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נובח הבגידה של ממשלת המנדט

לא עת פ ת ר ו נ ו ת  -ע ת להיאבק
)בועד הפועל הציוני .השון תרצ״ט ,נובמבר (1938
עם פתיחת הועד הפועל.

כשנתכנםנו יחד אהרי ברד המכות —

הםןרת יהודי צ׳כוםלובקיה לידי היטלר ,גירוש נתיני פולין מאשכנז ,הדץ־
וחשבון של ועדת וודהד ,ובעצם הזןעה הנאצית החדשה האיומה מכל
הקודמות לה — ,נראה היה לי כי בנו ,הנאספים כאן ,חוזרת ומתגלמת
תמונת־קדומים :עדת יהודים נמלטים ,מאוחדים אחדות מיוחדת במינה שאין
כמותה בעולם ,אחדות שהיא למעלה מכל הניגודים הזמניים :ללא מפלט,
ללא דרך וללא מוצא וללא ידיעה מאין יבוא עזרם ,ואף על פי כן הם
עומדים

בפני כל העולם ,ובעמידתם זו גם כוחם.

עם המשך הויכות הלכה הרגשה זו וגזה .הזרנו ל״מציאות״ ,כלומר,
להרגלינו .שכחנו כי הוטלנו שוב למרתפי האינקביזיציה .שכתנו כי פיחות
עצומים המשתלטים בעולם ההליטו

ל כ ל ו ת נ ו  ,לכלות את כולנו ,על

ניגודינו האמיתיים והמדומים.
על מה אנו מתוכהים פה הפעם? על יום אתמול .גרינבויס מוכיה
מה טוב היה אילו היתה התלוקה מתקיימת.

אוםישקין

אומר

אשרינו

שאסון החלוקה נמנע מאתנו.
הבל שוייצמן ובךגוריון לא מנעו מאתנו את הויכוח הזה.

ודאי

עשו זאת ביושר־לבב .הס לא חפצו שנחשדם במה שאין בהם ,בנסיגה
רעיונית.

הם

לא

תפצו

ליתן

פתהון

פה

למי

שיבוא

ויאמר

שהם

,,מטשטשים״ .אך אנהנו שנתכנםנו כאן לבקש דרכי פעולה בתוך מיצר
זה שאנו נתונים בו ,מה לנו לדיון שהפך — לפתות לגבי שעה זו —
להיות דיון עיוני בלבד.

ב .כ ג ב ל ם ו ן
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והתנצחות השוללים והמחייבים ל א ח ר ביטול תכנית החלוקה כ ב י
יצאה אף מגדר ויכוח עיוני ו נ ע נ ת ה בקשת אשמים וטפילת אשמות .אינני
קובל על דברי מרת פול ועל הזלזול מגבוה ב״קטנות״ שלנו ,במאמצי
ההגנה והכיבוש הקרקעי .להערכות כאלה הסכנו במשך עשרים שנה,
וכבר איננו רגישים להן״ אד צר היה לשמוע מפי אוםישקין ,אשר לדבריו
משקל כל כך כבד ,כי בגלל הטיפול בחלוקה הזניחה המחלקה המדינית
עבודות חשובות אחרות .והלא מר אוםישקין אינו בא ממרחקים ,והוא גם
שכן קרוב למחלקה המדינית ,והוא יודע את פעולותיה ,והוא יודע מה
חלקה

במערכה המדינית

ש ב א ר ץ  ,בהיאבקות האיומה עם השלטונות,

והוא יודע מה חלקה בכל ההישגים והכיבושים אשר כבשנו תיד מערכת
הדמים ,מה חלקה בחדירה היהודית לתור כוחות־המגן של הארץ ,מה
חלקה בכל העליות הקרקעיות ,ומה הכוחות אשר היא משקיעה בכל מכסה
עליה .מכירים אנו את סוג הוכחנים אשר מתוך התנגדות לשיטה המדינית
של ההנהלה הם אומרים רע רע לכל מה שהיא עושה ,ואינם נותנים יד
לשום מעשה .מר אוםישקין נוהג אחרת ,ודבריו נשמעים ברחבי התנועה.
ממנו אפשר לדרוש הערכה צודקת למאמצי ההנהלה ולהישגיה גם בבעיה
שהוא תולק על עמדתם .והאומנם כ כ ה הוא רואה את פעולתם בשעה
שהוא משתף עצמו אתם יום יום?
לא .פעולתנו האמיתית ,הממשית ,היהידה שיש בה להביא פרי ,אם
לא נעשתה דיה ,הרי זה לא בעקב מחלוקת החלוקה .עולי הניתה לא שאלו
ולא נשאלו מה הם ,מחייבים או שוללים .ואותם האנשים המעטים אשר
היו הרוח החיה בגאולת אדמת חניתה ובכיבושה ,היו ביניהם מחייבים
ושוללים כאחד ,וחזקה עליהם שכל אחד היה מוצא נימוקים להכרתיות
המפעל ולדחיפותו מתוך השקפתו שלו ,ממש כשם שפגשתי ציונים טובים,
שוללים ומחייבים ,שמצאו נימוקים נגד דחיפות הפעולה הקרקעית מתוך
השקפותיהם

שלהם.

ואת

תמימותי

אני

מזכיר:

ציפיתי

שההתנגדות

להלוקה תפיח רות גבורה בלב השוללים שיסתערו להרתיב את גבולותינו
הקרקעיים מעבר לשטחי תכנית פיל ,ולו לפחות כדי להכביד על המחייבים,
ואף כיתתי רגלי והלכתי אל שוללים חשובים בענין זה — ונתאכזבתי
בציפייתי.

לא עת
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וגם המחייבים באים בהאשמות .ד״ר וייצמן אמר במפורש כי רעיון
ההלוקה סולק לא בגלל השוללים שבקרבנו ,ואף לא בגלל שלילתם של
יהודים אחרים .הודעה מוסמכת זו היתד• צריכה לכאורה למנוע כל ציד־
אשמים .אד מר גרינבוים ומר קליינבוים הצליחו למצוא את האשמים
באמת :ומקומם לא בקרב השוללים ,כי אם בין המחייבים דוקא .הם
טוענים כנגד ההנהגה שהחמיצה שעת כושר ,באשר אילו היתה ממהרת
ומקבלת מיד מה שהוצע לה ,בטרם נמצא למציעים פתח־חרםה ,היינו
נמצאים עתה,, ,לאחר מעשה״ ,במדינה ערוכה.

דביקותם הגדולה ברעיון

החלוקה מונעת אותם מלראות ,גם לאחר מה שעבר ,עד כמה היתה הצעת
החלוקה קצרת־ימים .וייצמן בנאומו הודה כי לאמיתו של דבר הסתלקה
הממשלה מכבר מן התכנית ,ורק לחינם עינו אותנו בגביית עדויות בשנה
האחרונה .עוד בשעה שהקונגרס בציריד ישב ודן כבר הודיע אורמםבי־
גור בפני ועדת־המנדטים שרעיון העברת האוכלוסים בטל .עם ביטול זה
נתערער אחד היסודות העיקריים בתכנית הועדה המלכותית ,וענין מציאותו
של רוב ערבי במדינה המוצעת נעשה למכשול בל יעברוהו .מן ההוראות
אשר ניתנו לועדת וודהד יכול היה ללמוד כל מי שלא נתן לחלומות
הטובים

שיישנוהו ,כי אין ממשלת המנדט מוכנה לעמוד בפני הלחץ

הערבי .אותן ההוראות המפורשות לא היתה להן השמעות אלא זו :אפשר
לנקוט בחלוקת הארץ לאזורים שונים ,אך אי אפשר לנקוט במדינה יהודית.
בוחר אני שיאמרו עלי שאין חלקי עם

השוללים הכשרים ,ולא

אעלים את הכרתי כי בדחיה זו של תכנית פיל אינני ת א ח נצחון לנו כלל
וכלל .אילו היו דוחים את תכנית פיל לשם הקמת מדינת יהודים במלוא
השטח של ארץ-ישראל היה זה נצחוננו ,אך אם תכנית זו מתבטלת מפני
שגבר האויב ,מפני שאנגליה הולכת ונסוגה מפני כל המתחצפים נגדה —
הרי זה בשבילי אבל ולא עזמחה.
בציריד ,בשעה שרבים האמינו ברצינותה ובממשותה של התכנית.
ראיתי צורך להתעכב במיוחד על הרגשת הומר האבידה של כל שעל•
אדמה הנלקח מאתנו .שום תכנית מדינית אינה יכולה להשכיח את כאב
האבידה .אך גם אז לא גרסתי את החלוקה הפנימית לציונים טובים.
שאינם מותרים ,ולציונים רעים ,המותרים על נקלה .עתה ,לאחר כשלון

ב.
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התכנית ,איני רוצה ליהנות מן השבח ורואה אני חובה להדגיש כי אילו
הייתי רואה במסיבות המדיניות שאנו נתונים בהן — אפשרות של תקומה
וקיום למדינת יהודים בחלקה של ארץ־ישראל ,מדינת יהודים של ממש.
היכולה לקלוט ולהאחיז המונים יוצאי״גולה ,לא היתה הרגשת־האבידה
מונעת אותי מקבלת התכנית שיש עמה הצלה ובנין והתבצרות בחלקה
של הארץ .אלא שכפרתי בריאליותה של אותה תכנית .עתה ,כשהתכנית
נגנזה ,וכשאנו יכולים ללמוד מרמיזה על עצמת המפריעים לכל תכנית
מעין זו ,ניטיב לעשות אם נחדל מויכוח על מה שנעשה נתלת העבר .אין
אנו עוסקים בהגדרת ״המטרה הסופית״ ,ואין לנו עסק בנבואות לעתיד
לבוא .חובתנו להציל כל מה שבכוהנו להציל מישראל ומארץ־ישראל.
וזאת לא נעשה על ידי מלתמת ״קונצפציות״.
אוסישקין נעשה עתה בעל־בטהון ב ...אנגליה .הוא בוטח שלא תבגוד
בנו .לי אין הבטחון הזה .סבורני כי אין מהסור בגורמים הדוהפים לבגידה.
כל פעם שעולה בידינו לדתות איזו גזירה — נמצאים אנשים הכמים אשר
ידעו מראש כי הפהד היה מדומה או מופרז .וכשאנו מקבלים בימים אלה
מכסה זעומה של עליה יש נרגעים ואומרים :מובן מאליו ,לא יתכן שאנגליה
תעיז לסגור בפנינו את השער• אד מי שעברו עליו ימי ספטמבר באנגליה
וראה את האימה החשכה שנפלה על המדינה ועל שליטיה — יכול היה
להעכח כי אין דבר אשר לא יתכן ,בשעה שיהיה נראה לאנגליה שבזה
היא פודה את עצמה מפורענות .והמלחמה העולמית שעמדה לפרוץ צפנה
לנו לא ישועות ,כמו שסבורים רבים ,אלא הפרת־התחייבולת והרם והורבן.
אם בימי שלום יש הכרת לאנגליה ״לפייס״ את עמי ערב על תשבוננו ,מה
תעשה בימי מלהמה?
וכרגיל בשעה שעניננו נמצא במיצר ,פונה התרעומת אל ההנהגה:
מדוע לא תיכנה תכניות להסכם עם הערבים? כאילו באיזה מקום טמונה
אפשרות של הסכם וההנהגה מתרשלת לתפור אותו ,כאילו הדוברים עצמם
יש בידיהם להביא לכלל הסכם או לפהות מציעים הצעה שעלולה לשמש
הסכם — ומונעים מאתם.
חובה להגיד את האמת :לא היה מחסור בתכניות־הםכם ובמהברי־
תכניות ,גם מצד ההנהגה וגם מצד לא־הנהגה .היתה אפילו מפלגה שלמה

לא עת
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בציונות שטרה ושקלה והציעה תיקון רדיקלי במשטר המדיני של הארץ:
הקמת מוסדות נבחרים מחוקקים על יסוד של פריטטיות .בךגוריון ,נוסף
לכך ,גם טרח ועיבד הצעה של הכנסת יהודים וערבים ,במידה שוה,
לשלבים העליונים של השלטון בארץ .הרבה ציונים נבהלו מפני הצעה זו,
הערבים לא נרגעו על ידה .מותר לומר :שום תכנית שהיה בה כדי לאפשר
את התפתחותנו וגידולנו לא נתקבלה )לאחר הסכם וייצמךפייצל( על דעת
בעלי־ההשפעה הערבים .כדי שתהיה תקוה להסכם שאתה מבקש צריך שגס
הצד השני יכיר שהוא

ז ק ו ק להסכם אתך .האם קיימת הכרה כזאת אצל

הערבים ,כלומר ,אצל התקיפים העומדים בראש התנועה הערבית?
יש שאני מקנא ביהודי אשכנז .להם ,לפחות ,אין מטיפים מוסר מדוע
לא מצאו דרך הסכמה עם הנאצים .גם כל אותם היהודים החכמים ,בכל
קצוי תבל ,המלמדים אותנו פרק ביחםי־שלום עם העמים ,אינם שואלים
את עצמם מדוע לא האכילו ה ם לכרות ברית עם האנטישמיות בארצותיהם
לבל תשתולל כל כך .וכי גם הם לא הבינו את ערך השלום וההסכם ?
ובשעה זו תוזרים ומציעים לנו תרופות ,כאילו שום דבר לא קרה
בינתים .ההבר תזן דורש מאתנו שנציע לערבים מדינה דו־לאומית .אין
לי עתה כל נטיה לויכוח ,ואיני מוכן להפליג לניתוח עצם הרעיון .נניה
שהמדינה הדדלאומית תתן לנו לקלוט את פליטי גרמניה .אך האם זהו
הדבר העלול להניח את דעתם של הערבים ולמלא את תאןתם לשלטון?
האם היו ערבי ארץ־ישראל נוטים בזמן מן הזמנים להלק אתנו את השלטון
על הארץ ,ואף כי

ע ת ה כשהם מאמינים שבתוקף המצב בעולם ,ותחת

איומי המלחמה העולמית ,ובהתהרות שבין היטלר ואנגליה ,יקל להם
להשיג את מלוא תאותם ? מדוע שוכח החבר חזן ,בשעה שהוא נוגע בנקודה
זו ,את מה שהוא יודע על העולם בכלל בזמן זה? הוא יודע יפה כל כד
מה יש לנו לחכות ,כיהודים וכפועלים ,מציר תמא־ברלין ומכל הכרוך
בו ,ואין עולה על דעתו להציע הצעות שלום ופשרה עם אלה .האומנם אין
הוא יודע כי התנועה הערבית מסתובבת סביב ציר תמא־ברלין? כלום
יכולים אנשים העומדים במהנה העבודה לשכות דברים אלה? עוד לא
שמעתי שמתוץ לממשלה האנגלית וקצת פאציפיםטים אנגלים יציעו להילחם
בהיטלריזם על ידי תכניות־שלום והסכמים .כל כד שבויים אנו במושגינו
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הקדומים על תנועות השהרור הלאומיות מן המאה הי״ט ,שאנחנו מדמים
את התנועה הערבית כיום לאותן התנועות ,ושוכתיס שהיא אינה נזונה
מן העולם הרוהני של ;ריבלדי

ו^םריק ואיואן פרנקו.

האפשר

לעשות

מדיניות יהודית־ערבית על ידי מה שנשכח כי התנועה הערבית מקבלת
את כספיה ואת נשקה ואת יניקתה הרוחנית ממוםוליני ומהיטלר?
אני אומר זאת לא כדי להכביד על לבנו ,כי אם בהכרת כל הטרגיות
האיומה שבדבר .כל תנועה יודעת הזנחות בשל קוצר־ראות ,וודאי יודעת
זאת גם התנועה הציונית .ולא בנקודה הערבית בלבד• אד מי שבא מתון•
הכרת עילאות ליםר אותנו על התעלמותנו מן הגורם הערבי וכר — מעיד
על עצמו מה מעט הוא יודע אותנו .רבים מאתנו הביאו אתם בבואם יהםי
אהדה לערבים ובקשת קרבתם .הספרות של חיבת־ציון היתה מלאה הרגשת
אחוה שמית .הרגשות אלה לא התנדפו כליל גם לאחר כמה וכמה פגיעות
רעות .אך בינתים נשתנה דבר־מה בעולם הערבי .וגם בעולם כולו נשתנה
משהו .וכנגד השינויים האלה אין תרופה בהצעות שלום והסכם.
אין אני בא ללמד שום זכות על כמה גילויים שוביניםטיים בקרבנו.
לא מעט עמדנו

במערכה נגד כל אלה .המדיניות הערבית המבקשת

להשמידנו בכל כוחות הפראות והאכזריות שבידה אי אפשר שלא תפצע
את נשמת הדור הצעיר .והורים ומחנכים שוקדים לא מעט על כד שנשמות
ילדינו לא תורעלנה בתוד המציאות הזאת .לא חפצנו במלחמה ,וגס
כשכופים עלינו מלחמה על ברחנו חייבים אנו לשמור על נפשנו ועל נפש
ילדינו מפני השחיתות והמשטמה׳ אד לא בזה נשרת את השלום שנתעלם
מן המלחמה שהוכרזה עלינו ,מאפיה הפאשיםטי המובהק ,מן הכוחות
המפרנסים אותה ואשר אינם נותנים לה ולא יתנו להתפשר עמנו.
התגרותם
יהודים

והתנשאותם של מוםוליני והיטלר הן המונעות מדינת

בימינו .ואותם

הכוחות

העולמיים

אשר הכריזו

מלהמת־השמד

עלינו ,הם שימנעו כל הסכם והתפשרות מצד הערבים .בעולם ששולטים
בו כוחות אלה כלום אפשר שימצאו כוחות ערביים אשר יאמרו כי הם
הולכים אתנו לבנות עולם ח ד ש ו
באונו ימים אשר אין בהם פתרונות קלים .אנחנו עומדים ב*בנו אל
הקיר ,ושום פתרון לא יצממ מתוד כניעה .המערכה תכבד׳ אד בנו תלוי הדבר
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שלא להיכנע .אסונו של העולם הוא לא בזה שהיטלר גבר ,אלא שהעולם
נכנע בפניו ,נכנע מבלי השיב מלחמה ,נכנעו פועלים ,נכנעו משכילים,
נכנעו ארצות ,נכנעו מעצמות גדולות .הולשה תקפה את העולם התרבותי,
הולשת־רצון ,הולשת־מוסר .הוא נתן את עצמו לשלל.
עם כל היסורים שאנו מתיסרים בארץ רשאים אנו להתגאות שהולשה
זו לא דבקה בנו .לא נכנענו .מערכה זו שאנו עומדים בה ,זאת השנה
השלישית ,אינה בלבד נגד הכנופיות והמופתי .הלא זהו המקום היתיד
בעולם בו מעיזים אנו להיאבק עם מוסוליני והיטלר.
מגילת אסתר ,שבדרר כלל היא מזכירה לנו את שפלותנו ,יש בה
פסוק אחד :״ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה״ .פסוק זה מסמל את היקר
מכל שבקיום ישראל .גם כשהעולם כולו מקבל את מרותו של המן אין
אנחנו כורעים ומשתחוים לו.
לא שעת פתרונות לנו עתה ,כי אם שעת היאבקות על נפשנו .לא
עתה

השעה

להשתעשע

בנוסחאות

או

לעשות

פנימית

מלחמה

בשל

נוםחאות .לא אלה יקבעו עכשיו את גורלנו .כשגז חלום הצ׳ארטר ונגלה
כל הקושי וכל הריהוק של ההגשמה הציונית ,לא חדלנו מציונותנו .האופק
הוקדר ואנחנו נתעקשנו ושיקענו את עצמנו כליל בעוגה הצרה שהיתר.
לפנינו .אותה שעה מי שהשתעה בפתרונות מדיניים גדולים לא פעל כלום,
,

,,

ומי שהתמסר ל״עז או ל״ציונות הבוטנית  /כפי שליגלגו אז — פעל מה
שפעל .״שקענו בקטנות״ ,אך על ידי הקטנות האלה למדנו להידבק בארץ
ובהזונה ללא הינתק.
מפי
הקטסטרופה

בלומנםלד

שמענו

הפעם

על

הקשר

הציונות

בין

ובין

היהודית .על זאת היו מתולקות הדעות בציונות בין אהד״
,,

העם ,אשר בנה את הציונות כענין של ״הנשמה היתירה היהודית ,ובין
הרצל אשר צפה וראה את הקטסטרופה המתקרבת ,אם כי שום דמיון
אנושי לא שיער את ;דלה ואת מוראותיה .נםיוךחייו של בלומנפלד דיבר
אלינו הפעם ,בדרשו מן הציונות תשובה על הקטסטרופה היהודית .לאסוננו
לא נענתה ארץ־ישראל לקטסטרופה האוסטרית ,ולא לזו הצ׳כית ,ומי יודע
אם ניענה עתה לקטסטרופה הגרמנית במהדורתה החדשה .אד יודעים
ד

אנהנו כי ארץ־י^ראל יש בה לענות ,אם לא יכבלו את ידיה .זאת המלהמה
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המוטלת עלינו ,ובד .נדון גורל הציונות לשבט או לחסד .עלינו לפרוץ את
השערים הנעולים ויהי מה.
העולם מתרגש במקצת למראה עינויינו .אך הוא גם מוכן לעבור
לסדר היום .אל נתן לו להסתפק בתפילות ובמחאות .וגם לא במתן צדקה
לפליטים .אל נתן להפריד בין שאלת הפליטים לבין שאלת ארץ־י&ראל.
אנחנו צריכים להביא בלב העולם את ההכרה כי ארץ־ישראל היא התשובה.
ואל נשכח גם את ארץ-ישראל עצמה .הרבה דברים יפים נאמרים
עתה על הישוב ועל עמידתו באש וכדומה .ועוד יש ויש לספר בעמידה זו.
וטוב הדבר שמתחילים לראות את הישוב ואת כוחו ואת עוז־רוחו אחרת
ממה שראו אותו קודם .אך אל תשכחו גם את סבלו ונטלו של הישוב .עם
קטן

עומד באש.

שנתים

ומחצה

בחפירות־הגנה.

לא

אנשי־צבא

אשר

מלאכתם בכך ,אשר מזונותיהם נתונים ונשיהם וילדיהם שבעים .לא צבא
היודע כי מאחוריו עומדת ממשלה חזקה ,והיא חושבת בעדו ,והיא הקובעת
את מטרות המלחמה ואת דרכי המלחמה ,ובידה חיל־מילואים לשעת הצורך.
לא ,ישוב ציבילי ,אשר עליו עול המלחמה וגם עול הכלכלה ,ואפילו
החרדה

להנהלת המלחמה ולתוצאותיה .לא חיל־מילואים ,ולא אוצרות״

ממשלה .עבודה ביום ושמירה בלילה ,ודאגת קיום וחרדה למתרחש .ויותר
ממה שאיש״הישוב כואב את האבירות היקרות מקרוב,

הרי הוא כואב

את הידיעות הבאות מרחוק ,מן החזית המדינית .כמה כוחות חיים משוקעים
בזה!
המתארים אתם לעצמכם מחנה צבא אשר אינו בטוח במזונותיו למהר ?
ובארץ תראו בשעה זו כמה מחנות פועלים ,המשתכרים שמונדרעשר שילינג
בשבוע ,בלי בטחון שהעמדות הציבוריות שהם עסוקים בהן ,יהיו נמשכות
גם בשבוע הבא .כמה עוד אפשר להעמיס על ישוב העומד באש ?
סגר עלינו האויב .בעולם ובארץ .ועל אדמת אר<רי?ןראל עלינו
להשיב מלהמה לאויב .הישוב עושה ויעשה את שלו .אך ההכרעה לא תבוא
בלי שהעם ,המפוזר והמפורד ,לא יהלץ לעזרה .סימן טוב ראינו בהתעוררות
שהקיפה את יהדות אמריקה .עלינו להפוך התעוררות זו להתחלה .צריך
שאמריקה תיענה לעליה גדולה ,להגנה ,להתבצרות קרקעית .צריך שקרובים
ורחוקים ירגישו כי קיום ישראל נתון בכף .היטלר מביא לא רק עינויים

בימי

מינכן
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ליהודי גרמניה .הוא מביא השפלה והפקדה לכל יהודי באשר הוא .ארץ־
ישראל מצילה את היהודי ומרימה אותו .גם לא־ציונים צריכים להכיר
בזאת :ארץ־ישראל מרימה את כבודו של ישראל .ויש עמה מפלט להרבה
הרבה נפשות מישראל .והפקרת ארץ־ישראל משמעותה הפקרת ישראל
לשפלות ולכליה .זהו תוכן המלתמה הגדולה אשר הוטלה עלינו.

בימי

מינכן

אין צורר לתאר כאן את הומר מצבנו .השאלה :מדוע התמיר כל כד
המצב? מדוע נע^ה הגורם הערבי תקיף יותר ובעל תיאמן יותר ממה
שהיה ?
אין להבין את מצבנו המדיני בלי לראות את תלותו במצבים עולמיים.
מה שקרה בארץ בשלוש השנים האחרונות מוכית למדי שההתנגשות בארץ
אינה בין שני עמים היושבים כאן ,כי אם בין גורמים הרבה יותר גדולים.
יודעים אנו כי המערכה שלנו אינה מערכת הישוב בלבד ,ישוב בן 400.000
נפש .אנחנו שליחים של עם גדול ,ובזה כוחנו .עמנו מפוזר ומפורד ,ובזה
חולשתנו .גם הערבים בארץ אין כוחם במספר האוכלוסים שיש להם כאן,
כי אם בזה שהם יונקים ומקבלים תמיכה מן העם הערבי ,אשר מספרו בערד
כמספר היהודים בעולם .גם העם הערבי מפורד׳ אד אינו מפוזר .הוא מקיף
את ארצנו .ספק אם אנגליה היתה מתחשבת כל כד הרבה בערבי ארץ•
ישראל ,לולא היתה הארץ מוקפת עמים ערבים ,או קרובים להם בלשון
ובדת.
אד המערכה הנטושה בארץ אינה בלבד בין העם היהודי )אשר זאת
היא לו פינת־מפלט יחידה( ובין העם הערבי )אשר לו כמה מדינות רחבות-
ידים ,שאין בכוחו לאכלס אותן ועם זה איננו מ צ ה לותר על פינה זו(.
שני הכוחות הנלחמים על חלקת־אדמה זו כרוכים אחרי שני עולמות
פוליטיים ,שהם נאבקים עתה על מלוא כדור־הארץ ,ואין אחד נבנה אלא
מהורבנו של יריבו.
טרם הבינו אצלנו שהמערכה הלאומית שלנו פאן הנה הלק מן
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המלחמה הגדולה שבין הפאשיזם לבין העולם הדמוקרטי ,כשם שהמערכה
בספרד הנה פרק במלהמה העולמית הזאת.
גם בחוגי הדמוקרטיה העולמית לא רבים הבינו מה מקומנו אנו
במלהמה זאת .לא כן הצד השני :הוא יודע לצייד את בךבריתו ונושא־כליו
בממון ,בנשק ,בפיקוד ,בעזרה טכנית ,בםפרוורהםתה .וזהו שעושה לנו את
המערכה קשה כל כר .כי לא רק המופתי והכנופיות קמו עלינו ולא רק
תומכיהם בממשלות הערביות ,כי אם ,ובעיקר ,כות עולמי עצום ,ציר רומא•
ברלין.
אנחנו מתקשים להבין את התנהגותה של אנגליה עמנו .אין אנתנו
מוצאים הגיון במדיניות שלה לגבי ארץ־ישראל .אנחנו משתדלים להסביר
לאנגליה כי אין לה ב ך ב ר י ת טוב מאתנו ,כי אנחנו אלמנט לויאלי ,מפתה
את הארץ ,מסוגל להגן עליה .לכאורה דברים של טעם .ואיננו יכולים להבין
מדוע אנגליה מזלזלת כל כד במי שרוצה להיות לה ידיד נאמן .עכשיו בא
מעשה צ׳כוםלובקיה והוכיח כי אין זו רק מדיניות ארץ־ישראלית :אנגליה
©פקידה ומסגירה ידידים ,וזורקת אותם ללוע האויב.
אין הדבר מתקבל על הדעת שאנגליה נותנת יד לשודדים מאהדה
ומרצון .יש להנית שאין היא נוהגת כר אלא מאונס ,מפני שהיא רואה עצמה
אנוסה לנהוג כ ך מפני ש כ ד היא מעריכה את כוהה שלה ואת כוהם שלהם.
ודאי היא מצטערת על כד ,אפשר היא מתביישת ,אד היא בולעת את
ההרפה.
ויש להתבונן בדבר מה אירע לאנגליה ,מהו שמתיש את כוהה וכובל
את

ידיה .מהו

שגורם

למדינאיה

שבמו ידיהם

יגישו טרף

לאויביה

הדיקטטורים אשר אינם יודעים שבעה ,ואשר כל הנחה וכל ויתור מגבירים
את תאבונם ואת הוצפת־תביעתם.
פחד — זהו ,כמדומני ,המפתח היהידי להסברת הענין .אימת המלהמה
נפלה על העמים; אלא שהעמים הנתונים תתת שלטון עריצים אינם רשאים
לגלותה,

והעמים החפשיים קובעים את מדיניותם מתיד האימה הזאת,

והעריצים קובעים את מדיניותם מת^ד ידיעה כי מפתדים מפניהם.
מאז המלחמה העולמית נשתנו לגמרי אפני המלהמה .האוירון הנושא
פצצות שינה תכלית שינוי את היחס למלחמה .מעתה אין המלחמה ענין דק

נימי
היוצא
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לשדדרקרב
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ובמצהלות״עם,

ובתרועות

והאנשים

הציביליים שוקטים במעונותיהם .מעתה הפכה כל הארץ לשדדרקרב .אין
יותר בטחון בחיים הציביליים .האזרח המכובד ,האשה ,הילד ההולך לבית-
הםפר ,הנערה הפקידה במשרד ,בתי-תולים ,בתי־הנכאות — הכל צפוי
לפצצות האוירון .בטל ההבדל העיקרי בין הצבא לבין ההיים הציביליים.
לא עוד המדינה מפרישה הלק מבניה להוד הגבורה של המלהמה ולפגעיה,
כי אם כל אחד ואהד עלול להיות השה לעולה.
קודם היו העמים מוכנים להילחם גם על דברים של מה בכד .עכשיו
אין

בני-אדם

רוצים להילחם

גם על עתידם,

שיבחרו בחיי־עבדות מאשר במלתמת־חירות,

ויש

סכנה

על חירותם.

בפרט כשנדמה להם

שאת

העבדות אפשר יהיה לדחות לזמךמה או לתת כופר תירותם את שעבודם
של אחרים.
מי שנזדמן לאותם הימים ,ימי ספטמבר

 ,1938לאחד המרכזים

באירופה וראה פני בני־אדם מבוהלים הנמלטים מן הכרכים אל הכפרים
הנידחים ,וראה את מחנות השכירים ,מחוסרי-עמדה אתמול ,העומדים
וחופרים תעלות למחסה מפני הפצצות ,יכול היה לראות מה זה עולם אחוז״
פחד .תהיה האהדה נתונה לאשר היא נתונה ,תהיינה הדעות והנטיות
המדיניות אשר תהיינה — הפחד עלה על הכל.
ועל פהד היחיד נוסף באנגליה גם פחד המדינה .הרבה ארצות ראו
על אדמתן צבא כובש .רוסיה ,צרפת ,גרמניה .אנגליה היתה המדינה האתת
אשר לא ידעה מלחמה בשעריה .״ממלכת־האיים״ ידעה הרבה מלהמות ,אד
כולן היו מעבר לים .הים והצי היו לה למשמר .עתה באה מלתמת־האויר
והוציאה את אנגליה משאננותה .אין בטחון! כל הנמצא בלב האי ,בלבה
של בריטניה רבתי ,יכול מחר להיחרב :גם בית־הנבחרים ,גם בריטיש
מוזיאום ,גם הבנק אוף אינגלנד! כל עורקי ההיים של האימפריה הגדולה
פתוהיכדפרוזים להתקפת האויב.
שני הדברים באו כתומם :פחד היחיד ופחד המדינה .ובהם יש כדי
לברר מה אירע בימים האלה .ובהם יש לברר מה מתרחש במדיניות
הבריטית בים התיכון ,ומה גורם להגברת השיבותו ותבענותו של הגורם
הערבי.

ב .כ צ נ ל ס ו ן

22

אנגליה נוהגת לפתור את סיבוכיה עם העמים אשר תהת מרותה לא
פתרון צבאי ,אלא פתרון מדיני.

