם ששקעו כליל.
לפנים היו אומרים :הללו בני הישוב הישן הם או בני האכרים .והיו תולים
את הקולר ב״הלוקה״ או ב״פקידות״ .עתה אנו זוכים לפגוש בגולה מכל
השכבות שבישוב ,גם מן ההדשים שבתדשים .בני מורים׳ בני עסקנים ,בני
אנשי־המעלה ,מי שהיו הברים בכל מיני הסתדרויות גוער .כולם ,כמובן ,יצאו
מתור אהבת התורה לשמה ,מתוד רצון להתכונן ו״להיות מועילים לארץ״.
גם זוהי מעין ״הכשרה״ ,הכשרה של ארץ־ישראליים ,הבזים למה שהארץ
עלולה לתת להם ולהוטים אהרי מה שאיגה יכולה לתת .ועל אדם אהד ,שקיבל
מן הארץ מלוא צרכו ויש לו באמת צויר בהמשד־לימוד או בהשתלמות
מקצועית ויש הצדקה כל־שהיא ליציאתו — באים מאות בהורים ובתורות,
יותר נכון תינוקות שלא בגרו ,אשד לא הספיקו להכות שורש בקרקע המולדת
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ובחיי עמם ותרבותו .חארץ יכולה לותר בנקל על טורח לימודם ועל חשיבות
דיפלומט ועל מםפר עודכי־הדין ורואי-החשבון ויודעי־נגן ואמני״מחול אשר
אס ישובו —ויהיה צורך להכין לקראתם משרות הוגנות — יבואו )מן הבחינה
הפשוטה של בגין עם וארץ( ריקים משיצאו .ויש שישובו אומללים משיצאו.
ים

במידה שיש בנוער הארצישראלי שרשיות יהודית ,הוש למולדת,
נכונות לאומית לא בדבר־שפתים אלא במאמצי היים ,אופי של אדם הלוצי —
הרי ינק זאת מסעינותיו של הפועל העברי ,אשר הלך לפניו והיה לו למופת
בעבודה ,בשמירה ובהגנה ,באהריות לגורל עם ,בבוז לשאננות .לפועל,
לשומר ,להלוץ תייבת הציונות כולה שלא כל הגוער הארזרישראלי בחר
בהיים נוהים ,אם בעורף ואם בעבר השני של התזית.
אך תנועת הפועלים לא ידעה לעשות את פעולתה התינוכית בנוער
הארצישראלי ב מ ו י ד י ה .
בגולה הקימונו את ״חחלוץ״ .בארץ לא עשינו שום דבר בדומה לזה.
שמחנו לכל נצנוץ חלוצי בגוער המקומי ,אהדגו התחלות שוגות של ארגוני
נוער ,אך לא ראינו בכך את ה פ ע ו ל ה ה י ש י ר ה של ה ח ם ת ד ר ו ת.
דבר גדול אהד עשתה ההסתדרות בשדה הנוער :מייעד .להקמת
הסתדרות הנוער העובד .זכות גדולה היא .לפנינו הסתדרות נוער מיוהדת
במינה ,מקורית ,היא צמחה על קרקע ארצישראלי .לא שיש לה אידיאולוגיה
בעלת גושפנקה מקורית ,אלא שהיא עצמה פרי מצבו וצרכיו של הנוער העובד
שבארץ! פרי הדאגה לסבלותיו ולגורלו ולחינוכו .היא פנתה להוגי גוער
דל ועזוב ביותר ,אשר כל מחנך וכל מארגן גוער היה מואס בהם ,והביאה
את חניכיה למדרגה של בוני־נען ,של אגשי־גינוםר ,של כובשי עצמם
לעבודת הים .הרי זה יבול חיגוכי .היא ממזגת נוער מיוצאי פולין ,מעדות
המזרח ,מיוצאי גרמניה ,מבני המשקים .היא לא קיבלה שום דבר מן המוכן,
היא ודאי לא ידעה בתחילתה אם תוכל להעלות את חניכיה למפעלים הלוציים
וכיבושיים ,אך מתוך שעבדה את עבודתה באמונה ,מתוך שהאזינה להיי
הנוער העמל יום יום ,מתוך שפתחה לפניו אשנבים לתיי־תרבות ,לתיי-עם,
למחשבת־העבודה ,ליצירת האח הגדול — הצליחה להעלות את הנוער שלבים
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שלבים ,נטעה בלבו את הכרת ערכו ורצון העפלה והביאה אית 1לידי כיסופים
ליצירה הלוצית .וברבים מאלה שעברו בית־םפר זה של הנוער העובד יכולים
אנו להתברך.
כ
לא כן היה גורל הנוער הלומד .ההסתדרות לא סברה שהיא הייבת
בהיגוכו ההלוצי ,והראשוגים בגוער הלומד שהתהילו להתלקט לשם חיים
הלוציים לא ראו צורך ,כאשר ראו מיםדי הנוער העובד ,להכנים את
ההסתדרות בעבי הקורה .כבר במהזור הראשון של הגימנסיה בתל־אביב היו
יהידיס אשר מצאו את עולמם הרוהגי במהגדרהעבודה .אך עד שהדבר הסך
מענין של יהירים לענין של הבורה ,ועד שקמה תגועת ההוגים אשר קבעה
את ההלוציות כעיקר העיקרים ,עבר זמן לא מעט .ההוגים לא פנו למפלגה,
לא פגו להסתדרות .כרגיל אצל גוער לומד ,המתהיל מהדש ,רבו אצלם
הלבטים .אין זה תפקידי להעריך מה פעלו ״ההוגים״ ,שבהתאהדם עם ,,לגיון
הצופים״ הירושלמי הפכו ל״מתגות-העולים״ .אין זה מעניגי כאן להעריך
את מפעלם ברעננה ,בביודהשטה ,בסדום ,במעוז .דייני אם אוסר שזאת
הפעם הראשונה שהנוער הלומד הארצישראלי עלה ,לא יחידים ,אלא
הבורות הבורות ,במסילה התלוצית ,עלה בהתמסרות ובנאמנות ,בעקשנות
ובקנאות ,וגילה כותות נפשיים ויכולת .עם מפעליו החלוציים הכנים משהו
משלו לתוך מפעלו הכולל של הפועל הארצישראלי.
עם כל חשיבות פעולתם חחלוצית של ״מחנות העולים״ לא הצליחו
לחיעשות בשביל מחנות הנוער הלומד מה ש ת ס ת ד ר ו ת חנוער חעובד
נעשתה בשביל ה מ ו נ י הנוער חעובד .אינני יודע לקבוע את חםיבות ,אולם
אני מניה שבין השאר היתד! גם סיבה זו :הוסר משען בהסתדרות .את משענם
מצאו מתנוודהעולים בקיבוץ המאוהד ,אשר גילה התענינות מרובה ,העניק
להם מעזרתו ומהדרכתו .עובדה זו גרמה לכך שבנוער ובציבור יתתילו
לראות את מתנות־העולים כהסתדרות הקשורה בגוש ישובי מסוים .במשך
הזמן צצו ארגונים הרשים של נוער לומד .הקיבוץ הארצי תקים את ״השומר
הצעיר״ ולאהרוגה הקים הבר־הקבוצות את ״גורדוניה״.
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פא
שתי שאלות לפנינו:
א .מה יש לעשות למען חקף את חנוער הלומד ולמשוך אותו בכוח
רב לשותפות פעולה בהיי העבודה ,ובשאלה זו כרוכה גם השאלה — מי יהיה
העושה :הוגים ,או המפלגה ,או ההסתדרות ?
ב .היש צורך במסגרת אהת וכוללת לגוער הלומד ,אשר תהגך לערכים
חלוציים ראשוגיים ומשותפים לכל ,ואשר תשאיר לחבריה את חופש ההגדרה
העצמית בכל שאר הענינים שלגביהם קיימים חילוקי דעות וחערכות ,או
שיש לקיים הסתדרויות נוער שונות ונבדלות לפי הזרמים הישוביים והאידי•
אולוגיים הקיימים בהברת הפועלים המבוגרים ז
לשאלה הראשונה אני עוגה :יש ויש לעשות פעולה גדולה בגוער
הלומד ,ועל ה ה ס ת ד ר ו ת לעמותה .היא צריכה לראות בזה ת פ ק י ד .
יפה עשתה ההסתדרות שהתחילה בנוער העזוב והסובל ביותר .אך אין
רשאים להפקיר שום גוער .אין לגו גישה מעמדית לילד .כל ילד עברי הוא
מועמד להיי־עבודה וההסתדרות הייבת לשקוד על הינוכם החלוצי של
הבדיה בעתיד.
ולשאלה השניה אני עונה :אל נקים חיץ בין ילד לילד ,לפי צורות
היים או הפרשים אידיאולוגיים שהאנשים המבוגרים רוצים כי הילדים יבהרו
בהם .אין שוס טעם — ויותר מזה :הטא הוא — ל ה פ ר י ד מ י ל ד ו ת ם
את אלה אשר בגדלם עתידים הם להיות חברים להסתדרות עובדים אחת,
למהנה תלוצי אהד.
כב
את הפרדת הילדים ואת הקמת המהיצות ביניהם — לפעמים בתוך
משפהה אתת — מתהילים אצלגו בגיל רך מאד .אומרים :מגיל עשר ,וזריזים
מקדימים .בימים אלה שוחתתי עם ילד בן אהת־עשרה ,השייך לאחת
ההסתדרויות .שאלתיו :כמה זמן אתה בהםתדרותך ? אמר :שגתים והצי.
אינני רואח עצמי מוסמך לחוות דעה מאימתי יש צורך — מבהיגה
הינוכית — לפתוה לילד את הסתדרות הנוער ,מאימתי אין בית־הםסד יכול
לספק אותו ויש צורך בהשלמה .אפשר כדאי לקבוע את התתלת החיים
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״ההסתדרותיים״ של נוער בראשית הבגדות היהודית :בר־מצוה .אבל
בהםתדרויות הנוער גהוג גיל אחר ,ואיני יודע אם מטעמים הינוכיים ואם,
פשוט ,מפחד חחתחרות .אך עובדה היא ,כי ילדים בני תשע ובני עשר כבר
קמים אצלנו ל״נחלח לזרמים מסוימים.
מתוך נטיה לחחשיב רק את חמפריד ושלא לחחשיב את חמשותף
נוהגים בכמח מחוגי הנוער לדבר בביטול על תינוך ,,לערכים כלליים״
המשותפים לכולנו .אין בהם ״תינוד לשלימות״ .אני אנסה למנות בהטיפה
מקצת מהערכים הכוללים של התנועה :אהבת העם ואהריות לגורלו ,ארץ•
ישראל ,ציונות מכםיסליםטית ,קרקע ,הובת המעשה ,הגשמה אישית ,היי•
עבודה ,מגמת שויון ,אהדוודהעובדים ,זכויות־האדם ,תירות המהשבה והמכות
ההברה ,לשון וספרות ,שיפור ההיים והעלאתם ,הרעיון הסוציאליסטי ,מלתמת
העובד על זכויותיו ,הגנה ,הלוציות ,כיבוש — האומנם כל זה אין בו כדי
למלא את נפש הנער והנערה בשנתם השתים־עשרה ובשנתם ההמש־עשרה,
ויש צורך שילד הנכנס להסתדרות ידע איזו,,אידיאולוגיה״ שמורה לו לימים
באים ולאיזה גוש ישובי יהיה מצורף ו
הואיל ואני רגיל לדון בשאלות הנוער לא מבהינה סיעתית ולא
מבהינה כיתתית ,לא מבהיגת איגטרםים של מפלגה ולא מבתינת ענינים
של כנופיה ,כי אם מבהינת צרכיו וצמיהתו של הילד — ,נבצר ממני להבין
את הצורך הזה .ואין הוא בעיני אלא אהד מאותות הזמן המר הזה בו אנו
היים ,שבו אין מטרת מעשינו — האדם ,אלא האדם הוא אמצעי וכלי־שרת
למשהו אחר .במקום אהד אמרתי — בלי רצון להעליב את מישהו ,אלא מפני
שלא מצאתי הגדרה הולמת יותר — כי הופכים בימינו את הילדים
לקנטוניםטים .מי שמבקש להבטיה בעתיד את האינטרסים הפוליטיים,
השלטוניים שלו ,מי שמבקש להבטיה שהאידיאולוגיה שלו לא תםתהף בסערת
הזמן ,מוצא אמצעי בדוק לכך :הוא מאמץ לו ילדים ,קובע בהם מסמרים
אידיאולוגיים וארגוניים ,ומצוה מורשה לבני יעקב ,והרי הדבר מובטה
לדורי־דורות.
האם על ידי קנטוניםטים תיבגה הארץ ,תקום הברת העובדים ז האין
אנו זקוקים לאנשים העומדים ברשות עצמם ,בעלי כוה שיקול ושיפוט,
המעיזים גם להרהר אתרי תורת־מורשה ולחומת על טעות ולחזור מטעות?
,,
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מה ערך לנאמנות לצורת־הייס ולהשקפודעולם אם אדם לא השיג איתן
במאמצים עצמיים ,אלא קיבל מן המוכן ,בטרם ידע להבחין? האין בזה
כיווץ נפש הילד והפטר למפעל־ההיים אשד בשבילו טורהים את כל
הטורח הזה?
פג
כתוצאה מפילוג הילדים להטתדרויות נוער גושיות או כיתתיות
נוצרה גם אוירת התחרות ו״ההטיפה״ .מן הראוי שמדריכי הנוער יספרו
לנו בגילוי-לב מנםיונס בזה :כיצד באים לבית־םפר אהד ,זה יכול להיות
גם בית־חינוך הסתדרותי ,שליהים של שלוש או ארבע הסתדרויות ועורכים
את הציד ואת ההתחרות כאהת.
כדאי גם לדעת כיצד מסבירים לתינוקות את ההבדלים והניגודים
שבין ההסתדרויות השונות .כשאני לעצמי לא ברור לי מה אפשר להסביר
בזה גם לגדולים .אך ברור כי לשם המחשת הגיגודים הללו לילדים יש
צורך בזכוכית מגדלת הרבה .ואפשר לשער מה הוולגריזציה המתקבלת
באמצעי-הםברה אלה.
כד

יש לראות את פיצול הנוער מבחינה נוספת .אגו דוגלים באהדות״
העובדים .כולנו ,וגם אלה המפולגים אתנו עכשיו ,מאמינים כי יבוא יום
ונהיה מאוהדים .במה אנו מקדמים את האיהוד? האומנם טיפוה הבדלים
וגיגודים בגיל צעיר יש בו כדי לחנך לאיחוד בעתיד? הליכה כדגלים
נפרדים ,בסמלים נפרדים ,בסיסמאות נפרדות ,חחזקת ילדים בחממה מיוחדת,
פיצולים מטופהים ,הבחנת־תמיד והדגשת־תמיד מחו ״שלנו״ ומחו ״לא
שלנו״ — האלה יביאו אותנו למטרה ?
צריך שההםתדרות תתעורר על החזיונות הללו בהיי ילדינו ושתמצא
בקרבה את העוז המוסרי והתוקף הפנימי לומר את דברה :הדאגה והאתריות
להינוך הנועד להיי עבודה אינן גהלת חוגים מסוימים ,כי אם ענינו של כלל•
העובדים .בהירת הדרך הישובית או השיטה הפוליטית אין בה ממש אלא
אם כן היא באה בגיל הבהרות .״הגדרה עצמית ישובית ופוליטית של
,,
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הילה בטרם טעם טעם הכשרה גופנית ועבודה רוחנית עצמית — איבזז אלא
ד

עלבון .אילו היה הנוער שואל את פי ,הייתי אומר :הייב אדם לקיים
לפהות שתי עונות של הכשרה ,בשתי צורית ישוביות ,בטרם יקבע את
דרכי ואז תבוא התלטתו מתוך יתר שיקול־דעת ונםיון .וגם אם הוא יודע
מראש את דרכו ,הרי חיי־חכשרח בצורודחיים אחרת מזו שבחר לעצמו אך
יעשירו את נטלנו וישמשו אבךבוהן להתלטתו .אני יודע כי לפי היהםים
והמושגים השוררים עתה אין הצעתי עשויה להתקבל .אבל אילו היה הנוער
מעיז ומקבל אותה ,היה הוא הראשון ״להרויה״ ,אך גם הגושים הישוביים
היו מרויחים מגםיוךחיים גוםף זה שהיו מביאים אתם ההברים הצעירים.
מאמין אגי כי גם דמת־היחםים בציבורגו היתה משתפרת.
כה
הקמת הטתדרות נוער לומה מקבילה להםתדרות הנוער העובד,
ברשותה של ההסתדרות הכללית ,בעזרתה ובהדרכתה — תאפשר לקיים את
מגמת חכלליות בחינוך הנוער .״כלליות״ משמע :לטפה את הערכים של
כלל־הפועלים ,לא להזדהות עם תלק אתד שבתנועה ,לא לחתיתם לשום צורה
של התישבות עובדת כאל נתותת־דרגה .תנוער .תלוצית רשאית להיקרא
כללית ,אם כל זרם הלוצי יכול להשתתף בפעולתה ומרגיש עצמו בךבית
בתוכה .אין חדבר תלוי בהחלטה בלבה יש צורך באוירה ,ברצון ,ביתםיס
חוגגים מצד כל חחוגים הקרואים להיות שותפים לעבודה .כלליותה של
הסתדרות יכולה להיפגם ,עם כל רצונה חטוב וחישר ,כשחלק בעל משקל
בציבור עימד מנגד ואינו נותן יד לעשותה כללית.
עמדתי על עריםתן של כמה הסתדרויות נוער שלנו .ידי היתד .עם
מיםדי הנוער העובד .ראיתי את החוגים בראשיתם .ויכול אני להעיד שכל
אלה ,בהעםדן ,התכוונו אמגם לפעול בקרב הוגי נוער שונים ,אך בשום
אופן לא התכוונו להתיתד למגמות ישוביות או פוליטיות מסוימות .וכן
הבהרות ,שהשתתפתי ביסודה ,אף היא לא ביקשה להזדהות עם איזה זרם
מסוים .אך כדי שיוכלו לקיים את מגמת הכלליות צריך היה שיפגשו באמון
כללי ושתוגש להם עזרה כללית .לכך לא הוכשר אז הדור.
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נו

הערובה חד״םתדדותית לכלליותח של תנועת הגוער המאוחדת חיא
ב ה ד ר כ ה פ ע י ל ה ה י ו צ א ת מ מ ר כ ז ה ס ת ד ר ו ת י • יודע אני שכמה
אגשי־מפלגה ימצאו פגם בהלך־מהשבה זה שלי .מפלגות בימינו רגילות
לראות את חינוך חנוער כנחלה שלהם .אך ראייתי את עניגי הנוער בארץ
אומרת לי כי רק חחםתדרות יכולח לשחרר את חנועד מפיצולו ומשעבודו
לעגיגים שאיגגו מבהין בהם ולהגיש לנוער את העזרה החמרית וחחינוכית
הדרושה .הילד המתעתד להיי־עבודה איננו שייך לשום מפלגה ולשום זרם,
הוא שייך לכלל־העובדים .ואין אנו צריכים לקחת מכלל־העובדים מה
•י• •ן
שמגיע לו.
רעיון איהוד הנוער קשור ברעיון מרכז הדרכה הסתדרותי .עלי
להודות לבשתי כי פעם כבר נעשה נםיון בהסתדרות להקים מרכז לנוער,
וגם התתיל באילו פעולות ספרותיות והינוכיות ,שהיו לברכה ,אך נופץ אל
המחיצות הקיימות .נוכחתי כי לא יכול היה לעשות את שליהותו .אין טעם
לקיומו אם לא יבוא איחוד הנוער ,ואם לא יקבע המגע החינוכי הישר בין
המרכז לבין שתי הסתדרויות הנוער המקבילות .חייתי נוכח בזמן חאחרון
בשתי מועצות נוער ,במועצת מחנות העולים בבית־השטה ובמועצת הנוער
חעובד בקבוצת ״אלומות״ ,ולשמחתי מצאתי כי גמל שם רצון כן לאיחוד
ולכלליות.
מ
בסיימי את דברי לא אוכל להבליג ואומר :לא בלב קל הנני חוזר
שוב לנושא זה .לכאורה אנו הולכים מאיחוד אל איחוד ,אך גורל מר מלוה
את איהודיגו:הם מ א ה ר י ם לבוא .גורלם היה אהד אילו נעשו בשעתם.
הגה אגו רואים שוב דוגמאות של איהוד :״פועלי־ציוך שמאל
החליטו סוף סוף לחזור לקוגגרם הציוגי .אגו מברכים את הההלטה הזאת,
ואינגו שוקלים את חשיבותה לפי משקלם של ״פועלי־ציוך שמאל בחיי
הפועל בארץ .אנו פשוט שמהיס לכל תוספת התקרבות בין פועלים לפועלים.
אך מה שונה היה ערך חחחלטח ,ומד .חשובות היו תוצאותיה אילו הגיעו
לכך מהברית לא ב־ ,1938כי אס לפתות ב~.1920
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או דוגמה אחרת :קראנו עכשיו בעתונים כי קבוצת טוציאליטטינד
טריטוריאליטטים בורשה — אומרים ,כמאתים איש — הצטרפה למפלגתגו
בפולין .איגי יודע להעריד את משקלה של אותה קבוצה׳ אד »ל יהא הדבר
קל בעיגיגו אם אגשים שעמדו במרדם משגת  1905עד  1938עמדו והכירו
בטעותם .אין זה מן הדברים הרגילים בקורות הציבוריות היהודית והםוציא•
ליטטית בימיני• אד מה שונה היה ערד ״שיבת־ציוך כזו אילו היו הטריטו־
דיאליטטים חוזרים לציונות לפחות לפני ...שלושים שנה.
כח
וכן אגי אומר :גם איחוד מפלגת פועלי ארץ-ישראל עם ,,השומר
הצעיר״ בוא יבוא .ולואי שלא יבוא באיחור זמן יותר מדי .כלום נגזר על
איחוד שיבוא דוקא ל א ח ר זמן? איחוד זה ,לכאורה ,יכול חיח לבוא לא
פעם .הן בשעה שבאו ראשוני העולים של ״השומר הצעיר״ עוד לא גילו
בנו את ההטאים שהם מונים בנו עכשיו .הפגם שהם מצאו אז ב״אהדווד
העבודה״ היה זה שהיא מפלגה מרכםיםטית ,ולפיכד אי אפשר להם להתאהד
עמה .מותר להגיה כי גם גורלו של ״השומר הצעיר״ וגם גורלם של הרבה
ענינים היח אחר אילו נהרטו אז המהיצות שביגיגו ,או אילולא טרהו אז
להקים מהיצות ,אד מה נעשה וידגו קצרה .שתי מגמות מגוגדות מתנצתות
בתולדות חפועל בארץ :מגמת האיחוד ומגמת ההתבדלות .מגמת האיחוד
ראתה הרבה הישגים ,ואילמלא היא היינו אבק פורח׳ אד בעת אחת פועלות
גם מגמות מפוררות ומנכרות .מתפקידיה של המפלגה לעמוד כגגדן ולגייס
לשם כד את מיטב כוחותיה הרוהניים.
לשם כד צריד גם לחזור על דברים אלפא־ביתיים ,לשם כד יש הכרח
לעתים להיות איש ריב ומדון להברים ולידידים ,אד הגברת המגמה המאתרת
היא הכרה למפלגה אם אינה מםתפקת בקיום אורגניזציוני בלבד ,ומבקשת
להיות גם הכוה המניע ,הבוגד ,והמפרה בהיי העם .רק אם המגמה הזאת
תנצה בקרבנו נוכל לקיים את הסיסמה :מלוא ההשפעה הרעיוגית למפלגה,
מלוא הסמכות הפנימית להסתדרות.
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בבואי ,מה שקוראים ״לענית״ — ארשה לעצמי גילוי טפת לתר מן
המקובל בפומבי ,ודיבור א י ש י יותר ממה שהייתי ריצה .אין לי דרך אהרת
להסביר את רצוני .צדק ד ו י ד ברש ,כי קשה להילתם על מוסכמות.
אוסיף :לא רק קשה ,גם עצוב .פגש בי בועידה ידיד מימים רהוקים ,בר•
פלוגתא לשעבר ,ואמר לי :ואתה בשלך ,עוד אתה עומד וטוען לאותם
הדברים!
בכין הדבר ,עוד אני עומד וטוען לאותם הדברים.
מן הימים הראשונים לעלותי תקף אותי ה.,שגעוך הזה :להרוס את
המהיצות שמצאתי בארץ בין פועלים לפועלים .תקפה אותי ההכרה כי לא
תהיה תקומה לפועל העברי בארץ אם לא יצליה להתגבר על המהיצות אשר
הביא אתו מביתו ,מבית־מדרשו ומבית־םפרו ,ממפלגתו ומחוגו .ידעתי כי
המהיצות הללו ,האידיאולוגיות והמפלגתיות והשבטיות ,יקרות ללבו של
כל אתה אד לא יכולתי להודות בהן .בעיני נראו עלובות לעומת העיקר
ו מ פ ר י ע ו ת ל ע י ק ר  .סברתי כי אם הפועל בארץ ,דל־אונים כל כה
לא יצליה להתגבר על אלה ,אז יבצר ממנו להיות מה שההיסטוריה העברית
דורשת מאתו :נושא בעל שיעור קומה לצלגות המתגשמת .מאז השקעתי
לא מעט מהיי בהריסת מהיצות .אלא שכמה פעמים היה נראה לי ,דוקא לאחר
כמה נצהוגות — וגם בימים האהרונים — כי הפסדתי את המערכה.
יש בנו משהו העושה לאל את כל מאמצי האיתור והישגיו .לכאורה,
אין הגורמים הכופים את חאיחוד פוסקים ממלאכתם .אין צורד לחזור ולומר
כי אהת היא האידיאה לכולנו ואהת הפורענות .וגם עצם גידול המהנה וגידול
כוחו וצמיהת המפעלים מביאים לידי יצירת דפוסי דדים ,שהם מאתרים.
בצדק הפליטה י ה ו ד י ת  :״המפלגה חמאחדת״ .תנועה מאחדת אגו.
יתר על כן ,לא רק את היושבים כאן אנו מאחדים .לא הכל מכירים בזה ,אד
למעשה הננו הגורם חמאחד כיום הזה את העם היהודי שלבים שלבים מסביב
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למפעל ההיים וההצלה )וגם מי שלא ירצה להודות בזה לא Tע לגלית
בשעה זו בציבוריות היהודית גורם לאומי מאהד מבלעדינו( .אך כל זה איגגו
שומר עלינו מן ״המשהו״ הנכגם בעצמות התנועה .״משהו״ זה גאהז פעם
במועצת המפלגה ופעם בגוש התישבותי ,פעם בתנועת הנוער ופעם בדברים
אהרים לגמרי .ו״משד״ו״ זה מהזיד את איהודנו אתורנית .כגגד ה״משד״ר* הזה
אינני יודע תרופה אשר תרפא בבת אהת .על כגון דא היה א .ד .גורדון
אומר ,כי אין האיגג׳יל נעקר בבת אתת ,יש לעקור ולשוב ולעקור.
אך יש שנדמה לך כי העקירה איגה עוזרת כלל .כי להיגם אתה טורה.
כי אפילו לאחר האיהוד ,ובתוך המסגרת המאהדת ,מתהוללת אוירה שאיננה
מן הענין ,שהיא בניגוד לענין ,אוירה של ז ר ו ת — והיא השולטת בגו,
והיא הפוגמת גם במיטב מנותינו.

ושמא יש עוד בידיגו לפזר את האוירה הזאתו לכך נתכוונתי
בהרצאתי .ולפיכך דיברתי ,כמו שאמר ה אפ ט ,מתוך ״הבלגה״ .דורשים
זאת לגגאי .ע ת ה מזכירים לי לטובה כי היו ימים והייתי מגופף את שוט
הביקורת ביתר כוה .תיששני כי מי שתובע כל כך את שוט הביקורת בטוה
יותר מדי כי השוט לא יפגע בו ,אלא בזולתו .אך מה אעשה ובכל הצלפה
כזאת רואה אני הצלפה עצמית .ואיני פוגה אליה להגאתי ,כי אם בדלית
ברירה .אינני מתכוון לפיקנטיות ,ואף לא ביקשתי למצות את קובעת ענינינו.
אין לבי הולך עתה אהרי זה .הפץ אני לקבל מועידה זו תוצאות מעשיות,
תיקון המצב.
ידעתי 400 :צירים באולם ,ולא רק אליהם מדבר המדבר ,כי אם גם
לאותם אלפי חחברים שמחוץ לאולם ,שאיגם היים פהות מהם את השאלות
הללו .ציבור זה ,שעפרו נצבר מכל קצוי ארץ ,ראוי שינחגו בו זחירות .אין
מועיל בגירוי פצעים .אפשר הפםדתי על ידי כך כמרצה .אך לא לדנה זה
נשאתי עיני.
מפהד אני מפני תכונה אהת המצויה בנו .ראיתי בהיי טוג של צמתונים
אשר מרוב קנאה לצמהונות הם מוכנים לאכול אדם הי ...גם אנו ,כולנו,
צריכים להיזהר שמרוב רדיפת־שלום וקנאת־איהוד לא נאכל זה את זה.
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ג
בחרצאתי גילו יאוש ,ויתור על איחוד ד״תנועה חקיבוצית .כמעט נדו
לי על זאת .איני יודע אם יכול אדם בימינו לומר על עצמו שהוא מבוטח
מיאוש ,על כל פנים אילו באתי לידי יאוש לא הייתי בא אל הועידה לחציע
לה הצעות .אכן ,בהיי בארץ היה לא פעם יסוד ליאוש ,אילו הייתי נוח
להתיאש .באתי לארץ בימים שקראו להם ״תקופת היאוש הגדול״ ולא נכנעתי
לו .ואם נתתי בדברי מקום לטעות חריני חוזר ומודיע :לא מאשתי מאהדות-
העובדים ולא נואשתי מן ההגמוניה של ההלק החלוצי בתנועת חפועלים
כולה ,מהשפעתו על מי שנמצא כבר בארץ ומי שעתיד לבוא הנה .ואם
עודגי מאמין בזה הרי שלא גואשתי מן ההלקים החלוציים שיתגברו על
אוירת הזרות והתהרות המשפילה אותם ומבזבזת את מרצם.
כשטענו גגדי על שלא מתחתי את ביקרתי למדי ,שאלתי את עצמי:
למת מתכוונים תובעי חביקורת — שאבקר אותם או את זולתם ? חרב פישמן
אמר דבר נאת בשם ר׳ ישראל סלנטר :״מוםר״ פירושו שתחפש את
הרעות אצלד ואת הטובות אצל זולתד .אפשר זהו ״מוסר היהדות  /כדברי
הרב פישמן ,ואפשר זהו מוסר האדם• אד אין זה המוסר ההוטנטוטי המקנן
לעיניגו גם בתגועות הדוגלות בשם אידיאות גדולות.
,

ודאי לא מקרה הוא שהויכוה הגדול והרהב לא נסב כמעט על השאלות
שהצגתי לפני הועידה .לא נמצאו בעלגים לדון על שאלת המוסד ההיגוכי
העליון או על שאלת תנועת הנוער ל ג ו פ ה  .הויכוח היה בגדר ״טענות״.
היו טענות לגושים ,טענות למפלגה ,טענות למה שקוראים ״מנהיגות״ .אד
לא הרי סוג טענות זה כטוג טענות זה.
כשהטעגות מופגות מגוש אל גוש או מבךבלי־גוש אל גוש ,אזי מובטה
לד בכל מקרה שהנטען יטען :להד״ם  .לא יתכן כלל שיהיה מודה במקצת.
ואם בעל רגש הוא — הרי הוא געלב .במקום שהבירור מעלה רגש של
עלבון — למה הבירור? לא כדי להעליב אנהנו באים לברר ,אלא מפני
1

1

]להד״ס — לא היו דברים מעולם[
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שהדברים ט ע ו נ י ם בירור .אמרה ה ו מ ה ש״הערעורים על המצב הקיים״
גרמו לה עלבון .מה איפוא לי לעשות? שיקעתי משהו מנפשי בערעורים
אלה .ואם יש צורך במסירת מודעה הריגי מוסר מודעה :ב״ערעורים׳ לא
דיברתי טובות בפלוני ולא דיברתי רעות באלמוני .התכווגתי לתופעות
כלליות בציבודנו ,לתופעות המצויות בכל מקום .ואם יש בדברים כדי
לפגוע — הרי הם פוגעים בכולנו .והאומנם אין אדם רשאי להשמיע את
מהשבותיו בציבור ,מפני שיש בגי־אדם רגישים ,הרואים בזה לא בעיה,
כי אם עלבון ?
ואם אמנם כל כד דקה אצלגו הרגשת הכבוד והעלבון מדוע לא יהיה
הדבר ניכר גם ביהםים בין גוש לגוש ,בין הבר לחבר ,ביהםים ב ק ר ב
המפלגה ?
מה טוב שישרה אצלנו סגנון דק ועדין וחברי ,מלא הערכה לזולת.
אד אי אפשר לעשות מזאת פריבילגיה אשר לאו כל אדם ולאו כל גוש זוכה
לה .מצוי אגי אצל םפרות הגושים ,ולא אוכל להעיד כי מוצא אגי בהם את
הסגנון הטוב הזה בשעה שהדברים מתיהםים אל הזולת .עתים אגי גתקל
בהיפר הגמור מן הטגגון הטוב ,ולא רק לגבי זרמים-יריבים ,כי אס גם לגבי
אישים אשר במסיבות אחרות יודעים אנחנו כולנו לרומם את שמם .אינני
מבקש להוקיע ,לפיכד לא אתעכב על פרטים.
ה

שונה לגמרי אפי הטענות למפלגה .כאן אין מי שיראה עצמו נעלב.
הסר אני כמה תכונות של ״איש־מפלגה׳ ,ולכמה דברים הגגי רגיש יותר
מאשר לעניני מפלגה .ואף על פי כן הנני נפגע מן הדיבורים ע ל המפלגה
הנשמעים מפי חבריה הנאמנים .בהגדה נאמר :״לכם ולא לו״ ,ואצלנו
מופנות כל הטרוניות וכל הביקורות :״לה ולא לכם  .המפלגה היא השעיר
לעזאזל על כל פשעינו ,על כל חוםר־כשרוננו או חוםר־אחריותגו .מנין יונק
סגנון זה? בדומה לו מכיר אני אצל המוני״אבק־אדם ,חמחוםרים חכרה
עצמית והכרת הזולת ,השרויים בגהיתות ,והמפלגה היא בעיגיהם סמל השלטון
של אחרים ,בשעת־רצון רצים אחריה ובשעת־אםון מסקלים אהריה .אפשר
לשמוע הערכות כאלה גם מפי אויבים — אד מבני־אדם ש ה ם ה ם המפלגה ן
,,
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אצלגו גם מזכירי חמפלגח עולים על חבימד ,כדי לחטיל עליח פשעים,
פשעים דוקא .ויש שדוקא מזכיר המפלגה מאשים אותה בחוסר דמוקרטיה.
המפלגה היא איזה גוף היצוגי עמום הובות כלפינו ,ואס דברים הצריכים
עשיה אינם נעשים ־־לא א נ ה נ ו שאיננו עושים נותנים את הדין ,כי אס
ה י א הפושעת .א י ד ל ם ו ן  ,למשל ,אמר כי מה שהמפלגה אינה מחנכת
מורים זהו פשע .וידיו נקיות .ולא עלה על דעתו שאם הערכתו גכוגה הרי
שהוא ,קודם כל ,הפושע ,באשר מעולם לא דרש מן המפלגה שתהנך מורים,
ומעולם לא בא אליה להציע את עזרתו בעבודה זו ,אשר אי-עשייתה גחשבת
בעיניו כפשע.

אינני מבקש להרשיע ,אני מוכן להזכיר גם דוגמה לשבה .לפני זמך
מה קיים המרכז לתרבות סמינר לידיעת הארץ ,שבו נתכנסו ללמוד בני הוגים
וגושים שונים .אם איני טועה ,היתה בזה יזמתו של מ ש ה ב רם ל בם ק י,
איש הקיבוץ המאוהד .זאת הדרך• אין צורך להכות שהדברים יהיו נעשים
מאליהם ,ואין אדם פעיל ואין הוג פעיל צריכים לשמור לעצמם את יזמתם
בעניגי הכלל .תביא את יזמתך לציבור כולו ,תתבע את הגשמתה אם יש
צורך בתביעה גוםםת ,תתן יד להגשמתה — ו ז ה י ה י ה שכרך.
וכשם שאני מציין מעשה זה למופת ,כדוגמה לשיתופיות ברחבי
התנועה ,כך יש לציין מעשים ,כשהם לעצמם השובים ומועילים ,אך הס
נעשים לפי המידה :״שלי ־־ שלי״ .הזכיר ד ו י ד ברש את הסמינר של
הקיבוץ המאוחד כמאמץ היגוכי גדול ,אשר לא היה כמוהו לתנופה אצלנו.
השתתפתי בכמה סמינרים קטגים של הבר־הקבוצות ושל המושב .והצטערתי
שלא יכולתי להשתתף הפעם .איגי מזלזל בשום מאמצים לימודיים ,בשום
פינה שהיא ,אלא שאני מעיז לומר :הקיבוץ המאוהד ,שהוא תלק השוב
בתנועתנו ,ורואה את עצמו עומד תמיד הכן לשירות המעמד ,ויש בידו הכוה
ויש עמו מאמצים לעשות דבר גדול כל כך ,אילו קמה בו הרוה והית מעמיד
את יזמתו ואת מאמציו אלה לרשות המפלגה ,הלא היה זוכה ומזכה את
כולנו במפעל גדול יותר .עצם הפגישה של לומדים מ כ ל ההוגים היתת
מביאה ברכה לא רק ללומדים הנוספים ,כי אס גס לכלל־הלומדיס ,למפלגה
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ולקיבוץ כאחד .תמוה בעיני הדבר שתנועתנו ,שהיא יודעת כל כך את ערך
המאמץ המשותף ,מיד ניטלת ממנה ידיעה זו בשעה שנדמה כאילו המאמץ
המשותף ברשות־הרבים יש בו כדי להפחית במשהו מן הפרטטיזיה או מן
הרנה הצדדי של המשתתפים.
ז

דוגמה אחרת מפוגיד ,אחרת :זה כמה שנים צריכה ההטתדרות לקרן
כספית גדולה בשביל איניציאטיבות כיבושיות והתישבותיות .דובר על זאת
לא מעט .בשעת יסודה של,׳ניר״ התכווגו ג ם לכד .חתפתחות הענינים הביאה
לידי כד שהתפקיד המישב של ״ניר״ התפצל לשנים :האתד — אשראי
הקלאי לזמנים ארוכים ,על יסוד בנקאי — מצא את צינורו בהברת ״ניר״
בע״מ ן השני — סיוע למאמצים הלוציים שאין האשראי הבנקאי הולם אותם
עדיין ושראוי היה לו שהברת ״ניר הקואופרטיבית״ תשמש לו צינור ־־ אין
לו עדיין נושא בהסתדרות .הציבור ההקלאי שלנו ,אשר ענין זה כל כר
נוגע לו ,ואשר כל גוש בקרבו יודע לאמץ את עצמו בשביל יצירת קרנות
תלקיות לעצמו ,מנין לו הולשודדעת כזאת כשהדבר ביגע ליצירת קרן תלוצית
כללית? ושוב ,אל נא יראו בדברי פגיעה במאמצי הגושים לעצמם׳ קובל
אני על הוש האיניציאטיבה המשותפת שלקה בקרבנו.
ואגב ,ארשה לעצמי להעיר עוד הערה אהת .היו ימים וההגמוניה
של הפועל ההלוצי בתנועת הפועלים כולה היתד .למעלה מכל ספק ולמעלה
מכל ערעור .כל איניציאטיבח חשובה ,רעיונית ומעשית ,מקורה היה במשק
ההקלאי ,בקבוצה ובמושב .מי שיבדוק את דברי ימי ״הפועל הצעיר״
ו״אחדות־העבודה״ ,מי שיהקור לתולדותיהם של ״המשביר״ ,של ״המשרד
לעבודות ציבוריות״ ־־־ ימצא תמיד איזו נקודה תקלאית ,אשר לה זכויות
מיוחדות ביצירת הדברים ,או ימצא נקודות שינות שהשתתפו ביצירתם.
רתוק אני בתכלית הריחוק מן הנטיח לחקטין את ערד משקינו עכשיי לגבי
משקינו אז .ומעיד אני על עצמי שאין לי כל כננה שהיא להקטין את ערכם
של הגושים הישוביים בהיינו .יודע אני מה שנעשה בעניני בטהון ובעניני ים,
ובעניגי קליטת עולים ומתן הכשרה ומתן היביד לגוער .יודע אגי את התלטת
הבריהקבוצות להכניס פועלים מהוטרי־עבודה לקבוצות ,ויודע אני את
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חחלטת חקיבוץ המאוחד למשוך פועלים ותיקים לקיבוץ .ובכל זאת מרשה
אני לעצמי את השאלה :אותם המפעלים ח כ ל ל י י ם אשר קמו לנו בשנים
האהרוגות במגמה של הגברת השיתוף וההשנאה בהסתדרות — מי יזם
אותם ז מי יזם את קרן הוםר־העבודה ז איזו קבוצה ,איזה קיבוץ ,איזה
משקו לא .קבוצת פועלים םתם ,פועלים עירוניים ,ללא כל תואר בעולם
ההלוצי .הם שיזמו והם שהטילו את יזמתם על ההסתדרות כולה .״משעך —
מי יצר אותו? שוב ,קבוצת פועלים ועםקניס בעיר .״פדיון עבודה״ — אף
הוא יצירה עירונית ,יצירת עובדי ההסתדרות .תבוא ברכה על כל אלה
חמחדשים את כוח היצירה של ההסתדרות בכל צורה שהיא ,אך אין השאלה
זזה ממקומה :על מח ומדוע תש כוחו של המשק החלוצי שלנו׳ על כל
זרמיו )במפלגה ומחת למפלגה( לתת לתנועה יצירות כלליות ,מפעלי
חברות וסולידריות או מפעלי תרבות ,אשר יהפכו לקגיגו של כלל-הפועלים ?
ה
ודוגמה אחרת ,מחיי חמסלגח עצמח .עברו עליגו חבחירות לועידח
ההקלאית .יש אומרים שתוצאות הבהירות מימן ירידה הן למפא״י .ויש
המתריעים בתרועודנצחון — ,גצחוגם הם :מפא״י הפסידה הפעם אילו
אהוזים בבתירות .יודע אני כי תרועוודנצהון טטטיטטיות אלה טעונות
בדיקה .לא בדקתי ,כי מעולם לא עסקתי בכך .אך מלא אני השתוממות:
מדוע קיבלה המפלגה כל כך הרבה קולות? מת עשתה בשביל כך? במצב
זה בארץ ,במצב זה במושבה ,בפורענויות כאלה — ניתגים כל כך הרבה
קולות למפלגה ,ש א פ ש ר ל ת ל ו ת בה את כל ה ק ו ל ר ! בעיני הרי
זו הבעת אמון מכסימלית של הפועל התקלאי .אך שואל אני ,מת עשיתם
אתם ,הפועלים ההקלאים ,המבוצרים והמכובדים ,כדי לעמוד לימין המפלגה
בשעת מבהן? אנא ,תמנו את שמות ההברים ההקלאים העומדים בראש
הגושים ,אשר התנדבו למערכת־הבהירות .על מי השארתם את הפעולה?
האין קביעת גורלה של ההסתדרות התקלאית לתקופה של מספר שגים
ראויה לכך שיקדישו לה שבוע או שבחגים ז להרבה דברים ,חיוביים וגם
לא היוביים ,גמצאים אצלגו אגשים .אך לאתריות משותפת זו לא נמצאו.
ו ע ת ה אנו באים בטענותינו למפלגה.

144

 .3נ צ נ ל ם ו ן
ס

והסוג השלישי של הטענות הוא ל״סנהיגווד .שבאתי מלה זי .מ ר לי
שהיא משתרשת בקרבנו .אך אין דעתי כדעת אלה הסבורים שריבוי התביעות
לשליהי הציבור יש בו משום פגיעה בדמוקרטיה או משוס פגיעה בשליהים.
לדעתי ,הייב הציבור בקוגטרולה על שליהיו ,רשאי הוא להציג להם דרישות
גדולות .ואין אנהנו ,שליהי הציבור ,צריכים להיפגע מן הביקורת .ומאייד,
אם יש צויד להתזיר את התביעות לתובעים — אין להירתע• יתלבנו הדברים.
T

בכמה תביעות שהושמעו כאן ״כלפי הםגהיגות* — משתקף מצב
התנועה .ד י י ן הוא שריכז את הטענות הללו בערד כד ,בפנותו אלי:
״עזבת את המערכה הפנימית ,נתת לדברים שילכו ואתר כד באת ו״עירערת״,
והראיה — ארגון אפרים ,מדוע שתקת אז ז*
הבר דיין! גגעת בפצע .אענה לד בתשיפת דברים ,לא לשם פולמוס.
כי הדבר נוגע בהתפתהות עגיגים ,הגראית לי טרגית ביותר ,לא רק במפלגה,
כי אם בהסתדרות כולה .כן הוא .לא התערבתי בענין ארגון אפרים .וגם לא
התערבתי בשעתו בענין ארגון ויתקין .תאמר ,כמובן ,לא התערבתי בענין
שנים אלה ,כי על כן מושבים הם• אד לא התערבתי גם בענין בית־השטה,
שאיננו מושב ,והבדים צעירים ,אשר לעיני גדלו ולעיגי פנו לעבודה ולקרקע,
ביקשו ודרשו את התערבותי .יכולתי למנות עוד כמה ענינים .כשהבר־
הקבוצות ה ר א ש ו ן  ,התמים והחלש ,אשר הקיף עדיין את כל קבוצותינו
וקיבוציגו ,התפוצץ בגלל הסבסוד מסביב לענין יגור ,מבלי שהענין יובא —
על ידי הצדדים או אפילו על ידי צד אהד — להכרעה במוסדות כלליים ,גס כן
לא התערבתי .מדוע ? האומנם מפני שרדפתי אהרי הגוה בהיים ז דיין מכיר
אותי לא מן היום; ואגי מקוה שגם הוא לא יאשימני בכד .סבורני שעד כדי
כד מכירים אותי חברי שלא יאמרו עלי שהפקרתי עניני הכלל בגלל ענינים
שבמהות פרטית .גוה היה לי לפרוש מא .ד .גורדוןו ודרכינו נפרדו רק
בגלל ענין אחד ,בגלל אחדות־ד״פועלים .וגאבקתי קשות עם י .ה .ברנד
באותם הימים לאחר ועידת פתח־תקוח — ,ברגר לא חתגגד ,אד לא חאמין
באפשרות הדבר — ולא שמרתי על יחסים גוחיס עד אשר קבע את עמדתו
ההיובית לאיהוד .וגם החברים הצעירים ראו אותי בשנים האחרונות בהיאבקי
עם ידידים ,בשביעי של פסה ,למשל .ובשאלת ההסכם ,בשאלת ההלוקה,
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בשאלת איהוד התנועה הקיבוצית ־־ האם לא עמדתי בכל אלה בויכוחים
חמודים דוקא עם חברים קרובים לי מאד מבחינה אישית! הביקשתי בזה
את ה״נוח״ ? מדוע איפוא בחרתי לי שתיקה דוקא בסכסוכים החתישבותיים ז
אנסה להסביר את הענין ,ואצטרך לחזיר לשם כך לימים שבעבד .לא
הםרו סכסוכים ישוביים־פנימיים בציבורנו גם בימים רהוקים .ודומני
שמעולם לא נמנעתי מטיפול בהתרת סכסוכים .ושום אמצעייתהבורה של
אותם הימים ,אם ברגל ואם ברכיבה על גבי המור ,לא כבדו ממני .אולם
יום אהד מצאתי עצמי בארץ במצב הדש :הזרתי משליהותי ההסתדרותית
הראשוגה לאמריקה ומצאתי את גדוד־העבודה בםכםוכו הגדול .הטלתי עצמי
לתוך הענין ,ביקשתי להשלים ולא עלה בידי .ובמה שביקש הגדוד לעשות
ללביא ולטבגקין ראיתי עוול גדול .לא שהסכמתי אתם בכל ,אלא שבהתנהגות
הגדוד כלפיהם ראיתי דבר שאין להשלים אתו בשום אופן .מיד הוכרזתי
״צד  /ואף אתה ,תבר דיין ,ורבים אתך פסלו אז את התערבותי ותלו בי
״השבומת מפלגתיים  /אתר כך בא ענין נישול זייד מתל־תי ,ענין שתשבתיו
לעוול גמל ,ושוב תקעתי את עצמי לתוך עסק ביש ,ושוב באו הברים שלהטו
את התערבותי ל״השבוגי״ עם גדוד־העבודה .ואהר כך ,לאהד הפילוג ,נתגלעו
ניגודים קשים במשק עיךחתד ,הלכתי לשם וישבתי שם כמה ימים׳ פישרתי
כאשר יכולתי ,וכרגיל ־־ שני חצדדים ,אם כי קיבלו עליחם את ״גזירותי״,
לא הנהתי את דעתם ,כל צד ראה בחן לא חכרח חענין ,אלא ״גטיח יתירה״
לצד שכנגד.
מדוע אני אומר זאת? האין החברים רשאים לבקר את שליהיהםז
ודאי ,רשאים .אך מה ערך ל״התערבות  /אם הגוגע בדבר יכול תמיד להתשיד
את כלבתו של ה״מתערב ? מה שויו של אמון להבר גבהר ,אס הוא נאמן
עליך רק במידה שהכרעתו עושה את רצוגך? ולפי שתהול ההכרעה —
יהיה מי שיתן בך אמון ומי שימגע ממך את אמונו.
הזכירו לי כאן את ארגון אפרים .רצוני לשאול ,מה היה אילו התערבתי
בעגין זה ודעתי היתד ,שלא כדעת דיין? היה ביגיגו אדם אהד ,יוסף
אהרונוביץ ,שלאהר מותו סיפרו עליו הרבה שבהים ,היללו את צלילות דעתו
ויושר שיפוטו ,והיתה לו עמדה בעגין ארגון אפרים ,והיא לא סיפקה את דיין.
האם משום כך פטקה טענת הקיפוה וההשדת ,,המנהיגים״ ז התאזרח אצלנו
,

,

,
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מצב ,שהגדרתו לפי הפתגם הגרמני :״המלך הוא אבסולוטי בשעה שהוא
עושה את רצוננו״ .יאמרו לי שבחוגים אהרים בישוב אין המצב טוב יותר
ואפשר הוא רע יותר .יתכן ,אך שם הלא דוגלים ב״איש הישר בעיניו יעשה״,
שם אין מתברכים בבגין הברה עובדת ,במרות הכלל על הלקיו ,בסמכות
מוסרית של חברת־חעובדים .ואצלגו ,לאחר כל מה שהעולם יודע על תקפה
ו״שלטונה של ההסתדרות ,יכול הועד הפועל לחוות דעה בכל חשאלות
העולמיות ואיש לא יפריע בעדו ,אך ינסה נא לנגוע בצפורן קטגה של מוטה
של גוש ,של הוג ,של איגוד — ״אם לא על פניו יברכוהו  ,אם לא יתגלגל
הדבר שנים על שנים מאינטטנציה לאינטטנציה ,עד שתפרה נשמתו.
,,

,,

והנה עומד אני עכשיו בפרשה אהת ,שאיני רוצה להרהיב עליה את
הדיבור .אוסר רק ,שזה כבר לא זיעזע אותי ענין כאשר זיעזעו עניני רמת־
יוחנן ובית־אלפא .בתהומי ההסתדרות מתרהשות טרגדיות אנושיות קשות —
ואין מושיע ,ואין מתעורר עליהן .ורואה אגי כיצד התלאות של רמת-יוחנן
גמשכות ואיגן מסתיימות ,וגורל אגשים תיים תלוי באויר .אגשים טעו בשעתם
טעות קלה ,התקשרו בשעתם מתוך תמימות יתירה ולא שאלו את פי
ההסתדרות ואת פי המפלגה ,ועל מקדדטעות זה הם עכשיו משלמים
ומשלמים .ואין איש יודע מתי יצאו מן המצוקה ,וכיצד יצאו.
יא
אין אני מביא הנה עגין זה למען גדון בו כאן .זה כמה שגים הגגי תובע
שיוקם בהסתדרות מוסד בעל סמכות בשביל התרת סיבוכים המורים ,משקיים
או הכרתיים ,ושיהיה לו כוה הכרעה מלא ,ושיהיה בר אמון רב .אין מרכז
המפלגה צריך לעסוק בענינים אלה .ואפילו לא הועד הפועל של ההסתדרות.
אין זה מתפקידם .אין לסבך שום סכסוך משקי או הברתי־פנימי על ידי
יהםי מפלגות או מוסדות .ותנועה הרוצה שהמשטר הפגימי שלה לא יתנהל
לפי ״כל דאלים גבר״ — יתכן אלים גם במובן ההברתי — הייבת להקים
בקרבה מוסד כזה .יודע אני כמה קשה אצלנו לקבל מרות׳ אד שמא בכל
זאת נמצא מספר אנשים מהימנים — לא אדרוש לי את הזכות להימנות
ביניהם — שכולנו נודה בישרם ובתכונתם ונקבל על עצמ1ו לסמוך צליהם.
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איני מאשים ,הלילה ,את ציבורנו בתוםר אמון לשליחיהם .אלא שמגהגו
של עולמנו להביע את הכבוד והאמון ברוב רגש בימים שכבר אין בידי איש־
הציבור להשתמש ברהשים אלה לפעולה פוריה.
ושוב ,אל גא יטעו בדברי .לא הכל אגי מעמיד על האמין .איני צריך
להבעת־אמון כדי שאוכל להילתם על דעותי .יכול אגי להיות איש ריב ומדון
לכולכם בכמה עניגים .סבור אגי שכל הבר בתגועה יכול לעשות דברים
השובים בלי לדרוש אמון ,בלי להיות תלוי באמון .אדרבא ,מה ערך לאדם,
אשר בכל פעם יכוון את פניו לציבור וישאל :רבותי ,מאמינים אתם לין
לרעיון אתדות־הפועלים התיהםו רבים וטובים בלי אמון .אין זה יסוד מספיק
כדי לנתר עליו .עוד יש ערך לאדם ,גם כשאין עליו הסכמת הרבים .עוד יש
ערך למתשבת־אדם .עוד יכול אדם להיאבק על דעותיו בפיו ובעטו .הייב אךם
לעשות כל עוד יש בכוהו לעשות ,אך יש תפקידים שאין לעשותם בלי
אמונם של הנוגעים בדבר .אין אדם יכול להיות שופט אם אין גותגים בו אמון,
ובפרט כשאין שוטר לימינו .ואת האמון הזה הרסנו במו ידינו .קריאת־הבינים
שנשמעה כאן :״מי השופט?״ איני יודע למה התכוונה ,אך באזני נשמעה
כטמל :מי השופט? כלום מודים אנו ,כלום רוצים אנו להודות במי שהוא,
שהוא שופט? הרי כשהדבר נוגע אל עצמנו ובשרנו ,אין אנו נותנים אמון
לא בציבור ,לא במוסד ולא בשום פרט.
איגי אומר שהייבים להאמין .ודאי ,מותר — לעתים גם הובה —
להביע אי־אמון ,ליטול אמון .אין אתם מאמיגים באדם — אל תבהרו בו.
על מה אני מתקומם? על שאתם בוהרים בבךאדם ומטילים עליו תפקידים
ואחריות — ואחר כך אתם מתקלפים ואומרים לו :אתה נוגע בדבר ,אתה
״צד״ ,אתה משוחד.
יג