לא בחיל ולא בכוה ,כי אם בפיוםים

דיפלומטיים .אין אנגליה נוהגת לשלוט באדמיניסטרציה גדולה משלה ,היא
מעלה בכל מקום לשלטון את התקיפים המקומיים ,ולה עצמה די לה בפיקוזז
וב״יחםים טובים״ .והנה נשתנו הזמנים והמסיבות .מכל פינה אורב האויב,
אורב לפרצה ,למקום־תורף .להחזיק בכל מקום צבא מספיק — אין זה לפי
כוחה של אנגליה .והרי היא עושה הכל למען השלים עם התושבים ,למען
קנות את לבם לבל ילד אחרי הפיתויים של האויב .כל כמה שהאויב מרבה
נ מ נ ו ת וחתירות — אין אנגליה מוצאת טוב לעצמה לגזור ביד אמיצה את
פקעת התככים והמזימות ,אלא להתחרות באויב על ידי פיוסים וריצויים.
עורקי התהבורה של אנגליה — הםואץ ,דרד האויר להודו ,צינור־
הנפט ממוםול — מונחים בשטחים המיושבים ערבים! כל כמה שגוברת סכנת
ההתנקשות של מוםוליני והיטלר בעודקי־חיים אלה — כן גובר הצורד של
אנגליה לשחד את עמי ערב ולקנות את בריתם ונאמנותם .ידיד אנגלי אהד,
העומד באהד השלבים הגבוהים של המדיניות ,שהוםברה לו האפשרות
להכניס בזמן קצר מיליון יהודים ולמנוע להבא סכנת מהומות בארץ ,אמר:
״הרי גם אז יהיו מיליון יהודים נגד  14מיליון ערבים״.
ויש

בזה

מן

האירוניה

שבתהפוכות

ההיסטוריה:

מלחמודחבש,

שהנחילה מכה אנושה לעמי המזרח ,עשתה את מוםוליני לפטרון של התנועה
הערבית ,ואנגליה תחת לפקוח את עיני עמי ערב ,למען יראו מאין נשקפת
הסכנה הגדולה לחירותם ולעצם קיומם ,לא ראתה לעצמה דרד אחרת ,אלא
לפייס את מוםוליני )גם על חשבוננו :עד היום לא גילו לנו מה ההבטתות
שנתן לו צ׳מברלין באפריל  (1938ולפייס את סוכניו בארץ.
והמדיניות אשר בה נקטה אנגליה ,בהתתרותה עם מוםוליני ,היא:
הידוש האידיאה של אחות עמי ערב .אין איש יודע כיצד תקום האחדות
הזאת ,ואין אף אחד משליטי ערב מוכן לותר על כםאו או על קורטוב של
שלטון בשביל הגשמת האחדות .אין אנגליה יודעת עדיין כיצד תכריח את
צרפת ,הנוגעת בדבר ,להסכים לאיזו תכנית של אחדות המוסרת את כל
עמי ערב לחסותה של אנגליה .אד אנגליה יודעת כי סיסמה זו ,אחדות ערב,
היא נוהה לכל מי שבא לרכוש את לבם של הערבים .בסיסמה זו נקטה
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אנגליה בימי המלחמה העולמית ,בסיסמה זו נקטו יריביה השונים לאחר
המלחמה ,ועכשיו כדאי לה לנסות שוב את כוחה של אותה םיםמודקםמים.
בימי המלחמה העולמית גידלה וטיפחה את האידיאה של אהדווד
ערב .במלחמה נגד תורכיה נסתייעה לא רק בזהב ובנשק כי אם גם בחזון
פאךערב .המלחמה נסתיימה ,הוקמי כמה מדינות ערביות ,באה ההתרוצצות
הערבית

הפנימית

בין

ארצות

ושושלדת

ושליטים

ומתנשאים

לשלוט,

והאידיאה הפאךערבית ירדה לבית״הגנזיס .אנגליה קיימה הרבה הבטחות
שנתנה לערבים ,אולם לא כל תאותם ניתנה להם .והנה קם גואל לפאךערב
בדמות הקומאינטרן ,מדיניות־החוץ של הקומאינטדן לא ביקשה את המהפכה
הסוציאלית ,את תקנת מצבם של ההמונים ,את תקומת הפועלים והפלתים,
כי אם את הפגיעה בשלטונה של אנגליה .כי ימים רבים נהגה המדיניות
הםוביטית לפי הכלל :אנגליה היא האויב! והקומאינטרן הלד אף הוא
בעקבות המדיניות האנגלית ,אף הוא התקשר עם התקיפים במקום ,עם
המופתי ואנשיו .התקשר על פי דרכו :נתן יד לפרעות ולימד זכות על
הפורעים ,הכל נמצא כדאי ורצוי אם יש בו לגרום תקלה לאימפריאליזם
הבריטי .אד לקומאינטרן אירע כאן מה שאירע לו בכמה מקומות :הוא זרע
ואחרים קצרו .לאחר נצחון היטלר התחילו בקומאינטרן להבין קמעה קמעה
שהסכנה אינה מצד אנגליה .ובינתים בא מוסוליני וקצר את אשר זרע
הקומאינטרן .והוא אשר אד זה קיללו אותו בכל המסגדים על אכזריותו
בטריפולי נעשה ״מגן האיםלם״ ו״ידיד הערבים״ .דוקא מלחמת־חבש גררה
את הברית בין מוםוליני לבין הפטריוטים הערבים ,המופתי ושכיב ערםלאן
נעשו לסוכני איטליה ,ומאורעות  1936היו פרי הברית הזאת.
אד אנגליה לא הפצה לחדד את היחסים עם מוםוליני ,וגם מוםוליגי
לא ראה את עצמו חזק למדי להילחם באנגליה .הוא רצה רק לסחוט
מאנגליה הנחות ידועות ,הכרת כיבוש חבש ,השלמה עם מדיניותו בספרד,
ואולי גם הבטחות מסוימות לגבי ארץ־ישראל )מניעת תקומתה של מדינה
יהודית( .הוא קיבל את שלו ,ונשתתק .תחנת־בארי נרגעה .אז בא היטלר
ותפס בידיו את דגל המרד הערבי ,אשר ידי מיסוליני רפו משאתו ביד רמה.
אין צורך להרחיב את הדיבור על מגמות־הכיבוש של היטלר .בנקודה
הארץ-ישראלית חברו אצלו כמה מאויים :חלום כיבוש המזרה והפיכתו
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למושבה גרמנית ,הרצון להצר לאנגליה ולהורידה מגדולתה ,יצר הנקמה
ביהודים שנואי־נפשו אשר אמרו בלבם כי נמלטו מפניו וידו המשמידה לא
תשיגם פה .היטלר יש בידו להבטיה לערבים כל מה שלבם חפץ ,לא רק
עצמאות מעין זו של עיראק ,כי אם פריקה גמורה של עול אנגליה ן לא
רק מניעת הסכנה של מדינת היהודים ,כי אם השמדת היהודים .ועזרה מלאה,
בימי שלום ובימי מלחמה ,בכל :בנשק ,בממון ,בטכניקה ,בהדרכה ,בריגול.
ואכן חכתו של היטלר לא שבה ריקם :מנהיגותה של התנועה הערבית
נרתמה במרכבתו.
ודאגתה הגדולה של המדיניות האנגלית :להסיר את לבם של הערבים
מעל היטלר.
וזהו תפקידן של ה״שיתות״ בלונדון .אין זה ״שולחן עגול״ בין יהודים
לערבים .כמה פעמים היצע הדבר הזה ואנגליה דחתה אותו ,והערבים
הודיעו מפורש כי אין הם הולכים לשולחן עגול עם יהודים .אילו היה
פועל כאן הצורר לישב את הסבסוד

בארץ-ישראל ,לא היתה אנגליה

זקוקה להזמין לשיחות את תימן ,למשל .מספיק היה סידור עם אתת
הארצות ,לשם תועלת הדדית ,עם עבר־הירדן ,למשל ,או עם עיראק .שתיהן
זקוקות לכסף וגם לאוכלוםין.
כיהודים ,הרוצים במפלתו של היטלר ,היינו צריכים לקדם בברכה
כל נםיון להרחיק את הערבים מעליו ,אילמלא היה הפיוס הזה נקנה על
חשבוננו .ולא על חשבון משהו צדדי אצלנו ,כי אם על חשבון מה שהוא
עיקר בשבילנו .כשמזמינים יחד את כל המדינות הערביות הרי השכל
נותן שאין הכננה לנהוג בהן בתקיפות ,כי אם לקנות אותן .וכשמאחורי
גבם של המוזמנים עומד היטלר ,אשר איננו צריד לקמץ בהבטתות ,בין
אלה שהוא ישמה לקיים אותן — כמו השמדת היהודים — בין אלה אשר
גם לא יעלה על דעתו לקיים במקרה נצחונו ־ ־ למשל ,הירות ערב —
אין להם למוזמנים אלא לעמוד על המקח ולהגדיל את תביעותיהם.
ואם מבקשים לקנות ,יש להציע מחיר .ואנחנו ,אנהנו ־ ־ המהיר.
כזאת היא התמונה כפי שהיא נראית לי היום .ואת המצב הזה עלינו לפגוש
בעצבים הזקים ,בשיקול־דעת ,בעודרוח ובכוח־החלטה.
יש מי ששם תקותו במלהמה הבאה .יש סבורים כי מן המיצר תקרא
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לנו אנגליה שנבוא לעזרתה ,יבקשו מאתנו לגייס גדודים עברים ,יתחייבו
בפנינו התתייבויות של ממש וכיוצא באלה )מובן מאליו ,שכל הסבורים
ככה בטוהים שבמקרה מלחמה נראה במפלתם של שונאינו( .אין לי חלק
בציפיה זאת .ואין אני נושא את נפשי למלחמה עולמית .אימרים על שוללי
מינכן כי הם תאבי־מלחמה ,אולם דוקא מדיניוודהפניעה בפני הדיקטטורים
היא שתביא לא שלום ,כי אם מלחמה.
אין אני מעיז לנהש בדבר תוצאות המלחמה העולמית השניה ,אם
תשים

קץ

והברבריות

לשלטון

הדיקטטורים

או

חיא

תשליט

את

רוח

הפאשיזם

בצורותיהם השונות על העולם כולו .איני חישב אלא על מה

שעתיד להתרחש בראשית המלחמה .כאן נראה לי החשבון פשוט :היהודים
בכל ארצות האויב נדונים להשמדה .הם ישלהו הראשונים לאש .ושריד
לא ישאר מהם .ובארץ — צפויה לנו ,קודם כל ,הפסקת העליה ,עוד
בטרם תהיה הארץ לחזית.
גם התקוה לגדודים היהודים שיגויסו להגנת ארץ־ישראל ראוי שנעיין
בה בעין ביקורת .ראשית ,בכל מקום יהיו היהודים נדרשים להשתתף בצבא
המדינה שבה הם גרים .מי מדינה ,ואפילו ידידותית ,שתותר על היהודים
שלה בחזיתות שלה למען החזית הארץ-ישראלית ? תנועת התנדבות היהודים
יכולה לבוא רק במדינה נייטרלית .מה יש לקוות במלחמה הבאה למדינות
נייטרליות ?
שנית ,יש להניח שאנגליה ,עם כל רצונה להגדיל את מספר התיילים
המוכנים להילחם בעדה ,תשקול מה עדיף לה בשביל הגנת עניניה במזרח
הקרוב ,אם למסור את הגנת האזור הזה לגדודים יהודים ולקומם בזה את
ערבי ארץ־ישראל ועיראק וסעודיה ואת הרתוקים יותר ,או לקנות את
ידידותם של הערבים על ידי מתן הבטחות נוספות וויתור על היהודים.
סבורני שיש יסוד לחשוב כי אנגליה בשעה שתעמוד מול ברירה זאת
תבהר בדרד השניה .ואף תהיה נכונה למסור אותנו לחםדן של ארצות ערב.
לא בידינו ,כמובן ,לההליט על גורל העולם ,אם לשלום או למלהמה.
אד טוב כי נדע את מצבנו ונדע מה צפוי לנו ,ולא נשתעשע בצהלה
אוילית לקראת כוחות התופת .ואולי גם נדע להתכונן.
טעות אחת ,אומרים ,מצויה אצל מדינאים ומצביאים .הם לומדים
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מן השגיאות והפגיעות שבעבר ומתכוננים כל פעם למלהמה ...שעברה .אל
נחזור אנחנו על השגיאה הזאת ,אל נמדוד את המלחמה הבאה במידות
הידועות לנו מן המלחמה שעברה .בעבר — היו לנו אפשרויות טובות
)גדודים ,הצהרת בלפור( ולא היינו מוכנים להן .עתה צפויים לנו דברים
אחרים לגמרי ,לא בשורות טובות ,כי אם סכנות גדולות ,אל נפגוש אותן
כשאנו בלתי־מוכנים.
זמן קצוב ניתן לנו להגשמת הציונות ,או ,לפתות ,להנתת יסודותיה
לבל יוכלו להחריבם :פרקיהזמן בין שתי מלחמות־עולם .חלק גדול מן
הזמן הזה ביזבזנו ,הוצאנו לבטלה .נשאר לנו זמן מועט .איננו יודעים
אם שנים או חדשים .ועלינו לומר לעצמנו :חטוף ועשה .עלינו למהר
ולהתבצר.
אל נסמוך על כד שיתחשבו בנו מתור אהדה או מתיר רחמנות
ואפילו מתוך חשבונות לימים רחוקים .אין המדיניות הבריטית נכבשת על
ידי מה שלוחשים על אזנה דברי אהבה ןגרב נבוקר.
בשכנותנו יושב מושל ערבי ,נאמן לאנגליה ,שומר שלום — והנה
מתחשבים
אנגליה

בו פחות מאשר מתחשבים באחרים,

)או ליתר דיוק:

המפריעים ,המסוכנים.

אנגליה של ימינו( מכבדת ומקרבת את מי

שמועד להזיק.
אץ איפוא לפנינו עתה אלא דרך זו :להיות לכוח .וכוח איננו גדל
דוקא מתוך תנאים טובים ומפנקים .אדרבא ,כוחנו גדל בארץ הרבה דוקא
בשנות הפורענות .הרבה אנו חייבים למופתי :גם הנמל בתל-אביב ,גם
העבודה העברית במושבות ,גם כוח־המגן שלנו ,גם המשמעת הישובית —
לא היו קמים מבלעדי עזרתו .ואם קשה לנו לברד על הרע ,נדע לפחות
להוציא עז ממר.
אני מעיז לומר כי שנות הפורענות מילאו תפקיד חינוכי גדול
בחיינו.

ונםיוננו זה אפשר יכשיר אותנו לפגוש את הסכנות.

אילמלא

המאורעות ,אילו נמשכו שנות הפמספריטי ,והיתה פתאום פורצת מלהמה
עולמית — אפשר היינו נדונים לכליה ,כי לא היינו מוכנים אליה כלל;
הפורענות

פקחה את עינינו לראות את מצבנו .התתלנו להבין דברים

שקודם לא קיוינו שנוכל להשיגם .המערכה בספרד משמשת בשביל כל

בימי

מינכן
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העולם תחנת־נםיון למלחמה הבאה .במובן זה ,אפשר לומר ,הפורענות
בארץ היתד .לנו לבית־םפר ,אכזרי ,אך גם מועיל.
הרבה דברים איחרנו להבין .לא הבינונו את ענין הקרקע .לא הקדשנו
לכד את כל הכוחות .לא הבינונו שקו הבטחון גובל עם קו הקרקע העברי,
שאין לנו בטהון מחוץ לתהומי הקרקע שלנו.
לא הבינונו את ענין העליה .טובי המנהיגים לא חשו בדתיםות
הדבר ,בכוחו המכריע .מגמת העליה היתה אנוסה תמיד להילחם על זכותה
גם בפנים ההסתדרות הציונית .לא הבינו אצלנו את ערך הסלקציה בעליה,
את ערר הגיל וההכשרה החלוצית הצבאית .עתה ,עם פרוץ הקטסטרופה
היהודית ,ועם שימת המנעולים על שערי הארץ ,אנו רק מתחילים להבין
מה המאמצים הנדרשים מאתנו .ועוד עלינו ללמוד בזה הרבה ולהתאזר
עוז ומםירוודנפש.
גם ענין ההתגוננות דורש מאתנו עתה הבנה אחרת ממה שהורגלנו
בשנים שעברו .יצאנו ממדרגת שמירה חלקית על חיי אדם ,על רכוש,
על הלקת אדמה .השמירה נעשית כללית יותר :אנו צריכים לשמור על
העם העברי בארצו ,על תקות ישראל .לא בפרט מישראל בלבד מתנקשים
עתה ,כי אם בישראל כולו .ועליו ,על זכות חייו בארץ וזכות־המפלט
לאחים ולאחיות ,אנו צריכים עתה להגן.
ועלינו להתכונן למערכה ממושכה .לא עלה על דעתנו שהמאורעות
יארכו כל כר .אילו שאלו אותנו בראשית המאורעות אם נוכל לעמוד
נגד הכנופיות ונגד המופתי ונגד הכוחות שמאחריהם במשר זמן כל כד
רב — לא היינו יודעים לענות בודאות .והרי אנו עומדים .אד המערכה
הבאה עלולה להיות ממושכת יותר וכבדה יותר.
זה שנים רבות שאני רואה את הסיוט של אוירעים פושטים על
הארץ .ולא רק מן הים .והישוב פתוח ופרוז לכל אויב .עוד לא דאגנו
לסכנת

בלוקדה והרעבה ,עוד לא

התחלנו להתכונן

להתגוננות

מפני

הסכנות שבאויר.
צריד שגם הערבים וגם האנגלים ידעו וירגישו כי כאן יושב כוה,
אשר לא יתן שיבלעו אותו .במושג ״כות״ אינני מתכוון לגילוי הכוה של
הכנופיות הערביות .המטרות השונות מחייבות אמצעים שונים .הכיבושים
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שלנו הם כיבושי קרקע ,בנין ,עליה .איננו מעונינים בהתנגשות בינינו
לבין אחרים .אד בבוא האחרים להתנקש בנו צריך שירגישו שהדבר איננו
ניתן על נקלה ,ששום קרבן לא ייקר לנו ,ושום מאמץ לא יבצר מאתנו.
ד

כי שבט קשדרעורף אנהנו.
וכשיכירו בנו שכוחנו אתנו ,כי אי אפשר להכניע אותנו בפרעות
ואי אפשר להכניע אותנו בגזירות ,אזי יפתחו סיכויים גם למדיניות אתרת
לגבינו ,הן מצד הערבים והן מצד האנגלים.
מי שכורע תחת המכות הראשונות אין לו תקנה׳ אד מי שיודע
לעמוד על נפשו ולגייס את כל כוחותיו ואת כל קשיות־ערפו ואת אמונתו
בעצמו ובצדקתו ובעתידו — תקוה לו לעמוד במערכה ,וגם לנצת.

ועידה לשם מה?
זאת השאלה אשר הויכות בביודהלורדים מציג לפנינו בכל החריפות.
״היהודים עצמם מעונינים בהצלהתה של הועידה הלונדונית״ ,אומר — לפי
העתונות — הלורד דפרין ,הנואם מטעם הממשלה .ולפיכד? לפיכד עליהם
להסכים שילדי ישראל יהיו לטרף לסדיזם הנאצי והורים ואתיות יהיו
נדונים לגויעה ולרציחה ולהתאבדות בגיהינום הגרמני ,ו״הבית הלאומי״
יהא אסור עליו להושיט יד עזרה והצלה ,כי כל צעד כזה עשוי ״לקלקל״
את תוצאות הועידה .זה הגיונה וזו מדיניותה החדשה של ממשלת המנדט,
פטרונה של ״הבית הלאומי״.
בנאום הפתיחה בויכוח בבית־הנבהרים עוד ראה מזכיר המושבות
להודיע כי הממשלה קיבלה מכתב מאת הסוכנות היהודית ובו הצעות
מסוימות על נכונותו ויכלתו של הישוב לקבל מ י ד ילדים ונוער ובני
משפחה מגרמניה ,וכי להצעות האלה תינתן תשומודלב .והיה בהודעה זו
מעל הבימה העליונה של העם האנגלי כדי לעורר תקוה בלבות נענים.
אפשר היה לקוות שהחרדה הגדולה והכנה של העם האנגלי לגורל קרבנות
התופת

הגרמני לא תיכזב על סף הבית הלאומי; אפשר היה להנית
ד

שהמאמץ הנהדר של הישוב ונכונותו להביא קרבנות גדולים למען הצלת

ועידה

לשם מה?
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נפשות אהים נרדפים ,מאמץ זה אשר עליו דובר בכבוד גם בבית־הנבהרים,
לא יהיה נדון לחנק על ידי ״חשבונות״ ותחבולות .והנה באה תשובת
הממשלה בבית הלורדים ועשתה לאל תקוה זו :אין הממשלה יכולה להרשות
שום מעשה הצלה אם יש בו כדי להמשיך עליה הוט של אי־רצון מצד
,,

״המוזמנים לועידה.
הולך וניטל הרצון להתוכח עם הממשלה ולהוכיה לה את משוגותיה.
עשרים שנה עוםקת בזה המדיניות הציונית ,ואם הדברים אינם נשמעים
הרי זה לא מהמת מיעוט הסברה מצדנו ,ואף לא מקוצר המשיג .הממשלה
הבריטית היא ממשלה נאורה ונבונה .והיא יודעת ועושה את שלה .ולא
אנו בלבד עומדים הפעם ומםבירים ומתהננים על נפשנו .גם טובי העם
הבריטי בשני הבתים טענו והתחננו על ילדי ישראל .גם הארכיבישוף
מקנטרבורי ,רועה ומנהיגה של הכנםיה האנגליקנית )שדעתו איננה כדעת
בארץ( השמיע את קולו .ואם בשעה שלורד בולדוין עומד

המיסיונרים

ומכריז ברדיו הבריטי שהוא כאנגלי פשוט נסער ונרגש עד היסוד ,ושהצלת
גרמניה היא דבר הנוגע ״לכבוד ארצנו״ ,אם בשעה זו

פליטי
ממשלת

עומדת

המנדט ואוסרת על אזרהי הבית הלאומי להושיט יד מצילה

לאחיהם הטובעים ,הרי שלא מחסור הסברה כאן ,אלא גורמים אתרים
מכריעים .מםתבר שהצלת נפשות יהודיות יכולה ״לקלקל״ משהו ,והשארתם
,,

בגיהינום אינה עשויה ״לקלקל שום חשבונות.
במצב זה חובה לשאול :אם זהו התנאי ״להצלחת הועידה״ ,ששום
סדק לא יהיה נפתה להצלת אחים נתונים להשמדה ,אזי מה יש להם
ליהודים לחכות מן הועידה הזאת? מה תקנתם מן ה מ ו ז מ נ י ם לועידה
אשר זה המחיר לרכישת אמונם ולריצוים? מה תקותם מן הממשלה
המזמינה

בתנאים אלה ,והמוכנה לקנות במחיר זה את פיוםם וריצוים

של מוזמניה?
ממשלת המנדט עושה מאמצים ממאמצים שונים כדי לרכוש למשא•
ומתן את השתתפותן של ממשלות מסוימות ,הנוקטות עמדה אויבת למנדט
ולבית הלאומי ,והנותנות מקלט בגבולותיהן לכל תעמולת איבה נגד המנדט
והבית הלאומי .ודאי היא יודעת למה היא עושה זאת ,ולמה היא מעודדת,
מארגנת ומלכדת את נושאי הלהץ נגדה כבעלת המנדט וכאתראית לבית
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הלאומי .כדי לרכוש אמון היא נותנת חנינה להללו שהוקיעה אותם כאחראים
לשפיכת דמים ולחורבן ,היא נותנת הנינה

ב ט ר ם שקטה הארץ .כדי

להבטית השתתפות היא אוסרת על היהודי בארץ־ישראל מה שמותר לכל
יהודי בכל ארץ תרבותית — להשתתף השתתפות אישית בהצלת אתים
מעונים ,להכניסם לביתו ,להאכילם מפתו.
ובכן ,אלה הם התנאים ״להצלחת הועידה״ — פיוסים לצד אהה
וגזירות על הצד השני .לא ,לא על מנת כך הסכימו היהודים להשתתף
בועית״! .מי שניגש כך לועידה הריהו מסלף מתחילה את עצם הרעיון
של משא־ומתן בין שלושה שותפים .היהודים הם שהציעו לא פעם לממשלת
המנדט שתביא לידי הסכם בין שלושת הצדדים המעונינים .אך היהודים
התכוונו להסכם אשר

ייטיב

עם

כל

ה צ ד ד י ם  ,ולא להסכם אשר

יסדר ענינים ^ין הממשלה הבריטית לבין ממשלות אויבות לבית הלאומי
על חשבון קיומו והצלחתו של עם ישראל .ואם זהו טיבו של ״ההסכם״
המבוקש — האומנם עלינו לתת לו יד?
הנהלת

הסוכנות

קיבלה את ההזמנה

ל״שיהות״

מתוך

םפקות

חמורים .עכשיו ,לאחר עמדת הממשלה בביודהלורדים ,גברו הספקות פי
כמה וכמה .והמנהיגות הציונית מן הראוי שתבדוק את עמדתה מדודש
ל״אור״ המצב שהחמיר .שום אדם אינו רשאי לדרוש מאתנו כי נשים
במו ייינו את צוארנו בעניבת־חנק.
כסליו תרצ״ט.

לאחר לונדון
)במועצת מפלגת פועלי ארץ־ישראל .כ״ה בניסן תרצ״ט(
ימי ספטמבר הביאו לידי גילוי את עמדתה הנוכהית של הממשלה
הבריטית לגבי הציונות .המלחמה העולמית שניגשה לפתה הביאה את
אנגליה למצב של פניקה ,הגבירה והבליטה את נכונות הממשלה לקנות
את מדינות ״הציר״ ,ואת מי שעלול ליפול לתוך זרועות ״הציר״ ,והמהיר

לאחר

לונדון
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ידוע :הקרבת בני־ברית וחיסול התחייבויות ביךלאומיות .באותם הימים
שבהם הופקרה צ׳כוםלובקיה נתגבשו גם התכניות החדשות לגבי ארץ־
ישראל ,והממשלה אשר הצליחה במשך כמה זמן לעטוף את כןנותיה
בעטיפות רכות לא יכלה עוד הצפינן .במזל זה נולדה ״ועידת־לונדוך.
החברים ששמעו את דברי בישיבות המרכז ובועד הפועל המצומצם
ובכינום־חברים יודעים עד מה היו לי ספקות חמורים לגבי עצם הליכת
היהודים ל״שיחות״ לונדון .לאחר מעשה עלי להודות — ואני עושה זאת
בםיפוק־נפש — כי נתבדיתי ,כלומר ,לא שנתבדו חששותי לגבי עמדת
הממשלה ,אלה נתאשרו במלואן ,אולם נתבדו חששותי לגבי עמדת היהודים.
היהודים שבו מלונדון לא כמנצחים ,א ך ג ם ל א כ נ י ג פ י ם  .יש
לומר :הוכינו ,אך לא נחלנו מפלה .גם בתל־חי הוכינו ,וכאבנו עד מאד
את מכתבו׳ אד תל־חי לא היה בשבילנו תבוסה .אדם הנאבק ועומד על
נפשו יכול לקבל מכה קשה בלי שהמכה תיהפך לו לכשלון.
,,

מדוע יעצתי לבלתי לכת ל״שיחות ? לא חששתי למה שיאמרו
האנגלים ,כי ידעתי שהם יכולים לומר מד .שהם מתכוונים לומר גם שלא
בנוכחותנו ,אולם חששתי לפגישה ה ז א ת של היהודים והאנגלים ,הששתי
לתמונה אשר הפגישה הזאת עשויה לקבל בעיני העולם .חששתי לזה
יותר מאשר לכל האיםטרטגיה המדינית שקדמה ל״שיחות״ ,שביחס אליה
היתד .לי תפיסה שתה מזו של ההנהגה .עכשיו עלי לומר :מבתינת דמות
התנועה ,מבחינת ההשפעה על מד .שעתיד לבוא וצריך לבוא בתיי העם
יצאנו מן ״השיחות״ בשלום ,יצאנו בגילוי־רצון ובגילוי־כוח .אינני הושש
מפני המלעיגים ואני אומר :היה בזה נם.
אין כננתי לספר פרטים מן ״השיחות״ ואף לא לתאר אותן .תמציתן
הפוליטית ידועה .תיאור האוירה ,ההתנהגות ,הטון ובנות־הטון ,וכל נפתולי
הויכוה ועליותיו ומורדותיו — זהו ענין לאמן בחסד .לי אני היו ״השיחות׳׳
כמהדורה מודרנית של ה״דיםפוטים״ אשר היו עורכים לנו בימי־הבינים.
יודעים אתם ודאי מה דמות היתה לאותם הויכוחים אשר היינו אנוסים
להשתתף בהם כנגד בישופים ושליחי מלכים ומלכים עצמם .זהו ויכוח
בין שני צדדים שאינם שוים ,ואפילו כשלמראית עין נשמרת צורת־השויון
בין המתוכהים .זהו ויכוה אשר בו אתה חייב לנהוג זהירות יתירה בנימוקים
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אשר בידיך פן יהפכו בידי הצד השני ,התקיף .כלי־זין כנגד .אתה חייב
לשקול את דבריד בפלט ,לבל תימצא בהם שום פגיעה ,הלילה ,בטעם הטיב
או בכבוד התקיף וידידיו או במוםכמותיו ,אד אותו — את התקיף — אין
אתה יכול למנוע מהשתמש בפלפול ובעקמומיות ובתחבלנות ,ויידע אתה
מראש כי מה שתאמר ואיד שתאמר ,וכל כמה שתצליח להדוף את טענותיו
והאשמותיו ,לא אתה תהיה הפוסק ולא איזה שופט עליון בלתי־משוהד,
אלא הוא עצמו ,שהכוח בידו ,ה ו א התובע ,והוא האומר עדות ,והוא
הדיין ,והוא המפרש את הדין ,וגם המבצע והפוסק .הוא רשאי לגזור על
שריפת םפריד הקדושים וגם להכריז שאתה הוא המחלל את קדשיו ,הוא
יכול להעלותד לגרדום וגם להוקיעד כצמא לדם־אדם.
,,

וב״דיםפוט שבימינו יש עוד קוים נוספים ,כי בעל־הדין שלד איננו
איזה כומר חשוד או נסיך עריץ ,אלא מדינה תרבותיודנאורה ואדירה ,אשר
אליה נשואות עיני העולם כאל המגן האחרון של הציביליזציה האירופית
מפני הברבריות השוטפת .לו התוקף ,לו גם הפרםטיז׳ה ,בידיו גם המכשירים
העצומים להשכיל את דעת הקהל ,והוא הנאמן על צדק בין עמים ועל
רדיפת שלום ועל רוח פשרה מתונה ונבונה בכל תסבוכת קשה.
הדבר כולו היה עשוי מלכתחילה להיות לנו

ל מ ל כ ו ד ת  .ולא

היתה ודאות ,לי על כל פנים ,שאם נקרב אליה נדע גם להימלט ממנה.
ואודה ,אם כי בזה הריני מציג אולי תעודת־עניות לעצמי ,שאילו נשאלתי
לאו דוקא בערב השיחות ,כי אם גם שנים־שלושה ימים לפני גמר הפרשה,
אם בטוח אני באמת שנצא מן המשא־ומתן הזה בשלום ,לא הייתי יודע
לענות בודאות.
לא צעדנו על גשר־ברזל .לא באנו ללונדון כגוף אחד ,היודע ברור
את אשר לפניו ,ואין לו אלא להיות נאמן לעצמו ולדרד אשר קבע לו.
באנו כקיבוץ מנומר .היתד .בינינו ״האגודה״ ,אשר גילתה הפעם כי היא
אבר מן הישוב ,והיתה בינינו קבוצת לא־ציונים ,העומדים מחוץ לסוכנות
היהודית ,ובהם אנשים מסוימים אשר עברם האנטי־ציוני לא היה בו כדי
r

להבטיח טובות .וכלום היתה הנציגות הציונית עצמה הטיבה אחת ז
מפלגתנו ,שקיבלה על עצמה בשנים אלה להיות הכוה ה מ כ נ ס את
נפוצות המחנה הציוני ,ודאי שאינה להוטה להבליט ניגודים או להזעיקו
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הבדלי־קוים במדיניות הציונית .אבל אין מחסור באלה .ובבוא שעת־מבהן,
כאשר עוד לא היתה ,נפערת הסכנה שהלכי־הרוח השתים והבדלי־דרכים
נהשפים — יפרצו ויסבלו את מאמצינו .ואז גם
שביסוד,

מתגלים

הבדלים

הבדלי אופי ורצון ומידת הנכונות להיאבק ,הבדלים לגבי

הנקודה עליה ״יהרג ואל יעבור״.
מי שלא נתנסה עצמו בעמידה בפני שליטים ותקיפים אולי לא יעריך
את טיבם של המוקשים המרובים הפזורים בדרך הזאת ואת הכוה הנפשי
הנדרש מאת שליחי ישראל ,כוח אשר לא כל אחד — ואפילו הוא ״ציתי
טוב״ — זוכה בו .יכול אדם להרעים קולו מעל בימות ציוניות ,להמטיר
מהאות ולהתגדר כדורש מרובה ,אך בהתיצבו לפני ״שרים״ וסר מעליו
כוהו .אכן ,מידת הגבורה הנדרשת בשביל ניסוח מהאה הדיפה באסיפה
ציונית אין בה עדיין ערובה מספיקה בשביל כות עמידה איתנה כשאתה
נתון במלחצים איומים ,כשכל מלה היוצאת מפיך נשמעת באזני שליטים
תקיפים ,ואתה מקבל עליר אחריות למסקנות.
ובתור כל היםורים של אוירת הדיםפוט ,בתיד האיומים והפיתויים,
טוב היה לראות את אנשינו בשיא כוחם ,ב ע מ י ד ת ם ה י ש ר ה ו ה א מ י צ ה ,
במלוא קומתם ,בנאמנותם העמוקה לשליחותם ,בעמידתם הגלויה והאמיצה
בפני נושאי השלטון האדיר ,כשכלי־זינם — ההגיון ההותד והלהט היהודי—
אתם .אותו שלטון אדיר ,אשר גם כלי-זינו מלוטשים ביותר ,ולרשותו
עמדו מיטב היועצים והמומחים של משרד המושבות ומשרד החוץ ,שארבו
לכל פירצה הגיונית שלנו ,ולא ההמיצו שום הזדמנות להיאהז בכל פליטת״
פה שלנו ,לא תמיד שיהק לפי כל הכללים של ״משהק ד״וגך ,ויש שלא
נמנע אפילו ממתן ©שמעות מסולפת לדברינו.
)דוגמה אתת :אדם גדול בשלטון ,שהםתמד על ידיעות מירושלים,
לא נמנע אפילו ליהם את הקרבנות בארץ — לאהר החינגה הערבית
למשמע הבשורות הבאות מלונדון — להשפעת הטלגרמה של בךגוריון(.
המדיניות הציונית מאהר המלחמה ,זו הקשורה בשמו של היים
וייצמן ,יש לה מבקרים מושבעים אשר מלאכתם בכד :לאמיר ,רק רע כל
הימים .מעולם לא בירכו על טובה שהביאה ,וכל הרעות וכל הפורענויות
הבאות עלינו — ב ה הם תולים את הקולר .תהפוכות־עולם וגורמי-עולם
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אינם קיימים בשבילם .במדיניות הזאת ,אשר הביאה את הצהרת בלפור
ודחתה את גזירת פםפילד ,אינם מוצאים אלא חולשה כלפי חוץ ודמוניות
כלפי פנים .אין חלקנו עם אלה .אנו יודעים משהו על קשי המסיבות ,בהן
נאבקת המדיניות הציונית עם שרו של אדום ושרו של ישמעאל .אנחנו
יודעים להוקיר את המאמצים וההבדקות וההישגים .איננו כםויי־טובה ,אד
גם איננו אומרים תמיד הלל .ידענו כי מעולם לא נתברכה בשיווי״משקל,
רמתה לא היתה יציבה .אפשר להמשיל עליה את הפסוק :צדקתד כהררי
אל ,משפטיד תהום רבה .היא ידעה רגעים גדולים וידעה שעות הולשה.
הפעם הזאת הועמדה המדיניות הציונית בנםיון קשה ,נפתל וממושד:
לא רגעים ולא שעות ,כי אם ימים ארוכים ומיגעים ועשויים ליגע עד
כלות הכותות.
התנועה הציונית כבר ראתה

כמה

ועמידתו הפעם מצטרפת למיטב גילוייו.

פעמים

את וייצמן

בשיאו,

וזכות יתירה לו שטרה ועמל

בליכוד המשלהת היהודית .ואל יסשב לי להטאה לומר משהו גם לזכות
מפלגתנו ,כהטיבה ציונית ,במעמד זה .ודוקא משום שנתנםיתי כבר פעם,
בימי הספר הלבן של פםפילד ,בעבודת הועדה הפוליטית ,רשאי אני ותייב
לציין ,כמה התקדמנו מאז ועד עתה ,מבתינת משטרה הפנימי של המדיניות
הציונית .אז נוסדה נעדה מדינית ,לשם שיתוף הפעולה עם ההנהלה בשעה
הקשה .איני דן עתה על עבודתה של אותה ועדה רבודםבל ,אשר היתה
נםיון ראשון לקיים זיקה קרובה בין המנגנון הפוליטי לבין זרמי התנועי:
הציונית .אומר רק שהריחוק בין הועדה שדנה בשאלות המשא־ומתן לבין
אלה שניהלו אותו למעשה היה כל כד גדול ,שהללו ראו בה כמעט רק
מעמסה ,הכובלת את פעולתם המדינית ,והועדה מאייד לא היה לה הבטחון
כי דיוניה עשויים להשפיע באמת על דרד המשא־ומתן .הפעם בהיות הלקה
של תנועת העבודה ממשי גם בדיונים המוקדמים וגם' בעצם הנהלת המשא•
ומתן ,נתעמקה הזיקה בין ״לונדון הציונית״ לבין התנועה ואגפיה .אילמלא
שיתוף זה ספק אם אפשר היה להגיע לכר שןגמדת הנציגות היהודית תהיה
כאשר היתה וכאשר נתגלתה בסיומה.
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כאשר נתגלה ב״פאנל״ אף הוא

בעיני כנם.

יודע אני שהמדבר על אחדות ישראל משים עצמו בנלי ,כשם שהמדבר על
איהוד פנימי בתנועתנו מעלה על עצמו חשד שהוא מפריע את ההרמוניה
של אי־איחוד מוסכם .מי חכם ולא יידה אבן בקואליציה ,שאין לה השם
,

המזהיר של ״תזית עממית /
וכשאפשר

להוקיע

בהתתייבויותיהם

מקרים

)ואנהנו?(

בפרט כשקוראים
שאין

השותפים

לה

״קואליציה

האחרים

רהבה*

עומדים

או שהם מנצלים את הקואליציה

כהוגן

להנאתם.

מבלי שאזלזל בחשיבות העצומה של המשטר הקואליציוני בציונות ,למרות
פגימותיו ,עלי לומר :ענין ה״אחדות״ בלונדון היה בו משהו נעלה יותר.
לא היה בו שום דבר מן המיקוח ,מהידיעות על כסאות ועל משרית וכיוצא
באלה .לא היה זה כלל איהוד ארגוני של מפלגות וארגונים ,באו אנשים לא
רק מסיעות שעות ,כי אם גם ממחנות זרים ורחוקים ,בהם גם אנשים מתוך
מחנה אשר בשעתו התנגד להצהרת בלפור וגרם לנו אז צרות צרורות.
אותם אי אפשר היה ״לשחד״ בכסא באכסקוטיבה .שם דרוש היה משהו
אהד .ואכן ,היה שם משהו אחר שהוציא את האנשים ממסלולם הרגיל.
צריד היה לראות את הרב בלוי כשהוא מציע ,ערב סגירת הפאגל ,שכל
׳המשד משא־ומתן עם הממשלה יתנהל על ידי הסוכנות ,או לראות אדם
כליאונל כהן מקשיב בכובד־ראש במשך שעות רבות לדברים אשר ודאי
אינו רגיל בהם .מי שמכיר במקצת את תסבוכת היחסים בין יהודי המזרה
ליהודי המערב ,תסבוכת אשר לא נעלמה גם בתיד התנועה הלאומית,
מראשית העת־ציון ועד ימינו ,יבין כי מה שהיה בלונדון לא היה נטול
משמעות פנימית השובה.
סייעו לכר כמה וכמה גורמים.
א .הממשלה .הממשלה לא היתד .אדישה להרכב המשלתות .לא פעם
התענינה הממשלה לדעת מי יבוא היום לישיבה ,ולא פעם רמזה שרצוי לה
כי פלוני או אלמוני לא יעדר הפעם .נראה לי שמותר להגדיר את מגמת
הממשלה לגבי המשלחות בנוסחה זו:
את

לאהד

את

הערבים

ולפלג

ה י ה ו ד י ם  .מגמה זו פעלה ברוב הריצות ,גס בנגלה וגם בנסתר.

על מגמות האיהוד לגבי המשלחות הערביות ודאי קראתם בעתוניס .על
מגמת ההפרדה לגבי היהודים לא סופר שם ,כמובן•

אד לא פעם ניסו
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לתקוע טריז לתור המשלחת היהודית ,בלשון זו בערד :אתה ,אדוני ,אדם
מתון ונבון ,ואילמלא — או :פלוני מבין לרצינות המצב׳ אד אתם מכבידים.
הדבר עבר בצורות שתות לעתונות הגדולה ,העושה רצון הממשלה .עברה
הרינה :יש ״מתונים״ ויש ״קיצוניים״ .ובעתונות האויבת אף פנו בשידולים
ובאיומים ליהודי אנגליה :היבדלו מעל העדה הציונית הרעה הזאת.
םפק אם הממשלה הצליחה לאחד ,לא למראית עין בלבד ,את
המשלהות הערביות ולפשר בין האינטרסים המתנגדים שלהן׳ אד ברור כי
הממשלה לא הצליחה לפלג את המשלתת היהודית .ואולי יש לנו להודות
לממשלה,

שבניגוד למגמתה סייעה לאיהוד היהודים.

והמסתפקים במועט שבין היהודים לא מצאו

גם הרכים ביותר

כל נקודת״אהיזה

בהצעות

הממשלה .היו אמנם שידולים הרבה :אל תפחדו ,הלא יודעים אתם כי אנו
רוצים בטובתכם; אין הדבר כל כר נורא ,ולחינם אתם מיהםים להצעות
©שמעות

מפהידה.

היו פיתויים:

למה תרגשו כל כד

לעצמאות ,הלא

עצמאות יכולה גם לקבל צורה של ?דרליות ,ואזי יהיה לכם משטר עצמאי
שלכם; והרי אם תשלימו — תהא כל עיראק הרחבה

והפוריה

פתוהה

לקבלת מהגרים יהודים ,כלום רשאים אתם במצבכם הנורא לזלזל במםלט
כזה;

למה תתעקשו? והרי את

טובתכם אנו דורשים ,וכל עיקרן של

הצעותינו מכונן להסיר פחדם של הערבים ,ולאחר שיוסר פחד הערבים
הלא יפתה בפניכם גם עבר־הירדן?
כנגדם היו

ה פ י ת ו י י ם היו דקים ומעורפלים,

ה א י ו מ י ם דקים וברורים .ואם הפיתויים לא היה בהם כדי

למשיד ,הרי האיומים היה בהם כדי להפחיד .ואם היהודים שבארצות אשר
הקרקע בוערת מתתת רגליהן כבר אין להם מה לפחד ,הרי עוד ישנן ארצות
אשר יהודיהן — וגם כשהם ציונים — מאמינים שיעלה בידיהם להדוף את
הרוה המביאה עליהם את השריפה .והללו אומרים :אתם עושים השבון של
ארץ״ישראל ,השוכחים אתם שיש גם חשבון של היהדות בעולם ? האם מותר
לכם להביא לידי קרע עם אנגליה ,המדינה הגדולה אשר אנו חוסים בצלה,
עם אנגליה השומרת עדיין על המסורת של ידידות לישראל בתפוצותיו?
לא קל היה הקו המפריד הזה שחצה גם את הציונים .אלא שהממשלה סייעה
לנו בזה שלא נתנה לשום חוג אפילו מינימום שבמינימום כדי אהיזה.
ב .סייעו לכר גם הערבים .הלא־ציונים היו להם כמה הזדמנויות
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להיפגש עם הערבים .יש להניה שהממשלה םייעה בידיהם .ודוקא הפגישות
הללו גרמו להם שיכירו יותר את מצב הדברים כמות שהוא .בדרך כלל
נוטים יהודים שאינם ציונים לראות עצמם בעלי השקפות רחבות ,הוער
קוסמופוליטיות.

ניםטיות,

הערבית

לתנועה

יהודים

וחושדים

אלה

בציונים

מתיחםים
שאילמלא

באידיאליזציה
גישתם

רבה

השוביניסטית

ותביעותיהם המוגזמות אפשר היה מכבר להשכין שלום בארץ .הפעם היתה
ללא־ציונים

הזדמנות להכיר מקרוב את נציגי הערבים ,וכמה גלימות

אידיליות נקרעו ללא רחם.
ג .סייעה © מ ש ו ת ה

של ארץ-ישראל.

מאז החל חורבן

יהודי

אשכנז ועד היום עדיין עסוקים הבלתי־ציונים בחיפושי ״פתרונות״ ,כמובן,
מחוץ לארץ־ישראל .יש בעולם ,כידוע ,טריטוריות רחבות ,פנויות,, ,הושט
היד וגע בהך .ולאחר שהרגשת האסון גוברת ,והפורענות מתפשטת מארץ
לארץ,

ולאחר ועידת אויאן ולאחר הארצות של צ׳מברלין ,והתפילות

בבתי־הכנסיות לנוצרים ולקרנות העזרה ־־־ עדיין עומדים כל אלה בידים
ריקות .וארץ-ישראל ,עם כל פורענויותיה ופגעיה — קולטת ומצילה .לפיכך
נעשה עתה ענין העליה מובן וחשוב ללא־ציונים.
ד .נוכהותם של הלא־ציונים בדיונים הפנימיים של הפאנל ובשיחות
בארמון ם״נדג׳ימם עוררה בהם כבוד ואמון לשליחי הציונות.

ה״ספר הלבן״ עמד להופיע ימים אהדים לאהד סיום השיהות )ב־15
במרס( ועדיין לא הופיע .ביגתים הלפה ההתרגשות של הישוב׳ אד הסכנה
לא הלפה .פעמים במהצית שנה זו )בספטמבר ובמרס( עמדה הסכנה בפתח
ועוכבה כל־שהוא ,עוכבה׳ אד לא בוטלה.
מה היה בספטמבר? הגרזן הונף ולא הורד .בספטמבר עמדה הממשלה
להוציא כמעט את כל הצבא מן הארץ ולהקים בארץ משטר אשר יאפשר
לה לשלוט בארץ בלי צבא .הוד .אומר :משטר אשר יניח את דעתם של
הערבים.

במקום הצהרת בלםור באמצע המלהמה הקודמת

צריכה היתה

לבוא מעין הצהרה אנטי־בלפורית )סגירת העליה( בערב המלהמה הבאה.
אין יסוד לחשוב שהפרוגרמה הזאת נשתנתה ביסודה.

אדרבא ,יש יסוד
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להניה שהביקור של ה א ר ד גורט ,ראש המטה,

לידי שינויי

לא הביא

מהאורינטציה הזאת .אם עדיין לא הוכרז על מדיניות זו ב״טפר ל ב ך  ,הרי
את ראשיתה אנו כבר טועמים :ההכרזה על המכסימום הפוליטי ,השדיול
והרדיפות

ההדש,

האכזריות

על

העליה

״הבלתי־הוקית״.

התינגה

וגם

הנישאת שוב בעתונות הערבית בעקב שיחות קאהיר מעידה.
איני יכול לשעשע את עצמי בתקוות למפנה קרוב ,לא מצד התנועה
הערבית הפלשתינאית כמות שהיא ולא מצד הממשלה

הבריטית הזאת.

התנועה הערבית הפלשתינאית רתומה כולה בעגלת תמא־ברלין.

משם

היא בזונה בממון ובזין ובאידיאולוגיה ובהעזה ובתקוה להכניע את אנגליה.
מה שהיא סוחטת מאנגליה אינה סוחטת בזכותה ,אלא בזכות ״הציר״ אשר
מוראו על האימפריה .אחד מגדולי המצביאים באירופה שאין לו כל ענין
לזלזל בגורם הערבי אמר בימים אלה :״אין לערבים שום ממשות צבאית״.
ערכם הצבאי הוא מכוח־כוחו של ״הציר״ .העתונות הגרמנית מתפארת:
אל תחשוב אנגליה כי בםיפוקים קטנים ובתרמיות תכבוש את לב הערבים.
היטלר ומוםוליני יכולים להבטיח לערבי פלשתינה יותר .למה זה יחייב
אותם אם ינצחו? אנגליה נאלצת עתה להעלות את המחיר בהתחרותה
בהיטלר ,היכולים אפילו בעלי האורינטציה הערבית שבינינו

להתחרות

בשנים אלה ו״להוםיף על המחיר״? יהודי טוב אחד המסור בלב ונפש
לרעיון ההסכם הערבי־יהודי והמטיף לנו השכם והערב עד מה חשוב הדבר
הזה ,אמר עתה בלונדון :״מה יכולתי להציע לערבים ,הלא כל מה שאציע
להם הוא

פ ה ו ת ממה שאנגליה מציעה להם עתה״ .יש מאמינים שבעבר

היו לנו הזדמנויות לבוא עם הערבים לידי הסכם ,שהיה מאפשר לנו היי-
שלום וגידול יותר ממה שהיה לנו )לא אתוכח ,איני יודע .אפשר יש בזה
מן הממש ,ואפשר רק מהרהורי הלב( .וכן יתכן שעוד תגיע שעה של היי
שלום ,עליה ובנין מתיר הסכם עם ערבים,
התנועה הערבית־הפלשתינאית

לאחרשתגודע

ק ר נ ה של

ה נ ו כ ת י ת  .אולם גם בהרהורי־העבד וגם

בתקוות לעתיד אין משום אהיזה למפנה ממשי ק ת ב .
וכן איני מקוה למפנה במדיניות הבריטית לגבינו ,כל עוד צלו של
היטלר פרוש על העולם ,ואנגליה אתוזת פחד .איני מתימר לנהש כיצד
תנהג אנגליה לאחר כמה סיבובים בתייר המלתמה ,אולם כל עוד היא עומדת
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בתקופה של ןגרב מלהמה ושל פחד מלחמה אין לקוות למדיניות פרי•
ציונית ממנה.

מה איפוא נעשה?
איני יודע תשובה אתרת אלא זו שפרצה עתה מעומק לבו של הישוב:
״לא ניכנע״.
מתי פרצה מפינו קריאה זו לראשונה? בימי מאי

 ,1921בשעה

שאניית העולים טולטלה בלב־ים והנציב העברי םגר בפניה את שערי
הארץ .ואולי מקורה עוד בתל־חי .הזרע שנזרע אז נתן את פריו .וממנו
לנו גם העמידה במערכה בשלוש שנים אלה.
עדיין לא נתלוותה קריאה זו בפירוש מממש .המהשה זו אינה ניתנת
להיקבע מראש ,כשם שהקריאה ״עבודה מעשית בארץ־ישראל״ ,שפרצה
אחרי &שבר אוגנדה ,עדיין לא יכלה לומר מה יהיה אפיו של המפעל
החלוצי שהיה נרמז באותה קריאה.
יתכן

שהקריאה

הזאת

מציינת

שלב

חדש

הציונית.

בהיסטוריה

מעבר מציונות אבולוציוניםטית ורציונלית ,זהירה ואטית ,לציונות הפועלת
מתור הקטסטרופה והתותרת להתגבר עליה במאמצים הרואיים .כשם שמתוד
משבר־אוגנדה קמה ועלתה ציונות הדשה ,ציונות של רצון והגשמה אישית,
כד נראה לי ,עתידה לקום מתיר המשבר האכזרי הזה בחיי ישראל בארץ*
ישראל דינמיקה ציונית חדשה .כמובן ,אם יש בנו ליח ,אם יש בנו קשיות־
עורף ,אם איננו שבר־עם המסוגל להיכנע.
קשה לי להוציא את הדברים מפי׳

אד

הימים

האכזרים

הבאים

לקראתנו אומרים לי בלשון ר׳ עקיבא :כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא
הדבר לידי ואקיימנו .אמנם לא ביקשנו את הנםיון הזה ,לא התפללנו לו,
אד משבא עלינו בכל כבדו — ה נ ב ר ח ? האם לא נעשה אותו מוצא
להסתערות ©כרעת ,אשר תעלה ממעמקים את כוהות האומה,

הסתערות

הרואית להצלת העם?
ידעתי

שבציבורנו מחלחל עתה רגש של אכזבה .ביום שהגיעו

הידיעות מלונדון הכרזנו :לא ניכנע ,ומה עשינו מאז? היכן המעשים?
המתיהםים אנו ברצינות להכרזותינו?
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הדיבורים הללו ,הנשמעים עתה בשיתות פרטיות ובאםיפות ,ודאי
מלווים הרגשת כאב ,אלא שהכאב הזה ,והביקורת הצודקת לעתים על דבר
שצריר היה להיעשות ולא נעשה ,מהול גם בהאשמת הזולת,

בחשדנות

בלתי־צודקת .השאלה המחמירה :״המוכנים אתם למעשים אשר הכרזותיהם
מהייבות אותם?״ ראויה תמיד שיקשיבו לה בחרדה ,אד נימת הלעג ואיי
האמון המבצבצת מטון השאלה אינה מביאה אלא לידי אי־כבוד לתנועה —
והיא אינה ראויה לכד — לידי ביטול עצמי שאין בו צדק .וגם לא כוה.
ואפשר יש בזה גם אי־הבנה לתוכן ההכרזה .כשאמרנו :״לא ניכנע!״
לא התכונו לכד שמהר נעשה איזה מעשה מרעיש עולם ,ואזי או שננצה
שננוצח,

אי

והענין יסתיים .״לא ניכנע״

אין זה ענין הד־פעמי.

אין

פירושו — לתת פורקן להרגשות סוערות .איני מזלזל בהרגשות ואני מבין
את הצורר האנושי ,האנושי ביותר ,בהתפרקות .אד יש צרכים השובים
מזה .ותנועה בתנועתנו הייבת לשקול ולהפנות את סערת הנפש לאותם
האפיקים אשר בהם תוםפת־כוה ,ולא התפרקות בלבד.
,

אפשר היה ,כמובן ,לאהד קריאת ״לא ניכנע  /לעשות איזה מעשוד
T

מחאה שיביא לידי שליתת טלגרמות לעולם ,אלא שאותו מעשה לא היה
יוצר טיפה נוספת של כוה ,והאנשים שכנגדם היתה המחאה מכוונת —
שנתם לא היתד .נודדת בגלל כד.
בבואנו לחנד את עצמנו ואת תנועתנו ,ואת הישוב כולו ,לאי־כניעה,
למעשים אשר יגלמו את אי־הכניעה ויגבירו את כוחנו לבלתי־היכנע —
חייבים אנו להתחנד שלא להוציא כות לבטלה ,שלא לבזבז רגש ומרץ
לשוא .על אתת כמה וכמה שלא לעשות דברים הנראים כגילוי־כוח בשעה
שאינם אלא מתישים כוח.
בתנועת פועלים בפרט יש להזהיר על כגון זה .יש אמצעי־מלתמה
שהורתם ולידתם בימי גיאות מהפכנית ,והשיבותם אזי מרובה ,והרי הם
מתקדשים לשימוש תמיד אפילו בימים שאין בהם להביא לידי נצהון ,אלא
לקרב מפלה.

בשנים שלאחר המלהמה היינו

עדים

לכמה

הופעות

של

ד

שמרנות מהפכנית ,אשר היו נלעגות ביותר אילמלא היו מעציבות כל כד.
תנועת־הפועלים אשר לא ידעה מה לעשות בכוהותיה בימים של גיאות
מהפכנית ,ניסתה להשתמש באמצעים אולטרא־רבולוציונייס

בשעה שלא
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היה בהם אלא להעמיק את המפלה .כזאת היתה גם ״השביתה הכללית״
בצרפת ,בימים שהיטלר עמד בשער .יש אמצעים שתועלת בם ,בשעה
שהם עשויים לשמש שלב לעליה מהירה ,לכיבושים גדולים .חטא ואיולת
הוא להשתמש באותם האמצעים כשאין בהם ,במסיבות שנשתנו ,אלא לשמש
שלב לירידה ,לאיבוד הישגים.
יש לבהין אמצעים לאור

ה מ ט ר ה  .הערבים ,למשל ,הצליחו מאד

מאד בבחירת אמצעים ההולמים את המטרה שלהם .המטרה שהציגה לעצמה
המנהיגות הערבית היא שלטון המופתי .לשם כך אין צורך שהארץ תשב
בשלוה ,שהכפר יפרת ,שרמת הייו של הפועל תעלה ,שאת הביצות ייבשו,
ואת הבריאות ישביהו ,שיהודים וערבים יהיו בשלום .כל אלה אין בהם
כדי לקרב את שלטונו של המופתי .אך הקזת־דם ,הרעבת הכפר ,השגתת
היי הכלכלה ,המתת היריבים ,הפחדת השלטונות — אלה עשויות לקרב את
ביאת שלטונו .המדינה הארץ־ישראלית קיימת,

צריך רק לדלדל אותה,

לפרוע בה ,להרבות בה את ההרס ,כדי לכבוש אותה.
ואנהנו? העשויים אמצעים מעין אלה גם לסייע אותנו? איני מעמיק
שאול על מידת התנגדותנו הנפשית למעשים אלה ,אני אך שואל אס יהיה
נצהוננו על דרך זו? ועל זאת אני עונה בשלילה גמורה .מדינת־היהודים
איננה קיימת עדיין .צריך להקימה .במה נקים אותה? בריבוינו ,בבניננו,
בהגברת כיהנו .אמצעי הערבים ,גם אם אנחנו נשתמש בהם ,יובילו לא
למדינת יהודים ,אלא למדינת ערבים.
תנועה

אמיתית

וחשובה

יוצרת

לה

אמצעי

מלחמה

והתגשמות

ההולמים אותה .מ ד י לא הלך אחרי אמצעי״המלחמה של המערב או של
רוסיה ,וחישל לו אמצעי־מלהמה שהיו הולמים את העם ההודי ומועילים
למשק ההודי .גנדי אפילו לא היקה את םעודות־המצוה שהתעמולה הציונית
משתמשת בהן ובמקום זה בחר בצום .ועוד לא ידוע מי הצלית יותר —
אנהנו בתרנגולות הצלויות או הוא בצומותיו.
אל ייחסו לי כונה שאין בי .איני מציע לרכוש לנו פטנט הודי כשם
שאיני מציע פטנט מערבי או רוסי .עלינו לגלות אמצעי־מלהמה הנובעים
ממצבו של עמנו ההולמים את מפעלנו .לאמצעים אלה ודאי יתםר הזיו
והכבוד שיש לאמצעי־מלחמה שזכו להיות מקובלים אצל אהרים .אל נדאג
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לכך .כשיצרנו את הקבוצה והמושב לא שאלנו מה שם לועזי נתן להם ואף על
פי כן הם מצאו את מקומם בלכםיקין הביךלאומי .ואם נדע לגלם במעשים
נאותים את אי-הכניעה שלנו ,אם נדע להילחם וליצור תיד מצור — יכיר
בזה גם ״העולם״.
באחת הישיבות של

הגדרה

המרכז נאמרה

הנראית

מאד:

לי

רזיםטנץ קונסטרוקטיבי )הםרונה שהיא מורכבת משתי מלים לועזיות .שמא
נוכל

במלה

להשתמש

הקדומה

״ניצבה״

רזיםטנץ?(.

למושג

לא

רק

התנגדות לרע ,אלא התנגדות בצורה שתכיל המשד גידול ,המשד בנין.
יצירה תוך מצור .לא מעשה הד־פעמי ,אלא שיטת־היים ,מדיניות וכלכלה
ובנין המגלמת אי־כניעה .המעשה המכונן לתכלית — בו אי־כניעתנו.
ולאו דוקא המעשה הגדול .יש שדוקא באיזה פרט קטן אד אמיתי
מתגלה הרוה הבלתי־נכנעת .אם אוסר לכם ,למשל,

היכן היתד! לדעתי

נקודת־המפנד .ב״שיהות״ לונדון ,תצתקו לי .ואף על פי כן :נקודת־המםנה
היתד .ב ...ביטול סעודה .כל עוד אנשינו דיברו את הדברים

התזקים

ביותר ,אפשר היה לפנות אליהם פתאום בשאלה תמימה :״ומה אתם
חושבים

על

עתיד

ההדרים

בארץ?

,,

ושוב

ולד

שבה

לנקודודהגובה

עמדת .יכול אתה לטעון את טעניתיד ההזקות ביותר ,להתרים קשות ,ואף
על פי כן יושב לו המיניסטר ,הזריז והממולת ,ופניו אומרים :אין דבר,
תאמרו מה שתאמרו ,אני מכיר אתכם לא מן היום ,אנשים נבונים אתם,
יודעים את המציאות ,יודעים מה מצבכם בעולם ומה כוחכם ,ודאי כואב
לכם ,אדרבא ,אל תהםכו במלים׳ אד הענין יסתדר .והנה בא דבר קטן,
פעוט ,אשר לא כתוב בשום פרוגרמה ולא הוכרז עליו מעולם ודבר זעיר
זה אמר :טעה המיניסטר הממולת בחשבונותיו .המור הענין ממה שהשב.
היהודים

לא

יכנעו.

ואי־מנוהה

תקפה

את

משרד

המושבות.

באו

T

במרוצה ואמרו :למה רגשתם ? מה קרה ? לאמיתו של דבר לא אמרנו לכם
כלום .ומה שאמרנו י־ כלום אמרנו? הלא זה לא היה אלא נםיון להציע
דברים ותילופי-דעות .ודאי טעה כאן אהד הפקידים הקטנים .הבל ,הבל.
אינני בטוה שכבר באותם הימים
הלבן״

לא

העתיד לבוא על שולהנה של הנציבות

שקמה אולי עצרה לשעה את העגלה במרוצתה.

נמצא הטכסט של ״הספר
בירושלים,

אד

הבהלה

לאחד
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והמעשה המכונן לתכלית במצבנו כיום הוא לא מרד ולא תפיסת
מבצרים .היה זמן ויהושע ברזלי חלם על חמש מאות בחורים שיעלו לירושלים
ויתבצרו במגדל־דויד ויניפו עליו את הדגל הציוני .הוא ידע ,כמובן ,כי
אין זה כיבוש שלטון ,אך הסתפק בכך שנחזיק מעמד עשרים וארבע שעות,
ובהיסטוריה יהיה כתוב כי לאחר כך וכך שנים חזרו היהודים וכבשו את
מגדל־דויד והניפו מעליו דגל ציוני.

יפים היו הדברים באמירתם,

יפה

לספר עליהם בביאוגרפיה ,אך המדיניות שלנו עתה לא תהיה כזאת .לא
חמש מאות בחור יכולים אנו לכנס עכשיו ,כי אם חמישים אלף,

ואנו

מאמינים בעצמנו כי אנו יודעים לא רק לכבוש מגדלים ,כי אם — מה שיותר
תשוב — לבנות מגדלים .אך אדיר חפצנו עתה הוא לא ״להחזיק מעמד
,,

עשרים וארבע שעות  ,כי אם להוציא את היהודים ממצרים ולהביא אותם
לארץ־ישראל.

מה יהיה הביטוי הנאמן ביותר של
עליה.

א י • ה ב נ י ע ה ו הוד .אומר:

אנהנו פוסלים את זכותו של המחוקק — יהיה מי שיהיה — לגזור

על שיבת בני ישראל לארצם .אנחנו פוסלים את זכותו של כל שלטון —
יהיה מי שיהיה — למנוע את אזרחי הבית הלאומי להושיט )על חשבונם!(
יד־הצלה לאהיהם המעונים הבאים אליהם .ועלינו להוכיה

ל מ ע ש ה כי

שום גזירה על עלייתנו איננה קיימת בשבילנו .אנחנו נפיר אותה ,כולנו,
בריש גלי .העולם ילמד ויכיר כי אנו עולים לא בחסדם של שלטונות ,כי
אם בזכות ,בזכות הקודמת לכל תוק בריטי ,בזכות שהיא טבעית לנו,
בזכות אשר אנו מוכנים לתת עליה את נפשנו.
הכרה זו היא הכרודראשית של הציונות .בה עלה איש־ביל״ו ,בה
עלה איש העליה השניה ,בניגוד לחוק התורכי .הוא לא שאל אם ניתנה
לו רשות .הוא לא נרתע ,פ ן

י ש ל ת ו אותו הזרה.

כל עוד היה קיים בארץ משטר חוקי ,המודה בזכותנו ,נאבקנו אתו
על אפשרויות עליה בתחומי החוק ,לא קיבלנו את הגבלותיו ,אך סבלנו
איתן .אולם כשמכריזים על משטר הדש ,שבו לא נוכל לעלות בלתי אם
בחסד המופתי,

הרי אנו כופרים בזכותו של אותו משטר ובזכותם של
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המכריזים .לא בחםדכם ניתנה לנו הארץ ,ולא מחוקותיכם נובעת זכותני
לשוב אליה ולהיות בה.
את ההכרה הזאת יש להחדיר לתנועה הציונית כולה,

והמדיניות

הציונית צריכה לדגול בה ,בפני העולם .זוכרים אנחנו כיצד להצה ועדת
פיל על מ .שרתוק בענין העליה הבלתי־הוקית ,ובאילו עינויים היה עליו
לעמוד .מאז נשתנה הרבה .גם בהכרתם של יהודים ,וגם בהכרת חוץ .הנה
הוצגו שאלות בבית־הנבהרים בענין ד.־ .17שאלו אויבים :אם התרימו את
האניה ,אם האנשים יגורשו ,אם ינכו מן השדיול .מזכיר המושבות השתמט
מתשובות ברורות ,ואז קם אחד הצירים וזרק קריאת־בינים :והרי האנשים
האומללים הללו אינם בלתי־חוקיים ,אלא מחמת המשרד שלד ,אדוני!
קריאות מעין אלה אומרות לנו כי מלחמת־העליה שלנו תחדיר בעולם את
ההכרה בזכותנו לעליה ,ואולי גם תביא לידי הבנה אחרת של עצם הציונות.
מלחמת

ה עלי ה

אינה צריכה להיות ענינם הפרטי של חבר־

אנשים העושה את הדברים על דעת עצמו .היא צריכה ליהפד לילד חוקי
של התנועה הציונית .גם אין זה ענין של מפלגה אהת בציונות .זה צריד
להיות ענין מוסכם של כל המפלגות .אין להשאיר את העולה ,,הבלתי־
חוקי״

טרף לכנופיות העוסקות

בזה להנאתן

או

לשם ״השפעה״

והן

מנצלות אותו ומתעללות בו ומפקידות אותו בבואו אל ההוף .הדבר לא
יהיה קל .השלטון האנגלו־ערבי לא ימנע מרדיפות,

המכשולים יתרבו.

הדבר יהיה קשור לא רק במאמצים ובקרבנות־ממון ,כי אם גם ביםורים.
תידרש מםירות־נפש ,ולא מאת יחידים ,כי אם מרבים״ אד זאת היא
הכניעה

אי־

שלנו ,אם אנהנו רוצים בה באמת.

וכדי שלא ייהםו לי כונות אהרות ,הריני רואה צידד להגדיר עצמי:
במלהמת־העליה אינני מתכוון להפגנה מדינית ,כי אם קודם כל
עליה
השבונות

ממש,
העליה

לשם

כשם שהעליה על הקרקע היא קודם כל מטרה לשמה.
קודמים.

והתוצאה

המדינית תהיה

תוצרת לואי ,אם

הפעולה תיעשה כהלכה ובקנה־מידה הגון .הצלת יהודים מן התופת ,יציאה
מן הגלות — היא המטרה של הציונות ,והיא גם האמצעי הפוליטי והישובי.
מספרים על איש סקוטלנד אשר ביקש להנהיל את תכמת הייו לבנו ,ואמר
לו :״בני ,בטרם אלד ואינני אתן לד עצה אתת .תרבה ממון ,אם אפשר —

לאחד
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באמצעים כשדים  /כ ן נאמר גם אבחנו :הרבו יהודים ,אם אפשר באמצעים
חוקיים.
איננו ששים לקראת קרב׳ אד אנו מקבלים אותו כהכרח .לא את
הקרבן אנו מבקשים ,ולא את ההפגנה .אנו מבקשים את העיקר :יהודים
בארץ .לכן איני להוט אהרי התנגשויות .איני מבקש קונפליקטים .אינני
רודף אחרי הצד הרומנטי שבדבר .אני ת צ ה ״תכלית״ :יהודים .אד לא
אירתע אם עליית היהודים תהיה כרוכה בהתנגשויות.
יש בינינו אופטימיםטים הסבורים כי אנגליה לא תירה בפליטים.
ויש אומרים כי ממשלה שתירה בעולים לא תתקיים אפילו שבוע אחד.
אין לי הבטחון בזה .כבר היו יריות על אניות .והשמועה אומרת כי היו
פצועים ,ואיני בטוה אם העתעות האנגלית סיפרה על כר.
אין דבר אם יאסרו עולים .לא ניבהל .אין אסון גס אם יהזירו אניה.
האניה אשר יהזירו אותה — תחזור ותבוא .כל יהודי שיהדפו אותו אל
הים — סופו לחזור ולהגיע לארץ ,זוהי מלחמת היהודי על ארצו.
לפי שעה עוד אין

ה י ה ו ד י ם מבינים זאת .יהודי הגולה נבהלים

מכל כשלון .ואין להם היכולת לברר במי תלוי הקולר ,אס בארץ או
ב״מטפלים״.

החמםנות וההפקרות אשר

פשו בקרב אלה

גורמות צרות

מיותרות ויםורים שבשרירות וכשלונות הינם לא לקרבנותיהם בלבד ,כי
אם לעצם העליה.
לרבים מאתנו עוד זכורה המלחמה החריפה אשר התנהלה ברוסיה
מצד הציבוריות היהודית נגד ה״אגנטים״ אשר התפרנסו מצרות הפליטים,
ורבים מהם היו מוצצים את דמם של קרבנותיהם ,בלי שיהיה איכפת להם
אם הללו יגיעו סוף סוף לארץ המקלט או יגועו בדרכים .אף על פי שגם
יציאה זו מרוסיה לחררלארץ היתה שלא כחוק ,ואף על פי שהרבה אנשים
היו נמלטים וניצלים בעזרת ה״אגנטים״ המבריחים,

היו

כמה

מוסדות

השובים וכמה אנשי־לב רואים להם חובה לעמוד לימין המהגר ולגלות
את תעתועי ״המצילים״ .גם בימים האחרונים קראנו כרוז מטעם היצ״ס
ושאר הסתדרויוודעזרה נגד המנונלים המנצלים את ענים של המהגרים
היהודים,

הפונים

לבוליביה

ולשאר

ארצות

אמריקה

הדרומית.