אין תפצי להיות מזכיר עוונות .אך אותו אדם ,שדיין תבע עתת ממנו
על שנתן לדברים להתגלגל ,הוא שעמד פעם ,ולא פעם ,ותבע אתכם למשהו.
אולי יש בכם זוכרים את הויכוה הגדול שהיה לנו לפנים על ״חברת־העובדים״,
על ״ניד״ ,על הקמת סמכות הםתדרותית בעלת ידיעה בעניגים ובעלת יכולת
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להטיל מרות .הברים טובים ויקרים׳ אתם לא האמנתם למי שהציע לכם את
הדברים האלה .ולא עזר אפילו מה שהתקנות שהצעתי אז נבדקו ונתאשרו
בועדה שהשתתפו בה יוסף אהרונוביץ ויצהק וילקנםקי .למעשה ,דהיתם
אותן .היו לכם כל מיני תששות .תששתם למטירת יתר־שלטון ליד
ההםתדרות ומה היתד .כננתן של אותן ההצעות ו הלא רק שתהיה קיימת חוקת
הסתדרות לא רק לגבי הפועל הבודד ,כי אם גס לגבי קיבוצים ומושבים .אז
נדהה הדבר .אהד כד באה ועידה הקלאית ,ושוב הועלתה שאלת ״ניר״ .ולאתר
תיקונים וקיצוצים והסברות — לא בטלו פחדים .ושוב נדהר .הדבר לשנים
רבות ,ובינתים נדונה ההסתדרות החקלאית לקיום חםר־כוח בחיינו חפנימיים,
ובשאלות מכריעות אין שואלים את פיה ,וענינים נגזרים לפני שהיא נכנסת
לתוכם .וכשהועלתה ב ש ל י ש י ת שאלת ״ניר״ — הוקם כמוסד כספי בלבד,
וערכו ההסתדרותי המדריד ניטל ממנו .הדתיות הרבות הללו עלו להתישבות
העובדת ,ולו גס מבהינה כספית בלבד׳ בהפסד עצום .אפילו האיהור של
הדשים אהדים בשנת התתלת הפעולה עלה בהפסדן של אפשרויות גדולות.
אד מבהינה יותר מכרעת ,מבתינת תידוש בוהה ויכלתה של ההסתדרות
ההקלאית ,שתהא יודעת ידיעה עמוקה את המשק התקלאי ,את בעיותיו
חסבגיות וחחברתיות ,שתוכל לכוון אותו ולהגן עליו ובשעת הצורד להתיר בו
סיבוכים וגיגודים — ,ולשמש ביטוי נאמן לרצון הכלל — לא חוקם חדבר
עד היום .ואיני יודע עתה מתי יגיעו ימים טובים וימצא בנו הכוה להקימו.
אומרים :על מה סרבה עצמאות פולין בשעתה ז על ״ליברום וטו״,
שכל פאן היושב בםיים יכול היה למנוע מן הרוב את כוה ההכרעה .כיצד
גוכל לשמש גרעין לעצמאות ישראל אם לא נעקור מקרבנו את זכות
ה״ליברום וטו״?
יד

ואשתמש בהזדמנות זאת של ועידת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ,כי
פורום הסתדרותי כללי בשביל בירור זה לא נזדמן לי עדיין ,ואספר באיזו
מידה מהייבת ההכרעה הכללית את כל אחד מאתנו.
בלוצרן ,בקונגרס הציוני ,נתכנסה םיעת־העבודה .היו שם :צירי
מפלגת פועלי ארץ-ישראל ,״השומר הצעיר״ ומסלגותיגו בגולה .נדונה שאלת
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השבות בשבת .יודע אני כי ישנן גישות שונות לדבר .בשבילי ,למשל ,זהו
ענין ממדרגה ראשונה ,ענין של קיום הגזע ,של היגינה חברתית ,ענין
תרבותי-םוציאלי־לאומי .כל עצמת רצוני לראות ולהשתתף בהידוש היי
עמנו ובגילוי ערכים הדשים איגנה מביאה אותי לידי ניהיליזם לגבי ערכים
היסטוריים רבי־תוכן אשר זה חסרונם האהד שאינם הדשים .אד יודע אני
שקיימות ברהבי ציבורגו גם גישות אהרות .יש מהייבים את השבת מתיר
נימוקים לאומיינדפוליטיים :תנועת הפועלים ,שאינה כת לעצמה אלא
עוברת כהלוץ לפני העם ,ונושאת נפשה להיות לעם ,אינה רוצה ואינה צריכה
לשהק במשהק של משכילות אפיקורסית ,המתמרדת בזרות או באיבה לכל
מה שמקודש בעם ,ואינה צריכה להחליש את מלהמתה על כיבושים סוציאליים
בגלל ״מלחמודמצוה״ נגד המסורת .אם כאלה או כאלה היו הנימוקים ,אד
ב ה ס כ מ ה כ ל ל י ת נתקבלה באותה מסיבה בלוצרן ,לאהד דיון רציני,
החלטה הקובעת את רצונו של הישוב העובד לשבות כשבת מעבודת שדה
וכרם ובנין ומלאכה וחרושת .באותה מטיבה נשמעו נאומים השובים של
לביא ,של ברץ ,של טבנקין ,של מאיר יערי ,של צבי יהודה ,בסגנונות שונים
ובהרגשות שונות .אולם במגמה אחת .כל טיעת העבודה היתה מאוהדת
ברצון זה .הדברים גמםרו הגיגית בקוגגרם .היתה בזה בשורה לעם .האין זה
מחייב את הציבור כולו? האין כל חוג וחוג הייב במה שהתהייבו שליהיו
בשמו? המותר למי שהוא מאתנו לעשות את התהייבותנו הכללית פלסתר?
ולאחר כל מה שאירע מאז ,תבואו ותלעגו למוםדותיכם ולשליהיכם
שאין להם העוז להכריע ? ושוב תבחרו בהם שילכו בשליחותכם ?
אם ועידה זו תמצא בקרבה את הכוח ליצור כתנועה כוזדהכדעה —
תעשה דבר גדיל״ אד זה לא יעשה על ידי משטר של חוקים ותקנות בלבד.
לכד דרוש משטר נפשי ורעיוני .בהרצאתי דיברתי על תקגות צגועות ביותר.
אד אלה אינם אלא סעיפים של משטר כזה .לשם הקמתו דרושים סדרים
מסוימים במפלגח ,דרוש טיפוח יחסים אחרים בין ההברים בדוה שבה דיברו
דויד ברש ואסף וילקומיץ ,בךאשר ושמריה גוטמן .לשם כד דרושה אחדות
התנועה הקיבוצית .יצירת משטר כזה דורשת א ו י ר ה  .לכד התכוונתי בדברי
על מוסד חינוכי של התנועה .לשם כר דרושה המרת המתיצות בנועה רוח
הדשה בליכודו ,והדרכה מטעם כלל־התנועה.
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תמוה בעיני שכל אותן ההצעות שעל ידיהן התכוונתי ל ש נ ו ת
משהו בחייגו וגם לפגוע ביחסים קיימים — ,למשל :התנגדות למשטר של
קוריות המשתרש אצלנו בלי שיפרשו בשמי — שכל אלה ההצעות לא זכו
כמעט שיגיבו עליהן ,לחיוב או לשלילח .כיון שחמתובחים לא חתוכחו אתי
בכל אלה הענינים החשובים לי ,חריני נאלץ ״לעגות״ למי שלא חתוכח אתי.
מה שמצער אותי ביותר ,שהצעה אהת שלי לא עוררה שום הערה
ביקרתית :איכח נפל חרעיון של מוסד חינוכי עליון לתנועה כלתיד
הלל ריק ן האומגם איגגו ראוי גם לשלילה ז האומנם אין לשוס אדם צורד
לומר בו משהו ,לתקן את הצעתי ,להגיה אותה ו האומנם קום יקום מפעל זה
על ידי מה שתתקבל עוד רזולוציה אתת בין מאות אתרות ,כמנהגנו ז האומגם
יקום מפעל כזה בלי שרבים בציבורגו ירגישו ב ה ם ר ו נ ו ז
עשרות שנים קיימת תנועתנו ,ועם כל הכוהות הפנימיים שגיליגו ,ועם
כל גדולי-הרוה שקמו לגו ,ועם כל הישגינו המשקיים ,הארגוניים,
התרבותיים — הרי אגו גתקליס יום יום בחוסר ההתאמה שבין התפקידים
הגדולים ובין יכלתנו ,בין הפרובלימות המסובכות ובין ידיעתגו .המרגישים
אצלגו עד כמה אין מ כ ש י ר י ה ד י ו ן ו ה ב י ר ו ר םספיקיםו היים אגו
בעולם אשד כבר למד להקור כמה שאלות טכגיות במעבדות משוכללות,
במכשירים מדויקים .הנה פה ,ברהובות ,אנו נהנים למראה שני מוסדות מדע
מסוג זה .היש לנו משהו בדומה לכד כ ש א ל ו ת ח י י נ ו  ,בעניני משק,
ביחסים סוציאליים ,בעביגי התישבות ,שיכון ,קואופרציה ,תגועה מקצועית,
בפעולה תרבותית ,בהינוד־עם ,בארגון המונים ? היצרגו לגו תגאיס מוקדמים
כל־שהם לדיון עניגי? עדיין אגו עובדים במכשירים הפרימיטיביים ביותר.
טז

וכאן רואה אני צויד במאמר מוסגר ,לענין מה שאמר י ב נ א ל י
בשאלת הקבוצה והמושב .ובענין מה שאמר ת ב ו ר י על הצויד להנד את
הנוער ״לא למינימום אלא למכסימום״ .בבוא יבנאלי לפני הציבור להעדיף
את הקבוצה על המושב ודאי לא התכוון להכאיב למישהו .יש לו זכות להשוב
את מהשבתו .אד מה משקלה של מחשביה זו ,שהביע כאן ,בשביל התנועה ז
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אנו מהלכים בעולם שהסתום בי מרובח על חפתוח בפנינו .לא זכה
דורנו למעמד הר סיני שלו בשאלות הזמן הגדולות .עודנו תועים במדבר
האגושי הגדול ,מכים בסלע ,ויש שאנו מוצאים מים ,ויש שהוא מכזיב ,או
שאנהנו מכזיבים .אגו מבקשים להדליק אבוקות ,אגו מהלכים עם פנסים
קטנים ,״תוצרת־בית״ ,ואנשינו פותרים שאלות כיכלתם ,באפיים ,במורשתם,
בהשגתם .אנהנו גם שוגים ,גם נכשלים וגם מתקנים .אנשינו גם יוצרים דברים
בצלמנו ,בצלם שבטיגו .רשאי אדם לומר לעצמו :לי הברירה ,ואגי בתרתי
בצורת־ישוב זו מפגי שהיא קרובה ללבי ,מפגי שאגי מ?ןוה למצוא בה פתרון
לשאלותי ,מפני שהיא מבטיחה לי שדדרפעולה רצוי לי .יכול אדם ,כמובן,
גם להזק את עצמו בסברות כוללות :צורת־היים זו שבתרתי בה עדיפה על
כל צורה אחרת בפתרון שאלות אלו ואלו .אדרבא ,יחזיק בסברתו אס הוא
מוצא בה היזוק .אד מהו ,רבותי ,משקלן האוביקטיבי של כל אותן הסברות ז
מהו מבהינה היסטורית ״מינימום״ ו״סכםימום״ בבגין משק והתישבות? מי
פתר שאלה זוז הרי עדיין אנתנו מגששים בשאלות אלה ,עדיין אנחנו
צועדים צעדים ראשונים ,ואת היבול האמיתי נדע רק לאתר דורות — מה
טעם איפוא להגיה עכשיו גושפנקה ולתקוע מסמרות ,מי פותר ומי לא
פותר׳ מהו סכםימום ומהו מיגימום ז
יז

תנועה כתנועתגו קיימת על הכרת ערד האדם ועל האמוגה בכוהות
הלוציים הגלומים באדם .ומנםיוננו יכולנו ללמוד שאין להעריך את ערד
האדם לפי המסגרת בה הוא נתון .ודאי ,הגמל השוב ,סדום השובה ,הגיתה
השובה ,יש זמנים שאנו ספנים את כל קרני הזרקור הציבורי לגקודה אהת.
אבל אין אנו דשאים לשכוה אפילו לשעה קלה ,שלא בצינור אהד יזרום המרץ
ההלוצי .אין לקבוע מראש היכן יתגלה עודההגנה הגדול ביותר ,יתכן בנודר
יעקב או באיזה מושב בפינה רהוקה.
אל נהבר את הוקרת האדם והוקרת המאמץ האנושי והעילוי האנושי
עם קביעת קוקרדה בכובע .אפשר לומר :לא כל מי שהוא קנאי לרעיון הקבוצה
הוא גם האדם האידיאלי להיי קבוצה• ויש שאתה פוגש אדם במושב ואתה
הושב :תכונותיו של אדם זה כמה זקוק להן הקיבוץ!
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ההגדרות המהלכות ,המחלקות תארים והערכות ,טובות הן לאיתם
המתעתדים לדוקטורט והם מתגגדרים בקלםיפיקציות סוציולוגיות! זכינו
שתנועת הפועלים נעשתה עז הולבת למהברי דיסרטציות .אלה ילקקו פה
וילקקו שם ,יצברו מספרים ,ימתתו קוים ויוציאו את משפטם .אד סוציולוג
רציני לא ימהר להוציא משפט ,הוא ידע כי עדיין אין ה ב ט ים להוצאת
משפט .את פרי הדברים ,את פרי העבודה ,השיתוף ,השויון ,התירות ,העזרה
ההדדית וסדרי ההיים והיהםים נראה על דור שילשים .ואשר להערכות
המשקיות — שאלת ״הזול״ ,שאלת הפרודוקטיביות ,הניצול הרציונלי של
כוחות העבודה — אף הן אינן ניתנות להיקבע על יסוד הדיפות ויכוזזית .הן
טעונות לימוד והקירה.
יח
היכן? כיום הזה הסרים אנו לא רק מקום לימוד והקירה בשאלות
היינו .אין לנו אפילו מקום בו יצטבר החומר הנםיוני של פעולתנו .יש
עוד לנטוע הכרה ב נ ו בעצמנו ,כי שאלותינו אינן נפתרות על ידי אמירה
בלבד — כי ענינינו טעונים לימוד וחקירה .לתפקידים אלה צריד שישמש
בית־האולפן של התנועה.
אץ הכננה שבו יפטמו אנשים ב״קאנוך ,או שיפתרו בו ,מיניה וביה,
את השאלה האתרונה ,הבוערת .בדברים מעין אלה אנו עוסקים לא מעט בכל
פגישותינו ומועצותינו .עיקר תפקידו לחנד אנשים שידעו להתבונן ולתשיב
בעצמם ,שיתרגלו לפתור שאלות לא על ידי אמרח ולא על ידי התרשת
המתגגד ,שיסגלו לעצמם מ י ד ו ת • הקידה ושידעו להשתמש במפתתות־עיון.
אמרתי שאנו עובדים באופן פרימיטיבי .מישהו קורא ספר ,״תופס״
רעיון ,מהבר ״תיאוריה״ ,ממציא סברה — וסותם איזה הוד :מישב פירכה
ומרגיע את המצפון האינטלקטואלי .ואפילו לא תמיד אנו יודעים להתבייש
בזה .הנה בוש אני עתה שבכל מה שאנו מרבים לדבר בשאלות איתוד
התנועה הקיבוצית — לא קם אדם ,לא מן חמחייבים ולא מן השוללים ,אשר
יהקור את הבהינה הדינמיודהמשקית :מה צפון באיהוד זה מבתינת הגברת
הכוה המישב שלנו? כשאני לעצמי הריני מאמין בזה ,רואה כמה סיכויים
הדשים ,דואה אפשרויות של אכםפנםיה משקית וכיבושים הברתייס ״ י אד
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מה דשות לי לדבר בזח על יסוד סברות בעלמא ז ומי חזדיין אצלנו בידיעות
הדרושות כדי לבדוק את הרעיון הזה בדיקה רצינית ז
ים
מי שהוא הסיק מדברי כאילו אני מטיל יהבי על חמוםד החינוכי שהוא
י ת ן לנו משמרת שניה .לא לכך חתכוונתי .שום מוסד חינוכי אין בכוחו
לתת לנו משמרת חדשח ,אם התנועה עצמה לא תלך אותה .לירתה של כל
משמרת היא על ה א ב נ י ם של העבודה בכפר ובעיר .ה י א י ש נ ה .
והמוסד נדרש לעזור לח ,לפתוח לפניה &עינות חתומים ,לעורר בה את אהבת
הלימוד ,למסור לידיה מפתהות ולהכשירה לפעולה רוהנית עצמאית.
כ
ועוד מלים אחדות בשאלת תנוער .איני מציע את חאיחוד כקמיע .יש
שאלות חמורות בנוער ,אשר לא בועידות תיפתרנה .האיחוד אינו פתרון,
חוא רק פותת דרך לפתרונות .חוא בא לפשט את חעקמומיות שבלב ,והוא
פותח אשנבים לרותות צחות.
לא הרתבתי את הדיבור על הפגמים בחינוך הנוער .קיויתי שיקום מי
שהוא מן המורים שבקרב הצירים ויתאר לגו מה הושב ומה מרגיש המורה
בבית־ההינוך כשהוא נפגש ב״ציד ילדים״ ,בהתתרות גופים ציבוריים שונים
)שהבריהם הברים להסתדרות האתת( על נפש הילד .צריך היה שיקום
המורה ויספר על מצבו הוא מול ההתהרות הזאת .צריך היה שיקומו אב ואם,
אשר ילד אחד לחם במחנות העולים ושני ב״השומר הצעיר״ ושלישי אולי
ב״גודדוניה״ ־־ ויגלו לגו את החגיון חחינוכי וההכרתי שבדבר .מה האוירח
החיגוכית וחחםתדרותית חגוצרת על ידי כך .יש צוחקים כשמדברים אצלגו
בזה ,כי בולט ביותר הצד המצהיק שבדבר .אך גדול ממנו הצד המכאיב.
סבור אני כי שום אדם שתונך בתנועתנו לא יבקש לשים כבלים על
דוה ילדיו ,כשיבהרו בצורת-התישבות אהדת ממה שבחר הוא ,או בהלךירוח
אידיאולוגי אהד ,או בהשקפה פוליטית אהדת .מובן ,אי־הםכמד .בין אנשים
קרובים זה לזה יש בה כדי להכאיב ,אך אין בה כדי להעליב .בגר ילךך
והרי הוא מהפש את דרכו על דעת עצמו — תדע לקבל זאת בכל הכבוד
והרצינות ,ואם יש בבתירתו משום סתירת השקפותיו — תדע לשאת את
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הדבר בגבורה .מה שאין כן אם הילד נ ה ט ף מזרועות המשפחה ,מזר1עות
המהנך — כאן עלבון ,כאן הריםת־היים ,כאן קיפוה היגוכי .כאן פצע.
בצדק שאל אסף ו י ל ק ו מ י ץ  :האומגם קיימת א צ ל ג ו מלתמת
אבות ובגים ? שאלה זו מקבת עד התהום .מובן כי תיתכן מלחמה א י ג ד י־
ב י ד ו א ל י ת במשפחה .אך האומנם יש בדור זה ,המניח את היסידית לעם
עיבד ,י ס י ר א ו ב י ק ט י ב י למלחמת אבות ובנים ,בשדה חחייב
הציבוריים? יקום מי שסבור ככד! ויכריז על זאת בגלוי ,וגם יגדיר את
ת ו כ ן המלחמה .יקום אדם ,ויהא לא הבר המפלגה ,ויאמר אם יש צורך
לקומם את ילדי נהלל נגד חוריחם? יקום מחגך ויאמר ,מדוע ולשם מה יש
צורך לבוא לילדיהם של הברי מפלגת פועלי ארץ-ישראל ולעורר בהם אי-
אמון להורים־הלוצים ,לאגשי״הגשמה ,למפלגתם ,לתרבותם ,לםםרותם? מהו
הצורך שבבית־אלםא ,מקום מיוחד במיגו ,שאין ערוך לכוהוודהגפש ששוקעו
בו ,ושבו התהזקו אגשים במשד שגים רבות לקיים הברה קבוצתית למרות
ניגודים רעיוניים עמוקים ,שבביודאלםא זו יהיו ילדים גזולים בערמה מידי
הוריהם? וזהו הינוך ל א מ ת ?
כא

אמר ה אפ ט דיבור מזעזע .ראיתי בדיבור זה עדות להתמוטטות
הנפשית של דורנו .הוא אמד :בעולם הזה מבצה לא השכל אלא האמת.
מתצית המשפט יש בה ,כנראה ,מן האמת :אין השכל מנצה בימינו ,ודורנו,
שציפה לשלטון השכל הפשטני ,כופר עתה בשכל מכל ןכל .אך האם לפיכך
נקבל עלינו את הדין ונאמר כי המנצחת היא ה א מ ת ז ושמא ראוי לומר:
אנו עדים לנצחון השקר .שקר בפוליטיקה ,שקר במשפט ,שקר בתינוך,
שקר ביחס לאדם .רגלים אין לו לשקר ,אך אוירון ורדיו יש לו .כך חוא
בעולם הגךול .אך גם בעולמנו הקטן יש לו צינורות לשקר .ואין לנו אלא
לעמוך בפגיו בכל כוחנו.
ואין לי כל טםק כי מי שיבקש לםלף את כוגת הדברים — ימציא לו
השקר הטברות נאות ונוהות .כד היה בזמן שביקשנו לקבוע מה צריכה להיות
הטתדרות הנוער העובד לכל הילדים העובדים ,וכך ודאי יפורש עכשיו הרצון
להקים הטתדרות חלוצית לנוער הלומד )יתכן שבמהלך העבודה יתהברו
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שתים אלה להסתדרות אחת ,אין אני עומד עתה בסוגיה זו( .אין אדם צריך
להיות רואה את הנולד ,כדי שיראה שענין זה עתיד להתפרש כ״תמדון״
מפלגתי למען הקמת ״רזרבה״ שלה .החשדה הרי זה אמצעי בדוק במלתמה
ציבורית .מה אפשר היה לעשות כשהתשידו את רעיון אתדות־העובדים ז מה
אפשר היה לעשות נגד התשדת ״גיר״ ז וגם הפעם ,מה כוחו של בירור היגוכי
לגופו מול ההשדה.
אך שום ההשדה לא תטול ממגי את הכרתי העמוקה כי רשאי אני
לקרוא להםתךדות העובדים שתתתזק ותמצא בקרבה את הכוה לקום ולומר:
הקץ לציד ילדים!
כב

איני יודע למה רשאי אגי לקוות מן הקריאה .יודע אגי כמה הלש
אצלנו כוה ההכרעה .זוכר אני באיזה קושי םלל אצלנו את דרכו רעיון
הכלליות של הנוער העובד .ורואה אני ,לצערי ,שרעיון איתוד הנוער נתקל
בועידה זו בקושי מצד אותו הוג שהופיע הפעם — לראשונה — בדרישה
תקיפה לאיהוד התנועה הקיבוצית.
היה לי סיפוק בשמעי את דברי פינתם ל ו בי א נ י ק ר .אם בצדק
או שלא בצדק׳ אד רבים בציבורנו היו רואים בו את האדם אשר עדיין לא
עשה את מלוא הדרך המובילה להתלכדותנו .לעתים באים אלינו מן הגולה
הברים פעילים ,הקשורים במידה זו בעברם שם עד שאינם מוצאים את
T

מקומם פה בשדה הכללי .באים תברים אשר גילו את כוהם בהבדלה
ובהסתייגות ,ולא קל להם למצוא את הדרך אל המאהד ומסזג ומפיל הלץ.
לי ,שאגי משוגע לדבר זה של ליכוד כותותינו ,היה בהודעתו של לוביאגיקר
משום ה ו ד י ה כי לא תעיגו ולא התעיגו בשעח שבחרגו בדרך האיהוד .איגי
כובש את שמהתי לכך ,אך איני יכול לכבוש גס את תמהוני על מי שהגיע
לרעיון האיהוד ודיגל בסכםימום של איהוד ,ושעם זה הוא מוכן לסי שעה
לדחות כל שלב של איהוד שגיתן להתגשם לאלתר .מה יש לי לעגות על
הסברה זאת .אוסר רק כי בעיגי איהוד הגוער הגחו שלב חשוב בחידוש כוחח
הרוהני של התנועה ,וממילא גם באיהוד התגועה הקיבוצית .איגי סבור
שאפשר לאחד את הנוער ״על תנאי״ .אילו היה איחוד התנועה הקיבוצית
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קיים לא היה צריך לעשותו ״תנאי״ כיון שאיננו קיים עדיין ,זאת אומרת,
שעדיין לא הכל הגיעו להכרת היוניותו ואפשריותו )והרי גם אלה שתובעים
אותו היום טרם הגיעו לכך אתמול( ־־ אי אפשר לעשותו היום ״תנאי״ למשהו
שאין רוצים לעכב את עשייתו .אך מובטהגי כי כל אדם בר־לבב יבין כי עצם
הגשמת איהוד הנוער — באתמוםפירה כללית המחייבת את מגמת איהוד
התנועה הקיבוצית — יש בו כדי לשמש שלב לאיהוד.
כג

איהוד הגוער איגגו ״המצאה״ מן החח ,לא המצאת מפא״י — כפי
שיש מעוגיגים להסביר — ולא המצאת מתגגדי איהוד התגועה הקיבוצית,
כפי שגיסו לומר כאן .הגה סיפר אסף ו י ל ק ו מ י ץ על מסיבת ילדים
באהד מבתי־הםפר המהוזיים ,השתתפו ילדים מ כ ל ה ה ו ג י ם  ,לרבות
״השומר הצעיר״ .הם שוההו ,כהברים ,על תוצאות הכיגוםים .הייתי מיעץ
לכל ציר שיקרא את הפרוטוכול של אםיפת־ילדים זו ,ושיאזין לביקורת שלהם
על המצב הקיים .תמצאו שם שיקול עצמאי ,גםיון היים שלהם ,ורצון טהור
לאהדות הילדים ולאחדות העובדים .מדוע גזלזל בו ?
אל מועצת המחנות העולים שנתכגטה בביודהשטה הלכתי בלי תקוות
יתירות .אך עלי להודות — ואם כי רבים בקיבוץ המאוהד לא יסכימו
להערכתי — כי מצאתי בביודהשטה מ ע מ ד י ו צ א מן הכלל ,אומץ
מוסרי ושכלי ,רצון לאחוה עם הסתדרויות גוער אחרות .מזמן לא הרגשתי
עצמי ב ב י ת י כמו במםיבודגוער זו ,המתגברת על עצמה ,המתגברת על
קליפותיה .ושם נוכתתי כי תםיטת־האיהוד בנוער נובעת ממקור טהור .למי
הצורך להחשיד אותה ז ומהו הצורך ללכת לקראת איהוד ״כצאן לטבה יובל״ ?
כד

עומד לפניכם אדם שנתנסה בנםיוגות רבים וגם הוכה מכות רבות
בתנועה ,אדם בלתי־מרוצה מכמה בתינות ,ולאהר כמה נםיונות שנכשלו
הוא מאמין כי איהוד הנוער החלוצי חוא דבר ח י ו נ י  ,ויש בו להביא ברכה
לנוער בארץ ,להעמיק את הינוך הנוער אשר אתנו ולהכגים למעגל היים
הלוציים הוגי נוער הדשים .ב י ד י נ ו ה ד ב ר ל ע ש ו ת ו .

אישים

אושפיז הדורות
יש מקדים לסיים את פעלו והוא בחייו אומר קדיש על קבר עצמי ,ויש
אשר גם היים ארוכים לא יספיקו לו לגלם את כוהו השמור אתו .ם ו ק ו ל ו ב
הלך מן חעולם ואפילו לא חצי תאנתו בידו .ואפילו לא מתצית מן המתצית.
לא ככלות כוחו לוקה םוקולוב ,אלא בעצם כותו .לא ״כעלות גדיש
בעתו״ ,אלא בעודו קוצר ומעמר — הונף עליו חרמש .מתמיד שכמותו ,אשר
כל ימיו למד ולימד ,ידע והודיע ,זכר ומסר ,תייר וסיפר ,והרבה שיהה עם
קוראיו — והנה בא הקץ וביטל אותו ממלאכתו וחתך את גורלו ,ואף האיר
אותו באור עצוב :לא הספיקו לו היים ארוכים ורבי־פעלים כדי לספר את
עצמו אלא מעט מן המעט .בכל אשר סיפר והיבר לא היםר את עצמו ואת
העולמות אשר נשא בקרבו אלא כמלקק מן הים.
םוקולוב הלך שבע־ימים אך צמא־היים ,גדוש־מפעלים ומלא־מאניים,
ולאהר ששים שנה )ויותר!( של עבודה ספרותית מתמךת עמך לפנינו
בשפעת־אונים ,כמי שאפקו רהב ובהיר וידו נטויה .יותר מזה ,כפעם בפעם
הפתיע אותנו כמתהיל ,כמי שנכסף להתתיל ,כמפליג אל כיבושים הדשים,
אשר הם הם העיקר.
שלושה דורות ספרותיים נתקפלו בםוקולוב .ולכל דור ודור היה
פליאה .בעודו נער אהז בעט סופרים ,אהז בקלות מפליאה ובהתמדה מפליאה,
שלט בכל סממני ההשכלה והדעת וההסברה והטעם והלשון של הדור ,ונעשה
מיד אהובם של קוראי הדור ,של תלמידי־הכמים ,של משכילי-עיירות ,אשר
ניהל אותם על מי־מנוהות .כי היה בכתיבתו אז מ״טעם זקנים  /אותם הקוראים
הםוקולוביים םפדתמו ,אולם הוא עצמו נתתדש ונתאושש עם כל דור ודור של
קוראים ,ולעת ערב נעשה הוא ,הישיש ,םופר־המודות של ספרותנו העתית,
,
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המעניק והמרהיב את הדעת ומלבב את הקורא בךזמנבו .על םף הגבורות
היתד .לו עדנה ספרותית.
הקורא העברי ידע סופרים נערצים יותר מםוקולוב ,אך לא ידע מופרים
מופלאים ממנו .המשכיל העברי מלפני שנים ושלושה דורות ראה כפלא את
האברך הזה היושב בורשה ,ויודע שבע הכמות ושבעים לשוה ומנעים דברו
על העמים ועל המדינות ,ואף על פי שהוא יודע הכל אינו מתהדר ואינו
מתרברב ואינו מתחצף ,והוא מדבר כאהד ״משלנו  /דברי הכמים בנתת
נשמעים ,כאחד מבית־המדרש ,אשר היה במרחקים ושב אל קנו ,והסברתו
מאירה עינים ומליצתו מתוקה ולשונו התורנית יש בה ק״ן טעמים .ועוד
מוסרים מפה לאוזן ,כי אברך דנן כותב גם ב״איזראעליטא״ הפולני ,וגם
ב״איזדאעליטישע וואכענשריפט הגרמני ,וגם ב״ארכיו איזראעליט*
הצרפתית ,ואפילו ב״ג׳ואיש כרוגיקל האגגלית ,רש אומרים שאפילו
ה״טיימם״ מדפים את קורםפוגדגציותיו.
ודורות הקוראים אשר באו אהריהם ראו פליאה על פליאה :הם ראו
כפעם בפעם את םוקולוב בהתתדשותו ,בהתלפת צורותיו ,ברעננותו ,בשפעתו,
ברוחב דעתו ,בעושר זכרונו ,בצללו לדורות עתיקים ,ובתפליגו לעולמות
רחוקים .התרגלת לראותו כאשר הסכנת והגה הוא שוב אחר ושוגד .וחדש
וצעיר ,ודורך משלב אל שלב ,ועם זח חוא תמיד אותו םוקולוב ,אותו היהודי
התורני ואותו התייר האירופי ,ואותת עגנת־כתיבח ,ואותם דברי חכמים בגחת
נשמעים ,אלא כל מה שהוא מזקין מתמלאים עורקיו דם צעיר יותר ,וצבעיו
מבהיקים יותר ,ולשונו מתגמשת ומתלטשת יותר.
אלא שכל הפליאות הללו ,פליאות כשרונותיו הסנומנליייס וחיוניותו
העצומה ,פליאות הקלות והשפע וההתמדה והידענות והםבוראות וההתחדשות,
אינם ממצים כלל את מהותו המופלאה של םוקולוב ואת ערכו לדורנו ,ואינם
מסבירים את הציפיה למה שהיה עוד בידו לתת לנו וניטל מאתנו עם מותו.
הכל מספרים נפלאות על כוח זכרונו של םוקולוב .אכן ,היה לו מה
לזכור .הוא למד ושנה .במכתבו האוטוביוגרפי רב־העגין ליל״ג ,בהיותו בן
עשרים וארבע ,הוא כותב :״אני איש צעיר אשר פניו מועדות קדימה ורגליו
נעות ולא נחות .לעת עתה הצלי סופר והצלי קורא ,הציי מורה )לקהל הקוראים(
והציי לומד — ,״ללמוד וללמד״ ,זה תוי ונסי וחותם תכניתי' ,האברך הצעיר!
,
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אשר יל״ג שם עליו עינו לטובה ,ידע ,כנראה ,את עצמו ,ואוטופירטרט זה
הלם אותו גם לאהד המישים שנה :רגליו נעו ולא נהו וללמוד וללמד היה
,,נטו חזותם תכניתו עד יומו האהרון .אולם זכרוגו של םוקולוב הכיל לא רק
מה שקרא ושנה בפפרים ,הוא זכר מה שעיניו ראו .ולא רק מה שעיניו ראו
בהייו הארוכים והעשירים ,אלא זכר והי מה שזכרו והיו אביו וסבו .והואיל
ובהיי אביו וסבו נתבדלהו כמה וכמה דורות קודמים להם — נשא בקרבו
זכר הי של כמה וכמה דורות .הוא לא צריך היה לארכיאולוג שיהפור בשבילו
ויהשוף את היי היהודים במקומות מגוריהם השונים בדורות הקודמים .הוא
עצמו התהלך כבךבית לא רק ברתובות לובלין וקראקא הקדומות ,כי אם
גם ברהובות קורדובה וורמייזה ,ופראג ורומא ,וםורא ופומבדיתא .הוא טייל
על פני כל הגיאוגרפיה הישראלית העולמית ,מעין בדקר יהודי הי ומעין
״םדר הדורות״ כאחד ,והיה הוזר אלינו לא לבד כ״אורה לשבת״ ,אלא
כאושפיז מדורות אהרים.
,,

לפני פתות משנה ישבתי במהיצתו ,והוא דיבר אתי — כדבר אדם
צעיר על מעשדרהרפתקנות הדש ,שהוא משתוקק לו — על םתשבתו לכתוב
רומן היטטירי מהיי הרמב״ם .״דרושים לי רק שבועות אהדים לביקור
במצרים .להיות בפוטטאט .אני רואה בעיני את כל זה ,את הדור ,את האנשים
ואת הסביבה .ואני רוצה לספר כיצד אני רואה את הרמב״ם״.
אכן ,מתאוותיו הגדולות של םוקולוב היה לגלות את שפונות
ההיסטוריה העברית ,ולהסיר מכמה פרקים שלה את בגדי-השרד שהלבישו
אותם שלא כמידתם .אף על פי שאת רוב כותותיו ה נ ג ל י ם הקדיש
למלאכת העתונאות ,הרי נפשו היתד .קשורה בהקר ההיסטוריה .ידוע כמה
נשא נפשו לתקר תולדות יהודי פולין ,פינה זו שעד לפני כמה שנים היתד.
העזובה ביותר בהיטטוריוגרפיה הישראלית ,ואשר היה בה שר ושליט ,אף
על פי שלא עלה בידו להקים בה בנין של קיימא .ספרו על שפינוזא יותר
משהוא ספר על ה פ י ל ו ס ו ף  ,הוא ספר היסטורי מקורי על קהילת
אמשטרדם ועל סלגותיה ,ועל היי הרוה של האנוסים ועל שליהותם של
יהודים בהכנת הרפורמציה של לותר .דמויות גגוזות ,תסיסות געלמות —
קמו והיו לפנינו•
ובהיסטוריה ,כמו בפובליציטטיקה ,לא שלטה בו ה ס כ י מ ה  ,ולא
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החזון הרתוק ,כי אם דמות הגוף .הוא היה איש הדמויות וההסתכלות בצבעים,
בגלנים ,במסיבות ,באישים ,בנטיות .יותר ממה שידע את ההיסטוריה מתוך
ספרים ולימוד ותיטוט ועיון בכתבים עתיקים ובמוזיאוגים ובספריות ,ידע
אותה ״מבשרו״ ,ממדאה־עינים ומקשרי-תיים ומגםיוךדורות שגאגר בתתו.
לא מלבר אלא מלגו.
ומכאן גם סוגיה ספרותית מיוחדת זו ,שהגיה ברכה לספרותנו:
״אישים״ .מה אלה? ביאוגרפיות ,סםות ,מהקרים ,ממואדים? כל ההגדרות
הללו בדיוקן אינן הלות עליהם .אלה הם שיתות עם בךדורנו על פרקים
קטועים מן ההיסטוריה היהודית בדורות האהרוניס ,כפי שראה אותה
םוקולוב .אלה הם עלי-טרף מםפר-ההיים שלו ,ממה שראה יהודי טוב־עין
ונבוךהיים ועשיד־ידושה ורב־דעת בהתהלכו בין הדורות השונים והציבילי•
זציות השונות אשר נערמו בדרכי תייו.
בהיםטורית־הנדודים שלנו ,אשר מפולת דור אהד עלולה לבער נכסי
דורות רבים — הרי זו שליתות מיותרת להציל את םפרי־התורה ,את הכמת״
ההיים של העם ,את ידיעת עולמו הנפשי ,מן הדליקה ומן התורבן ומן
הגירושים והנדודים ,ומקנים הרוסים ,ומן הטמיעה ומן השכחה .ולא היה
בימיגו אדם כםוקולוב אשר גוער מטבע ברייתו ומתולדות הייו למלאכת־
הצלה זו .זכרונו היה כבור סוד וכוח סיפורו כסעין המתגבר .ונראה היה
שהוא עשה במלאכה זו בחמדה רבה ובהשראה מיוהדת .במקום אהד הוא
מלגלג על מיעוט ידיעתנו בהיי התרבות היהודית :״שנים ,שלושה ,חמישה
שמות של סופרים וכבר מלאה הסאה .הון מועט ומתזור גדול ,סוד המטהר
היהודי״ .ונפשו חשקה ,הוי מה השקה ,למנוע מאתנו את הדלות היהודית
הזאת ,בשעה שאוצרות גנוזים לו באמתחתו .והנה לא הספיק להטעימנו אלא
בקצדרהסטה .דחקה לו השעה.
ועוד פיגה אתת היתד! מיוהדת לו לםוקולוב ,ובה שמורים לו אוצרות
גגוזים ,שכל ימיו היה צוברם ומפזרם ומבזבזם ,הלא היא ה ל ש ו ן
ה ע ב ר י ת  .הקורא העברי בתקופות שונות היה טועם טעם מיותר בלשוגו
של םוקולוב .ספק אם הוקרי הלשון עמדו על תכונותיה ועל טגולותיה
להעשרת לשוננו הספרותית והמדוברת ולגימושה .םוקולוב עצמו ,שכמדומה
מעולם לא תבע לעצמו עטרות ,ראה אולי כאן את עיקר כוחו ואת ״עולם
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הבא״ שלו .בשעה שעשה בארץ לפני המלהמה )והוא אז ראש ועדת החקירה
הציונית שנשלהה לתקור את שאלות העבודה העברית והיחסים בין הפועלים
והאברים ,ואני אז שליהם של הפועלים ההקלאים בפני אותה ועדה( היינו
נישאים בדיליז׳נםים ממושבה למושבה ,ולעתים היתה שיהתנו יוצאת מן
המסלול ד״עםקני .״יודע אתה״ ,אמר לי פעם ,״רק אדם אהד ידע באמת לשוני
מהי ,זה היה פינם .הוא ידע מה הם מקורות לשוני וידע להעריך את מפעלי״.
בשיהה ענותנית זו ,עם עלם בלתי־מודע כמעט ,נשמעה נעימת־צער הרישית
על עמל־היים שקוע בלשון ,מבלי שעדע כי בא אל קרבה ,מבלי שיהםן
בכלים אשר שם האומן נקרא עליהם .ואכן ,הפצו הכמוס היה לראות בדפום
את המלון הגדול שלו ,את א ו צ ר ש פ ת ו ה ע ב ר י ת ש ל ם ו ק ו ל ו ב ,
אשר בו העלה ואסף את פרי מהקריו ותידושיו ויציריו וצירופיו ושימושיו
במשך עשרות שגים.
לשינו של םוקולוב עצמו עברה כמה גלגולים ותקופות .באותה לשון
שבה נתהבב םוקולוב הצעיר על קוראיו הזקנים קשה להכיר את לשונו
העתידה של םוקולוב המאוהר ,עם שלל גנניה ועושר ביטוייה והדשנותו
ושאיבתו מכל המקורות ,ישנים והדשים שבהדשים .אף על פי כן ,מי שיטרה
וילד אל מאמרים קדומים של םוקולוב ,ימצא שם כמה גיבים ושימושי לשון
ותגליות ,מהם שנתאזרהו וגבלעו בלשוגגו התדשה ,אשר לא יעלה על הדעת,
כי הם גשרו מקולמוםו של סופר עברי לפגי המישים שגה.
פיגם ,אשר העמיק לדעת ולהבין את דוה הלשון העברית ואת
מקורותיה ,העריד את םוקולוב בעל הלשון לא בכדי .פיגם היה אומר :הטובה
במלים עבריות הדשות היא זו שאינת מתורשת .הוה צולל בנבכי הלשון
והספרות ואתה מגלה מטמונים ומוצא את משמעותם האמיתית ומשבץ אותם
בתוד הלשון ההיה .את סוד העלאת רבדי לשון הבויים ומשוקעים ושיבוצם
ושילובם בתוד הלשון העתונאית השוטפת ידע םוקולוב .וגם כאן ,כמו בפרקיו
ההיטטוריים ,לא השמיע םכימות בלשניות .הדברים היו בזכתנו ,בפיו ,בעטו.
והם נשרו ממש מפיו ,מפי עטו ,אגב דיבור ואגב כתיבה .היש בינינו מישהו
המסוגל לאסוף את אלומותיו הגורנה ?
םוקולוב לא הקים אסכולה ,לא הנית תלמידים ויורשים .לא יצר םגגון.
הוא היה חזיון בפני עצמו .מזיגה הד־פעמית של סגולות וכשרונות ולמדנות
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וידיעות וחניות ושילוב־דורות .בו דור ודור נשקו .תחילתו כעילוי ,אך לא
פרי בוםר ,כי אם אדם שלם ,ועם זח עוד ארכח תקופת בישולו כדורותים.
ואולי לא נסתיימה כלל .הוא לא בלבד לא מש כל ימיו מעשות פרי ,עצם
צמיהתו לא הדלה.
בזה ,כמו בכמה בתינות אתרות ,היה גורלו של םוקולוב שונה מגורלם
של שאר סופרי ישראל הגדולים .הוא ,העילוי ,לא בא לספרות בסוסה וסערה
כיל״ג ,כלילינבלום ,כםמולגםקין ,כאהד־העם ,כפרישמן ,כפרץ .הוא לא היה
איש־מלהמה .הוא פתה ב״בינת זקנים״ ,בישוב־הדעת .לא עסק בהריםה
ובעקירה .המלחמות הציבוריות אשר מילאו את הלל הספרות העברית בימי
נעוריו — מלהמת ההשכלה ,התיקוגים בדת — לא נגעו בו .אין לו עסק עם
האפיקורסות הלוחמת ,אולי משום שלבו נתון להניות העולם הגדול יותר מכמה
אפיקורסים לוחמים .ליל״ג הנערץ עליו הוא כותב בענוה אד בהכרה :״שיה
ושיג לי עם ההםידים והאורתודוכסים ודרכי ההיים ומתשבותיהם גלויים
וכל זמן
וידועים לי — אד לא על תיקוגי הדת גישב עקמומיות אלו
אשר לא יפקחו עיניהם לראות באור הדעת והחופש ,לא יועילו השיגויים
בשולהךערוד .בדבר זה חביב עלי מאמר חז״ל :אני מפיל את הבסיס
והאגדריאגטום גופל  /כזהו םוקולוב בעלומיו .גם היבת־ציון לא הוציאה אותו
מאדישותו ומםקפטיותו ומשיווי״משקלו .הרצל הוא שעשה את הגם הזה .אד
דיד כוכבו ו נ ת ח ד ש ה דמותו של םוקולוב .נתרעננו כותותיו ,גתהדשה
הלשון ,נתהדשו עניגים ,גתתדשו מגמות .הוא פונה לקוראיו ,״למוען ורבנך,
אשר עד עכשיו היה מסביר להם את עניני העמים וחמדינות ומחקר ,בדברים
חדשים .גם עכשיו אין דרכו בסופה וסערה ,אולם הפעם ניתן טעם למלאכת•
הכתיבה העברית ,ניתגה אחיזח לגפש .לא רק עבר וחווח ,יש גם עתיד.
באו ימים אהרים ,והעתונות העברית נטרדת ומתקפהת ,והקוראים
העברים מתפזרים ,והעורר העברי גולה ,וםוקולוב נעשה מזכיר של
ההסתדרות הציוגית ,והבר הועד הפועל הציוני ,ומלחמה פורצת ,וסוקולוב
מתפנה לדיפלומטיה ,ולגאומי תעמולה ,ולעבודת קרךהיםוד ,וכותב באגגלית
ספרים גדולים ,תוכם רצוף מהקר ותכליתם ״להבב״ את הציונות על אומות
העולם ,והקורא העברי רואה אותו אד באקראי ,והזקנים מתגעגעים על ימי
.הצפירה״ ,ודור הקורא הצעיד אינו יודע את םוקולוב — והנה מתגלה שוב,
,
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בן השבעים ,ומתהדש .ברעננות ,בהיוניות עצומה ,בשלל־צבעיס ,בידיעת
העולם ,הישן והחדש .בתיאורי הדור ,בזכרונות ילדות ,בלשון שופעת ,גמישה,
מתחדשת מתוכה ,יוצרת־דמויות ורבת־אםוציאציות ,בקיצור ,במה שנוהגים
לקרוא לשבח ,במודרניות ,בתכלית חמודרניות .חזמן כאילו לא שלט בו ,אלא
העמיד עצמו לשירותו ,הוסיף לו לוית־ענינים ולויודהן.
אפשר היה להניה כי כל מה שקדם היה רק מעין אקדמות לםהדורת•
םוקולוב החדשה ,לםוקולוב בךקיימא.
כל ימיו העניק ביד רהבה ,והיד לא דללה ,והמתנות לא אזלו .ועוד
אנו מצפים למתנות באות ,למתנות אשר אין מעניק אותן מבלעדיו ,והנה
היד קפוצה .קפוצה לעד.
םיון תרצ״ו.

מכאוב הסופר
איזו המיה נוגה עולה מתוך מכתבו של זלמן א פ ש ט י ן אל אהיו,
שנתפרסם ב״דבר״ ליום השלושים למותו .המישיס והמש שנים עבד האיש
בכרם ספרותנו .עבד עבודה תמה .עבד באהבה ובאמונה ,בימי עלומים ובימי
זקנה ,בימי טובה ובימי רעה .הקורא בךהדור אשר לא ידע אותו יש צורך
לומר לו ,כי זלמן אפשטין לא היה ,הלילה ,מנתותי־דרגה בספרותנו .אדרבא,
םופר מן המעולים .נקי-הדעת ונקי־העט .מעולם לא העלה גרה .מעולם לא
השתמש בעטו למטרות פהותוודערך .אישיות מטוימת .הוט של הן היה משוך
על כתיבתו .טוב־טעם ,אהבת היפה ,לשון זכה ,פרוזה ענוגה ,מהשבה משל
עצמו .חוא יצא לדרך בחבורה עליזה ,הבורת םופרי היבודציון הצעירים ,הוא
םיים כשהוא גלמוד ועזוב ,אולם תמיד דרך בשביל שלו .וגם חיטורים
והבדידות לא נסכו בכתיבתו מרעל המרירות והעלבון .מן המעטים היה אשר
בהתרפקו על העבר — ,התרפקות אשר לא היה בה כלום מן האדיקות
הנוקשה אלא מן האהבה ומן השיריות — ידע גם בערוב ימיו להקשיב ביושר
לבב ובהדרה זכה לבא .טעמו לא פג ואף ליהו לא נם .והנה הוא יוצא מן
העולם ועושה את השבון נפשו ואומר לאהיו ברוב צניעות :״אני יוצא מן
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ההיים בהבהנה מרה ,כי לא ידעתי ולא הבנתי לסדרם כראוי״ .הוא אינו קובל
ואינו מאשים את הזולת ואף אינו פורט את מגת־יםוריו .הוא מרכין את
הראש :״הנצה יבלע את הכל׳ /אולם נקודה כאובה אחת אינה ניתנת
לחבלעח :״לא זכיתי כי בחיי יצא קובץ כתבי״ .עם זה אי אפשר להשלים
אפילו בפני הנצה הבולע הכל .והסופר ההילד למות מנחם את נפשו :״מי
יודע ,אולי במשד הזמן ימצא לי גואל״.
T

במשד כל עבודתו הספרותית לא נמצא לו ,לסופר הבהיר והנעים
והמקובל על קוראיו — לא נמצא לו הגואל .הימצא עתה ז
זכות מיוהדת דרושה לו לסופר עברי כדי שיזכה לראות בהוצאת
כתביו חמקובצים ,או לפחות שימצא לו גואל אחרי מותו .אילמלא ש ט י ב ל,
ד

מי יודע מתי הייגו זוכים לכיגום כתבי ברדיצ׳בםקי וברגר .אילמלא תגועוד
העבודה ספק אם הייגו זוכים לכיגום כתבי א .ד .גורדון וארלוזורוב ושירת
רחל יעזבונו חמעט של צבי שץ .מעטים זכו בחייהם לנעדי־יובל שקיימו את
הבטחותיהם• וכל השאר ו בשביל המו״ל אין זו סחורה עוברת לשוק.
ולא עמדה לו לזלמן אפשטין מה שבין קוראיו ומחבביו היו גם כמה
בעלי־יכולת ומוקירי ספרות וסופרים ,אשר לא גבצר מהם לתת לסופר הזקן
את הנהמה האהת אשר ביקשה גפשו ,ולתת לקורא העברי הטוב מתגר .אשר
לא יהיה כפוי־טובח עליה .לא .הגומל לא נמצא .והסופר הלך מן העולם וגס
בנחמה מעטה זאת לא ראה ,וגם בטחון שלם שהיא עתידה לבוא בזמן מן
הזמנים לא היה לו.
וזלמן אפשטין אינו יהידי .הנה הלד ה ו ש י ה א ר כ י ,אשר סיפוריו
משכו בזמנו את לבות הקוראים ,ובהם היה סיפור היסטורי ״ימי המעשה״ —
הנםיון הראשון ,אם לא היהידי עד היום ,לתאר את ראשית ההתעוררות
חביל״ויית — מי דאג לחדשו ולתתו למקרא לצעיר בךהדור ז
והנה הלד יהושוע טהון .סופר בעל שיעוד קומה שפיזר את דוחו
בכל מיני במות ולשונות .והאם יתעורר מי שהוא לצרור משהו מכתביו —
לזכרון? הגואלים אינם ממהרים לבוא .ועיני הסופר ,הרואה את עמלו
גקבר בהייו ,רואות וכלות.
אגודת הסופרים היא שצריכה להרגיש ביותר בעיוות גורל זה .והיא
צריכה גם לקבל על עצמה ,לפתות ,את היזמה לתיקון המעוימג יש לנו כבד
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התתלה של קרגות תרבותיות לאומיות :יש מוסד ביאליק ,עזבון גולדברג.
ואם תבוא היד הפועלת אולי עוד ימצאו עוזרים תומכים .האומנם זה למעלה
מכוהגו להבטיה כי סופר בעל־ערך היוצא מן העולם יזכה לראות בעיגיו את
יבול־הייו נאטף אל הגורן ,או לפתות ידע שלא הכל יפוזר לרוה׳ אלא משהו
יהיה צרור בצרור ההייס ז
סבת תרצ״ז.
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לפני עשרים והמש שגים גוע יוםף ו י ת ק י ן בודד וגלמוד .הוא לא
השאיר ״ירושה״ גדולה במובן המקובל :אי אפשר להצביע על איזה מפעל
קוגקרטי שלו! גם בספרות הניה לגו רק קומץ עלים .רק מעטים זוכרים אותו
ורבים לא ידעוהו .אילמלא כפר־ויתקין אולי רבים לא היו שומעים את שמו
כלל .ואף על פי כן אנו מעלים עתה את זכרו כאהד מאבות התנועה ,כאהד
הראשונים.
זכות ראשונים אינה מקרית ,ויתקין שילם בעדה ביוקר .הוא היה
בטבעו מן הראשונים .ערך כתביו אינו בכשרון ספרותי מיוחה אולם כל מלה
וכל ביטוי — מורגש כי הצב אותם מסלעו ולכל מהשבה בעצמו הגיע.
ראשון לעליה השניה — באיזה מצב עלה? הוא עלה לפגי ארבעים
שנה בערך ,בראשית פריחת הציונות הפוליטית .מסביב לדגלה נתכנסו
אמנם רבים ממיטב צעירי ישראל ,אך על עליה לארץ לא השבו .איש לא
קרא לעליה אז ,לא ה ר צ ל ולא א ה ד ־ ה ע ם .והישוב בארץ היה עזוב
ושכוה ,והאנשים בבדידותם ירדו ונואשו ,ואף נגררו אחרי הטריטוריאליזם.
והנה עלה ויתקין ונשאר בארץ ,ניסה לעבוד ,אך לא הםפיקו לו הבוהות לכך,
בית־הםפר משך אותו ,אך גם שם לא מצא קורת־רוח .האוירה של ״הפקידות״
והעבודה הזרה היתד .בעוכריו ,אף גאלץ לעזוב את ראשוךלציון מפגי
דעותיו — והיה טבעי מאד אילו הגיע צעיר כזה לידי יאוש ועזיבת הארץ.
אולם ויתקין קורץ מחומר אהד .ברגע היאוש הגדול ביותר לא היה מטוגל
להיכנע ,כי היה סמל ל״יאוש היוצר״ — זה שבו היתד .הדודה העליה השביה.
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ויתקין היה ההבר המבוגר בעליה השניה ,בסחבה הצעירים שעלו
אהריו .הוא כבר הספיק לרכז מחשבה ונמיין ויכיל להביע את ביקרתי לכמה
וכמה מהשבוודביםר שהיו אצל צעירי העליה השניה .הוא לא יכיל לקבל
בפשטות את הסיסמה של ״כיבוש העבידה ׳ במובן השאיפה להישאר פיעלים
שכירים דוקא .ובטרם ניצרו הקבוצה והמושב תפט ויתקין שכיבוש העבידה
איני אלא ©עבר להתישבות עיבדת ,כשם שתפס קידם כי לא די ב״צייני צייד
סתם ,אלא העיקר :״עלו!״ לא רבים הבינו אז את עמדתי בענין ההתישבות,
וגם זה אינו תמוה ,אם נזכור את הכשלינית המרובים של הנםיינית הקידמים
להתישבות — במושבות המטעים ביהודה ,במושבות יק״א בגליל
וב״אריםות׳ החדשה ח״פלחית״-הפשוטה בגליל .אבל ויתקין העז והרים את
דגל ההתישבות העובדת.
הכרזתו על הכרה העליה — בתקופה שאיש לא תיאר לעצמי ולא
האמין כי יכולים להכניס יהודים גיםפיס לארץ! הכרזתי על הדיר של
התישבות עובדת ,והכרזתו על בית־םפר מותאם לעם חקם לתחיה — שלישה
דברים אלה מיהדיס את ויתקין כאדם שקידם את הדברים העתידים לבוא.
7

ברציני להזכיר כיצד ל א נפגשתי עם ויתקין בבואו לגולה .הייתי כבר
בין הנואשים והמאוכזבים מכמה דרכים ותנועות וכבר ידעתי כי דרכי רק
לארץ-ישראל ,אד עוד לבי לסומא לא גליא ,עוד לא גיליתי זאת לקרובי
גפשי ,רק הרדתי לכל בשורה מארץ-ישראל ,לידיעה ,למאמר בעתון ,לגליון
הראשון של ״הפועל הצעיר״ — והגה שמעתי כי בא גואם מארץ־ישדאל ,וזה
היה ויתקין ,ולא ידעתי מי האיש ,את הקול־קורא שלו לא קראתי — אולם
ההלטתי לא ללכת לשמוע את דבריו ,כי אדם שיכול לעזוב את אחך
ישראל — אפילו זמגית — כדי להטיף לאהרים בגולה ,לא היה ראוי לדעתי
אז שילכו לשמוע אותו ...התעקשתי והפסדתי את האפשרות להיפגש עם
ויתקין בגולה.
אהד כד ,לאהד שעליתי לארץ ,כבר ידעתי מי הוא ויתקין ונמשכתי
אליו לאהבה .ידעתי כי הדיר אשר הוא קרא תהיה דרכי שלי .נזדמנתי פעם
יהד אתו ללינה על הרצפה בבית המורה המנוח אליעזר פפר .ועלי
להדגיש שמעטים מאד היו האנשים שנדף מהם ריר כזה ,ושכל כר לא היה
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ביהםם מהביטול אל ההדש כארץ ־־ כמו אצל ויתקין .ותמיד הרגשתי שלפני
איש אשר כל מה שעבר עליו בארץ לא יבש את נשמתו ,והוא נשאר קשוב
ומאזין ומאמין בהמשך ,בעתיה
היה זה טיפומ יהודי גזעי אציל ,שהוא רך וקשה גם יהד .וכשאנו
נזכרים באנשים כאלה ,ובאיש שהיה הראשון והמבשר לעליה השניה — אין
להתבייש .זהו האופי האנושי המשובה ביותר ,שרק תנועות נעלות מגלות
ומטפהות אותו.
הובעה משאלה )על ידי מר לובמן( שויתקין ישמש לנו םמל לאחדות
האומה .המגמה לאהרות האומה היא אחת המגמות הנעלות ביותר .אך איך
היא נקנית ? והרי אהדות האומה — זוהי תמצית הסוציאליזם .מגמת המוציא-
ליזם היא להשליט שויון ,דמוקרטיה — כדי שהאומה תהיה אתת .ואין תקוה
להתגבר על הפילוגים ומלתמות־האהים בעם ,אם לא על ידי השאיפה לאהדות
ולשויון פוליטי וסוציאלי בעם .אכן ,יכול ויתקין להיות םמל אחדות האומה,
כי הוא נשא בלבו הזון אהדות האומה ,וגם ראה את הדיר הגכוגה אליה:
עליה הלוצית ,עבודה ,קרקע לאומית וישוב עובד.
שבט תדצ״ז.