ודוקא

בציונות לא קם עדיין שום כוה ציבורי אשר יקרע את המסוה מעל פני
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אלה אשר עשו את צרת ישראל ואת אהבת הארץ לעסק מכנים ,הנותן
מ ח י ם ומספק יצרים .שום עתון עברי עדיין לא יצא למערכה לגלות כיצד
נוהגים בעולים האומללים ובאיזה גיהינום הם נתונים בדרכם לארץ ,לא רק
מהמת רדיפות הממשלה הזרה ,כי אם גם מפני שיטות הטיפול של אהיהם־
מרהמיהם ,העושים קפיטל פרטי וציבורי מיסורי העולים.
המלחמה
לעליה

בפטריות־הרקב

הללו

דרושה

כדי

לפנות

את

הדרד

רהבה.
יש כופרים באפשרות זאת בכלל :כיצד יעמדו מעפילים מסכנים

נגד תחבולותיה וכוחותיה של ממשלה אדירה .אני מאמין שיעמדו ויוכלו.
ההכרח שלהם לעלות הוא גדול יותר והזק יותר מן ההכרח האנגלי לירות
בהם .ואם ההכרח הזד .יהפך להכרה כללית ,ויתפוס את מקומו במחשבה
היהודית ובעזרה היהודית — יפרוץ הרבה גדרים ויהפד לנהל שוטף .אפשר
T

להכשיל עליית יהידים .אי אפשר להכשיל עליית המונים אל אחיהם אשר
לחוף־ים ישכונו .הנופלים יפלו והמחנה יעבור ויגיע.

המור מענין עליה הוא ענין הקרקע .תחבולות הממשלה מרחיקות
לכת ממה שאפשר היה תהילה לשער .בימי התורכים יכולנו לרכוש קרקע
על שם של נתין עותומני .הפעם יש להנית כי הממשלה תבטיה שיהודים
לא יוכלו לקנות אדמה אפילו על שם של גוי .ואפשר גם תמנע את
התישבותנו על אדמות שרכשנו באזורים אשר החליטה לםגור בפנינו .גם
כאן מצוד .גדולה תהיה להפר חוק ,הבא לאסור עלינו להיות הקלאים על
אדמת מולדתנו .אד ההכרה בלבד אינה מספיקה ,דרושה גם יכולת.
איני יודע כמה ימים עוד נשארו לנו לפעולה תפשית בעניני קרקע.
אילו ידעתי שאת הימים המעטים האלה לא נוציא לשוא .קרקע שתהיה
ברשותנו נעלה עליה בכל התנאים .לא נתנה את הדבר בעין טובה של
השלטונות .לפיכד :רכישה בימים מעטים אלה

ק ו ד מ ת לעליה .ולא אהיה

חושש להשהות קצת את העליה על הקרקע אם ענינינו

באזור

מסוים

ידרשו זאת מאתנו.
איננו יכולים כרגע לקבוע מה יהיו דרכי מלחמתנו על הקרקע לאחר
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שתוכרז התהיקה הקטלנית .אולם עלינו להחליט להיות נכונים למלחמה
הקשה ביותר בנקודה זו ,למלהמה פוליטית ומשפטית בפני פ1רום בין־
לאומי ,ולמלהמות מעשיות בארץ .כי הנקודה המסוכנת ביותר היא במניעת
השתרשותנו ,במניעת ריכוזנו וםיכויינו לתיים בריאים ושלמים בארץ.
המשטר החדש ודאי יציג באופן חריף את שאלת הבטהון .אין אני
מאמין כי רז׳ים אנגלי־ערבי יביא אתו שלום ובטחון ,אך הוא עלול להצר
ולהתקיף את התגוננותנו .בסעיף זה יש לומר בלשון הקדמונים :״ואכמ״ל״
)ואין כאן מקום להאריך( .אך כדאי לזכור שהישוב היהודי בארץ כבר
עבר כמה שלבים בהתגוננותה היו ימים והשומר היהודי הבודד שמר על
הכרם של בעליו .גם אז היה שומר לא על רכוש בעליו בלבד ,כי אם על
רכוש ישראל ועל כבוד ישראל .אהד כך באה השמירה הקיבוצית על מושבה
״נקודה״.

שלמה ,על

והגענו גם לשמירה של גושי ״נקודות״ .המצב

הולך ומשתנה .אנחנו כבר ניצבים בפני שאלה של הגנת הארץ ,מן היבשה
ומן הים ומן האויר .הענינים בעולם הולכים ומחמירים ,ואין לנו על מי
אדרבא ,יש להניח שיתנכלו

לסמוך שיעמוד לנו בצר.

גס למעט־הכוח

אשר עשינו.
מלהמתנו

במשטר

האנגלי־ערבי
עוד

באפיקים

כלכליים.

יכולים

אנו לעשות ומה

אין

הנשקף

השעה

ראוי

לנו

כשרה

לנו שנעשה.

צריכה לזרום

גם

מסמרות,

מה

לקבוע

איננו יכולים

לנהל

מלהמה מתמדת אשר תיבש את מקורות הקיום של משקנו; אדרבא ,אנחנו
צריכים ככל האפשר להפנות את המלהמה במגמה כזאת אשר תסייע לביצור
כלכלתנו .עוד הדברים טעונים לימוד ועיון ועצה .אך המגמה היסודית
ברורה:

להעלות את היאבקותנו עם המשטר האויב לנקודת־מוצא של

משטר

ה ב ר א ה כלכלית בחיי יום יום — משטר המונע בזבוז ,העוקר

מותרות ,מבצר את הקיים ומפתח ענפי מחיה חדשים ,ומביא אתו יתר
שויון ,יתר פשטות ועצמאות.

נוכה המצב הזה עלינו לדון מהדש בשאלות ציוניות־פנימיות ,שאלות
הגולה ושאלות הישוב.
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הגולה עכשיו מהולקת לשתי גלויות .כבר אמר מישהו:

,.ארצות

שמהן מגרשים וארצות אשר לשם אין מכניסים״ ישנן ארצות אשר בהן
אבדו היהודים את כל כוחם הפוליטי ואת כל הונם ,ואין כוהם אלא
ב ע ל י ה  .והיא שקובעת את המגע שלהם עם הציונות .וישנן ארצות שהלקן
בעליה ,ובפרט בעליה הלוצית ,עודנו מועט ביותר ,וגם המגע עם הציונות
קלוש ,ודוקא ארצות אלו עשויות להוות את המשענת הפוליטית שלנו
והרזרבואר הכספי .והנה אם בארצות מסוג ראשון פועלת הציונות ככות
גואל

ופודה

האישיים

)במידה
של

שהיא

קולטת עולים ופודה שבויים(,

רבבות המוצלים מהזיקים,

והקשרים

ולפעמים אף מלבים,

את

הגחלת הציונית ,הרי הארצות מן הסוג השני ,שהציונות שם מתגלה לא
בקבלת־עזרה כי אם במתךעזרה ,זקוקות להרישה ציונית בלתי־פוםקת,
והיא

איננה.
הרבה נאמר על מצב הפעולה הציונית באותן הארצות .כל שלית

שלנו שחוזר משם קובל מרה .ועדיין לא נשתנו הדברים .ולא נכון הדבר
לתלות את הקולר בזולתנו בלבד .אילו

ב ג ר נ ו אנהנו בענין זה כראוי

לנו ,היו הדברים זזים .יש שאיזו מועצה שלנו מתחממת בענין זה ומתתילים
לדבר על ״כיבוש הגולה״ ,על חמישים או מאה שליחים שיצאו ,ואהר כך
אתה פוגש את חברך פלוני או אלמוני הידועים לך מכבר כמטים שכם
לסבול ,והם נוטלים את תרמילם ויוצאים ,והענין דועך.
יש להודות ,עדיין לא חינכנו עצמנו להכרת מלוא ההשיבות של
כיבוש הגולה לציונות ,של הסתערות למען הקרנות,
ישראל

לחוגים זרים ורהוקים.

של החדרת ארץ•

הקימונו טיפוס של שליהים

לתפקידים

מסוימים .אד לא גידלנו עדיין מהנה של שליהים במובנה הקדמון של מלה
זו ,שליהים לאידיאה ,לאמונה הציונית.
הנה שאלת הדור הבא בציונות .ארצוודהיציאה נותנות לנו באיזו
מידה )בלתי־מםפיקה( דור חדש .לא יכולנו להציל הרבה מן המבוגרים
שביהודי גרמניה ,והרי אנו עמלים בעליית הנוער״ אד מה מצבנו בארצות
האנגלוסכסיות ? שם המצב הפוד :הציונות שם היא ענינו של דור הולד.
בקרבו יש לנו ידידים טובים ,שנשאר בלבם ניצוץ ציוני מן העבר והם
שומרים עליו במדבר זה .מה יהיה גורל הציונות כשדור זה לדד מן הבימה ?

לאחר
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מה עשינו כדי שיהיה לנו דור בא בשיעור שיספיק לא רק להחזקת הסתדרויות־
נוער אחדות ,כי אם גם ל פ ר נ ם את ציונותה של יהדות אמריקה ?
הנםמוך על נסים ,שמשורות המתבוללים יתחילו להתעורר וינהרו
אלינו? נסים אלה אינם מתרחשים ,או מתרחשים רק ביהידים .האנטי־
שמיות בלבד אינה מספיקה להזין את הציונות .הנה קראנו שראש לשכת
ארץ־ישראל־פולין
השתמדו.

ה ש ת מ ד  .מיוגוסלביה מודיעים כי שלוש מאות יהודים

שמד באוסטריה ,שמד באיטליה .כשם שםוציאליםטים האמינו

כי התפתחות קפיטליסטית תביא

מאליה

לידי התגשמות הסוציאליזם,

כך יש גם ציונים המאמינים שצרת ישראל תביא מאליה לידי התגשמות
הציונות .הנבואות הללו אינן מתאמתות .הכוה הדוחף פועל ,אך לאו דוקא
במגמה אחת מסוימת .פינםקר והרצל באו אמנם מתוך צרות ישראל .אך גם
שם פעלו לא גורמים אלה בלבד )אילמלא היה לפינסקר אב כשמהה פינםקר
אפשר לא היה גורלו שעה מגורל שאר בני דירו( .אהרים באים מתוך
תינוך ,תנועה ,ארגון .והרבה תלוי גם במה שנעשה בארץ־ישראל .ואפשר
גם במה שנעשה מ א ר ץ ־ישראל.
ומה עושים אנו? מה חלקנו בדור .הצעיר באמריקה ,ובשאר ארצות
אנגלו־סכםיות? הדואגים אנו ליורשים? היש מביא את בשורת מפעלינו
למאות אלפים של נוער יהודי? מה עעים על הקריאות לעזרה הבאות
אלינו משם? אם אנחנו מצליחים לשלות שלית אתד לקונטיננט שלם ,הדי
זה בעינינו מעשה רב.
ושוב ,אנו עומדים ערב מלחמה עולמית .יתכן שנהיה נתוקים מהרבה
ארצות .היחיד .באותו זמן באמריקה מי שידע להרים בעוז את דגל ארץ•
ישראל?

במלחמת־העולם האהרונה עוד היו באמריקה

מהגרים תדשים,

יוצאי ארצות מזרה אירופה ,אשר לא שכחו את גירםת ינקותם ,את נאמנותם
הציונית או הפועל־ציונית .ואירע נם ונתגלגלו לאמריקה קצת מבני העליה
השניה ,יוצאי הארץ ומגורשי השלטון התורכי ,והם הדליקו לפידים ציוניים,
ובכוהם נוצרו הגדודים העברים .הנוכל להגיע לאמריקה לאהד שתפרוץ
מלחמה?

בספטמבר טילגרפתי מלונדון

שנוכת

סכנת המלהמה

צריכים

להתנדב כמה הברים שיקבלו עליהם את סבל הניתוק מן הארץ ומן הבית.
ויתיצבו בהזית הגולה .והנה ,מן האנשים המעטים שהלכו מאז לשם רובם
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כבר הוזר .ובהגיע שעת הפורענות שוב נצא ונחפש :מי ילד לנו ,וכיצד
יגיע? אני יודע כי אין בצע בהכרזות ,ואני מתבייש לשוב ולהכריז כי
לא שליח אחד או שנים דרושים לנו ,אלא עשרות .שליהים להוגים שונים
ולתפקידים שונים .שליחים לחיניד נוער ושליחים לפעולה כםפית.

הנה

הקימונו באמריקה לשכה קבועה להפצת מניות בנק הפועלים ובהצלהה.
האם לא הגיעה השעה שהנהלת הסוכנות תקים באמריקה משרד כלכלי
שלה ,אשר ידריד וייעץ ,וגם ייצור שוק לנייתת־ערד של ארץ־ישראל?

ושאלות הישוב הן ״שאלות נצחיות״ ,אלא שנוכח ^הבא לקראתנו
הן מקבלות הדיפות יתירה.
שאלה ראשונה :מלהמה במשבר הכלכלי .אינני הושש לומר שהוא
בעיני מסוכן לא פחות מן הספר הלבן .הנוכל לקיים את המערכה המדינית
אם

בארץ יהלכו רבבות מחוסרי עבודה ומחיה? הקצב שבו עובדים

המומהים והיועצים הפיננסיים של הנהלת הסוכנות איננו הולם כלל וכלל
את המצב .אין קל למומחה מאשר להוכיח כי דברים קשים אינם ניתנים
להיעשות .אך האם לשם כך יש לנו צורר ביועצים ובמומחים? כמה
פעמים היתה ההנהגה הציונית מכנסת מומהי כלכלה וכספים ,והללו היו
טורחים ועמלים ומוכיחים כי עוד ״לא הגיעה השעה״ למלוה ,למשל .אך
לא לשם כד נושאים אנחנו בחלק גדול של אחריות לעניני חציונות כדי
שבשעת־חירום נסתפק בעצות כאלה ובקביעת העובדה שפלוני מפהק ואלמוני
מפקפק .אנחנו משלמים מחיר יקר בעד כל החמצה .נזכור מה הפסדנו
בצ׳כוםלובקיה בלבד בגלל המכונה הכספית שלנו .וההפסד איננו רק במאות
אלפי לירות שהיו צריכות להיות מושקעות בבנין הארץ והן אבודות לנו,
כי אם גם במפעלים אבודים ובהיי אדם אבודים .אין אנו רשאים לתת
לדברים שימשכו ככה .נזכור כיצד נאבקנו עם המכונה הציונית בימי
סאקר .ישנם חוגים של פיננםיםטים בתנועה הציונית ובקרבתה ,ואנהנו
נותנים להם לשקוט .אנחנו מנסים לעורר אותם ואיננו מצליחים ,וממתינים,
כאילו היתה לנו שהות .לא יתכן הדבר .בשעת־הירום צריד להשתלט
בציונות הלהץ המוסרי של התנועה ,המוכיה והתובע.
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בתקופת־חירום נתבע ביותר כוח של שלטון עצמי לישוב .כדי שיוכל
לעמוד במערכה זמן רב דרושה מידה גדולת של מרות ישובית ,רגולציה
כלכלית ,סמכות ויכולת להטיל חובות .בישוב אשר אין לי כות כפיה
פירוש הדבר :העמקת ההכרה חישובית וטיפוח מוסר ישובי .״כיפר הישוב׳

,

הנהו ביטוי חשוב של מגמה זאת למשמעת פנימית מרצון .מי שרואה את
הישוב רק בחולין שלו לא היה מעלה על הדעת כי מפעל כזה אפשר
שיקום בקרבו .לי עצמי היה לפני כמה שנים נםיון מר ביצירת ״אוצר
הישוב״ .התכוונתי להקמת מוסד כספי כ ל ל ־ י ש ו ב י למלחמה במשבר,
מיסד שיהיה בו כדי לחזק את כוחה של כנסת ישראל המאורגנת .אולם
אי־הרצון של החוגים הבעלי״בתיים לשאת בעול ,והפחד הנצחי לא רק
מפני ״שלטון פועלים״ ,כי אם אף מפני יזמה של פיעלים ,דנו את המוסד
לקמילה באבג והנה קרה נם .וברגע מבורך נוצר מפעל ,המגלם את מגמת
הליכוד והמשמעת הפנימית בישוב .ואין זו אלא התחלה .אנחנו צריכים
להרבה יותר מזה.
כיצד נשיג זאת? אנחנו מכירים את המניעות הרבות .אנחנו יודעים
כי יש אנשי־בצע ,אשר פרוטתם יקרה להם מכל .אנחנו יודעים כי יש
אנשים אשר בעד ״חתיכת־כבוד״ מצד השלטונות יפרשו מן הציבור .אנחנו
יודעים כי יש אנשי־הפקר ,כי יש שונאים לכל ציבוריות מאורגנת ,ובפרט
כשבתוכה יש מידה ניכרת של השפעה לתנועת הפועלים )לזאת י קרא:
ז

״דיקטטורה מעמדית״( .אך לא תמיד אנהנו יודעים כי למען נוכל להיות
תובעים ונענים צריכים אנו גם לתבוע משהו נוסף מעצמנו.

במשך שלושים וחמש שנים ידע מחנה הפועלים בארץ לתבוע הרבה
מעצמו ולתבוע הרבה מאת החוגים האחרים בישוב .תבענו עבודה עברית,
תבענו מילוי מצוות ישוביות וציוניות ,תבענו את הכרת הפועל וזכויותיו
בעבודה ובחיי הישוב והציונות .הרבה מזה השגנו ,אפשר יותר ממה
שקיוה בשעתו הדור הראשון לתנועת העבודה .ולגבי הרבה דרישות עדיין
אנו עומדים בתביעותינו .ואנו מאשימים את אלה שאינם נענים .אך ציבור
זה שאינו נענח איננו מעור אחד .אין הוא כולו מורכב מאויבים בנפש
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לפיעל ,מצוברי רלחים ,מרודפי־בצע ,מפורקי־עול־ישוב מושבעים .גם אנו,
הציבור החלוצי והמאורגן ביותר בישוב ,צריכים לשאול את עצמנו אס
תמיד ידענו להציע את תביעותינו ואת מגמתנו בצורה

ה נ ש מ ע ת ונענית.

קמנו כתנועה צעירה ,סוערת ,מסוערת ומסתערת .העילם היה נגדה,
זר לא הבין לה ,ואף אנחנו שילמנו לו לעולם מנה אתת אפים של ״ביטול•
היש״ .תנועתנו קולטת לתוכה תמיד — וזה כוהה ,וזאת זכותה — פלגים
צעירים ,הומים ,סואנים .״זר לא יבין״ ,אינו רואה אלא את הקצף ואת
הצרורות הניתזים .ברנו לא תמיד כתוכנו .״ברנו״ לא תמיד מושך לא
תמיד צודק ,לא תמיד משכנע .בגילוייה העמוקים ביותר ,היצירתיים ביותר
של תנועתנו ,יש שהיא נהבאת אל הכלים ,וכבודה פנימה )ושוב ,בזה
כוחה!( .וגילוייה החיצוניים לא תמיד הולמים את פנימיותה .לא תמיד
פעלנו לפי צורר הענין בלבד ,לשם השגת תוצאות רצויות .שילמנו מםים
למושגים וליחסים שהבאנו מן הגולה ,כל אתד מארצו .לא תמיד התנהלנו
לרגל המלאכה ,יש שהתנהלנו לרגל פםידו־מהפכניות מתגעשת ומתיהרת.
לא תמיד הבינונו לצרכיהם ולנפשם של חוגים אחרים בישוב ,לא תמיד
ידענו להימנע מתידוד מיותר של יהםים .אמירה זו שלי אינה דוקא על
פחותים או על שטחיים ,היא הלה גם על המעולים שבינינו .אין דור
קופץ מעורו .וגם תנועה גדולה אינד ,בת־חורין מהרגלים ,מיחסים ,מטעויות.
כל עוד היינו כ ת צעירה בארץ ,כת אשר יסודית של איסיים ושל
קנאים כאהד מעורבים בה ,כת ההיה בקרךזוית של הישוב ,אינה מוכרת
ואינה מכירה בזולתה ,כת של בונים־מורדים ,המקרקרת את המוסכמות
ומקובלות ודנה ברותהין את התקיפים והמכובדים — היינו פטורים מלשקול
את צעדינו כלפי אחרים .הבורה שכולה אופוזיציה ראוי לה שתישפט בכל
חומר הדין על כוחה הפנימי ,על נאמנותה לעצמה ,לעיקרים שהיא מכריזה,
אד לא ימצו אתה את חומר הדין על יחםיה לעולם החיצוני ,על היךיינותה
עם תקיפים ועם אדישים.
אד מצב זה כבר הלף מזמן .למעשה ,גם בהיותנו מעטים ותלשים
טיפהנו ערכים לאומיים — הלוציים ,הגנתיים ,ישוביים ותרבותיים — אשר
נעשו נחלת התנועה הציונית כולה .וגם הזרמים האויבים לנו בציונות
שותים מן הבארות אשר אנחנו הפרנו .והנה זה כבר חדלנו להיות ה ב ך
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התורג בישוב ובציונות .לא עוד פועלים עזובים ומיותמים ,הדופקים על
פתהי אכרים ואינם נענים ,כי אם רוב מנין ורוב בנין של ההתישבות
הלאומית ,םוללי דרכים הדשות במשק העברי ,מתוי שיטות ההתישבות לא
רק לעצמנו ,כי אם ,למעשה ,לתנועה כולה ,גם ליריבינו .שיתפנו את
המוסדות הלאומיים במלחמה על עבודה עברית ,בהגנתה ובביצורה* קבענו
בשביל הישוב כולו את דרכי ההתגוננות והמדיניות הציונית! הנהנו חותם
מובהק על דרכי בנין הארץ* אף על פי שאין לנו רוב בשום מוסד לאומי
,,

רואים בנו את ה״שליטים  ,ובמידה ידועה בצדק ,מפני שבשטתים עיקריים
של הגשמת הציונות הולכים אנהנו בראש העם.
וזה מהייב .איננו יכולים לנקוט בסגנון של אנשי כת .איננו יכולים
להוסיף להשוב ולדבר כאילו נשארנו עוד אסורים בקורי־המנטליות של
מפלגת מיעוט.
אני נזכר ,למשל ,בקונגרס הלוצרני ,בו נוצרה ״הקואליציה הרהבה״,
הקיימת עכשיו .באיזה קושי נפשי צעדו כמה מתברינו את הצעד הזה!
כלום לא היו חברים אלה נבונים עד כדי כך שיבינו שבציונות אי אפשר
״לשלוט״ בכוח דיקטטורה ,ושמצב הציונות ומצב הפועל בציונות אינם
מרשים לנו שנמטור את השלטון לידי קואליציה של שאר המפלגות ונשאיר
לעצמנו את המשחק כאופוזיציה? ואמנם אלה שהתנגדו לקואליציה רתבה
לא הכניסו הצעה מתנגדת ,אשר תאפשר

בתנאים

ה ק י י מ י ם הנהגה

יותר טובה לתנועה הציונית והגנה יותר טובה על ערכי הפועל בציונות.
ההתנגדות

לקואליציה היתה יותר התנגדות שבאמוציה ,שמירת־אמונים

לסגנון ,מאשר התנגדות מתוך השבץ עניניה של הציונות ,או חשבונו של
הפועל .עצם ה מ ו נ ה ״קואליציה רהבה״ לא היה בו כדי לעורר ״אהדה״.
כל כך הרבה נאמר ונכתב בעולם נגד קואליציה עם הבורגנות .לא כן
אילו השכילו וקראו לדבר :״חזית עממית״...
ונזכר אני באםיפת־הפרידה של צירי אגף־העבודה בלוצרן .הדבר
היה ערב מאורעות הבש ,כלומר ,בטרם התחיל עולמה של הדמוקרטיה
מתמוטט בתגרת־ידו של ה״ציר״ רומא־ברלין ,ובטרם הכריזו עלינו הערבים
מלהמת־השמד .היתה זאת אסיפה הרישית ,אך עמוקת־רגש .לא ידענו מה
יבוא עלינו ,אך הרגשנו באויר כי שואה מתקרבת .האם לא צדקנו אז
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כששקדנו להבטיח ,לפחות ,את המינימום של איחוד ,אשר שמר על בית־
הציונות בסערות הרעות.
אצלנו קובלים — ובצדק — על שותפינו לקואליציה ,שאינם שאמרים
,

על ״כללי המשחק  /מזכירים את אלה היושבים אתנו בהנהלה הצלנית
ומשתמטים מאתנו בהנהלת עיריית תל־אביב .מזכירים את אלה השולחים
את חבריהם אל הנהלת הסוכנות וצועקים לה :התפטרו .נכון שהאתיקה
של קואליציה רופפת בידי שותפינו .אד האם חזקה היא בידיני אנו?
אינני רשאי לעבור על ועידה או מועצה בלי להוכיח את עצמנו שאיננו
עומדים בהתתייבויותינו ,ואני מתכוון לענין שהוא אצלי למעלה ,למעלה
מהתתייבות .כדי לקיים את יסוד השבת בתיי ישראל אינני צריד להסכמים
ביךמפלגתיים

ולא להוראות של רבנים .השבת

בשבילי היא

מעמודי

התרבות העברית ,וההישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד בהיסטוריה
האנושית .ואני בוש שהיה הכרח לעשות ענין זה ,שהוא שלנו על כל פנים
לא פהות מאשר של איזה חוג אחר בישראל ,ענין להסכם פוליטי .ואני
בוש עוד יותר שלא הצלחנו לקיים את ההסכם הזה .אני יודע שאנהנו
חיים

חיי״חירום,

חיי־חזית .ולא הכל ,מה

שקיבלנו על

עצמנו.

ניתן

להיעשות .אך נודה :האומנם מילאנו ביושר לבב מה שאפשר היה למלא?
האם בזה נשמש מופת לשותפינו ונוכיח כיצד מפלגה גדולה מקיימת את
התחייבויותיה ?
יודע אני שחוסר קואליציה ויחסים הוגנים בעיריית תל־אביב היא
תקלה גדולח בחיי העיר ובחיי הישוב כולו .אך לא הייתי חפץ שחברינו
בעיריה במלחמתם הקשה יתנו שיכניסו אותם לתיד סגנון של ״להכעיס

,,

ומנטליות של מיעוט .יודע אני שהרבה דברים נאמרים בעיריה בכלנה
להתגרות ,להוציא את חברינו מכליהם ,למען יוכלו אהד כד להוקיע איזו
אמרת פולמוס שלחם .אך חברינו ,אנשי מפלגת הרוב בישוב ,אינם רשאים
ליפול בפח זה .רוצה אני שהיהודי ״מן הרחוב״ יראת באיש מפלגת פועלי
ארץ־ישראל את המגן על דלים ואביונים ,את העומד לימינו בעת צרה,
את ההולר ראשונד .לחפירות־הגנה ,את הנענה הראשון לעזרת העולים ,את
הלוחם על סוציאליזם ,כלומר ,על שויון ,על חירות ,על מרות לאומית ,על
זכויות מלאות לכל אדם ,על חברה צודקת .אך אינני רוצה כלל וכלל לתת
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מקום לכל נרגן וחרחרן שיפרש את הסוציאליזם שלנו כחוסר דרן״־ארץ
בפני אדם הולך תמים ,כזלזול באמונות ובדעות של אחרים ,כפגיעה
בקדשים .אינני רוצה שתדבק בנו אותה אפיקורסות קרתנית ,אשר דבקה
בתנועת הפועלים היהודים בגולה ,ונעשתה שם ת ח ל י ף למלהמה וליצירה
סוציאלית ולהעלאה תרבותית של ההמונים .שם אפשר היה הדבר מובן,
כי העיקרון המעמדי קיבל שם צורה של ״ברוגז״ עם היהודי ״הפשיט״.
אותנו אין זה הולם ,ולו גס מטעם זה שהעיקרון המעמדי שלנו פירושו:
לעשות את היהודי ״הפשוט״ לאיש־עבודה ,לקרוא את כל היהודים —
ממש! — אל דגל העבודה .רצוננו לאחד את העם בעבודה תלוצית,
ובדרך

לכך — להפעיל את מכסימום הכותות שבעם

ל מ ע ן העבודה

החלוצית.
אינני מדבר על פרטים ,על סעיפים .אני מדבר על רוח הדברים,
על סגנון הדברים .הלא אנחנו ,כולנו ,נמצאים במצב של אומח שנדונה
להשמדה.

ומלחמתנו בארץ-ישראל היא המלחמה היחידה הממשית נגד

השמדתנו .האם במצב כזה אין שום צורך בבדיקה חדשה ,בגישה אחרת
ליהודי ברחוב ,אולי גם בריאורינטציה ,בקירוב לבבות ובשיתוף פעולות?
הנה שומע אני על המרירות בקרב ״הפועל המזרחי״ .הנה קראתי בעתון
שבמקום אחד יצא ״הפועל המזרחי״ מועדת־הבטחון .איני יודע את הפרטים
ואיני דן בהם .אך האם צריכים אנו עתה ל״מלחמה״ עם ״הפועל המזרחי״
בגלל חלקו בעניני הבטחון ? וכי אין לו חלק בזה ? וכי מעונינים אנו למנוע
מן ״הפועל המזרחי״ מה שמגיע לו בצדק? יש אומרים ש״הפועל המזרחי״
בא בדרישות מופרזות .אך האם שוקדים אנו למלא את דרישותיו הצודקות,
בטרם

ימחה ויצעק ,שתהא

לנו הרשות

לעמוד

בצדק

נגד דרישותיו

המופרזות ?
וכן הדבר לגבי סיעת העובדים הציונים הכלליים בהסתדרות .איני
נכנט בפרטי קובלנותיהם אשר קולן ,וכן סגנונן ,אינו מגביר אמון .קשה
לראות כשתנועה צעירה מעמיךה את כל עולמה על ה״קיפות״ .אך האם
נוכל לומר כולנו ,בגדולינו ובקטנינו ,כי ירינו נקיות בתכלית הנקיות?
האם מבינים אצלנו בכל לשכה ובכל אגורה כי אי אפשר שננהג צרות־
עין וצרות־לב בחברים צעירים ,בזרם צעיר וחלש בהסתדרות? האם מבין
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אצלנו כל אדם אשר ״הכיח״ בידו כי שום קיפוח ,ואפילו קטן שבקטנים,
איננו מיםיף לנו כיח ,אלא מכתים את טיהר דגלנו?
השאלית הפנימיית הללו חשיבותן תמיד״ אד הן מקבלית חשיבות
יתר בתקופת המעבר מפעולה הנעשית בהםות החיק לפעולה עשוקודהיק,
מציינות אטית ופומבית לציינות־מחתרת דינמית.

ועל סף המעבר הזה אנחנו אנוסים ,גם שלא ברציננו ,לשוב ולדבר
במצבה הפנימי של תנועתנו .על זאת דיברתי בועידת רחיבית .הנשתנה מאז
משהו לטיבה ? אין לי לאדם הנתון בתיד המסכת אלא ראייתי הםוביקטיבית.
אתרי רתיבית ראיתי את מצבנו חילה מאד .כשחזרתי לארץ ערב השיחות
בלונדון נראה לי שאם כי הדברים לא זזו למעשה ,הרי נשתנה משהו
בהלד־הרוחות .נדמה היה לי שהתנועה מתקרבת להבנת הומר המצב שבי
היא נתונה .מצאתי סימנים שהיא מבקשת להתגבר על פירוד־הלבבות ,על
הזרות הנפשית .נראה היה לי שאנשים מתהילים להקשיב זה לזה .קיויתי
לתוצאות טובות .בבואי ללונדון בישרתי זאת לחברים .והנה באו דברים
וטפחו על פני ,ואמרו לי כי ראיתי מהרהורי לבי וד״תנחמתי באשליות.
דעותי בענין זה ידועות ,ולא אוסיף לדבר בזה .אינני רוצה להטיף
מוסר .ואינני מאמין בתועלת הדבר .אדם מאמין בעצמו שהוא מתכוון
לטובה ודבריו מתפרשים לרעה .יש שאני תוהה :מה לשון אבתר כדי שעצם
הדיבור בענינים כואבים לא יתקבל כפגיעה .וכיון ששומע אני בזמן האחרון
שהדיבורים מזיקים ,הריני מוכן לקבל על עצמי שלא אדבר עוד בעניני
האיחוד ,ובלבד ...שאחרים יעשוהו.
אסתפק רק בזה שאומר :אם באמת ובתמים אנחנו מתכוונים ״לא
להיכנע״ ,הרי רק מחנה ה ש ל ם ב ת ו כ ו יכול לקיים את הדבר הזה .בלי
זה — תבוא הכניעה מאליה .וגם גילויים יפים של אי־כניעה לא ימנעו
את כניעתו של המחנה כולו .נחשוב על זה .נהשוב יהד כיצד לעשות את
המהנה שלנו כולו למחנה לוהם ,המסוגל לתיות ולעמוד במערכה הממושכה.
למרות הדברים הקשים אשר אני מטיה כלפי עצמי וכלפי מחננו,
מאמין אני בטיב האריג של תנועתנו ,בטיב היסוד האנושי שבה .ואני

בשנת
מאמין בכל לבי כי

תנועתנו

היובל הזאת
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ל ג ד ו ל ו ת  .אני אומר זאת

בלי שמץ של יהירות .כל מה שאני מסתכל יותר בתנועות אהרות בארצות
נודי ,כל מה שאני נפגש יותר בעניני חיים ,אני מכיר יותר ויותר:
תנועת

הפועלים

ב א ר ץ י י ש ר א ל אין ד ו מ ה לה בעולם.

וגם התנאים והתפקידים — אין דומה להם .הברירות העלובות
שישנן לאחרים — אין לנו .לאדם מצ׳כוסלובקיה היתד .ברירה .לפועל
הגרמני היתד! ברירה :להילתם ולמות ,להיכנע ולחיות .לנו אין הברירה
הזאת :אנו יכולים להישמד או להיגאל .הפועל היהודי יכול או ללכת
חלוץ בראש העם ולגלם בחייו את מיטב רוחו של העם ולמשיד אליו
בהבלי אהבה ואמון את רוב רובו של העם ,או להסתלק מן התפקיד הזה,
מפני קוצר־יד וקוצר־רוח ,ולמסור את הבכורה לאחר .הברירה אשר לפנינו:
להעמיס ולעלות או להתפרק ולרדת.
כשאני

מתהלד עם

חברים ,יהידים,

בכפר

ובעיר ,עם

״זקנים״

וצעירים ,מהוץ לאולמי אסיפות ,הריני מוצא שהלבבות פתוחים וערים.
כאילו מצפים לסערה מרעננת ,ליםורים מצרפים ומעלים .נזכרים לי ימי
היסורים והציפיה של הפועל הארץ־ישראלי בימי המלחמה שעברה .עושר
זה השמור בנו אל נוציאו לבטלה .אל נכזיב.