על קברו של אלכסנדר זייד
מכל קצוי חארץ באר אליד חבריד ,זייד .ראשוני הראשונים וצעירי
חצעירים .יום יום אנו קולטים חצים ויום יום אנו מאבדים אבידות .וכבר אין
בנו כוח לכאוב את מכאובנו .ובכל זאת הרדנו כולנו לפרידה ממך .הלא אתה
היית אהד היהירים המגשרים ,גשר חי חיית בין ראשוני חראשונים לבין
צעירי הצעירים .ועוד בימים האהרוגיס לתייך זכית לראות את הגוער שאתה
קראת לו לבוא ולהיות לקבוצת רועים בהרי שיך־אבריק ,עולה להתישבות
על האדמה הסמוכה ,אשר אתה תבעת שגים רבות את השלמת גאולתה
בשמירה ,בעבודה עברית.
שלושים וארבע שגים עמדת תתת מטר כדורים ן מאז קיבלת את
המכות הראשונות בכרמי זכרוךיעקב אשר שמרת .אפשר היה כבר להאמין
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כי הכדורים אין להם שליטה עליך׳ וכי עוד בזכה לראותך זקךשומרי־היערות
של הקרן הקימת ,מגדל דורות לחיי גבורה וצדק .לא זכית ,לא זכתה צפורה,
לא זכו בגיך וגם אגחגו לא זכיגו לראות את המשך הייך .למראשותיך עומדים
זקבי הבריך וצעירי הבריך ,ומאהריהם עומד כלל העובדים בארץ ,ותנועתגו
החלוצית בגולה .יקרת לבו ,כי על כן יותר משידעת למות ידעת להיות .היית
בחייך ,בכל הייך ,לסמל הגבורה ,אך לא רק לםמל של גבירה ,כי אם גם של
צדק ,של מצפון ,של אחריות .ההיפך חגמור מן חגבורח חמזויםת .ידעת כל
ימיך ,כמו שיודעים רק מעטים ,לחיות חיי חלוץ ,חיי חבר ,חיי אב לבביו,
חיי משפחה .ידעת להקים בית בישראל ,בית זייד ,שיהיח תמיד מקלם
לבודדים ומרכז לאבשים אוהבים ,מעריצים ולומדים מדרכיך.
ידעת ,זייד ,ימים מרים .היו ימים שההסתדרות בדרשה להגן עליך
ועל זכות יצירתך מפגי הברים .היו ימים והבריך הקרובים גדרשו להגן עליך,
על זכותך למקום שמירתך .אך קצרה יד הבריך להגן עליך מפגי הכדור
האהרון .ובלילה אכזרי ,בליל גבעודעדה ,בעקר גם הארז הזה מיערות הקרן
הקימה ,מיערות ההלוציות המלבלבים.
הרהוקים שמעו עליך כאיש הגבורה הטהורה .אבהבו ידעגוך גם כאיש
התבועה .זכורים הימים הראשונים בעוד הייגו קומץ קטן ,וקומץ זה עדיין
לא הכיר את עצמו ואת הבריו .עוד לא היתה לבו לשון אתת ,עוד לא התגברבו
על פירוךי הילךות .אך למרות המתיצות היו אבשים ,אשר בדברם היו הכל
מטים אוזן לשמוע לדבריהם .אלכםבדר זייד לא היה מן הבואמים ,כבד־לשון
היה ,את מהשבותיו היה מביע בגמגום .אך כאשר קם לומר את דברו ידעבו:
כאן מקור ,כאן בובע מעין חי .כאן אךם שואב ממעמקיו.
ובבוא שעת האיהוד היה זייד ,כמו שהוא ,בדמותו ובחייו ,ממסמלי
תוכן חאיחוד .מםביב לו ולדומיו התלכדה ההסתדרות .א ל ה הם שגורמים
לה להיות מה שהיא בחיי הפרט ובחיי העם ,וכאלה מקבים לח את האמון
הגדול .לאחדות משפחת העובדים אבו זקוקים עתה ,כשהכל מםביבבו בסעד,
יותר מאשר בכל זמן שהוא .ואת גתלת זייד גשמור .את הפיגה הזאת גקדש.
הבית אשר בבה זייד יהיה יקר לכולבו .ובלכתבו מפה בביא אתגו לכל אשר
בבוא את הקשר לאדם ולמקום.
תפוז תרצ״ה.

דברים
שלא נשתלבו בפרקים הקודמים

חינוך וקרקע
)דברים שנאמרו גפני מורים עברים באמריקה(

מודה אני לכם על ההזדמנות היפה שנתתם לי להימצא הערב בסביבה
עברית .אדם מן הארץ היוצא לגולה הרי הוא נתון בתוך נכר כפול :נכר
ארצי ונכר לשוני.
איני מעלה על הדעת שעלי לספר למורה העברי באמריקה על
השיבותה של הקרן הקימה .אראה בזה פתיתות־כבוד אם אהיה נצרך לדבר
אליכם בנוסה של תעמולה .הסצי לומר משהו בדבר המק1ם אשר ארץ־ישראל
החיה צריכה לתפוס בתיי ביודהםפר העברי .ולא בלבד מבהינת עניניה של
ארץ־ישראל ,כי אם גם מבהינת תכנו וגורלו של בית־הםפר.
אני נוטה להשוב כי שאלה זו עודנה טעונה בירור .אני משער כי יש
מורים אשר אין דעתם נוטה להכניס לבית־הםםר מצוות מעשיות אשר אינן
״כתובות בתורה״ ואין הוד הזקנה חופף עליחן .ודאי יש חוששים לחידוש זה:
םטיה מן הפדגוגיה הטהורה ,הכנסת המורה בעול של ״עסקנות״ ,פוליטיזציה
של ההינוף ,מפלגתיות ,ונוסף לכל אלה — ביטול תורה.
אני פטור ממסירת מודעה שאינני ״איש מן המקצוע״ ואיני נוגע
בשאלות אלא כאדם ״מן הישוב״.
מבקש אני להפריד בין מושגים שונים ,הנראים לי כמשמשים כאן
בערבוביה .לא הרי הינוך למפלגה כהרי הינוך לעקרונות ולערכים לאומיים
והכרתיים )ואפילו אם מפלגה מן המפלגות דוגלת בהם או מבקשת להגשימם
בהיים( .וכי קיים הינוך שהוא ״חפשי״ מכל ןגקרוגות לגבי חיי הברה ז אלא
שכל עוד המהגך מסתפק בערכים העוברים בירושה אין מרגישים בכך.
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מאימתי מתהיל המהנך לשאול מה מותר לו ומה אפוד ז משעה שתקופה
הדשה מסתמנת בהיי אומה ומצור .לגלות ולטפח ערכים הרשים.
ערכים היוניים המתהדשים בהיי עם עלולים להתלבש בלבושים
שונים .הלבוש המפלגתי אינו אלא אהד מהם .יש שהוא הולם את התוכן ,רש
שהוא מכערו או מכווצו או הונקו .ואף מפלגה שכל עיקרה מתכוון ל״אורהא
דמהימנותא״ של ההיסטוריה לא תמיד מגישה מנהה טהורה בכלי טהור .אם
על היהיד נאמר :״אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהטא׳ — קיבוץ
לא כל שכן .וההינוך ,המתכוון לערכים בטהדתם והרוצה לראות למהותם של
דברים ,לא יתן לשתד את עצמו על ידי כוהה וקסמה של מפלגה ויבקש
להבחין בין זכויותיה ושגגותיה לזדונותיה .אך ״על־מסלגתיותו״ של ההינוך
אינה צריכה לשמש אמתלה או הצדקה לריהוקו מעל ןגרכי האומה וההכרה
ומעל תפקידי התקופה ויצירת הדור.
המורה העושה את ה ת י ג ו ך כלי־שרת למפלגה ,לעמדותיה וליהםיה
ולתכםיםיה ,לארעי ולהולף שבה — ספק אם הוא עושה בזה שירות
נאמן אפילו למפלגה היקרה לו .יש אמנם מפלגות אשר פרנסתן על ניצול
נפש הילד באבו ,והללו אינן תוששות לכד שנפש הילד תיכמש בטרם תגיע
לאביב־היים .כי על כן כל מעיניהן ב״מח* וב״נצהוף ,ברנה לשעה ובנצהון
לשעה ,ואהר כד יבוא מה שיבוא .אולם מפלגה אשר תכנה אינו מתמצה
ברוה לשעה ובנצהון לשעה והיא רואה עצמה אתראית להיי האומה בהווה
וגם לימים באים ,מפלגה כזאת אינה יכולה לנהוג בילד כבאוביקט של ניצול.
כי לה הילד אזרה של הברת־העתיד ,ובבוא היום יופקדו בידיו — לשבט או
להםד — הישגיה ומשאלותיה .ובבוא יום דין והכרעה — האומגם תכריע
״הכננדד המפלגתית שהוטבעה בדחילו ורחימו בהיגוכו של הילד? האומנם
תכרענה הדעות שבהן נתפטם? ושמא יכריע ט י ב ו של אזרה העתיד ז שמא
יכריעו :בריאותו ,ישרו ,עוררוהו ,חירותו ,כוודשיפוטו ורוהב־דעתו ז ושמא
לחיפך :רפיונו ,פחדנותו ,טמטומו ,השתעבדותו מרצון ז ושמא תכריע פופת־
חוץ? בקצב מחיר זד .של ימינו ,על חליפותיחם ובעיותיחם החדשות
לבקרים — מה הבטה1ן אשר תבםה המפלגה ,כי דוקא היא ולא מפלגה־צרתה
בהווה או בעתיד תקצור את הזרע המפלגתי* אשר זרעו מוריה בקרב הניכיהםז
מבתיגת הכשרתו של אזרזדהעתיד יש ודאי לומר הרבה לביקרתו
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של אותו טיפוס של מורה ,אשד ״יראתו״ המפלגתית קודמת ל״חכמתו״
ההיגוכית .ואף על פי כן יכול אותו מוג ללמד זכות על עצמו ,שהוא מבקש
לסייע את הגיכיו שידעו לכוון ולמצוא את מקומם בעולם ,שהוא מבקש
להפגות את תשומת לבם מן ההיולי אל ההיוני .מה שאין כן אותו סוג של
מורים האוטם את נפשו מן המתרתש ומתהדש בהיי הדור .מורה זה שאיגגו
מבקש להידהק בכוהות היצירה של ישראל הפועמים בימינו ולהביא את
תלמידיו לידי הידבקות באלה — מורה זה גוזר את דינו של בית-הםפר
לרעה שברעות :ל ש מ מ ו ן.
אין המורה הייב להיות עסקן ציבורי ,אך הייב הוא להיות אזרח
בעמו .ולא בלבד בדורות קדומים של עמו ,אלא אף בדור הווה .עסקנות —
רשות ,אזרתות — הובה .המורה שאינו אזרה בעמו ,אינו הי את היי עמו
בדורו — יכול ללמד מקצוע מסוים או לשון זרה ,אך אינו יכול ללמד לשיך
עמו וםפרות־עמו ,אינו יכול להנך את ילדי־עמו .על אתת כמה וכמה מורה
עברי אשר אינו הי את היי עמו ב ה י ק פ ם  ,ואינו מבקש לנטוע היות זו
בתלמידיו — אינו יכול להיות מהנך לילדי ישראל.
כי אין תפקיד להינוך עברי בימינו מבלעדי זה :להכשיר את בך
הדור שירצה ויוכל לעמוד במערכת ההיים של זמננו כיהודי הסץ״היים,
בלתי־נטמע ובלתי־נכנע.

המטרה הראשונה הגדולה אשר העמיד לו ביודד״םסר העברי התדש —
התיאת הלשון ־־ הספיקה לדור ראשון ולדור שני של מורים ומתנכים שלא
ירגישו בתהום הפעורה לרגליהם .אותה שעה של יסוד בית־הםפר היתד .גם
שעת הילופי־משטרים בהיי הרות של ישראל ,שעת אבדן דעות ואמונות,
שעת התמוטטות של מוטכמות ומקובלות מדורי־דורות .משעה שפרהה נשמת
האמונה מבית־הםפר — והיא פרהה גם מכמה מקומות שבהם נשתיירו
לבושיה וקליפיתיה — נפתח חלל אשר לא בכוה המורה ולא בכוהם של
מורי המורים שבדור למלאו .לגבי זה אין הבדל בין ״רבי״ ל״תייא״ .גם
אהד־העם וביאליק לא היה אתם להשיב את האבידה .ואין צורך לומר שלא
בדרך הצביעות ודיבורים ומעשים מן השפה ולחוץ תתמלא החרבה .קשה
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להאמין שעוד דורנו זה ימצא את המוצא מן המצוקה ויניח יסודות לעולם
רוהני מוצק ובר־קיימא .יש ענינים אשר אין לנו אלא לומר בבמיכות־רוה,
בהכרת מקומנו וזמננו :להיסטוריה פתרונים.
אך אם אין בידי המהנך לתת להניכיו מה שאין לו לעצמו ,מה שאין
לדור ,ואם אינו רוצה להשלות את נפשו ולהונות את זולתו בתרופות•
אליל — הלא שבעתים יוקיר כל כברת־אדמה נוספת אשר יש בה כדי פתום
ההינוך העברי ,כדי תוספת אהיזה והעמקת שרשים והרהבת הנוף .לא חליפין
למה שאין לו הליפין ,לא ״במקום״ ,אלא הרהבת מקום ,כיבוש שממה מידי
המדבר היהודי ,ההיאת העזובה ,השיפת מעיבוידתיים שנסתמו ,גילוי מעינות
נעלמים.
ואת אלה נותנת לנו ארץ־ישראל ההיה.

הנה אבו עומדים בפרשת הקרן הקימת .יותר ממה שתורם בית־הםפד
לקרן הקימת — תורמת הקרן הקימת לבית״הםפר .בהטילה על המירה
והתלמידים את המצןה המעשית לתרום ולהתרים לקופםה הבהולה — הענק
תעניק לו לבית־הםפר לא רק את שמהת־המצלה ,כי אס גם כמה ערכים
הינוכיים.
הקרן הקימת נותנת גאולה לא רק לארץ ,כי אס גם לתנ״ך .על ידי
מעשיה של הקרן הקימת חדל התנ״ך להיות עניךקדומים ,ענין של עבר,
אלא נעשה ״אקטואלי״ .התנ״ך אינו נפטק .התוט אשר נקרע מתאהה שוב.
הםירת הבארות בנגב על ידי אברהם ויצהק מתגלגלת ומתרוננת במפעלי
המים של ההלוץ העברי על אדמת הקרן הקימת .ואפילו סתימת הבארות
על ידי פלשתים ו״ההתעשקות״ ו״השטבה״ בגלל הבארות ,והבריתות
ד״גכרתות — לא הפסידו כלום מאקטואליותן .״והארץ לא תמכר לצמיתות״
מתהדש באדמת הלאום הניתנת בהכירה להבורות עובדים בבי-הורין• הלהט
הסוציאלי של הנביאים מתגלם שוב ביצירותיו של העובד על אדמת
הקרן הקימת — המושבים והקבוצות.
ההיבוך העברי בימינו ,אם אינו מסתפק בלימוד קצת מלים עבריות
והקבית קצת ידיעות על העבר ,בתקל בכמה בעיות הדשות ,בעיות הזמן.
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ובתוכן גם זו :כיצד לשמור על הניכיו מתפיסה מסלפת של מהות תנועת
התקומה העברית בגלל שיתוף־השם שישגו לכמה תנועות ,אשר שם
״לאומיות נקרא עליהן! כיצד להבדיל בין תגועות אשר שרשן ההומניזם
וההדדיות ,אהבת ההירות ,הכרה בזכויות האדם ובשויון העמים לבין
תנועות אשר שרשן ״אני ואפסי עוד  /התנשאות והשתלטות אדם על אדם
ועם על עמים.
לשון האדם היא כל כד קלושה ובלתי־מדויקת בהגדרת תופעות
מורכבות — ובפרט בתקופות של מבוכות ותהפוכות וכיבוי מאורות
בתקופתגו — שלעתים קרובות אגו פוגשים שגי הפכים המשמשים בכתר אהד.
כד אירע ,למשל ,למונה קומוניזם .שנים אוחזים בו :א .ר ע י ו ן
הקומוניזם ה ה י ד ו ת י  ,המטיף להברה שאין בה שליטים ומשועבדים
ומשתעבדים ,ויש בה שויון סוציאלי גמור ,שריון ערד האדם ,ותירוודאדם
מכסימלית .ב .מ ש ט ר הקומוגיזם ה ד י ק ט ט ו ר י הקיים על שליטים
ומשועבדים ומשתעבדים ,ויש בי אי־שויון סוציאלי ,ההיפר משויין ערר־
האדם ,ושלילה של הירות אדם .כמה קרבנות־שוגג העלה דורגו בגלל כשלונו
של השמש ההיסטורי שנשלה לקרוא לקמצא וקרא לבר־קמצאז
,,

,

־

ד
,

ומעין כד אירע גם למושג ״לאומיות  /מציני ,מםריק ,דודם ,אחד־
העם ,א .ד .גורדון ,גנדי — בהירי המין האנושי שבדורנו — קראו בשם
הלאומיות ,אק גם הקיג׳ים למיגיהם ,מהיטלר ועד תג אמין ,מהילות הפורעים
ברוסיה ובאוקראיגה ובפולין ועד הילות פורעי ערב דוגלים בשם זה.
המוה הרופס ,לא בלבד של ילדים אלא אף של תיגוקות מבוגרים,
איגו מבהין בהילול־השם הזה ,הוא מקבל את זהות השמות ,ובלי להעביד
את עצמו איגו אומר ״להבדיל  /אלא אומר ״היינו דיר״ .ומסיק את
מסקנותיו :אם שהוא מידבק בעבודה הזרה ,או שהוא בורה על נפשו מן
הכיעור ״והדומה לו״.
כאן אהד התפקידים החמודים הקוראים למהנד העברי :ללמד את
הניכו ל ה ב ד י ל בין טהרה לטומאה .ללמדו לבלי הילכד בפהים של גזירות
שוות כתבות .ל ש מ ו ר על ט ה ר ת ת נ ו ע ת ע מ ו מ כ ת ם ו ל ה ג ן
עליה מלעז.
בעבודתו זו ימצא עזר בקרן הקימת.
,

,
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כי הציונות ,דוגמת אותן התנועות הלאומיות אשר מקורן אהבת
ההירות ובקשת עילוי האדם ,ניכרת בערכיה האנושיים ,ההכרתיים,
התרבותיים .והקרן הקימת ,כשליהת הציונות ,מעידה ב מ ע ש י ה על טיבם
של הערכים הללו.
לגבי מי שהושב את מחשבת הציונות לעומקה — אין הקרן הקימת
תופעה מקרית .לא מקרה הוא שהרצל ושפירא הלמו את הלום הקרן הקימת
ולא סתם ״הברה לרכישת קרקעות״ .ולא מקרה הוא שמפעל הקרן הקימת
השתזר כל כך במפעל הפועל־החלוץ .לא מקרה הוא שעקרון העבודה
העברית — אשר משמעו :לא ביגיעתם של אהרים ולא בעמידה על גבם
של אתרים יגאל עם ,ולא על תרבות פלגטטורים תקום תרבות־עם —
נעשה לעקרונה של הקרן הקימת ,למרות כל ההצים שגורו בה .לא מקרה
הוא שערכי ההיים המתהדשים בארץ־ישראל ההדשה — עליית קרן העובד,
בקשת צורות היים מתוקנות וטיפוהן — מצאו מקלט ומבצר באדמת
הקרן הקימת.
והערכת הקרן הקימת נושאת אתה גם הערכה לפועל הארץ־ישדאלי.
ואין הכננה בזה להערכה ״מפלגתית״ ,כי אם להערכה לאומית ואנושית של
מפעל הפועל העברי והטיפוס האנושי-ההלוצי המתגלם במפעל זה.
אין אדם צריך להסכים בכל למושגיה ולמעשיה של תגועת הפועלים
הארץ־ישראלית כדי שיכיר שזוהי תנועה מיוהדת במיגה בהיטטוריה העברית,
שהזרע אשר נזרע בביל״ו נבט וצץ בפועל התלוצי .אין אדם צייד לנתר על
ביקורת מעשים ודעות של תנועת הפועלים הארץ־ישראלית כדי שיכיר
שזוהי תנועה יהידה במינה במשפתת פועלי העולם.
רצונך לעמוד על אפיה של תנועתנו הלאומית בוא וראה מה המקום
שמילאה הקרן הקימת בעליית קרנו של הפועל העברי .היא היתה לו בתינת
הסולם בחלום יעקב ,״מוצב ארצה וראשו מגיע״ מעלה מעלה .אילמלא
הקרן הקימה היה הפועל אנוס להישאר — גם במיטב תלומותיו — פועל
שכיר ותו לא .בזכותה ניתנה לפועל אפשרות לתזות תזיונות והזדמנות
להגשימם .ואכן ,הפועל לא היה ואינו אוביקט פאםיבי לפעולת הקרן הקימת,
הוא האציל עליה מכוהו הדינמי ,מצמאוגו להגשמה ,מאהבתו וגאמגותו.
הטיפול בקופסה הבהולה יש בו איפוא כךי להביא בלב ההניך את
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הכרת ערך המפעל ההלוצי והאדם ההלוצי — הדמות חמתחךשת לעינינו
בהיק ההיסטוריה העברית.
הטיפול בקופסה הבהולה משמעו ,מבהינה היגוכית ,גם העמקת ה י ה ם
לקרקע .העמדתם על כך מה מוזנה עיין זה בתוך התנועה הציונית גופה,
שלא לומר בעם כולו ? הדורות הקודמים ,אשר שלהו את פרוטותיהם לארץ
באמונה ובתום ,כדי לההזיק בידי היושבים אל שולהן ה ״בארבע ערי•
הקודש״ ,לא ראו כל צורך לגאול את אדמת ישראל .הציונות ,לכאורה ,דגלה
מראשיתה בקרקע ,ואף על פי כן גדול כוהה של תלישות השולטת ברוב
פעולותינו .עובדה זו בלבד ,כי עד היום לא נאהזגו אלא בששה אתוזים
משטחה של ארץ־ישראל המערבית ־־־ דיה .לפיכך גם נשארה הקרן הקימת
עד היום בעיקר ענין של פרוטות .יש לכך גם טיבה פשוטה .כל שאר
המהםירים שלנו צועקים בקול רם .והכרה להיעגות לה ,ולו גם במקצת .את
קול זעקת האדמה אין שומע.
וחוסר חחוש לקרקע הוא גם ראשית חטאת ,אשר ממנו פתח לצמצום
מתמיד של תקנתנו המדינית .אילמלא חצטמצמנו אנחנו בפעולתנו הקרקעית
לא היו האחרים יכולים להטיל עלינו צמצום אהרי צמצום .קודם צימצמנו
אנהנו את עצמנו .אהד כך באו אתרים ואישרו את צמצומנו .האם לא
אנתנו — במו כיסנו — ויתרנו על ההורן ,על עבר־הירדן ז מדוע לא נאחזנו
שם בשעה שעדיין לא גזרו על התאתזותנו ?
בכל דברי ימי הציונות היו רק מועטים אשר ריכזו את הייהם בקרקע
ובגאולתו .אנשים כיהושע הנקין ,מנהם אוםישקין ואברהם הרצסלד היו
מעטים ועודם יהידי־םגולה .האין בזה תפקיד לבית-הםפרז בקצב זה שאנו
עובדים עוד יארכו הימים עד אשר יתם מפעלגו הקרקעי ,ואם בית־הםפר ידע
לטפח בחניכיו את החוש לקרקע המולדת אזי ימלאו הם את אשר ההםירו
קודמיהם ,ואזי יקומו מתוכם יורשים וממשיכים לחנקין ,אוםישקין וחרצסלד.
יש רואים פגם בתביעותינו הכספיות המרובות .יש מקונגים על ריבוי
מגבלתינו .יש מאמינים כי היינו מרבים ברוהניות אילו מיעטנו במגביות.
הקובלנות על המגביות האוכלות את הציונות היו כבר אף הן לתלק אורגני
של ״הפעולה״ הציונית ,אך הוששני שאילו היינו נוטלים מן הציבוריות
היהודית באמריקה את מגביותיה — לא היינו מעשירים אותה אלא מרוששיס.
7
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ה נ ת י נ ה מ ע ל ה את ב ע ל י ה  .וחיבדך לנתיבה אף זה םעיף גדול
בחינוד• אנשים יודעים לקחת גם מבלי שיתהנכו לכד ,אבל מידת הנתינה
מצריכה חיבור וטיפות ,עד כדי המדרגות העליונות שבמידה זו — א ה ב ת
הנתינה ,שמחת הנתינה .מידה זו עשתה לא מעט בעיצוב דמות היהודי וההיים
היהודיים :״הצדקה היהודית ,פדיון שבויים ,התרת אסורים ,מתן בטתר.
אבותינו ידעו לתת׳ אד מידות הנתינה שלהם התאימו לצורד זמנם ואינם
מתאימים לצודד זמננו ,כי בימינו אנו בתיי עמנו יש לנתינה תפקיד בלתי•
רגיל :בנין הרבות עם ,בנין מקלט ומקדש להיי עם.
ומה עלובה נתינתנו לעומת צרכינו הקרקעיים ,הישוביים ,התרבותיים.
היו ימים ואנהנו יכולנו להתפאר כי עם של מנדבים אנהנו .עכשיו אנו נוכהים
לדעת עד מה למדו באומות העולם לתת .מה נדבנותנו לעומת מבדבים
משלהם ,הנותנים סכומים עצומים ביד רהבה ואף בדעה רהבה ,מתור ראיית
מרהקים.
בעצם הימים האלה הטיל על עצמו הפועל העברי בארץ ,זאת הפעם
השניה מאז החלה הפורענות ,״פדיוךעבודה  ,במכסת שנים־עשר ימי־עבודה.
נתינה מרצון זו היא נוספת על מםי־ההבד המרובים ,על התרומות לקרנות,
על תרומות־רשות אחרות ועל חובות העזרה ההדדית .אין לומר שמידה זו
של נתינה קלה לכל אהד מאתנו .יש נאנקים תהת הנטל הזה ויש ״ידידים
לפועל המרחמים עליו ,אשר מאשריו מכבידים עליו כל כד• אד בכות הנטל
הזה זוקף הפועל את קומתו ,ובכוח הנתינה הזאת מקבל כל אחד מאתנו פי
כמה וכמה ממה שהוא מהסיר מעצמו .מעולם לא היתד .תנועת הפועלים בארץ
למה שהנה אילמלא הוש־הנתינה שטיפהה בתבריה.
ואף זהו תפקיד הינוכי לבית־הפפר :ללמד לתת ,לאמן את היד
הנותנת ולטפה את הלב האוהב לתת.
,,

,,

,,

במשד הימים המועטים אשר אני עושה באמריקה הריני מתהקה על
מצב העברית .אינני מסכם עדיין ואינני מחווה דעה .אד יכול אני לציץ כמה
סימנים טובים שנתהדשו במשד ט״ז השנים מאז ביקורי הראשון כאן .דומני
שה״עברי״ עכשיו איננו כל כד בודד ומיותם ושרוי ברפיון ובעזובה כאשר
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היה .אף אסיפה גדולה זו של מורים ומידית מעידה משחו .בינתים נתחוור
כי יריבינו שהתקלםו בנו וטעגו שהעם אתם — גתבדו .אם איגגי טועה הרי
גל זה של בדידות ויתום עובר עכשיו עליהם .אין בי שמץ של שמחת־נקם,
אבל אני מציין זאת למען נלמד משהו.
עוד דרכנו ארוכה .ועוד גלים הרבה יתנשאו נגדנו .נלמד שלא
להיסחף בהם.
אפשר התרשמותו של אורח איגד .עולח בד בבד עם חרגשתו של אזרח,
המתענה בכל סבלות המקום והענין .האורה אומר :יש שכר לפעולתכם.
האזרה תוהה :למי אני עמל ? מפי המירה העברי שבאמריקה מגיעים אלינו
רק קינים וקובלנית .הקובלים תולים את הקולר בתנאים אוביקטיביים שאין
להם תקנה ,בעםקנים ובמגהלים .בגבאים וברבאים ,בהירים ובתלמידים.
ה ל ל ו אהראים לכל התקלות .כאדם מן הצד יורשה לי לימר ,שבטענה זו
שהכל אשמים הוץ מן המורה גשמעת לי עדות קשה כגגד המורה .הרי זו
הודאת בעל־דין שהמודד .חפקיע עצמו מאחריות ,אין לו כיה משלו ,ואין לו
השפעה משלו ,־ואין בידו לחטביע את חותמו הוא על ההיגוך ואיגו אלא שכיר
העושר .רצוגם של אחרים .אפילו בעולם ההומר אין האדם השכיר בימינו
מסתפק בהתאתדותו לשם הרמת שכד עבודתו ותגאי עבודתו ,אלא שואף
להשביה את מצב המשק ותהליכי התוצרת .בעולם חיי־הדוח לא כל שכן.
שם מי שאיננו אלא שכיר ,גטול אחריות והשפעה ,הרי הוא בדיה עלובה ן
ומשנדרעלבון הרות במצתו של שכיר התינוך העברי ,אשר ה״למי אני עמל״
הפך לו לפזמוךיאוש המשתיק כל מוםר־כליות .יורשה לי לומר ,שרפיונו של
המורה העברי ,רפיוךאמונה ורפיוךארגון ,הם מעיקרי תקלותיו.
ביגתים גדל בקרבכם וגדל דור צעיר של מורים ומורות .מה הרכוש
הנפשי אשר הוא מביא אתו ,מה ההידושים אשר הוא מכגים ,מה הברכה אשר
הוא רואה בעבודתו ז המאמין הוא בערכה ,בנהיצותה ,בעתידה ,העושה הוא
את מלאכתו באמונה ,מ ת ו ך א מ ו נ ה ו
כלל המורים העברים באמריקה ,הלא כשהוא לעצמו הנהו ציבור גדול,
בן כמה אלפים ,כן ירבה .ציבור כזה ,אם תוא יודע את שליהותו ,אם הוא
מכבד את פעלו ,ואם יש בו הכוה להתלקט ולהתלכד על יסוד אידיאה
תרבותית משותפת — תקוה לו ותקוה להינוך ממנו .תקוה לו גם לזקוף את
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קומתו ולשפד את תנאי חייו ועבודתו ולצאת משעבוד לאפוטריפסיס
מתנשאים ,וגם לכבוש עמדות חדשות לחינוך ולתרבות חעברית.
בחיי העם מםתמגים כמה גורמים חדשים ,אשר המורה תעברי יוכל
להסתייע בהם ,אם יצא מכלל פאסיביות וכניעה .ועל כולם — תסייע אותו
ארץ־ישראל אם ידע להידבק בה.
כסלו תרצ״ח

מזמור שיר ידידות
לא אויבים ומשנאים אלא ידידים — ובהשקפת אחרת.

ר .1
,

דברי המודות .וםופר־המודות הוא שכתבם ,ר׳ ב .מי מסופרי דורנו
יוךע להמשיך הוט של הן על כתיבתו כמוהו? והרי הוא גם אהד המעטים
בעדת סופרינו אשר בקראך בו יש לך גם עגין לתשוב ,המסכים אתה אתו
ואם אינך מסכים .ויש שדוקא בשעה שאינך מסכים אתו הרי הוא מהנזז
אותך ביותר .אין החנאה מכתיבתו תלויה בהסכמה .זהו ענין של חן ושל
הסד ,של קםמי־כתיבה ,של פיתויי־ביטוי .גם גילויו וכיסויו ,גם רפרופו
ודילוגו עלי אהבח .ואל נא תיסשב לי לחטאה אצל המשוררים אם אוסר כי
שומע אני את בנוודהשיר מחגות ומנעימות מתוך פרוזה זו ,אשר ניצלה מן
העומס ומן חםרבולת ומן חניפוח במה שקוראים אצלנו פרוזה עברית
משובהת ,ועוד היא מוסיפה עדנה וגמישות וגרציוזיות.
אולם גרציוזיותו של ר׳ ב .איננה בדרך כתיבתו בלבד .מי כמוהו
מרובדדצלעות רב כננים וכננות .מי כמוהו מנשר בין עולמות .בתיק־הטליוו
ותפלין שלו תמצא לא רק את ״הדף היומי״ ,כי אם גס דף של גתה .הרבי
מגור והפפר הלועזי האתרון לא יתרוצצו בקרבו .טליתו רחבה וקפליה
מרובים והיא פרושת על פני סוגים וסוגיות .עתים הוא נראה לך כיהודי
המטייל טיול של שבת על פני עולמותיו של הקדוש-ברוד-הוא ורוה קלה
משיבה את טליתו .אינו רוגז למרגיז ואינו צוהק למצהיק ,אלא דיבורו בנהת
כמי שיודע כי מ״ט פנים לתורה ולתיים ולדעות ,״שואל ומשיב ,שומע
וסיםיף״ ,וסופו — מכריע לכף זכות .ואס יש שהוא באלז להוכיה אין הוא
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יוצא מגדר תוכתת אבהית .ודאי לא םתם בעלמא פותת הוא את רשימותיו
האחרונות ב״מאזגים ב״בתי״ .כי אכן הצטלל בו מזג אבהי .זה רוהב־הדעת
שאיגו גפגע מ״מעשי־ילדות״ ,זה טוב־העין ,זאת אהבודהבריות ,זאת ההודאה
במקצת לכל טוען ,וההטתייעות במקצת בכל טוען ,זאת השקידה להסיר
מכשול מדרך הדיון :לאט לך ,בךאדם ,אל בחפזה!
ולפיכך יש מן העגין המיוהד — לא אומר מן התרעומת — באותם
המקרים הגדירים בערך ,כשעטו של ר ב .נוגע באיזו סוגיה יתומה גטולוד
הסד ,שאינה זוכה להשראת רוהו הטובה.
ב״חצופד.״ נוגע-לא-נוגע ד ב .ב״פולמום שבהינוך״ .לא שהוא קובע
דעתו לעצם השאלה השנויה במתלוקת ,אלא שהוא גוגע בנקודה אהת שיש
בה ענין .כידוע הצליהה מועצת ״המזרהי״ הארץ־ישראלי לחבר בבת״אחת
שתי רזולוציות :האתת דוהה בהתלט את סיסמת ״ההיניד האהיד״ ודורשת
לעצמה את הזכות המלאה להנד את ילדי ישראל ברוהה היא ,והשניה מאמצת
את ידי מר פינקם המהילל המנכה את הפועלים בסיסמת ״החיביד האהיד״
כביכול ואוסר עליחם לחנר ילדי ישראל כרוחם .בא ״דבר״ ושיבח את
״המזרהי על גילוי־הלב ועל ההלצה דקת־הטעם אשר הליץ לנו .״המזרחי —
אשר כבש את מקומו בהיניד הארץ-ישראלי מתוד ה ס כ ם ע ק ר ו נ י עם
ה פ ו ע ל י ם על ש י ו ו י ־ ז כ ו י ו ת ה ז ר מ י ם ד  .ח י נ ו כ י י ם  ,ואשר
מבהינת השקפותיו הדתיות שולל הוא כאהד את החינוד ,־:נילי׳ *חינוד
הפועלים — לא איכפת לו ,כנראה ,סתירה דקה זו .אולם ר ב .שאני .איכפת
לו ואיכפת :״איש לא יכהיש כי יש טתירה הגיונית בולטת בין שני הלקי
העמדה של המועצה הארצית .אם אתם גגד האהידות הרי אתם מתירים את
הזרמים ה מ י ו ה ד י ם ומשוס מה אתם באים לאסור את הזרם המיוהד
לפועלים״ .ור ב .מבקש לישב את הסתירה על פי דרכו .למה יאמרו הפועלים
כי לא סתירה ״חגיונית״ כאן אלא םתירח אחרת ,כי המפלגה הדוגלת
בתורת ישראל גתהלף לה מוסר ישראל במוסר של הוטנטוטים?
,,

,

,
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,,

,

,

,

+
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ר ב .איגו תולה את שלילת חחיביד חמיוחד לפועלים ב״יחם מיותר
לפועלים״ .אדרבא ,אפשר להתיחם ״בחיבה ובהוקרה לפועלים״ ולהתיהם
״להינייד המיוהד שלהם״ בשלילה .יותר מזה ,ר ב .גם יודע כי אותו הינוד
מיוהד שלהם <,הוא בלי םפק ההיניד של אלה אשר ב ה י י ה ם ,ב ע ב ו ד ת ם,
,
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במרצם ,ב מ ס י ר ו ת ם )ההדגשות לר ב (.היו בין הגורמים הראשונים
להתקדמות הישוב ,בין ה ר א ש ו ג י ם ל ת ל ו צ י ו ת בוגד .ומצמיחה״ ,ואף
על פי כן ״יש מקום להבין את ההתגגדות המיוחדת לחיבוך המיוהד של
הפועלים״.
ר׳ ב .אמנם איננו הם גם על החיבור הכללי .״הוא שהתריב את היהדות
בגיל הנוער .הוא שיצר את הקרע בין הנוער ובין המסורת" )ר ב .איננו
נרתע אפילו לתלות — כאגשי ״היסוד״ — את ״פרשת מגוהץ״ בהינוד
הכללי ,כאילו בתי שלומי אמוגי ישראל ואפילו בתי גדולי ישראל לא ניגפו
מעולם( .ר׳ ב .אמנם יודע כי ״עדיין לא ברור לכמה מאתגו מה גרוע להיהדות
ממח :אם חחיבוד הכללי או ההיניד של הפועלים ? יש מקום לכאן ולכאן״.
אין ר׳ ב .יודע מדוע התירה מועצת ״המזרחי״ את החיבור חכללי — ואםדח
על הינוד הפועלים .אולם מוכן הוא להרצות את נימוקו שלו להתנגדות
חמיוחדת.
ונימוק זה מהו ז
החיבור הכללי פסול אמנם׳ אד עודנו מהובר אל היהדות ״באיזו
ח ו ט י ם דקים״ .וחיבור הפועלים? ר׳ ב .משאיר את הרישא בלי סיפא
ואינו אומר מהו חחיפד מן חחיבור ב״חוטים דקים״ ,אולם הוא ממשיל את
מה שאמר הבעש״ט על הפרנקיםטים לאהד שיצאו מכלל ישראל :״נ ת ת ד
ה א ב ר מ ן ה ג ו ף — א פ ס ה כל תקודד.
כד רואה ר ב .את היגוכס של הפועלים ״אלח אשר בחייהם׳ בעבודתם,
במרצם ,במסירותם היו בין הגורמים הראשונים להתקדמות הישוב״ .מבין
לר ב ,.היודע כרגיל מה חוא סח ,פםלגות תקיפה זו? מבין לו ההבהגה
ה ז א ת בין מוםנזון ליבנאלי ? בין ד״ר יוסף לוריא ז״ל ובין יוסף אהרוגוביץ
ז״ל? אפשר ראה ר ב .צויד להתתקות על החיבור בדגניה ובעיךהרוד
ובנהלל ובשכונודברוכוב ,או במקומות קרובים אליו יותר — בבתי־ההיבוד
של הפועלים בתל-אביב ובירושלים ,בטרם נתן יד למאורות ההיבוד בעיריית
תל-אביב ,מתור הכרזה כי ״נהתד האבר מן הגוף״? אפשר עיין בהוברת
קטנה זו ״נתיב״ של חמחבד ההוגה אליעזר שיין ז״ל ,במאמריו של יצתק
שוייגר ,בסיפוריו של אליעזר שמאלי ,בשירי־הילדים של זאב ,והסיק מהם
מה שהסיק ?
,

,

,

,
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לא .ר׳ ב .לא ראה צורך לטרוה כל כך הרבה .די לו בתרה אפיקורסי
משירת האינטרנציונל ,שהוא קורא לו משום מה ״שירת־הובה״ .ר׳ ב ,.שיודע
את פירוש המלים שהוא משתמש בהן ,ודאי יכול היה לדעת אם קיימת בכלל
״שירת־הובה״ בבתי־םפר של הפועלים )כמו שקיים המושג ״תפילת־הובה״
בבתי־םפר של אהרים( ,ואם אותו שיד הקרוי ״אינטרנציונל״ הוא שיר של
בית־ספר או שיר של רהוב ,של ציבור ,של היים .ואם הקולר תלוי בהיים,
למה יתלה אותו בבית-הםפרז
ור׳ כ .שדעתן הוא יודע ודאי שאין מקשין מהימנונות של תנועות
על פרוגרמותיהן והשקםותיהן ומעשיהן .יש שמרנות בכל מקום ,אפילו
בתנועות מהפכניות .לא מיטב השיר ולא מיטב האידיאולוגיה קובעים את
גורלו של הימנון׳ כי אם מטיבות היטטוריות המביאות ליךי כך שבני־אדם
ידבקו באותו הימבץ דוקא )הנה טרה הרב קוק והיבר הימנון ״האמונה״ —
בהפרש מן ״התקוה״ — ולא עלתה בידו ,מה שעלה ל״תהזקנה״ ,אף על פי
שמשוררת ודאי לא תלם לראות את שירו כהימנון( .היש צורך לספר על
גלגולי המרםליזה ,שמשירת המהפכד .נעשתה במשך הזמן לשירת המשטר
הקיים ,ובשעה שבצרפת כבר קידש אותה הימין ״האזרהי״ עוד היו פועלים
מהפכנים ברוסיה שרים אותה בהרדת־קודש? האם לא מיליוגי לבבות —
ובהם טובי הלבבות ־־ פעמו ברגש לשירת האיגטרגציוגל מתוך בקשת היים
טהורים יותר ,חיי־אדם יותר ? האם אלה ששרו :״לא גיבור״ — לא קראו
לגבורה ולא ביקשו את הגיבור דוקא ואפילו את הקדוש? אכן ,כוהה של
שירת האינטרגציוגל הוא לא בערכה הפיוטי או בכוהה המוסיקלי או בתכגה
האידיאולוגי ,כי אם ב״קום התנערה ,עם הלכה״.
אין בלבי על ר׳ ב .על אשר הוא פוסל אותו שיה זכותו היא לקרב
T

ולךהק .ולואי שיבוא יום ותנועת הפועלים תסכה שירה אדירה יותר ועמוקה
יותר .הימנונות אינם מתימרים להיות חיי־נצח ,ובבוא יומם יהליפום אהרים.
אך מי שמקפיד כל כך על תכנו ההינוכי של הרוז ודן לפיו על עולמה הרותני
של שיטת הינוך ,האם לא יביא אתרים ליךי כך שימדדו אותו ואת שיטת
הינוכו מ ז ה כגגד מידה ? מה יענה ר ב .ההומניםטן למי שידון את היהדות
לפי ״לא תחיה כל נשמה״ ,לפי דגימת המקושש ,לפי ״מות יומת״? אין
כננתי כאן להקשות קושיות ,אך האומנם כבר ישר ר ב .את כל הסתירות
,

,
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שבחינוך שהוא דוגל ב ,1שלא נשאר לו אלא לצאת ולבקש את חפגיםות
והסתירות בחינוכם של אתרים?
יחי כן .יחא שחינוכם המיוחד של הפועלים הוא כזה כמו שר ב.
גילה אותו הפעם .״גרוע מאירית״ .אם כן חוא ,ילמדנו ר׳ ב .ב מ ח צריכח
להתבטא ״ההתנגדות המיותרת״ לתינוך זה? כמה מיני התנגדות יש.
אפשר לבקר במאמרים ,אם כמו שעשה הפעם ר׳ ב .או ביתר הדירה .ודאי
ימצאו מה שטעון ביקורת .אפשר ללכת אל הפועלים ולהוכיה להם את
משוגתם .אפשר גם ל כ ו ף עליהם הינדך מזרהי או הינוך ״כללי״ ,לשים בפיהם
תפילות וברכות על כרהם ,לצוות עליהם בעניני אמוגות ודעות ,ואם לא
ישמעו — אפשר לבוא על ההינוך שלהם בקרדומות ,לרדת לתייו ,לקפה
תקציבו ,להרעיב מוריו ועד הוצאה מן הכלל.
״הפולמוס התינוכי״ איננו מתנהל על טהרת הבירור של שאלת התינוך.
אילו כך היה הדבר היו דבריהם של זלמן אפשטין ,עליו השלום ,ושל פ.
שיפמן ,יבדל לחיים ,נשמעים יותר מדברי תכמי עיריית תל־אביב.
״המתנגדים״ אינם בטלנים ,ואין לחם עסק כתקירות .חם מתכוונים ל״תכלית״.
סיסמת ההינוך האתיד בגרונם )רק בשעת הצורך ,וכשאין בה צורך זורקים
אותה לעגלת האשפה( והרב הכפיה והנידוי בידם .ואפשר לא לתינם נפלט
מפי עטו של ר׳ ב .המעשה בפרנקיםטים .יש מי שרוצה לתת את הלוצי
ישראל כבני פרנק.
זהו ״הפולמוס החינוכי״ ,וכל מי שיש לו ״התנגדות מיוהדת״ להינוך
הפועלים ,או שרואה פנים לכאן ולכאן ,אינו יכול להשתמט מןגמדה מ ע ש י ת
בפולמוס זה ,כשם שלא השתמטה ממנה מועצת ״המזרחי״ ,שאישרה את
״עמדת נציגה בעיריית תל-אביב״.
האם ל כ ד קורא ר׳ ב .״לא אויבים ומשנאים אלא ידידים ־־־ ובהשקפה
אחרת״ ?
,

םיון תרצ״ח.
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לתכנה האמתי של התנועה הלאומית הערכית;
הגורם האנגלי.
) ב א פ י ס ת מ פ ל ג ת * ו ע ל י א ר ץ  -י ש ד א ל ב ב י ת ־ ב ר נ ר (13.6.36*3
ש מ ו נ ה ש ב ו ע ו ת א נ ח נ ו ב מ צ ו ר ואין איש מ א ת ג ו יודע ,ו מ ס ו פ ק נ י א ם יש

זה

ב א ת ה מ ק ו ם מ י שיודע ,מ ת י י*מד ה מ צ ו ר הזה .אם כ י י ד ע נ ו גם ק ו ד ם ל כ ן כ י צפויים
לנו

נ ם י ו נ ו ת ק ש י ם ב ה ג ש מ ת הציונות ,חייבים א נ ו ב ז מ נ י ם ה ק ש י ם ה א ל ה ק ו ד ם כ ל

להשתדל להכיר את מ צ ב נ ו  :לא דק לבלי לטשטש את חומר המצב אלא גם לראות,
עד

כ מ ה ש א פ ש ר  ,א ת ה כ ו ח ו ת ו ה ג ו ר מ י ם ה ש ו נ י ם  ,מ ח ה ל נ ו ו ב ת ו כ נ ו  ,ה פ ו ע ל י ם !&

ב ש ע ה זו.
א י ל ו ש א ל ו א ו ת נ ו ל פ ג י כן א ם

יש ב נ ו כ ו ח ל ע מ ו ד ש מ ו נ ה ש ב ו ע ו ת ב מ צ ו ר ,

ס פ ק א ם מי ש ה ו א היה י כ ו ל ל ע נ ו ת ע ל זה ת ש ו ב ה ה י ו נ י ת  .ה י ו ל ג ו נ ם י ו נ ו ת ב א ר ז
ש ח ש ב נ ו אותם לחמורים מאד .הנםיון של
נכיוגות

,1921

הנסיון של

•1929

א ך א ל ה היו ב ע צ ה

ש ל י פ י ס ם ס ו ד י ס  ,י פ י ם ר ב י ־ ק ר ב נ ו ת  ,א ב ל ר ק יפים ב ו ד ד י ם  .ר ק מקומו!!