בשנת היובל הזאת
)באחד במאי (1939
האם ככל הימים נפגוש ע ת ה את האחד במאי? האם לא הפד ההג
לאבל? האם לא נבחר לנו לשבת לארץ ולכבות את האורות ולהתאבל על
הורבן העולם האנושי? כמה גלגולים עברו על חאחד במאי במשד חמישים
השנה׳ אד ודאי לא השב שום פועל ,שום סוציאליסט ,שנפגוש אותו
כשדגל העבודה והתירות נקרע לקרעים ,נרמס ברגלים ומגואל ברפש ודמים.
המותר לנו עכשיו לאהוז בלשון השיגרה? האפשר עתה להתנהם
באמונה טובה לעתיד לבוא ,בלי שנדע את המעשה אשר בלעדיו ניטל
מן האמונה רוזדהיים? האפשר לשכוח אפילו לרגע אחד מה נעשה מעבר
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לכתלי האולם הזה ,את הנעשה לבו כאן בארץ ,את מצוקת ישראל בעמים,
את האחים הנאבקים עם הגלים ונהדפים מתוף המולדת?
מח נוח לרקוד על ״קברי האשליות״ ,אילמלא היו קבורים באותם
הקברות חיי־אדם .אפשר היינו גם אנחנו מצטרפים לתקדים אילו האמנו
עם המאמינים ,כי מן הקברים צומח מאליו משהו שמובטח לו כי יהיה
טוב יותר.
מחנות עצומים נשאו את עיניהם לאותה מדינה רבתי ,שבה התהולל
מרד העבדים הגדול ביותר בהיסטוריה .עתה ,לאחר עשרים ושתים שנים,
עומדים ומצפים שאותה מדינה שזילזלה כל כך בדמוקרטיה של המדינות
הקפיטאליםטיות

תצטרף אליהן ,לשם התגוננות ואפילו לשם השתתפות

במלחמת־דמים עולמית .ורבים תדפי־שלום נאמנים המתפללים להצטרפות
זו ,כי טוב מבול־דמים ממחנק העבדות.
העולם טובע .רבבות במחנות־הםגר .מאות אלפים נמלטים ומבקשים
מפלט .ואותה המדינה המכריזה על עצמה שהיא מולדת הפועלים ,מה
הלקה היא בהצלת הנרדפים והמגורשים? היכול אדם מישראל ,אזרח
המדינה הםוביטית ,להביא אליו את אחיו וקרובו? לא ולא .רוסיה נעולה
בפני פליטי האנטישמיות והנאציזם ,סגורה אפילו בפני חברי המפלגה
הקומוניטטית ,בפני אנשים אשר נתנו את הייהם על האמונה ברוסיה.
ורצון השלום של המוני אנגליה מהו :תפיסה בריאה או אשליה?
הנה שמענו עכשיו את ליאון בלום ,איש השלום ,יורשו של דורם ,קורא
באזני פועלי אנגליה את קריאתו חחרדה :אל תפריעו את ממשלת צ׳מברלין
מהנהיג

חובררצבא

המסורת

הפאציפיםטית שלכם כבר הפקרתם עמים רבים ,מהר תפקירו

כללית! משמעותה של

אותה

קדיאה״נזיפה:

בגלל

אותנו — את הצרפתים ,ומחר־מחרתים את עצמכם.
היש תנחומים במצב זה?
הנשיש לקראת קרב? הנשים את תקותנו במלחמת־עולם? הפותהים
במלחמה אפשר יודעים במה הם פותחים ,אך לעולם אינם יודעים במה הס
מסיימים .ולא רק מבחינת הנצחון על חאויב ,כי אם בעיקר מבחינת
התוצאות החמדיות והמוסריות אשר אין אדונים להן .שלוש השנים של
מאורעות הדמים בארץ ,של היאבקותנו עם סוכני מוםוליני והיטלר ,אינן

בשנת
אלא

היובל הזאת
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ד מ י ־ ק ד י מ ה במלחמת־העולם .מה שעושה לנו עכשיו המדיניות

הבריטית זהו שיעור ראשון מן הצפוי לנו עם פרוץ המלחמה.
מובן ,לא ישאלו אותנו במה אנו בוחרים ,ולא משקלנו יכריע היום
את כף־המאזנים של העולם .אך •יהיה אשר יהיה ,עלינו להיכון :לעמוד
בפני הפורענות ,להיות כוח לעצמנו ,לשמור על עצמנו ,על צלם דמות
האדם העברי ,איש העבודה והחירות.
אם ישנה פינה בעולם שהפועל רשאי לעמוד בד .בקומה זקופה ,ואין
לו להתבייש בתנועתו ובמעשיו — הרי זו ארץ-ישראל העברית ,ויבוא
עלינו אשר יבוא ,אל נותר על זכותנו זאת ,על כוחנו זה.
איננו מתברכים בידיעה כי הגאולה קרובת .איננו מפרנסים את
עצמנו באמונה כי הגאולה תבוא מאליה .אך לא נסתלק מן האמונה ולא
נותר על מאמצי הגאולה משום כך שהעולם כולו שרוי באפלה וברשע.
כל תולמתינו אומרות לנו :דוקא בשעה שהאורות דועכים והרשע והזדון
גוברים צריר שימצא קומץ־אדם אשר לא יכנע לאפלה ,אשר ישמור
אמונים לאמונה באור ,אשר יתן את נפשו על הערכים אשר בלעדיהם לא
כדאי לחיות.
ולנו כאן ,בארץ ,ניתנה זאת הפעם ההזדמנות ,אשר לא חיתח לנו במשך
כל דורות הגולה :לחדוף אויב .אנחנו נקראים לעמוד בנםיון ,יותר מאשר
באיזה זמן שהוא של תולדותינו? וששים השנים מהץסד פתח־תקוה ועד
עתה אינן אלא הכנה לעמידה בנסיץ זה .אפשר שנםיון זה הוא למעלה
מכוהנו ,אולם אם נעמוד בו נציל לא רק את הישוב הקיים ,כי אם גם
את העם .ואולי גם נזכד .לכך שבעולם של שפלות ופחדנות,

הסתגלות

והשתעבדות יתן העם היהודי את מופת האדם הנאמן למעזא־נפשו ,הנלחם
עליו על פי דרכו ,נלהם ואיננו נכנע.
ושום נימוקים לא יצדיקו את הכניעה וההסתלקות ממלחמה .ואף
לא חרצון לדבר שלום אל שכנינו ,ולא חזוךהשלום אשר יבוא ביום מן
הימים .מדי שבוע שולהת ההסתדרות את דברה שלום ,את עתונה ,אל
הערבים .אך כשם שהכרתים הבלתי-לגליים אל ההמונים הגרמניים אינם
משכיחים מלבנו אפילו רגע אחד כי היטלר הוא המרבד כיום בשם גרמניה
והוא הקובע את מדיניותה ,כד אין אנו רשאים להתעלם מן העובדה המרה
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כי המדיניות הערבית של היום היא מדיניותם של היטלר ושל המופתי.
ודאי ,נעשה הכל כדי שהמלחמה הרשעית שאסרה עלינו התנועה הערבית
לא תרעיל את נפשנו בשנאתיאדם ובתאות־נקמה עיורת׳ אד לא נהליף
את המציאות בהרהורי-לב ,ונכיר ונדע כי במחיר עבדות לא נקנה שלום,
ורק אם נגדע את המדיניות האנגלו־ערבית בארץ יקום בה השלום .זהו
תפקידנו אנו העיקרי בשעה זו.
שום כוה בלעדינו לא יעשה זאת .נאמר כאן :הפועל האנגלי לא
יתקומם למעננו מבלעדינו .הוא לא יתקומם למעננו גם עמנו .אינני יודע
אם הוא יתקומם אפילו למען עצמו .מ ה אהד בעולם הוא שעלול לשבור
את

האנגלדערבית,

המדיניות

העושה

לעבדים

אותנו

ולבלתי־חוקיים

בארץ :אי־כניעתם של היהודים .אין זה ענין אשר נעשה בתנוםת־יד אתת,
מהיום ולמהר .אין זה ענין הניתן להיעשות כאקט גרנדיוזי תד־פעמי .אנו
זקוקים

לחיים

להתגוננות

של אי־כניעה,

ליצירה

של אי-כניעה,

לעליה,

של אי־כניעה.

אילו היה בנו עוז־הרוה להפיד את האהד במאי ליום פעולה ומלתמה
בעד העליה! אילו היינו מכריזים השנה ,שנת־תירום ,לא על שבתון ,כי אם
על הובודעבודה ,כאמצעי של הפגנה והתגייסות,

ואת

ש כ ר ־ה ע ב ו ד ה

ש ל כ ל פ ו ע ל י א ר ץ ־ י ש ר א ל היינו מקדישים למלתמת־העליה ,לעזרת
הפורצים ועוליםי בעצם ימי המהפכה ידעה רוסיה להכריז על תובת העבודה
באחד במאי למען השגת המטרה .שמירת־אמונים ליום־מועד הפועלים
בתקופה של תבוסה איננה צריכה לאבן את צורת היום .לא על ידי שמירת
צורות מקובלות יתקדש יום־הפועלים ,כי אם ביציקת תוכן מלתמתי ומחדש
לתוכו ,לפי הצרכים והתמורות.
תקופת

החירום שהוטלנו לתוכה מעמידה לפנינו שאלות גדולות

וחמורות; שאלות כות ,קיום כלכלי ,איםטרטגיה מדינית .מהן שתלויות
בגורמים חיצוניים ,מהן שפתרונן תלוי גם ביחסים ביךמעמדיים שבישוב
ובעם .אד דבר אחד הוא כולו בידינו :א ת ד ו ת נו .אל נפול אנחנו קרבן
לאותו קרע אשר ההריב כמה תנועות־פועלים .אינני תולה את כל הכשלונות
בנקודה זו בלבד .התולה את כל הקולרים בנקודה אתת — מתעלם מן
השאר ,מן השגיאות ומן ההטאים ,שהם סבוכים ומרובים .אד לא נטעה

בקונגרס
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אם נראה אם כל הטא בהוםר הכשרון להגשים בחיים את רעיון אחדות
הפועלים בטהרתו ,הרעיון הנשגב ,אשר לא רק תבונה מדינית יצוקה בו.
כי אם גם כות מוסרי עצום .תנועת הפועלים היא שגילתה את הרעיון הזה
ודגלה בו ,והיא שבגדה בו .ובגידה זו שהפכה את תנועת הפועלים לשדה
T

מלהמת־אהים היא שהכתימה את דגל־העבודה באות־קין ,והיא שהכשירה
את התבוסה הגדולה.
בנו תלוי הדבר שנינצל בארץ מן ההטא הזה ומענשו .שנשמור על
אהדות המהנה ועל טהרו .ובצאתנו מכאן ,בידיעה שאפשר בלילה זה
הותרים אהים אל החוף ומשמרות ״החוק״ האויב אורבים להם ,נשא בלבנו
שתי תביעות לעצמנו :אי־כניעה של ישראל ואהדות־העובדים בישראל.

בקונגרס הציוני העבדים ואחד
)אלול תדצ״ט ,אוגוסט (1939

כמה אזהרות נשמעו כאן אמש ,וביותר — לבל נגזים על מידת כוחנו.
שנכיר בתולשתנו .נראה הדבר כי למען נכיר בהולשתנו אין טוב מאשר
לבוא לקונגרס ציוני .שאלתי את עצמי כמה פעמים :מה תפקידו של
קונגרס זה? האם להשמיע את זעקתנו על העוול ה ג מ ל אשר נעשה לנו?
הרי נראים הדברים כאילו אין שומע ,וגם אין משמיע! ואם לדון מה
לעשות וכיצד לעשות — הרי זה משונה ביותר שעם במצוקתו הגדולה,
לנוכה המלחמה שהוכרזה עליו ,יכנס את המטה הראשי שלו על מנת
שיעבד תכניות לעיני כל העולם ,ואגב יהא כל אהד וכל סיעה מתאזר
להוכיה עד כמה הוא עולה על עמיתו ,עד כמה הוא מיטיב לדעת ומעיז
יותר .ערבי פיקת אמר לנו פעם :אתם ,היהודים ,נמשלים לשועלים! בדרך
אל אשכול־הענביס אתם פורצים בילל ומעוררים את הנוטר שיקום ויגרש
אתכם .הדברים היו אמורים כלפי הרעש שאני מקימים בעסקי קרקעות.
ועתה

אנו מוסיפים .בשעה אכזרית זו ,כשעלינו לנהל את שיהותינו

בלשון־אילמים,

לבל יפריע הדיבור את הפעולה ,עורכים כאן פרדה

ב.
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כ צב ל םיד

ומשמיעים נאומים כאשר שמענו אמש .אמרו כי כאן קונגרס למלחמה
בספר הלבן .חוששני ,שמא יהיה זה קונגרס המקבל עליו את הספר הלבן.
מפחד אני שנזק מדיני גדול כבר נגרם כאן ,ללא תקנה .התמיכה שניתנה
מעל הבימה הזאת למר מלקולם מקדונלד והדיבורים הקלים והמרים והבלתי׳
צודקים שנפלו כאן נגד עלייתנו שקולים כנגד כמה דברים טובים שעוד
בידי הקונגרס לתקן.
כל ע ו ד לא ה ר ע י ם ה ר ע ם
וכלל לא השוב כיצד

כלל

מ ד ב ר י ם על הספר הלבן .אפשר

״להרביץ״ במקדונלד כל כמה שהוא ראוי ל כ ך אפשר לומר את המלים
החריפות ביותר על הספר הלבן .ואין זה שוד .ולא־כלום .אפשר לומר
כהנה וכהנה ולעשות את ההיפך נאמרו כאן דברים מפי אנשים העומדים
במקומות אחראים מאד ,והדברים מוכיחים שאינם מתהילים להבין הספר
הלבן מהו .סבורים הם :גזירה ככל הגזירות .מה טוב שעם מנוסה בגזירות
עדיין שומר בקרבו מידת־מה של אופטימיות .אולם ,רבותי ,אפשר כדאי
להשתמש

בדיבורים אלה

באםיפות־תעמולה בפני אנשים המאבדים את

אמונתם .אד כאן ,באסיפת שליהי העם ,כלום רשאים אנו לרפא את השבר
על נקלה?
הן עוד לא היתד .כזאת בתולדות הציונות .ה ה ל י פ ו א ת ה צ ה ר ת
בלפור

ב ה צ ה ר ה א נ ט י ־ ב ל פ ו ר י ת  .הרי אין זו גזירה פנימית של

ממשלה ,אשר היום גוזרים ובידי הגוזר מחר לבטלה .לאתר גזירת פטפילד
באה

א ו ת ה ממשלה ושינתה את המצב שינוי יסודי .הפעם ניתנה תעודה

ב י ן  -ל א ו מ י ת ,ולא לערבי ארץ־ישראל בלבד ,כי אם למדינות הערביות,
ולא להן בלבד ,כי אם גם למדינות ה״ציר״ ,אשר ב כ ו ת ן קיבלו הערבים
מה שקיבלו.
עתה אנהנו מרוצים :ועדת־המנדטים אמרה דברים בגנותו של הספר
הלבן .מובן מאליו שאנו מכירים טובה על כל ביטוי של אהדה בצר לנו,
ואנו רוחשים תודה וכבוד לאותם חאדונים ,אשר נוכח הלחץ של מעצמה
גדולה גילו עוז־רוח והגינו על זכויות של עם נרמס ומושפל .אד האיש
יש לנו בטחון כל־שהוא כי גם מועצת חבר־הלאומים תעצור כוח לבלתי
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היכנע ללהץ של המעצמה הגדולה ולא תהפוך את הספר הלבן לתעודה
מאושרת אישור ביךלאומי?
מדוע אין מנהיגים ציונים מבינים את כל רצינותו של הספר הלבן?
פתגם רוסי אומר :כל עוד לא רעם הרעם אין המוז׳יק מצטלב .ואצלנו
עוד רע מזה .הרעם כבר רעם .אך כל עוד אין אנו נופלים ממכת הרעם
אין אנו מודים בו .ועדיין אין אנו מרגישים בתוצאות המעשיות של
הספר הלבן .העליה עודנה נמשכת .הסגירה תתחיל רק מאוקטובר .גזירות
הקרקע עדיין לא נתפרסמו .אומרים שאף הן עתידות להתפרסם באוקטובר.
אך כיצד אפשר לא לראות שהענינים אינם עומדים ,וההצהרה האנטי-
ציונית אינה נשארת על גבי הנייר .והרי קיימת גם ארמיניםטרציה ארץ־
ישראלית .יודעים אנחנו כיצד היתד .״ממלאת״ את הצהרת בלםור ,ואפשר
לבטוה בה כי את ההצהרה האנטי־בלפורית היא תקיים אחרת.
מה איפוא נעשה נגד הספר הלבן ? כאן ניתנה ,מפיות שונים ,התשובה
הציונית הגאה :נמשיך בבנין! כלום יש לפקפק בחשיבותה של תשובה
זו :נוסיף לעבוד בכל התנאים ,לא נשאיר שום סדק שלא נהדור דרכו,
ושום התנקשות לא תפחיד אותנו.
האומנם

בדרכנו הישנה בלבד?

ואפשר יהיה הדבר תמוה ,שדוקא אני ושכמותי באים לערער על
תשובה זו .דוקא אני וחברי ,שפעולתנו הארץ־ישראלית נולדה בשעת ב י ך
השמשות ,כשהתקווה הפוליטיות הגדולות התנדפו ,דוקא אנהנו אשר לימדנו
עצמנו לא לבוז לפעולה הקטנה ביותר ,דוקא אנחנו אשר יצרנו מתוך
הקטנות את תנועתנו הגדולה — דוקא אנחנו נאלצים עתה לקבול על אלה
האומרים :נמשיך כאשר עד כה .הוששני כי מי שאיננו הש ואינו מודה
כי הוכינו מכה קשה מאד ,וכי צריך מפנה חדש ומיהודים חדשים — לא
אידיאה הדשה ולא כלבות חדשות — עלול להפםיד גם את הדרך הישנה.
כי מבלעדי דרכים חדשות נשקפת סיננה עצומה גם לדרך הישנה.
על דרכנו הישנה ,שבה הלכנו שלושים וחמש שנה ,מראשית העליה
השניה ,איננו מתחרטים כלל וכלל .בדרך הזאת הלכו אתנו האישים החשובים
ביותר של התנועה הציונית ,בה צעדה התנועה הציונית עצמה מאהרי
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המלהמה ,וכל הנפש והרכוש אשר עשינו בארץ בא בגלל הדרך הזאת .יש
ויש לקבול לא על הדרך ,כי אם על ק צ ב ה ה ל י כ ה שלא הלם כלל את
המאה העשרים .נהגנו כאילו לפנינו לא עשרים שנה ,אלא שבעים .לא
הבינונו כי גורל הציונות יהיה נהתד בתקופה קצרה למדי ,בין מלתמת־
עולם אתת לשניה ,וכי לפיכד אין להתנהל לאט לאט ויש להטוף ולעשות
ולהגיע למידת עצמה שאי אפשר יהיה להחריבה.
וגם עתה נאמר :נהיה הראשונים לדרוש שנאזור כוהות ,ויותר
מאשר עד כה ,ללכת בדיד הישנה ,לגאול קרקע כל עוד אפשר לגאול
חלקת־אדמה בארץ ,להוסיף להקים ישובים הדשים ,ולעשות במשד השנתים
הבאות לא פהות מאשר עשינו בשנתים האהרונות .ויותר מזה :מי שאומר
כי יש עמו דרכים פוליטיות חדשות ,ועם זה אין לו קרן קיימת ,ואין לו
קרךהיםוד ,ואין לו ישובים חדשים ,ואין לו ביצור העבודה העברית
והמשק העברי — גם מלהמה פוליטית אין לו .הדברים קשורים אורגנית
זה בזה .עתים ,כמובן ,יש צורר להדגיש מומנט מסוים׳ אד לעולם אין
צורר להחליש שום אלמנט של בנין והיאבקות.
ואילו היו לנו בשנים אלה ,שנות הפורענויות ,יותר אמצעים לבנין
ויותר אפשרויות לפעול בשטחים מסוימים ,אפשר היה גם מצבנו הפוליטי,
למרות הכל ,נוח יותר .נזכר אני בימי הויכוה על ההלוקה .הייתי סבור
אז כי שוללי תכנית פיל היו לכאורה צריכים להתאמץ ולרכוש קרקעות
השובים

מ ה ו ץ לתהומים המוצעים בתכנית ועל ידי כד למנוע אותה,

ומהייבי התכנית היו הייבים להתרכז ברכישת קרקעות בתיד תהומיה ,ועל
ידי כד להבטית את גורלה .סבור הייתי כי פעולה כזאת היתה על כל
פנים משפיעה יותר מן הויכוהים הפנימיים .ואני הייתי מוכן להיות שותף
בזה לשני הצדדים .אד גם אלה וגם אלה לא הרבו לעשות בזה .עוד הסרה
לנו ההרגשה כי לא הדיבורים ,אלא

המעשים

י כ ר י ע ו  ,וגם עתה,

בדברנו על התגובה לספר הלבן ,הסרה אצלנו ההכרה כי לקראת מלהמה
יש לחזק ולבצר כל עמדה כלכלית.
אד מי שבא ורוצה להסתפק באמת־הבנין מעיד על עצמו שאינו
מכיר מה הזמן בו אנו היים .וכי אין אנו רואים כי עולם זה ,המתנהל
לא לפי המיתודים של הדמוקרטיה,

אין

הגורם

הכלכלי

שולם

בקונגרס
בו

הציוני העשרים ואחד

65

כ ק י ד ם ז מסיבות עבודתנו במשטר התורכי היו כאלה שהמאמץ

הכלכלי שלנו הוא לבדו היה הקובע .לאהד המלהמה נוספו לנו עוד גורמים
פוליטיים מסוימים ,אד ידענו ונוכחנו כי אין מדיניות ממשית יותר מישובים
חדשים ,מהקמת תעשיות ,מהבאת םפינות־עולים .אד עתה נתונים אנו
בתנאים הדשים ,וכל כוה ברוטלי יכול להחריב הישגים ישוביים ומשקיים.
האמנו בערר הכובש של המחרשה .לכד הינכנו .תפצנו לראות אכר יהודי
מעורה בקרקע ,אשר יהיה בו מכוחו של ״עם־הארץ הגלילי״ הקדמון,
אשר כל רוח לא תזיזנו .אד נוכחנו כי גם חוסן זה מתמוטט בימינו .אנו
רואים עתה לפנינו את האפר הטירולי המושרש בקרקע מימים קדמונים,
אשר עוד ידע להילחם על חירותו כנגד נפוליאון ,ורבע מיליון זה של
אכרים

נעקר

עתה

מאדמתו

ומגורש

ממולדתו,

ואין

פוצה

פה,

ואין

מתקומם ומתגונן.
חובה עלינו לדעת ,מה הזמנים שאנו נתונים בהם ומה צפוי לנו
מן המשטר האנגלי־ערבי ,זה שתוכו יהיה בהכרח פאשיםטי ושנוצר מתון״
הסתגלות לכוהות פאשיםטיים .אל נשכת כי התגשמות הציונות מתקיימת
לא במאה הי״ט ההומניסטית ,כי אם במאה העשרים הברוטלית ,ואין לנו
אלא לסגל את עבודתנו לתנאי הזמן .הסיגול הזה ,לאמיתו של דבר,
כבר התחיל.
ויהי נשקר טהור
מי שיודע מה מתרחש בארץ ,מי שיש לו חוש לארץ־ישראל ,מי
שאיננו שואב את ידיעותיו מסוג ידוע של עתונות — יודע כי המפנה
התחיל עם מאורעות תרצ״ו .לא נוח לדבר בזה ,ולא רצוי מכמה בתינות.
אד הכרהי לומר בזה משהו ,מפני שלהותנו סובל הקהל היהודי באופן
הטוב ביותר מאי־הבנה .בענין אחד אני פטור מהרתיב את הדיבור ,כי
הקונגרס כולו הסתייג בתכלית מאותה שיטת מלהמה מסולפת ,הקרויה
בשם טרור .מציין אני לשבה שגם גתםמן הסתייג מזה .הוא אמר שהוא
נגד טרור וגם נגד הבלגה .עלי להודות שאין אני יורד לעומקה של הגדרה
זאת .ושמא בכל זאת נשאל הבלגה מהי ,מה פירוש המלה ,אשר ציונים
טובים סבורים כי יש להתבייש בה? את הפועל ,,הבלג״ למדנו מירמיהו
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הנביא ,ולכאורה אין להתבייש בו .אך איני שואל למובן הבלשני ,כי אם
למובן הפוליטי שהוכנס בו בימינו .מה משמעותו של מונח זה? האם שלא
להתגונן ,לא להתיצב מול אויב ,להימנע מפעולה אמיצה נגד מתנקש?
האם יהם של בטלנים ובהורי־ישיבה לנשיאת נשק? הלהפקיר את רכושנו
ואת היינו? כיצד מעיזים לםלף כל כד בעיני המונינו את האמת שבהיי
הישוב! הבלגה משמע:

יהי

נשקנו

ט ה ו ר  .אנו לומדים נשק ,אנו

נושאים נשק ,אנו מתיצבים בפני הקמים עליני• אד איננו רוצים שנשקנו
יוכתם בדם נקיים.
מה

פעלנו בכוה ההבלגה

אינני רוצה להרהיב בזה את הדיבור .אינני מהבב הטפה לעקרונות
מוסריים בפומבי .הבלגה הרי זו שיטה מדינית ומוסרית כאהת ,הנובעת
מתיר תולדותינו ומתיר מציאותנו ,מתיר אפינו ומתיר תנאי מלהמתנו.
אילמלא היינו נאמנים לעצמנו ונוקטים בקו אחר היינו מזמן מפסידים
את המערכה .ואילו היינו מקיימים — תהת מעשי גבורה אמיתית —
מעשי גבורה מדומה ,היינו ממיטים קלון על עצמנו והיינו נאלצים לשלם
מהיר יקר ביותר.
אינני נרתע מפני תשלום מהיר .מה נעשה ואנהנו אנוסים לשלם
ביוקר על זכותנו להיגאל .אני מוכן לשלם מהיר בעד עליה ,התישבות,
התגוננות — מפני זה אינני מפחד .יהודים משלמים יותר בעד זכותם
להיות עבדים בעילם .יהודים משלמים ביוקר אפילו בעד זכותם להיות
עבדים בארצות החידות .מוכן אני לשלם׳ אד לא בעד גלות ועבדות.
מוכן אני לשלם מהיר רב בעד ארץ-ישראל ובעד תירותנו בה׳ אד בשום
אופן אינני רוצה לשלם בעד מעשי איולת ותעתועים המלבינים את פנינו.
משום שבחרנו בשיטת ההבלגה ,לפיכד נוצרה בארץ בדרד כבוד
מעין מיליציה של יהודים ,העתידה לשמש גרעיךצמיהה לדבר־מח חשוב
עוד יותר .משום שבחרנו בשיטת ההבלגה יכולנו להגן על הקיים וליצור
ישובים הדשים .בלעדי ההבלגה לא היינו מגיעים ל כ ך על ידי ההבלגה
יצרנו אפילו אצל אדמיניסטרציה אויבת ואצל הצבא הבריטי יהם של
כבוד לאדם היהודי ,האמיץ והצודק.
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ובמלחמה הממושכת הצלחנו במשהו החשוב לנו ביותר :לא פינינו
שום נקודה .יש כלל במלחמה :קצר את החזית ככל האפשר ,ואם יש לך
נקודות

הלשות ובלתי־מוגנות — אל תתעקש ופנה אותן.

זוהי תורת

האוקואציה ,אשר הממשלה ובוהות צבא וגם אישים יהודים נכבדים הטיפו
לנו .אנחנו לא שמענו להם .הבאנו את השלטונות לכך שיכירו שאי אפשר
להכריח אותנו לכך .ויותר מזה :אנחנו ,במתכוון ובדעה צלולה ,ה א ר כ נ י
את החזית .היודעים אתם מה פירוש חדבר ליצור בשעת מלחמה חמישים
ישובים הדשים? האם זהו מפעל קולוניזטורי־משקי כבימים כתיקונם?
ויודעים אתם

היכן

יצרנו את רוב הנקודות החדשות? לא במקומות

בטוחים ומוגנים ,כי אם במקומות הקשים ביותר ,על הםפר .בגבול הצפוני
של הארץ ,שהיה עזוב כל השנים ,העמדנו עד כה ארבעה עמודים משני
קצוותיו ,ארבע חומות ומגדלים .וירדנו לגבול הדרומי והקימונו גם שם
שלושה עמודים .עוד לפני זמן קצר נחשב אזור בית־שאן בעיני השלטונות
לאזור ערבי .י ה מ ו אותו במידה ניכרת .ופינח זו של מזרח הכנרת ,אשר
ועדת פיל הוציאה אותו מרשות היהירים — הקימונו בה שלושה ישובים
הדשים ,והוספנו חוליות מהברות בין השומרון והעמק.
מה איפוא הצורר הנפשי או המדיני של נואמים ועתעאים ועםקנים
ציונים להבאיש את ריח ההבלגה וההגנה בעיני העם? או אין זה אלא
מכשיר במלחמה הפנימית?
ואף על פי שכל חוגי ההסתדרות הציונית נקיים מחטאי הטרור,
והציבור היהודי משתחרר

גם מהרהורי עבירה,

יש לומר

עוד משהו

בשביל הבהרת השאלה.
התנוונות

בתוך טרור

המלה טרור בימינו קיבלה הוראה חדשה .לפנים מי שאמר טרור
היה

מתכוון

למלהמה

בטיךנים,

מקפיד על טוהר נשקו .מעשה

בעריצים.

הטרוריםט־הרבולוציונר היה

בטתריםט מפורסם שיצא נגד הנסיר

הגדול מבית תמנוב ,שליטה של מוסקבה .משראה שהנםיד הגדול נמצא
בחברת אשתו וילדיו — הזר ולא פגע בו .סיכן את עצמו ,סיכן את כבודו
בעיני הבריו ,סיכן את עניני הםתדרותו ובלבד שלא ישפיד דם נקי .הטרור
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בימינו ,שהמופתי הוא נציגו ,יש לו הוראה אחרת ויש לו מוסר אחר:
להשמיד

עם

שנוא,

להשמיד

מפלגה

יריבה.

זהו

הטרור

הפאשיםטי.

וכשמאהורי טרור זה עומדות גם מעצמות פאשיםטיות עם כםפן ועם נשקן
ועם התככים שלהן והלהץ שלהן — הרי הוא מביא פירות .לא בכות הטרור
שלו השיג הועד הפועל הערבי העליון מה שהשיג ,כי אם בכוה בני בריתו
ופטרוניו ,אשר בפניהם נכנעה בריטניה רבתי בארץ־ישראל ,כשם שנכנעה
במקומות אהרים• אד אם יהודים באים ומציעים לנו שיטות מלהמה כאלה,
הרי הם עושים אותנו מגוחכים מבתינת ההשבון המדיני ,ועלובים ביותר
מבהינת קיומנו הלאומי .הרי זו הצעה של התבוללות מוםתאית .האם לשם
כד עזבנו את אירופה ואמריקה ,עם ההתבוללות התרבותית שלהן,

כדי

להתבולל עם המופתי ,כדי לתקות את שיטותיו ותכסיסיו ולהידבק במוסר
שלו? הבל שהמדיניות הציונית לא טרהה די הצורר לגלות לעיני העולם
,

עד כמה התנועה הערבית בארץ הנה םרת־עודף ל״ציר  /אפשר היו על
ד

ידי זה מתהילים להבין אותנו יותר

ב ה ו ץ  ,ואפשר היה זה מבהיר יותר

את טיב השיטות והאמצעים המוצעים לנו לעתים

מ ב פ נ י ם  .לא דאיתי

שאיזו מפלגה שהיא תציע כזאת׳ אד אם צועקים בכל התוצות ,אם מבשרים
ומתפארים ,אם עתונאים גויים יוצאים ומספרים את תהילת היהודים ,על
מעשי ״הגבורה״ של לוהמים יהודים — אזי מותר והובה לדבר על כד גם
מבימת קונגרס ציוני.
ומכל המון העובדות הטעונות הסברה אבהר לי שתים ,שנסתיימו
לא באופן הטרגי ביותר :בתל־אביב קרו מעשים רבולוציוניים כבירים —
פוצצו את תאי הטלפון .מובן ,שממעשה רבולוציוני זה עלולה האימפריה
הבריטית להזדעזע .וההגיון הפוליטי של הדברים הוא ,שכדי להשפיע על
המדיניות הבריטית יש לפוצץ גם את בית־המדרש או את בית־המרתץ,
להבדיל.

ואפשר

שהפעולה הקולעת ביותר תהיה להטיל

פצצה .לתור

הנמל היהודי.
ומעשה שני ,שיש בו ללמד על כוה השיפוט המדיני של גיבורים
אומללים .בירושלים נדונה למאםר־עולם נערה קטנה ,שנתפסה עם פצצה
בשער בית־הםוהר הירושלמי.
הפצצה שבידיה,

תארו לכם,

לאשרה ולאשרנו נתפסה
מה היה אילו הצליה

בטרם נתפוצצה
האקט

הפטריוטי,

בקונגרס

הציוני הצ

סרים ו א ח ד

שבעקבותיו היו ממילא נפרצים שערי בית־הכלא,
ערבים ,בהם פורעים ושודדים,
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וכמה

מאות

היו פורצים מתוכם ומםתערים

אסירים
על מאה

שערים .הרי זה היה מעשה לאומי כביר! ואף על פי שכולנו מידים כי
מעשה טירוף הוא ,אין איהבים אצלנו לשמיע על כך .מתרעמים ,למה לדבר
בגנותם של יהודים? אכן ,על כל פשעים תכסה אהבה .שאלה היא ,אם
אהבת ישראל אי אהבה אהדת.
אין אנו צריכים לנהל את מלהמתנו המדינית על ידי הרפתקנות ,על
ידי ביום .אינני הפץ בהתקיממות שתביא מתיך התגרות .מאמין אני בערך
מלהמה הצימחת כהכרח פנימי של צרכים אמיתיים ,של כיהית ממשיים.
ויש לי צירך לא לטשטש את הענין הזה .גם ביחסים עם הברים וידידים.
ניגודים

שנתישנו

רציני לימד משהו לדבריו של ידידי הטיב ר׳ שלמה גילדמן בענין
בלתי־אקטואלי לכאורה .משום מה ראה צורך להבליט את ר׳ יוהנן בן
זכאי מול יהודה המכבי ובר־כוכבא .האם לא היינו רשאים להנית כי
ניגוד זה הנהו נהלת עבר ואין לו מקום בתוכנו? האומנם יש לנו צורך,
בקונגרס זה דוקא ,להדש את הויכוח ? זכות היא לציונות ,שהחזירה לנו את
הגזילה שגזלה מאתנו הגלות המרה :את לוהמי ההירות של ישראל .מה
ידענו על יהודה המכבי,

על הקנאים ,על בר־כוכבא,

אם יד

הצנזורה

הפנימית היתה בהם או יד הצנזורה התיצונית .את ההיסטוריה של מלהמות
היהודים אנו לומדים מפי יוסף פלביום ,וספרו ההיסטורי של יוםטום איש
טבריה אבד לנו .לא ניתנה לנו מעולם האפשרות לדעת כיצד ראה את
מלהמת התירות ואת ההורבן היסטוריון יהודי אשר עמד במרדו ובקנאותו.
במעט שנשתמר באגדה אנהנו מגששים

כדי למצוא

רמזים

ואליגוריות

מאותם הימים .באה הציונות והידשה את הג החשמונאים ,והפכה שוב את
בר־כוזיבא

לבר־כוכבא.

זה היה מפעל רוחני גדול:

שאלפים שנות גלות ועבדות גזלו ממנו.

להחזיר לעם

מה

האומנם צריכים אנו להסתלק

מזה? גס בשוייץ החפשית והשאננה נראה היה כבר שוילהלס טל עבר
זמנו ,והוקריס טרהו והוכיהו שוילהלם טל לא היה ולא נברא .והנה באו
ימים הדשיס וקודרים ,ושוייץ הכרה לה שתשוב למיתוס של וילהלם טל.
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אד זוהי הערה ידידותית בענינים בלתי־אקטואליים .יש להעיר משהי
למישהו גם בענינים הנוגעים יותר לימינו ממש .ד״ר נחום גולדמן אמר
משהו בליל הפתיחה שמתייב את הערתי.
בימים הקשים העוברים עלינו יש לדאוג יותר מאשר בימים שמתים
להלד־הרוחות והאמונה של
לארץ־ישראל

ה פ ר י פ ר י ה הציונית .אינני הושש למרכז,

שבחזית .נפגש אני יום יום עם אנשים אשר צרותיהם

מרובות ודאגותיהם עמוקות ,ויודע אני כי קשיות־ערפם הציונית איננה
פוהתת בימים רעים .אד הושש אני לקוטךאמונה של הפריפריה הרהבה
שלנו ,זו שמתרתבת בימי גיאות ומצטמקת בימי שפל ועצב.
בתנועה הציונית מהלכים ונאבקים מושגים מכטימליםטיים ומיני״
מליםטיים .איני נוהג להעריד אנשים לפי דבריהם .בתולדות הציונות יש
אישים ,אשר מעולם לא דגלו בשם מכםימליזס ציוני ,והם בין עושי
הגדולות ומ_קדמי המפעל ביותר .דוגמה לכד ד״ר רופין .מאידד ,יודעים
אנהנו אנשים אשר כל המכםימליזם שלהם הוא בפה ובדרישת שכר .ואף
על פי שאני מונה עצמי על הציונים האוטופיים הרוצים ומאמינים גם במה
שאינו מתקבל על השכל ,לא ראיתי מעולם צורד ורשות לבדוק בדעות
ובאמונות של אחרים .אך רשאים אנו לדרוש מחברי ההנהלה הציונית,
שלפחות בשעה שהם מדברים בשם התנועה אל יאמרו דברים שיש בהם
משום הודיה בקוטן אמונח ציונית.
ד״ר נהום גולדמן אמר כאן בליל הפתיחה ,בצרפתית )ואני מצטט
לפי עתון הקונגרס העברי( :״מעולם לא עלתה על דעתנו יציאת כל העם
היהודי מן הגולה לארץ-ישראל״ .אין כלל וכלל בדעתי להתוכח על יציאת
מצרים הדשה ועל קיבוץ גלולת .מי מאתנו נביא ויגידו אד כלום זהו
מתכנה של הפרוגרמה הציונית ומתפקידה של התעמולה הציונית להכריז
ולהצהיר שאין זה עולה על דעתנו? וכי כל כד חשוב לדעת מה עלה ומה
לא עלה על דעתם של מנהיגים ציונים? והלא הרבה דברים לא עלו על
דעתנו ,וההיסטוריה היהודית העלתה והעלתה .אפשר להבין הכרזה של
,

״אני מאמין  /אד הכרזה של ״איני מאמין״ למה? יכול כל ציוני להיות
״ריאלי״ או ״אוטופי״ כאות.נפשי׳ אד למה נשתמש בגושפנקה של התנועה
וגהופעות שבהן מדבר אדם .בשם כולנו.־־־־ למסירת מודעות״ מעין אלה?

בקונגרס
ומה

הצורך

הזה

להיגלות

הציוני העשרים ואחד
לפני

הגויים
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והתועלת

בסיכתותנו?

הפוליטית של ״הרגעה״ זו האומרת לגויים לבל יהשדו בנו שאנו רוצים
להכניס יותר מדי יהודים לארץ־ישראל — אף היא מפוקפקת למדי.
ומהערות אלה להערות תמורות יותר.
אנהנו באים אל הקונגרס לא כדי לריב ולהתקוטט ,כי אם כדי
לפגוש ידידים העומדים בנקודות שונות של החזית האחת.

אנחנו באים

לשמוע ולהשמיע דברי ידידות .ארץ־ישראל זקוקה לכך .ואני סבור כי גם
ידידינו

בגולה זקוקים לכך .אך מתרהשים דברים משונים.

יש

שאנו

פותחים ב״שלום עליכם״ ומקבלים סטירת לחי .תובעים מן התנועה הציונית
מזון לנפש העם ,ואת ההרואיקה של הישוב רומסים ברגלים.
עליה

,,אי-הוקית״ מהי

ומעל בימה זו נאמרו אתמול דברים מפי רבי םילבר ,שאין אני רשאי
להתעלם מהם .היתד .בהם זריקת אבן בפליטים שלנו שעל פני הימים,
וסכין בגב המדיניות הציונית.
מי שבא לדבר בענינים אלה בשער תייב קודם ללמוד ולדעת ולהקור
מפי

מקורות

נאמנים,

ולא

לזרוק

אל

תוך

הלל־הפרםומת

דברים

בלתי־שקולים.
קיימת עליה שקוראים לה ״בלתי־ליגלית״ .הכל בעולם הוקי זה הוא
חוקי .ממשלות חוקיות ,כיבושים תוקיים ,תעודות חוקיות ,אפילו הפרת־
הבטתות תוקית .רק עליית יהודים ,על יסוד המנדט העתיק של יציאת
מצרים ,איננה הוקית.
והנה היינו עדים למהזה תמוה :באיזו אהדה עמוקה דובר בבית־
הנבהרים הבריטי בענין ביש זה של עליה בלתי־חוקית ,ובאיזו אי־אהדה
עמוקה דובר בה בקונגרס הציוני!
ולא רק העולם התרבותי מגלה סימני אהדה לעולינו ולפליטינו ,כי
גם

ה י ם אוהד אותם ומרהם עליהם.
לפני שבועות אהדים ניגשה לתוף ארץ־ישראל סירה

קטנה ובה

שניבדעשד יהודים באים־בימים מגרמניה ה ו ת ר י ם במשוטים .סירה בלי
מנוע ובלי מלהים מומהים .כל סערה קטנה היתה הופכת את הסירה ומורידה
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אותה למצולות .כמה נסים נתרהשו להם ,לאותם שנים־עשר פליטים יהודים
על הים!
והנה קורא אני ב״דבר״ ,ערב סגירתו על ידי הרשות ,כי הגיעו תמש
סירות ,מהן רק אחת םירת־מנוע ,ובהן  160פליטים ,ביניהם נשים הרות
ושלושים ילד .במרחק של שלושים קילומטר מן ההוף הושיב אותם רב״
החובל בסירות ועזב אותם לנפשם .והים ריחם עליהם והביא אותם אל
הופנו .אילו היה הים חי מפיהם של פרנסים יהודים מפוארים היה אפשר
נוהג אחרת.
אודה,

נפגעתי אמש קשה.

הלא כולנו מהגרים .ואם יש

בינינו

מאושרים היושבים לבטח בארצותיהם ,האם לא היו אבותיהם מהגרים?
אומרים

לנו:

בלתי־ממררת,

עליה

יסודות

רעים,

הלא זה

מן

המפורסמות ...אני שומע והושב :מאימתי נעשיתם בררנים כל כד? שנים
על שנים היינו אנחנו הוזרים וטוענים כי ארץ־ישראל איננה יכולה לקהת
מכל הבא ביד ,כי ארץ-ישראל זקוקה לאנשים צעירים ,אנשי עבודה והעזה,
לצבא-עם מוכנים ומוכשרים לכל שעת צרה ולכל מאמץ .אזי הייתם מגנים
אותנו באמרכם שמה שאנו עושים אין אנו עושים אלא מתיד ״השכונות
מפלגתיים״ ,שאנהנו ״מפלים בין יהודים ליהודים״ .אתם דרשתם מאתנו
שלא נבכר צעיר על פני זקן ,חלוץ על פני חנלגי ,איש־עבודה על פני
ספסר .שנים רבות הוטל

ע ל י נ ו להיאבק על ןגקרון הברירה וההכשרה.

והנה ,כשבאה השואה הגדולה והפליט היהודי ,זה הנמלט מן הגיהינום
שבגרמניה ובאוסטריה ,ובצ׳כיה ובסלובקיה ,פורץ לארץ ,אתם מתהילים
לתבוע :סלקציה.
מה אוכל לענות לטענה זו ? גם במצב איום זה של הצלה מן הגיהינום
היה טוב אילו היינו בוררים מתיר המחנה את מי שראוי ביותר לארץ,
מי שמסוגל ״לבנות ולהיבנות״ בה .ויודע אני שנעשים כמה וכמה דברים
שהם ההיפר מזה .יש אנשים שעליה זו הפכה להם למקור־רלתים .יש מ ת י ם
פרטיים ויש מ ה י ם אהרים.

הייתי יכול לספר משהו על

היםורים

של

הנודדים מידי מציליהם .זכורים ימי ה״אגנטים״ ברוסיה וניצול מהגרים.
וכוהות ציבוריים טרהו אז להגן על המהגר מניצולם של מציליו .ועזרה
זו ,להגנת הנודדים היהודים בימים ,נתבעת

גם עתה מן הציבוריות

בקונגרס
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היהודית ,בין שהיא ציונית בין שהיא בלתי־ציונית .מדוע עומדים מוסדית
העזרה וההגירה מרחוק ? מה הם מפחדים ״ללכלך״ את ידיהם ? ותחת להגיש
עזרה אנו באים ופוסלים ,בסיטונות ,את טיב העולים.
והלא

כל

ציוני

היה

צריך

להיות

מאושר,

שעם

התלאות

כל

והמצוקות שירדו על הישוב זכינו כבר לימים שארץ-ישראל יכולה להגיש
קורטוב של עזרה ממשית ליהודים תוך הקטסטרופה הגדולה.
ציונות?

וכי מהי

מעוךקיץ? עונג־שבת? מימי פינםקר והרצל ביקשה הציונות

להביא ישועה ממש לישראל .אך המפעל הציוני היה עוד רך מדי ,הלש
מדי ,עני מדי ,שיוכל להגיש עזרה ניכרת לאחים אומללים.

בימי טבח

אוקראינה לא היה מי שיוכל לשלח את היהודים לארץ־ישראל ,ולא היה
מי שיוכל לקלוט אותם .והנה זכינו לכך שנוכח גירוש אשכנז ,וינה ופראג
יש כבר בידינו לבוא לעזרה .והרי זה ההישג הגדול של הציונות.
ולמי שדואג ביותר לסלקציה עלי לומר :יש ויש .יש גם אניות
מבוררות .ובעיני ראיתי עולים ״בלתי־חוקיים״ ,בעבודתם ועל משמרתם .לא
מן הגרועים כלל וכלל.
תפילת

הים ה מ ו ד ר נ י ת

אילו היו עסקנינו ומנהיגינו ניגשים

מ ק ר ו ב אל חזיונות עיקריים

בהיינו ,אפשר היו קונים לעצמם מושגים אחרים .לפני כמה שנים עבר עלי
לילה בציפיה .ראיתי צעירים וצעירות חותרים במשוטים ,מבלי לדעת אם
כל הסירות הגיעו בשלום ,צועדים במים כשהם אוהזים זה ביד זה לבל
ינתק מישהו מן ההבורה ,מבלי דעת מה גורל שאר הסירות שיצאו יהד.
גם מהזה זה ניתן היה לביקורת מבהינה אסתטית .אפשר לשער שאילו
באה הבורת שהיינים־םפורטאים אנגלו־סכםים היה לה תואר אחר והדר
,

אהד ־־׳ אך בעיני היתד ,זו שרשרת הנמשכת מ ר יהודה הלוי ועד הנערים
והנערות הללו .ומאמין אני כי לא רחוקים הימים ושירים יושרו ,ואולי
גם יתבדו תפילות לשלומם של יורדי-ים שלנו .ומי יודע ,אולי יתפללו
אותן התפילות גם בטמפלים שבאמריקה .נזכר אני ברגע זה שקיימת תפילה
נפלאה ,תפילת הים ,של הרמב״ן ,שבשעתו ,לפני כשבע מאות שנה ,פתח
גס הוא בעליה לארץ-ישראל .ודאי לא היתד ,אז אותה עליה הוקית ביותר.
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באותה תפילה מדובר על כל מיני מזיקים

ומחבלים

שמצודתם פרושה

בימים״ אד ד״רמב״ן עוד לא ידע על הצי הבריטי ועל םירות־מנוע ועל
משמרות אנגלו־עדביות בתופים .האין בימינו כל יהודי באשר הוא עומד
ומתפלל לשלומם של לרדי־ים שלנו?
אילו הייתי אני פרנס יהודי באמריקה הייתי נוהג אהדת .ראשית כל,
הייתי דואג לכד שכל יהודי באשר הוא ,אם צלבי ואם לא־צלני ,ישתתף
בפועל בעזרה למבקשי־מפלט .אם יהודי אמריקה לא ניתן להם לקבל אליהם
ולהציל את היהודים הנמלטים מן הגיהינום ,כאשר נתקבלו וניצלו הם עצמם
בשעתם ,כי אז לפחות יתנו את העזרה ההוגנת למי שמעיז להציל ויכול
להציל .ועוד הייתי מפליג ואומר:

צריד לחנד יהודים צעירים ,ממיטב

הנוער באמריקה ,ושוב ללא הבדל אם ציונים או לא־צלנים ,שילוו אף הם
אל הנודדים היהודים ויתענו אתם באשר הם מתענים ויהיו אתם בשעות
ובימים שהם נאבקים עם הגורל וכשהם זוכים להיגאל — על מנת להעמיק
את הרגשת שותפות הגורל היהודי.
הישוב אשר השלטונות

מאיימים

עליו

בענשים קשים

על עזרה

ל״בלתי־תוקיים״ עושה את שלו .יש מי שמהלק עם האורהים מיטה ופת.
והיה מן הראוי שמי שבא לדבר בענינים אלה יפגש עם האנשים ,ביבשה
ובימים ,הנותנים את נפשם על כ ך היה טוב אילו נפגשו עם אנשים ממיטב
אנשי־הרוה שלנו במערב ,והיו רואים כיצד הם חרדים לגורל אניה שנתקעה
באהד ההוםים ,היו רואים מה נכונותם של הלקים השובים בישוב לשאת
ולסבול ולמלט ,וגם להיענש.
ואף אני מדבר כאן כאחד הנענשים .ולא אני בלבד ,כי אם הסתדרות
העובדים כולה נענשה קשה בסגירת עתונה ״דבר״ ודפוםה בגלל מאמר
להגנת המעפילים .מהלומה קשה חיא לנו ,חמרית וציבורית .אד אני ,שכבר
נתנסיתי בסגירות ,לא הייתי מעולם גאה על סגירה כמו הפעם .כי ענין
העליה

הוא

בעיני

ענין

אנושי גדול,

ענין אהלה

יהודית ,וגם

ענין

מוסרי ומדיני.
איזו הגירה בעולם היא כשרה והוקית ,אם עליה זו איננה הוקית?
ואיזה הוקים בעולם הם תוקיים ,אם זכות־היים ליהודי היא בלתי־הוקית?
אף אני עצמי הנני — אל יהשב לי הדבר לעוון — עולה בלתי•
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הוקי ,כי עליתי לארץ עם ה״פתקה האדומה״ התורכית .ואף על פי שבדרך
כלל נוהגים אנשים להעריץ ימים שהיו ,הריני אומר כי העליה הבלתי-
הוקית של בני ביל״ו ובני העליה השניה אינה יכולה להתנשא על פני
העליה של ימינו.
הפליט

היהודי בראש המערכה

העליה הבלתי־חוקית יש לה תפקיד מיוהד במלחמתנו.

כל רעיון

מהפש לו את היסוד הסוציולוגי אשר ישמש נושא לו בעצם הייו .היו
ימים והחנלני היהודי הקטן היה הנושא של חיבת־ציון והוא ששמר על הנר
שלא ידעך ,עד שבא הרצל.

ואחר

כך

באו ימים

לרופא,

לעורך־דין,

לסטודנט .לרבים נראים אותם הימים כימי זוהר .אהד כך בא נושא אחר:
אותם הבהורים,

ללא ״תואר״ וללא הדר,

בפרדסי פתח־תקוה ובשדות

הגליל .וכשאני שואל את עצמי :מי בימינו אלה הנושא הטבעי — בגזירות
גורלו — של מלחמת ישראל על קיומו ,והיכן מקומו ? הריני משיב לעצמי:
על פני הימים נטושים נושאי הדגל של צרת היהודים .הללו לא יתנו
לשערי הארץ שיסגרו ,לא יתנו למצפון העולם שירגע ,לא יתנו למר מלקולם
מקדונלד שיבצע את ספרו הלבן .הפליט היהודי יוצא בראש המערכה,
וכולנו תייבים לצאת בצבאותיו.
אין אנו אדוני ההיסטוריה ושביליה נעלמים מאתנו .ואפשר להקשות׳
מדוע לא בחרה ההיסטוריה למילוי שליחותה יהודים נשואי־פנים ופרנסים
חשובים ואזרחים בני־חורין ,ובחרה דוקא בפליטת בית־ישראל ,באבק־אדם
הנישא על פני ימים? אך לא בידינו לשנות .כך יצא מלפניה .ואין לנו
אלא להישמע לה ולצאת בעקבות בחירה ,הפליט.
בגללו נתכנטה ועידת אויאן ,עליו יתיעצו בושינגטון ,בו עמוקים
מיניסטרים

ודיפלומטים ,בגללו לא תהיה מנוהה ללורדים יהודים.

ורק

שאלה אתת טרם נענתה :אם תדע המנהיגות היהודית בעולם להתיצב
לרשותו ולשרת אותו באמונה?
זוהי שאלת האהלה היהודית ,זוהי שאלת העוז הנפשי והשכלי של
האתראים
בשעה זו.

לציבוריות

היהודית,

זוהי

גם

שאלת־הכובד

של

הציונות
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זוהי שאלת גורלם של רבבות ומאית אלפים מאהינו,

אשר יהיו

הראשונים ליפול במלהמדדלא-להם ,ליפול לא בעד עמם יהירותם ,כי אם
בעד מעניהם וצורריהם.
אד זוהי שאלה לא של רבבות יהידים ,כי אם שאלת הכלל .דובר
על שבירת מסגרת .צריד לשבור את המסגרת מבפנים ומבחוץ .מבפנים —
הישוב ,ומבהוץ אין לנו שברן טוב מן היהודי שקוראים לו פליט.
מעשיים ביותר.

יש כנגדו כמה נימוקים מעשיים,

מה כוהו של

פליט מסכן כנגד מעצמה אדירה ,אשר מדינות וממשלות עושות רצונה
ומפזרים מכשולים ומוקשים על דרכי התתחתים של הפליטים? אין בכוהי
לישב את כל הנימוקים .אד ידעתי כי יש אשר גם מדינה גדולה תקצר
ידה בפני צרות ויםורים של המוני אדם .ומאהורי הפליט היהודי עומד
היטלר ותלמידי היטלר ,והוא דוהף .תרצו או לא תרצו ,תעזרו או תפריעו,
צרותיהם של ישראל ישלתו את הספינות על פני ימים.
מי

עושה אותנו

עברינים
T

לא אשמת הפליטים ולא אשמת עם ישראל שהפכנו לפורצי״תוק.
מי שפרץ את החוקה היסודית של ארץ־ישראל — עושה אותנו עברינים.
T

חפצנו לעבוד בתהומי החוק ,מתיד כבוד להוק .נכנענו גם לתוקים שלא
היו ידידותיים ביותר .אד אין להיכנע לחוק השולל את זכות־החיים של
אדם .אנו פוסלים את היסוד המוסרי של גזירת־העליה .אנו מכריזים כי
זכות היהודים לעלות לארץ-ישראל אינה תלויה בתםדס של אנגלים או של
ערבים .זכות ראשונית היא ,ורק האלמות גוזלת אותה מאתנו.
הפנימי

למצב

אד מה נדבר בשאלות מלהמה מדינית ועליה והתישבות ,כשאנו
עומדים

בדלותנו ובמיעוט אמצעינו? אנשי אגף העבודה כבר ידועים

בציונות כ״המרנים״

,

וכ״אוהבי בצע /

תמיד אנהנו מדברים

על הקרן

הקיימת וקרךהיםוד וכדומה ,שלא כבני־אדם בעלי מעוף והזון ,היודעים
כיצד מקימים עם וכובשים ארץ בסיסמאות מדיניות בלבד״ אד בימינו אין
שום עם מנהל מלהמה בלי מזון ובלי נשק.

בקונגרס
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אין כוהי להאריך בזה ,כי איני יודע מנין נקח עסקנים טובים יותר
בשביל הקרנות .אך כאדם מן הארץ רשאי אני לומר לנו לכולנו ,בלשון
,,

שדיברו נואמים בשאלות המדיניות :״כך לא ילך הענין  .מחר נשב בועדת
התקציב .נדיב ,כל אחד יבקש לקרוע מחברו משהו .כולנו יודעים את מסגרת
התקציב .מה נעשה בזה? מה מעט אפשר להקים בתקציב הטוב ביותר
שברשותנו.
נעשה למען הקרנות כל מה שנעשה ,אך לא נבנה את מה שעלינו
לבנות בזמן הקרוב ביותר בלי מלוה .במשך עשרים שנה היה זה ענין
לבעלי דמיון ,ומומהים ואנשי מעשה עסקו בהוכחה כי הדבר איננו ניתן
להיעשות .האם לשם כך צריכים אנו לאכפרטים? הבל על ההוצאות .אין
זה ענין לההלטה בלבד.
בקונגרס הזה עצמו צריכה להתלכד הבורת אנשים ,אשר זה יהיה
ענינם מיד ולאלתר :להגשים את המלוה ,כדי לאפשר את נצהון בניננו
בארץ־ישראל.
ומכאן למצב הפנימי בתנועה הציונית .רבות דובר פה על אהדות
ושלום .הצרה חיא שכל אחד תובע את האחדות והשלום לא מעצמו
אלא מזולתו.
קרה

מה

בישוב,

בחיים

הפנימיים

של

הישוב,

שכל

ידידינו

נדים לנו?
שבנו מלונדון ,במקום שהוגים שונים של הישוב עבדו יהד ,ללא
היכוכים

ותשדנות.

ביהםים הוגנים

שבנו,

בהכרת כל

רצינות

המצב.

ובבואנו — מיד נשתנה משהו.
מה קרה? האם הכריזו הפועלים על מהפכה סוציאלית? האם פרצו
שביתות גדולות שהשביתו את התעשיה? האם העלו הפועלים את שכרם?
האם הדלו הדיירים לשלם שכר־דירה?
אומר מה קרה :בארץ הוכרז ״מרי אזרהי״ ,אך לא נגד ממשלת
המנדט ,כי אם נגד הנהלת הסוכנות.
בעצם השעה שממשלת המנדט מתנקשת בסוכנות היהודית באו
חוגים ועסקנים ונתנו לה יד :להחליף את המוסדות הלאומיים בנציגות
אהדת* כמובן ,בנציגות שאינה תלויה בבחירות.
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ידידנו שלמה גולדמן סיפר מרשמי ארץ־ישראל.

האומנם כה רע

הישוב ,האומנם הוא כל כד בלתי־מאוחד ונטול־שלום? הנה יישב לפניכם
אגף שלם של הישוב .דוקא אני אינני מרוצה ביותר ממידת האחדות
והשלום שבתוכו ,ואף על פי כן — אפשר לאחל לשאר הלקי הישוב
והמפלגות הציוניות שלא יהיו נופלים מבחינה זי.
וגם

שאר

היחסים בין

הלקי הישוב לא הורעו בעצם ,כי אם

הוטבו .יש ניגודים שהם עמוקים יותר ומסוכנים יותר מניגודים בין ראשי
מפלגות .הנה היתד .מלחמת שלושים שנה ויותר בין הפועל והאפר .זאת
לא היתד .מלחמודמעממת במובן המקובל בין השכיר ובין הבעלים .הניגוד
נגע
לא

ביסוד
עזרו

היסודות
רצונות

של

טובים,

הישוב:

חיי

עזרו

לא

עבודה

השתדלויות,

עברית
לא

או

ערבית.

עזרו

החלטות

של הקונגרסים .שני מחנות זה מול זה נאבקו במרירות .וזכות גדולה היא
למופתי ,בין שאר זכויותיו הגדולות ,שגרם לכר שיש לנו הנמל

בתל*

אביב והעבודה העברית השלמה במושבות .ממילא ניטל העוקץ ההכרחי־
אכרים

מיחסי

ופועלים.

אוירה

נוצרה

של

משא־ומתן

ודיון.

הפועל

וההסתדרות יודעים מה זה משק ארץ״ישראלי ומה זה ענף הפרדסנות.
אד אודה ולא אעלים ,כי יחסי לפרדס שיש בו עבודה עברית מלאה שונה
מיחסי לפרדס שאין בו עבודה עברית כלל או חלקית בלבד .ניגודים ישנם
גם עכשיו ,אך עתה אנו יושבים יחד כאנשים שיש להם שדה משותף.
אורחינו הטובים אולי אינם רואים את הפגישות הללו כשם שאינם רואים
את הפגישות בין הועד הפועל של ההסתדרות לבין התאחדות בעלי•
התעשיה .אין העתונים מרבים לספר על ענינים אלה ,ועל אתת כמה וכמה
שעתונים מסוג ידוע לא יספרו מה יחסם של אנשי החקלאות והתעשיה
לשליהי הפועלים בהנהלת הסוכנות.
כך הוא המצב בקרב הישוב ,בין אנשי עבודה ואנשי כספים .יש
יותר שיתוף ויותר הערכה הדדית מאשר בזמנים קודמים .אלא שפתאום
רגשה ונזדעזעה ארץ-ישראל ,וקול צלחה עבר בארץ :אין לשאת עוד! לא
שאין לשאת את שלטון מקדונלד או האדמיניסטרציה הפלשתינאית .לא,
,,

אין לשאת עוד את ״הדיקטטורה של האנשים היושבים כאן ליד שולחן
ההנהלה.

ופתאום

נשתקעה ״כל

ארץ־ישראל״

בענין אחד.

כל

ארץ•
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ישראל — לאו דוקא .אנשי נהלל ועיךחרד הוסיפו לעבוד את עבודתם,
וכך גם אנשי טירודצבי ,וכן גם העובדים והבעלים ב״לודזיה״ וב״נשר

,,

,

וב״שמן  /ויהודי סתם אף הוא שקוע בדאגת פרנסה ובדאגת שטרות .אך
כפות־המבשלים

הציבוריות והעתונות הקשורה באלה נתרתחו .וכשבאו

אנשים טובים מן הגולה — גברה הרתיהה מסביבם .לפיכך ,אפשר לא ראו
את י״ג הישובים שלאהר הספר הלבן ,אבל הרגישו בכל את הרתיהה .ושם
הישוב ניתן להדפה ולשמצה.
כסבורים אתם שכל הרעש הזה היה בשל איזו תכנית מסוימת ,בשל
דרכים מוצעות? הלילה .לכד לא היו המוחות פנויים .התחילו מסתדרות
״משלהות״ כמו בשעת מהפכה ,רחמנא ליצלן ,כמו בפברואר  1917ברוסיה.
מה תכניתם לא אמרו׳ אד ידעו שהיא ״נמרצת״ .הניסוח היה אף הוא נמרץ:
״אנשים חזקים ודרכים נועזות״ .מה הן הדרכים הנועזות — לכר לא
ניתנה תשובה .אד באמונח באנשים חזקים לא היה מחסור .תסלחו לי
אם אומר ,כי מצב־רותות מסוים בארץ הזכיר את המעשית הידועה על היהודי
המתרוצץ בתוצות בשעת השריפה ,וצועק :היתכן ,יהודים נשרפים

ואני

לא ארויה?
הואיל והזכירו כאן שני שמות ,שלי ושל הברי ד .רמז,, ,שהשתתפנו
,,

ב״ועד העליון  ,עלי לומר מה טיבה של ההשתתפות .אמרנו :אנו מוכנים
לשמוע מה יש לכם להציע .הרוצים אתם לבנות או להרוס? רוצים אתם
לתזק את הועד הלאומי ,רוצים אתם לארגן את ההתגוננות הכלכלית של
הישוב ,להזק את תוצרת הארץ ,את המלהמה באימפורט המיותר — לכד
אנהנו מוכנים להושיט יד ,וגם לא נתענין ביותר בשאלות ״מפתח״ .על
זאת ענו לנו :ותו לא? רק ועד כלכלי ,או רק הצטרפות לועד הלאומי?
לא ולא .רוצים אנחנו בועד עליון ,מחוץ לסוכנות ,מתוץ לועד הלאומי,
ולא בשביל תפקידים מסוימים בלבד,

כי אם בשביל ״כל

עניני

שעת

,,

חירום  ,צריד שהענינים הללו יוצאו מידי המוסדות הלאומיים וימסרו לידי
אנשים נבהרים מעצמם ,וגזברות הסוכנות תתחייב להמציא להם סכומי
כסף כאשר ידרש! על מנת כד תסתדר מהפכה בשלום .לכד אמרנו :לא,
באלף ,והאדם ההשוב ביותר שעליו נשען כל הבנין אמר :״מוכן אני
להיכנס לועד הלאומי ,ולא לבנות בנין חדש מחוצה לד ן מצאתי דרד של
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שיתוף עם המוסדות הלאומיים; נוכחתי ברצונה הטוב של ההסתדרות /
הדברים הללו לא נתקבלו על דעת מזידי הנזיד ,והענין בטל.
מרבים לדרוש מאתנו ויתורים ,וגם ידידנו ד״ר שלמה גולדמן פנה
אלינו בדברים נלבבים שנהיה רחבי־לב ונותר .ואכן ,ותרנות ורותב״לב
מידות יפות הן׳ אד כשדורשים אותן מן הזולת יש לפחית להגדיר מהם
הויתורים הנדרשים .ומבקש אני :אל נדבר סתומות ,ונדע באמת מה נדרש
מאתנו לטובת העם והארץ והשלום והאחדות .מאילו פריבילגיות עלינו
להסתלק ?
יש ויש ענינים שבהם נהיה נכונים לדון על מה שקוראים ויתורים .אם
יש בארץ חוגים כלכליים ,שעניניהם עדיין לא נכנסו למעגל הדאגה
הלאומית ,עלינו לדון בזה לא מבהינת אינטרסים צרים של המפלגה או
מעמד ,כי אם מבתינת ביצור המשק הלאומי.
אס אומרים לנו :לכם ,להסתדרות האדירה ,יש לשכת־עבודה הזקה,
ועל ידי כד אתם מבטיחים להברים שלכם יותר אפשרות של עבודה מאשר
לאהרים,

הרי מבלי

להתקין

סדרים כאלה ששום

להיכנס

בניתוח

מעשיות ושמועות,

הננו מוכנים

לשכת עבודה לא תהיה קנין מפלגה או

הבורה ,כי אם שתהיה לשכת עבודה כללית לכל פועלי ארץ־ישראל ,בלי
תלות בכל מפלגה שהיא ,ללא כל ה פ ל י ה וללא כל פ ב ו ר י ט י ז ם מצד
נותני־עמדה

או הסתדרויות בימניות ,המעונינות לגדל לעצמן ארגוני

פועלים מיוהדים.
אם אומרים לנו :יש צורד לתקן את בדק ההסתדרות הציונית ,לתוקק
תוקים ונורמות של בחירות דמוקרטיות וצודקות — הרינו מושיטים לכך
את ידנו .אם תבוא הצעה של _ק_דםטר מתרים או שקל כל־שנתי — נדון
בזה באהדה וברצינות.
לבדק

הבית

בדברים כאלה ,בין שהם ויתורים ובין שהם תיקונים הדרושים לגופם
של ענינינו ,אנהנו נענים ברציה אד אין אנהנו יכולים ואיננו רוצים
,

להיענות לסיפוק אמביציות של תקיפים ושל מפלגות ״מנופתות  /הכועסים
ורוגזים על כל דרד ההיסטוריה הציונית שלא שאלה את פיהם.