כ ם ו י מ י ם נ א ר ץ ה ר ג י ש ו ב ל ה ץ ה מ צ ב הזה .א ב ל ל א ע מ ד נ ו עדיין ב נ ם י ו ן כ ז ח ש ח י ש ו ב
כולו ,כ מ ע ם ב כ ל מ ק ו ם  ,ע ו מ ד ב מ ע ר כ ה  ,הי ל א ב ל ב ד ב מ ע ר כ ה פ י ס י ת  ,כ י א ם ב מ ע ר כ ה
אולי יותר קשה ,במערכה פוליטית וכלכלית בלתי־פוםקת ,בהיאבקות בלתי־פוםקת,
ש ל א ת מ י ד ת מ ו נ ת ה ד ו מ ה ל ז ה שהיה ל פ נ י ם  ,ת פ ו ג ה ש ל ה ג נ ה ת י צ ו נ י ת  ,ני א ם היא
ה ר נ ה יותר מסובכת.
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בנםיוז כזה עוד לא עמד הישוב .וכל כמה שמצבנו עכשיו קשה ,כל כמה
שהאופק שלנו ברגע זה הוא מעורפל הרי בנםיון ההיסטורי של הישוב חשובה לנו
ההכרה הזאת שיש בכוחנו להחזיק מעמד מבחינה פיסית ,פוליטית וכלכלית במשד
שמונה שבועות ,ובנקודות ידועות אפילו להתקדם במשד הזמז הזה ,לכבוש כיבושים
ולהדוף התקפות.
וננסה להסתכל במה שמתרחש עכשיו סביבנו .נשתדל על כל פנים להבין.
קודם כל נראה מהו הגורם הערבי ,במה כוחו ומה טבעו.
מתוד השיגרה של הטרמינולוגיה ,של מלים מקובלות על ,,התעוררות חמזרח׳,
אנחנו רגילים לאהוד בקלות רבה תנועות של עמים חפצי־שחרור כאז במזרח .חנסיה
הזאת קיימת בנו מתוך זה שהטרמינולוגיה שלנו היא בדרך כלל דלח ,ואם משתרש
לושג מסוים הדי משתמשים בו למסדות שונות מבלי הבחן בהבדלים .כיץ שגורלנו
על יחם כבוד לכל תנועה לאומית מתעוררת ,הרי תנועה לאומית פירושה בשבילנו:
תנועת שחרור .כיון שיש לנו מושג על עמים מדוכאים המבקשים להשתחרר ועל עמים
מדכאים ומשעבדים ,על מדינות אימפריאליסטיות ,הדי גם בגשתנו לשאלה הערבית
איננו יכולים ,לעתים ,לראות את הגורם חערבי ואת דרכי מלחמתו כמו שהם .המושגים
הללו ,הטרמינים המקובלים ,מאפילים עלינו ומפריעים להבנת הדברים .ואני גם סבור
שהדבח מאד מאביז־ותינו מבני עמנו אשר חפכו לכלי־שרת אצל אחרים ,שהגיעו
למדרגה העמוקה ביותר של התנוונות ,נסחבו ,נגרפו לדרכם האומללה בגלל הקלות
הזאת של השימוש בטרמינולוגיה המקובלת אולי במשך מאה שנה במחשבה של
אירופח ,מבלי לנסות לראותח ראיח מחודשת ,לבדוק את תכונתה והתאמתה לגבי
הארץ כאן.
ואחד הצרכים החינוכיים הגדולים שלנו גם לגבי פנים ,ואולי גם במלחמתנו
ו

הפוליטית ,הוא להכיר את התנועה חלאוםית חערבית ,לגולל את חתוכן חאמיתי שלח.
גם מבחינה לאומית וגם מבחינת הקדמה ההכרתית ,ולגלות את תכנה של חמלחמה
הזאת שהגורם חערבי נלחם בנו.
השאלה היא אם התנועות חלאומיות חעדביות נלחמות לשחרות נגד אימפריא
ליזם אירופי ,או אולי אפשר במקרה זה לעזוב את המלה אימפריאליזם ולומר כי לפנינו
חזיון ישן נושן ,חזיון של עם שולט ,הרואה את האדמה שהוא יושב עליה כנקודת•
שררה שלו ,כנקודת־שלםון שלו לגבי כל המיעוטים ,לגבי כל העמים היושבים בתוכו.
ראינו את שחרורה של עיראק ,ראינו את עיראק הנלחמת אשר השתהררה
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מהמנדט של אעליה ונלחמת לעצמאותה .ויתכן שכאשר נתאמץ לקלוף את כל
הקליפות ולשאול ,מה התוכן האמיתי של עצמאותה אולי תתגלח בכלל פרוזה פשוטה.
יתגלה שלא היתד .זאת מלחמה על לשון עצמאית ונטולת כבלים ,שלא היתד .זאת
מלחמת המון מדוכא נגד שבטו של עם זר השולט בו .ולעומת זאת נראה בעיראק
את גורל חכורדים ,את גורל העשורים ,נראה כי שחרורה של עיראק ,העצמאות של
עיראק ,קשורה בשחיטת האשורים ובשחיטת הכורדים .במשד שנים רבות חיינו
רגילים לראות את הטבח הארמני כעגין של השלטון התורכי ,אד גם התנועה הערבית,
אשר היתד .אתת התנועות המתנגדות לאימפריאליזם התורכי ,החלד .מיד ,בטרם שהיא
עוד הספיקה להתבצר ,לאחוז באותם הדרכים שהתורכים נהגו בהם נגד כל המיעוטים
שהיו ביניהם .במזרח קיימות פרובלימות מיוחדות :השלטון הלאומי כאן יש לו אופי
ידוע < אין לו אמצעים של אימפריאליזם ,אבל יש לו אמצעים אחרים לפתור שאלות
עמים שהוא חפץ בדיכוים .במזרח ,בכפה מקרים ,פירושו של שחרור עם הוא לא רק
ד

למסור חיי אדם וזכויות מיעוטים לשליטתו המוחלטת ,כי אם למסור אותם לאותו
השלםון הפראי שהכרנוהו בימי התורכים.
ולמעשה המצב הזה קיים גם בסוריה ,שגם היא נקטה בשיטות אלה לגבי
המיעוטים שלה .בתקופות שונות היא השליטה מגמה כזו כלפי הנוצרים בכלל ,כלפי
הלבנון .ועד היום הזה הלבנון חסודי אחוז פחד שסוריה תקבל את עצמאותה והוא
יהפך למיעוט הנתון בסכנת היים.
אין אני צריד לספר לכם הרבה על גורל היהודים גם בעיראק וגם בסוריה.
אולי ידוע לכם שהיהודים שם מבקשים לא לפרסם דברים על אודותיהם .עלינו לדעת
את הנעשה בהם ולידום .אבל בתור תעודה לגלות יחודית במזרח אפשר לספר שבאותו
יום ראשון שבסוריה אספו כספים לעזרת הפורעים הערבים בארץ-ישראל ,שום יהודי
לא העיז לומר שהוא לא ישתתף בזה ,מפני שידע כי הדבר קשור בסכנת חיים בשבילו.
אנחנו בקרבנו חייבים על כל פנים להשתחרר מן האידיאליזציה הזאת אשר
נתחנכנו עליה וספגנו אוחד .להוד דמנו .כשאנו מדברים על תנועות עמים מדוכאים
רצוי שנדע לראותן בעינים פקוחות .אני שואל את עצמי מהו הפתוס הלאומי הזה
אשר מביא את הערבי הארץ־ישדאלי לשביתה ולכל מה שכרוד בה ז מאץ הוא יונק ז
כהו אותו התוכן הלאומי הגדול והחשוב אשר עליו נלחמים ז ראינו את מלחמת פולין,
מלחמת הצ׳כים ,המלחמה גגד השלטון האירופי המנצל והמדכא בהודו .איפה התוכן
הסוציאלי הפרוגרסיבי ,זה שהכדגוהו בתגועות השחרור של פולין ,של הצ׳כיס,
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במלחמה הממושכת נגד השלטון האירופי בהודו ,בכל אלה השואפים לשחרר את
התרבות הלאומית שלהם ז אין כל זכר לדבר הזה .סוריה מקבלת את השכלתח ואת
יניקתה התרבותית מאירופה .המיסיונרים הס הם מיםדי בתי-הםסר שלה .וחברות
להפצת תרבות אמריקאיות הן בעלות מכללתה .והממשלה אינה מביטה ,חלילה ,בעץ
רעה על תרבות מקורית ,היא מכירה בשפה הערבית כבשפת המדינה .אך כל כפה
שאנחנו מתאמצים למצוא בארצות המזרה הללו את התוכן שעורר את האינטלי
גנציה הלאומית להרמת קרן האומה ,את היסוד התרבותי במלחמה הלאומית ,לא
נמצאנו .מצד אחד איננו רואים אצל הכובש האירופי שום מגמה לדכא את התרבות
הלאומית ,את השפה ובתי־הםסר  %ומאידך גיסא איננו רואים שום פתום לאומי ,אשר
בגלל איזה פגם בערכי העם יהיה מוכן להיכנס למלהמה .בעצם ,להומה האינטליגנציה
הזאת של ארצות המזרח לרכוש לעצמה את המכשירים של הכובש .אין צורך לכוף
עליה את הלשון הזרה ,את ההשכלה ואת הנימוסים הזרים .כי אלה נראים לה אמצעים
השובים במלהמת־הקיום ,ואמצעים השובים להתעלות כשכבה העליונה בחיי הארץ.
היינו רגילים לראות תגועות לאומיות שהיו קשורות לשכבות עמוקות מאד
בחיי העם ,שהרימו את העם משפל המדרגה וגם היו קשורות לפרוגרמה של רפורמות.
התנועה האוקראינית ,התנועה הלאומית הפולגית או הצ׳כית היו קשורות גם למצב
האכר וגם למצב הפועל .אולם בתכניותיהן של כל חמסלגות כאן במזרח אין רואים
שום תוכן סוציאלי הקשור לאינטרסים של המוני תושבים .אדרבא ,יכולנו להעכח
שלמעשח חדאגח לפלח ,למשל ,או נםיון של תחוקח קרקעית או חוקת עבודה לא
באו מתוך איניציאטיבה של התגועות הלאומיות הללו ,כי אם מתוך השפעות שוגות
חיצוגיות .מה הוא איסוא הדבר שבגללו קיימות תנועות אלו ,לא רק בארץ-ישראל,
כי אם גם בעיראק ,ואשר בגללו היו מרידות בסוריה ז מהו סוף סוף תכנח של אותח
המלחמה ז האומנם יש כאן אזה פטריוטיזם מיוחד או התנגדות לאיזה גיצול לא כל
כך מגולה ,חשאי ז אני כופר בכך
לדעתי ,דבר־מה אהד בגו .יש שני גורמים הגותגים את הצביון לתנועות
הלאומיות בארצות השכנות .אמנם יש כאן שכבה מקופהת ,אבל אין זה הפלת ולא
ךפועל ,אולי גם לא החננני < זאת היא השכבה של הקנדידטים לפקידות .שכבה של
בני אםנדים ,אפנדים קטנים או גדולים ,שכבה של אגשים שעל פי מוצאם או השכלתם
אינם רוצים להיות נתונים בדרגותחזהייס הקיימות .הם שואפים להיכנס לשטאב של
פרופםיות ליברליות ,למכונה של שדרה .משום כך כל מקום תפוס על ז י פקיד זר
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הוא אצלם הסימן הבולט של שלטון נכרי .אמנם לא ידוע מה יהיה כשתקום המדינה
העצמאית .בעיראק ,עם מלכה ועצמאותה ,קיימת כבר מדינה לכל פרטיה ויש ערביזציה
של המכונה האדמיניסטרטיבית ,ויש האפרם הממשלתי ,יש כבר חדירה גדולה מאד
לשלטון .גם מי שביקר בדבת־עפון ראה זאת יפה .אותם  300האלף אוכלוםי ןגבד־
הירדן הם מדינה עם פקידות ומשטדח ועם קציגים .אבל רק חלק קטן מן הפרטנדגטים
בא על סיפוקו .על כן התסיסה ,מכאן המצוקה הגדולה של אותה האינטליגנציה לשליש
או לרביע שאחוז הימנה אינו יכול לשוב אל חכסד .זוחי אחת הפרובלימות הכאובות
מאד במזרח ,ואינני יודע אם איזה חכם יפתור אותן בזמן מן הזמנים .אבל כרגע
זהו חומר־השריפה הגדול המפוצץ את המשטר הקיים ,והוא הנושא את המרידה
הלאומית .ראו איך התחילו אצלנו המופתי או עארף אל-עארף ,ותראו כיצד בעצם
האדם נלחם על זה שמכונת־השלטון תהיה מחד בידו ,מבלי לדעת מה יעשה מחר
כשהמכונה תהיה בידיו ,מחוץ לזה שהוא יהיה השליט.
הגורם השני חתופם מקום חשוב והנותן את הצביון לתנועה הערבית במזרח
זהו המקור המדברי ,הקשר העמוק הזה עם המדבר ,אשר לא ניתק עדיין .כי מאין
באה איבה כזאת לשלטון ז ר ז האומנם קיימת לאומיות כזאת כפי שאפשר לתארו
בל גאםין! המדיגות הללו היו רגילות בשעבוד ,גם בשעבוד של האפנדי הערבי וגם
בשעבוד של הקאים־מקאם התורכי .אולם היסוד הבדוי ,כלומר ,היסוד האנרכי ,שישנו
לא רק אצל הבדוים ,כי אם בכל אוירה של הארץ ,הוא הגורם .מה נשתומם על כנופיות
בשכם וכדומה ,אם עוד לפני שבעים שנד .היתד .כל ירושלים משלמת מם לאבו־גוש.
אותה קריודענבים הגאולה כיום היתד ,ב ז י בדר שודד ,אבו־גוש ,וכל הסביבה היתד.
נוטלת רשות ממנו.
אינני יודע אם כל אלה המדברים על היסטוריה של המזרח יודעים גם את
ההיסטוריה של ההד שלו .ומי שיקרא בה ידע באיזו מ ז ה הגיטו היהודי שבחברון
היד .משועבד לשיך כושי ,שהיהודים היו משלמים לו מם למען קיומם .המם הזה היה
נרשם בפנקסי החלוקה .היו מקבלים מהגולה חלוקח לכל משפחח ,לחכם פלוגי ואלמוגי.
ובפנקסי החלוקה תמצאו רשום בין השאר כמה ניתן ל״רב השחור״ הזה כדי שהגיטו
החברוני יוכל לחיות .ובכל פעם עם בוא איזו כנופיה חדשה ,היה זה גורם מספיק
למרד .בארץ־ישראל שלט אז איברהים פחה ,מין נפוליון של המזרה .ומספיק היה
ששליט אדיר זה יתנודד כל־שהוא כדי שיארע מאורע הדומה למה שמתהווה כאן
נעת .מחוץ לזה שאיבדהים פחה לא נהג כמו ווקופ .ובכן האופי הזה ,המדברי,

ב .כ צ נ ל ם ו ן

192

האנרכי ,הבדוי ,של חלק גדול מאד של האוכלוסין הערבים עודנו קיים והוא ניכר
בגילויים שונים .והישוב העירוני ,ובסרט הישוב הנוצרי ,הוא בעצם מלא פחד מאז
ומעולם והוא שמח בלבו שכל זמן שיש ענין יהודי הוא משמש מין כלי־רעם המושד
אליו את תשומת־חלב.
ויש עוד גודם הנכנס לחשבון :הקםינוסוביה — אותה שנאת הכופר אשר
האיםלם סיפח אותו במשד מאות שנים ,אותו היחס שחכוסר חייו אינם חיים .הדבר
הזה קיים במידה לא קטנה .וכל אלה מצטרפים יחד והם תופסים את מקומם בתנועות
הערביות אשר מסביבנו בדרד כלל.
ודאי תאמרו ,הגורם היהודי ממלא תפקיד לא קטן בחסחת התנועה הערבית .אני
מסכים לדבר הזה ,שבבואנו לארץ שימשנו פרמנט םמדיד כל הזמן .עצם מציאותנו
ואותם האמצעים הציביליזיוניים שהכנסנו לארץ ,כל אלה משמשים בלי שום ספק
גורם ,לא רק גורם מפתח ומקדם שבמובן הכלכלי הוא חיובי ומקל על חחיים ,אלא גורם
שבמובן הפוליטי הנהו בלי ספק עוזר לתנועה הערבית .כמה מן האנגלים וגם מן
היהודים אומרים :הציונות מפחידה .הדבר הזה מתקבל על הדעת .אני כמעט בטוח
שאם תבוא נעדה מלכותית היא תמצא בלי שום ספק ,כמו שכותבים עתה בכמה
עתונים באנגליה ,שאין כאן שאלה כלכלית בלבד ,וכי אי אפשר להתעלם מזה שיש
גורם פסיכולוגי :הציונות מפהידה .תדיר לותר משהו כדי ליטול את חפחד הזה.
אני רוצה לשאול שוב ,נניח שהישוב עם עליה של  60אלף איש לשנה עלול
להפחיד .אבל ד״אם גם בזמן שאנשים עלו למדחביח חיד ,מקום לפחד ז הם הפחידו ז
כדוע התנפלו על מדהביה ? ואז הן לא היתד .עליה בת שש רבבות לשנה ,ספק אם
עלו אז אלף יהודים בשנה ,ולא היה העמק בידי היהודים ,פרם לנקודה אחת .האומנם
היו כבר הערבים כל כך מרחיקים דאות ,שראו בכובשי מרחביה את הסכנה הלאומית
הגדולה הצפויה להם ז מה הפחידו יהודי יבגאל ומסחה בשעתם ז ואותה גדרה ,שבה
היו כבר הרוגים מידי ערבים לפני המישים שנה ,במה הפחידה ז חאומנם גם זד .היה
פרי חפחד ז הלא אז עוד היו חרבה שיכים שאמרו כי הם יודעים מתור ספרים עתיקים
שהיהודים עתידים לשוב לארץ והם מחכים להם.
ואשאל עוד :כלום הפחד גרם גם לםבח שהיה בצפת לפני  103שנה3 ,־,1834
בזמנו של אותו איברהים פחה אשד הזכרתיו קודם ,בזמן שבארץ התמוטט לרגע
שלטונו ז אז התחולל םבה ביהודים עם כל תמונות הלנאי שלו .לא היו פצצות ,אותן
הפצצות הידועות לנו ם* 1929ומעכשיו .אך חטבח ההוא נמשך  33ימים .הוא התחיל

מילואים

193

,

בה בםיון ,והיה טבח ושוד ,והיו מעשי-אונם .לא היה אז ניתוק טלפוגיס ,אבל נאשר
נודע שיש יהודים המשתדלים להתקשר עם הקונסולים שלהם רדפו אותם .המוגה
דומה בכמה וכמה פרטים למה שאנו רואים בשנים אלה .זוהי שגיאה כבדה לראות
את ההתקוממויות האלה כאילו הציונות ופחד היהודים הם מקורן .אין שום ספק
שאלה ממלאים תפקיד ,אבל לא הם העילות .אלה הם רק אמתלאות.
הסיבות הן בזה שכל שעה שבמזרח מרגישים שיש שלטון לא נפוח מתגלים
גל אותם כותות ההרס .לא שיש להם אידיאל ,אני כופר שהדבר הזה היה גם בימי
המלחמה העולמית הגדולה ,גם בימי לורגם .לא לערבים היה האידיאל של מדינה
ערבית גדולה ,כי אם ללודגם היה האידיאל הזה ,והוא הפיח בהם מרוחו .ולא רק
בכוח כשרונותיו הגדולים ,כי אם גם בכוה הנשק.
ואץ צורך כי נשלה את נפשנו לראות את הדברים כמאורעות חולפים .ואץ
אנו צריכים לנהוג כדרר שאנו נוהגים תמיד שברגע שמכים אותנו אנחנו מתחילים
להכות על חטא .זה יפה מאד להכות על חטא .אבל אין זה יפה ביותר בשעה שמקבלים
מכות .יש כאלה העושים כך :םמילנםקי והשמאל שבשמאל .וכל זה מתעודד אצלם
בדיוק ברגע שאנחנו מקבלים םטירוודלחי .אנו חייבים לראות שישנם כאן גורמים
אוביקםיביים חזקים ושצריך לדעתם! ועליגו להיות מוכגיס לעבוד גם בתנאים
הקיימים ,כמו שהיה מוכן לעבוד איש ביל״ו בתנאים שהוא מצא בארץ ,כשכל יום
ויום היתד .הנקודה שלו צפויה לאסון ,וכמו שהיה בימי ״השומר״ .נדע זאת ברור:
ארץ״ישראל איננה מדינה שיכולה להיבנות בתנאים נוחים .לא קיבלנו ״שטאט״
בקנדה או בארצות־הברית עם שכנים אשר במלחמה הציבורית יש להם נימוסים
כםוימים .קיבלנו את זה במזרח במקום שאנחנו אומרים אמנם לפתור כמה פרובלימות
של ,1אבל איננו יכולים עדיין .על כל פנים המזרח הזה — אותו צריד להכיר ,בו יש
עכבה עצומה וגדולה שהיא מבקשת שררה לעצמה ואת השררה היא יכולה להשיג
לא על ידי תגועת שחרור ,כי אם על ז י אימפריאליזם מזרחי ,אימפריאליזם ערבי.
הנה ישנה בקרבתנו מדינה אחת המתקדמת לאץ ערוד יותר מאשר כל
הארצות במזרח ,זאת היא מצרים .והיא עכשיו מדינה עשירה ,גדולה ,עם  13מיליון
תושבים ,בעדך ,עם מלך .והפרובלימות של העצמאות שלה הן פרובלימות של פרםטיז׳ה,
של צבא ושל פקידות גבוהה .וברגע זה הםימפטיות שלנו נתונות למצרים ,אני מודה
בדבר הזה .ולמצרים יש ,,אל-אזהר״ ,והיא הגיעד .גם מבחיגה תרבותית וגם מבחינת
שלטון למדרגות כאלה אשר שום מדיגה באסיה המערבית לא הגיעה אליהן .פה הן
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המגפות של מצרים זו ז יש לח שתי נקודות של אכםפנםיה .אחת מהז היא לצד סודן.
מצדים המתקוממת כל כד לשלטון נכרי עליה ,נלהמת בעצם על השלטון בסודן.
הםודניס על כל פנים פוחדים מפני מצרים יותר מאשר מפני אנגליה .למצרים יש
מהשבת שהיא תהיה זקוקה לאדמות סודן והיא רוצה להבטיח לה את האפשרות של
אכספנסיה בסודן•
יש גם רצון של אכםפנםיה לצד ארץ־ישראל וסוריה .ידוע שבהיסטוריה היתד,
בתקופה קדומח כמעט מלחמה גצחית בין האימפריאליזם המצרי ובין האימפריאליזם
הצפוני של אשור ובבל .במשך מאות שנים עברה ארצנו הקטנה והאומללה מיד אחת
ליד שניה .עכשיו מצרים אינה מעיזה לדבר על שליטה על ארץ-ישדאל וסוריה.
וה״נפד״ בתקופה שהוא קרוב לשלטון לא יעיז לרמוז על זה .הוא גם לא יטפה שום
קשרים• אבל יש לא פעם רמזים על כך כי מצרים שואפת להגמוניה בארצות ערב.
היא אופרת :״האם אבן םעוד יפלוד בכם ז הלא דק מדינה תרבותית והשובה יכולה
לאהד את הארצות האלה ולשלוט עליהן ז״ לפי שעה מסתפקת מצרים בהגמוניה
התרבותית שיש לה באמת לגבי כל הארצות הערביות הללו .אבל למרות יחם הבוז
הגדול שהיא מתיהםת אליהן ,שכל המכיר את מצרים ואת תנועותיה יודע זאת ,היא
הוגד ,מתשבות של אימפריאליזם מצרי .ובכן ,אי אפשר לנו לבלי לראות את המצב
האמיתי של התנועות הללו במזרח .תכנן ,אם נשתמש במלה מודרנית — ואגי לא
אוהב להשתמש בה — הוא אימפריאליזם ?דברי .ומובן מאליו שתנועות כאלה אינן
יכולות להביט בשקט ובהשלמה על התהוות כל כוח תרבותי ,קולוניזציוני ,ציבילי־
זטורי .ומשום כך גם לבנון והמרוניטים הם כצנינים בעיניהן.
מדוע אין עכשיו פרעות ביהודים בסוריה ז עכשיו כשהתחילו פה הפורענויות
הן היו עלולות להתפשט .ולא כן .סוריה שקטה .פחדי אל-ברוטי אשר ניהל את תנועת
השביתה הסורית הוא עכשיו שומר על כך .כשמתחילה ,תגרה בגיטו בדמשק הוא
אינו נותן לה לגדול .יושבת משלחת בסוריה ,ובסוריה נמצאת ממשלה שאין מענינה
לגלות לה שאפשר לשהוט יהודים .ומשום כך נהנקת כל התנפלות על היהודים .בענין
זה אץ להאשים את המנהיגות בתוםר טכםיםיות ,בזה אין להשוד בהם .משום כד הם
יודעים לא רק לחיות בשלום עם המרוניטים ,כי אם לדרוש כסף בשביל המגבית
לפורעי ארץ-ישראל ולהשיג מהם הודעות שהיהודים חם אנטי-ציונים.
אולם כשבא חבר הלאומים ואומר שצריך להציל את האשורים הנשהטים

וצריך למצוא בשבילם

שטח מדבר בצפון סוריה ,והענין הוא ענץ של עשרים אלף
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איש — אז טוענת הממשלה הלאומית בשם הגדרה עצמית ואומדת :״אין לכם רשות
לפתור את השאלה האשורית על חשבוננו״ .מהבחינה הפוליטית ההכרזה הזאת של
עם ,אשר כל האוכלוסים שלו בעיראק וסוריה ועבר־הירדן וארץ-ישראל יחד ,ספק
אם הס מגיעים לעשרה מיליונים ,עם היהודים ועם כל המיעוטים ,ויש לו שטח אדמה
העולה על שטחה של גרמגיה בעלת  60המיליון ,ההכרזה הזאת ששום שלטון בעולם
ושום כוח בעולם לא יעיזו לקחה ממנו פרובינציה אחת דלה בשביל פתרון איזו שאלה
לאומית ,אינה שונח בעיני בשום פנים מאימפריאליזם ,מחגילוי חמכוער ביותר
והנצלני ביותר אשר ישנו בעולם .תוכן הדבר הוא להחזיק שטחים עצומים במצב של
שממת בלי כל יכולת לפתח אותם ביום מן הימים ,להשאירם במצב של דלדול ,במצב
של עניות ,במצב של רעב ,ולשמור עליהם לשם הגדרח עצמית.
כזאת היא התנועה הערבית .ואגי אומר ,כל גישושים וכל ניפויים אינם עלולים
לשגות את יחםגו לאפיה של התגועה הזאת .גם הגילוי של שיך אל־קאםם ,גם כל
הגילויים הטרוריסטיים — אולי תמצאו בהם מבחינת אישית מםידות־נפש של סנטיזס
דתי ,של קסינופוביה ,אבל איננו יכולים למצוא בהם שום דבר אחר.
ומשום כך מרשה אני לעצמי לאמור שחחלום על הסכם כיום הזה בינינו לבין
התנועה הערבית הזאת הוא חלום שוא .לא משום שאינני רוצה בשלום .לא משום
שאינני מוכז לשלם מהיר יקר בעד השלום .כולנו יודעים יפה מאד כי שלום הוא
תנאי ראשוז למלאכת הבניז שלנו .ואם דרוש לנו הרי אנחנו מוכנים לשלם מחיר
בעדו .ואם יבוא הרגע יהיה לנו אומץ־הלב הדרוש לשבת ולדון על המכסימום שנוכל
לשלם .אבל כשתנועת עומדת במצור ,במצב שכל חושטת יד מחוצה לחומה יכולה
לפתוה פירצה ,אץ ד״יא רשאית לחשתעשע באילוםיות כאלת .ואתם מ ד א י קראתם
שגס בימים אלה התהלכו אנשים עם הזיות של שלום .ואמנם אפשר היה לחשוב
שישנן נטיות לשלום .היו ימים שבאו אלינו נכבדים ערבים ואמרו :״אסור להמשיך,
צריד לשים קץ לדבר הזה .תעזרו לנו בכך על ז י ויתור־מה מצדכם .הלא איננו
יכולים לשוב להמונינו אנו בידים ריקות״ .הביקורים הללו היו קשורים במצב מסוים.
ברגע שחנציב אמר מלים חזקות ,כביכול ,היו באים למחרת אותם הערבים שליחי
השלום ואומרים שצריך לשים קץ .וכאשר הוכח להם שאין המצב כל כך חמור חדלו
מבוא .והתגאי הראשון למשא-ומתן היה שהיהודים יסכימו להפסיק את העליה .אם
הדבר הזה יעשה תינתן להם אפשרות לבוא להמונים שלהם ולהציע להם הסכם של
שלום•

נ.
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ובל נא יטעו בדברי :באמרי שאין לנו תקרה להסכם ,אין כלבתי לומר ש״זם
עטייט מיד נישט אך ,שאץ זה לכבודנו ,בתור מפלגה סוציאליסטית ,לחתום הסכם
עם מפלגה לאומית ריאקציונית סיאודלית .אילו ראיתי אפשרות כל־שהיא לבוא לידי
הסכם עם המיפתי ,עם ראג׳ב נשאשיבי ועם עוני עבד אל-האדי על דרך שהיא תאפשר
לנו לעבוד ,הייתי הראשוז להסכים לדבר ,אולי גם במחיר יקד מאד .אולם אינני יודע
מה חמחיד שאנחנו יכולים לתת להם .יש לפעמים ששגי צדדים יודעים שהם צריכים
לבוא לידי הסכם וכל צד יש לו צורר מסוים המניע אותו לכד ,אבל בזמן שהם
יושבים ליד השולחן הם רואים שמח שנחוץ לאחד אין

ב ז השני לתתו לו.

כשאני שב עתה אל התנועה הערבית בארץ״ישראל ושואל :מהי רוצה ומהי
יכולה לתת לנו ו ומאידך גיסא ,מה אנחנו יכולים לתת לה ז נדמה לי שחוזרת אותה
התמונה ,חלא כל חדבריס שאנחנו נותנים להם — םמילנםקי טועז שהעשרנו את
זרנוקה ,ואנו יודעים כי יש ממשלה עשירה עם עודף בתקציבה — ,וכל זה
שאנו מתפארים בו ,איזה מין נתינה היא זאת ז ברוסיה אומרים ״השוד נותן הלב״,
אולם איך נותן השוד חלב ז כשעוקרים אותו ופושטים את עורו — הוא נותן חלב.
אנחנו נותנים לערבים הרבה מאד .אנחנו נותנים את זה על כרחנו ,אנחנו נותנים
לממשלה הרבה מאד .אי אפשר לנו שלא לתת ,אנחנו משלמים מסים לממשלה .כל
זה ניתן לעוני-עבד אל־האדי הינם ,ובעד זה אין הוא זקוק לתת לנו שום דבר.
היו ימים והערבים רצו דברים פשוטים .משםי הערבים ז ע ו שיהודי הוא
בבחינת פרח חולבת ואפשר לקבל ממנו שוחד .היתה בארץ פין פוליטיקה ערבית
נושנה שאפרד .לנו :כשאנחנו נכריז עליכם בויקוט אתם תתנו לנו כסף ואז נירגע.
העתונות הארץ-ישראלית הערבית התפתחה אף היא על חשבוננו! אולי ז ע ת ם ,
״הכרמל״ של נצאר בחיפה היה מתקיים ממשכורת מאת יק״א ,וכן היו שקועים כספי
י ה ז י ם גם ב״סלשתיך ובעתונים אחרים .ה״דו אוט דם״ היה כזה .כעת הם רוצים
שלטון בארץ ,שלטון ממשי ,כלומר ,משרות חשובות ,כבודות ,והשפעה נפדיגה .האם
אנחנו יכולים לתת זאת ז
לנו דרוש דבר אחד מהם :לא להפריע .זהו חדבר ה י ח ז י שאנחנו דורשים
מהם :לא למנוע את גידולנו .את הדבר חזר ,ערבי ארץ-ישראל אינם מוכנים לתת לנו.
הם יודעים שאם עכשיו משקלנו וכוחני הוא כבד עצום וגדול ,הדי אחר תקופה של
גידול נלתי־פוםק ודאי שלא יוכלו לעמוד בפנינו .החשבון הפשוט אומר ש ש י ד ז
ןזה

יכול להתקיים .אהדת היה אייו היתה קיימת תנועה ערבית מאוחדת ,הכוללת
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את םוריה ,את עיראק והמקיפה ארצות אחרות ,ואז היתה בשבילה ארץ-ישראל רק
אחד חמחוזות שיכולים לבוא על אודותיו לידי הםכם ידוע ,אפשר היו מבקשים בעדו
מחיר פיננסי :קרדיטים ,הללאות ,וכיוצא בזה .אילו היתה קיימת תנועה כזאת שהיתה
מוכנה למשא־ומתן ,לא אותה הקםינופוביה אשר כל יהודי חוא כצניניס בעיניח )אנחנו
גם נן לא היינו רוצים שיהיו ערבים ארץ־ישראליים ,אבל זוהי מציאות ויש חשבון,
ויש חכרח לחחחשב בזה( ,אפשר היה לדבר על כך .ואם עוד אפשר היה ששליטים
כפייצל ,כלומד ,מי שיש לו חזון תקומת עפו ,יבואו עמנו לידי הסכם ,חרי אץ שום
יסוד ושום שאנסה לשלום בתנאים הקיימים עכשיו .משום שהמנהיגות כעת בםידח
שאנחנו פועלים לטובת הארץ כז נשמט מתחתה כנה ,כל הטבה במצבו של הפועל הוא
מינוס לגביה ,ולא פלוס .משום כד אני מרשה לעצמי להגיד שאיז לנו שאנסה לחםכם
בתקופה הזאת.
ועכשיו — הגורם האנגלי .נוהג אני בעניז זה להימנע מכל צרות ראיה .אינני
גודם את כל אותה השיטה שהיתר .מקובלת כל כד בציונות מחומן שחתחלנו לבוא
במגע עם חעם חזח :חחל מן האידיאליזציה של עשרת השבטים והמפטיר של הרברט
םמואל ,וגמור בניתוח חפםיכולוגי חדואח בכל רק איבד .ושנאת .אולי יש אמת גם
בוזז וגם בזה .אבל אנחנו לא נילשע מזה .אילו חיו פתוחים לפנינו כל הארכיונים של
השלטוז הבריטי ,אילו יכולנו לקרוא מה דובר בועידת קאחיר בזמז שהחליטו לקרוע
את עבר־הירדן ,אזי יתכן שהיו מתגלים לנו באמת דברים מענינים בפוליטיקה של
אנגליה .אומרים שאלביון הוא סמל התדמית והמרמח ,ואני חושב שבכל זאת אנגליה
היא חיא מבצר ומשען של רעיונות טובים ,ושל יחסים תרבותיים ,ושל דמוקרטיה.
:יין אני מומחה ,אד אני חושב שכל אחד מאתנו יטעה אם ירצה לבנות םכימות .אביא
דוגמה קטנה :גורלה של חבש .האומנם יש להעלות על הדעת שאנגליח חתכוונה
באמת להכשיל את הניגום למען יגורש ממדיגתו ו למעשה היתה אנגליה אשמה ,מפגי
שאילמלא חבטחותיח היחה חבש מתפשרת עם איטליה .והיו אולי כאן הרצונות
הטובים ביותר ,אבל חשוב לא חפסיכולוגיזס ,כי אם מח חיו חתוצאות של הקו
הפוליטי הזה .אץ שום ספק שלאנגלית חיו אינטרסים ריאליים שחבש תישאר עצמאית,
ובכל זאת היו תוצאות המדיניות שלה הפוכות .יתכן איפוא שגם מדינח חזקה וגדולה
הנקוט נקו פוליטי בלי הרצינות המספיקה כדי להגשימו .משום כד עלינו לראות
את חדבריס לא לפי מצב־רוח ולא לפי התחכמות פסיכולוגית ,בעת שאנחנו פעם
עולים למעלה ופעם יורדים למטה.
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אנחנו צריכים לדאות את מצבנו כמו שהוא בכל חופר הדין .בשבילי קובע פה

שנעשה בארץ ,כאשד נעשח דברימח טוב וכן כאשר נעשח דבר רע .אני פוכן לדון
על אוירת השלטון ועל דרכו רק על פי אותם הדברים שעברו לעינינו.
לפני כמח חדשים היה בלונדון בקלוב האנגלי־הפלשתינאי בנקט יפה מאד.
ודאי קראתם את הטלגדמות מלונדון על כד .נוכחו ג׳ימם רוטשילד וכפדופני גם
וייצמן ,ושם היו גם בךגוריון וגם מלקולם מקדונלד וגם ווקופ .ואולי חיתה זאת
הפעם הראשונה שווקופ דיבר על הבית הלאומי .לפני כז לא הזכיר מעולם את חבית
הלאומי במפורש .ובאותם הימים היתה גם ישיבה חשובח מאד ,אשר בה השתתפו
גדולי משרד המושבות עם מזכיר המושבות ושם התגוללח חפרשח של חזאן הציוגות.
דובר על הרחבת התעשיה ועל חצורד לחתיחם לבניז הבית הלאומי מתון־ אהדה
אקטיבית .ובודאי ידוע שאנחנו לא מסתפקים ברשיונות העליה הניתנים לגו ,אלא
משתדלים מפעם לפעם לגולל את הפרובלימה חציונית הגדולה.
אולם באותם הימים שבהם נדברו כל הדברים האלח ,באוחם הימים היו כבר
סוכנים בתיקי הממשלה הצעות הוקי הקרקע ,אשר אמנם לא נתפרסמו עד הלם
הזה — גם זו היא זכות — אבל אשר לעומתן גם ההצעות של סרנמש ושל םיםפםוז
יכולות לחיחשב בעצם הצעות הוגנות .ובאותו הזמן כבר היו הצעות להגבלות
חדשות של העליה וביניהן ההצעה להגדיל את חדרישח מעולים בעלי חון מאלף לא״י
יאלפים ,ורק אחרי לחץ שלנו חודיע חמיניםטריון שחצעה זו איננה קיימת .ודיברו
על עליה של  60אלף איש שהיא גדולה מדי ,מפחידח את חערבים׳ וחטרמין ״ מ פ ח ז
הערבים״ הוא עכשיו ארגומנט מכריע בויכוחים .מובן מאליו שבכל משא־ומתן לא
ידברו על המעצורים האלח ,מבחינה פורמלית חחשבון הוא תמיד חשבון כלכלי טהור.
כשאנו רוצים לראות מח עבר עלינו במשך חחדשים חאלח )אץ צורד לגולל את
כל התמונה( ,רואים שהשלטון הזח נמצא במצב של תנודות בלתי־פוםקות .ואחרי
כל הודעה בעלת ערד מופיע למחרת מה שהוא שצריד לבטל אותה .לפני עשרה
ימים פירםמה הממשלה חוק המרשה לה לחכריח אנשים לפתוח את החנויות .הממשלה
כל הזמן מפקפקת בכלל אם מותר לה להתערב בשביתה חוקית .הממשלה הזאת עומדת
על האתיקה השביתתית ,שהלואי והיו מגיעים לשכמותה באנגליה .היה צורך לחוקק
חוק מיוחד המרשח לצוות על חנונים שיפתחו את חנויותיהם .אד היא הודיעה שעוד
אינח מתכוונת לבצע חוק חדש זה .או כאשר חממשלח מחליטח לעשות חיפושים היא
מודיעה לכל המשטרות שאץ לחפש נשק במסגדים ואצל כוהנים שונים ואצל נשים.
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ובכן זוהי ממשלה כזאת היודעת לתת אדדיםאות באיזה מקום אפשר לסדר מחסנים
של בשק ,והיא היודעת גם לסדר היפושים המורים מאד .אומרים שסודרו חיפושים
כמו בימי התורכים .עד כדי כך שאנשי שכם הוציאו כרוז שהם נגד מעשי-אלמות
כלפי שוטרים ונגד ניתוק טלפונים ,וזה נהשב לנצהון גדול בעיני הממשלה ,וזה בא
לאהד שחורשת ביד אחת לעשות חיפושים שנזכרים לדראין .אבל היא גם ידעה לתת
הוראות מסוימות איפח לא צריך לחפ ,£7והוראה זו נקראת על ידי קציני כל המשטרות.
״

אותו השוטר הערבי הוא המורה דרך ,הוא ח״3איד שלהם והוא אומד לאיזה מקום
אסור להיכנס .אין צורר לחפש הרבה כדי לראות את המצב המשונה הזה ,אשר 3ו
מתנהלת עבודת הממשלה.
כמובן שיכולתי להזכיר עוד דברים מהימים הראשונים .ההידה של יפו מהימים
הראשונים של הפרעות עוד לא נפתרה .כיצד אפשר הדבר שבממשלח חזקה וגדולה
אשר בראשה עומד מפקד משטרה השוב ,עם פקידים המעורבים בעולם הערבי ,איך
אפשר היה שיוכדיומים ,שעה ,שתי שעות לפני זה לא ידעו מה שיקרה י ואיד אפשר
שבמשד יום ושני ימים לא נמצא שוס כוח ושום רצון לשים קץ להתפרצות זו ז אבל
•אלה הן שאלות שגם בקישינוב לא ידענו עליהן תשובה.
יש מתארים אותנו כאילו אנחנו משתוקקים ליד חזקה ורוצים להשפיע על
דממשלה לדכא את המרד הערבי בדם .לא ביקשנו יד חזקה .אינני חושב שתביעת
משפט על רוצחים זוהי תביעת יד חזקח .מדוע אין משפט אלא על אחד מרוצחי יפו ז
אבל נניח שקיימת כאן ממשלה מאד ליברלית שחיא מתעבת מאד כל מעשי אלמות.
דרי היו בידיה אמצעים למנוע שחדברים יגיעו עד לידי מלחמח כזו ,כאשר נערכח
ליד מוצא או כאשר נערכת עכשיו לילה לילח ליד תל-יוםף וכפר־יחזקאל .אם בני-
אדם רגילים יודעים ששלטון חזק רוצה במה שהוא הם מביאים את הדבר הזה בחשבון.
לא כל אחד מוכן לעלןות מעשים נגד חשלטון באומץ־לב ובחוצפה גדולה .הארץ לא
ידעה מהי רצון השלטון ,ורצון זה אין צורך דוקא לחביע על ז י תותחים ומכונות־
יריח .יש גם דרכים אחרות לכד .כשהשלטון לא רצה בעבודה עברית מלאה
במושבות ,הוציא חוק נגד משמרות ,והוא ידע למנוע אותן וידע לשלוח את אנשינו
למאסר .אולם כעת ,במשד חדשים ,לא פתר עדיין השלטון את השאלה אם שביתת
הערבים היא חוקית או אינה חוקיה .אמנם אי אפשר שלא להתחשב עם זח שחשלטון
נמצא במצב ךליקטי .כל שלטון רוצה לשמור על קיומו וכל שלטוז צריך היטב
לחשוב אם מותר לו לחסיח אש .מבהינה זו אינני סוכן לדון את השלטון שלנו
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לכף־חובה ,משום שאני יכול להבין ששלטון כזה נמנע מכל דבר העלול להכביד
על מצבו .אולם יש תמיד בידי השלטון אמצעים אחדים .קודם כל יש לתמוך באלה
שהם נושאי השלום .זהו הדבר הפשוט ביותר .אולם לא ציפינו שהשלטון יהא
נגוע באהבת השלום עד כדי כד שימנע את תמיכתו מאוהבי השלום ויתן אותה
להורםי השלום .פי שרצה בארץ הזאת לא לשבות לא קיבל תמיכה )ואני מוציא פן
הכלל את חנפל בחיפה ,כאן פעלו מציאותם של מאות העובדים היהודים בנפל
ומציאותה של ברית פועלי ארץ־ישדאל :עמל זה של שנים ,שנדמה היה לעתים
נלתי״פורה ,נשא פרי .אבל יש לפקפק אס שני הגורמים האלה היו פםפיקים גגד
הועד הערבי העליון עם השוםרים העומדים ברשותו .כאן פעל גורם שלישי והוא —
שאנגליה איננה יכולה להרשות שהנמל חצבאי של תיסה ישבות אף רגע אחד .משום
כד איננו שובת .ואם יש מספר חורנים הרוצים לשבות ,מאספים אותם ואומרים
להם :תלכו לכם .ואז הדבר מסתדר .אין צורד כלל ביד חזקה בנמל חיפח ,לא
היתה

ז חזקה( .אילו החנלני שאיננו רוצה לשבות ז ע שיש מגן עליו וכן אילו

ידע הפועל ,הרוצה לעבוד ואיננו רוצה לשבות ,שיש מגן עליו ,היו נמצאים
בארץ אלפים ורבבות רודסי־שלום ומבקשי-עבודה .ולא רק בנמל היסה לא שובתים:
גם בחברות האינטרנציונליות אץ שובתים .ואילו היה יודע אותו ראש עיריית
היסח שיש שלטון התומר בו ,לא היה נאלץ אף חוא )שנבחר ומחזיק בכהונתו רק
הודות לזה שהיחודים תומכים בו( לחתום על הטלגרמה המציגה דרישות ולא היה
אף הוא מצטרף לשביתה .אמנם אי אפשר להאשים בזה רק את השלטון חנוכחי.
שיטה זו קיימת מימי םמואל .מאז מינח אחד מראשי חפורעים למופתי ואחד מהם
לפקיד גבוה ,הוברר שאפשר לעשות קרירה רק על ידי איבה למפעל הציוני :כל
הפצר לישראל נעשה ראש.
גם עכשיו אנו רואים דוגמה קטנה לכד .הנציב חעליון משתתף .כידוע ,מאד
ביםוריהם של כל הסובלים .והנה יהודים מהעמקים באים ודורשים פיצויים ,והשלטון
אומר כי אץ לו פנאי לטפל בזה עכשיו .אף הדםטה הזאת של ההודעה שהממשלה
דואגת לשלום חנחרבים — לא ניתנה .הדבר הזה היה אולי נוטל כל טעם ממעשי
החרם ,כי למח לחחריב אם מחר הנזק ישולם .אד גם את החבטחח חזאת אי אפשר
היח לחוציא מידי חשלטונות .אבל באותו זמן יכול חיח חשלטון לחודיע שחםוחריס
הערבים חשובתים ,אשד סחורותיהם נמצאות בבית־הפכם ,לא יצטרכו לשלם דפי-
החםנח .כלומר ,יש כאן סורם״מג׳יר ,חם אנוסים לעכב את חוצאת הסחורות
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והממשלה מוהלת להם את דמי־ההחםנה .ואני אומר ,אינני מקבל על עצמי להסביר
את הדבר הזה ,וגם כל אלה שטיפלו בשאלות האלה לא מצאו שום פתרון מניה
את הדעת לכל הפרובלימה של הפקידות האנגלית ,של ההרגל שלהם עם הנייטיבם
והקושי עם היהודים.
מהו האפרט השלטוני בארץ? אף אילו היו לשלטון המגמות הטובות
ביותר לא יכול היה הרבה לשנות .אני כופר בזה שהשלטון המשטרתי בארץ נמצא
בידי הנציב .אנהנו היים במדינה שאמנם נקראת מדינת־המנדט,

אבל למעשה

התהיל תהליד הערביזציה של השלטון מהימים הראשונים שלו בארץ ,והוא הולד
ונמשד כל הזמן .הפקידות היא בחלקה הגדול פקידות ערבית ,ובכל מקום שאתה
פונה ,אס אתה מדבר בטלפון ,ואם אתה שולח מכתב ,ואם אתה עושה מה שאתה
עושה ,אתה עובר למע^ה דרך משמרות של פקידות ,שהיא

נושאת התנועה

הערבית .חיפושי הנשק ,שאצל כל שלטון פירושם בפועל פירוק נשק ,מוכרחים
8

* היעשות על ידי שוטרים ערבים ,אשר יותר קל להם ,לדעתי ,לעזור להכניס נשק
מעבר־חירדז לארץ ,מאשר להוציא נשק מידי מי שהוא .כל האימפורט של נשק
לארץ מהנגב ומצפון ,כל זה עובר דרך משמרות ערביות ,ויש אומרים שהם גם
מאמנים את הערבים להשתמש בנשק )ואני אומר את זה לא בלי יסוד(.
אם הטבח ביפו נעשה לעיני משטרה ,אשר לא עשתה שום דבר כדי למנוע
אוחו׳ איד אפשר לחניח שאותה משטרה מהר תלד להפש את הרוצחים? ראינו
בארץ את הערביזציה בכל מקום ,ראינו זאת בנמל יפו וראינו זאת במשרדי הממשלה.
אץ שום ספק שלתנועה הערבית ישנם בני בדית נאמנים ד״מםודים בלב ונפש ,שהם
יכולים לדעת את סודות הממשלה ולעזור לתנועת המרד.
חזיון שני בשלםץ :אץ שום ספק שבשלטץ הזה ,בפקידות הבריטית ,יש
חלק ,לא נאמר ברגע זה אם הוא קטן או גדול ,גס בשלבים חנמוכים וגם בשלבים
הגבוהים ביותר ,הקשור ותומד בתנועה חזאת .יש פקידים שביניחם גם אויבים
מוחלטים לנו.
בימים שהתנועה הערבית מתחילה להתיאש משום שמעשי המדד הערבי שלה
אינם עולים יפח ,בא חיזוק בצורח של כסף מחוץ־לאדץ ,אשר בלעדיו אי אפשר
היה בשום אוםז לחחזיק מעמד .עושי־חשבונות חושבים שהועד חערבי מוציא כאלפים
לא״י ליום )אינני אחראי בעד דיוקו של הסכום הזה( ,והמדד נמשד כבד  55או 56
ימים .ברור שמאוחז התרומות אשר הוציאו מעשירי יפו לא השיגו מאה אלף לא״י.
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זהו גורם אהד המקיים את המדד הזה .גורם שני הוא — הכנופיות הערביות
שממשלת ארץ-ישראל אינה יכולה ,כנראה ,בשום אופן להסתדר אתן .כמה הן ? כמה
יש בהן? אלפים ,רבבות? אולי השלטון לא היה צריך להביא לארץ שמונה
בטליונים לשם כך ? מעריכים את מספר האנשים בכנופיה ל~ .50—40ויתכן שישנה
כנופיה אהת בהרי שכם ,שניה בהרי ירושלים ובמקום אחר שלישית ,הכל ביתד
אין זה אלא ענין של מאה או מאתים ליסטים .הכנופיות הללו הן בעצם חכות
העיקרי של התנועה הערבית! כוהה האמיתי הוא בזה שלרשותה עומדות כנופיות
ליסטים.
הגורם השלישי ,לא פהות השוב ,אלה הם אותם ההלקים בפקידות האנגלית
בארץ התומכים ומעודדים ומאמצים את ז י התנועה הערבית בימים אלה .אולי
קראתם על פקיד אחד שהתפטר מפני שלבו עם הערבים ,הופקינם .במקרה אני
מכיר את הפקיד הזה ונזדמנתי אתו לא פעם ,ואתם צריכים לדעת שהוא היה קרוב
לספירות הגבוהות ביותר .ואינני יודע אם הוא באמת התפטר באופן דמונםטדטיבי,
כי חוא חיח פקיד צנוע ,אבל במקום חשוב מאד ,או אולי חתפטר לאחר שמציו נעשה
לא נוח .אינני בטוח שהיה מתפטר סתם ,מפני שזה לא היה עושה רושם גדול
ביותר .יתכן שילד לאנגליח )כמו שעשח דיצ׳מונד — שלאחר שעזב את חאדץ
וסע לאנגליה והרצה הרצאות( ,אבל יתכן שחתפטרוחו באח מפני שחקשרים ״לא
יכול היה עוד להצפינם״.
אלה הם שלושת הגורמים שעליה נשענת התנועה הערבית :תמיכה זרה
ותמיכה גדולה גם פוליטית וגם כספית! כנופיות טרוריסטיות אשר אינן טרוריסטיות
במובן האירופי ,כי אם במושג האלמנטרי של המלה טרור ,לאמור ,קבוצות שמוכנות
להשמיד ולהחריב ובלבד לחפחיד! ועזרח לא קטנח של חלקים בריטיים התומכים
בתנועה הזאת ולא נותנים לה לאש-מרד זו לדעוד.
ועכשיו על הגורם הפנימי שלנו .כבר ציינתי בראשית דברי ,שהעם אשד
הגשים את הציונות עד לתקופה זו גילה כוח עמידה במצור למעלה מן המידה
שאפשר היה לקוות מראש .יתכן מאד שעוד נצטרד לעמוד במצור ,ומשום כד הודאות
הזאת שהיינו נמשכים ,על אף כל הקרבנות שנתנו ,שפעלנו ועשינו מה שהוא,
וברגעים ידועים גם התאזרנו בכיבוש חדש — יש בח משום נחמה גדולה מאד .אולם
המצב הזה גם גילה הפעם סבכים גדולים — לא אומר דוקא חולשות — שעוד לא
הסתגלנו אליהם.
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וקודם כל — מבחיגת ההגנה .לפנים הורגלנו בארץ לשלטון אשר לא טיפל
בנו ,זה היה השלטון התורכי .ידענו את הגורם המדברי הזה ,את תאנת השוד והביזה
ואת קלות הרצח שלו והםתגלנו אליו .התאמנו את הגנתנו למצב הזה ,ואף היה לנו
קל לגלות מעשי־גבורה אשר היה להם הד גם בגולה .בינתים הגענו לשלטון מסודר
והוא קיבל על עצמו את הגנתנו .ואין להכחיש שבמקרים רבים הוא ממלא את
חובתו זאח• אד הפרובלימה של הגנתנו היא יותר מורכבת .אפשר להגן כשאין
ממשלח ,אי אפשר להגן בגיגוד לממשלה .אינני מפקפק כי לו חיח חשלםון מודיע
היום,, :תעשו מה שתעשו״ ,הרי יש כוח בידי חישוב חזח לחשפיד את כל כנופיות
הליסטים .אילו היום ניתנה לנו הרשות לצאת ולהעביר או^הליםטיות מהארץ היינו
עושים את הדבר הזה .אילו היתה לנו רשות לרדוף אחרי המתקיפים ,לא היו שבים
למחרת.
בגולה יש כבר ,,מחביישים״ מחתנחגוח הישוב היהודי .הלא בכלל אנחנו
מתקיימים ,כידוע .דק בשבילם .ואם היחודי בגולת אוכל טריפות ומחלל שבתות,
הרי בארץ־ישראל אינו רוצה בכך הלא בשביל זה תרם שם את תרומתו ,שאתם פה
יא תעבדו בשבת ,לפחות אתם .היהודי בארץ הייב להיות גיבור ,הוא קיבל על
עצמו בקבלנות לחיות גיבור .יש כבר מי שאומר שחישוב מבייש,, :אנחנו חאמנו
שכולם טרומפלדורים״ .אין אנשים חכמים היודעים איד עונים על טרור פרטיזני.
יש הבדל בין חתנגשות של שני מחנות ובין פצצת ברכבת .אילו חיינו  400אלף
איש סגורים בארץ ,בלי פרובלימות של חעם חעברי ,בלי אחריות לספינות של מחר,
היינו מוצאים את דרכנו .חיינו מתוכחים בינינו על דרכי חתגוננות .אני מאמין
שגם אז חיינו אומרים שרצח אדם חף מפשע אינו נכון ,גם אין בזח סיפוק לדגש
של נקמח .לי על כל פנים אץ שום ספק שבישוב חזח חיו נמצאים עשרת אלפים
איש שהיו מפקירים את חייהם .אבל אץ חיינו כל כד פשוטים וקלים .אנו נתונים
בסבך בכל מח שאנחנו עושים אנחנו חושבים לא רק א ז זה ישפיע על הערבים ,כי
אם איך זח ישפיע מחר על גורל היחודים בעולם ,על גורלח של חארץ במובן חביך
לאומי .אילו חפצנו לכרות שלום לאומי גם עם הועד חערבי חזח ,מח קל היה
הדבר .אד אינני מאמץ בשלום של  400אלף .אוי ואבוי יהיה גם לנו .תחיח כאן
גלות כמו בדמשק וכמו בתימן .וכאן אנחנו רוצים לחיות אנשים חפשיים לגמרי.
אילו היה הכרח בדרד של מלחמה ותגובח נמרצח חיינו ודאי מוצאים את חדרה
אד כל מלחמתנו היא שלא תבוא הפסקה בעליה ,ושפצבנו הבידלאומי לא יורע ולא
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יקומו גזירות הדשות .וכשאנהנו מתכוננים לאותה המלחמה ברגע זה ידינו קשורות.
זוהי הטרגדיה שלנו המיוחדת במינח .על כן יש שבחוריגו צריכים לעמוד ולדעת
שעולים על שדותינו והם אינם זזים .אנהנו יכולים להביע אי־אמון בכשרונו של
השלטון הזה להגן׳ אד איננו יכולים ברגע זה להםםיק אתו את היהםים .ומכאן
המצבים הקשים והתםביכים הנפשיים.
המושג הרווח בגולה שהישוב היהודי איננו מגז על עצמי אינו נכון ביסודו.
אותם הגסירים היהודים אשר באו למוצא לפני ההתנפלות על האוטובוס עשו עבודת
הגנה .הנהג היהודי הוא ששומר על הדרכים ,לא השלטון ולא הצבא .אילולא היו
אנשים משועבדים לפוד«ליות היו יודעים כי למעשה בארץ הזאת יש מפעלי ה מ ה
גדולים מאד :פעולת ההגנח עכשיו בעמק ,שלושה לילות של מערכות הגנה
משותפת שהסכים לה השלטון .איננו רשאים לגלות את חלקנו בענין זה .אבל כל
המלחמה הבלתי־פוםקת של הסוכנות היהודית להכניס עוד גסיד ושוטר ,גם זו
אחת הצורות החדשות של מערכות ההגנה ,כמו שתפקידו של הנהג היהודי ,זה
שחיינו תמיד מלאי תרעומות נגדו ,חוא אחת מחצורות חחדשות וחמקוריות של
ההגנה העברית בזמן הזה .ואני עוד אינני יודע מה יביאו בעניז זה חימים חקרובים.
אולם שאלת המצב היא לא רק שאלה של הגנה פיסית ,כי אם שאלה הרבה
יותר גדולה ,שאלה של הגנה פוליטית ושל הגנה כלכלית .נוראה הדרד בה נופלים
קרבנותינו ,כמו שנורא המצב המחזיק ישוב שלם בפניקה וסכנה .והתוצאות הן
הרנח יותר חמודות מאשר מספר החללים .אנחנו יודעים שלאחר שמכים אותנו
פחחילים מאתנו לגבות שטרות .יש לחניח שהשלטון ,ודאי רק מתיר רצון להגן על
עצמו ,והוא איננו צריד להיות לשם כך אנטי־צלני ואנטי־יהידי ,לא יודה על
השעיו ,לא יאמר :הייתי הלש ,אלא יסביר:

״תבינו ,כנראה שזעם העם היה

נורא וכנראה שאמנם אנחנו ברגע זה התגברנו ,אבל צדיד לעשות מה שהוא
להקטץ את חעליח׳ .אץ שום ספק שאנחנו צריכים לעמוד במלחמה פוליטית קשה
על הגנתנו .אנחנו במ־אי ניכנס לםטדיה של מלחמת פוליטית חמודת מאד .ואני
רואה כבר עכשיו סימנים רעים .אני אינני מתיחם לרדיו הבריטי בביטול .ואני
יודע ששם לא יושבים ילדים .ואם חחודעח חראשונה של חנציב כאן על חמאודעות
אינח פתפרםמת בלונדון ובמקומה מתפרסמת הודעה אחרת ,חדי אינני יכול לחתיחם
אל זח כאל מעשת בורות של מי שחוא שיושב שם ברדיו חנריטי ותוקע,
כי אם שיש יד חמזזנכת את דעת הקהל .ואני הושב שמסקנת דעת הקהל שאץ
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פוה לבריטניה היא קשה קצת יותר »די לשלטון ,וצריך לפרוק פן הספינה איזה
פשא מיותר ,לפצוא אותו התיק של טלית ותפילין ולהטילו הימה כדי להקל עליה.
אין לי ספק שאנהנו עופרים בפני מערכה ,מלבד המערכה הפיסית ,אשר עוד לא
היתד .לנו כמוה .נכון שהמצב כיום לאין ערוך יותר טוב משהיה בשנת :1929
עובדת ארץ-ישדאל נכנסה למהשבה האירופית ,הרבה מושגים כוזבים ,אשר עסקו
בהם ועדות ועליהם דובר בספר הלבן ,ירדו פחות או יותר מעל הפרק ,אי אפשר
לזבד הפעם על הכותל ועל התנגשות במוסדות הקדושים ,ואי אפשר לדבר על
נישול הערבים .עצם העובדה שאנחגו  400אלף גסש בארץ ,היא גם עובדה פוליטית.
אני מסופק מאד אם בשנת  1920היו כוחותינו מספיקים אפילו להשיג אותו גשר
עלוב בים תל-אביב .אולם המערכה שלנו עם השלטון הבריםי עכשיו היא קשה
מאד ,משום שבינתים בא מצב פוליטי שאנהנו מוכים לא רק בארץ־ישראל ,שכמעט
כל ארצות אירופה הן ארצות שמגרשים אותנו מהן .יש אוירה אויבת ברוב העולם
נגדנו .היה זמן שהיינו באילוםיות ,היו מדינות ידידות ,היה חבר הלאומים שהציונים
היו תמיד אומרים שהם יכולים להביא את תלונותיהם על אנגליה לפניו .עתה יש
היטלר ויש פרעות בפולין .ואין לראות אותו השופם העליון אשר יתבע את עלבוננו
מאנגליה.
אין שום ספק שכל זה עושה את מלחמתנו עכשיו מאד מאד קשה .יחד
עם זה אינני מפקפק ,כמו שלא פיקפקתי גם בזמנים הקשים ביותר ,כי בידינו
לגצח .ואני אומד זאת לא מפני שאני רוצה להרגיע .אני יודע שכל יום עניננו נמאס
על העתונות והכוהות נגדנו הולכים ומתרכזים .אבל אין לי ספק שאנחנו חכינו
בארץ שרשים במידה כזאת שאי אפשר לעקור אותנו .מובן מאליו שזאת שאלה
של עוז ,שאלה של כותות פנימיים ,שאלה של אומץ במלחמה הזאת.
וצריך להאמין שבמידה שנתפזר גם יפרצו חכוחות ,כשם שנמצא הכוח
בוייצמן ונחבר האנשים שלו לעשות את העבודה הפוליטית שלנו .אינני מקנא
באנשים שצריכים יום יום לנהל את המשא־ומתן ולהעמיד דרישות ,אס כי חלק
קטן מהן יתקבל .אבל אין לי ספק שאנהנו מוכרהים כאילו להיכון מסדש למלחמה
קשה מאד .אני מאמין שיש עוד בידינו אותו חכוח אשד הראינו במשך התדשןס,
ואגי גם זוקף את מצב ההבלגה שלנו לזכות כוח זה .כל זה יכול לשמש לנו אלמנט
השוב בשביל התכוננות גדולה למערכה פוליטית חדשה.
אולם הרבה יותר מאשר אני חושש למערכה הזאת ,אני חושש למערכה

ב .כ צ נ ל ם ו ן

206

הכלכלית .אנחנו ניצחנו נזח שחפצו לקתת מאתנו ולא לקחו .ניצחנו נזה שמוכרח
היה הרדיו הבריטי להודיע שלא עולה על הדעת להספיק את העליה ,בזה שאנחנו
יודעים להגן על מה שצריך .אבל ,לפנים היו אלה שצרו על מבצר משתדלים
להרעיב את הנצורים ,בידעם שמתנה שמזונותיו נפסקו נכנע .הפעם אמנם אנשי
השביתה התפארו בימים הראשונים שתל״אביב כבר רעבה .נזה לא הצליחו .אבל
לא אומר שחם כל כד רחוקים מן ההצלחה .ההרעבה הפעם איננה בזה שאפשר
לגזור שלא יהיו מחסנים של חיטה .יש אניות בעולם ויש לטביה ואוקראינה,
ומכוניות מביאות מסוריה וממצרים ירקות .אבל השאלה היא לא אם נצטרר להביא
מזונות ,כי אם השאלה היא אם הישוב ידע להבטיח שבתוכו לא יהיה רעב ולא
יהיה חוסר מזונות ,שתהיה חלוקת מזוגות ,שכל אדם ז ע שברגע של סכנה יש
לו אהיזה כל־שהיא .המצב של התגלגלות נמדרון ,שאנו נמצאים נ ו נרגע ,שיש
פליטים ,מחוםדי-עבודה

ומהוםרי-פרנםה

בתוכנו ,עלול לסכן יותר מאשר נל

התנפלות.
וחושבני שבענץ זה גילינו פחות ראיית הנולד מאשר בנקודות אחדות .אינני
רואה עכשיו את חוג חאנשים שיעסקו בריפוי נגע זח .יש לנו מתנות גדולים
העומדים על המשמר ,יש לנו קבוצת אנשים העושה נסכםימום של כוחות את
שליחותנו הפוליטית ,ימים ולילות בסכנת נפש ,בעצבים ,בכל כוה העבודה והמסירות
אשר להם .אבל אינני רואה את מהנות האנשים שיבינו שסכנה גדולה צפויה לנו
מהידלדלות כלכלית ,מקיצה בתעשיה .אינני רואה את האנשים שיבינו שכרגע
הזמן ,שלעומת ההורבן מוכרהים להעמיד מפעלים כיבושיים ומאמצים יצירתיים
כלכליים חדשים .אי אפשר לי לדבר על תכניות ואין זה גם ענין של יחידים ,זה
ענין של הכרה גם בארץ וגם במרחבי חציונות ,שמוכרתים לרענן את הישוב.
ואני יודע שזה קשה מאד ,מפני שטבעי חדבר שנעל־הון ינהל .הוא הראשון
אשר ימנע לעלות .בעלי־הון אינם מסכנים לא את עצמם ולא את הונם .טבעי הדבר
שאיש לא יבנה עכשיו .מבחינת השכל הישר כל זה טבעי .אבל בזמנים כאלה צריך
שיקום גם הגיון אחר ,ההגיון של הקיום הלאומי .ואס לא יקום מעצמו אז הוא
מוכרה להיכון נעזרת מאמצים צינוריים .וחברים שלנו צריכים על כל פגים לדעת
שזאת היא חחזית הפרוצה יותר מכל התזיתות ,ומכאן יכולה לבוא הקםםסרוסדו.
ואם אנחנו יכולים נדבר־מה לאמץ את אויבינו הרי זה נחולשתנו זאת.
ויש יציץ נאן נמעט שיתוק צינורי ניתי־סובן .רק יפני חדשים מעסים
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הוכיהה ההסתדרות מאמץ כביר במפעל ״פדיון העבודה״ .והיו אומרים לנו :״אתם
עושים הכל לבדכם״ .וכל הציונים הטובים ביותר מצאו לעצמם תירוצים מדוע הס
פטורים מלהשתתף ב״פדיון העבודה״ .אבל הפעם הענין הוא הרבה יותר גדול,
ואם הפועלים יכלו לגייס אז  80-70אלף לא״י ,הרי יכול הישוב לגייס מאות אלפים
לירות ולתכניות יסודיות :יש פרובלימות עצומות של שיכון ויש ענין של ירקנות
עברית .ובכן צריך היה לקום דבר כזה .עד היום לא קם .הדבר היתידי שקם זהו
ענין הים .גם זה אינו מרהיב ביותר בעיני .לפי ההתלהבות הגדולה ,לסי ההתעוררות
הלאומית המופלאה שהיתה באותם הימים ,ימי הנמל )אם לצרף לכך שעוד השבו
להיבנות מן המחים הגדולים כביכול שיכניסו מניות הנמל בעתיד( ,אין הנעשה
כםפיק לגמרי.
זאת היא גם שאלת הגולה .ב־ 1929עשתה הגולה מעשה רב — מפעל קרן
העזרה .מפעל כביר שנםתלף .אבל הגולה הראתה ,על כל פנים ,סולידריות .ואם
כי המפעל הזה הוצא מ ז י העם ונעשה למפעל של הוגים מצומצמים ,ואם כי כספים
גדולים בוזבזו לשוא ,הרי בכל זאת נעשו דברים אשר יש להם ערך קיים :למשל,
בניני הבטהון במקומות שונים ,או המושב באד־טוביה ועוד .עם כל חוסר הנהלה
רצינית נעשה בכל זאת משהו .הפעם לא נעשה בענין זה שום דבר .ודאי יש
נימוקים ,עתה קיץ ,ויש מגבית של קדךהיםוד ,ולא נתבעו .אבל אני רואה בזה
סימן של הולשה מכאיבה מאד .אמנם הפעם ההולשה באה מתוד איזה חוזק .הישוב
לא נבהל כל כד ,ידענו שאנהנו היים היים נורמליים .לא הפצנו להופיע בפני הגולה
עם הקופסה .אבל אם הרשינו לעצמנו לוכםום כזה במשך חדשים — דיינו .נדמה לי
שאנהנו הייבים לעסוק בעבודה הזאת מהדש ,אם בצורה של מגבית או בצורה
אחרת .צריכים לדאוג להמצאת אמצעים גדולים לידי המוסדות הלאומיים.
יש דבר שקשה מאד לומר אותו ,אבל יש בו אמת מרה .אנחנו בארץ חושלגו
והיינו למה שהננו על ידי פורענויות .האמת היא שתנועתנו לא היתה לתנועה
שכזאת אילמלא עברה דרך כור המצרף של פורענות קשה מאד .אינני בונה על זה
שום השקפה ,לא פילוסופית ולא מוסרית .אני מציין רק את העובדה הזאת .יש
פסוק :״ומעז יצא מתוק״ — הייתי רוצה לומר :שממר יצא עז .מתור מרידות
ההיים נעלינו מפעם לפעם יותר עזים .ואם ברוסיה היה פתגם שאדם מוכה הוא
שקול כנגד שני אנשים בלתי־מוכים ,הרי זה מתאמת לגבינו .ואם אנחנו מקבלים
פורענות ,נדע לקבל את העז ואת הנמרץ שבה .העליה השניה לא היתה עליה שניה
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אילמלא נצרפה ביסודי חמלחפה העולמית .ואילמלא היתד! לנו תל־חי ודאי שלא חיתה
העליה השלישית מה שהיא הימה .ואני אומד :הועמדנו עתה בפני הנםיון הגדול
ביותר׳ ואץ שום ספק ,שכדוב הקרבנות בנםיון הזה פן נהוםן.
העלית של השנים האהדונות והישוב הגמל בארץ באו מתיר חינוד ציוני
קצר־ימים ,מתוך הוסר הושים עמוקים למרטירולוגיה היהודית .מה שעבר עלינו
עכשיו עלול לשמש גורם כביד בליכוד העם ,בגילוי כותות גדולים .דרוש לגו כרגע,
לדעתי ,להוציא מקרבנו כוחות לסי מצב השעה .כלומר ,שעה של פורענות .אם יש
בעם כותות גנוזים ,והכוהות האלה היים את היי הפורענות ,היא מוציאה אותם,
עושה את האגשים לגיבורים ,וכל אחד בפינה שלו יוזם ופועל .אם בא אסון גדול
על עם ,הרי כוהותיו הפנימיים צריכים להנבים ולהצמיה מתוכו ענפים צעירים.
וזו היא כרגע הפרובלימה שלנו :אנתנו געמוד במערכה ,אם יתגלו אצלנו
לאות אנשים אשר היו עד עכשיו אנשים צגועים וגהבאים אל הכלים ,אם יתהדשו
בכותם וימצאו את מקומם בתנועה במילוי תפקידים המוטלים עליהם .מה הם
התפקידים ז אצבעות הידים לא יספיקו למנות אותם .יש מערכה כלכלית גדולה,
יש גיוס הון בארץ ,גיוס הון בגולה .וגמר מפעלים שונים דורש אלפי אנשים
אקסיביים ,יש תפקידים כיבושיים גדולים .מהצבת ,,נשר״ היתד .כיבוש ישובי גדול,
מחר עומדים לפנינו מפעלי אבן והצץ .שטת שלם ,עצום של כיבוש עומד לפנינו.
בארץ נמצאים כעת אלפי פליטים :בתל־אביב ,בחיפה ובירושלים .האומנם אין זאת
פרובלימה ציבורית כבירח ,בעלת ערך חשוב ז שאלת אלפי ילדים ,שאלת שיתופם
בחייגו אגוז האם לא היה טבעי שהדבר הזה יגלה מאות עסקנים חדשים ,אפילו
תלמידים ותלמידות של סמינרים שיראו בטיפול בחם תפקיד אנושי ,תפקיד סוציאלי,
תפקיד לאומי חשוב? אם אלפי עולים מגרמנית מתחילים רק על ידי חמאורעות
להרגיש את עצמם אזרחים בישוב ,פירוש הדבר הזה שחם דורשים גם יד שתכגים
אותם לתוך צינורות חחיים בישוב .אם המאורעות פתחו את שערי הארץ לפניהם,
צריכים לבוא אנשים ולשתף אותם בחיינו בתוך חארץ.
ועוד תפקידים .בתקופת כזאת של עמידח בנםיון לא קשח תדבר שהיאוש
יתחיל לקנן בלבבות .תמיד יש דכי־לבב חבודחים מן המערכה .יש חנמצאים בתוד
המערכה בלי אמונה שלמה .מלהמה לנו בכל בריהה מן המערכה .אולם דבר זת אינו
פשוט כל כך ,זהו ענין המהייב שאלפי אנשים ירגישו בקרבם את אש האמונה,
אשר יוכלו להשפיע על מאות אלפים שיתלהבו על ידי האש הזאת.

מילואים

209

והדבר העיקרי הדרוש עכשיו לכולנו זהו מה שאנחנו קוראים עצבים חזקים.
•ש מלחמה אשר בח מנצח רק המסוגל יותר לההזיק מעמד .מכיון שנכנסנו למלחמת
נדילה כזאת ואנהנו צריכים להתכונן למלהמה ממושכת ,הרי חשאלח שלפנינו היא
כיצד לשמור על עצמנו מהתרופפות עצבים .אילמלא לא גילינו באותו יום ,מר
ונמהר ,של לוית חזן עצבים ר1פםים ,אפשר שהיינו הוםכיס לעצמנו את מה שקרה
אהד כד .אינני אומד זאת בנדאות ,יתכן שהפצצות היו מוכנות ,האש היתד .עתידה
להתלקח ,אבל בכל זאת יש הבדל אם נמצא יהודי שהגיש את הפתילה לאש או אילו
לא היה נמצא ,והיה הדבר נדחה.
וכשאני מדבר על כך אי אפשר לי לא להזכיר שהםד אתנו עכשיו אותו
ההבר ,אשר מכל אנשינו היה הוא אולי בעל העצבים התזקים ביותר .ההברים
יבעו למי אני מתכוון .כל כמה שגייסנו מבינינו את מיטב אנשינו והיבכנו חבר
אנשים ,הרי ברור שלגבי המערכה המדינית כעת תשובות ביהוד התכונות אשר גילה
חיים אדלוזורוב ,אותה שליטה על עצמו ,אותם כיבוש היצר והאומץ אשר היו לו
יותהת לצורה השקטה .לא בידינו לההזירו אלינו ,אולם בידינו להנהיל לתנועה את
רעיונותיו הדרושים לה.
הדבר החשוב ביותר ,לכל אהד ואהד מאתנו ,לגבי ההתנגשויות ,לגבי כל
מיני מוקשים שמניהים לנו יום יום ,זהו ביצור האמונה ושמירת העצבים.

2
הבלגה והתגוננות
)באספת סניף המפלגה בתל-אביב .28.8.36 .מתוך סטנוגרמה לפי שיטת י .מימון(
חברים! בפעם האהרונה דיברנו ,כמדומני ,לפני עשרה שבועות בערר .אינני
יודע אם אלה הנמצאים כאן היום כולם שמעו את דברי באסיפה ההיא ,אבל אדבר
כאילו אותם ההברים ממש ישנם כעת ,ואשתרר את עצמי מלהזור על דברי .דיברתי
אז על אפיה של התנועה הערבית ,על אפשרות של שלום בינינו ובינה .דיברתי גם
על עמדת השלטון לפני המאורעות ובזמן המאורעות .נדמה לי שמה שעבד מאז
ועד עכשיו חיזק ואישר גם את יהםנו לתנועה הערבית ,אפיה ודרכי מלחמתה•
הגדרתי את התנועות חערביות כתנועות נאציות ,וזח נתאשר במשד חזמן .גם עכשיו

כשעומדים במשא־ומתן של שלום ,משא־ומתן לא אתנו ,אלא מעל לראשינו ,משא•
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ומתן בין הממשלה ובין הועד הערבי העליון בעזרת מתווך חיצוני ,בא-כות של
אתת המדינות הערביות שבא הנה לשם כד ,־־ המשא-ומתן הזה מתנהל במנגינת-
,

לני של יריות ,פצצות ,הבלות ובו  .לא נמצאה עוד תנועה המסוגלת מצד אחד
להשתמש בעזרת דיפלומט ערבי ,שיש לגביו יהם כמו לבאיכוה של מדינה עצמאית,
ומצד שני להשתמש בעזרה אהדת :הכנופיות ,הועד הערבי העליון.
ניסינו לבדר לעצמנו באסיפה ההיא גם את הקורם של השלטון .לא פשוט
הוא הדבר להגדיר את הקורם הזה .בימי בולם וםטורם היתה פשטות ידועה לאותו
קורם .אז היה פוגרום ,והיו לנו אז כמה וכמה קוים של הגנה ,היו תביעות שנתמלאו
אז ו ועכשיו ,על כל צעד של הגנה אמיתית ,דפרסיה כלפי האויב ,תמיכה בדרישותינו,
באים שני צעדים של נסיגה אהורנית ,זה הוא אולי הדבר שהביא לידי קרבנות
אין ספור לנו ולאנגליה מבהינה גופנית ופוליטית .אמנם עשה השלטון את אשר
מוכרה היה לעשות ,אשר לא יכול היה שלא לעשות ,אבל עשה את זה בלי חפץ,
בלי רצון וגם באיחור )ודברים רבים נעשו רק למחצה( ותיכף התהרט .נזרקה
פצצה לתל־אביב מהרכבת ונעשו עוד מעשים איומים ,ולמחרת אותו יום שיחררה
הממשלה עשרים והמישה אסירים מצרםנד .קו זה מלוה את הפוליטיקה של חשלטון
במשך כל תשעזדעשר השבועות של מאורעות אלה.
אני רוצה לנסות לבדוק מןזדש את עמדתנו אנו ,את עמדתנו הפנימית:
הצדקנו בדרד בה הלכנו ,הלהמשיד בה או אולי עלינו לעבור לשיטה אהדת ו אני
יודע את כל הקושי שבדיבור במסיבה כה גדולה על ענינים כאלה .אנסת בכל זאת
לבדר את יתםי לשאלות אלה ברבים ,וגם אולי להפנות את תשומת־לבכם להזיונות
בהיינו שלא מצאו את ההערכה הנכונה של ציבורנו אנו :עומדת לםניגו השאלה
של תוצאות המאורעות :מה לעשות כדי שלא ננהל מפלה במאורעות של .1936
אי אפשר ברגע זה לומר את המלה האהרונה ,הרי עוד לא עמדנו במערכה כה
חמורה ,ואולי הימים הבאים ,הימים הקרובים עוד יתמידו את המערכה .הסרה לנו
התרגשת שליותר ,את חמאורעות בימי תל־חי ,ובמובן ידוע גם את מאורעות ירושלים
בפסה תר״פ ,את מאורעות יפו והמושבות ב־ ,1921את מאורעות  .1929אז ידענו
שאנו בארץ מעטים ,שאנהנו הלשים ,ידענו שרבים הם הקמים נגדנו .זאת ידענו גם
לפני מלהמת־העולם ,בימי השלטון התורכי ,עם הוסר השלטוז והאנרכיה שלו .אך
ידענו אז שכל דבר אפשר לטשטש על ידי בקשיש או בדרכים אהרות .גם לאהד
מפלת תורכיה ,בשנים הראשונות של שלטון אנגליה ,לא היה עוד שלטון מדינתי
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מסודר .לא רק אצל הערבים היה הרבה נשק והני אוטונומי ,גם אצלנו בכמה וכמה
פינות נשארה אפשרות די רחבה של פעולה .אין מה לדבר על תל-הי ,כל האפיזודה
הזאת היתד! אפשרית רק מפני שלא היה שלטון ן השלםון האנגלי לא הגיע עד
לצפון והשלטון הצרפתי לא היה איתן .בין שתי המדינות האלה יצרנו מדינה קטנה
שלנו :תל־הי וכפר־גלעדי ,והגינונו עליה .גם בשנים שלאהדי כן היתד• עמדת השלטון
יותר נייטרלית מאשר עכשיו .היו מקרים שבכמה מקומות לא הופיע השלטון ,לא
רק במשך רגעים מספד אלא במשך שעות וימים .בירושלים בנובמבר  1921יכלה
קבוצת בהורים שלנו להדוף את כל ההתקפה .זה גתן את האפשרות של פעולה
גלויה והיתד! ההרגשה ,והגולה שמעה ,שהישוב יודע לעמוד על נפשו בפני האויב,
הוא יכול לענות בשעת מעשה .ככה גם בסתת־תקוה ב־ ,1921גם ,במידה ידועה,
ב~ .1929כאב גדול ליוה אותנו גם אז ,מעולם לא היינו מרוצים מכוחות ההתגוננות,
תמיד היו פגמים ,אי אפשר היה לעבוד ככות צבאי ליגלי ,שלפניו פתותות כל
הדרכים .היתה סכנה של משטרה ערבית ,של משטר זר שמסר אחר כד את כל
המתגוננים למשפט .אבל בכל השנים ההן נשאר בדרד כלל שטה מסוים של
התגוננות עצמית ,אמנם לא יכלו למנוע שיהיו לנו הרבה קרבנות ,היתד .לנו אז
צפת והברון ,אבל היתד ,לגו גם חולדח ,בעמידח של חולדה היה דמיון ידוע לתל״חי.
לא היה שם צבא ,לא היתד ,שם משטרה ,קומץ בהורים יהודים הגן על חולדה.
מאז  1929עד  1936באו שינויים גם במשטרה .במקום המשטרה הערבית שלא
תצלה לשום דבר קמה משטרה אהדת ,שגילתה את עצמה במקום שיכלה להיגלות.
אמנם היא משטרה אויבת לנו ,מספיק היה לראות את יפו בימי הטבת הראשוגים
ואת חקירת חסבח בימים אלה .המשטרה מביאה את הנאשמים בפני השופט באופן
שאינו יכול לשפום אותם )מהוםר ההומר הדרוש( ,אין התביעה חכללית וחמשטדח
עורכות את החקירה כהוגן .אין אני צריך להזור על כל המקרים האלה ,הם תוארו
רשעתם בעתונות .אולם בכל זאת כולנו יודעים שנוצרו בארץ ,גם במשטרה גופא,
בוהות אהרים .הרי אחמד נאיף בחיפה שגילה במרץ את הפושעים ,שמפניו פהדו,
והתנקמו בו .ב־ 1929לא יכול היה להיות מקרה כזה מפני טעמים רבים .כל הנהגת
המשטרה בימים ההם היתד ,כולה אויבת ,כל הסדר היה רקוב .כיום המצב הוא אחר,
היהם הוא אהד ,המשטרה בעצמה ,השלטון בעצמו ,קיבל את האהריות של ההגנה!
על שיטתו ,שיטת ההגנה ,נדבר להוד .החופש ,האמיתי או המדומה ,שהיה לגו
ניטל מאתנו וניתנו לנו דברים אתרים :ניתנו לגו  1800גפירים המשתתפים בהגנה
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על הישוב העברי ,מין מיליציה כזאת ,הם אמנם כבולים בהרבה ,מוגנלים הרבה,
אבל הרבה ,הרבה מאד הם הצילו .בימים האחרונים גדל ,או יגדל ,מספרם נעוד
 1000אנשים ,מהוץ לחלקנו הקםן במשטרה הרגילת .יש לנו  3000מתנדבים יהודים
לשמירה והגנה ,אבל אותה האפשרות שעליה אפשר היה לספר אגדות ,האפשרות
הרוםנטית של קיום מפעל שלגו ,שברגע ידוע יכולים ליחס לו מעשים מסוימים,
צומצמח במידח מרובח .כאשר אחד המקומות שלנו נתקף בהתנפלות ,הרי אהרי
עשרה רגעים באים כוחות חוץ והכל נכנם למסלול רגיל .אין אנו יכולים לזקוף את
ההדסה לזכותנו ,עלינו לזקוף את זה לחשבון המדינה ,המשטרה והצבא .מכאן מוצא
להדגשה מרה מאד ,המסוכנת למעשה ,להרגשה של אי־כבוד ,להרגשה שאגו חסרי־
אונים .ישגה הרגשה ,גם פה וגם בגולה ,כאילו אגחגו רק עומדים וצועקים :משטרה!
כאילו אין בידינו לעזור לעצמנו בלי עזרת השוטר .מתקבלת תמונה מסורסת מאד:
בזמן שהיינו קומץ קטן הראו השומרים גבורות ,ועכשיו בהיותנו  400.000בערים,
במרכזים אתרים ובנקודות מבוצרות ,אין אנו יכולים שום דבר לעשות .אני יודע,
ואתי יודעים זאת גס רבים מהברינו ,שמה שהשבנו להולשה הוא גבורה .אין כאן
פהדנות .והובתה הראשונה של תנועתנו היא לעקור מלב ההברים ,מלב הציבור
בדדד כלל ,לעקור מלב העם היהודי ,את המושג הכוזב ביסודו .עלינו לבאר שאגו
מתגוננים בארץ בתור ישוב ,ואותם המעשים שאנו עושים ביפים אלה הם נכוגים,
ואותם הפעשים שיכלו ביפים ההם ,ביפי הרומגטיקה ,לעשות שופרים רוכבים,
אי אפשר לעשותם עכשיו נשום אופן .בתקופה שנה נםצאיס  12—10בטליונים צבא
ב א  , pנתקוםה של אוירעים ,נתקוסה של אוטומונילים משודיגים ,של תותחים,
אין מנהלים מלהמה על ז י רכיבה יפה על סוסים .כל דרכי ההגנה שלנו נשתנו.
קמו לנו פרובלימות אתרות של ההגנה .לפנים חיח זמן שחישוב בחלקו הגדול לא
ידע על ההגנה ולא כלום .באו אז מספר צעירים מרוסיה עם מושגים רבולוציוגיים,
עם פושגים על הגנה עצםית ,עם מושגים איד לעמוד על הנפש ,על גסשם .בתהילה
היו הם עשרות פועלים שהיו שומרים על חיי הישוב .בהורים אלה הגגו על הישוב.
ברוב המקומות היתה אז שמירה ערבית ,והיו אז איים נודדים של גבורת היהודים.
הבדידות הזאת ,המצב המיוהד הזה ,הוא שיצר את הרומנטיקה .עגיגי פרהביה,
פסחה וםג׳רה עשו להם כנפים ,נתנו מזון לנפש העם ולנוער היהודי .אלה היו
םעשי-גבורה של אנשים יהירים ,אנשים שהפקידו את עצמם .רובם חיו אגשים
צעירים מאד ,פעםים פחם נעלי סשפחח ,לא חיו לחם דאגות פיוחדות ,והם רצו
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להציל את כבוד העם .הם חשבו לבושה שראש״פינה או זכרוךיעקב משלמת מם
עובד לאיזה אפנדי ,שהוא צריך לשמור את המושבה מגניבות ותבלות .גס ענין
׳:ד

תל-הי היח ענין של קומץ בחורינו ,בראשונה — אמו עשרות פועלים ,אהד כך
איזו מאות .בתקופות הרוסגטיות ,בתקופות המפוארות ,היו אלת מעשי־גבורח של
יחידים אשד חירפו את נפשם.
עכשיו המצב בארץ נשתנה מיסודו ,באופז שקשה היד״ אפילו לחוזח חזיוגות
בעל דמיון גדול לתאר לו את מצב הדברים כמו שהוא עכשיו .הגנת הישוב אינה
שאלה של ע^רות אנשים וגם לא של מאות ,כי אם כמה וכמה אלפים אגשים
מתנדבים עומדים במשמרות ,הולכים למקומות הסכנה .מה שיש הפעם אצלנו קורה
רק במקרים יהידיס בהיסטוריה ,רק לפעמים רתוקות אצל עמים אתרים :ישוב
שלם מגז על עצמו ,ישוב של  400.000סגן על עצמו בכל צורות ההיים.
מה זוממים לעשות לגו בארץ ז התנועה הערבית ,מתוך השלמה של השלטון;
רוצה לעשות לנו מה שעשו התורכים לארמנים .בספרו של פרנץ ורסל ,״ארבעים
יום של מוסת דאג״ מתוארת התמונה כיצד טיפלה המדינה המושתתת בהשמדת
השבט הארמני .אצלנו בארץ אומרים לעשות אותו הנםיון להשמיד את השבט
העברי ,אמנם הדבר נמשד לא  40יום ,כי אם  140יום .ובהתגוננות זו עומד הישוב
כל  140היום .ובהתגוננות אמיתית זו עומד כל הישוב העברי בארץ ,כל נקודה
ונקודה ,האנשים אינם פושטים את בגדיהם ,הם עומדים בחפירות ,לילה לילה הם
שומרים וביום חם עובדים .כל נקוחז על כל חבריה ,ובאי-אלה מקומות גס על
חברותיה ,והייתי אומר :על ילדיה ונשיח ,עומדת באש חמערכה .אף אחת מכל
הנקודות האלה אינה עוזבת את המערכה .לא היה עוד כמצב הזה כסי שחוא כיום
בארץ .למשל ,מה זאת ״דמת-הכובש״ ? זאת היא נקודה עברית בחוד מדבר ערבי,
מספר צריפים ואוחליס ,דק בית־בטון אחד .ושם אין מספר גיבורים יהודים ,אלא
בני־אדם פשוטים .את הנשים והילדים הלא יכלו להעביר למקום יותר מבוטח ,אבל
הם לא רצו נכד ,הם עומדים לילה לילה על המשמר ,וקרח שם אשר קרה .אני
יכ1ל להזכיר גם נקודה אחרת ,כפר-יענץ .גם הוא נמצא נתור מדבר ערבי .לפגי
כשנה נחיותי נכפר זה לא רק שלא חיו עריץ נתי־בטוז ,אלא אפילו צריפים לא
חיו .רק שני צריפים — זה היה כל רכושם .שם נמצאת קבוצת פועלים של
,,הפועל המזרחי״ .והלא ידוע ש״חפועל חמזרחי״ איז לו עוד שם נגינוריס ,לא
דימה לאנשיו עוד האפשרות להראות את גבורתם .דק לפני מספר שנים נוסדה
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הסתדרות זו .וחבריהם הנמצאים בכסד-יעבץ לא עזבו את המערכה ,לא עברו
מנקודתם לאיזו שהיא נקודה אהדת למען הקל על עצמם ,לא .במשך  130יום
ויותר מהזיקים הם מעמד .לא שמענו במשד כל הזמן שאהרי איזה קרבן יאמרו
האנשים :אנהנו לא נסכן את היינו פה ,אנהנו נעזוב את המקום! לא שמענו את
זאת לא מאנשי כפר־חחורש ולא מכל פינה אהדת .כותבים בעת האהרונה הרבה
על הקיבוץ של הנוער הציוני ״חמפלם״ ,זחו קיבוץ אשד כל רכושו רק צריף אחד.
הם נמצאים במדתק ידוע מכסר־תבור ,אין להם שום רכוש ,רק עבודתם היא רכושם,
ולמרות כל ההתקפות אינם עוזבים את המקום ,לא עולת על דעתם לתשוב על
עזיבה .כזה הוא המצב היום בארץ .עשרות עשרות הן הנקודות הבודדות ,ושום
נקודה אינה זזה ,שום נקודה לא ברתת .התנהגות זו של האנשים בכל מקום מראה
׳על ההשתרשות הכללית והכלכלית הגדולה בארץ .לבי כואב כשמזלזלים בערד
עמדת האנשים בנקודות הלא־עירוניות השונות .רק אנשים זרים לגמרי מהיים אלת
יכולים לחשוב שהישוב אינו עומד על נפשו .לא רתוק מירושלים נמצאת נקודה
אחת — עטרות .בסביבה שכולח ערבית יושבות כשלושים משפחות עבריות ,הביאו
כבד שני קרבנות ,והם מוסיפים לעמוד במערכה .על יד נקודה זאת יש עוד נקודח
״נוה־יעקב׳ ,שנוסדה על ידי יוצאי עדות המזרת של ירושלים ,והלא ידוע שהישוב
דישן בירושלים לא חושל כוחו בהגנה עצמית ,אך נתדיעקב עומדת ואינה זזה ,למרות
חיות שם מלחמח פרמננטית .בימי תל־חי ומחולח חיינו רגילים לחזיון של פליטים,
אבל עכשיו יש רק פליטי העיר חעתיקח בירושלים ,פליטי יפו ופליטי חברון ,אבל
אף נקודה עברית אהת לא נעזבה על ידי תושביה.
אני מסופק אם יש עוד עם של מיעוט הנמצא במצור ,שיתנהג ככה כמו הישוב
העברי בארץ .בעמידה זו על המשמר נתגלה כותה המתנך של פעולתנו .ולא רק
בעמידה זאת על המשמר ,בנקודות אשר לא נעזבו על ידי תושביהן ,נתגלה כוה
המגן שלנו ,ההתגוננות שלנו ,לא! לא רק פה ,בכל מקום ומקום נתגלה כוחנו,
כוחנו הגדול .הרי ענין הנהגים ,הרבה כבר נכתב על זה גם בעתונים ,גם שירים
נכחבו עליהם .מה היו נהגים אלה קודם? בכל השנים חיו מ ? כלאים ,חיו לנו
הרבח תלונות עליחם ,טענות לשון,

טענות סגנון,

טענות חיחם

אל

חקחל,

הקואופרםיבים גם הם לא עמדו על הגובה הדרוש .הם לא הלכו להיות נהגים תוד
אידיאה ,לשם הגנת האומה או בנינה ,הם היו נהגים רק למען פרגם את בני
משפחותיחם ,ומקצוע זח חקיף חרבח אגשים .והמקצוע חזח חוכיח את יכלת 1לא
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פתות מאשר הנקודות ההקלאיות .המקצוע הזה לא רק שלא הכזיב ,אלא הקואופר
טיבים של הנהגים הצילו את המצב מבהינה כלכלית ופוליטית ,הצבא דרש נהגים
עברים והם ניתנו לו .אינני מדבר על גבורה אינדיבידואלית או על זד ,שיתיר זה
או אהד לא הצלית .המקצוע כולו היה נתון בסכנה ,והנה פתאום ,בזמז קשה זה,
שמענו שנוסד קואופרטיב הדש ,שהספיק כבר בשבועות הראשונים לקיומו להביא
קרבן .כולם אנשים הדשים ,אבל בזמן קשה העיזו לפתוח קואופרטיב הדש .סימן
לכוחות הדשים .זה הכל בא לא על ידי הכרזות ולא על ידי גיוסים .הישוב יודע
שעליו נגזר להיות בתנאים כאלה .מבחינד ,חיסטורית של עמנו ,של חייגו ,חגבורח
של אלפי פלונים ואלמונים חיא לאין ערוך חשובת יותר מגבורת יחידים .ולא רק
דנחגים חראו את גבורתם ,אלא גם פועלי חחשמל :בזמן כזח חם חולכים לכל
מקום לתקן את אשר דורש תיקון ,ולא תמיד יש לחם משמר ,ואם ישנו — לא חפיר
הוא יכול להציל .יהודים העובדים בטלפון נענים לכל הדרישות ,גם עובדי חממשלת,
נהגי הקטרים ,כל אלה נשארו על משמרותיהם .ככה צריכים אנו להבין את ההגנה
מצד חישוב .יש לעקור כל רגש של נחיתות ,יתכן שיש מה לדרוש עוד ,יתכן שזה
לא מספיק ,אבל החנתה היסודית חיא :חישוב עומד איתן ,ואין זאת פראזח בעלמא.
רבבות אנשים חוכיחו שהם נמצאים לא ברזרבה אלא בהזית ,הם לא השתמטו3000 .
גפירים יהודים התנדבו ,הם התנדבו לא למעז מספר הלירות שהם מקבלים שם,
אלא הם ידעו שהם מתנדבים למקום ולעבודה שסכנה כרוכה בהם .בתשובה על
הלעז בארץ ובגולה ,שמרשים להם יהודים סוביס ,עתונאים או לא עתונאים ,וגיבורים
גדולים ,הייתי אומד לעצמי בדומה לסיפור הידוע על חנה ושבעת בניה .בזמז
שהביאה את הבז האהדוז היא באה אל אברהם אבינו ואמרה לו :״אתה הבאת
עקידח אחת ואני הבאתי שבע עקידות!״ מותר לה לתנועה הציונית לומר ליוסף
טרומפלדור :״אתח חקימות לנו לזכרון דורות חל-חי אחד ,אבל חישוב עכשיו
הקים הרבח נקודות לזכרון עולם״.
השאלה היא לגמרי אהדת :באיזו מידה התגוננות זו משיגה מטרה ,באיזו
מידה עלולה היא להפחיד את האויב ז זאח חיא םוגיח חמורה מאד .במשד ארבעת
החדשים האלה נתחדשח מלח אחת ,מלה קצרה :הבלגה .כל הרוצה להתלוצץ
משתמש בה ,הוא אומר :הוא מבליג .אד מהו התוכז חפנימי חפוליטי של חבלגח ז
רגילים להעמיד את ההבלגה לעומת ההגנה ,ההבלגה כאילו מהלישה את ההגנה,
מעמידים אותה כאילו חיח זח מושג לקוח מן הנצרות :סליחה ,סלחנות וותרנות.
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מה הוא המושג חזה? אנו חונכנו במחשבה של הגנה ,המחשבה של הגנה היתה
לוו אהת המהשבות החשובות ,ואנחנו חונכנו שלא נחוץ להושיט את הלהי השניה
כשמכים אותנו על חלחי חאחת ,אין אנו םולתים אלא עומדים אנו בשער ,אנו
עומדים בשער כפי שאנו יכולים ,כפי שניתן לנו לעמוד בשער .כל רעיון ההננה
כראשית העליה השניה לא היה בו שמץ של נקמה ,של סיפוק איזו תאוות שחן.
עין תחת עין ,שן תהת שן .לא היתח בו חמחשבה :אם אי אפשר לנו לעמוד בפני
חאויב חמתנפל צריד לתפוס את מישחו ולשפוד את זעמנו עליו .טרומפלדור
ומנדל פורסוגלי לא בנו את ,,השומר״ על רגש חנקמח ,חם לא חשבו שיוכלו לחיבנות
על ידי כד שתחת חבר אחד שנחדג ירצחו את מישחו חף מפשע ,יתפסו את מישחו,
לא את חדוצח ,ועליו ישפכו את זעמם .זה לא חיח מושג חחגנח ,אלא שיםתח חיתח
שנדרשה תגובה ,תגובה ממש במקום ממש ,למעשה ממש ולעושהו .להגנה זו היו
תמיד שני יסודות .יסוד אחד היה זה שלא יפה לדבר עליו עכשיו ,בעת שברוסיה
המועצתית חוצאו לחודג ששח־עשר איש ומניחם קמניב וזינוביב .לא יפח לדבר
עליו בעת שמדינה גדולה ,שבראשה עומדת מפלגת פועלים גדולה ,אינה מתתשבת
בשום שאלות אנושיות ,נסצפיז וכר ,ומוציאה לטבח ששה-עשר מבניה הטובים ביותר.
משונה הוא לדבר עכשיו על פדינציפים מוסריים .אנהנו הננו עם בעל תרבות גדולה,
ביסודה של תרבות זו מונחת חוקרת חיי האדם .ואני מפקפק אם כדאי הוא הדבר,
לאחר שהגיעו אחרי חינוך של אלפים בשנים ליחס של כבוד וחוקרת חיי תאדם ,אם
כדאי לותר על זה .אולם במשך עשרות חשנים חאחרונות עברנו דרך אסימילציה ,לא
רק אסימילציה בלשוז ,אלא אסימילציה רוחנית ,חח הקטיז במעם גם את התנגדותנו
לשפיכת דמים ,חתנגדות זו שחיתה עמוקה מאד בקרבנו .קלםנו הרבה מאד מדוח
דעולם שסביבנו .הזדמנו לחיות ברוםיח ,אשר רב חוא חמרחק

ביז תרבותנו

ותרנותח ,וגם פה בארץ-ישראל רב חוא חמרחק בץ תרבותנו וחתדבות של שכנינו!
מרחק של דורות רבים מפריד בינינו .בעומק נפשנו יש לנו פחד מפני חדם .תכונת
עמוקה זו שנשתמרה בנו היא גם ביז המפריעות לנו .אס נרצה לעקור תכונה זו
לא על נקלה נוכל לעשות זאת .ואני גס סבור שאס נעשה זאת ,מחר-מתרתים
וחחרט על כד .ניסור ״השומר״ ,חחגגה .תל-חי ,אני רואה את היסודות של העמידה
על המשמר .הגנה ממני האויב ,ולא שמץ של נקמה .היו חזדמנויות רבות לנקמה.
אותו רצח של סרומפלדור היה ראוי לנקמה וחיתה אפשרות לכך אותה ההתנפלות
על פתח־תקוה היתה ראויה לנקמה׳ אבל אנחנו לא נקמנו.
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אני סניה שעשינו את אשר עשינו לא רק מפני התכונה הנפשית העמוקה
שלנו ,לא רק מפני טעמים מוסריים ,אלא גם מתוך חשבון .להשקפה מוסרית יש
גם חשבון ,צד פוליטי ,חשבון פוליטי גדול מאד .ידענו שבאותו חדגע שנלך בארץ
זו בדרך של נקמה ,תקום שאלת גאולת הדם ,ואס זו תקום לא לנו תהיח חמלח
האהרונה ,אס עונים לא לאשם ,יענו הס תמיד לכל אהד הבא תתת ידם .הארץ היא
סביבת מדברית ,החיה על גאולת הדם .על נקלה מתעוררים היצרים ,אבל לא על
נקלה קם שלום בארץ זו .ראינו שדרך זו ,דרד גאולת הדם ,לא תביא אותנו לשקט
בארץ .מי שיודע את תולדות הארץ הזאת יודע שהיו מלהמות של גאולת דם בלי
נימוק פוליטי ,בלי מופתי מסית ,בלי אנגליה המסקהת על מילוי הםגדט .מלהמות
של גאולת הדם נמשכו עשרות בשנים .ידענו זאת בימי תורכית ,ידענו שזאת לא
הדרך בשבילגו.
כאשד היתה התקפה גלויה על ישוב עברי לא היתה השאלה של הבלגה
חריפה כלל וכלל ,ברור אז כי אנו עומדים על המשמר ,כשהאויב תוקף עושים
אנו מה שבידינו ,אם אנחנו רבים מהם ,אם אנחנו מזוינים יותר מאשר חאויב ,אנו
7ונים ,והדי זאת מערכה של שני צדדים נלהמים .אז ישנס גם הוקי מלהמה ,ובמלהמה
כוכרתים לכבד גם את חוקי המלתמה .מה הוא הקושי עכשיו? הוכרזה מלתמה,
אבל אנחנו איננו הצד חנלחם .הצד השגי בז לכל הוקי המלהמה .כשיוצאים למלחמת
אסור לחשחמש בכדורי דום־דום ,אך בשביל חאויב דוקא כדורים אלח מותרים,
ופותר לו להתקיף כל בית ,כל ילד או זקז .הוא מנצל כל הזדמנות להתקפה ,כל
עובד־אורח ,בעיר או בכפר ,בדרך או בשביל ,בעיר העתיקה או החדשת .הילד
בביודהםסר והילד חישן בחיק אפו כולם חנם חאוביקט של חמלחמח .ובפצב כזה
מוכרחים מראש לחשוב ולשאול :האם להיכנס למלהפה זו? לאחוז בדיוק באותם
דאפצעיס ,לחיות צד שוה לתוקף ,זאת אומדת ,לזרוק פצצות אל כל מקום שחוא,
לתפוס כל עובר־דרד ולעשות בו שפטים .יתכן שאפשר לחצליח בדרך זו ,אפשר
להפיל עוד  40—20—10קרבנות .בפשר תשעה־עשר חשבועות של חפאורעות נרצחו
פאתנו  75איש ,זאת אומדת ,עם כל האפצעים חללו חצליתו להפיל פבנינדנונינו
 75איש .ואל נשכח שנחתקסות ישרות על ישובים יחודיס נפלו ,כפדופני ,רק שלושה.
*עני מומחה לענינים צבאיים ,אבל שמעתי מפי קצץ ,שחשתתף במלחמח חעולמית,
שחישבו ומצאו שמ־ 10.000כדורים פנע רק כדור אחד ,וחמדובר חוא בידיות של
מומחים ,של חיילים שהתאפנו אד ורק לשם כ ך אל תשכתו את חיחם הזה של
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 .1:10.000והייתי אומר לאלה המבקרים את ההגבת שלבו ,שצריך לדעת קצת את
הפרובלימות האיםטרטגיות ,איזת ערד יש ליריות בלילה ,כמה כדורים צריכים להוציא
כדי לפגוע בלילה וכר וכר .איבני מכבים את ראשי בשאלות כאלה ,אבל יש בין
ההברים כאלה הפותרים את כל הפרובלימות האלה ,את כל השאלות האיםטרטגיות
על גקלה.
התנועה הייבת לבקש לעצמה תשובה לכל השאלות האלה .היות ויש לבו עםק
עפ אויב הבז לכל ההוקים האבושיים ,אין לבו אלא אפשרות אחת :ללכת בדרך
שהלכבו בה .הבבי רוצה לשקול את כל התוצאות .אותו האיש אשר יצליה להיבקם
תהא לו הרגשה בעימה ,יהיה לו םיפוק .אבל אם מתכוובים בהגבה לתוצאות אתרות,
לתוצאות פוליטיות מסוימות ,לא נשיג אותן על ידי כך שבםתיד בזת ,שגם אבחגו
יכולים לעשות אותם מעשי־הרצת .דבר זח יעלת לנו ביוקר ,ואבי מסופק מאד אם
יושג האפקט הדרוש לנו .אם אפקט כלפי הערבים — הרי הממשלה הרגה בהם כמת
מאות .אינני עוסק בצירופים ,אבל על סמך ההודעות הרשמיות מצטרף החשבון
ל־ 650איש .זה היה לפני שבועןם ,היום ודאי הגיע המספד כבר ל־ .700ערבי אהד
אמר לי שיש  3.000הרוגים מביניהם .אמנם פה מילא תפקיד ידוע הדמיון המזרתי,
אבל צייד להנית שהשליש מזה הוא נכוז ,שיש  1.000הרוגים מביניהם ,ומספר
הנפגעים הלא גדול הרבה יותר .אמנם יש ודאי מבץ הכנופיות משתתפים מעבר־
הירדן ,מסוריה ,אבל נפלו גם מאנשי הכפרים .ואם מעשינו אנו צריכים להפתיד
את הערבים ,הלא בכל זאת צריכים אנו להכיר שהצבא בכל רשלנותו עשה משהו,
ואם מעשים אלה אינם מסהידים ,מדוע יפהיד איזה שחוא מעשח של רציחת ערבי
עובר בדרד ז ועכשיו — השאלה השניה :האם זה יםהיד את האנגלים ז לכאורה,
כאשר האנגלים ידעו שאנחנו מתקוממים ,יחיו מוכרחים לפחוד גס מפנינו ,כמו
שנסהדו מפני הערבים ,וכשם שחם אומרים לחיכנע לערבים ככח מחר יכנעו גס
לנו .אבל מסקנה זו מסקנה כוזבת היא .חפחד מפני חערבים אינו פחד מפני אותו
מאות אלפים היושבים בארץ; לו היו רק אלה חיו מסדרים אותם ביום אחד .אבל
אל תשכחו שבסביבה יש משהו :ארצות ערביות שכנות ,אפרט ממשלתי ,שהוא
בחלקו בידי הערבים .אלה הם גורמים שהממשלה שבויה בהם .אי אפשר לומר
שברגע שנעבור לחתנחגות אחרת יפול פתד על הממשלה ,כאותו הפחד אשר חיא
פוחדת מפני חערבים .אל תשכחו ש־ 16מיליון חידודים אינם לא רק בארץ ,אלא גם
לא בסביבה הזאת ,ואינם יכולים להיות מחר״מחרתיס גורם חסשפיע על חפמשלה.
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ואל תשכהו את כל ארסנל האמצעים שיש בידי הממשלה :עבשים קיבוציים ,עוצר
וכר .ועוד דבר :ראיבו שהממשלה שמהה להודיע שהיא אםרח ,אחרי רצח
הערביה על הר הכרמל ,בחור יהודי עם אקדה ,בעוד שאין לגמרי שום דמיון נין
הכדורים אשר בהם נורתה העדביה ובין כדורי אקדה זה .הממשלה ידעה היסב שאין
שום קשר בין שני הפקדים ,ובכל זאת היא הודיעה שבאםר בהוד יהודי בקשר
עם רצה הערביה ,ולמהדת שמהה להודיע שהטילה קנם קיבוצי על אהוזת הרברם
כמואל .והנה היום קדו שני מקרים בירושלים ,והרדיו הממשלתי הודיע עליהם
בצודה כזאת ,שאפשר להניה שהיהודים הם האשמים .כל ענין זה נתון לשיקול•
דעת .אולי יש צורך לממשלה שיהיו יהודים העושים דברים כאלה .אולי זאת מסקנה
אפיקורסית ,אבל אפשר שבעשותנו זאת לא נעשה את רצוננו אנו ,אלא את רצון
האויב .המופתי ישמת אם יוכל לדבר על ערבים נרצהים בידי היהודים ,ואם ביניהם
תהיה גם ערביה אז ודאי ישמה .הרבה דירים נעשים בארץ אך ורק למען שיווי•
המשקל :סוגדים עתון עברי ,כי לפני זה נסגר עתון ערבי .אם יש ערבים רוצחים
צריד למצוא גם יהודים דוצתים ,ואז תוכל הפמשלה גם להכריז שאין הבדל בין
יפו לתל״אביב .צריך לדעת שמעשי נקמה אינם םעשי תגנח׳ אץ כאז תגובה על
מקום המעשה .אלה הם דברים אהרים לגמרי .נדמה לי שבמעשים אלה גרגיע אולי
את העצבים שלנו ,אבל אולי נעשת את רצון אויבינו .אני מרהיק ללכת ,אם אפילו
נספק את רגשנו זה ,בל נא נשכה את צרכינו .צרכינו הם לא בני יומם .נתוציס
לנו עצבים חזקים ,ואלה שעצביהם נתרופפו יכולים לגרום לנו אסונות גדולים.
חאס נשמח גם אחר כד ,אחרי שנבצע את מעשי חנקמח ? נסתכל לחיים כמו שהם.
הנה קרו כמה דברים שיכלו להניה שיש בהם יסוד של נקמת יחודים .חאם יש רגש
של שמחה בהנהה שהערביה על הר הכרמל נהרגה בידי יהודים? היש בזה משום
סיפוק ,היש בזה משום נצהון ,היש בזה משום הרמת דגלנו? אני מניח שרבים חס
המפקפקים בדבר ,ובעוד ימים אחדים ירבה מספרם.
במעשח חרצח על יד חירקון לא חוכח שיד יהודים בדבר ,ואני מפקפק מאד
בהנהה זו ,אבל הערבים קיבלו אותה למעשה .כל חעתונות חערבית חכדיזח שחיחודים
עשו נקמח בערבים על רצח חזךדננברג .זה הוא אקט ראשון של אי-הבלגה .נלמד
מח חיו תוצאותיו ,חאם מעשח זח חפחיד את הערבים ,תמנע עשרות פגעים בנו?
כולכם הלא יודעים את התוצאות .אני יכול להנית שערבי עשה את זאת במסדח
פרובוקציונית ,והתגובח על זאת חיתח חםתח בכל חעולם חמוםלמי ,עילת ראשוגח
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בשביל מעשי הערבים .לאור מעשה זה אפשר לבדוק את הפרובלימה של הבלגה.
נמצאו אפילו כאלה שאמרו ששגי הנדצהים לא היו ערבים ,או אהד מהם לא היה
ערבי אלא יהודי .ומה התוצאה מזה שנהרג פלוני או אלמוני ,הרי לא היתה בזה
תגובה נגד העושה ,אלא נגד אנשים שאיז להם שום קשר עמו .לעומת זאת התוצאה
הראשוגה של הבלגה מבהינת הגנה עצמית היא שיש לה אופי עוצר .אופי המכריה
להירגע .לא ראינו גם שמעשה מדומה זה של היהודים עורר יחם של כבוד והערצה.
T

אני מכיר אנשים לא פהדנים ,ודוקא הם רואים במעטים כאלה מעשה פהדנות .לא
לכבוד זה לתנועה הציונית.
לנו יש גם שאלות אתרות ,אילו עניו אותנו רק זה שהמאורעות יפסקו ,יכולנו
לגמור אותם לפני שמונדדעשר שבועות ,לו הסכמנו להפסקה זמנית של העליה .לא
נתבייש להגיד שבמובן זה אנחנו חננו חאחראים לקרבנות .יתכז שאחד כך היו
קרננ1ת יותר ,אבל אילו נבהלנו ורצינו להירגע יכולנו לומד :תפסיקו את העליה,
ודם היו ודאי מפסיקים את העליה והמאורעות היו הדלים .אבל לא אמרנו זאת ,כי
יודעים אנו שהעליה היא תקות העם .אנו מעונינים לא רק בבטהון של היום ,אלא
יותר בבטחון של מהר ,אנו מוכנים לעמוד במערכה ,אנו מוכנים להביא קרבנות
בשביל הצלח העם .לכל יש חשבוז פוליטי ,לשיטת שלנו יש תוצאות מסוימות• אינני
רוצה לחסריז ,אינני רוצה לדבר על הקומפלימנטים שאנו שומעים ,זה לא כל כך
חדש ,אמנם נעים לשמוע קומפלימנטים ,אבל אחרי דברי שבח צריכות לבוא גם
תוצאות מעשיות! אס אנחנו עומדים כח יסח במערכח ,חלא צריכים לזייז אותנו
שנוכל בשעת הצורר לחגן על עצמנו ,חלא צריכים לפתוח את שערי חארץ בפני
בגינו חרחוקים הרוצים לבוא אל מולדתם .התשובח חזאת לא באח .אבל בפוליטיקה
יש לא רק חשבון של חיוב ,אלא גס חשבון של שלילח .אילו נחגנו אחרת חיו
הוצאות פוליטיות שליללת :לא היינו מקבלים את נמל תל־אביב ,לא חיינו מקבלים
צעירים מזוינים ,לא חיינו מקבלים כבישי בטחון וודאי שלא היינו מקבלים נימי-
דמים אלח את  4500רשיונות חעליח .אמנם לא נתנו לנו את כל אשר דרשנו ,מכינים
לגו די כשלונות ,אבל חבאנו את חסידה בתוד הגלים הסוערים בשלום אל החוף,
ועדיין לא איבדנו את המטען הפוליטי שלנו .התוצאות של התנהגות אחרת יכולות
להיות סטליות.
עכשיו עלינו לשאול ,האם כדאי לסכן את עמדתנו זו ,האס כדאי לשבור את
דקו הזה ולעבור לקו אחד ז מבחינת חחרגשה זה מוצדק .אני מבין את ההרגשה
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הזאת ,את הרוגז על השלטון .אבל דרך זו המוצעת לגו אינח נבונה! אין אנחנו
יכולים להעמיד את עצמנו בתור אויבים לשלטון .אולי נוציא למישהו על ידי פך
עץ אחת ,אבל האם לא גוציא לעצמנו שתי עיגיס ז דבר זה צריך לשקול ,ברגע זה
שמדקדקים אתנו על כל חוט חשערח .אנו עומדים במערכת עם כוחות ועמים גדולים
מאתנו ,ואנו ,שבט קטן זח ,הצלחנו לשקול את כל מעשינו .עם כל חביקורת שעלינו
למתוח תבינו את ערד הדבר .המאורעות עלו לאנגליה בדבר־מח ,עלו לח בשוטרים,
נהרגו אנשי-צבא ,ועליח לחוםיף ולרכז צבא בארץ — וכל זח בזמן שאיטליח לוטשת
עץ על חמזרח ,בזמן שבספרד אין שקט .והענין אינו כל כר פשוט ,על ידי כל
ההופעות חאלו חוא נעשה מסובך ,ונחוצח לנו עמדת פוליטית מסוימת .חמכשידים
שיש לנו :להץ מוסדי ,התנהגות מסוימת ,אין עלינו לזלזל בהם .כמובן שאני יודע
את הזמן בו אגו תיים ואת המושגים השוררים עכשיו על גבורה :אין כבוד רב
לגבורה פנימית ,לתבונה פוליטית ,בתקופה כל כך בלתי־רציונלית .מצד האיגטרםים,
ההשפעה הפוליטית ,למשל ,אין לבאר למה היה נהוץ להוציא להורג ששדרעשר
אנשים ברוסיה לשם הרעיון של אהדות הפרוליטריון ,בשעה שמעונינים להזק את
כפשלת ספרד ,שלא יבוא שם הםאשיזם ,כשהרב הדה מונהת על צואר ממשלת
הפועלים שם .הפחד יחד עם הקנאה והשנאה פועלים עכשיו יותר מאשר כל חשבון
פוליטי ריאלי .אבל בכל מלחמה יש כלל ,שכל אהד צדיד להיותם בנשק שהוא
מסוגל להשתמש בו ואשר יש בידו .אין דבר מצחיק יותר ,אין דבר מכזיב יותר
כאשר אדם או חנועה מתחילים להשתמש בנשק לא להם .אין להאמין שאנהנו ,תנועת
פועלים ציונית ,יכולים לנצה על ידי שימוש בנשק זה .הדבר חנורא ביותר יהיה
אם אנהנו במקום נתקפים נהיה תוקפים .התנועה הציונית ,הדוגלת במושגים חברתיים
מסוימים ,אם היא תשתמש בנשק זר ,היא לא תיעזר על ידו ,אלא היא תידקד על ידו.
אני יודע שאנהנו עומדים במלהמה ,אנהנו לא נירגע ,אנהנו לא נותר ,אך עלינו
,,

לזכור שפנינו תמיד לשלום .רתוקים אגו מדאגות של ״ברית שלום  ,אבל עליני
להכיר שפח פדובלימח טרגית מאד .איננו יכולים לשכוח שמהר נצטרד להיות עם
הערבים יחד .עלינו לסלול דרד להיים אהרים ,אפילו אם יודעים אגו שכל חייגו
אינם בטותים ,שתמיד אורבות לנו התנפלויות .אבל מצפוננו צריך להיות טהור .לא
יתכן שיאמרו לנו שבמלהמתנו יצאנו מגדר של התגוננות .לא ,במצפון טהור נוכל
תמיד להגיד :כן ,אנהנו נלהמנו ,נלהמנו למען רעיוננו ושאיפתנו ,אבל מלחמתנו
היתד .לנו פלהמת־ההתגוגגות.
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בעולם לא נשארו הרבח תנועות אשד שמרו במשך עשרים השנים אחרי