;זצם
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מציאותו של אגף העבודה על מספריו ומשקלו ויצירתו והשפעתו אינה
בשבילם אלא מיקת־טעות מצד ההיסטוריה .הם מתגעגעים על הימים
הטובים של הציונות הטובה ,כשגביר העיר בשעה שיצא להוץ-לארץ
למרתצאות היה גומל הסד עם עם ישראל והואיל לקתת מן האגודה הציונית
מנדט לקונגרס ,או כשמורשה הגליל היה משגר איגרת לאגודה שבעיירה
ומבקש על אהד מידידיו שינתן לו מנדט פנוי .אז היו ימים יפים ,אז היתה
ד

ציונות מ ה ר ה  .הם ,הימים הטובים האלה ,לא יתזרו .איזו ציונות היא
זאת ,שאנשי־כפר מארץ-ישראל וצעירים מקיבוצי הכשרה משמיעים את
קולם ומקשיבים להם? וכי משום שיש מפלגות יורדות בציונות ,שלא נות
להן ,הייב הפועל להסגיר את זכויותיו ,השפעתו ,כדי שסוג בעלי־בתים
מסוים ירגיש עצמו מרוצה יותר ונוה יותר?
ענין האתדות והשלום בישוב ובציונות השוב מאד מאד .כולנו
נישאים באניה אתת ,והאניה סדוקה והמים זידונים .וכי אין מקום ליהםיס
אהרים ,להשבונות אתרים? אך אין לנצל את סיסמת האתדות למען ענינים
בלתי־ציוניים .בעבודתנו המעשית אנתנו מקדמים את אתדות ישראל ,את
קיבוץ הגלויות ,את התקרבותם של שבטים ועדות .מה מראה היה לקונגרס
אילו היה אגף העבודה מפוצל כשם שאחרים מפוצלים? מי שיודע כיצד
מתיהםים אנשינו האחראים לכל נבט חדש בישוב ,באיזו רגשי אהןה והוקרה
פגשנו את טירודצבי וםייענו לכל מפעל הדש של כיבוש והתישבות ,כיצד
העלינו אלפי נוער ללא הורים וללא לשון ועשינו אותם לאזרחי ארץ•
ישראל בוני מולדת — יבין כי פנינו לאהדות אמת .ודוגמה אתת מן הימים
האחרונים :דוקא בימי הרעש נגד המוסדות הלאומיים עלה בידי ההנהלה
הציונית לכנס את כל הנוער הציוני ,על ימינו ועל שמאלו ,ולשתפו יחד.
ראיתי את הנוער הזה — שלא הכירו זה את זה — נפגש ומתוכה ודן
ושומע ,ומתרגלים לראות זה בזה תברים לתנועה א ת ת .
נקדם את האהדות .לא על ידי גזל זכויות ולא על ידי הפליה ,ולא על
ידי בהירות מסולפות.
לא

משמאל

ולא

ה צ י ו נ ו ת לא ת ק ו ם על ידי ד י ק ט ט ו ר ה ,
מ י מ י ן  .נילהם נגד זיופי שקלים ובתירות ,נילהם

נגד עושק זכויות בעיריות ובמועצות מוניציפליות .נילהם נגד בויקוטים,
נגד האפשרות לכל גוף ציוני לבוא ולהתריס בתירות .בשיטות אלו נוהגות
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מפלגות פאשיםטיות או קומוניסטיות ,כלומר ,חותרות תהת המדינה הקיימת.
ומדינות מתגוננות כנגד חתירות אלה.
זהו ,כמדומה ,הקונגרס שנתכנס במצב הקשה ביותר מאז קונגרס
אוגנדה .אך בין ההבדלים השונים שבמצבנו אז ובמצבנו עתה יש הבדל
אחד מכריע :משבר אוגנדה מצא אותנו ללא ישוב ,ללא עמדה בארץ .עם
כל מה שנהרס בהיי ישראל בעולם ,הרי עתה יש לנו גרעין של עם בארצו,
גרעין מוכן להילחם על מולדתו וחירותו ,מושיט ידים לקבל אחים .גדלו
כוחות בארץ ומסביב לארץ אשר כמוהם לא ידענו בשנות גלותנו .ואם
התנועה הציונית תתלכד סביב אלה — תוכל לעמוד במערכח.

בראשית פללחמת־הערלם

גזירת הקרקע

עם

)במועצה החקלאית .אדר ב׳ ת״ש(
אם גם בימי רעה אין כוח לתשיב יהד ,אם מסיתים את הדעת מן
,,

המטריד ונעשים ״צדדים — אזי מוטב שנבליג ונשתוק ונהדק שינים ונעבוד
את עבודת יומנו כמידת יכלתנו .ואל נהיה הוששים שמא יראו בכך
״התעלמות״ .כי לא בשתיקה ההתעלמות ,אלא באותו מין דיבור המשבב
את הדעת.
חברים ,רע לנו מאד .אנחנו לא רק מוכים ונשמדים ,אלא אף
אתיזתנו האתת בתיים,

בעתיד ,נגזלת מאתנו .הלא יסודי קישינוב היו

כמתלת־ילדים מול הימורים שבאו עלינו עכשיו .האפשר את האימה הזאת
להביע? ולמה? לזעזע את המזועזעים? להעמיק לפצוע את אלה אשר
הציונות היא הייהם ? אם יש טעם לדיבורנו הרי זה כדי שנחיה את יםורינו
מתוך אחנה והתלכדות ,מתוך היזוק פנימי .אך מה ראינו? האס הביא
,,

״הםפר הלבן יתר״ליכוד לישוב? לא ,הוא הביא לנו יתר־נרגנות .וההרגשה
כי תהום נפערה לרגלינו האם היטיבה אותנו? לא ,על פי התהום אנהנו
,,

עומדים ומוצאים את עצמנו ״צדדים .
ורעה חולה היא שקצף״הויכוח מציף אצלנו את עצם הענין .עד כדי
כר שמגלים פנים בדברי חברים־פליגים כאילו הם אומרים לא מה שהם
אומרים אלא מה שנוה לנו בקצף־הויכוח שיאמרו .ולםיכד העתירו עלינו
הוכתות כי הקרקע השוב וכי הבנין השוב .הוכהות אלה כבודן במקומו .כשהן
נאמרות פה ,נגד חברים שהם דבקים במלאכת הבניה לא פהות מן המוכיהים,
הרי הן מאבדות את טעמן ,וגם מתלוה להן טעם־לפגם .האם לא ראוי לנו
שנימנע מלזות ויכוהים ? וכי יש בינינו מי שמתהרט על הדרד שבה הלכנו ו

ב .כ צ נ ל ם ו ן

86

וכי בכל ד ר ד ל א ־ ד ר ך אחרת היינו עושים אותו מעט־הנפש־והכוה אשר
עשינו בדרכנו זו? אוסיף ואומר :גם אס יכריזו עלינו שנתתך גזר״הדין
ולחינם עמלנו ,גם אז לא נהדל — כל עוד נשמה בנו — מ״עוד דונם ועוד
נפש׳ /כי זו נשימתנו .אך בהחזקת נשימה בלבד אין עומדים בפני הרעה.
אין רעה דומה להברתה .בימי המלחמה הקודמת ,בימי ג׳מל פהה,
ידענו רעה :גזירות ,רעב ,מגפות ,נגישות ,גירושים ,מאסרים .מבהינה פרטית
הרגיש כל אהד על בשרו את הרעה יותר מאשר היום .סכנה מותשית מאד
היתה מתהפכת על ראש כל א ה ה על הקיבוץ הארצישראלי כולו .אולם
בעצם הרעה המותשית הזאת ידענו כי עדיין אין בה כדי לתתוך את גורל
הכלל .לא כן עתה .מבחינה פרטית עדיין אנחנו המאושרים שבישראל.
המדיניות החדשה הלא באה רק

כ ה כ ר ז ה והספר הלבן הלא אינו גוזל

מאתנו את בתינו ואדמותינו ,את פרנםותינו וכםפנו ,ואפילו את םדרינו ,הוא
בא לגזול רק את ...ע ת י ד נ ו  .והוא כאומר לך :אכול ושתה ,ודאג לביתך,
והתענג על שלום ובטחון ,אך ידוע תדע כי נדון אתה למות ,אולם ארכה
ניתנה לך .לא היום יבוא קצך ,כי אם לאהד המש שנים.
אפשר שלפיכך אין הרעה מותשת .אין רוב הישוב מרגיש עדיין את
הספר הלבן ע ל

ב ש ר ו .לא כל יהודי בישוב מזהה את עצמו עם הציונות.

וגם כשבאה גזירת הקרקע וההכרזה השניה שבספר הלבן קרמה עור — לא
התמוטט קיומו של היהודי־הפרט .הלא אין זה ,הלילה ,נומרום קלאוזום
למסירת בנים לגימנסיה הממשלתית ,שכל יהודי מתרגש בגללה .וכי רבים
הם היהודים התולים את עתידם

ה פ ר ט י בגאולת הקרקע ? וגם יהודי טוב

יכול לשעשע את נפשו :הרי אפשר לא רק לאכול ולשתות ,כי אם גם
להתקדם ; הרי לפי שעה עוד לא כל הדרכים נגדרו; אלא מה — בעוד חמש
שנים? עוד הזמן גדול! ויכול גם שיקרה נס; המעט נסים אירעו לנו? ולמה
כבר מעתה ליפול לתוך עצבות ואף לסכן את היש ?
אינני בא לגנות .אפשר גם בזה ידו של יצר התיים .אפשר זו צורה
,

של מפלט מן האימה ,מין ״דיה לצרה בשעתה  /וכלום אני קובל על ציפיה
לנס? הלא לבראדם מתפלל לנס .אך צ י פ י ה לנס לחוד

ו ט מ י כ ה על

נם לחוד .הנינצל על ידי כך שנםיח את דעתנו מן המתהפך על ראשנו?
והמותר לנו לשכות אפילו רגע אתד את פםק־הדין?
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שמעתי כאן בני״אדם מתפארים שלא שינו עמדתם .אפשר .ואני מודה
כי שיניתי .כי משהו נשתנה סביבנו ,נשתנה לחלוטין .באותם הימים
שהמחנה הציוני כולו היה עסוק במחלוקת הגדולה :מאי עדיף — פוליטיקה
או כלכלה ,יצירת ״עובדות״ או יצירת ״תנאים״ — היינו אנחנו היחידים
כמעט הפטורים מויכוח־םרק זה .לא שזילזלנו ,הלילה ,בגורמים המדיניים,
ולא שהיינו נטולי משא־נפש מדיני ,אלא שידענו — ויותר מזה :כל מהותנו
אמרה לנו — כי באין מ מ ש ו ת ישובית אין אתנו גם בםים

למדיניות

ציונית .וממשות ישובית איננה נבראת במאמר .היא מצטרפת ממאמצים
חלוציים ,מקרקע ואוכלוםים ,ממשק ותרבות .לפיכד בזמן שאחרים היו גאים
על כד שהנם הולכים

ב״גדולות״ — ידענו אנחנו את הכרחיותן של

ה״קטנית״ ,של שעל־שעל ,של עוד דונם ועוד נפש .וידענו כי באין אלה גס
ה״גדולות״ אינן אלא מדוהים ומנוסה מגבורת־אמת ומהקושי שב״קטנות״.
סברנו כי גדולוידאמת בתנאינו אנו אינן אלא זו :שה״קטמת״ שלנו תהיינה
נעשות בהיקף גדול

ו ב ק צ ב מהיר.

להנתנו ולשברנו לא זכינו לכך .אילו זכינו אפשר שעמידתנו עתה
היתד ,אהדת ,והאהרים לא היו יכולים לעשות לנו מה שהם עושים לנו עתה.
משלא זכינו ,לא נוכל לחתנחם עתה בהכרזות חוזרות ונשנות ,כאשר קראתי
היום במאמר יפה ב״דבר״ ,המוכיח כי שיטתנו לא הכזיבה .ודאי ,לא שיטתנו
הכזיבה׳ אד העולם הכזיב .העולם נטרף והוא טורף את מעשינו .ומשלא
זכינו להקים את ביתנו בעוד זמן הרי אנו אנוסים לשאול את עצמנו ,אם
שיטת־בניה שהיתה טובה וראויה ל״ימים כתיקונם״ ,אם יכולה היא לעמוד
לנו בפני קטסטרופה המקעקעת את עצם קיומנו .אי אפשר לנו שלא נהפש
עתה מחדש את דרכינו.
ובמקום היפוש דרד כלשהי — אנחנו מרגיעים את נפשנו במימרות,
האם עליהן נישען? כשיהודי ירא ושלם מרכין ראשו בפני כל המהלומות
והעלבונות ושואב תנחומים ב״נצח ישראל״ — הרי יש בזה דבר הראוי
לכבוד?

אולם גם השלם באמונתו יודע כי תשובה זו היא

מדיניות מעשית.

מ ע ב ר לכל

אד כשציבור ה מ ג ל במדיניות מעשית נאתז במימרות

שאינן אלא תחליפים עלובים ל״נצח ישראל״ — אין זה מעורר כבוד כלל.
והמימרות מרובות .הנה שמעתי אומרים :״הוק הקרקע מוכרח ליפול,
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מפני שהוא ריאקציוני ,מפני שהוא נגד השכל״ .אם כן ,אפשר באמת להםיר
דאגה מלב .אשרי המאמין שהעולם בהכמה נדון וכל דבר שהוא ריאקציוני
ונגד השכל איננו אלא מיקה־טעות בםדר״העולם ,הוא ״מוכרה ליפול״ ,ואהרי
הרע יבוא תורו של הטוב .וגם מי שאינו אופטימיסט עד כדי כד יכול לומר:
הואיל וכל יצור היים הוא בךחלוף הרי שאפשר לםמיד על כד שגם דבר
שהוא ,,ריאקציוני ונגד השכל״ נפול יפול ביום מן הימים• אד שמא השוב
לנו ,לבני־אדם היים ,גם לדעת:

א י מ ת י יפול? מה תאמרו לאותו אדם

רהמן המבקש להשביע ילד רעב בהבטהה כי לעתיד לבוא ,במשטר הסוציא
ליסטי ,לא ידע אדם רעב ז
הנה האנטישמיות ,למשל .לדעת היהודים אף היא ריאקציונית ונגד
השכל ,ולדעת כמה הוקרים אינה אלא ״מיקת״טעות״ להמונים ,ואף על פי
כן :כבר היא קיימת ימים רבים רבים ,ועדיין לא נפלה ,ואין רואים א י מ ת י
תפול .הדעות מחולקות ,אם לנצח תשתולל או שתפול ביום מן הימים ,כאשר
״תמלא הארץ דעה״ אד אם גם יקיץ עליה הקץ ,אלא שזה יארע לאתר
שתבצע את מלאכתה ,״עם אהרון היהודים״ — מה נתמה לנו בכד ?
ומימרה אהדת .״ההכרח הכלכלי יבטל את החוק״ .מי זה מאתנו
מיופה כוה לדבר ב ש ם ההכרה הכלכלי ? והאומנם היים אנו בימים שעמים
ומדינות מכלכלים את מעשיהם לפי השכל הכלכלי? הנה מוכיהים לנו כי
קופת

הממשלה תידלדל בגלל גזירת הקרקע ,כאילו הפקידות הגבוהה

בפלשתינה )א״י( היא נבערת מדעת השבון קופתה .וכי זהו השבונה העיקרי
של בריטניה ,אם קופת ממשלת פלשתינה תרוית או תפסיד בגלל היק,
שנתקבל לא לשם תיקון הקופה ,כי אם מתיד שיקולים פוליטיים נמרצים.
ויש מיכיהים לנו כי האינטרסים הכלכליים של הערבים עומדים בניגוד לתיק
זה ולפיכד לא תהי לו תקומה .א י ל ו אינטרסים ערביים ? וכי אלה המאית
או האלפים האהדים שהם זקוקים למכירת קרקעות ,בהם מתבטא האינטרס
הכלכלי הערבי והם אשר יקבעו את המדיניות של הערבים ? ולו יהיה כדברי
המוכיהים משלנו ,שגם האינטרסים הכלכליים של

ה כ ל ל הערבי מתנגדים

להוק הקרקע — אד האם לא נתנו לנו ש נ י ם אלה הזדמנות ללמוד ולדעת
עד

כ מ ה מדיניותם של הערבים נעשית מתיד הישוב עניניה הכלכליים

של האוכלוםיה הערבית ? ישנס כמה מומהים לעניני ערב שעיקר מומתיותם
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הוא לראות מהרהורי לבם ולהאמין אמונת־אומן בהרהורי לבם ,והם נוקטים
בשיטת־ריפוי מיוהדת במינה :הם מרפאים נגעים
בתרופות

המורים

פוליטיים

כ ל כ ל י ו ת  .אד מי שיודע לישב קושיות פוליטיות בפתרונות

אל־פוליטיים ־־־ מצליה רק להונות את עצמו.
,

ועוד אמרה מנחמת:־ ״אתרי המלהמה ישתנה המצב לטובתנו  /מדוע ?
והאומר זאת איננו אדם שמאמין בנסים .אד הלא מוטב שנדבר על נם
ש מ ו כ ר ה להתרהש .מנין יבוא שינוי המצב לטובה? בדרד

שיתרהש,

הטבע ,מבפנים או מבהוץ? מבפנים? והרי גידולנו בארץ ,באוכלוסים
ובמשק ,שהוא הגורם העיקרי לשינוי מצבנו ,נכבל על ידי הגזירות וחמלחמה
עצמה ן מבהוץ ? מי יקום לנו לעזרה ? והרי המלהמה משמידה את משכנות־
ישראל ,ואלה אשר אליהם עדיין לא הגיעה הרעה חנם אחוזי פחד .והאם
מהכמה היא ,או מהוזק אמונה היא ,שנשליד את יהבנו על כד שהאנגלים
אשר זה עתה ביקשו להתרצות לערבים בקציצת תקנתנו יבואו למתרת
המלהמה

מ ר צ ו נ ם ה ט ו ב ויפרו את התחייבויותיהם ההדשות לערבים —

למעננו?
והנה מימרה שאינה מסתפקת בנהמה בלבד ומציעה גם תרופה
בדוקה :״צריד להוקיע את תרמית האימפריאליזם לבל יוכל עוד לסכסך את
,

העמים  /ודבר המובן מאליו לאמור הוא שבשעה שאימפריאליזם לא יוכל
עוד לםכםד את העמים — מיד יושיטו העמים יד זה לזה ,כי רק השאור
האימפריאליסטי מעכב את ההסכם והשלום .לא אעמיק עכשיו שאלה ,מה
ה ה ל י פ י ן הצפויים לה לארץ זו עם כשלונו של אותו אימפריאליזם ,אשר
עליו תלונותינו ,וגם לא אכניס את ראשי בבירור מה הסיבה הראשונה של
פורענותנו כאן ,אם סכםכנותו של האימפריאליזם או אי־רצונם של שכנינו
בשיבתנו הנה .דיינו שנמצאה התרופה הבדוקה לצרותינו :שככה יעשה
לאימפריאליזם ״לבל יוכל״,

ו ״ א נ ת נ ו ״ העושים .רפואה בדוקה ,ובדיוק

לפי כותנו .וכיצד משתמשים בה? פשוט מאד :נואמים כמה נאומים,
ומחברים החלטות — וכוחו של האימפריאליזם לםכםד את העמים יהי כלא
היה ,ובא לציון גואל!
ובינתים ,עד שנצלית ליטול את עוקצו של האימפריאליזם ״לבל
,,

יוכל — מה יהא עלינו ?
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בשעת התכונה למלחמה קיבלנו את ״הספר ה ל ב ך ואת גזירת העליה:
בראשית המלחמה קיבלנו את מהיקת השדיולן עם הסתעפות המלהמה
קיבלנו את חוק הקרקע .מנין שזהו השלב האחרון? האם חוק הקרקע הוא
ענין בפני עצמו ,האם איננו סעיף של תכנית? והרי המופתי כבר מתחיל
שוב באינטרויואים ,והעתונים מפרסמים אותם ,ובהם הוא מכריז כי ״איננו
,

מסתפק  /והרי כל מה שנעשה לנו אינו נעשה אלא כדי לספק את מי שהוא,
אם אותו ואם את אלה שעל כתפיהם הוא עומד .ומה נעשה מחר או* מתרתים
אם נתבשר בשורה הדשה ?
יתכן אמנם שכל בשורה הדשה מאבדת

ע ת ה את עוקצה .קודם,

למשל ,חששנו למועצה מחוקקת .האם מתוך שעיננו צרה בפרלמנטריזם
ערבי ? והלא לא פעם אמרנו ,וגם השמענו באזניהם ,כי חיינו מוכנים להודות
במגמת הפדרציה המזרחית ,ובשלימותה ,אילו היו הם מוכנים

ולתמוך

להודות בזכותנו ,ובשלימותה .מדוע איפוא התנגדנו למועצה המתוקקת?
מתוך שהששנו שמא עד שעמי ערב המשוחררים יושיטו לנו יד לשלום
ולשיתוף תשמש נשק בידי צוררינו להצר את עלייתנו והתאתזותנו .עתה
באה ממשלת המנדט והכריזה ב״םפר הלבן״ על הנהגת פרלמנטריזם ערבי
והקדימה
יכולה

לו

עתה

הוקים,

אשר שום מועצה ערבית לא היתד.

לחוק אותם .כלום היתה איזו מועצה שהיא

מ ו צ א ת בה

כוח

לאסור עלינו  90%של אדמת הארץ? הלא בזה היתה פוגעת קשה ביותר
בעקרון השויון האזרהי ,שמבלעדיו לא היתה החוקה הערבית יכולה להתאשר
לא

על ידי

חבר־הלאומים ,ואפילו לא על ידי

ממשלת

המנדט .אך

האפוטרופוס שלנו ,שאיננו השוד על הקיקה גזעית ,לו מותר גם זה ,ולו
הכוח — בעזרת הערבים — להגשים גם זאת ,כי הלא רק טובת הארץ
ועקרונות נעלים לנגד עיניו.
ביאליק תבע :אם יש צדק יופיע מיד .אין אנהנו תקיפים כמוהו .אילו
היו מבטיהים לנו כי עם תום המלהמה יופיע הצדק — היינו ממתינים
ומזדיינים באורך־ר וח .וכי הרבה ברירות יש לנו ? אך מי הוא המבטיה לנו ?
לא מי שהכוח בידו ,כי אם אלה אשר רך לבם מהביט בפני הדברים כמות
שהם .ובינתים ,האם לא מתרחשים בעולם דברים ,אשר גם אם יופיע הצדק
לאחר זמן — לא יוכל אף הוא לתקן ?
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הנה נכבשה פולין וחולקה .יבוא יום ויופיע הצדק ,ופולין — אף על
פי שכבדו חטאיה — תזכה לחירות ולעצמאות .האם יופיע אז הצדק גם על
יהודי פולין ? נניח שהפולנים המאושרים שלעתיד לבוא ילמדו משהו וייטיבז
להשתמש בחירות מאבותיהם ,שהיו בשעתם לוחמים לחירות .נניח שהם יהיי
מוכנים בנפשם ״לפתור״ את שאלת היהודים לא באמצעי ההלרצ׳יקים

-

אד האם בינתים לא יעזור אותם היטלר עזרה של קיימא ולא ישתרר אותם
מצרת היהודים?
וגם אצלנו כאן א פ ש ר למנוע את הופעת הצדק לימים רבים .עתה
נוכהנו כולנו ,וגם מבקשי ההרגעה ,ש״הםפר הלבן״ איננו הצהרה בלבד.
נוכחנו ,הוכהה אחר הוכחה ,כי כל מה שמצבה של אנגליה מהמיר — ועודני
מהמיר — הרי אנו התרנגול לכפרה .יש שהאנגלים רואים עצמם

נאלצים

למסור משהו ,והרי הם מוסרים ,אלא שבמקום למסור משלהם הם בוחרים
למסור משל אחרים .במקרה זה — למסור משלנו .וכל עוד יש מה למסור
כשלנו — לא נסתיים עדיין תהליר המסירה .ובשעת הדחק אפשר למסור
גם אותנו עצמנו ,עד גמירא .מי חכם בינינו וידע
שמותר

לעשות

בנו

בשעת

צרה

היכן

הגבול

לבריטניה

למה

ולעולם?

ולפיכר הייב גם הזהיר שבזהירים לשאול את נפשו :מה עלול להגביר את
םכמתינו ,אם השוט השוטף במרוצתו או עשיה משהו מצדנו לעצור בעדו?

לא נפריז ,כמובן ,במידת כוחנו .איננו הודים ואיננו אירים• אד אל
נעשה עצמנו דלים מאשר דלונו .הרגל זה שאנו מרגילים עתה את עצמנו
להזור השכם והערב כי אין אנו אלא עפר ואפר — נוטל מאתנו גם את
מעט הכוח שיש לנו .האומנם אין לנו כל כוה ,כל משקל? לא ,פכחון
T

זה פכחוךשוא הוא ומהטיא את המטרה לא פהות מן ההתרברבות .הנה,
המיניסטר הבריטי רואה צורר להודיע ולחזור ולהודיע כי שקט בארץ.
זאת הפעם מכוננים הדברים אלינו ,לשקט זה שאנו מקיימים .הרי שלא
רק שקט ואי־שקט של אהרים אלא גם שקט ואי־שקט שלנו מענינים את
הממשלה הרמה .למה איפוא נזלזל אנחנו בעצמנו יותר ממה שהיא מזלזלת
בנו? אל נקל עליה את חיסול הציונות ,תפקיד זה שהטילה על עצמה.
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הרי אפשר לנאום נאומים אנטי״אימפריאליםטיים נלהבים ועם זה להקל
עליה תפקידה זה .גם הכרת זיקתנו ההיסטורית לבריטניה ורצוננו המוהלט
בנצהונה יכולים )וצריכים( להיות מלווים במעשים שלא יקלו

לראותה

עליה את שליהותה האנטי־ציונית.
1

הקבינט הזה ל א ל ע ו ל ם י ה י ה  .יבואו סוף םוף אנשים אהרים.
ויש תולים גם בזה תקוות .אך הנםמוך עליהם ש מ א ל י ה ם יגשו לתקן
את אשר עיוותו לנו? האם השלטון ההדש לא תהיינה לו דאגות אתדות?
אם גם עתה אין אנו מורגשים ,ואפילו גזירת-כליה לא הוציאה אותנו
משיווי־המשקל המהולל שלנו )הזקה על עם ישיש וםיכת שיודע הוא
לשאת בדומיה כמה דברים( — למה יתעוררו אנשי שלטון מאליהם לגמול
אתנו הסד ,ולשנות מה שהוקקו קודמיהם ומה שנעשה בינתים מציאות
פוליטית? ולמה יתעבר בגללנו השלטון העתיד לבוא עם ידידים על ריב
אשר לא רבנו?
הויכוה על מה שיש לעשות סובב כל הימים האלה לא על מעשים
שבעין ,אלא על השערות והפהדות ,מהן רתוקות ותמוהות ,כדרך כל
מתלוקת ,אשר נוחות הויכות עיקר בה .ושמא נדבר לא על הרהוק ,אלא
על הקרוב? אפשר נלמד משהו ממה שעבר עלינו בימים האחרונים ,ומחם
נלמד מה טיבה של דרך זו שבה אנו מידרדרים עכשיו .אסתפק בהזכרת
עובדות .עובדה א  /הנה אפשר הדבר שנשיאת דגל עברי בהפגנה בארץ״
ישראל תיענש

ב מ ל ק ו ת  ,ושום דבר לא זע :לא העיריה העברית ,לא

בית-הםפר ,אף לא הסתדרויות הנוער ,לא הסתדרויות הנשים ולא ההסתדרות
,

עצמה .מדוע איםוא לא יוהזר עלינו הדבר? עובדה ב  .הנה
שליתי

נהבשו

פ ו ע ל י ם בתל־אביב ונשלתו לעכו ,על השד שנהשדו ב״ארגוך

הפגנות .ומה עשה כנגד זה ציבור הפועלים התל-אביבי? הידע לפתות
ללוות אותם ולהפוך את שילוהס ההשאי לדבר שיוכרז עליו ברבים? הם
הובלו דרך כמה תהנות־רכבת ,הדאג מישהו לכך שהובלה זו ת ו ר ג ש
במקומות,

שהציבור ידע להביע את יהםו לאלה הנושאים בעוון כולנו?

עובדה ג  /הנה היה מעשה ו ה ו כ ו מ ע פ י ל י ם במהנה בעתלית — מה

1

שי צ׳פברלין.
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יודעים על פד בישוב? ואם בישוב אין יודעים — מדוע ידעו וכיצד
ירגישו זאת במקומות אהרים? ועוד :האם נכון הדבר

שהרצת

בדרד

ג ׳ נ י ן — ועצם הדבר שרצת כזה יתכן עתה ,בימי ״שקט״ — הושתק
ככה? עובדות אלה מצטרפות לתמונה ,לתמונת הזמן .אות לדרד בה אנו
הולכים עתה ,אות לשפלות־הרוה אשר תקפה אותנו .גם זהו מאותות
הזמן ,שאפילו אלה אשר היו רגילים להאשים אותנו ב״הרדמת״ הציבור,
והיו תובעים בלי הרף ,לענין ושלא לענין ,״הגבה״ — דוגלים עתה ב״שב
ואל תעשה״•
והלא בהתנהגותנו זאת אנו מרפים גם את ידי ידידינו באנגליה.
כיצד ידברו הס ואנתנו שותקים? מדוע יתקוממו הם ואנהנו נכנעים?
עוד קודם היו לי הזדמנויות להץכת שידידינו לא תמיד מאמינים כי
היהודים באמת רוגזים .הם רגילים לגילויים אהרים של התרגזות עשוקים.
רבים

המסכימים כי התנהגותנו במקרים שמניתי היתה מביישת

ומזיקה .וכרגיל ,מתהילים לבקש ״אשמים״

אד ההיטוט הזה לא יתקן

כלום .אפשר שבמקרה מסוים לא רצה שום אדם אחראי שינהגו ככה .אד
גם במקרה זה באה ההתנהגות הזאת מתיר

השיתוק

ה כ ל ל י אשר

השתרר אצלנו .הלא רק לשמע הצעת פעולה היוצאת מגדר הכשרות
התוקית )ואפילו במקרים אשר ,לאהד שנעשה מעשה ,לא התהרטו עליהם
וגם השתבהו בם( באה הסתייגות ,הטלת פחדים ,החזקה בכנף־הבגד :לאט
לד ,פן תכשיל ,פן תמיט אסון .הלא שמענו את כל הנבואות
ההפגנה

הראשונה

)והעובדה

שהנבואות הללו

שלפני

נתבדו לא הביאה את

בעליהם לידי כר שיפקפקו בראייתם את הנולד( .הלא הגענו לידי כר
שה״שב ואל תעשה״ נעשה אצלנו המוצא הטוב ביותר .וקודם כל ,מוצא
טיב ביותר מכל מצב פנימי .האם אוירה זאת איננה דנה את ציבורנו
לתדלון פוליטי?
ויש גם בהינה ציונית־תנועתית .במה נזין את תפוצות ישראל בימי
רעה? לא רהוקים הימים וכוהה של הציונות היה בעליה ,בשגשוג הישוב,
במתן הצלה לנמלטים .אלה ניטלו עתה מאתנו .עזרה מהירה אין הציונות
נותנת .מזון לדמיון ,לרגש הכבוד היהודי ,ליצר הגבורה — אין הישוב
הזה

בדרכו היום יכול לתת .כולנו נתונים לדאגת הגולה ,כיצד לתנד

נ.
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ל נ א מ נ ו ת  .אומרים :שליחים! אדרבא ,יצאו שליחים .אך לא

מלבו בלבד ידבר השליה ,המעשה בארץ הוא המדובב אותו .שטף המעשה
ואפי המעשה .בימי תל־הי עוד לא היו לנו שליחים כמעט ,אלא שהענין
עצמו היה השליה )אגב ,גם אז היו ויכוהים בישוב — אד לא בציבורנו
אנו — על ההסתכנות שבדבר ,אם מותרת או אסורה(.
האם לתל־חי היה מובטח נצחץ? והאם ראה מישהו את אנשי תל־
הי הנופלים כמנצחים? האם ראו את עצמם כמנצחים? אד עתה ידענו:
תל־חי שירת את הציונות יותר מכמה מעשים שהוכרזו כנצחונות .צריך
שיהודים

בעולם ידעו ,יראו ,ירגישו שיש יהורים המגינים בגופם על

הציונות .אין לבנו הולד אהרי התגרות׳ אד מי יקבע מה התןרות ומה
התגוננות? אנחנו או מנדינו? אין אנחנו יכולים לכוון את פעולתנו לפי
מבט עיניו של כל מי שטוען כי מתגרים ב ג לפי מבט זה גם תל־הי היתד,
התגרות ,וגם הניתה היתד ,התגרות .והיו מקומות וימים שעצם עמידתו של
שומר יהודי בשדה היתד ,התגרות מהוצפת .וגם עליה על הקרקע כלום
אין היא מגרה את מי שהוא? ואם אנו באים לחשוש מפני כל מה שנראה
כהתגרות הרי צריד לותר גם על אלה.
אלא שבין כה וכה ,גם בלי השש־התגרות ,נעשינו ותרנים .הלא
בענין קרקע והתישבות אין בינינו הילוקי־דעות ,ואף על פי כן אין שום
דבר זז .הרפה שוברת את הלב שמיום שהוכרזה הגזירה ועד עתה לא
באה שום רכישה קרקעית השובה ולא שום עליה קרקעית הדשה .התשובה
ידועה :הקופה! תשובה שאי אפשר לערער עליה .ואף על פי כן :בעד
שיתוק הכוחות שתקף אותנו נשלם מחיר גדול יותר מאשר אפילו פשיטת־
רגל של הקופה .במשד השבועות האלה — והם לא מעטים ,והם ארכו
לנו כשנים — גילינו אין־אונים כזה שלא ידענוהו בזמנים הקשים ביותר.
הציונות בעולם אינה מעיזה עתה להרים קול .כולה נפתדת ,כולה
מבוהלת .יהודים הוששים לזכויותיהם ,לקיומם .פוחדים שמא יאמרו הגויים
כי היהודים רוצים במלהמה ,כי בגללם באה המלהמה .גם מנהיגים ציונים
שרויים בפחד יהודי זה ,מפחדים ו״נזהרים״ ,ואפילו הגזירה לא הוציאה
אותם מזהירותם .מנין תבוא התעוררות ציונית בשארית העם ,מזהירותם

הם שם א^ מחירותנו אנו פה?
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חוששני שאין אנו יודעים עדיין מה אבד לנו עם חורבן יהדות
פולין ,כשם שבשעתו לא הבינו אצלנו מה משמעותו של ניתוק יהדות
רוסיה מעל העם כולו .הכל מבינים מה אירע בשטת הכיבוש ההיטלריםט״.
אד לא הכל חיים את מה שאירע לנו בשטת כיבושו של םטאלין .כשני
מיליונים נאלצו בבת אתת לנתק את קשריהם אתנו ,לותר על חינור יהודי,
על אפשרות של עליה .יום אהד ניטלה מכל הילדים היהודים שמחת התגים.
נאסרה עליהם הלמות־הלב להזון הגאולה ,וביד ז מ ן קרעו את כל נימי
הנפש שקשרו אותם אלינו .המכיל לבנו את כל גודל האסון הזה? והנתנחם
בפירורי הגבורה המפרפרים שם? אנהנו אסירי תודה על כל אות כזד,
במדבר העבדות ,אד האם בשתילים מעטים מוצלים נשעשע את נפשנו כשהיעד
כולו נמסר לכורתים? והלא גזע היהדות במזרה נדון להשמדה ולשמד!
באםוננו

הגדול

בעולם,

בחולשת־הדעת

האיומה

של

היהודים

השבעים המפחדים להפסיד את שאננותם — אילו לפחות היה הישוב
הקטן כאן משמש מופת של יהדות אמיצה היודעת לשמור על הפקדון
הגדול אשר הופקד בידה .ואזי היתה ממילא גוברת בנו הרגשת ההברות,
שמבלעדיה אין למצוא דרך .ואזי היינו גם מעיזים לצאת לדרכנו בלי
לתבוע מראש תכנית מפורטת למשך שנים ,כאשר תובעים הפיכהים .אין
אדם יכול לומר היום מה תהיה תכניתנו במשך השנים הקרובות .אילו
נשאלנו בימים שגמלה בלבנו ההחלטה לעלות :מה תהיה פה תכניתנו —
כלום היינו יודעים לענות? כלום ראינו בהלומנו את צורות ההתישבות
שלנו ,את ההסתדרות? את דרד הפועל? ידענו רק מעט דברים ,רק
מגמות ראשוניות ,ובכוהם פילסנו דרד ,ועתה כשאנו אנוסים לצאת לדרך
מדיניות הדשה ,אשר עדיין לא הוכשרנו לה ,דורשים מאתנו שנאמר את
כל הבאות מראש .דיינו אם נכיר גם עתה בדברים מועטים ,במגמות
ראשוניות ,שהם הכרח־חיים לנו .ואם נצא יחד נקוה שנשיג משהו .ואם
נשגה — נלמד ונתקן .מתוך הילוך־אימים ,מתוך אי־אמון למפרע ,מתוך
אי־רצון לזוז מן הנקודה נטולת־הםבר שבה אנו עומדים — מה תקותנו
להגיע? ועד שלא נתגבר על המצב הקיים בפנים ,ועד שלא נסכים לצאת
י ה ד לדרר ההדשה הבלתי״ידועה במלחמתנו על חיינו — לא נהלץ את
עצמנו מן המציאות המדינית החדשה.
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כאן ,במועצה הזאת ,יושבת הציונות הכובשת ,זו שרואים אותה
עתה כ״שולטת״ ,זו שיש לה שלושים ותמש שנות היסטוריה הלוצית ,זו
שעברה

את כל שלבי כיבוש הארץ עד היום ,והיתד ,תמיד הדותפת

ודורשת ומקיימת .זו שנתנסתה בהרבה נםיונות ולא ברהה מיםורים .עליה
האהריות! ואין להשלים עם כד שתשישות־הרוה הכללית פגעה גם בה,
ושאינה מגלה עתה את היזמה הכיבושית ,ההתגוננותית והמדינית ,שהציונות
זקוקה לה .מאז התהיל קולו של הפועל נשמע בציונות עוד לא היתה
הפעולה הציונית מקופלת במגירת השולהן המשרדי

כמו שהיא בימים

אלה .ואין אנהנו מתאזרים כנגד כד .העולם היהודי הנרמס ושותת דם
נתון כולו ברפיון ,מי יהזק אותו? לאמריקה אנו אומרים לשלוה שליהים׳
אד מי ישלה שליה אלינו ,מי יאמר לנו :קומו ועשו!