המלהמה העולמית על ערכיהן היסודיים ונשארו נאמנות לפוליטיקח שלהן .במבול
של דם אבדו כל הערכים הטובים .אנהנו נשארנו אתת התנועות מן המעטות היכולות
להילתם רק מתוך הכרת צדקתן ,העומדות נגד כל העולם .אנהנו דוגלים לא בשם
האמת המזויפת ,אנהנו נאמנים לנו לעצמנו ואנהנו פונים אל המצפון האגושי,
וכאשר אנו מקבלים הודעה טובה םליאון בלום ,יהודי העומד בראש ממשלת צרפת,
ואם אינו צריד להתבייש בנו ,ואם הוא מודה שאנהנו צודקים והוא רוהש לנו
אהדה ,־־ דבר תשוב הוא לנו .מהר אולי נצטרד להשתדל לקבל הודעה כעין זו
כרוזבלט או מאיזה מיגיםטר אהד באירופה למען השג בעזרתם תוצאות רצויות
לנו .והאם בשביל הסיפוק הרגעי עלינו לעשות דברים היכולים ללכלד את דגלגו ז
עליגו להתגבר על הכל ולעשות השבון שקט .אמנם קשה לנו זה ,כל אהד מאתנו
יודע שברגע שאנהנו מדברים פה אולי זורקים פצצות ויורים על שכונותינו ,אבל
איננו יכולים להיות מושפעים ממעשים אלה ,אנהנו צריכים לשקול את הכל בדעת.
אסור לנו לזלזל במה שהשגנו ,לזלזל באפשרות שלנו למהר ,אלא עלינו לומד
לעצמנו :מלהמה כבדה לנו ,ויש לנו מכשיר למלחמה זו ,האם רשאים אנו לאבד אותו,
אם אפילו יש מי שאומד שזה מכשיר מפוקפק ז אם אץ אנהנו יכולים להועיל,
עלינו להיזהר מאד מאד שלא נזיק.
עוד מלים אהדות על המערכה שבה אנהנו נכנסים כעת .קשה לומר נכנסים,
כ• יתכן שמן היום הראשון היינו לא רק במערכה של התנפלות ,אלא גם במערכה
פוליטית .אותו רגע שהנציב העליון אמר שהשביתה חיא חוקית — לא היו אלה דברי
תמימות ,ואיננו יודעים מה השב המופתי באותו רגע — מצאנו את עצמנו לא רק
במערכת ההגנה ,אלא במלהמה פוליטית כבדה .אם נוטים לתשוב שסוף השביתה
כבר בא ,הרי רק עכשיו אנהנו מתקרבים למערכה הפוליטית הגדולה והכבדה מאד.
ואם כי אץ מגלים על מה מדובר בין נורי םעיד והנציב העליון והועד הערבי העליון,
יכולים אנהנו לשער מה הוא הענץ :אנהנו הננו האוביקט ,הםהורה הנמכרת בענץ
זד .נין שני הצדדים העוסקים בםקה וממכר .וברגע שגורלנו עומד להילןדץ אנהנו
כאילו איננו קיימים ,איננו מופיעים כצד שלישי .אולי יודיעו לנו ברגע האהרון
משהו .זד .בלבד מוכיח עד כמה המודה היא המערכה .ואני רואה הומרה מיותרת
בזה שהמשא־ומתן אינו מתנהל ישר בין הנציב העליון והועד הערבי ,אלא בעזרת
כתווך תיצוני .אינני מתיהם בשלילה לזה שערבי לא מקומי יכול להתערב ,כי אנו
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מוכנים לקבל את התערבותו של יהודי־תוץ ,אבל ערבי זה מופיע כבא־כות של
מדינה ערבית ,של ממשלה ערבית .הן לא יעלה על הדעת שווקופ יזמין בתור מתווך
את הקונסול האמריקאי ,הלא זה היה לכאורה הגיוני מאד ,כי הלא יש נתינים
אמריקאיים שסבלו מהמאורעות ,אבל זה לא יעלה על דעת מישהו ,לפי שזה לא
לפי הפרםטיז׳ה של הממשלה לשתף בא־כות אמריקאי .עם נעדת־המנדטים על יד
הבר הלאומים ידעו איך להסתדר ,שלהו לשם את טראםטיד ,ואם יש שאלה שאינה
נעימה לו הוא אומר שהםר לו החומר הדרוש ואין הוא יכול להשיב עליה .אבל
פד הכניסו את מיניםטר־ההוץ של מדינה ערבית ומהר אולי יופיע עוד צד שלישי,
ואפשר שהמתווכים האלה יהיו הערבים .תיווך זה הוא פגיעה מסוכנת .אתמול
עבדאלה ,היום נורי סעיד ,מהד אפשר יופיע אבךםעוד .יש המאמינים שבימים אלה
כל ענין המאורעות עמר .אבל לא על נקלה יעלה זה לאנגליה .אפשרי מאד שמדינות
אהרות עומדות מאהורי זה ,מדינות אשר השוב להן להביא את אגגליה במצור ,והן
תפסו את הרגע שבו אפשר ללהוץ ,ומשום כך מרשה לה אנגליה להתנהג כאן באופן
בזה כאילו הגורם היהודי אינו קיים כגורם פוליטי .הועד הערבי העליון ,הארצות
השכנות קיימים ,אבל הישוב היהודי כאשר מתנפלים עליו אינו קיים בתור גורס
פוליםי ,שמוכרהים להתהשב בו .אם בגקודה הקודמת הגינותי על כבוד הישוב
ועל הגיוס שהישוב הראה בו את כוהו ,הרי בהלק השני אינני יכול לעשות זאת,
במצב זה אפשר היה דבר־מה לעשות .אינגי מביס על זה כעל גזירה ,כעל דבר חתום
שאי אפשר לשנותו .אבל הובאנו למצב כזה לא רק בזכותה של איטליה ,לא רק
בזכותם של הערבים או בזכותה של ספרד .זהו פ$ם גדול בציונות המדינית :הפגם
הוא שהציונות גם בהדשים אלה פעלה רק במשרדים ,במשרדי ההנהלה הציונית,
במשא־ומתן עם אישים השובים ,עם מספר אנשים בעלי השפעה ,אבל לא נעשתה
שום עבודה בדהוב ,בציבור היהודי .זאת היא נקודה מכאיבה מאד .כשהעם אינו נרתם
בעבודה רגילים להטיל את האשמה על המנהיגים .אילו וייצמן ובךגוריון היו
מעודדים את העם אולי היה עושה זה רושם ,ככה רגילים להשוב .מאידד גיסא
אימרים הברינו שהם ניסו את הכל ,אבל העם לא נע ולא זע .אני הושב ששני
הדברים צודקים .הוששני שיש אצלגו מצב של שיתוק פוליסי גדול ,קודם כל ישנה
עייפות .היהודים בפולץ המםופלים בצרות רבות אינם יכולים להשוב על מהאות
נגד אגגליה .זאת אולי בשבילם התקוה האחרונה שבה הם מתנהםים .כשאבדה להם
כל אפשרות של היים בפולין מרמזת להם תקות ארזיישדאל .ולאיזו פעולה פוליטית
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אפשר לחכות מיהודי גרמניה ז גם יהודי אמריקה היו להם נימוקים שונים ,שלא
התעוררו לאותה מערכה ,העסקנים היו נתונים בעבודח למען ד״קוגגרם חעולפי .לא
ידעגו אם יצא דבר־מה מן הקוגגרם הזה .בכל זאת יתכן מאד שגם ההנהלה לא ראתה
במרכז עבודתה את התפקיד להניע את ההםוגים .היא שיתפה בעבודתה כפה וכפה
אנשים בלונדון ,אנשים השובים מאד ,היא הביאה מאפריקה את םטיפן וייז ואת
פרגקסורםר ,זהו ריכוז כוחות סוב ביותר ,אבל לא עלה נידגו להכות גלים בעם,
לעורר תגועת עם .אגי גכון בענין זה להאשים גם את מפלגתנו ,ודאי היא עשתה
דבר־פה ,אבל לא ע&תה כל פה שאפשר היה לעשות ,היא לא מסרה את חכוחות
המספיקים לעבודה הפוליטית .ופאידך גיסא אפשר לופר :הנה תנועת הפועלים
עושה דבד־פה ,היא פשפיעה את קולה על ידי עתוגה ,יום יום ,ערב ערב ,והוא איגו
נותן להירדם .היה גילוי־דעת של הועד הפועל הציוגי ,או יותר נכון ,של חברי
הועד הפועל הציוגי היושבים בארץ .היה גם גילוי־דעת פקיף של אסיפת הנבהרים.
נדפה לי שעכשיו פתהיל דבר־פה לנוע ,יש ידיעה טלגרפית פניו־יורק ,יש גם
ידיעות פנרשה .ואם ישנה התעוררות אסור להפסיק אותה עד לנצהון .זאת לא
הפעם הראשונה שעלינו להילהם לזכויותינו .אני כשלעצפי אומד :עוד כותותינו
לא אפסו .אינני פביס על פשא־ומתן זה כעל הפלה האחרונח .אני םניח שהשלטון
רוצת ליצור שקט בעזרת פשא־ופתן זה ולהינצל על ידי זה פן הפורענות .אבל
אנהנו צריכים להיות מוכנים להפשד הפערכה .התנועה הציונית אינה יכולה להשלים
עמ זה שהענין י;מר במצב של הרם .אולי השלטון אינו יודע שזה הרם בשבילנו,
בשעה שסוגרים את שערי הארץ בפני אלפי צעירינו הרוצים לעלות ופוםריס אותנו
לידי אנשי חוץ .חנעדח חמלכותית חזאת חיא נםיון לשים קץ לחזיון הציוני .בתנאים
אלה לא נוכל להתקיים ,לא יוכל גם להתקיים ישוב בארץ ,לא יוכל להתקיים אפרט
כלכלי ,וה&פרם הכלכלי אשר יוקם יחניק אותנו .פשום כל זה יש צורר שהתנועה
הציונית תהיה מוכנה למלהפה גדולה שלא תעמד אהרי דברים אהדים ,שלא ניכנע
לפצב־רוה של השלמה הםורגש בהוגים של בעלי־רכוש ,בעלי עפדה ידועה .יש,
לדעתי ,צורר בהתקוממות .לא אציע עוד פרסים ,לא אציע עוד בכלל ללכת בדדר
של התקוממות ,אמרתי כבד קודם שכל אחד צריד להילחם בנשק שלו .בנשק הערבי
לא נוכל אנהנו להילהם .אם אפילו הערבים יכריזו שהדבר נגמר ,בשבילנו הוא לא
יגפר כה מהר ,בשבילנו מתהילה אז מערכה הדשה ,בשבילנו מתהילה מערכה שבה
1

עוד לא נתנסינו ,ובכוחנו יחיה להכריח אח המסקגות יהיכגע ? גו! אני מאמין שדבר
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זח אםשדי חוא .אם משקלנו חפוליטי לא חיח מודגש על כף חמאזנים במשד החדשים
האחרונים ,כי היו משקלות חרבח לתר גדולים :חיטלר ומוםוליני ,אף על פי כן
לא פן חנםנע חוא שאנחגו גוכל לגייס כותות מסוגים שונים ,לא רק כוהות עמנו,
אלא כוחות חפעונינים בנו בצורר .זו או אחרת .אם היום שוחים בארץ שלושח
םינטורים אמריקאיים אינני חושב שיש לחם עגין פםוים בארץ .אבל ,כנראח ,שחעלו
שם את השאלח .יש לשים לב לעצם חעובדח ,שבעת מלתמת-בתירות באמריקד.
הרחוקה יכולים הםינטורים להיות מעונינים בידיעת המצב בארץ .זה רק רמז.
אנחנו יודעים היטב שחכל נמצא תחת חשפעת חיטלר ,תחת השפעת האנטישמיות
החולכת וגוברת גם במדינות חאנגלרםכםיות .אץ זד .כל כך קל לגייס כוחות ,וםחר
יעמדו

אולי כוחות גדולים של עיראק לצדם של חמתקומםים ד״עדבים .אגחגו

צריכים בימים אלה ,שהם אולי ימי החכרעה ,הכרעת גורל חארץ ,לחיכגם לעבי
הקורה .אנהנו צריכים להתגונן ,אנחנו צריכים להתגונן בכל האםנים .עלינו לתאר
לגו שהפסקת השביתה ,באהד הימים ,פירושה שהערבים משיגים את גצחוגם ,מצד
הגברת הפרםטיז׳ח שלהם ,הדיכוי הפוליטי שלגו ,הברית בין השלטון ובין הערבים.
יפתח הנמל ביפו ,הסוהרים ,הקוםיםיונרים וכר ישובו לנמל יפו ,אל המושבות יהזור
גל של עבודה ערבית ,״תנובה״ תוכל עוד פעם לחודיע לירקנים שאין לגדל
ירקות ,כי אין לה מה לעשות בהם .אגי אומר זאת רק בתור דוגמה לפרובליפות
אשר תתעוררנה ,מלבד הפרובלימות האיומות ההדשות ,הפרובלימות הפוליסיות.
לא נשלים עם זה שהישוב יכנע בלי שלום יהודי-ערבי ,בלי שלום צודק .איגגו
רשאים לשוב ליפו בלי הסכם צודק .אי אפשר להשלים שתוצרת ערבית תציף אותנו
גיסים הקרובים .הישוב יצטרד לשמור על נמל תל־אביב ,הישוב יצטרד ליצור
מצב שלא יוכלו לפסוח על נמל תל״אביב ,שלא יוכלו לבלי לחבטיח את ענץ
העבודה העברית ביפו .בשום אופן לא נוכל להרשות שכל הכיבוש של עבודה
עברית ,של שמירה עברית ,יתבטל בשבוע אהד .ואין ספק שאם לא יעלה בידינו
לבסל את הגזירה ,מ ד א י נצםרד לשבת ולדון ,בראשונה כל אתד עם עצמו ,מה
לעשות .לא נכון יהיה אם נבלע את הדברים :נהלנו מפלה ,והולכים וממשיכים
הכל כדאשתקד .בו ברגע שהממשלה עושה שלום על השבון הפסקת העלית ,בו
ברגע שצריכה להתהיל לפעול הנעדר .המלכותית ,יש לשקול את המצב .איגגי רוצה
לקבוע עכשיו את יהםנו לנעדה ,הענץ הוא מסובך מאד .אולי נעשה שהנערה לא
תבוא ,אינני מציע שום צעדים לפעולח ,אני מ צ ת רק שנחשוב בדבר• אפשר געםיד
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את עצמנו באופוזיציה ,אולי תצטרד הספשלה לדעת על ארגיז האופוזיציה .עוד
לא באה השעה להכריע בענין זה ,ועל אחת כמה וכמה שלא כאן המקום לתחליט על
זה .הימים חם חמורים מאה ההיאבקות תהיה עוד יותר גדולה מאשר היא עתה,
מאשר היתד ,כל תשעד״-עשר השבועות שעבדו .תהיה היאבקות גוראה בכל הדרכים
ובכל האפשרויות .צדיד יהיה להוות מין לחץ ציבורי חזק שיתחשבו בו .נהיה
צריכים לטכס עצה כיצד להגן על הישוב שלא יסנק ,כיצד לגלות שיש לגו כוח
שיכריח לקרוע את הגזירות.

3

לבירור מצבנו המדיני
)במועצת המפלגה .היפה(23.1.1937 ,
מועצה זו גקראה למהרת צאת הנערה המלכותית וערב התהוות מצב פוליטי
מסוים .אנתנו עומדים בםטדיה ברורה למדי .אץ לי כל צורר להגדיר את עגיז הועדה
המלכותית ,את המטרות אשר בשבילן גשלהה .כבודם של כל הג׳נסלמנים האלת
במקומו מונה ,אבל המטרה שבשבילה נשלהו ברורה למדי — לא לעשות צדק לגו,
לא לפייס אותנו על הפצעים שלנו ,כי אם לפייס ולהרגיע ולהשקיט את אלה אשר
פצעו אותנו .אינני מטיל ספק בדבר שהברי הנעדר ,הנם בלתי־תלויים לגמרי
בממשלת ארץ־ישראל ובפקידותה .אבל אינני מטיל ספק גם בכך ,שכל אדם הוא
בן מעמדו ובן הברתו .האוירה ,המושגים ,ההשגות של הפקידות הארצישראלית הם
אשר אפפו את עבודת הנעדת .ואם אגתנו רוצים לדעת ,בלי להינבא ובלי לגתש,
באיזה אזור מסתובבות המתשבות של הבדי הועדה המלכותית ,די לגו שגדע באיזה
מעגל עובדת המהשבה של הפקידות הארץ־ישראלית .קשה להאמץ שהועדה תגלה
משהו הגבדל במהותו מיסודות הפעולה של האדמיגיםםרציה במשד  18שגים .אילו
היה כד היה בזה נם מן השמים.
ואם נסכם מה ששמעגו ,מה שהרגשנו ומה שידענו ת התכניות המהלכות
בקרב האדמיניסטרציה ,ולא רק בקרב אויבינו הגלויים ,כי אס בקרב ידידינו הגלויים
)נדמה לי כי אויבים יש לנו גם גלויים וגם נסתרים < ידידים — רק גלויים .ספק אם
יש לנו גם ידידים נסתרים( ,אזי נעלה כמה דיבורים:
דיבור ראשוז :שיגוי חחגחה שגקבעה ב״ ,1922כי לעליה יש הגבלה אתת,
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יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ .הגהה שאושרה באיגרת מקדוגלה כי רק גורמים
כלכליים עשויים להגביל את העלית .עכשיו שמענו מכל צד ברמז ובגלוי שהכנגה
היא להגבלות הדשות .יכולת קליטה כלכלית אינה אלא המכסימום שאליו תוכל
העליה להגיע ,אבל זו איננה קובעת את המיגימום שאליו אפשר לתודיד את העלית.
יש גם ,,יכולת־קליטה פוליטית וסוציאלית״ ,כמו שנאמר בביטוי אחה יש גם
,,יכולודקליטה מוסרית״ ,הייגו ,אם המוסר של המופתי יכול לקלוט את חעליה הזאת
או אינגו יכול לעמוד בה .בקשר עם זה יש מקום להגיה שבמעבדה הפקידותית ישגן
הצעות על הגבלת תפקידיה של הסוכנות לגבי סלקציה של עליה ,לגבי סידור
עניגי העלית•
דיבור שני — פירוש חדש של המנדם .פירוש אשר יקבע כי בארץ הזאת
יש באוסז קונםםיסוציוני עם של רוב ועם של מיעום .והיהודים חייבים לחיות עם
של מיעוט .מכאן נובעת שורה של הצעות :הצעה להטיל את המושג •שידיול״
ו״מכסח״ לא רק על עליה עובדת ,כי אם גם על עליית בעלי־הון וגם על עליית
קרובים ,כלומר ,לקבוע מראש לכמה יהודים ,סכל הסוגים יהד ,יהיה מותר לעלות
לארץ ,ועל מספר זה אין להוסיף.
מכאן גם הצעות בעניגי קרקע .בין שיפעלו בצורה גסה ,כמו שכבד אמרו
לעשות ,על ידי פגיעה בשויון הזכויות של היהודים! בין שיחדשו תידושיס בדרך
של קביעת ״יתידת מהיד.״ ,או קביעת ,,רזרבות קרקעיות״ שאין לגגוע בחן» ובין
שיתחכמו ויזזליטו ״בלי כל הפ<יה״ ,שבתל־אביב ,למשל ,אסור למכור אדמת לערבי
ובשאר ארץ-ישראל אסור למכור אדמה ליהודי ,ואזי ישתמר עקרון השויון בטהרתו.
ומובן שהידוש הענין של מוסדות שלטון ערבי בארץ יעלה על הפרק .לא
יקראו לזה שלטון ערבי ,אלא שלטון הארץ — אם בצורת מועצח מחוקקת ואם
בצורה אהדת .אבל עצם הרעיון חולד ונשנה ברקורדים של חאדפיניםטרציח.
ועוד שמודים לנו פירושים תיאורסיים פרינציפיוניים לכמה פונהים שבסנדט:
מהי ,למשל ,החובה לקיים את זכויות העדות האתרות ואת מעמדן ז מה זה ״מעמד״ ז
מהר יכולים לקבוע :כיון שבמשד כל כד הרבה שנים היה בירושלים ובהיפה ראש
העיריה ערבי ,הרי שזהו ״מעמד״ של העדה הערבית ,שחייבים לקיימו לעד ,ואפילו
אם יהודים יהוו  90%בערים אלה.
ועוד שפורה בתיק מהדורה שניה של הצעת ״סוכנות ערבית׳ ,שכלנתה לא
לארגז מחדש את הרפרזנסציה הערבית בארץ ,אלא ליצור סטאטוס פוליטי חדש
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למדינות תערביות ,שתהווינה גורם קונסטיטוציוני חוקי במדיניות הארץ־ישראלית.
אנחנו ודאי נטען שזהו גיגוד גמור למנדט ,אבל ההצעה קיימת ,וכמת נםיונות
פוליטיים של ממשלת חארץ סללו לפנית את הדרד.
ונוסף לכל אלה :עדיין םרהפים באוירה של האדמיניסטרציה או בקרב תוגים
בריסיים רעיון הקנסוניזציה או צורה אהדת של הפרדה .פעם הודיעו על כך ואתרי
כן חכחישו .בכל זאת — מרחף חרעיון

לצרף

ח ל ק י ם של

ארץ-ישראל

א ל ן ב ד ״ ה י ר ד ן .אין אנו דגים ברגע זה מח קשור בחצעות אלח ,אבל הרעיון
שלהן נדור מאד :ליצור לנו ע ב ר  -י ר ד ן ש נ י ב ת ו ר

ארץ־ישראל.

אלה ,נדמה לי ,הן כרגע המגמות שאנהנו יכולים לצפות להן ,אם לא נתברכנו
באופםימיות־יתר ואם אץ לגו ה״בטהוך היהודי ש״הכל לטובה״ ,ש״אין דבר״ ושהכל
״יסתיים בכי־טוב״ .כאלה הן ההצעות הפוליטיות הנדונות בתוגי השלטון.
שמעתי חיום מקבר אחה שדיבר בנדאות שאת העלית יקצצו בקרוב .אילו
היה בידי כוה דיקטםורי כל״שהוא הייתי אוסר לומר שהגזירות בוא תבואנח .אינגי
אומר שאני מאמין שהגזירות לא תבואנה ,אבל מאמין אגי ש י ש
לעשות

שלא

בידיגו

ת ב ו א נ ה  .בזה אני מאמין אמונה שלמה .הנםיון שלנו פ־19

באפריל אומד לנו הרבה יותר ממה שאנו מוכנים ללמוד ממנו .לא אכנס בתגדדד.
מח כוחנו ומה נתן לנו את האפשרות הזאת במשד  9—8הדשים לעמוד ככה בתור
האש ,בתוך הדמים ,בתוד עקירה ובתור אדרה כזאת חעלולת לתתיש כוח גיבורים.
מנין לנו הכוה הזה לעמוד ככה ז זותי באמת שאלה גדולת ועוד מוקדם לעגות על
כך ז אולי פועלים בגו כותות שאיגנו יודעים על מציאותם .אבל דבר אהד ודאי
חוא :לא חשלמגו מעולם עם הגזירות ,וברגע האהרון התקוממגו כהוגן ,ואי-
ההשלמה וההתקוממות פעלו את פעולתן .שמעתי פה דברי ביקורת ,ובעולם היהודי
ודאי נשמעו כאלה ,על ט י ב הגנתנו .זוהי שאלה הטעונה בירור ומתשבה ,ולא •ה
חסקום .אבל דואר .אני לי חובה פוליטית וחינוכית להדגיש בכל תוקף את כות
הגבורה העצומה והאיומה שגילח חישוב חעברי .אין זח ענין לחתפארות ולקורת״רוח,
אלא להבנת המצב לאשורו .אינני יודע דוגמה בימיגו ,באיזו מידה עמד עם במצב
נזה ולא איבד את אמונתו ולא הפסיק את פלתמתו אפילו רגע אהד .אני עושה
השבון ,נגד מי עמדגו וגגד מה עמדנו .זה הישוב הפעוט המסכן באדץ־ישדאל עמד
נגד הערבים ,עמד גגד האדמיניסטרציה הבריטית ,ולא נגדה בלבה כי אם נגד קו
פוליטי גדול ותשוב במסורת של בריטניה במזרת ,אותו קו הממלא תפקיד כל כד
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טרגי בהיסטוריה של אדץ-ישדאל ,אותו קו שאנו מבחינים בו לכל הפהות מן הרגע
שםמואל המליד את המופתי ועד

ה א ר ג ו ן ה מ מ ש ל ת י של עדות המופתי ,או

נאמר עד הזמן שאנטוניום הופיע בפני הנעדה המלכותית עם הרצאתו .אבל עמדגו
לא רק נגד אלה .עמדנו גם גגד םוםוליני ,עמדנו גם גגד היטלר ,עמדנו נגד
לקומאינםרן ועמדנו נגד דבר אולי יותר קשה מכל ,עמדגו גגד פ נ י ק ה י ה ו ד י ת
פנימית

שתקפה הרבה יהודים טובים וציונים טובים ובעלי השפעה .אולי לא

הגיעו הדברים לדעת הציבור ,אבל הכוהות ההיים בישוב עמדו בהיאבקות בלתי-
פוסקת עם כל מיני מתשבות והצעות ליקבידציוגיות שבאו מתוך חולשה ופניקח.
אני אומר זאת לא למען הרגיע את עצמנו .אני תושב שתסםדינו עצומים.
אפילו כשההתפרצות תלויה באויד עוד יש כות למנוע אותת .ואילו תיתה תנועתנו
הזקה יותר ויודעת יותר לכוון את הרגע ,היה יותר עם ההמוגים ומרגישה יותר
במתרחש ומתקרר — אולי היינו מונעים את  19באפריל .ואילו הייגו מוגעים את
המאורעות לשנתים או לשלוש שגים ,הייגו מגיעים אולי למערכת פוליטית אתרת.
הפםדינו עצומים .אבל יש לשקול נגד זה גס את ח״רלחים״ ,ואולי גמצא שגם הם
גדולים.
יש דבר שאיננו נשקל וגמדד ,אבל יש לו תשיבות מכרעת בכל תנועת
שהדור — זהו תיביד העם ,הינוך התנועה לכוה עמידה בשעת־םכנח .ויש שפורענות
המביאה לכאורה רק תללים וקרבנות ואבירות׳ נהפכת לגורם היסטורי מחנך .וכד
גם אתנו הפעם .העמידה הזאת במשד הדשים — העמידה הכלכלית ,העמידה הגופנית,
העמידה הפוליטית והעמידה הנפשית של הישוב הצעיר הזה ,של ישוב שתלקו
אמיגרנטיס ללא שרשים בארץ ,ללא ידיעת הלשוז וללא אתיזה בתרבות ובהרגשת
ההיסטוריה העברית ובמרטירולוגיה היהודית — עמידה זו בארץ ובעם יוצרת עובדה
היסטורית ומבטיחה נצהון במערכות הבאות .איננו רשאים להקטין בעיגי עצמנו
את ערד הדבר.
אמנה את ההישגים המעשיים מבלי להרתיב את הדיבור עליהם :נמל תל-
אביב! הזרת העבודה העברית בשלימותה או בהלקה לכמה אזורים ולכמה ענפים!
הגברת הכוה הכיבושי שלנו! גם הגברת עניגי התוצרת העברית! הגברת עצמאותנו
האדמיניסטרטיבית ,בתל-אביב וגם במקומות אחרים ,המביאה אתה לא רק אוםונומיה
והופש ,אלא אף הסתתת הערביזציה של השלטון .ודאי לא מניתי את הכל .יש להוסיף
גם את שיתופנו במשטרה.
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ב .כ צ ג ל ם ו ן
כמה מלים בדבר הוסעתגו בפני הנעדר ,המלכותית .אינני תפים־דעים עם מה

שנאמד כאן ,עם ה^ך־הרות המהלד בהוגים הבעלי״בתיים ,בעתוגיהם ובםועצותיהם,
ואני מנית שגם ציבורנו מושפע ממנו .אני רואה את עמידת תעדות שלנו בדרך
כלל — מתוץ לשגיאות קטנות — ואת עדות הברינו בפרט ,כפרשה דבת־כבוד ,רבת־
ערך ודבת־תוכן ,עמוקת־נאמנות .ואנהנו היינו צריכים לשמות עליה .אם יבואו עתה
לקרוא בעדויות היהודיות בימי ועדות קודמות— ,׳והקוראים לא יהיו פובליציסטים
המבקשים לעשות נקמה במהלקה המדינית של הסוכנות — יראו את ההבדל הגדול
בנציגותנו מימי הייקרפט ושאו ,ועד היום .הציבור לא העריך את הדברים הערכה
צודקת מפני שרצה לראות בהופעה שלנו דבר״מה יפה מאד ,דבר־מד ,שכולו הוד,
דבר דמונםטרטיבי ,הפגנתי ,מעין ״שסוד חמתד״ .מבהינה אנושית מובן הדבר .ולו
היינו לאתר יאוש ,לו היינו ברגע שלא גשאד לגו אלא לדאוג לכך כיצד תהא נרשמת
בהיסטוריה המהאה שלנו ,אזי היינו צריכים ללכת בדרד אהדת לנמרי מזו שהלכנו
בה .אבל התפקיד של עדותנו היה אהד .זו היתה היאבקות עם מציאות מסוימת,
היאבקות קשה עד מאד .הגדיר זאת נכונה יצהק )טבנקין( .הוא רואה בהופעתנו
בפני הועדה הפשד המרטירולוגיה שלנו בימי-הביגים .הרגשתי זאת כשקראתי את
עדותו של משה )שרתוק( ונתנםיתי בעצמי בעדותי — משהו מן האינקביזיציה .אינני
בא לומר שהתוקרים גהגו בנו כך מתוך כונות כאלה .אינני דן בזת .אפשר שתם
גהגו מתוך הומור וטוב-לב ,אולם אגי מדבר על העגין כמו שנגלה לי .ובמקרה זה,
כשאתה דן עם התקיף ממך ,כשאתה יודע מראש שכל מלה שלך יכולה
להתפרש לרעתד ,אפילו המלה הטובה ביותר ,ואין אתה תפשי לתקן את הרושם
ולהעמיד על הטעות ,הדי כל האוירה יש בה כדי להביא את העד לידי תולשת־דעת.
תמהנו כולגו ,באיזה אמצעים מוציאים במוסקבה וידויים מאגשים גשפטים .אבל
משהו בזעיר־אנפין ראינו עתה בפו עיגיגו :כיצד משטר ידוע וארגון ידוע
ואוירה ידועה עשויים להביא בני־אדם להדגשה כזאת שהם ״נטוזנים עד דק״.
ראינו באיזו פיח• ,ארבו כשלונות לכל עד שהעיד .אינני נוח לפזר שבהים ,ובדרך
כלל שופעים פמני בכמה הזדמנויות דברי תרעומת וקובלנות ,אבל עלי לומר הפעם
שפכל העדויות היהודיות היתד ,בעיני עדות פשה פאורע הפוכיה לאיזו פידה הבאנו
את עפידתנו הפוליטית .תשיבות עדותנו אינה בזה באיזו פידה נאפרים דברים
טובים ואמרות מבריקות ,אלא אם יודע אתה בשעה שאתת נמצא תתת פכבש הלתץ
הגדול ביותר לשפוד על גאפגות לשולחיד .בנםיון זה של הקירת שתי־וערב ניתן
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משת ,יותר ממי שהוא אתר — ,כמ 1בשאלת העליה חבלתי-לגלית ,בשאלת העליה
חתורנית ,בשאלת חעבודות הציבוריות — תחת הלחץ המכסימלי.
על דבר אתד אני מבקר את כולנו ,את המתלקה המדינית ואת חאכםקוטיבח
כולת ואת מרכז מפא״י ואת המוסדות העליונים של ההסתדרות ,על שהפכנו את
מלחמתנו הפוליטית למעין היאבקות אינדיבידואלית .כאילו תזרנו לימי דויד וגלית.
משני המתנות יוצאים שני אנשים והם נאבקים ,אבל המחנה נשאר מן חצד .לפנים
נאמר :וד י<חס לכס ואתם תתדישון ,ועתה נתקיים בנו ,פלוני ואלמוני ילתםו
לכם

ואתם

תתרישו.

הפאסיביות

של

חתנועח

חציונית — ולא

רק

בפולי־

טיקת — מתרידה ממש .אביא דוגמה קטנה :אם מפעל הבצרון לא הוכרז על ידי
האכםקוטיבה — אץ זת ענין פוליטי ,אבל יש בו תוכן פוליםי — בימים הראשונים
של המאורעות ,היה זה משגה כבד .המשגה הוא של כולנו .יתכן שלו דרשנו ונלחמנו
על כך ,היה הדבר יוצא לפועל .אנתנו מכינים עכשיו כולנו לאיזו מערכות ממושכות
עליגו לחתכוגז ואנחנו מבינים כולנו שהמערכות הללו אינז ניתנות בלי כמה וכמה
מאמצים שאינני תייב לפרש אותם פח .ועכשיו נחפש ,כםובז ,אנשים ואמצעים .אבל
הדברים האלה היו יכולים וצריכים להיעשות בעולם היהודי בשבועות חראשונים של
המאורעות .אזי היה להם הד עצום ותוצאות תשובות ,תמדיות ותינוכיות .אני יודע
שקשה להסביר דברי אלה .כשאתה דורש פעולה פוליסית של תנועה ,לא של
יהירים ,יש כמה וכמה נימוקים לטעון :מה יכול כאן הציבור לעשות ו אנהנו רגילים
כי במשקל הכותות האלה הדברים נחתכים במשרד זה או אתר .נכון ,יש ערד רב
לוייצמן וגם ליחידים אתרים ,יש ערך לאנשים בלונדון ,שאין אנו מכירים אותם די,
והם גילו כשרץ ומסירות ופעלו הרבה .אינני צדיד לדבר על הערכתנו אנו את
עבודת המתלקה המדיגית בידיעתה את העגיגים ובתדידתה לתוכם ובקשריה עם
הארץ ,עם השוטר העברי ,עם הישוב ,עם המקום המגן על עצמו ,את ידיעתה מה
לתבוע ,את חתמדתח — מד ,שחסר כל כד בהנהלות תקודמות .אבל חסר גם עכשיו
דבר הספדה את כל חפעולח חזאת ,דבר שיש עמו לא רק דיסוננס ציבורי ,אלא גם
*דתיפות״ ,אידיאות ,מעשים וכנסים .מה שנהוץ למלהםה פוליטית זוהי אוירח
ציבורית ,הפעלת ציבורית .היא לא היתה.
אפשר לומר כי העולם היהודי נהרב .שמעתי פה דברים כאלה .מה יכולים
היהודים בפולין אתרי פשיטק לעשותו אפשר להוכיה שבשביל אנגליה אמריקה
כיום חשובת פתות מםעודיח ,ועל אחת כמה וכמה קל להוכיה שיהודי אמריקה אינם
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חשובים .כל חניםוקים האלה שיש בהם פידת אפת עגופח׳ אץ בהם פן ומפת
השלפח .גם בחיים חפוליטיים קל יותר לצרף מספרים סתיםטיים גדולים ,ניכרים לכל
עין .אבל כשיש רק שבדי-מםפדים ושבדי־כוחות אין לזלזל גם בהם ,וצריך לצרף
אותם לכות .ואת הדברים האלה מהובתה של התנועה הפוליטית לדעת ולפעול לפיחס.
אם נסקור את פצבנו פתל־הי ועד תרט״ט ועד הספר הלבן ,נראה שבזה היה כוחנו
שניסינו על פי דרכנו לרתום הפונים גדולים באקטיביות ציבורית ,קודם כל פתור
הרגשה ומתוד בירור .ואתר כד צמתו פעולות ואיניציאםיבות .דוגפה אתת ,כפעם
״לא־פוליטית״ ,שבה עשה הציבור יותר ממגהיגיו :נמל תל-אביב .לא רק שאלה של
כסף ומניות היתה כאן ,אלא כמה וכמה שאלות איםטרטגיות פוליטיות .כמת פעמים
צצו שאלות איםטרטגיות מסוימות אשר בהן היו הדעות גם בינינו ,בין אנשי־שלוםנו,
מתולקות .הברים שאינם השורים על מיגימום ועל תוסר תגוסה היו מוכגים לצעדים
פוליטיים ידועים שהיו עלולים לקבור את ענין נמל תל-אביב — מתוך תםיםה
ריאליסטית ,מתוך רצון לכבוש לפועל העברי מקום בנמל יפו .ורק ה א ו י ד ה
הציבורית

שנוצרה

מסביב

ל ע נ י ן ז ה היא שהצילה ועזרה להנהגה

המדיגית שלגו לתפוס את הקו הגכון ,גם ברגעים — וישנם כאלה — שלא קל לתפוס
אותו .אין ענינים פוליטיים נעשים מתור שיקולים הגיוניים בלבד ,דרושה גם אוירה
ידועח וחיא חסרת בארץ ובציונות .אינני רואה את מדיניותנו רק במקום שתיא
נקראת פוליטיקת .בשבילי סבל עברי בתיפה הוא עובדת פוליטית גבוהה ,ושוטר
עבדי הוא עובדה פוליטית גדולה .אבל בשביל שהעובדות הפוליטיות תצלתנה דרושה
אוירה פוליסית .מתפקידה של המפלגה — גם הויכות על מושגים מהותיים ,גם בקשת
שיפורי דרך ,גם דרבון עצמי .אם יוצרים את האדרה התיה והססעילה ,הרי היא
מצםיחה מפעלים פוליטיים.
נקודה שניה :כיבוש דעת הקהל בעולם .חובה לומר שבעגץ זח פיגרנו
בתקופה זו במידה שאין כמות .התנועה הציונית ידעה לגייס לפני הועדה המלכותית,
מסביב לנעדה המלכותית ,בהכנת הומר לעדויות׳ בתיבור תזכירים ,כותות ממדרגה
ראשונה .ויש דברים הראויים להתפרסם כספרות טובה .זה פראה כי מול הלתץ
וההכרח מתגלים כוחות! מדוע איסוא אין לנו שום ביולטין פוליטי רציני בשביל
העולם ,מדוע לא סידםמו בשעת־חידום זאת ספד בעל ערך שנוכל לתתו למקרא
לאדם פדיני בן תרבות ולומר לו שכאן אפשר למצוא את ״השורה האחרונה* על

איץיי&ףא<ו 8מע » -וזוז יקו8ץ אנשים אשו ידע להתקשר עם מנשיפ אוזדיפ
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פפדרגה גבוהה — הזנחנו בדרך כלל את חעתונות העולמית ז שפעתי שבימי תועדה
הפלכותית עשה הועד הערבי העללז — אשר ״התרים״ אותה — דבר קטן :הוא
שלח אליח כל יום ביולםין ובו פבחר חופר פהעתונות הערבית ,פמח שהיה רצוי
לו שהועדה תדע להוציא פפנה .אץ לי שום בטהוז שהועדה קיבלה פאתנו איזה
ביולטץ לא־רשפי .כלום דאג פישהו בסוכנות ובועד הלאופי לכד ,שהברי הועדה
ידעו איך יהודים סתם ־־־ ולא רק העדים הפופיעיס בפניהם — תושבים וםרגישים
בזפז הזה ז
איננו יכולים להרשות שהןעדה הפלכותית היושבת עכשיו בלונדון ,לכאורה
בשקט גפור ,כדי לתבר את התזכירים שלה — איננו יכולים להרשות לה את התענוג
הזה שתעשה את םלאכתה בשלוה ובשקט .עד כדי כך איננו יכולים להיות נדיבי־לב.
במה היתה התשיבות הפוליטית של עדותנוו ספק אם יכלה להשפיע על המסקנות
חרצויות לגו .אבל דבר אחד השיגה ,היא ה כ ב י ד ה על הועדה את מלאכת הקיצוץ.
אנחנו צריכים לחמשיר בדרד זו ,לחוםיף לחכביד .זוחי דרד מסוימת ,וחדרד תזאת
מצריכת קודם כל כיבוש דעת־הקהל היהודית והעולמית .וזהי תפקיד חדורש
כלים תדשים,

שיטות-עבודה פםויפות וקודם כל תסיסה מאומצת,

איגיצץך

סיבה בלתי־פוםקת של התנועה כולה .נזכרתי בדבר אהד .פעם ,בועידת עיךתרוד,
נזדפן וירגילי הבונדאי ,עליו השלום ,והוא אפר לי :ארץ פשונה אצלכם ,דוה הקודש
מתגוללת על גבי הרצפה .ואני אומר :לא פסה רוה־הקודש פתוך תנועתנו ,יש הושיס
פוליםיים ,ויש רצון פוליםי ויש כותות היכולים לעשות משהו ,והשאלה היא :כיצד
לרתום את רוח-הקודש שתםחוב את העגלה שלגו ז כיצד לגלות את האיגיציאטיבות
חללו ,כיצד לתת מוצא לכותות על מנת שיחסכו לקיטור — זאת איננו יודעים עדיין.
T

כמו לכל תיאבקויותיגו יש גם לחיאבקות זאת שתי פגים :פוליטית ו״בלתי-
פוליטית״.

ב י פ י ח מ א ו ר ע ו ת יכולנו לראות לתר מאשר בזמן אחר איזח ערר

פוליטי ,פפשי ,ראשוגי ,יש לפעולתגו ה״רגילה״ .היא קובעת את העובדות חפכריעות
בחיים הפוליםיים ,היא גם עושה אותגו לגורם פוליטי .אילו תייגו לפגי המלחמה
]חקודפת[ וביפיה פיםדים פושבה אתת או שתים פעבר לליםאנים ,היח חגבול שלגו לא
פתולח אלא גבול אחר .ואילו תיתה עכשיו הפפח חגיאוגרסית קצת אתדת ,יתכן שהיו
לזח גם פסקנות פוליטיות אחרות .אינני יודע כפת תדשים נשארו עד פרסום מסקנות
חנעדח חפלכותית ,אבל אילו חיתח לנו פחשבח פוליסית פרוכזת כולח ,שאיננח
פתפזרת ,היתח תיא אופרת לנו שישנן פרובליפות איםטרטגלת קרקעיות שאנחנו
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צריכים עכשיו,

ב ר ג ע ה את ר ו ן

א ו ל י  ,להתרכז בהן בכל האמצעים,

בדי

ליצור על ידי זה עובדות פוליטיות .איש לא יאשים א1תנו שאין לגו יתם ראוי
לקרקע .עד שלא פנינו למפעלי ים לא היתד .לנו דאגה אתרת מאשר היבשה .אבל
עובדה היא ,שבשנים האלה ,שבהן אנהנו אתראים לפוליטיקת הציונית המעשית,
עשינו הרבה דברים להבראה משקית ,אבל לא הצלהנו ולא הבינונו לתתרכז בכד
כדי לאפשר לקרן הקימת להציל מה שניתן להצלה ,ולא להסתפק בזה שתרכוש
אדמה במקדה ,כשבאיזה מקום מסדרים אנשים טובים הללאה ,כשקיבוץ לוחץ מאד,
או כשהרצסלד לוהץ מאד .וזוהי האשמה גדולה לתנועתנו שלא עשתד .זאת .לו
עשינו זאת ,היינו אהרי שלושה הדשים גמצאים במצב פוליטי אתר .וזאת היא גם
עכשיו דרישתי העמוקה להברים האהראים עכשיו להנהגת הענינים באכםקוטיבה:
כל רגע יקר ,יתכן שאפשר לעשות בהדשים האלה דבר שלא נוכל לעשותו אתר כד,
ואם נעשה אותו עכשיו יקל עלינו לעשות אתר כד עוד דברים.
וגם בשאלת המים אני רוצה לומר כמה מלים .אינני בא להוסיף מלה אתת
לחזון שהשמיע פה בךגוריון .אבל אגי מבקש לראות את ה צ ע ד י ם ת ר א ש ו ג י ם.
יש לנו בתכנלתינו כמת דברים גדולים שאנתנו נושאים אותם בלבנו ,אבל אינגו
עושים את הצעדים הראשונים כדי להתקרב אליהם .מזמור שיר לעתיד לבוא — יפה
וטוב׳ אד בלי רצון הפעולה ויצירת כלים לפעולת נישאר לעמוד כאשר עמדנו .אם
נאמת ובתמים עינינו לים עלינו לומר להסתדרות :כשם שהקימונו בזמנם את
,,המשניר״ ואת ננק הפועלים ,כמו שהגענו ל״ניר״ ,לקרן תוםר־תעבוחז וכר ,כד
הגיעה שעתה של חברת-העובדים ליצור עכשיו מםעל-ים שלה ,מותאם לצרכיה,
באמצעים שלה ,באמצעים שתמצא .מפלגתנו צריכה לדרוש מן ההסתדרות שתכין
נחדשים חקרובים ,נזםן שתמצא למתאים נלתר מנחיגח חמרית ,ג י ו ס פ ג י פ י.
עשינו יפח נענין חשתתפותם של חפועלים נגמל תל־אביב .אגי רק מצטער שלא היה
לנו האומץ לעשות את מפעל הנמל כולו למפעל חםוכנות .עכשיו מי לדע נאיזה
מצבים עוד נימצא נקשר עם הנמל .יודע אני שהיו קשיים בדבר .אבל האם עשינו
T

את המאמצים הדרושים כדי לעשותו למפעל הסוכנות ושהםוכנות תשתף נ ו הון
פרטי בתנאים חנראים לח ? רוצים אנחנו שהפועל היהודי יתפוס את מקומו בים ובכל
ענפי חםפנוח .חדבר חזר ,לא יבוא אלא אם כן תברת־תעובדים תקים מפעל משלח
עם חון יסודי של עשרות אלפים לירות .ציבור חפועלים יתן .אני מציע שמפלגתנו
תביא זאת כתצעתח למועצת ההסתדרות.
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ועכשיו לענין תתיאבקות הפוליטית .תפקידנו הוא להביא את כותות הדמו
קרטיה העולמית לידי תמיכה בנו .וכשם שהתזית תערבית בארץ נגדנו נשענת על
כל כותות הריאקציה בעולם — בין כוהות הריאקציה אני מונה גם את הקומאינטרן —
ככת תובתגו תיא לגייס את כל כותות הדמוקרטיה העולמית שהם יעמדו לעזרתנו.
אני יודע שזתו תפקיד גדול וקשה ,אבל זהו תפקיד של הפוליטיקה הציוגית בדרד
כלל ושל מפא״י בפרט .האם רשאים אנו לתת שהאכםקוטיבה של האינטרנציונל
הסוציאליסטי תשתמט מקביעת עמדה בעגיגיגוו אין אגתגו רשאים לתת גם שתאינ-
טמציונל המקצועי ישב לו בשלוה בעניני ארץ־ישדאל .טוב שהברינו עשו משהו
באמריקת וגם במפלגת העבודה באנגליה .מאמץ אהד תד־פעמי שהמפלגה עשתה
לגבי מפלגת העבודה באגגליה הביא מיד איזה פרי :זהו הביקור שלהם במשרד
המושבות ומתאתם כנגד הרצון לסגירת העליה וזוהי גם הןגמדה שלהם באדיגבורג.
מכאן ראיגו שאפשר במאמצים כאלה ברגעים מכריעים לשנות ולשדד את תמערכות.
אילמלא היה בךגוריון יושב בלונדון בימים מכריעים והיה עומד כל כך על משמר
עגיגי העליה ,גם ברגעים קשים כשנדמה היה שהכל נגזר ,ספק אם היתד .הגזירה
הזאת נמנעת מאליה .אגי מקבל את תצעת ז .אהרוגוביץ בדבר כיגוםים יהודיים
פוליטיים בעולם ,ולא רק באמריקת .גם צרפת היא מדינה ,ותשוב מאד בסיטואציה
העולמית הנוכתית ליצור בצרפת הבנה מספקת לענינינו אנו .אני תושב כי הדבר
הזה איגגו לגמרי מן הגמגע .וגס תתםיםה היהודית בכל תםדינות יש לה הד עולמי.
אין לשכות גם את הסכנות הפנימיות הגדולות הצפויות לנו מתוך פאסיביות
פוליטית .הרי זד .גם גדול שעדיין לא הרימה הרביזית ראש .ואין לסמוך על גסים.
גרסת לכך ,בהלק ,גם הפעולה שלנו .הצעד ,שנראה בשביל הרבה הברים מפוקפק— ,
הקואליציה הרהבה שהקימונו בלוצרז — ,היה בו כדי גקודת־מוצא תשובת מאד ,הה
עזר למניעת תרם פנימי ותשתלםות הרביזיוניזם .אהד כך באו המאמצים בפנים
הקואליציה לקיים אותה בכל התנאים הקשים :הקמת הועד הפועל המצומצם והתכסיס
הנכון שהבדינו נקטו בועד הפועל המצומצם בענין ה״פאריסי /פת ביקרו את הברינו
על שויתרו על נכס תשוב .דומני שאינני השוד על זלזול ברעיון זה .אבל הערכת
רעיון לתוד ותעדכת סיטואציה פוליטית להוד .הסיטואציה הפוליטית היתה כזאת,
שהצגת ענין ה״פאריטי״ בעצם שעת־הידום ומגמה לקצץ בנו לא היתד .נותנת לנו
שום דבר תיובי .ופולמוס פוליטי פנימי בענין שאין ממנו תקוה לגצהון היה מביא
אותנו להרס המכשיר היתיד בהיאבקותנו הפוליטית — אתדות התנועה הציונית.
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וחובתנו היתה לשמור על נכס זה ולא על האמביציה שלנו ,שבהקפידנו עליה נוכל
לספר לגולה כי נלהמנו עם הריאקציה השחורה .אלח שניפחו את ענין ה״פאריםי״
טעו גם בהערכת הסיטואציה התיצוגית וגם זילזלו במצב הפנימי של התנועה וטעו
טעות עמוקה ,אם הגיהו שאפשר לכוף על התגועה הציוגית באמצעים בלתי-קוגםטי-
טוציוניים ענין אשד נתקבל על ידי מפלגה אתת )מפלגתגו( ,אד לא על ידי שום
אינסטנציה של התנועה.

וצדקו תבדינו שכבשו את היצר המפלגתי שלנו מתור

ריאורינטציה הדשה נוכה המצב ההדש.
דובר כאן בשאלת ה״קונצפציה״ :פאךערביות ופאךבריסיות .סבורני שאביע
דעת כולנו אם אקדים ואומד כי לא פדו-ערבים ולא פדו-בריטיים אנהנו ,אלא פרו-
יהודיים .זאת צריד להניה ביסודה של כל פוליטיקת יהודית וסוציאליסטית .נזכור
זאת תמיד .יש רגעים שקונצפציה פוליטית מסוימת ״מתבקשת״ .כל פעם שסיטואציה
חדשח באח לעולם ונדמח שהיא מכרעת בךרגע נמצאים אצלגו מותות טובים
הממהרים ליצור ״אורינטציה״ חדשח .כד חיח בימי ברוכוב ,לגבי אורינטציח
״אידיאולוגית״ ,ואפילו אהד־העם יצר לו אורינטציה נוהה אהרי המהפכה התורכית.
ודאי יש גם צד של הסתייעות באורינטציה בת תלוף כזאת .ברכות הפנימי
אולי זה עוזר .כמה טריטוריאליםטים באמריקה ,קצתם ברוסיה ,שבו אלינו לאתר
המהפכה התורכית :קשה היה להשלים עם ארץ-ישראל של עבד אל-הפיד ,אבל ארץ-
ישראל של התורכים הצעירים — שאני ,כד הם מצאו לעצמם היתד .מה היה הגורם
ד

השליט בסוציאליזם היהודי ו ״הדיםקוםיה״! וכל קונצפציה תיתה נבהנת לא מבתינת
אמיתה הפנימית ולא מתוד בדיקת התאמתת למציאות ,אלא די היה שתעזור
בדיםקוםיה .וכן הדבר עם הקונצפציה הפאךערבית ,שאינני מוצא בה שום קונצפציה.
אני מודה לפניכם שעל דרד העיון אינני מוציא אפשרות של קונצפציה כזאת .ולפני
כמה שנים בבירורים עם אגשים קרובים הייתי אומר׳ שתיתכן גם סיטואציה פוליטית
כזאת ,והציונות יכולה לקבל גם קונצפציה פאךעדבית ,מבלי להתכהש לעצמה .אבל
יש הבדל אם תנועה פוליטית סוקרת ורואה אפשרויות שונות או שהיא מקבלת אמו
אפשרות תיאורטית כחומה בצורה ולהומה הזאת היא מסמיכה גם את הצריף שלה.
התנאי הראשון למהשבה פוליטית בריאה הוא לא לחתבטל מפגי קוגצפציות חקיימות
בעולם ,ולא לעשות ארגומנטצית תכםיםית נוהה לשעתה שיטת־קבע .יש בתוכנו
חברים שהזדרזו והכריזו כבר שיש להם תשובה ניצתת לשאלה הערבית ,והם כתבו
מאמרים על כד ,והדפיסו קבצים גם בגרמגיה וגם באפריקח .רואח אני השקפה זאת
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המעמידה את פדיניותגו על הפדרציה הערבית כמשגה כבד .לא מפני שעיני 1רה
בעולם הערבי שהוא יתהבר לעם .אדרבא .אם יבואו הכותות ההיסטוריים ויקום
הדבר ,אזי נדע לעשות את השבוננו .אולם יש קודם כל לפסול את הפרוגנוזה
התיםטורית הגדולה על יסוד האנלוגיה האומרת :ראיגו בגרמניה כיצד התאחדו
הנסיכויות השונות ,ראיגו באיטליה כיצד הביא שם פרוצס האיחוד כל מיגי פרו
בינציות לידי מדינת אתת ,לסיכד מן ההכרה ההיסטורי שיהיה כד גם בערב ,כמובן
מאליו .ואגי אומר ,לא הכרה ולא מובן מאליו .כל הגזירה השוה הזאת הבאה ללמד
על אפי התנועה הערבית מאירופח של חמאה הי״ט — אין לת שתר .הפאךערביות
:ד
נגורם פוליטי הורתה ולידתה לא בקדושה ערבית ,אלא בתתבלנות ותכםיםנות
אגגלית .והיא שיפשה ופשםשת עוד היום םטרות אנגליות .אם תקום ביום פן היפים
פאךערב לא תקום בלי רצונה של אגגליה ,פפילא אין כל שהר להלום על התקשרות
אתת לפורת דוהר .של אגגליה.
רצוגי להסביר בדוגפה אתת ,עד פה עולה ויורד ערך של מאניים פוליטיים
פםוג זה ,הכל לפי המטרות שתם פשפשים ,ועד כפת אי אפשר לתגועה ,תיודעת את
פטדותיה ,להתקשר בהם קשר של קבע .הנה איהוד יותר יסודי פפאךערביות —
איחוד גרמניה ואוסטריה .אפשר עוד זוכרים אתם כיצד נלתם אוטו בויאר ל״אנשלום׳

,

)להצטרפות אוסטריה אל המדינה חגרמגית( ואת הסכסוך חגדול עם אנגליח בגלל
שאלות הפכם בין שתי הארצות הללו .פתאום נעשתה הםוציאל־דמוקרטיה האוסטרית
פטריוטית גרפגית גלהבת ולא חסכה כל פאםצים ובלבד להתקשר עם גדפניה .נסו
איםוא להציע

עתה

לםוציאל־דמוקרט אוסטרי ,פאיזה זרם שיהיה ,וישנא את

שושניג כאשר שנא ,שיבהר ב״אנשלום״ עם גרמניה! הגח ,גם אחדות לשון ותרבות
ואופה אינה עומדת בפגי גיגודי משטר ומגמה .ואצלנו עוד טרם הסכים ערבי אחד
לתודות בנו בתור חלס עצפאי ובךהורין בתור פאךערב שלעתיד לבוא ,ואנהנו כבר
פקבלים בהתלהבות של הוזי־עתידות את האידיאה ה״הדשה״ כגזירת חיםטורית
שאין להרהר אחריה ,וכיסוד מוסד לפעולה פוליטית פעשית ,שפסייב לשפש את
השליט העתיד אפילו שלא על מנת לקבל פרם.
וגם את הקונצפציה הפאךבריטית אינני יכול לקבל .ורצוני לא לתת םקום
לטעות .יהודי המבקש ביםינו לנםת את הפוליטיקה שלנו אי אפשר שלא יכיר עד
מה אנו קשורים באיפפדיה הבריטית ב י ן ש ה י א

ט ו ב ה ל נ ו ו ב י ן ש ת יא

ר ע ה ל ג ו  .ולא פתוך םנטיפנטליות ולא פתוך אידיאליזציה אנו מכירים בזה ,אלא
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מתוך ראיה בהירה של העולם תעבור .לא ניתנת לנו שום ברירה היסטורית אחרת.
אני רוצה לדבר בשאלה זו בלי כל ביישגות־שוא ,בהכרת מר־גורלו של עם קטן
ונזקק למהםה בתקופת שלסוךאדירים והיאבקות-אדירים .מה שאירע לנו פה במשך
 18השנים הפגיש אותנו לא עם אנגלידדרבתי במולדתה ,בתרבותה ,בדמוקרטיה
הגדולה שלה ,אלא עם אנגליה הקולוניאלית ,ואנתנו תיינו קדבנותיה של הפוליםיקה
הקולוניאלית בסינת-עולם זו .כל זה איננו עלול לקיים בלבגו דגש םגטימגסלי ,יחם
אידיאליזציה אל העולם הבריטי .אומר יותר:

אסורה עלינו אידיאליזציה של

העם השולט בנו .עם קטן ודל ומשועבד אסור לו שילד שבי בנפשו לפני
השולטים בו .ולא רק מתמת רוגז והתמרמרות ועלבון ותביעת צדק בימים קשים,
אבל גם בימים כתיקונם צריד הוא לשמור על גפשו םתתבטלות ,צריד הוא לחילחם
על עצמאותו ,לא להיכנע בפגי אי־צדק .לכן כל התפוגגות יהודית בפגי האימפרית
הגדולה האדירה ,בפני התרבות האנגלית העשירת אינת יאת לנו ,ואינת מתזקת אותנו.
אבל ההתמוגגות ההפוכה בפני בוהות אנטי־בריםיים מזיקה לגו עוד יותר.
והפולהן השטהי של ״אנטי-אימפדיאליזמום״ איגגו עוזר לגו להבין לא את פצבגו
ולא מאורעות עולם .הדיבורים הללו ,שאולי היה להם יסוד השוב לפני עשרות שנים,
ואולי גם לפני עשרים שנת ,נתרוקנו מתכנס ההיסטורי ,הפוליטי והסוציאלי .הפתגגד
למשהו צריד גם לשקול ולדעת מה עלול לבוא במקומו .ומי שדוגל לגבי ארץ•
ישראל ב״אנטי-אימפריאליזם״ מבקש ממילא להמליך כאן אימפריאליזם ערבי ,איטלקי,
גרמני .את הדבר הזת אנו הייבים להכיר כיהודים וגם כפועלים וםוציאליםטים,
ואפילו מבהינת זיקתנו למשק העולמי .אי אפשר שלא להכיר פה הם צירוסי־חכוחות
כיום בעולם .וגם בשעה שאנו כועסים ורוגזים על השלםון — ולא תהשדו בי שאני
מקבל באהבה את ד״יםורים שהשלטון םעגיק לגו — עליגו לדעת שלא גוכל להשתעשע
בסיסמאות כגון ״עם לבדד ישכוך ,זה אי אפשר היה בימי יהודה המכבי ואי אפשר
בימינו ,ואפילו בימי ירמיהו הנביא .לא רק בהיותנו כאן  400,000איגגו יכולים
להיות עם לבדד ישכון ,אלא גם כשיהיו לגו כאן כמה מיליוגים גם אז לא תתדל
,

ה״ברית  /לא מתוד אידיאליזציה ,אלא פתוך תשבון פוליםי ,יותר גכון פתוך הכרת
פוליטי .תנועה בעלת תבונת מדינית תייבת לראות את צו הגורל ולקבל אותו בלי
״העניות״ .ירמיהו ודאי לא היה אימפריאליסט ,אבל הוא ידע באופן ברור את תשבון
העם והשבון הארץ וידע מהו ההכרח הפוליטי ודרש מעמו לבלי להיכנע לרביזיו
ניסטים של זמנו .ההשבון שלגו ,החשבון חפוליטי חאוביקטיבי שלגו חוא חשבון של
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קשר עם בריטניה ,של הכרדדברזל של הקשר תזה ,של אי אפשרות לעשות דבר גלי
הקשר הזה .ויותר מזה .ברגע טרגי וברגע אומלל זה אין בכל מדינות אירופה —
אינני אומר זאת פתיר צער — משען יותר הזק לדמוקרטיה ,לתרבות ,לזכויות אדם
ולזכויות פועל ולתנועת הפועלים׳ מאשר אנגליה ,ואפילו השמרנית ,על תטאית
ותהפוכותיה .אינגי מדבר על אנגליה שלעתיד לבוא .הלנאי שתבוא .מתי אינני יודע.
אבל אפילו אגגליה השמרנית היא כיום הזה משען יותר איתן להגנת תאדם מאשר
איזו מדינת אתדת באירופה .ומשום כד תייבת תנועתגו לשאת ברמה ,בלי כל פתד
מפגי המלעיזים והמלהגים ,את ההכרה שאם עוד יש תקוזז לתציל את אירופה ממבול
של גאציזס ושל םאשיזם ,הרי זה על ידי אותם האיים המבוצרים של הדמוקרטיה
בעולם ,המעמידים סכר בפני השטםוז .לא נתבייש בזאת .ואין אנו צריכים להגן על
עמדתנו בזה שמוסקבה מכירה עכשיו בקואליציה עם הדמוקרטיה באגגליה ובצרפת,
והיא מוכדהה להיכנס בברית עם ה״ליבור פרטי״ ועם הליברלים באגגליה .ראינו
הרבה תהפוכות נפדיניות־ההוץ של םםם״ר ולא מפיה אנו היים ,אלא מתור הכרתנו
העמוקה שכל מצב אהד יציף את העולם במבול של דם ויהפוד אותו לתוהו ובוהו.
אין זה מן הדברים הנאמרים לשם שעשועי רדיקליזם .אולם הדבר הוא רציני מדי
בשביל כל סוציאליסט ישר ,שינהג בו קלות־דאש.
ואין לנהוג קלות־ראש גם בקונצפציה המכריזה עלינו כעל חלק מהבר העמים
הבריטי .הקונצפציה הזאת באה מאנשים טובים ,מידידינו הנאמנים ביותר .נדמה לי
שהראשון שהכריז על הרעיון של הדומיניון השביעי היה וג׳בוד .לנו לא היה קל
לקבוע אז עמדה לרעיון זה .אני מציע לקרוא עכשיו בילקוט של *אתדות-העבודה״
את מאמרו של בילינםון על הדומיניון השביעי .הוא היה אולי הראשוז שראה באופז
נהיר עד מה תשוב לנו לקיים את המעמד הביךלאומי של תבית הלאומי .נימוק קיים
וניפוק נופל ,אבל חרעיון כוחו יעמוד .עתה בקשר עם הועדה תמלכותית נוכחנו
לראות פח חשיבות יש לכד שאנחנו בכל זאת איננו קולוניח בריטית ואיננו דומיניון,
כי אם משחו אתר ,שאץ אדם יודע מת זאת ואולי אין אדם פכיר בערכו .איזו פיסת
נייר קושרת אותנו עם חבר חלאומים .אני כשלעצפי שמח שחבר חלאוםים ,שקיומו
אינו מוצק לכאורח ,יכול בנקודת זו לקיים תפקיד תיובי ,ואס גם קטן .לולא חיו
לנו חקשרים חאינטרנציונליים חשומדים עלינו בעת צרח ,חפתייבים את חשלטון
הגבוה לפםור דיךוהשבון לפני פי שהוא ,ואינם מאפשרים למתוק בפשטות סעיף
נלתי־נוה נפנדט נטרם הובא לפני איזו ועדה וכר — אפשר היה לקפל אותגו ולשים
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בכים מבלי שאיש יפצה פה .אל נזלזל איםוא אנחנו נחבר הלאומים .נצטרפו כאן
שני הגורמים חאלח :אנחנו חננו אנחנו ,עם קשה־עורף — במלה העתיקה הזאת
נכנם תוכן פוליטי חדש וחשוב — ובתקוסח ידועח חצלחנו ליצור אילו קשרים
עולמיים ולהיאהז בהם .והנה יושבת ועדת־פנדטים ,לכאורה אין שם לב לדבריה ,אד
בא רגע ובגי־אדם מרגישים שיש בזה משהו .אינני יודע מח חשב פיל כשהתתיל
בעבודתו .אפשר חשב :שינוי המנדט ,חחלפת סעיפים שבמגדט — הרי אלה דברים
של מה בכד בשביל נריטניד• רבתי .אבל נדמד ,לי שבתדשים אלת שישב כאז נבר
למד שענין זה איננו פשוט כל כך.
לפיכך אגי אומר :איגגו רשאים לזרוק הברות מ צ ת ו לא נםגמה של פאך
ערביות ולא במגמה של פאךנריטיות ,אשר
הבין-לאומיות

י ק ט י ג ו את

ערד

הערובות

ש י ש ל נ ו  .גשמור עליהן ,כי עוד גצטרד להן .אולי יבוא

יום שכוהנו בלבד יספיק ולא נצטרד לערונות פוליטיות בידלאוםיות ,אז נבחר
באופן

ח פ ש י בחבר״משפחות״עפים הרצוי לגו .גורל העולם — והיהםים בין

חמזרח וחמערב — טרם נחרץ ,ועוד תהיה שהות בידינו לחחלים •לפי* אגחגו.
ומשהו בעגין עפדתגו בשאלח חערבית .לעתים קרובות שופע אני חברים שלנו
אופרים בעדך כך* :כפובן ,חיום הזח אץ עצר .ואץ תסכם ,אך אילו חכפגו
והיינו נוהגים כך וכך ,כי אז היח פצבנו אחר״ .אינני פדנר על •חשופר חצעיר״
ועל ״פועלי־ציוך שםאל ,שאינם פחויבים לשקול דברים כאלה נשעה שהם פשפיעים
אותם .בשבילם זחו קלף פוליםי ,ולפת עתרו עליו .אבל אם אני שופע פחברים
טובים אצלגו את הדברים האלה חריגי פחפלא צער ועלנון .ניחם לשאלה חערבית
יש בתוך העולם היהודי — אגי פרבר כעת על תעולם שלגו ,איגגי פעוגין כרגע
בעולם הזד — שתי גישות ,ושתי הגישות האלה כבר גםתםגו נראשוגי שרטוטיהס
אצל אנשי העלית השניה .הן נתבטאו על ידי שני אנשים :ר׳ נ נ י פ ץ ונדנד .יש
גישה אידילית :שיבת לפזרת ,קדבודגזע ,גפול־ידידות ,האהד יעשה הסדים והשני
לא יהיה כפוייטובת ,העולם הזה בסוב גדץ ,ההיים ורודים ,הצדק נ א על שכרו .ויש
גישה טרגית חרואח את שלטון חכוחות העכורים נעולם ,רואה את הקושי והםכגות
והנפתולים האיופים ,את הכרח ההתגוגגות ,את ה״נדסיך חיי״ .גישה זו דורשת
לנהוג בצדק׳ אד אינה פשליכה את יהבה על דרוש טובה וקנל שכר .אצל נרגר יש
שני פרקים ,שנתם פתגלפת הפרונליפה הערבית נעופקה הפהריד .האהד ,נ״בץ מים
למים״ ,הפתאר את רצח השופר היהודי ואת ההספד עליו ,והשני — הרשיפח
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,מפנקס״ ,חדבר האחרון שכתב ,ימים אחדים לפני הירצהו ,םמוך לאחד גפאי.
תקראו בכתביו ותראו עד מח חדגיש בסרגיקח שביחסי שגי העמים .חוא
היה הוסגיםם לא •תות ממישחו זולתו .אף חוא רצת לראות את הערבי
כמו

שרואים

אותו

האחרים —

כאדם

טוב

ורוחש

טוב.

אך

לא

יכול

היה לראותו אחרת ממת שראתח אותו עיךאמךאמת האכזרית שלו .תגועת
הפועלים מתוד רצינותה אינה עוסקת בשאלה הערבית במתק־שסתים כמו שעוסקים
נזה נעלי דעה רהבה מסוגו של הנם כהן .לא לנו ,לא לנו הגישה האידילית .כמה
צורות לגישה האידילית .אנשים שוהרי סוב אומרים :נבנה בתי-תוליס ,נתי־םסר,
שכוגות לערבים ,וזה יהיה דבר גפלא! בשכר זה — גשב עמם לבטה .הרברט םפואל
נשעה שתילק את אדמות ביודשאן בין הערבים גימק :הדבר דרוש למען שלום
הארץ ,הבדוים שישבו על הספד במעבר תירדן ישמרו את הארץ מפשיטות מן
המזרח .אך גם גישתם של ״השומר הצעיר״ ושל ,,פועלי־ציוך שמאל שייכת לגישה
האידילית! נשכר הטסתם לארגון משותף יבטיהו לארץ פריחה ושלום ועליה —
יהודית דוקא — נלתי־פוגבלת .והנה גס הבדים שלנו נוטים להשתעשע לעתים
נגישה כזו .שמענו כאן,, :הסכם לא יהיה אלא עם הפועל הערבי״ ,והדברים
אינם אמורים בימות המשית ,אלא בתקופה פוליםית קרובה .מה פירוש הדבר הזה ז
שחםכם עם חמגחיגים חנוכחים בעם הערבי הוא בלתי־אפשרי ,ותקותנו ד״פוליםית
הריאלית היא בהסכם עם חפועל חערבי ז מי חוא חפועל שאתו יחיה הסכם ? איפר,
חיא חאינדוםטריח חערבית ז נניח שכל פועל ערבי חוא — מטיבו או בכוח חשפעתגו
המקסימה — בעד הסכם ,מ ע מ ד הפועלים הערבי איהו ז ההמון חערבי שמסביבנו
הוא בעיקרו עם פלהים ,בדוים והורנים ,מי הוא אשר יבצע את הפדוליטריזציה שלו ז
אולי אנחנו נעשה אותה בד״וננוז אינני תושב שאבךםעוד יבצע אותה או אמיר
עבדאלח ,ואפילו לא ליאון בלום .אך נניח שמעמד פועלים ישנו ,שחוא יקום במהרח
בימינו ,ואף יהיה הזק כל כך כדי להיות בר-הםכם ,מנין לנו הבסחון הזה שיחפוץ
בהסכם אתנו ו יש גם בארצות אתרות פועלים לא יהודים .ואת הםתדרויותיהם טיפתגו
וריניגו ,ושיקענו בבניניהם לא מעם מילדינו .כלום הביא זה לידי הסכם ז לפני
שלושים שנת ויותר התהלנו בנםיוגות להגיע לידי הסכם עם הפועל הפולגי ,עם
הפ.5.ם ,.והסכם עדיין לא בא.
וכשהבד משלנו אומר :לא עשינו די ,־־ מהובתו להסביר למה הוא מתכוון.
לי נראה שאמירה כזאת עושה אי־צדק לתנועתנו .תראו לי נכל העולם איזה גל של
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אמיגרצית עשה לילידי הארץ מה שאנו עשינו פה .אכן ,לא הרבה הצלחנו ,אבל
לילות כימים השבנו ואף טרהנו .מדברים אצלנו על פעולה ערבית ,כאילו לפניך
אדמה חרושה ואין אתה צריד אלא לזרוע ,והפועלים עצלים .אני כופר בזת .אדמה
צהיהה היא .מטבע הדברים שאדם רוצת לעבוד ולראות פרי בעמלו ולא לעבוד
לשם מצות בלבד .נזכור את הפעולה בין הערבים התל מארגון פועלי הרכבת :באיזו
ד -

אגודה מקצועית משלגו פעלה ההסתדרות כל כד הרבה ,קיימה מזכירים על חשבונה,
בךצבי נסע ונאם ,בךגוריון נסע ודוב ומשח ואבא חושי .ניסינו במשד זמן רב
לחוציא עתון ערבי .וסוף סוף אין לשכות שאין אנו מדינת שיש לד .אוצרות וחיא
עושה שליזזות פוליטית על חשבון ח״גביר״ ,על חשבון חכלל  1אין אנו אלא תנועת
פועלים הפועלת מתור מסי תברים או מתור עזרת ההברים שבגולה .תזכרו את שביתת
הפועלים ב״נשר״ כמה זה עלה לפועלים היהודים שם וכמה היו מוכגים עוד לתקדיב,
ולא אשמתם היא שהגמול היה זעום כל כך .אני מעדיך מאד מה שנעשה בחיפה ,אני
מהשיב את התוצאות אשר הרגשנו בערכן בהדשים האלה .כל מת שאנו עושים בזה
ראוי שיאמר עליו :״להוציא יקר מזולל״ .אם יש ןזםן שוקדי אחד ,אף הוא תשוב,
ואם יש ערבי אחד המציל בימים אלד .פועל יד״ודי במחצבח ,חדי זח מחזק בגו את
שארית האמונה באדם .ואם אנו מצליחים לקיים באיזו פינח יחסי הברים ביז פועלים
יהודים וערבים בימים אלה לא יסולא תדבר בפז ,ויתכן שברגע ידוע יהיה לזה גם
ערן פוליטי .אבל גס ביפו עבדגו הרבה וזה לא הביא לגו כל פרי בימי המאורעות.
כל מה שאני אומר גגד הפרזות ואשליות איננו גאמר כדי לקצץ בפעולה
הזאת .אדרבא ,אנהנו צריכים לעשות כל המאמצים שבידינו לעשותם ,ולו גם כדי
שמצפוננו יהיה נקי .יש צורך לנסות ולשוב ולנסות ,ולקבוע את דרכנו על יסוד
הנםיון ולא מתוד עיון בלבד .אבל להגיד שאילו היה תרצסלד תתת לעשות את
עבודתו עוסק בארגון הערבים ,היה מצבנו כיום שונה לטובה ,הרי זה שיא הגיתוד.
יש הגיון לכל דבר ,ומי שאומר ככה כאילו אומד :למען תצליהו בפעולת הערבית
עליכם להפנות את המרץ מפעולת ההתישבות ודומיה לפעולת ערבית .ואני סבור
שרק על ידי הרתבת הבסיס ההתישבותי שלנו יוצרים אילו שאנםות אוביקטיביות
להצלהת פעולה ערבית .נעשה כל מה שיש בידינו לעשות ,אד אל נהכה לסרי מהיר.
בזמן המאורעות ,בשעה שדיברו אצלגו על הוצאת עתון ערבי ,תתקומפתי גגד זה
בעומק לבי — ,לא נגד העתון ,אלא נגד האידיאולוגיה של העתון ,נגד העתון כז׳םטת.
גם תגועה צריכה לתרגיש את השעה .יש דברים שעליהם אפשר לענות רק בסטירת־
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לתי .יתכן שמתר תלך אל הפורע ותסביר לו את העגין ,ואולי גם ישמע לך .אבל
ברגע שתותבים בך את הפגיון — אין אתה עונה בדברי תכמים בנתת .לצאת למערכה
בעצם הפרעות עם עתון ערבי ועם אידיאולוגיה ועם פרוגרמה ,עם עתון שאין לו אף
הותם אהד משלו ,שצדיד להפיץ אותו כמו ספרות מיסיונרית — נראה לי כדבר
חםר־טעם .עתה משנעצרה המגפה ־־־ יש צורר לנסות ביצירת עתון ואני אתמוד בו
במידת יכלתי .ושוב ,לא מפני שאני תולה תקוות מוגזמות בעתון אשד כזת ,לא מפני
שיש לי בטהון שימצאו מאות פועלים שיקראו בו ויסבירו את תכתוב בו לאתרים —
אין לי בסהון בזה — אבל כשאנו עומדים במערכה כל כך חמורה איננו רשאים
לנתר על כל גםיון שהוא .אבל גם זאת געשה לא מתוך אידיאולוגיה היודעת למפרע,
ש ז ה ו המעשה הנדרש ,ורואה זאת כהובה מוסרית בפגי עצמת ,ורואת בזת תמצית
סולידריות של פועלים ,אלא כצעד מעשי ,אשר בבחון כפעם בפעם את מעשיותו ואת
פריו .יש משחו מרגיז כשמציגים לנו תביעות כאילו חיינו בני־מלכים ולא בני עם
עני ואביון .ולא דק לורד פיל מדבר ככת אלינו ,אלא גם רבים מאתגו תתובעים
פעולה ללא כל התאמת עם יכלתנו ואמצעינו .חייתי םזחיד מפני אידיאולוגית חדואת
את המאורעות כעונש ,לא על שלא העלינו די יהודים ולא ביצרנו די את ישובינו,
אלא כעונש על שלא עשינו די בארגון הפועל הערבי .איני יודע מה יש באידיאולוגיה
זו יותר — מן המיסטיקה או מן הדמגוגיה .אם גצלית לארגן אלפים או אלף ,ואפילו
מאות פועלים ערבים בארץ ,זה יהיה מעשת רב ומועיל ויתן לגו סיפוק ן אולם לא
זה ישמור עלינו מן הצרות הגדולות .לא זה יוכל לעמוד גגד הםאשיזם הערבי וגגד
האימפריאליזם הערבי וגגד ההיטלריזם הערבי עם תמיכת כל הממשלות המעונינות.
מחכות לנו שנים קשות מאד .מז היום הזה ועד היום שבו יוכל יהודי לשבת
לבטח בארץ וכל יהודי ידע שחוא עולת לארץ בזכות ,עד אז עוד יעבור זמן לא קצר.
וזמן המעבר יהיה חמוד ביותר ואיננו יכולים לקבל שום קונצפציח חמבטיחח לנו
מעבר קל בלי מכאובים .איננו יכולים לעשות זאת .ואת הדבר הזה מבינים גם
אנשים צדדיים ,אני נזכר בשעה זו בשיהה שחיתח לי לפני חמש או שש שנים עם
קאוטםקי .הוא אנטי־ציוני מובהק ,כידוע .מסקנתו שונה ,כמובן ,משלנו :לא כדאי
העסק .אבל באופן כזה אפשר לד״וכית שלא כדאי לקיים את בלגיה העצמאית ,לא
כדאי לה לתיות ,מפגי שרלהלם קיסר יכול מהר להתריב אותה .אלא שאת בלגיה
הוא מקבל כעובדה היה שאין לבטלה אפילו כשמרל קשה אורב לה ,והיהודים הס
בשבילו ״טעות״* ,מיםפארשםענדגים״ ,שהיו מכבר צריכים לעבור פן העולם ולא
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להוסיף תסבוכת לעולם תםםובך .אנתנו יודעים את העובדה המרה הזאת ,שאין
מעריכים אותנו בצדקתנו ,שאין מעריכים את ערך מפעלנו ,את טוהר מפעלנו ואת
הטוב שבמפעלנו .ואין אנתנו צריכים לצפות לשכר בעולם הזה .והתנועת שתדע זאת
תצסרד לתםיק מסקנות .לא איבה ומרירות ,כי אלת רק יתלישו אותנו! אגיד כמו
שאמר יצתק שניגר :אל נרעיל את בארותינו ,נעשה את אשד עלינו לעשות לא מתון־
ציפיה לשכר קרוב ,ולא מתור ההשקפה שצדקתגו גמדדת במידת התועלת שאנו
מביאים לשכנינו ,אלא מתוד יתם אנושי ,םתוד שלילת מידות שוביגיםטיות .אבל יתם
אנושי להוד והתבטלות וכניעת לחוד .ואשר לפתרון השאלה הערבית נדמד ,לי שרק
מסקנה אהת יכולה להיות :אנתנו מוכנים לשלם לערבים מתיר יקר יותר מכל ״ברית־
שלום״ ,יותר מכל בעלי חתםיםח חאידילית בשאלח חערבית ,אנחנו מוכנים לשלם
לחם במיליונים ,באנשים ,בתרבות ,בעזרת פוליטית עד לפאךערביות ,אם זחו מה
שדרוש לחם .לשלם כז ,אבל תמורת מת ז תמורת חיותנו יחודים נסבלים ז לא ,בעד
זאת לא נשלם אפילו פרוטו! אחת .אנתנו מוכנים לשלם מתיר יקר תמורת חדבר
האחד :שיותן לגו להגשים את הציונות .אם חעם חערבי יכיר בזח שאין לו צורר
ואין לו אפשרות למגוע אותגו מתגשמת חציוגות ,ויחדל לשים מכשולים על דרכנו,
נחיה מוכגיס לשלם לו מתיר פוליטי ,סוציאלי ותרבותי כביר.

ב
ל״חבלי איחוד ושלבי איחוד״
״זכינו בשנים האתרונות לראות את הנוער האדץ-ישראלי םקים
מפעלים הלוציים וכיבושיים אשר בהם נתברד• ראינו את נען ,ראינו את
ניודהשיטה ,את תל־עמל ,את סדום ,את מעוז ,את גינוסר .אנהנו רואים
כמה תתתלות צעירות״ )עמוד .(157
בזה דברי בדל לרגל עלית עיךגב )מתור א ג ר ת ההנהגה העליונה
של חםתדרות נוער־צופי־חלוצי *השופר־־הצעיר״ )נצ״ת( .כנרת ,כ״ו בתשרי
תרצ״ח .(1.10.1937 ,לא נדפסו עד כח.

לןןלית קיבוץ ״בתלם" לעין־גב
לתגועות כמו זו שלגו אשר לד .עבר־גיבודים של ביל״ויים ,חלוצינדפורצים
ועולים ראשונים ,מעפילים ,כובשי השממה והעמקים ,נדמה שהגה אין כבר לממשיכים
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לזכות אף הם במעשי־בראשית כאלה .וגוסים להגיד ,תיו כיסופי הערצה של העבד:
ד

T

היו אז ימים ,היה בהם מקום ליצירה ולכיבוש ,ועתה...
אולם ישנם בינינו הברים אשר החזון הגדול והגעלה תי אתם ,פועם בלבם —
ותמיד האמינו וידעו :עוד מתכות גם לנו תקופות של יצירה ,של מעשים גדולים,
תקופות של גבורה ומאמצי כיבוש! עוד תפרוץ ותגבר עוד ועוד שידת •ראשונים״!
אולם זה היה נשמע באזגי הרבים כפיתוי ,כעידוד מלאכותי ,כביכול ,לתפקידי השעה
ההולפים ...ואמנם אתם ,הנה לכם ניתנה ההזדמנות להץכת שההירואיקה הכיבושית
אינה נהלת העבר הנערץ והנכסף בלבד ,אלא גם של ההווה והעתיד.
ד

עליות הכיבוש של הגופים ההדשים בשנת זאת ,יסוד הישובים העובדים
התרשים על הקרקע ,הרי הם לא פרי של פעולה התישבותית רגילה ותכניתית של
המוסדות המושבים׳ לא פרי של •אוצרות~כםף״ ,אפשרויות ואמצעים .העליות הללו
הנז ,להיסך ,בניגוד לכל התכגיות ,הקוים והמגמות ,בגיגוד אולי לכל הלקח
ההתישבותי של התנועת שלנו)קוגםולידצית ,תקציבים וכר( ,אפילו בניגוד ,לפי הדץ,
לחחלטות הקונגרס .כל העליות האלה הנן פדי •המאורעות״ )בכל תכנה ומשמעה
עבורגו של המלה הזאת( ,אלו חן מאמצי חגבורח של דורנו ,חתפרצות של כותות
חחיים וחיצירח ,של כוחות חעלומים לעומת כוחות השהור וההרס .תשובתגו הגיצתת
תן למתנקשים ,לזרים ולבעלי חמזימות גגדנו :בדמנו אנו חיים ,יוצרים ומעפילים.
וחן חנן סמל חימיס חאלח ,חמציגים כבר את חעולח חחדש — החדש בארץ ,בעבודח
ובדרכי חחגשמת של תנועתגו — מול חגורל חטרגי של בנין חארץ ,מול מציאות
חדורשת כל כך חדבח מסירות ומאמצים ,קרבנות ודם ,מול שכנים שלא רוצים לחבץ
אותנו ,שמוכנים להשאיר את השממה בשפפונה״ דק בכדי למנוע בת את עמלנו
הגואל והמהיה ,פול הקיר האםום הזה ,אשר בקושי תודר דרכו קראור שלנו .והעובדה
שדור צעיר כםוכם זכה לפערכת כזאת מוכיתה מה םמון ומה צפון בהובי ההווה
והעתיד ,פה גדולה כל שעה אשד לסגיגו.
זוכר אני ,לפני שלוש שנים ,את הפשא־ופתן והטיפול נענין ההלקה לפהגה
עבורכם בנחלת־יהודה — ואתם עוד בדאשיתכס הייתם — ופאז — אילו היה הכל
בא לפי חתפתתות רגילח לסי תור ודיז ,איפתי חייתם עולים? ואתם לא הייתם
נמצאים כאן ,ופה בפקום זה לא חיתח עוד קיימת גקודת-ישוב עברית חדשח ועובדת,
וגאולת הקרקע לא חיחח באח כאן שעה קודם ,אלא פי יודע מתי ...אולם כוחות
פועלים נהייגו הס פגיעים ודוהסיס בכל כות ראשוגיותס להיות חלוצים ,כובשים,
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פורצי גבולות ...וזאת ההתישבות אינה אלא אותה השרשרת של מעשי־הגבורה,
הפאםצים ההלוציים ,הנדרשים בתוקף הפציאות שלגו.
והרי פםפר זה של ישובים ונקודות חדשות על הקרקע — הנהו דק התלק הקטן
של מה שצריכים אנו לשם פתרון שאלותינו הקשות על ידי ניצול כל תאפשרויות
הגנוזות בבנין מולדתנו ,בגאולת הארץ .וזה רק מוכית לאיזה דברים גדולים והשובים
אפשר לצפות.
עוד טרם ברור וידוע כיום איד תהיה התפתתותכם ,אם יד״יו לכם תגאים
לעבודה שלוה ,בוגת ויוצרת ,אס תיהגו ממתגת הבטתון ותשלום .מי יודע אתה
סיבוכים טמוגים לכם ומהכים לכם בתוך הניתכם ההדשה .וכזאת היא דרכגו ,שהגה
T

מסתירה בהובה את האורב המחכח לגו מחד — עד כדי כך ,שאילו תייגו רואים אותו
מראש אולי לא היינו מוצאים די עוז בנפשנו להתהיל לצעוד בה! וכן געשו
רבות על ידינו ,אשד בדרד ההישוב מראש׳ בתשבוגות מדויקים ורגילים ,לא היו
מתקבלות על הדעת והיו נשארות בבתינת תכניות ומאניים שאינם ניתנים להתגשם.
אולם כזאת היא דרכנו — מעפילים ומוכנים לכל! והתסקיד הוא :להיות סוכנים!

ג
לאחד במאי 1938
)דברי בדל ברדיו ירושלים ,כתובים בכתב־ידו .לא פורסמו עד עתה(.
גלי הרדיו יעבירו הפעם ,ערב ראש חודש מאי זת ,את קול העובד העברי.
מירושלים,

עיר-חזוךאחרית־חימים,

בשפודחחוזים הםהדשת את געוריה כשפת

קיבוץ}-לויות בסי ילדים ועולים ,קורא תקול לתירות ולשויון ,לכבוד־אדם ולשלום-
עפים ,לעפידח על חגפש בפגי כוחות חאפלח והרשע ,לפאפצי בגין גאפגים וסתמידים,
לחליכח ישרת ואפיצת לקראת יפים ,אשד לפרות חכל בוא יבואו.
חארץ חקםגח שלגו איגד .גחשבת במספר הארצות המכריעות כיום חזה בגורל
חאנושות .עפנו חפפוזר בין חעפים ,אשר כבודו לפרפם וכל חארץ לו גרדום׳ אץ
קולו גשמע בין הכותות התותכים את גורל העולם .אולם גם ארצנו הקטנה קשורח עם
העולם ,סובלת בסבלותיו ,והרותות הרעות המשתוללות בעולם מגיעות גם אליגו.
ארצנו המעוגה אתות תיא לספרד ,אשר ידים זרות ליבו בה את המרד האזרהי
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ועמנו המעונה — ראשון הוא לכל פורענות ואהרון לנחמה .כל דיכוי׳ 3ל
עינוי ,כל נישול ,כל ליקוי־מאורות פוגע בו לראשונה .הוא הראשון לתקריב את בניו
מרצוז ומהתלהבות על מזבה שהרוד־העמים והוא הראשון הנדתף כנצר זד ומאום
מתוך האורגניזמים הממלכתיים אשר במו ידיו עמל בהקמתם .טבעי איפוא הדבר
שאנחגו ,העובדים העבדים ,בוגי הארץ הדלה הזאת ,היושבים על פרשת דרכי-עולם,
ערים והדדים כל כר לכל הנעשה במרתבי תבל :כאבנו את חודבנח של חבש ,לבנו
פעם עם חפועל חאוםטרי חנלחם על קיומו ומוסר את נפשו על תירותו ,חרדים אנו
לגורלה של ספרד ,לגורלח של םין רבת חםבל וחעוני .ולבנו ד«ומח חיום עם צ׳כו-
סלובקיה ,האי האהרון להירות ,לדמוקרטיה ולזכויות אדם באירופה המרכזית .יודעים
אגו כי כדור־אדמת אהד לגו ,וגורלנו קשור בגורלם ,וזעזועיה• מזעזעים אותנו .אנהנו
יודעים זאת .אך האם יודע גם העולם ז..
איננו מתנכרים לעולם וליםוריג אד רוצים אנהנו כי העולם לא יתנכר לגו
וליםורינו .אנתנו תיים את תיי חעולם ,אד איננו מתבטלים מפני תייהם של אתרים.
אנתנו עומדים תמיד הכן להושיט יד־אחים לכל מעונה ונלהם על תירותו ועל גאולתו,
אד איננו מסכימים ולא נסכים לעולם לראות את מלתמתנו אנו על תירותינו וגאולתנו
בשורה שניה במעלה .ואם לא תמיד משתף אותנו העולם בשמהה ,תרי תמיד שותפים
אגו באבל .ובאבל שרוי עתה העולם ,ובאבל עטוף גם הגו של העובד .האם על יום-
טוב יתאספו מהר פועלי ארץ-ישראל בהמוגיהםז האם על יום־טוב יתאספו מתר
הפועלים באותן הארצות השרידות ,אשר בהן מותר לבני-אדם המבקשים חידות
ושויון סוציאלי לחתקחל ולחשמיע את דברם ז תאם על יום־טוב יתאספו מחד —
אם יתאספו — נאמני חםוציאליזם במתתרת שבארצות חדיקטטורח ו
לא .אץ אנתנו דשאים לשעשע את נפשנו באשליות .לא מעט נענשת תנועת
הפועלים לארצותיה על כל התעלמות מראיית חדברים כמו שחם .שבע שמיטות עברו
מאז הכריזה תנועת הפועלים את ראש הודש מאי ליום מועד לכל העמלים בעולם,
ללא הבדלי צמדהעור ,ללא הבדלי דת והשקפה ,ללא הבדלי לאום ולשון .יום אהד
לכל באי-עולם ,יום־בשורה ,יום״מפקד ,יום־אהוה .מאז ועד עתה ראה יום זד .רבות:
עליות וירידות ,נצהונות ומפלות ,קול מבשר וקול מוכים ופצועים ,קול גזעקים לדגל
ונשבעים לו אמונים וקול אנקת מנוצהים .אד עוד לא העמיקה התבוסה כבשנים אלה.
לא אתדות אלא פירורים ,לא אהוד .אלא משטמה .שלטונות עריצים הפכו את צבע-
חחירות לצבע-השעבוד ,ואת יום צאת העם ברתובות מתוך תירות ולמען התירות הפכו
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לתרועות־עבדים בפקודת אדוניכדפסקדים .ההמונים צווו לצעוק ולצרות :אהבתי
את אדוני!
כבוד האדם ניתן בימינו לםרמם .אויבי המין האנושי עוד דורכים ברגל גםה
על ראשי עם ואדם והם מתימרים כי הס הולכים מסיל אל היל ,וההמונים מטים
שכמם לעול .וארצות הדמוקרטיה הגדולות רואות את העוול חוגג ואינן מוצאות בהן
את הכות לעמוד בפניו.
כצבא ניגף עומד מהנה הפועלים בעולם .האם רק הפועל גיגף ז האם לא כל
האדם ניגף ז כל בעל־נסש ,כל בךתרבות ,אוהב־אדם ,מבקש־חירות ,דודש־צדק ,הנהו
כיום הזה במנוצהים .אנהנו משלמים הדבת ,אנתנו משלמים מהיר רב בעד פלתםת־
העולם .ולאתר עשרים וארבע שנים אנתנו עומדים יום יום ורועדים אם לא תפרוז
פתר שוב מלתמת עולמית ,אשר כנגדת יתנר כל מה שעבר עלינו עד עכשיו.
יפים עצובים באו לעולם .איננו רשאים לטשטש את קשי פצבנו ,איננו רשאים
לחשתעשע באשליות .אנחנו היים ביפים שהאידיאות תגדולות םולסו והן סםתלסות
יום יום .בשעת שתשבנו שאידיאות גדולות ד״ולכות ומנצתות ,עלח אשםדאי על כסא
השלםון ,כשחוא פתחפש בדמותן של אותן חאידיאות.
בשעח פרח זאת לעולם ולנו ,בשעת זאת שאנחנו פגורשים מכל ארץ ,נדחקים
פכל עמדה וחשערים סגורים בפנינו ,בשעת זאת אץ לנו אלא לראות את חדבדים
כפו שחם ולחאפין בנו בעצמנו .לחאפין באדם אשר לא יכנע ,לד״אפין בפועל אשר
ילפד פתבוםתו ואשר ילפד פשגיאותיו .לא נבקש תנחופים בפח שאץ לחינחס ,אבל
נכיר כי עפידח ישרת ,עפידת נאפנת ,בקשת דרד ,עבודת פאופצת ,ישוב שפפה,
ישוב אדסות תדשות ,חגנח על חבר ,חגנח על כבוד אדם — אלח חם חדברים שנשארו
לנו וגשארו לכל פועל גם בזמנים חרעים ביותר.
ובשעת זאת ישלח חפועל בארץ את ברכתו חנאפנח לכל חבריו חחלוצים
העופדיס נגולת בסבלות ישראל ופצפים ליום אשר בוא יבואו ויצסרסו לפחנח תעובד
נארץ .ובשעת זאת נזכור את אחיגו הגרדסים על צואר בכל הארצות ,הנדחקים
מעפדותיחם ואשד אין להם עוזר ואין להם גואל ואץ להם תקוה אתרת פלבד
גאולתם העצמית.
ובשעה זאת נזכור את אהינו אשר ברוסיה השופרים אפוגים לעפס ,לארצם,
ללשונם ,לםהנה העובדים אשד בארץ ואשר עשרים שנה של רדיפות לא יכלו להם
לכבות את נאפנותם.
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ברכתנו שלוחח לכל הידידים הנאמנים של הפועל חארץ־ישראלי .וברכתנו
שלוהה להמוני העמלים הערבים ,פלתיס ופועלים ,נארץ ובארצות השכנות ,אשר טרם
הגיעו להכרת עצמית של פועל ,פועל תמבקש את שלומו ואת שלום אסיו .ידו של
הפועל העברי מושטת תמיד לעזרת אהים והוא מקוד .להתגבר על כל רותות האיבה
המשתוללות סביבנו .אנהגו רוצים לזרוע בארץ הזאת חיים ושלום .הכם אהד אמר:
מי שמגדל שגי גרעיגים במקום שצמח גרעין אחד הוא המיםיב עם תאנושות .אנתנו
באנו לארץ הזאת להצמיח כאן שני גרעיגים ועשרת גרעינים במקום שתיתח שממח
ואנחנו רוצים שחארץ חפורחת הזאת תחיה מולדת של היים ושל שלום לכל תושביה
ולכל חבאים אליח להסרותח.
ומכאן שלוהה ברכתנו לפועלי העולם ,לפועל האנגלי והצרפתי וחאפריקאי,
לאלה אשר בהם עתה תקנת האנושות לשמירה על שלום העולם ולהצלתו מאסונות
איומים.
אגחגו פוגיס לכל חבר וידיד ,לכל אדם חחרד לגורל התרבות תאנושית
ואומרים לחם בלשון חמשוררת,, :בטרם אתא חליל — בואו ,בואו חכל! מאמץ
מאוחד ,עקשני וער של אלף זרועות .תאומנס יבצר לגול את חאבן מפי חבאר ך״

הערות
א ל מדל פ נ י ה מ ע ר כ ה
;באסיפת אתד במאי  ,1936באםפיתיאםרון של התערוכה בתל-אביב(
רשום םטנוגרפית לסי שיטת י .מימון.
.,דבר״ ,גללן  ,3341י״ב באייר תרציו.4.5.1936 ,
הנאום מתהיל בשורות אלה שלא ניתנו בפנים:
תברים! לאתר שכפת נואפים שקדמוני כבר פתרו את השאלות המסובכות
והקשות של הפוליטיקה העולפית ,והרחיקו את עדותם עד רוםיה וספרד
וצרפת ,אל תתרעפו עלי אם אני אתרכז כולי בנקודת הכאב הגדול שלנו
כיום הזה ,ואקדיש את דברי לעפנו הדל ולארצנו הקטנה.
עמוד  ,11שורה  : 19א ו ת ו א ח ד ש נ ^ ר ף ב כ ב י ש  .הוא אליעזר נטנשטיין ,בן ,24
יליד חוגגריח ,פועל בגבעודשאול .בח באייר תרצ״ו) (30.4.1936גםע בםכונית
פתל-אביב לירושלים! בקרבת רפלח חםפת פכוגית ערבית את חדרך בפניו,
חוא חורד מחכביש ושורף יתד עם הפכונית.
עמוד  ,16שורח  :27ה ש ב י ת ה  .חשביתח חערבית חחלח ימים אחדים אחרי פרוץ
תמאורעות ,בסוף אפריל  .1936תיא נלוותת בדרישת לתפםקת חעליח ,לחטלת
איסור על מכירת קרקעות ליהודים ולהקמת ממשלה לאומית ערבית בארץ-
ישראל .השביתה התכוונה להביא את הישוב העברי לידי חרעבח וחנק על-
ידי בלוקדה כלכלית .פארגני המאורעות והועד הערבי העליון ,שנוסד בזמן
חחוא ,גזרו על סגירת חחגויות הערביות .הושבתה העבודה בגפל יפו והוםרעה
התהבורה בדרכים.
עמוד  ,21שורה  : 16ה ל ו י ת הזן ,ה ר ת ה פ ו ר ע נ ו ת  .ישראל הזן ,כבן  ,70סוהר
עופות ,יליד סלוניקי ,נדצת ביריות על-ידי כנופיה מזוינת בכ״ג בניסן תרצ״ו
) (15.4.1936בסביבת טול-כדם .ראשון להללי םאורעות תרצ״ו .בהלויתו בתל-
אביב גקחלו אלפים .בדרד חזרת פביתיהקברות גתרכזו הםוגים גרגזים
בתהלוכה שעברה ברתובות העיר ולא גשפעה לדרישות חםשסרח לחתפזר.
פרצו התגגשולת ,היו פצועים .רבים גאםרו.
,
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עמוד  ,22שורד : 19 ,שיך אל־קסאם .ראש כנופית ערבית ,בעלת גוון פוליטי-דתי
קנאי ,שרצהה את תםרג׳גט רוזגפלד בהרי הגלבוע ב־ 7בגובםבר  .1935לה
מייתםיס גם מעשי רצת שונים בסביבות היפה.
י ש ר א ל בן־יהודה
)דברי הםפד(
,,דבר״ ,גליון  ,3369תוססת ערב ,י״ז בםיון תרצ״ו.7.6.1936 ,
עמוד  ,24שורה  : 1ישראל בךיהודת — ילד אםתוגיה ,פועל בבית־התרושת ״ד״תרש״.
נפצע יהד עם הברו לשמירה ,בעמדו על משמרתו בשכוגת שפירא בגבול
תל-אביב ,מידי שוםר בריסי ושוםר״מוםף ערבי ומת באור לט״ז בםיון תרצ״ו.
בן  .25עיץ ,,םסר מאורעות תרצ״ו״ ,עמוד .649
מקדשי־החירות ומחללי־קברים
,,

,,דבר  ,גליון  ,3380כ״ט בםיון תדצ״ו .19.6.1936 ,דבר~היום .התתימד .מ .ד.
״םסר מאורעות תרצ״ו״ ,עמוד  .391התתימה מלאה.
עמוד  ,25שורה  : 13והכרוניקר מלפני מאה שנה ויותר .הוא מנתם מגדל
מקאמיניץ שתי בצסת בימי פרעות תקצ״ד ) (1834ורשם אותם בתוברת
,,קורות העתים״.
במצור
)דברים בישיבת הברי הועד־הפועל הציוגי בירושלים ,ב׳ בתמוז תרצ״ו(
״דבר״ ,גליון  ,3399כ״ב בתמוז תרצ״ו.12.7.1936 ,
עמוד  ,27שורה אחרוגת :שאהרי הדשיים )להתהלת המאורעות( יבוא

אורמסבי־גור ויכריז על מלהמת־אזרהים כעל עובדה .בויכות
בבית־הנבהרים הבריטי ,שגתקיים ב~ ,9.6.1936הודיע מיגיםסר המושבות
אורמםבי־גור ,כי ״שלםונות ארץ־ישראל עומדים עתה לפני שורה בלתי
פוסקת של מעשי אלמות בכל הלקי הארץ״ .״דבר״ ,גליון .10.6.1936 ,3372
עמוד  ,28שורה  :29הדין־והשבון להבר הלאומים .מכוון לדיךוחשבון לשגת
 ,1935שהוגש על־ידי מפשלת אדץ-ישראל לועדת המנדטים של הבר הלאומים
ביוגי .1936
עפוד  ,29שורה  : 25איהסאן אל־ג׳אברי .עסקן פאךעדבי קיצוגי מתלב .תיה חבר
חועד חםורייפלשתיגאי שגוםד אתרי פלתפת־העולם הראשונה.
שם :שכיב ארסלאן .אפיר .בן לפשפחח דרוזית בלבנון .פתגגד פובחק
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לציונות .היה פעיל באירופה )בעיקר בגנף( מטעם הועד הסורי-
פלשתינאי .תיבר ותירגם םסרים בעניגי האישלס והערבים .מת בשנת .1946
כבן .70
עמוד  ,34שורה  :16תומס .הית מיניסטר תמושבות בזמן ההוא .תתפטר בסוף
מאי .1936
עמוד  ,35שורה  :6ועדה מלכותית .היא הועדת תמלכותית שנשלהה לארץ על־
ידי ממשלת בריטניה בנובמבר  ,1936כהצי שנה אהרי התתלת המאורעות .לשב
ראש הועדה היה לורד • י ל ! הדיךוהשבון שלה פורסם ב~ ,7.7.1937ועיקרו
היתד ,תכנית־ההלוקה ,אשר עודרה רכות בתנועה הציוגית ובכללה גם במפלגת
פועלי ארץ-ישראל .בדל נמנה על המתנגדים לתכנית ההלוקה .דבריו באותו
פולמוס ינתנו באהד הכרכים הבאים.
יופ הרצל
״דבר״ ,גליון  ,3398כ׳ בתמוז תרצ״ו .10.7.1936 ,דבר-היום .התתימה :מ .ד.
,,בחבלי אדם״ ,עמוד .82
אנו• ל א נ ו ת ר
)נאום באנטורפן באסיפת ״מפעל הבצרוך ,סוף תשרי תרצ״ז ,אוקטובר (1936
״דבר״ ,גליון  ,3482י״א בתשון תדצ״ז.27.10.1936 ,
ג ה ל ו י ת מ ש ה גילינסון
״דבר״ ,גליון  ,3504תוספת ערב ,ז׳ בכםליו תרצ״ז.21.11.1936 ,
״בתבלי אדם״ ,עמוד .230
ג א ץ גילינסון
,

״דבר״ ,גליון  ,3506י בכםליו תרצ״ז .24.11.1936 ,דבר־היום .התתיסה :מ .ד.
״נתבלי אדם״ ,עמוד .234
צופה לבית י^ראל
״דבר״ ,גליון  ,3527ד׳ בטבת תרצ״ז* .18.12.1936
״בחבלי אדם״ ,עמוד .236
עמוד  ,49שורח  :6ד ״ ר ליליגטל ״האשכנזי״ .מגחס )מכם( ליליגטל-1825 .
 .1882יליד מינכן .הוזמן על-ידי המיגיסטר חרוםי אובארוב להטבת
השכלה בין יהודי רוסיה ויסוד בתי־םסר בשבילם.
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עמוד  ,53שורה  : 30םידרת מאמריו )של בילינסון( ״במרי & י ח ״ מאמרים
אלה נדפםו ב״דבר״ בשנת תרצ״ו.
מגילת
)על עדותו
״דבר׳ /גליון  ,3539י״ת
דבר-היום זה והשנים

העינויים של הלשון ה ע ב ר י ת
של דויד ילין בפני הועדה המלכותית(
בטבת תרצ״ז .1.1.1937 ,דבר־היום .התתימה :מ .ד.
הבאים אתריו נשמרו כתיבים בכתב־ידו של גרל.

עמוד  ,58שורה  :7והביאו•)הברי הועדה( ראיה מלונדון .בדיךוהשבון על
עדותו של דרד ילין בועדת המלכותית נאמר :״רומבולד שואל :היודע אתה
נושא מכתבים אהד בלונדון היודע לקרוא עברית ז ילין :שם אין בית לאומי
ליהודים ואין תוק של שלוש שפות רשמיות .מורים ממשיד להקשות :אבל
אתה יודע שיש הרבה יהודים באנגליה?״ )״דבר״ ,גליון  ,3538תוםםת־ערב,
י״ז בטבת תרצ״ז.(31.12.1936 ,
יום לפני עדותו של דרד ילין העידה בפני הועדת תמלכותית
משלחת ההסתדרות — ב .כצנלםון ,דוב הוז ,גולדה מאירםון .בהמשד לעדות
זו כתב בדל מכתב לועדח בדבר חלוקת אדמות בית־שאן לערבים:
אדוני חלורד! בשעת שמסרתי את עדותי לפני חועדח חםלכותית,
מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים ,ודנתי על ״חיחם הבלתי-
אוהד שגקטו בו לגבי הפועלים היהודים והתיילים היהודים המשוהררים״
בעניני חתיישבות ,אמרתי ,כי ״בשנים שלאחר חמלחמח גתחלקו בארץ מאות
אלפי דונמים אדמת״ .הסתמכתי בדברי אלה בעיקר על המעשה המפורסם של
קרקעות הממשלה בביודשאן ,״שניתנו לצמיתות ,ובמתירים נמוכים שונים״,
ולא רק למשפתות שהיו קודם מעבדות את הקרקעות הללו ,אלא אף לאתרים,
למשפהות עירוניות ולאפנדים שלא היו יושבי האדמה הזאת.
ועוד אמרתי ,כי אף על פי שהחלקה שצריכה להינתן לכל משפהה
נקבעה ב־ 150דונם אדמה פורית ובת־השקאה ,היו מקרים רבים שהוקצו
למשפחה יהידה מאות ,ולפעמים אלפים ,דונמים.
כבוד מעלתד דאה את תודעתי זו כ״האשמח ,שחיא מסוימת מאד ,גם
כבדה מאד״ ודרש ממני לתמוד את טענתי באינפורמציה ,אשר תכיל מספרים
ושמות האנשים שבהם הדברים אמורים .וכפי שקיבלתי על עצמי לעשות זאת,
הריני מרצה לפני כבוד מעלתו את העובדות הבאות:
א( כבוד מעלתו הטיל בראשונה ספק בדיוק ההודעה ,שמאות אלפי
דונמים של קרקעות הממשלח נתחלקו בין יתירים.

הערות
הדין ותשכון של ממשלת הוד מלכותו על הנהלת ארץ-ישראל ועבר״
הירדן בשנת ) 1930קולוניאל ,מם (1931 ,59 .מספר:
,,מעריכים כי הוזה גור מודאוארה ,חל על שטת של  381,771דונמים
מטריים .מהם הועברו עכשיו  235,054דונמים מטריים״ )דף .(49
ב( חוטל םפק גם בתודעתי ,שתקדקעות •חולקו במחיר קטן מאד״,
ונדרשתי לחביא פרטים בדבר חםכומים ששולמו למעשה על־ידי מקבלי
הקרקע .תנאי ההעברה של קרקעות בית־שאן היו כדלקמן:
מחיר ההעברה נקבע ב~ 1,5לי״מ לדוגם אדמה נתונה להשקאה.
התשלומים נקבעו ,בהוזה הראשון ,למשד המש עשרה שנה ,מהן המש שנים
ראשונות תםשיות מתשלומי ריבית .בשנת  ,1928לאהד שמקבלי הקרקע לא
עמדו בהתחייבויותיחם וחלק גדול של האדמת נשארת לא מעובדת ,הסכימה
הממשלה להאדיר את תקופת התשלומים למשך עשרים והמש או שלושים
שנה) .דין וחשבון של ההנהלה בשגת  .1928קולוגיאל ,מם׳ .(1929 ,40
ג( ועתה אין לי אלא להגיש רשימה של אנשים שהממשלה חילקה להם
אדמה במתוז בית־שאן ב״תלקות של פאות ושל אלפים רוגמים״ .לתיזוק
עדותי אני רוצה להביא את המיםמכים הבאים:
 (1תזכיר שהוגש לממשלת הוד מלכותו מאת תםוכנות היהודית במאי
 .1930בדף ההשוב לעניננו אנו קוראים לאמור:
א .הכפר תל־שוק ,ששטהו  4000דונם ,הולק כדלקמן :לצאלה הסן
רהים —  109דונם ,למילכת בת יורגים אר־רום ואהותת )תושבות היפה( —
 2081ן ליוםוף אמין אר־רום )תושב מצרים( —  < 1041לאמין ג׳וברן אד־רום —
 347דונם .נמצא ,כי ארבעה מבגי המשפהה אר־רום ,שמהם שנים יושבי הוץ,
קיבלו  3469דונם.
ב .בכפר אשרםיאת ג׳ובראן היו ההקצאות כדלקמן :לגברת ג׳וברן
)מנצרת( —  1380דונם ,ליוסוף זמדיק )מדמשק( —  ! 350לודיע ג׳ורג׳ הודא
)מבירות( —  ! 1700לאליאם עבדאללה —  1320לעבד אל־והאב אל-מהלבי —
 100דונם.
ג .כל הכפר אשרסיאת עבד אל-האדי הכולל כמת אלפי דונמים עבר
למשפתתו ולקרוביו של איש אהד אשר שמו רושדי עבד אל-האדי.
ד .איזור חחמרה שהיה מוחזק בידי חשבם סגר חולק ,בין השאר ,גם
לאנשים אלת :לשלוש נשיו ושלושת ילדיו של חסגוח יוםוף היםין מוםלק —
 1650דונם  1לשלוש נשיו וארבעת ילדיו של המנות מוטלק תוםין מוטלק —
 1200ן לסידיל הוםין מוםלק —  ? 900לסאדיל תוםין מוטלק —  750חנם .נמצא
שהמשפחה מוטלק קיבלה בנוםתאות שונות  4500דונם.
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 (2ממקורות נאמנים אחרים:
א .בית חאב ),,חמולה״( זינאתי ,חכולל שמונח משפתות ,קיבל 7500
דונם אדמח בכפר גזאויח .מאדמת זו ניתנו  3400דונם למותמד זינאתי ד1350
דונם לאחמד זינאתי .שאר בני חמשפחח קיבלו כל אחד  450דונמים ,שטח
גדול פי שלושח משטח המחיח שקבעח חממשלח עצמח.
ב 1209 .דוגם אדמח בכפר חמדית גיתגו לתוםיק טאחר אל-עטרי.
ג .צאלח קאםם אבו רובי ,קיבל  3064דוגם בכפר ג׳בול.
ד 1259 .דונם בכפר מםיל אל־ג׳יזל גמםרו למוחמד םאםאדי.
 (3מר י .חוט ,מן חמשרד הטכני חכללי בחיםח ,מוםר במכתב כתוב
אלי בעגין חנדון את חידיעות חבאות להלן ,חשאובות ממקור ראשון ,וזח
לשונו:
,,באוקטובר  1934נתתם חםכם ביני ובין חג עבד א־לטיף נ ן חג׳
אברחים מכפר זרעין ,גפת ג׳נין ,לקנות ממנו  1877דונם ד 1442יארד אדמת
ג׳יסתליק בכפר יובלה ,איזור בית־שאן .ב״ 30ביגואר  1935גרשמה בספרי
האחוזה של בית־שאן העברה של  1799דונם ד 1044יארד ...אף על פי שרק
הלק מאדמה זו היתד .רשומה על שם המוכר הנזכר לעיל )תלקות אתרות היו
רשומות על שם נשיו ,אחיו ונשותיהם ובניהם( בכל זאת גלוי היה וידוע לכל
תושבי הכפר ,שהאדמה שייכת לתג׳ עבד א־לטיף .ולא ייתכן שהדבר נעלם
מפקידי השלטון המקומי ,כי עבד א־לםיף עצמו היה המשלם את כל המסים —
ורקו ,מעשר וכר ,והוא שהיה שוכר פועלים להרוש את האדמה והוא שהיה
משלם את שכרם ...בידי איש אהד זה היו עוד מאות דוגםים אדמה בכפר
מושבו ,בזרעין ,והוא גם בעל קרקע בכפר אתר״.
גראה ,שידיעת העובדות הללו ודומיהן היא שהמריצה את סר ג׳ון הופ
םימפםון להעיר בדין וחשבון שלו את ההערות הבאות בדבר תלוקת קרקעות
בית־שאן:
•בשעת ההסכם הראשון לא גתכווגו בודאי לתת למישהו ,,עודף
קרקע״ .כל קרקעות בית־שאן גתתלקו ושסתים גדולים כבר גמכרו .שטהים
גדולים אתרים עומדים למכירת בשוק .מתגת האדמה הביאה למידה הגונה של
ספסרות ...הוא )ההסכם( געשה כדי לספק לערבים אתוזת קרקע מספיקה
לקיום ,רמת היים הוגנת ולא כדי לספק להם שפתי קרקע לספסר בהם״.
הדרך שבה התנהלה תלוקת האדמת באיזיר בית־שאן היא ראיה מובהקת
לטענתנו ,שהממשלה לא הגשימה במידה הראויה את סעיף  6של המנדט
הדורש מן השלטון ,,להמרת ...התיישבות צפופה של היהודים על הקרקע,
ובזה קרקעות המדינה ואדמת בור שאינן דרושות למטרות ציבוריות״ .חוכח,
כי בשעה שבידי המתיישב היהודי הרגיל וההייל המשוהרר היהודי לא עלה
,
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הדבר עד היום ליהנות מן הזכות לרכוש קרקע מאדמת הממשלה בבית־שאן,
הרי למקבלי קרקע ערבים ,ובתוכם אנשים ממעמד האפנדים ואף בעלים
יושבי־חוץ ,ניתנו שטהים הגונים שהוברו בידיהם ושימשו להם לםםםרות,
ומשום כד — מתיישבים יהודים אנוסים לקנות חלקים פן האדמת הזאת
!מהירים שאפשר לראותם ,במצב זה ,כמתירים מופקעים ,ובתנאים קשים
הרבה יותר מאלה שבתם ניתנה האדמה למקבלים הערבים.
אגי מקווה ,כי הידיעות המוגשות נמכתב זה ישמשו ראיה מספקת
לתיזוק עדותי ,ויגיעו את כבוד מעלתד לתקור את תסכם בית־שאן הקידה
נוספת ומ?צה .אגי רוצח לחעיר לפגיך כי חקירה כזאת תוכית ,שבעשיית
חחםכם חזח ,הוזנחה ההתתייבות המוטלת לפי סעיף  6של הפנדם בדבר
חמרצת חהתיישבות הצפופה של חיחודים על חקרקע וביחוד על קרקע
חמדינד !.וכי יתר על כן — חחםכם שנתפרש באופן רשמי כאילו נוצר ,,לטובת
עובדי האדמה הקיימים  ,היה למעשה הענקה חגונח מאד לבעלי חאחוזות
תגדולות ולבעלים יושבי ח ח ולספסרי קרקע .לפי דעתי ,משמש חוזה בית־
שאן דוגמה ל״צורה שבה קויים״ למעשח חמגדם *בהגשמת חחתתייבויות של
ממשלת המנדט כלפי הערבים וכלפי היהודים״.
יורשה ,נא ,לי לבקש מכבוד מעלתד לראות את מכתבי זה כתוססת
לעדותי,,) .דבר״ ,גליון  ,3550ב בשבט תרצ״ז.(14.1.1937 ,
,,

,

מלכי ערב
,,דבר״ ,גליון  ,3547כ״ת בטבת תרצ״ז .11.1.1937 ,דבר־היום .חחתימה :פ .ד.
אידיליה פ ל ש ת י נ א י ת מ ק ו ר י ת
,״דבר״ ,שם .דבר־היום .החתימה :ם .ד.
ע ד ו ת לדור
)פתיחה לםסר מאורעות תרצ״ו(
,,דבר״ ,גליון  ,3681ס בתמוז תרצ״ז.18.6.1937 ,
״ספר מאורעות תרצ״ו״ ,בעריכת ברכת תבם ,תוצאת ,,דבר״ ,ת״א תרצ״ז ,עמוד י״ג.
,

תביעה
)בישיבת הועד־הפועל של ההסתדרות עם חברי משלתת
פועלי אמריקה ,בז בשבט תרצ״ז(19.1.1937 ,
,,פנקס״ ,הוצאת הועד הפועל של ההסתדרות ,אדר תרצ״ז ,פברואר .1937
,

משלחת הפועלים היהודים מאמריקה הגיעה לארז־ישראל ב~.7.1.1937
בה חיו :יוסף שלוםברג — חמזכיר חראשי של ח״אמאלגאסייטד״ )אגודת
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הזזייטים בה היו מאורגגים כ־ 150.000פועלים( ונשיא מגבית ההסתדרות
באמריקה ן מכם זריצקי — נשיא אגודת הכובעגים! איזידור גגלר ,יוסף
ברםלר ,סם פרלמוםר — םגגי נשיא ה״אינטרניישונל יוניוך של תופרי בגדי
נשים! ראובן גוםקין — מזכיר ראשי של אגודת חשחקנים היהודים ונשיא
הגעווערקשאפטן » ג׳ק בלוק — חאדמיגיםטרםור של ״אמאלגאפייטד״
בבוסטון .תפקיד המשלהת — להכיר את המפעל חארץ-ישראלי וכן לגטוע
את העצים הראשונים ביער הקרךהקיימת על שפו של אברהם שיפליקוב,
שהוא ומכם פיין פרצו תראשונים בתומת ההתנכרות של תנועת הפועלים
היהודית באמריקה לציונות ולארץ-ישראל ולתנועת ארץ־ישראל העובדת.
עמוד  ,73שורה ) :19עוד לפני היות( מגבית הגורקשפטן .היא מגבית
ההסתדרות באפריקה ,שנפתהה בראשוגה בשגת  1924ותוזרת פדי שגה בשגה.
עמוד  ,73שורה  : 12״ארבייטר־ריגג״ .עיין כרד ג  ,עפוד .403
,

גשו-לי מ ש מ ט א ח ד
,,דברי ,גליון  ,3619כ״ת בגיםן תרצ׳יז .6.4.1937 ,התתיפה :אורי ערערי.
עפח־  ,84שורה  : 9באותה צואה קדמונית .היא צנאתו של הפלד אלכסנדר ינאי
פנית החשמונאים )פלך בשנות  76—103לפני ספירת הנוצרים(.
על מ ה א נ ו מ פ ו ל ג י ם
)באסיפה לקראת הבתירות לועידת ההסתדרות התקלאית,
שנתקייפד ,בםתת־תקוה ,בכ״ט באדר ב׳ תרצ״ת(
,,דבר״ ,בליון  ,3911ב׳ בניסן תרצ״ת.3.4.1938 ,

95

 , i w rשורה  :19כינוסם הבין-לאו־מי )של מפלגות הסוציאליסטים
הבלתי־תלו-יים( .הכינוס נתקיים בפרים ב־ 19.2.1938על פי הזפנת ״הלשנה
הביךלאופית להתאתדות סוציאליסטית פהפכגית״ ,שאליה היו םםוגפות א.ל.פ.
פאגגליה ,ם.א.פ .פההגירה הגרפגית ,הסכםימליםטים האיטלקים וקבוצות
שונות בספרד ,שבדיה ,הולנד ,בולגריה ורופגיה ו״פועלי־ציון ותתוגים
המרכםיםטיים״ מארץ-ישדאל .גם ״השופר הצעיר״ קיים אתם קשרים .עיין
•דבר״ ,גליון .1.4.1938 ,3910
שפ ,שורה  : 29בריילספורד .עיין כרך ד׳ ,עמוד .316
שם :אלן וילקינםון .1946—1892 .סופרת סוציאליסטית ,מהאגף השמאלי
שבתגועת העבודה האגגלית .כתבה ספר ״העיר אשר נרצתת״ על מצוקת
ההמונים בלוגדון.
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)בכינוס הפעילים של הקיבה תפאותד ,גבעת־חשלושת ,ת׳ בניסן תרצ״ח(
״הקיבוץ והקבוצה״ ,הוצאת חועד־חפועל של חתםתדרות ,תל־אביב ,ת״ש ,עמוד .232
עמוד  ,105שורה  : 3מה שקרה ברמת־יוהגן ובבית־אלפא .מכות לניגודים
שגברו במשקים האלה בין תבדי מסלגת פועלי ארץ־ישראל והברי ״הש1מר־
הצעיר״ שבתוכם ,שהביאו ,לאתר התלבטויות קשות ונםיוגות להשאיר את
המצב תקיים על ידי תסכם בין תצדדים ,לעזיבת תברי תמסלגת את בית־אלסא
והצטרפותם אל קבוצת רמת־יוהנן ,אשר הלק מחבריה עבדו לבית־אלסא .בזה
דברי בדל במרכז המפלגה ב־ ,2.1.1938אשר פורסמו בהוברת ״פרשת בית״
אלפא״ ,הוצאת רמת יוחגן ,תש״ב:
שוחתתי עם קדיש שסיפר לי על מצב העגיגים בביודאלפא ,קראתי גם
את תתומר בכתב — את התזכיר של אפרים וגיםיתי להעלות מפי קדיש ,פה
הם הנימוקים של הועדה ,שהניעו אותה לתבוע פתרון זה המוצע על ידה .ועלי
להודות שלא ירדתי לסוף דעתה של הועדה .כשבאים למקום רב־םבל כמו
בית־אלפא ,מקום שהברינו תשקיעו בו שנים של עמל ,מתוד רצון לשמור —
ולו גם במתיר יקר — על משק שגוצר ,למרות הניגודים הרעיוניים התמורים
הנובעים מפגמות ותפיסות שונות ,כשבאים למקום כזה אתרי כל כד הרבה
שנות סבל ורואים שחברינו כמעט הפסידו את עולמם — מה יכול לתלת נורא
יותר מםצב כזח ,שאדם רואח שילדיו נלקחים ממנו וחשפעתו על תינוך ילדיו
נשללת ממנו ,תחילח בחםתד ואחר כד בפומבי ,ואין סוף לכד כי עוד איננו
רואים לאן חדברים עלולים לחגיע — כשבאים למקום כזת ,מדוע צריכים
אנו לחציע פשרת שאין אתת פתרון של אמת ,ולא ערובח לדבר פח בריא,
שיאפשר לאנשינו ליצור את אשר חם רוצים ליצורו שקלתי את חדברים,
ואיני מוצא פתרון בפתרון המוצע .הייתי רואת פתרון ,אילו קמו אנשים אשר
ביקשו ״לתפוס״ את השלטון והיו מודיעים :החלטנו כי שום חלק בקיבוץ
אינו צריך להשתלט על משנהו ואינו צריך לשאוף לשלטון על זולתו בקיבת.
אבל אם אין בידינו לעקור את הרצון הזה לתשתלטות — מה יהיה אם נבטית
סידור לשלוש שנים ,מה ישתנה על ידי כד ? אני שואל ,איסוא ,מת מנע את
הועדה מהציע פתרון רציונלי ,בדרך של שהדור כותות אנשינו במקום ? בעיני
אץ זו שאלת של עזיבת המקום על ידי תברינו .נאמר :יתלוקו .קבוצת אנשים,
בעלת רצון ויכולת משקית שהשקיעת אותה במקום ולא הביאה את היבול
הרצוי — ודאי יש בזת עגין טראגי וגם שגיאת גדולת .אבל אם קרת כך,
ותאגשים עוד לא פג כותם — צ ר י כ י ם הם לקום וליצור פשהו הדש .מבתיגת
חחשבון חאישי אין כל פוצא אחר .שקלתי את הדבר בלבי — תאופגס יש בכך
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כדי אסון גדול למשק ז אפשר .האדם קודם למשק .הפםד המשק אינו הפסד
לעולמים .גם ההברים התדשים שבמקום יכגםו יותר בעול המשק ,ואפשר
שיבריא מן הניתוה הקשת .גם אין לראות בזה הרם לתגועה הקבוצתית .לפגי
שנים ,כשכל עיני העולם היו נעוצות בקבוצה מתוך אי-אמון ובטהון
בכשלונה — היתד .כל תתנועה הקבוצתית מתערערת מכל מקרה של עזיבה
בציבור .אולם מצב זה עבר ,התגברנו ,ועתה הכל יודעים שהמצב שנוצר
בבית־אלסא ,או אפילו עזיבת הלק האנשים ,אינו עשוי להשפיע על דגגיה או
על איזו קבוצה אהדת .הכל יודעים שתפילוג בביתיאלסא לא מן היום נוצר ,יש
לו היסטוריה ממושכת .עוד בימי השמאל בגדוד ובימי ה״איחוד׳ הפרקציוגי
הוברר שבית־אלפא מפולגת ושישגד .במקום קבוצת שמאל אגטי-ציוגית ,וכבר
אז תתחילו הניגודים ,ולאתר שנה או שנתיים הוברר המצב בהתלט .והאנשים
שלנו עשו אכםפרימנט מאין כמותו ,תם ניסו לקיים משק למרות כל הגיגודים
ואפשר שהיו גם מצליהים בזה הלאת אלמלא תאנת הכיבוש של חקיבוץ
הארצי .איגגי דואה ערד מכריע לגימוק האומר ,שעזיבת תשפיע לרעה על
התגועה חקבוצתית .זו חזקה למדי כדי להגן על עצמה ,ואולי אפילו תלמד
מכאן לקת .כל מבקר יבין שבבית־אלפא קרה דבר יוצא מן הכלל — בפרס
שהענין יהיר .גגמר בשלום ,״בלי מכות״ ,והמשק לא יהרם ,במצב זה יבץ כל
אדם מן הצד ,שלא רעיון הקבוצת אשם בכך ,אלא םיטואצית פוליטית מסוימת
חדותקת רגלי חלק מסוים מן חמשק .לא טוב לו במקום ,ועל כן הוא יוצא
מתוכו .מה יהיה אהד כד למקום? אפשר שהשמאל יתקרב לחשומר חצעיר
ויכגם לתוכו ,ביהוד אם המצב בארץ יתפתה באופן שלא יהיה מקום
להתפשסותו של השמאל .אך גגית שגם השמאל יצטרד לצאת — שוב אץ זו
אלא פרובלימה אישית ותברתית ולא שאלה של המשק.
כשאגי שוקל ,לאור המצב חזה ,אם מותר לגו לומד לתברים שחובה
עליהם להשאר במקום ולתשקיע את כל מרצם ההברתי בהתקוםםויות פגיפיות
ללא תקוזז ,אין אני מוצא שאנו רשאים לעשות זאת .מי נותן לנו הרשות ל ת ן
את חבריגו לחיים כאלה? ופי יאמר ,ששלימות הברה פגומה ואומללה זו
עדיפח לנו על חכוח חיוצר של חחברים חעוזבים ? חברים אלת אגו מכירים
אותם .חם ראויים לתפקידים ציבוריים תשובים ,תם מסוגלים לחגד את ילדיחם
ברוחם .ובפצב חגוכחי גיםלת פחם גם אפשרות זו .חיש רשות בםצב כזד,
שנוצר בביודאלפא לומר להברינו ,שהם םהויבים להשאר בםקום לשם
הפריגציפ ? והאס גם ״בכל פחיר״ ? לא .יש גבול לפתיר .אינני רשאי לתבוע
פחברי יותר פפת שאגי תובע פעצפי .ואילו הייתי אגי גתון בפצבם ,אילו
תוברר לי שילדי יתחגכו על כרחי על ידי פדריכים זרים ,שפלבד חתחום

הערות
האורבת גם בלאו הכי לאבות ובנים עוד יהפרו תהום מלאכותית ניני
לביגם — מתיר כזת לא הייתי משלם בעד שלימות המשק!
ועוד דבר .אני םבור שתנועתגו בארז צריכת מאד לדאוג לכך
שאנשינו לא יהיו כפופי קומה .מוצא אני בארץ כמה הזיונות קשים של דיכוי
אנשים ,ואני יודע שתזיונות אלה קיימים בקיבה הארצי של השוה״צ ,בצורה
עלומה אד קשה .אגי אומר זאת על יסוד דברים שמגיעים אלי מתוד הקיבוץ
הארצי ושאינם יוצאים החוצת .אנשים מתרגלים להיות אלמים ,ראיתי גילויים
קשים מאד .ואם תנועת הפועלים בארץ תרצה לשמור על כך שלא נגיע נאז
לתזיונות כאלה המצויים עתה בעולם ,להופעות של צנזורת ודיכוי ורדיפות
ונידויים — היא תצטרד לומר את דברה .אם מיעוט באיזה מקום קם ואומר
שאינו יכול יותר להשלים עם המצב שנוצר במקום ותוא עוזב אותו — יציאה
נזו יש בה גם צד היובי < ידעו האגשים שכך אי אפשר להתגהג .מה שקרה
לפני שנים בגךשמואל ,למשל ,שאנשים שתשבו אחרת היו נאלצים או
לחםתגל לרוחו של חרוב או לעזוב אחד אחד — לא חית בזת מזקיפת קומת
אדם .כמובן ,כל זמן שאנשינו בבית־אלםא תשבו שיש תקוח לםבלם ,לא נ א
שום אדם אליהם לומר שהוא מביט בסקפטיות על חנםיון חזח .אבל מאחר
שאנשים ,שחיו את התיים האלה ,מגיעים מתוך נסיונם העצמי הקשה להכרה
שחמצב חוא ללא נשוא — על יסוד מת נאמר לאנשים אלת :אתם קשורים
למקום בטבורכם ,אתם צריכים לכבול את עצמכם ,או שתצליחו לכבוש לכם
זכויות במקום ,או שאץ לכם דרד אתרת אלא להכנע ולהתבימ• לא יכולתי
לרדת לסוף דעתה של הועדת.
אפשר היה למצוא הגיון בגזירה עריצה זו בשעה שנדמה היה כי
חאיחוד עם השוה׳׳צ קרוב להתגשם והםבכים במקום יחלופו .ואמנם היו רגעיב
שעמדנו על סף חאיחוד .בקונגרס בבזל ישבנו עם חחנחגח של חשומר חצעיר
וגמרנו בינינו שאנו שבים לארץ *מתאחדים .גם לפני חדשים אחדים נעשה
נםיון לאיחוד ,ולא יצא ממנו דבר .מי שמאת את חתגחגותו של חשומר תצעיר
יודע שנזרע זרע כזת של פירוד ,שדרושים מאורעות עולם כדי שחוא יחזור
למסלול של בקשת איהוד .אם מה שקרה בארץ במשך  20התרשים חאתרוניס,
אם גם הפורענות הזאת לא הביאת את אנשי השומר הצעיר לכך ,שלבם יםה
מעט לאיזזוד ,אם אהרי כל מה שעבר עליגו בשגה האהרוגה ,השומר הצעיר
לא רק שלא תתקרב לאיחוד אלא התדהק עוד יותר ממנו ,אזי אץ לראות
תקוות קרובות לאיחוד .אגי ת על פי חעתונות שלחם ,על פי מת שהיה
בקוגגרם ,על פי זח שראיתי באמריקח — איגגי רואח אצלם כל חרדת לכבודה
ע< תגועת הפוליס נ י ס ו ח ה  .כך היה נענין הסכם העבודח ,וכך גם עכשיד
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מסביב לעגין ״חחלוקח״ .איגגי דן ,כמובן ,על ההתנגדות לחלוקה ,אלא על
אופן הופעתו של השומר הצעיר.
ואם להשוב שהשומר הצעיר יםשיד להתקיים קיום גבדל עוד שגים
רבות ,כי אז ברוד שדרכו תהיה לא להקל אלא להכביד על הותיקים שבקרבו.
כדור השלג המתגלגל עלול לגדול בלי סוף .בשעה שהשומר הצעיר הקים את
הקיבה ד״ארצי לא עלח בדעתו שכך יתפתחו הדברים .אינני מסכים לדעה
שחדור תצעיר אינגו ממלא כל תפקיד בדתיקת רגלי חבריגו .ההיגיד שהדור
הצעיר חזח מקבל — אין לקוות ממנו ,שיביא אותו לידי חתחשבות עם
חברינו .מי שמכיר את הקיבוצים הצעירים של השומר הצעיר יודע ששם
הדברים הרבת יותר קשים .חברינו ברמת־יוחנן ל מ ת זאת על בשרם.
הצעת הועדה ,אם נקבלנה ,אינה מבטיחה כל סידור לזמן מסושך.
וכעבור איזו תקופת ניתקל שוב בםבד חזח ,ואולי ביחד חריפות ,ואילי גם
בפתות כבוד בעמידה מצדנו .על כן איני רואה מה רשות יש לנו לעכב את
חבריגו כשהם רוצים לשהרד את כותותיהם .כמובן ,עבירה גוררת עבירה.
אי־עמידת תקיפה של הברינו בזמנים קודמים גרמה לכך ,שעתח חגיעו למצב
כזה .היה זמן שילדי בית-אלםא )מתברת הנוער המקובצת מאחים ואתיות של
חברי בית-אלםא ותל-יוםף( השתייכו לנוער העובד ,אני זוכר את הכינוסים של
אנוער תעובד שילדי בית־אלפא בתדרכת מדריכיהם חיו באים אליהם.
הם חיו מרביצים שם את תורת חשמאל ,אבל חנוער תעובד לא
הרתיק אותם ,אולם הברינו ראו להתהשב התתשבות מופרזת בזה שהנוער
העובד הוא ארגון מפלגתי ,כביכול ,בעיני הברי השומר הצעיר ,וכניסת
ילדיחם לגוער חעובד עלולח לחכביד את חיחםים הפגימיים במקום ,והסכימו
להשאיר הלל ריק .השומר הצעיר לא גמל לתם אותה מידה של זהיתת .אנחגו,
בשיסות עבודתנו ,עשינו את השומר הצעיר לכוה משקי גדול הרבה יותר ממג
שהיה יכול להגיע בכותותיו שלו .אם אץ לנו כלנה ורצון להבטיה לתברינו
בבית-אלםא וברמת־יותנן את הלקם המגיע להם במקום ,אל גקשור את ידיהם.
הבריגו עודם מסוגלים ליצור משקים הדשים ,ואסור לכבול את כוהותיהם.
חבלי איחוד ושלבי איחוד
א .ה ר צ א ה בועידה הרביעית של מפלגת פועלי ארץ-ישראל .רתובות ,אייר תדצ״ת.
ב .ת ש ו ב ה ב ו י כ ו ה .
,,הפועל הצעיד״ ,גליון 15־ ,16כ״ו באייר תרצ״ת,
 ,27.5.1938ועליון 18־ ,17י״ת בםיון תרצ״ח.17.6.1938 ,
חוברת ,,הבלי איהוד ושלבי איהוד״ ,הוצאה מיוחדת פתוד ״חפועל תצעיר״.
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הערות

עמוד  ,113שורה  : 18כשזלמן הספיד א ת שלושת הברינו• הנעדרים .אלה
היו :חיים ארלוזורוב ,משה בילינםון ,י01ף אחרונוביץ.
עמוד  ,122שורח  :25מועצת ציריך .חמועצח תעולמית של איחוד פועלי־ציון
)צ .ם — (.התאחדות ,שנתקיימח בציריך ב~) 29.7.1937בימי חקוגגרם חציוני
העשרים( ,בה נידונה שאלת התלוקה.
עמוד  ,132שורה  :28קנטוניסטים .ילדי ישראל ברוסיה ,שהיו נהטפיס ונשלחים
למרהקים בימי ניקולאי הראשון )במאה התשע״עשרה( לגדלם בבתי אכריס
רוסים ולהכשירם לעבודת הצבא במשך  25שנה.
עמוד  ,144שורה  : 14ענין ארגון אפרים .הארגון למושב עובדים על שם אפרים
צ׳יזייק )ממניני הולדת במאורעות אב תרפ״ט( היה כלול בראשונה יתד עם
הקבוצות ,,שער־הגולך ו״מםדת׳ בתכנית ״מפעל ארלוזורוב״ ,שמקומו נקבע
על אדמת חקרן-הקיפת בעמק-הירדן .אד הקבוצות והקיבוצים בעמק־הירדן
שחתקיימו אז דרשו לייתד את כל חםביבח לחתישבות קיבוצית ותתגגדו לחקמת
המושב .חםכםוך חובא למועצח חתקלאית אשר חחליטח לכונן את חמושב על
אדמת בית־שערים בקרבת נהלל .הדבר בוצע בניסן תרצ״ו.
שם ,שורה  : 15ענין ארגון ויתקין .מכוון לויכות בתוך התםתדרות החקלאית בדבר
התור לד״תישבות על אדמת גבת בין הארגון למושב על שם יוסף ויתקין לבין
הקבוצה על שם קדושי פיגםק .העגין גםתיים בתתלטת המועצה חחקלאית
בתשון תרפ״ז לזכותה של הקבוצה.
שם ,שורה  : 16ענין בירדהשטה .מכוון לבירורים תמפושכים בשאלת קביעת שטח
אדמה מספיק לתתישבותח של קבוצת חתוגים על אדמת בית־השטה ,שהיו
עליו עוררין מצד המשקים הקרובים :בית־אלםא ,עיךתדוד ,קבוצת גבע
ואחרים .הדבר הוכרע לבסוף במועצת ההסתדרות ב־.22.4.1935
שם ,שורת  :18הבר־הקבוצות הראשון .גוםד בועידת הקיבוצים בביודאלםא
בתשון תדפ״ו וכלל גם את קיבוצי חשומר חצעיר ,קיבוץ עיךחרוד ,גדוד•
חעבודח ועוד.
שם ,שורד : 20 .הסכסוך מסביב לענין יגור .בעוד שקיבוץ עיךחרוד ומשק יגור,
שהשתייר אליו ,עמדו על פיתוח יגור כמשק גדול המאחד בתוכו עבודח שכירה
בעיר ומשק חקלאי — ,חתגגדו לכך קבוצת חברים ביגור והלק מתבריתקבוצות.

עמוד  ,154שורה  : 11מהו• הצורך שבבית־אלפא יהיו• ילדים גזולים בערמה
מידי הוריהם ? וזהו• חינוך לאמת ? בעגין זה כתבת תבדת הילדים
בבית-אלפא לבדל ,והוא השיב:
לחבר ב .כ צ ג ל ם ו ן  .באתד מגאומין־ בועידת מפלגת פועלי ארץ•
ישראל אמרת דברים אלת :״לבוא לבית־אלפא ...ושם לגזול בערמה ילדים
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מידי הודיהם? וזהו תיגוך לאמת?״ אנו מדגישים צויד לסבות אליך כי
פירםמת עלינו דברים ואותנו לא שאלת .רוצים אנהנו שתדע מפיגו מה אגתגו
חושבים .האם תושב אתת באמת כי גגזלנו בערמה ? מבלי ידיעתנו והכרתנו ו
חאם חושב אתח ,כי לא חיו בנו בקורת עצמית הזכרת עצמית כאשד התלטגו
על כניסתנו לתנועת? לא .נכנסנו לתנועת מתוך הכרח של נוער חיודע את
הצעד אשר הוא צועד .ולכן אוהזים אנו בדרכנו על אף הקשיים וממשיכים
בה .בודדים היינו ומצומצמים בסינתנו .הסר לנו הרבה בהיינו ,לא רצינו
להיות אהרים מכל שאר בני הקיבוצים ,אשר נמצאים באתת התנועות .רצינו
לדעת ולהכיר נוער ,לתשתתף במלתמתו לעתיד ,בשאלותיו ולבטיו .הורינו
עזבו את בתי הוריהם ויבואו ארצה כדי לבנות אותה ,ליצור להם כאן חיים,
חיי קיבוץ ,תיי שיתוף .חם עשו זאת לחפש את ההםד ,את אשר לא היה לנו
עד עתת ,את אשר הם בעצמם לא נתנו לנו ואשר לא תעיזו לתת לנו לחפש
זאת בעצמנו .מהורינו שמענו על תנועת השומר הצעיר ,על הכות שתם שאבו
ממנת ,אשר קיים אותם עד כה .ראינו את התניעת תזאת כתנועה מגשימה
בארץ־ישראל המרכזת בשורותית נוער רב .ראינו על ידנו את קיבוץ תל-
עמל ,אשר לא רק תנועת השומר־הצעיר מתפארת בו אלא שכל הישוב הציג
אותו כדוגמא להגשמה הלוצית .ראינו גם דוגמת תינוד במדריכנו הראשון,
אשר אליו פנינו בהיפושינו הראשונים .כל אלה היו יסוד לההלטתנו להצטרף
לתנועת השומר הצעיד .זו האמת שלנו .ומה הבד יודע אודותינו ,שמיהרת
לשפוט ול״הטות״ קהל באמצעות דוגמתנו נגד תנועתנו .מה חגך יודע על
לבטינו ,על מלתמתנו התמידית ועל םבלותינו בגלל היותנו בהשומר הצעיר
שהנת בכל אופן תנועה השייכת להסתדרות העובדים .אנתנו רצינו בהברת
ילדים מאוחדת ,לא נרצה להיות מפולגים בעתיד דק מפני זה שהורינו
מפולגים .רוצים אנו להיות גוף אתד ומאותד בעתיד .האץ זה חינוך לאמת?
תושבים אנו כי לא צדקת במעשיך בהכריזך עליגו ועל גורלנו לפני שידעת
מפינו את מצבנו הנפשי.
בית אלפא ,חברת הילדים ,קן השומר תצעיר.
.12.5.1938
תשובת  3כצנלםון:
ל ק ן ח ש ו מ ר ת צ ע י ר  ,ביודאלפא .חברים צעירים ,מודח אני לכס
מקרב לב על אשר פגיתם אלי בדברי תוכתתכם .מבכר אגי חוכחח מגולח על
תרעומת מםותרח .חמםתיר את תרעומתו בא לידי טינא שבלב — וחמוכית
בגלוי ,עלול לחביא לידי בירור דברים ולידי פיזור טעויות ותשדות .והייתי
מכפיל את תודתי אילו חוכחתם לי כי אשמתי ,או כי טעיתי או כי תוםעיתי.

הערות
יודע אגי שאגי עלול לשגות .ואיני בוש להודות על טעות .אמרתי מה
שאפרתי ,מפני שכך נראו לי הדברים .אץ אני רוצה להלעיז עליכם ולא
לתלות בכם אשם ,אדרבא ,פוטב לי שאלכת כי אתכם תצדק ואתי הטעות.
לצערי לא הוכתתם לי כי טעיתי .ורצוני להסביר לכם פ ה אפרתי ו פ ד ו ע
אפרתי את דברי בועידת פועלי ארץ-ישדאל .לא התכונתי כלל וכלל לדבר
עליכם דווקא .תסצתי להסביר עד כפה רצוי והכרהי שכל הנוער תפתכונן
להיות היי עבודה הלוציים לא יהיה פסולג להםתדרויות שונות ,הפקייפות
פתיצות בץ ילד לילד ,אלא יתאהד להברת ילדים אתת גדולה ומקיפה ,רבת־
ענץ ורבת יכולת תינוכית .ועוד אפרתי ,כי ילדים בגיל צעיר ,הפכבדים את
עצמם ואת עצמאותם האמיתית הבלתי־מזויסת ואת תירוודההחלסה שלהם —
איגם צריכים למהר ולההליט לאיזה מן הגושים ההתישבותיים שבהםתדרות
ולאיזה מן הכיוונים הפוליטיים הם מבקשים להצטרף .אמרתי ,כי בתירת דרך
זו יש בה פפש ,רק אם היא באת לאתר לימוד והתכוננות ושיקול רב ועם
קצת נםיון היים .וכל ״הגדרה עצמית״ באותו גיל צעיר שבו נכנסים אצלנו
ילדים להסתדרות נוער ,בטרם טעמו טעם היי עבודה — אינה שלה הרבה
פבחינה רעיונית ושכלית .ועוד ביקשתי להסביר פה רב הנזק ההינוכי ותחברתי
אשר בתתפרדות הנוער ההלוצי להםתדרויות שונות ופתחרות ,ואפרתי כי
פתור התתרות ורדיפה אתר גסשות ילדים באים גם לידי נקיטה בדרכים לא
כשרות .התכנגתי בעיקר לדברים הגעשים בבתי־הםםר שבערים ובפושבות,
אולם אגב דברים אלה הזכרתי גם את הדרך שבה הוקם הקן בבית־אלסא .דרך
זו גראית לי בלתי הגונה.
אתם נסגעתם פדברי ושאלתם אותי פת אני יודע על עניגכם .אופר
לכם ראשית כל פפי פ י אגי יודע .א( פפי חברי וידידי בםקוס .הם איגם
פעטים .פחם שאגי פשותף אתם בחשקסות ובדעות עיקריות וחם גם תברים
אתי בתגועח אחת ,תפבקשת לאתד את כל פועלי אדץ-ישראל לשם הגשפת
הציוגות הסוציאליסטית ,וכן גם ,כפוגי ,םבקשים לאחד את כל ועושים
הקיבוציים )הבר הקבוצות ,הקיבוץ תפאותד ,הקיבוץ הארצי( לתגועה קיבוצית
אתת .פחם גם שאיגס חברים לדעותי ולפפלגתי ,ופהם אפילו שפתגגדיס
לדעותי ולפסלגתי .את רובם אגי פכיר כפעם םצעדיהם הראשוגים בארץ.
ידעתי פשהו פדרך־חייהס ופהיפושיהם עוד לפגי היותם בבית־אלסא ,ידעתי
באיזה כוח נפשי ,ובאיזו התפכרות הם ביקשו את דרכם בבית־אלסא ,ידעתי
את פםירותם ואת גאפגותם לפקום ,את תרדתם לשליםותו ,וידעתי־ גם את
פכאובם לאיפת הפילוג תתלויה באויר הפקום היסה הזה .בפשך שגים רבות
לפדתי לתוקיר אותם כאגשי עבודת וכאגשי אמת .הרבה הקשבתי להם הפעם.
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ושמעתי את דעותיהם ,וגס דעות סותרות זו לזו .מתם למדתי הרבה ,ולפי זת
קבעתי את יחסי .ב( תיתה לי שיהה ממושכת באלת תעגיגים עם תבר מההגהגה
הראשית של הקיבוץ־הארצי ,שאמר לי ,כי הוא בקי הרבה בסבכי המקום
ובפרשת ה״קן״ .ג( שותתתי עם הבר אהד מן הועדה הבידקיבוצית שהקרה
את שאלת בית־אלפא .הבר זה הקדיש הרבה לילות רמים לתקירת עגיגי
המקום ,וגם עשת בפיםב יכלתו לתשפיע במקום למגוע םכגת הפילוג .כל זת
ד

ודאי איגנו מספיק כדי לחוות דעה על כל מיגי שאלות שלכם ושל המקום .אך
זח חםפיק לי שאראח עצמי רשאי לומר פסוק אחד :קן חשומר חצעיר במקום
הוקם ב ע ר מ ח ,אכן ,מלח קשח מאד .תאם מותר חיח לי לגקוט בד .ז אתם
במכתבכם מסבירים הרבה עניניס ,אך עוברים בשתיקת על ד ר ך תקמת ה ק ן.
ואליעזר הכהן ,שענת על דברי במאמר גדול ב״דבר״ ,מ א ש ר את העובדה,
כי הקמת הקן ד״יתה ב ת ם ת ר מ ן ה ה ו ר י ם .לכד קראתי ״בערמה״ .ועל
זאת שאלתי :האם זהו תינוך לאמת ז ראיתי בזה הריסת יחסי אמת בין ילדים
להוריהם .ראיתי בכך סיבת מוצדקת לעורר בלבבות תששות כבדים על עתיד
ד״חברה במקום .אודה ,לא העליתי על דעתי כי אתם עצמכם ביקשתם להערים
ולתםתיד את הדבר מן החורים ומן חחברת במקום .לפיכך נםיתי ליחס את
המעשה לאיזו השפעה מן התוץ .לא קבעתי ולא יכולתי לקבוע מ י הוא
האהראי להשפעה כזאת א ת ר י ו ת א י ש י ת  .מכתבכם השאיר שאלה זו
בסתום .אס כי השאלה תשובה למדי .אם יתברר ,כי תשדתי בכשר — הריני
מוכן לבקש את םליתתו.
נמנעתם םלתםביר לי ענין זת ,אך תתת זאת ביקשתם להסביר לי ,כי
מתוך ״בקורת עצמית וחכרח עצמית״ חחלטתס להקים את ת״קן״ ,וכי עשיתם
זאת ״מתיר הכרה של נוער תיודע את תצעד אשר תוא צועד״ .רשאי כל אדם
להאפין בעצמו כי הוא עושה את מעשיו מתוך הכרת עצמית ובקורת עצמית,
וכי הוא יודע את הצעד אשר הוא צועד .אך גם הזולת ,המתבונן במעשיהם של
בני אדם ,רשאי להפיל ספק ולשאול :האומנם הם עושים את מעשיהם מתוך
בקורת עצסית והאומנם הם יודעים מה הצעדים אשר הם צועדים ז ואם אתם
מבקשים שאאמין לכם ,עליכם גם לשמוע לקושיות ולישב אותן .אינני מםיל
כל םפק בדבר ,שכל ילד רשאי לבתור לעצמו את הסתדרות הגוער הםובת
בעיניו .אך אם אתם באים ו פ ג מ ק י ם את בתירתכם ,האין אגי רשאי להרהר
אחרי גימוקיכם ולבחון אותם במאזגי־ההגיון ז אתם מסבירים כיצד הגעתם
לבתירת זו ,ואתם אומרים :״לא רציגו לחיות אחרים מכל שאר בגי חקיבוצים״.
והנה אגי מעיף עין על םביבתכם ,ורואת את שאר בגי חקיבוצים ,וחם בגי
גבע ועיךתרוד ותל-יוםף ,ילדי העמק כמוכם .וכי משום שלא חסצתס להיות

הערות
שובים מהם ,לפיכד בהרתם לכם דווקא לא להימצא אתם בהסתדרות בוער
אתת ,כי אם לפרוש מהם ז
ובהםבירכם כיצד מצאתם את דרככם להשומר תצעיר אתם מוביב
כמת בימוקים .ב י מ ו ק א  :״תבועה מגשימה המרכזת בשורותיה בוער רב״.
ודאי ,זהו שבת באה• אד האם תשבה הזה הלם את השומר־הצעיר בלבד ,איבו
הולם גם את הבוער העובד ואת מחבות העולים? וכי הללו איבן תביעות
מגשימות ואיבן מרכזות בשורותיהן בוער ר ב ו ובכן ,מה היסוד בגימוק זה
דווקא לקרב תםתדרות אתת ולהרהיק הסתדרות אהדת ז ב י מ ו ק ב׳ :״ראיבי
על ידבו את קיבוץ תל-עםל ,אשר לא רק תבועת השומר הצעיר מתפארת
בו ,אלא שכל הישוב הציג אותו כדוגמא להגשמת תלוצית״ .ודאי ,קיבוץ
תל־עמל ,הוא קיבוץ תלוצי גאת ,ורשאי כל אדם לדאות בו דוגמא להגשמה
תלוצית .אד האם רק בתל״עמל בלבד מתפאר הישוב ולא גם בטירת־צבי?
וכי ״התפארות הישוב״ צריכת לשמש גימוק לבתירת דרכים בתיים ולהעדפת
צורת קיבוץ אתת על שגיה? הישוב מתפאר גם בדגגיה ובגהלל ,ובחולדה
ובתל־תי ובאפיקים ובאשדות יעקב ,ואין זה מוגע את כל אתד ואתד מאתבו
לבהור לו את דרכו לפי טעמו .ואם הוא בא לגמק את טעמו הוא צריד להסביר
מה ראה בזה ולא ראה בזה אך לא להסתמר על ״התפארות הישוב״ .ואם
תאמרו ,כי בהרתם בתל-עמל מפגי שהוא השכן הקרוב ביותר ,אשאל:
האומבם כל כך קצר הוג־הדאית שלכם ,שאתם רואים את תל־עמל בלבד ואין
אתם רואים גם את בית־השיםה ושדה־גתום וטירת־צבי ובקורות יותר דחוקות ?
או חתבובבתם לכל אלת ,הזכרתם את יתרוגותיתם ומגרעותיחם ,ומתוד
חתבובבות זאת חגעתם לתקמת ״חקן״ז
בבית ,כי רק לתיבם מתמיד אבי כל כד בשאלותי .בביח ,כי באמת
ובתמים מתוד בקורת עצמית והכרת עצמית ומתוך ידיעה הגובת בכל צורות
ההתישבות למיביהן ומתוך הכרה ברורה של כל הסתדרויות הגוער — ,מתור
הבהבה ברורה בכל הכיוובים המדיביים והרעיוביים שבטפלו לתבועות הבוער —
בתרתם את דרככם .יהא כד• אד תאם גס ידעתם באמת את הצעד אשר אתם
צועדים ,כאמרתכם ? האומגם גם שקלתם בשעה שהתלםתם להתארגן בקן של
השומר הצעיר ,מת תתוצאות העלולות לצמוה מכאן לגורלה של הלקוד
מולדתכם ,של בית־אלפא האהובה עליכם ? הלא ילדים גדולים אתם .ודאי לא
בעלמו מכם תבאי המקום בו אתם תיים וסבלות אגשיו .ודאי ידעתם כי הילוקי
דעות קשים מקבבים במקום הזה ,וכי הרבה מאמצים הושקעו בו למען קיימו
בשלימותו ולמען מבוע בו השתלמות הלק אהד על משבהו .ואפשר גם השבתם
על כד ,כמה מאמצי בסש צריכים אבשים להשקיע כדי לקיים אתדות במקום
,
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שמצויים גורמים מפרידים הזקים כל כך .והנת באתם אתם ועשיתם מעשה
קטן .ומעשה קטן זה לא הוסיף שלום ואחדות למקום אלא הגדיש את סאת
הניגודים וההששות .וצעד זד ,שלכם משמש עתה גודם ליםורים רבים ,ויתכן
שהוא מעמיד בסכנה את שלימות הקבוצת .יתכן ,שישנם אנשים האומרים
שכל זה כדאי וראוי ,ובלבד שבבית־אלפא יתקיים קן של השומר־הצעיר.
אפשר גם אתם הושבים ככה .לכם ,כמובן ,ההחלטח .אד תאם באמת ובתמים
ידעתם מראש ,בשעה שהתלטתם לארגן את הקן ,מ ה ו ה צ ע ד א ש ד
א ת ם צ ו ע ד י ם ו ל ק ר א ת מ ה ה ו א מ צ ע י ד את בית-אלפא?
הידעתם וגם קיבלתם עליכם את האתריות לתוצאות?
אגב ,לא אסתיר מכם כי יש במכתבכם משפטים אהדים אשר תכגם
איננו מהולר לי כל צרכו .הנה אתם כותבים כי תיפשתם את התסר לכם ,מת
שהוריכם לא נתנו לכם ואת ,,א ש ר ל א ה ע י ז ו ל ת ת״ .אף על פי שאני
סבור כי להוריכם יש עושר נפשי ועוד הרבה יש בכוהם לתת לכם ,הריני
מסכים אתכם ,כי אין אתם צריכים להסתפק במת ש״נותנים״ לכם )ולא רק
במה שהורים ומורים נותנים ,כי אם גם במת שמדריד קן נותן( ויש ויש
לכם להפש בעצמכם .אבותיכם ,שהם עצמם םוללי־דרך לדור ולדורות ,ודאי
ישמתו לראות אתכם מחפשים ומהדשים בכותות עצמכם .אד מדוע אתם
אומרים על הוריכם כי לא תעיזו לתת לכם ז וכן לא מובן לי תוכן הודעתכם,
כי ,,לא גרצת להיות מפולגים ב ע ת י ד ״ ,, ,רוצים אנהגו להיות גוף אהד
ומאותד ב ע ת י ד״ .היכן הברת הביטות שאפשר לבטת בה את אתדות הדעות
לעתיד לבוא? חרצון לאתדות חוא טוב ויפח• אד כיצד תקיימו אותו ז הלא
גם מייסדי בית-אלפא הפצו להיות גוף אהד ומאוהד .והגד .תלק מתם גםרד
בראשית הדרה ותמצאו אותם במרהביה ובמקומות אתרים .והגשאדים תיו
ועבדו ,למדו וחשבו ,ומחשבותיהם גפרדו .כיצד יכולים אתם לתבטית,
שמתשבותיכם לא תיפרדנה? היש אדון למתשבותיכם ,אשר יצווח עליכם:
תתשבו ככת ולא אתרת ו כל חברח רוצח לחיות שלמת ולא מפולגת .הנת אני
רוצח כל ימי שלא רק חברת תילדים בבית־אלפא תתיד .לא מפולגת ,וגם
כשתגדל ,אלא גם שכל ציבור הפועלים יהיח לא מפולג .אך חאם גוכל להשיג
את האתדות הזאת על ידי מה שגכדית את כל הפועלים להשוב לפי צו אהד ?
ש ה ב ר ה ה פ ש י ת ת ו כ ל ל ש מ ו ר על א ת ד ו ת —
צדיד
א פ י ל ו כ ש ת ב ר י ת מ ת ו ל ק י ם ב ר ע ו ת י ח ם ,ושכל אחד יהיה
חפשי לתשוב את מהשבתו הוא ולהביע אותה ולחגן עליח ,ושחחבדח תכבד
את תופש המתשבת של הבדיה .ומת תעשו אתם המבקשים לתיות גוף אחד
ומאוחד ב ע ת י ד  ,אם יקומו ביגיכם ילדים שיעיזו לתשוב את מתשבתם לא
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לפי כל הפקובל אצלכם בקן ,ואפשר ילפדו ויאזינו ויתשבו אתרת פפה
ששפעתם פפי םדריכיס ו האם תצוו עליהם כי לפען האתדות של ״הגוף האחד
וחפאוחד״ ,ינתרו על הבקורת העצפית האישית ועל ההכרה העצפית האישית ז
אחזיק לכם טובת אם תואילו לתםביר לי את הדברים שאיגם פהונרים
לי .כי רצוגי לדעת אתכם לא פפי אחרים ,כי אם פפי עצפכם .אפשר חשפעתי
עליכם רוב שאלות ,ואפשר חקשיתי לשאול• אד עם עזבתי עבודות אתרות
והתפניתי לכתוב לכם ,עשיתי זאת לא לשם חתנצתות ,כי אם פפגי שהשאלות
חללו גוזלות את פגותתי .תםצתי לראות את ילדיגו כגורם םאחד את חברת
חעובדים ולא כגורם פפלג.
ידידכם גם בשעח שחוא הקשה לשאול .ל״ג בעופר ,תרצ״ח) .״פרשת בית־
אלפא  ,עםוד .(54
,,

אדשפיז ה ד ו ר ו ת
)ג .םוקולוב(
פוםף ל״דבר״ גליון  ,3374כ״ב בםיון תרצ״ו.12.6.1936 ,
״בהבלי־אדם״ ,עפוד .190
מכאוב הסופר
״דבר״ ,גליון  ,3530ת׳ בטבת תרצ״ז .22.12.1936 ,דבר חיום .חחתיפח :פ .ד.
״בחבלי אדם״ ,עפוד .260
עפוד  ,165שורח  : 14ליום השלושים למותו של זלמן אפשטיין .חוא גפםר
בז׳ בכסלו תרצ״ז .בן .76
עפוד  ,166שורת  : 10אלמלא שטיבל ,מי יודע מתי היינו זוכים לכינוס
כתבי ברדיציבםקי וברנר .א ב ר ח ם י ו ם ף ש ט י ב ל ) - ( 1 9 4 6 - 1 8 8 5
םייםד תוצאת הספרים הקרויה על שפו ,שהוציאה בץ חשאר גם כתבי פיכה
יוסף ברדיצ׳בםקי וכתבי יוסף חיים ברגר.
שם ,שורה  :21חושי הארכי .כיגויו הספרותי של הסופר העברי יתיאל יוסף
לבונטין.1936—1864 .
שם ,שורה  :22סיפור היסטורי ״ימי המעשה״ .נדפס ב״השילות״ ,שנת תרג״ה.
שם ,שורה  : 25יהושע טחון .ד״ד יהושע טהון .1936—1870 .פםגהיגי יהדות פולין.
סופר עברי ותיק וםטיף בקראקא.
על מ ב ש ר חעליח וחהתישבדת העובדת
״דבר״ ,גליון  ,3556תוספת ערב ,ט׳ בשבט תרצ״ז.21.1.1937 ,
עפוד  ,167שורה  : 8יוסף ויתקין .עיין כרד ד  ,עפוד .303
,
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על ק כ ר ו ש ל א ל כ ס נ ד ר זייד
,,

״דבר  ,גליון  ,3995י״ד בתמוז תדצ״ה.13.7.1938 ,
עפוד  ,170שורה  : 14אלכסנדר זייד .1938—1886 .פועל ושיפד .עלת בשנת 1904
מרוסיה .מראשוני ״פועלי־ציוך בארץ ,מפייםדי ,,השומר  .הוא היה אתת
הדמויות העממיות שבהייהם ובמותם רקמו את אגדת השמירה העברית
בדורו בגבורתה ובקידוש־שנדי&דאל שבה.
בליל גבעת־עדה .בליל י״ב בתמוז תרצ״ת ) (11.7.1938הותקםת גבעת־עדה
על ידי כנופיה גדולה של ערבים .גרצהו ראש השמירה ,גוטר ואשת אתת.
ההתקפה גהדפה הודות לגבורת קומץ המגינים והעזרה בעתה שהושטה על ידי
ישובי הסביבה.
,,

הינץ• ו ק ר ק ע
)מתוך דברים שנאמרו בנשף מועצת המהגכים בגיו־יורק למען
הקרדהקיימת ובפגישות אהרות עם מורים עברים בארצות הברית(
,,דבר  ,גליון  ,3832כ״ז בטבת תרצ״ת.31.12.1937 ,
,,

עמוד  ,175שורת  :26לגבי זה אין הבדל בין ״רבי״ ל״חייא" .בשיגוי תוכן
במקצת מן האמרה המצויה בתלמוד,, :רבי לא שנאה ,דבי חייא מנץ לו״,
T

כלומר :מנין לו לתלמיד מה שלא נשנה על ידי רבו.
עמוד  ,178שורה  : 6הפרופסור צבי שפירא .עיין כרד ג  ,עמוד .395
עמוד  ,179שורה  :6״ארבע ערי־הקודש״ .אלה הן ירושלים ,הברון ,טבריה
וצפת ,שגקראו כך בספרות ארץ-ישראל עד תקופת הישוב ההדש.
עמוד  ,180שורת  : 15״פדיון־עבודה" .מגבית ההסתדרות לעזרת מהוםרי־עבודה.
,

מזמור שיר ידידות
״דבר״ ,גליון  ,3979כ״ה בםימ תרצ״ת .24.6.1938 ,החתימת :ירובעל.
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האמוגה״ מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק .יצא בתוברת בת  4עמודים
בלונדון ובירושלים .עיין :כתבי הגרא״י קוק ,רשימת ביבליוגרפית מאת
י .ורםל ,ירושלים תרצ״ת ,עמוד .15
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סולידריות ביךלאומית ־־ 20
סולידריות פועלית — 94 ,13
,,סולל בונה״ — 88
סוציאליזם — 169 ,132 ,13
סמינר הקיבוץ המאוהד — 141 ,125
ספכות ההסתדרות ־־ 147 ,123
כפר מאורעות תרצ״ו — 64
סדום — 151 ,127
סוקולוב נ159 ,92 ,49 — .
כורית — 60 ,30 ,15
כטאלין י .־־ 17
סימפםון ג 35 — /
כלנטר ,ר׳ ישראל — 139
סמואל ה16 — .

םמולבםקין פ164 ,42 — .
ספרד — 95 ,75 ,37

ע
״עבדות בתוך מהפכה״ — 18
עבודה — 169 ,93 ,43
עבודה עברית — 178 ,90 ,80
עבודה ערבית — 89
עברית — 175 ,128 ,56
עדות המזרת ־־ 129
עזבון גולדברג — 167
עזרה הדדית — 152 ,115
עידית תל״אביב — 184
עליה — 142 ,58 ,39
עלית בדוים — 15
עליה שלישית — 23
עליה שגיד167 — .
ענדעובד — 154 ,100 ,84
עתוגות עברית — 161 ,50 ,42
עבד-הירדן — 179 ,16
עוני עבד אל-האדי — 60
עיךגנים — 86
עיךהדוד — 184 ,145 ,99
עיראק — 60 ,30 ,15
עמאן — 61
ערב — 177 ,59 ,12

פ
״פארווערםם״ — 74
פדיוךעבודה — 180 ,115 ,22
פועלי מושבות — 88
״פועלי־ציון״ — 135,94 ,87
פועלים עידוגיים — 88
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מפתח ענינים ,שמות ומקומות

פילוג — 133 ,94 ,87
פיצויים לגסגעי חמאורעות — 28
פקידות חברון — 167
פקידות ממשלתית — 56 ,27
פ.ק.פ89 ,18 — .
פרעות צפת — 25
פרעות רוסית — 18 ,11
פרשת ביודאלפא — 146
פאוזי ביי גוםיין — 62
פולין — 148 ,124 ,40
פומפדיתא — 161
פיין מ73 — .
פייצל — 29
פיגם י .פ163 — .
פישמן י .ל ,.חרב — 139
פלוגגיאן מרדכי ־־־ 49
פפר א168 — .
פראג — 161
פדישמן ד164 — .
פדגטש ל35 — .
פרץ י .ל164 — .
פתת־תקוח — 80 ,31
צ

קיבת גלויות — 113
קבוצה — 176 ,150 ,92
קבוצת •אתלה* — 88
קואליציה — 34
קולקטיביות רעיוגית — 121 ,106
קומאיגטרן — 17
קומוניזם — 177
קוגגדםיס ציוניים — 148 ,107 ,78
קגאות — 18
קגטוגיםטיס — 132
קרגות לאומיות — 173 ,78
קרן הוםר־עבודה — 143 ,94
קרקע — 173 ,92 ,37
קאהיד — 65
קאוקג׳י ם60 — .
קוק ,הרב אברהם יצחק — 185
קארו י25 — .
קורדובה — 161
קושגיר ש80 — .
קראקא — 161
קריפם םטפורד — 96
48
קרלםבד
ר

ציוגות סוציאליסטית — 124

רביזיוגיםטים — 98 ,33

ציריך — 122
צפת — 41 ,25
צרפת — 185 ,75

ראשורלציו! — 167
ד׳ בגימין — 182
רובשוב ז113 ,49 — .
רומא — 161 ,65
רומגיה — 77 ,40
דוםיה — 177 ,95 ,31,19
רחובות — 150

ק
קבלגות — 87
קיבת — 117,108

מפתת עניבים ,שמות ומקומות
רחל )בלובשטין( — 166
ריאד — 61
רמב״ם — 161,83
רמת־חכובש — 39
רמת-יוחנן — 146 ,105
רעננח — 130

ש
שבועת משפטית — 82
שביעי של פםת — 144
שביתת ערבים — 37 ,16
שויון — 169 ,132 ,115
שויון עמים — 177
שיתוף — 152
שיכון — 94 ,77
שליתי ציבור — 144
שליטי ערב — 59 ,39
שאו ו35 — .
שניגר י184 — .
שטיבל א .י166 — .
שיין א184 — .
שיך-אבריק — 169
שיך אל-קםאם — 22
שיפליקוב א77 — .
שיפמן פ186 — .
שכוגת־בורוכוב — 184
שכיב ארםלאן — 29
שכם — 63
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שלוםבדג י73 — .
שמאלי א184 — .
שמתוגית יהודית — 137
שםטוב ל83 — .
שפיגוזה ב161 ,83 — .
שפירא צ178 — .
שץ צ166 — .
שר א69 — .
שרתוק מ82 — .

ת
תנועת הפועלות
תנועת הפועלים
תנועת הפועלים
תנועת הפועלים
תנועת הפועלים

— 123
בארץ־ישראל —
76 ,23
באנגלית — 116
היהודית — 75
העולמית —
90 ,53 ,43
באיטליה — 53

תנועת השהרור
תנ״ד ־־ 176
תעשיה — 58 ,38
תרבות — 124 ,57

תבורי א150 — .
תומם — 34
תורכיה — 33
תל־הי — 69 ,39
תל-עסל — 127