בהתקרב החזית
א
הרצפלד כיון אל העיקר כשדרש מאתנו שני דברים :״דוה וארגון״.
אנו צריכים לעצה וגבורה ,ורק מי שאלה לו רשאי לדבר בשעה זו .הישנן
עמנו? זאת תפצתי לשמוע בבואי היום אל המועצה :מה עלינו לעשות
מן ה י ו ם  .הלא נפל דבר! ובנפילתו הסיט הצדה את ויכותנו הקודם.
היה יסוד לקוות כי לא נשוב עתה אל אותו ויכוה ,נוקב בתכנו ,אשר
כמוהו לא היה לנו .מי שהוא א ת ר פתר אותו בעדנו .גבר המבול על
הארץ ,והוא ששטף את הויכוח הזה ,אשר מ צ א א ת כ ו ל נ ו ב ר פ י ו נ נ ו .
תהא זו הערכה עצמית עצובה׳ אד צודקת ,אם נאמר כי שני ״הצדדים״
כאהד לא הוכיהו הפעם כי הם יודעים גם

ל ק י י ם את אשר הם דורשים.

עתה קרבה הסכנה הגדולה ,שאיננה מכירה ב״צדדים״ ,ושביהם אליה אין,
לכאורה ,מקום לצדדים .ואף על פי כן לא נפטרנו מן הנכונות הנפשית
להחזיר עלינו את הגלגל הריק של הויכוה.
ולפי שאינני רוצה לדון היום על העבר ,אסתפק במסירת מודעה:
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גם ע ת ה טבור אני שאילו נהגנו אהרת ממה שנהגנו ,ב ט ר ם בא ההרכב
ההדש של הקבינט ,לא היינו מרעים את מצבנו ,כפי שתששו החוששים,
ואפשר הייני נמצאים עתה במצב פוליטי אהד .ל א
שתביא

את

י צ ר נ ו שום עילה

ה מ מ ש ל ה ה ה ד ש ה ל י ד י ב ד י ק ת ע נ י נ נ ו  .ודייל י.
ב •

ולמצבנו עתה :אינני ריצה להוסיף קדרות ,ואין אתי מה שיפזר
קדרות .לפיכד קשה כל כד הדיבור בזה.
בלונדון.

א פ ש ר נשתנה משהו לטובה

ו ד א י שלא נשתנה שום דבר לטובה בירושלים .ימינו אלה

מעוררים בזכרוני את הימים הראשונים של הכובש הבריטי כאן :בלונדון
היה קבינט של לויד ג׳ורג׳ ,ובו בלפור ,ועם וייצמן היו באים בדברים,
ובארץ ל,יה אז שלטונו של בולם ,שלטון שהבשיל פרעות .עתה יש בלונדון
קבינט של צ׳רצ׳יל ,בתוכו יושבים ידידים ,ובאיזו מידה גם באים אתנו שם
בדברים; ובארץ — הזר עלינו שלטונו של בולם .הרבה סימנים לכד .סופר
כאן משמו של פקיד בריטי גבוה ,שהזר מעיראק ואמר כי כל עיראק היא
״טור חמישי״ .הוששני שהטור ההמישי איננו רק במקום שמתפתים אותו ,וכי
בארץ הוא מקנן במקום גבוה מאד .אם אפשר הדבר כי בימים שנשקפת לנו
פלישת איטליה מהזירים לארץ את עוני עבד־יאל״האדי,

שהממשלה ודאי

יודעת מה בינו ובין מדינות הציר ,ומובילים למאסר את דאנטה לאטס
ואת אנצו סידני — הרי זה מוכיה היכן הוא הטור התמישי .אתמול דיבר
הנציב על שני סוגי אזרהים ,המסייעים את האויב :א .פתאים ,ב .אנשי•
זדון .הוששני ששניהם התבצרו במקומות גבוהים למדי.
כדי לדון על ענינינו למעשה עלינו לדעת איפה אנו עומדים בימים
אלה .אין זו שאלה פוליטית־אידיאולוגית של יהםנו למלהמה זו .לבנו
עם אנגליה וצרפת הנאבקות.

הן ,ואתן העולם כולו ,עדיין נענשות על

ועם זאת

ואין לנו

הטאיהן ושגגותיהן,
מקום־אחיזה

אין תקוה

בעולם מהוץ לשלטונן.

לעולם בלי נצהונן,

ענין זה צריד היה

בתכלית לכולנו מן הרגע הראשון של המלהמה .ו ג ם
י ןודי למבין[

שיהיה ברור

ל פ נ י כ ד  .אם
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הדמוקרטיות תנצהנה — נפתה לנו פתה ל ה י א ב ק על נצהוננו .א ן אם
האויב ינצה? אין מלים לבטא מה נשקף לה אז להיסטוריה העברית .ה ו א
לא יתהבט הרבה ב״סתרוך שאלת מיליוני היהודים הנופלים בצפרניו .ועל
אתת כמה וכמה שלא יתקשה לשים קץ להצי מיליון היהודים שבארץ.
מדוע אני הוזר על דיבורים אלסא־ביתיים א ל ה ! מפני הנטיה הקיימת
אצלנו להסית את הדעת מן הפשוט ,ה א ל מ נ ט ר י  ,הודאי ,ולטפל בדברים
מורכבים ,״מענינים* יותר .לסיכד רואה אני צורר להזכיר את הדבר הפשוט
והיסודי ששום מהשבה ביקרתית א י נ נ ה ר ש א י ת לטשטש אותו .ודאי,
אנהנו — יוצאי־דופן בעולם — קנינו לעצמנו זכות ביקורת רעיונית על
כל מה שנעשה ולא נעשה בו ,ואנתנו שומרים לנו את הזכות הזאת,
שהיא אהד הקנינים המעטים שלנו ,וגם את הדמוקרטיות אנו מכירים
ויודעים בהן שהן רתוקות מהיות ,,צדיקים גמורים״ .אד יש זמנים שמי
שאיננו מסתפק בפחות מצדיק גמור נדהק ונותן יד לרשע גמור .ואנהנו
הלא מבקשים באמת את הצדיק הגמור ,לפיכד — אל נילכד בפח.

קבוצה

סוציאליסטית

אתת

באירופה —

משלתת

חרדלארץ

של

המנשביזם הרוסי — נתנה עתה דוגמה של מתלוקת בשעודמלהמה :לאהד
ויכות פוליטי־תיאורטי גדול נתפלגו שני הברים מעל שבעה ,ואף יצרו
להם עתון מיוהד .הויכוה היה על ע צ ם המלהמה הזאת .שגי הצדדים
אינם מהזיקים במימרה ההדיוטית כי זוהי מלהמה ״בין שני אימפריא-
ליזמים״ .שניהם יודעים כי על כף המאזנים — גורל האנושות! שניהם
סבורים כי הפועל תייב לעשות ה כ ל כדי להביא למפלתו של היטלר .אלא
שהשנים שבמיעוט אינם מסתפקים בכד .הם רוצים ש״משלתת חוץ־לארץ
של הם.ד .הרוסית״

תקבע

עמדה

ותדרוש מפועלי צרפת ואנגליה

שיתהייבו מעתה להפיד את המלהמה הזאת למלתמת־אזרהים לשם המהפכה
הסוציאלית .ונימוקם אתם :רק הכרזה זו וההתכוונות לכר יש בהן כדי
להלהיב את ההמונים ולהבטית את הנצהון על היטלר .מכאן אתה למד,
ראשית ,שהםגולה הטובה ביותר להביא את עמי צרפת ואנגליה לידי גיוס
מכסימלי של כל הרזרבות שלהן למלהמה ניצתת בהיטלר היא בשורת
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מלתמודאזרתים ן ושנית ,שנכונותם או אי־נכונותם של פועלי צרפת ואנגליה
להשתמש בסגולה זו תלויה בנוסה הרזולוציה שתתקבל על ידי ״משלתת
הוץ של הם .ד .הרוסית״ ן ושלישית ,שהאמצעי הטוב ביותר להשיג את
כל התוצאות הרצויות הללו ,אשר בהן תלוי גורל המלהמה והעולם ,הוא
פילוגה של אותה ,,משלהת׳/
אין זה אלא מאמר מוסגר:

קצת התבוננות בגורלה של ציבוריות

מסוימת ובדמותם הרותנית של אנשי״ציבור מסוימים מבני אברהם ,יצהק
ויעקב .רשאים אנו לקוות כי כשם שידענו לשמור את עןימנו מגורל זה
כד נדע גס להבא.

ד
וכאן אני הוזר אל מה שהתתלתי .שאלתנו איננה שאלת אורינטציה
עולמית בלבד .הנאמנות שלנו לאנגליה עדיין אינה פותרת למעשה את
שאלותינו במלהמה ,כי ,לאסוננו ,הננו גיבורים של רומן טרגי ביותר.
אנהנו

רוצים

בנצהונן של הדמוקרטיות בכל לבנו ונפשנו ,עד

שאפשר לאמור :יותר ממה שהן רוצות בנצהונן רוצים אנחנו• אד הריצות
הדמוקרטיות גם בנצהוננו אנו ז
אין תשובה טובה בפינו לשאלה זו .רעות רבות ראינו בתשעת הדשי
המלחמה לא רק מן האויב ,כי אם גם מבני־הברית .שום אות לטובה .לא
בגדולות ואף לא בקטנות .לא במעשה ואף לא בהבטהה לעתיד לבוא.
ובצר לנו ,ספנים אצלנו את התרעומת פנימה :הן ל א י ת כ ן כי
בימים המורים אלה לא תהא הבנה בינינו לביניהם .ואס בכל זאת איננה
הרי שאנהנו לא ידענו להשיג אותה .הרי — שבנו האשם.
ובהלד־רוה זה של ״על הטא שהטאנו׳ מקבלים אצלנו גס הדיבורים
על הגיוס צורה מוזרה .עוד מלפני פרוץ המלהמה ,ועד היום ,לא הדלו
שליהינו ,בלונדון ובירושלים ,להציע את עזרתנו .הס דפקו על כל דלת —
ולא נענו .הם הציעו הצעות שונות ,ועמדו רק על דבר אהד :שיהודים
אנהנו ,וגם למלהמה נצא

כיהודים.

ולא

בעמוה

של

פולנים

וצ׳כים

ופלשתינאים .אד יהדותנו היא ,כנראה ,מעמסה שאין בני־הברית יכולים
לקבל אותה .מתברר שגם בזה אשמים אנהנו .ולא המפקד בלבד ,אלא

ב .כ צ נ ל ם ר ן

100
אף משלנו

יש אומדים:

ודאי משהו לא בסדר,

ודאי עוסקים מצדנו

בדקדוקי־עניות .אין אומרים לנו במפורש מה המסקנות ,אבל דיבורים
אלה צופנים בתוכם מסקנות .ואם ככה ,אל נתן להן ,לאותן המסקנות
הבלתי־נאמרות ,להלד בההבא .דשאים אנו לידע אותן.
ה
הלד־רוה זה ,המבקש לראות בנו אשם כל פעם שמרבים את פצעינו
או יורקים בפנינו ,והדורש מאתנו בשם המוסר ובשם התבונה שנתרצה
אל התקיף והאלים ב כ ל מ ה י ר — איננו הדש עמנו .מי שמדבר אלינו
ככה איננו נוהג לפרש מ ה המחיר ,ואם תבקש אתה לפרש בעדו —
יתרעם עליד שאתה מיהם לו כננות זרות .אלא שהוא מעמיד את ההתרצות
כצו עליון ,שלמענו לא ייקר כל מהיר ,וממילא הדיון במתיר איננו תשוב.
ובאמת לא השוב ,כי לא המטיף לנו הוא שיקבע את המהיר ,אלא השותף
הנכסף ,אם אד יתרצה לקבל איזה מהיר ,הוא שיפסוק.
והלד־רוח זה עובר עתה עלינו במהדורה ה ש ל י ש י ת במשד שנים
מעטות .תהילה הכרנוהו מתייר טענותיהם של בעלי האורינטציה הערבית.
הם אומרים לנו :הן תודו כי זקוקים אנו ,למען שלומנו והצלתתנו ,לרצונם
הטוב של הערבים ,ולפיכד — ל א יתכן שלא נמצאנו; ואם אתם לא מצאתם
אותו — הרי שבכם הקולר תלוי .והמסקנה היא ברורה :תנו לנו ,ואנהנו
נמצאנו .יתר על כן ,הוא כבר נמצא לנו כמה וכמה פעמים ,אלא שהדור
לא היה ראוי .ואמנם ,הם מהלכים בינינו כמי שטופם־הםכם של שלום
ואהלה כתוב והתום בידי הצד השני מונה בידו ,ולא הסרה אלא תתימת
ידנו .והואיל וכד הרי מותר להם בכל עת ובכל שעה להתשיד ולהאשים,
ולראות את כל אחד מאתנו כמי שנתפס בקלקלתו .מה בצע כי תבוא
ותגלה להם משהו מעולמם של בני־אדם אשר לא עסקו ב״הטפה לעברים״,
כי אם ניסו באמת משהו לעשות! מה בצע כי תספר להם ,למשל ,ממה
ששמענו פה היום על מאמצי השיתוף שבהם מתנסה אף מתענה ״סולל־
בונה״,
מעמדית,

על ״תהיקת־אל־אמר״ ,על נסיעות לא־מילוליים ושקולים בעזרה
ברכבת ,בקופת־תולים ,בשביתות ,בקלובים )ובלי להעלים כי

המאמצים היו מרובים והיבול דל( — כל אלה הם כהןבים בעיניהם
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לעומת המעשים האדירים שהם יודעים לבצע .מה בצע אם תביא לגלגל
אתם

ההיפושים

בפרשת

והנםיונות

הפוליטיים

מראשית

וייצמן,

ימי

יעקובםון ואידר עד ימי ארלוזורוב ובךגוריון ושרתוק .עצם העובדה המרה
כי המאמצים המרובים הללו לא נשאו פירות של קיימא אינה עשויה לעורר
אצלם מחשבות על הקשיים העצומים למציא דרכי שלום והבנה בעולם
ואכזרי

מםוכםד
בפיתוייהס

פועלים

שבו

כנגדנו

כוחות

שלטון

עצומים,

אשר

ובשיםוייהם ובאמצעיהם הכספיים והאחרים אין אנו יכולים

להתחרות .אדרבא ,עצם המצב המר הוא בעיניהם כתב־אשמה נגדנו ,ראיה
נייצתת שהמדיניות הציונית לא ידעה ולא ראתה ,לא הבינה ולא פעלה.
והמסקנה המבוקשת נתונה למפרע :כי רק אתם ,הנאה דורשים ,ילונו
הרצון הטוב והבינה הרהבה ,וההצלחה המדינית מובטהת להם,

אילמלא

1

הפריעו בעדם .

ו
ומהדורה שניה .מאז הצליה םטאלין לזכות בשלל פולין גברה הטענה
מדינת הםוביטים יש לה שלושה והצי מיליון יהודים .עכשיו

כנגדנו:

נוספו לה עוד כמיליון והצי .הלא תודו שזהו הלק השוב מן העם היהודי,
איפוא שנפקיר אותם ,ה י ת כ ן שנסתלק מהם,

תיתכן

ו ת י ת כ ן בכלל

שהציונות תותר על אהדתה של אותה מדינה עצומה ,אשד גדולות צפונות
בה וגדולות צפויות לעולם ממנה? מדברים אלינו כאילו בגלל הזנתתנו
ולא־איכפת שלנו גזרה רוסיה הםוביטית איסור המור על הציונות ,על
1

,,

אגב ,כדאי אולי פעם אחת לומר מלה בענין זה — ,,אילו ניתנה לנו
,

שאנסה וכו  .למעשה זכתה אותה שיטה אשר בה דוגלים הפרו־ערבים שלנו,
להתממש בתקופות מסוימות על ידי המדיניות הבריטית .מי עוד כהדברט םמואל,
היהודי הבריטי ,ראוי להיסשב כסמל המדיניות הזאת ? ירושתו

הפוליטית

,

ידועה :שלטונו של חג אמין והפקידות של ריצ׳מונד והדון וקרוםבי .וחבר אחד
חשוב ,מטובי ,,בריודשלום״ ו״קדמה מזרחה״ ו״הליגה״ כאחד ,מר קלוריסקי ,זכה
,,

לשבת בועדה ממשלתית חשובה ,זו שערכה ״רפורמה אגררית וחילקה את אדמות
ביודשאן .התוצאות ידועות.
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ההלרן ,על עליה לארץ ,על ההינוך העברי ,על הלשון העברית ,על הספר
העברי ,על ה ת נ ״ ך ופלא על כל פלא ,כר מדברים אלינו גם אנשים אשר
באו משם מלפני כמה שנים וטעמו טעמם של כמה דברים על עודם
ובשרם .במקום שהם יפשפשו במעשיהם ,מדוע לא הצליהו הם בשעתם
לרכוש את לב הםוביטים לאהדת הפועל העברי בארץ ולהודיה בחזון
,,

השהרור העברי הם מאשימים בכד איזה ,,אותנו כולל .ומה בצע אם
תמנה בפניהם כמה מן הנםיונות של הציונים לבוא בדברים עם ההוגים
השולטים ברוסיה ,שכולם נגמרו בלא־כלום :את מסעותיהם של אידר ,רופין,
סאקר,

בנטביטש!

את משלהות ההסתדרות

לתערוכות רוסיות,

שבהן

השתתפו בךגוריון ורמז! את הנםיונות השונים להביא בגלוי וביושר־לבב
את דבר ארץ־ישראל והפועל העברי לשם ,ומה שעלה להם* גם את
נםיונות־הגבורה של יהירים שסיכנו את הייהם למען הביא את דברה התי
של ארץ-ישראל לשם )בלי שהיכו להטפת־המוםר של האפנה האהרונה( —
ומה שעלה להם .מה בצע בכל דיבורי ההסברה הללו )שהם דברים כהףתם
ולא דברי התנצלות(? אתה יודע מראש כי תצא רשע מלפני ידידיך
בעלי־דינד :הלא אין ספק כי בקרמל יושבים מותית השוקלים כל תופעה
מדינית שבעולם מבהינת

ט י ב ה הסוציאליסטי ,מוהות אשד אין לפניהם

כל פניות ותשבונות אופורטוניםטיים ,ולבבות פתותים לקראת כל מפעל
פועלי צודק ,ומי צודק במפעלנו בארץ? לא יתכן איפוא כי לא יצדק
בעיניהם .ואם למרות הכל אין עניננו מתקבל שם על דעתם ,והם מעדיפים
כל השנים את המופתי על הפועל היהודי ואת מפעלות הכנופיות על
,,

ההתישבות השיתופית ־ ־ הרי בדור כשמש כי ״אתם ההייבים ,באשר
לא הצלהתם להסביר להם כהוגן את דבר הפועל העברי בארץ .ומדוע
לא הצלתתם? לא מפני שכל השערים נעולים על שבעים ושבעה מנעולים
בפני דבר הפועל היהודי אם איננו זנב ליבםקציה ,כי אם מפני האירינטציה
הנתשלת שלכם ,מפני שלא הבנתם את כל התשיבות העצומה של רכישת
אהדת

םםםיר לציונות ,מפני ששכהתם את ההמונים היהודים בברית

הםוביטים ,ובגלל מושגיכם הנושנים ,הםוציאליםטייגדדוגמטיים ,קילקלתס
את כל האפשרויות העצומות השמורות שם למעננו.
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ואותו הלד־רוה חוזר עלינו עתה במהדורה שלישית .כשם שאנהני
לוקים ,מפני שאנהנו החייבים והערבים הצדיקים ,כשם שאנתנו לוקים
מפני

שאנחנו החייבים וסםס״ר הצדקת ,כד נפקהו יום אהד העינים

והכירו כי אנהנו לוקים מפני שאנהנו הטאנו לאנגליה .ואנשים שעוד
אתמול הצבו להבות על הטאיה של אנגליה והאשימו את ההנהלה הציונית
ב״חולשה״

באים

ואומרים

היום :הן

לא

י ת כ ן שבימים

ובתקופה של משטר צבאי יהיה יחם השלטון אלינו

הרי־םכנות

כ ז ה  .סימן שמשהו

,,לא בסדר״ אצלנו ומתהילים להכות על הטא שהטאנו במרדנות ושהשנאנו
עצמנו על השלטון .ומכאן — הדרר פתוהה.
אד

מי

זה

אומר

שהשלטון

האנגלי

משלם

בשנאה

תהת

מ ר ד נ ו ת ? הן הרהור זה בלבד עלבון הוא לשלטון .ואילו היה השלטון
האנגלי השוד על כד ,הרי דוקא נטייתנו התמידית לראות במעשיו לא
מגמה מדינית שקולה ומחושבת ,אלא רגשות פעוטים של שנאה ונקמה,
נטייתנו זאת ודאי עלולה להשניא אותנו .אד יכולים אנו להתנהם :השלטון
האנגלי

יודע לסלוח .לעוני עבד־אל־האדי יסלחו דברים חמורים יותר

מעוונות־המרי של הישוב.
ודאי ,יש ויש בנו דברים המשניאים אותנו .אד שאלה היא כיצד
למנוע אותם .שמא אי אפשר לםלוה לנו בימים אלה שיש בינינו יהודים
יוצאי גרמניה ,בשעה שבאנגליה גופה צועקים מכל קרךזוית ומכותרות•
עתונים :״כלאום! את כולם!״ ושמא אי אפשר לםלוה לנו שאנהנו יהודי
המזרה ? אפשר אילו היינו כולנו ״הגונים״ כמו יהודי אנגליה ,למשל ,אולי
היו נוהגים בנו אחרת .ושמא השנאנו עצמנו מפני שציונים אנהנו ,מפני
ש״לא היה לנו שכל״ לקבל בנתת את ״הספר הלבף ,מפני שבעצם היותנו
ציונים הננו מכבידים על הממשלה הבריטית ?
וגם

במהדורה זו ,כמו במהדורות קודמות ,נוקטים אותה לשון,

המזכירה את ״האוצר״ :הנה הנה היתה הזדמנות מבורכת ,,לבוא לידי
הבנה״ עם השלטון הצבאי העליון ,ו א נ ה נ ו — מפני הטאינו — ההמצנו.
ושוב מעבירים לעינינו אותה תמונה :מצד אהד — קומץ אנשים אמיצי-
דוה ובעלי דעה רהבה ,אלא שאין שומעים להם! ומצד שני — ישוב
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שוביניםטי־מוגבל ,נעדר הבנה מדינית ,תי בהרגשות פרימיטיביות! ימנהיגיי
או שהם שוביניסטים ומוגבלים כמוהי ,או שהם מפהדים לומר לו את האמת
ומסתגלים לטעמג
יש ויש ענינים בישוב ,שראוי ואף הכרהי לאסור עליהם מלהמה.
אד מה צידד לטפול על הישוב אשמות־שוא ,לזייף את דמותו ואת דמות
נציגותו ,מתוד אמונה ת פ ל ה בהזדמנויות שלא היו ולא נבראו ?
ברור שגנרל בריטי יש לו תפיסה אהרת משלנו .לו אין השבון
ציוני ,וגם לא השבץ םתם־יהודי .הוא מתבונן על טביבו ושואל :מאין
תבוא הסכנה .יתכן שבעיניו צפויה סכנה גס מנשק להגנת יהודי צפת.
גנרל אנגלי אפשר יש לו גם הסברה משלו מדוע אין דורשים מן הבדוים

שיתפרקו את נשקם ,ומדוע יש צויד
הוא

לדרוש זאת מן היהודים דוקא .האם

הייב להביט בעינים שלנו? אבל א נ ה נ ו הייבים להביט בעינים

שלנו .לו יש כמה מיני אהריות ,וכמה שלבים בסולם אתריותו .הוא רשאי
להיות בטוה שביכלתו להגן על הארץ מפני כל אויב ובכל התנאים ,ואם
תיד כדי כד יהרב משהו אי ילד לאיבוד ,הרי זה ,בתיד ההיקף הגדול
ואגב נצתון כולל ,רק ״תאונה״ .ואס גם לא יעלה הדבר בידו ,הרי עוד
קיימת אנגליה גדולה ועצומה ,והיא ודאי תחזיר ביום מן הימים מה
שתפסיד עתה .מצפונו יכול להיות שקט״ אד מצפוננו איננו שקט .איננו
יכול להיות שקט .אנהנו אהראים למשהו
לו

שומרים

שאין

לו

ואין

תמורה

מ ב ל ע ד י נ ו  .ולפיכך שיקוליו של מפקד זר לא תמיד

מספיקים לנו.
וכשאנו

מתבקשים

להמציא

״מספרים״

בלבד,

אל

נהיה

פתאים

מאמינים כי ״מספרים״ מתבקשים מתיר אהבת הטטטיםטיקה .ואל נראה
מהרהורי לבנו ויתורים והצעות ״תמורה״ במקום
מציע

ששום

אדם

איננו

ל נ ו ד ב ר  .וגם אילו היו מציעים היינו הייבים היטב היטב לעיין

בדבר ולשקול מה ממשות הדברים ה נ ל ק ה י ם לעומת ה מ ו צ ע י ם  .אד
למה נבנה קונסטרוקציות מ ד ו מ ו ת וניצור ס ב י ב ן תילוקי־דעות?
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ח
מאז ישיבת הלילה של םיעת־העבודה בגנף ,לאתר נעילת הקונגרס,
היו לנו כמה דיונים בענין ההתנדבות .ודאי עוד יהיו .אין אנו עומדים
בשלב האהרון .אד שלב זה שבו אנו עומדים עתה אין עמו כל הדש ,ואף
על פי כן יש נימה הדשה בויכוה.
כבר נאמר בראשית הדברים :אין לנו ויכוה על יהםנו למלחמה .אד
יש ויש לברר את דרכי השתתפותנו בה .יהודים לא הםרו בשום הזית
של בני הברית :הם נלתמו בכל מקום בפולנים ,כצ׳כים ,בצרפתים ,כבלגים,
כהולנדים ,באנגלים ,כדרום־אפריקנים .מי יעיז לומר שהמעטנו להקריב
במלהמה זו? ואילו היה מובטת גמול לקרבנות ואילו היו זכויות נקנות
בקרבנות

בלבד ,היינו יכולים להיות שקטים לעתידנו .אך אין אנחנו

מסתפקים בכד שלאחר המלחמה יבואו הוקרים יהודים ויאספו בנאדיהם
את הדם היהודי השפוך ,ובשעות אינטרפלציה בבתי־הנבחרים יכניסו ידידינו
שאלות ומיניסטרים יזכונו בתשובות המגינות על כבודנו ,כנהוג .התוכן של
התנדבותנו הוא :שאין אנו רוצים להיות קרבנות בלבד .רוצים אנחני
להיות לוהמים ,שותפים מלאים — ו ל א ב ע י ל ו ם ־ פ נ י ם — לדמוקרטיה
הלותמת

באויב המין האנושי .באויבנו בנפש .ההתנדבות למלחמה זו

בכלל — ולא רק להגנת ארצנו — היא בשבילנו קטיגוריה

מוסרית:

גם לאתר כל קרבנותינו ,שהובאו מאונס ומרצון ,עוד רוצים אנו להיות
בלוהמים .אולם אין מקיימים הובה מוסרית על ידי התחפשות ,על ידי
העלמת

הפרצוף

הלאומי.

והנה

אותם

הכוחות,

שהם

מהליטים

אם

תירצה או לא תירצה התנדבותנו ,הם אולי רוצים בנו כהיילים׳ אד אינם
רוצים בנו כציונים ,כיהודים .לא נוח להם הדבר ,ויש להם כמה תשבונות.
ואל תחשבו כי רק חשבונם של הערבים וכר .יתכן כי גם פחד התעמולה
הגבלםית נופל עליהם בבואם ״להשתדך׳ עם היהודים .יתכן כי גם בלעדי
זה יש להם צורר לנער מעל עצמם את ההאשמה כי זוהי ״מלהמה יהודית״.
הנה בא לידי אינטרביו רביזיוניסטי עם פול םנקור .הללו שמתו,
כנראה ,לפרסמו כ״נצהוך פוליטי .מה אומר פול בונקור :לא יתכן שיקימו
יתידות יהודיות ,לא יתכן — לטובת היהודים .כי על ידי כד יפסידו את
זכויותיהם

במדינות־מגוריהם.

אם

יהודי

פולין

וצ׳כוםלובקיה

ישתתפו
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במלחמה

כיהודים ,הרי שהם מראש

מותרים על

זכויות־אזרת

באותן

המדינות .לא ,הוא ,כידידם של היהודים הרוצה בשויון זכויותיהם בכל
מקום ,איננו יכול להסכים .בערד כד .אין צורד להביא נימוקים אהרים,
נימוקים שידידים־הומניםטים לא נוה להם להשמיעם ברמה .ונימוק ז ה
)שאפשר להפנות את הודו גם נגד הציונים־השוביניםטים ,הלא־פטריוטים,
אשר בגלל הלומותיהם המדיניים הם מוכנים תמיד לסכן את זכויותיהם של
היהודים בארצות מגוריהם( — נימוק יזה ודאי שיעשה רושם טוב במשכנות
הנוטבלים

היהודים

בלונדון

ובניו-יורק.

במשרדי־ההוץ

של

הממשלות

הדמוקרטיות יושבים אנשים משכילים ומהונכים ,והם יודעים באילו נימוקים
ראוי והגון להשתמש ,ומהיכן לשאוב אותם.

ט
באנגליה הדבר מורכב יותר ,כמובן .הציונים לא הכבידו ,הלילה,
בדרישות מופרזות .לא שאלו לעתידנו בארץ אהרי הנצהון ,לא הציגו
״תנאים״ ,כי אם הציעו את שירותם :ללקט את רבבות הפליטים היהודים
במערב וליצור מהם צבא ,להקים תעשיה בארץ ,לאמן בארץ אנשים למען
יהיו מסוגלים למלא את תפקידם בבוא השעה .באשר להגנת הארץ היו
אומרים לנו :והלא אין מלהמה שם ,אצלכם ,האם בשבילכם עלינו ליצור
אותה? בשאר הענינים או שהיו תשובות פסקניות או דהיות ״לכשירהיב״.
בינתים נפתרו כמה ענינים ״מאליהם״ .אי־הרצון לגייס יתידות יהודיות
מסר רבבות פליטים יהודים במערב לידי היטלר .ובינתים הגיעה תזית•
האש עד לארץ-ישראל .הצורד הבוער בהגנת הארץ הפרוזה והפתוזזה
הביא אותנו להציע הצעות חדשות :י ה י ר ו ת ־ ה ג נ ה י ה ו ד י ו ת  .הנםיון
הנעשה מצד ״רודפי־שלום״ להגדיר הצעות צנועות אלו כאילו תודן מופנה
כנגד השכנים — הוא כוזב .נציגינו אמרו בפירוש שהם תובעים יתידות
יהודיות ,אבל אינם שוללים גיוס יתידות ערביות במידה שהממשלה רואה
בכד צורר .לא היתה איפוא כל ״הכבדה״ יתירה מצדנו ,אם עצם התנדבותנו
אין בה משום הכבדה.
אומר את אשר בלבי :כל עוד לא יבוא מפנה רציני בעצם השלטון
כאן ,אם שבלונדון יפקתו את העינים וידרשו שינוי־יהם והילוסי־גבדא,

בהתקרב

החזית

או שכאן י ק ר ה מ ש ה ו ש י פ ק ה ג ס ע י נ י ם

107
עצומות

בחזקה—

אינני מקוד! לשוס דבר ,גם לדברים הפשוטים ביותר וההיונייס

בלתר

מבהינה אלמנטרית של הגנת הארץ מפני הפולש והפורע .יתר על כן,
יש להשוש לצרות נוספות ,מעין אלו שאנהנו מכירים ממלהמות אהרות
ומארצות אהרות ,במקומות שהיהודי נחשב ל״אלמנט זר״ ובלתי־בטות.
בתלונות הגבוהים מהלכת דעה כי המוסדות הלאומיים הנם קיצוניים ביותר,
לא־פטריוטיים ,בלתי־נותים לשיתוף ,וכי הישוב עצמו מתון ונבון ,אלא
שהמנהיגים מקלקלים אותו .וכמובן ,אין מהםור ביהודים המסייעים להשלטת
סברות אלה .גם ועד של קהילה אחת השובה גילה בקרבו צורד להעמיד
את המוסדות הלאומיים על השקפותיו התשובות ,ובמקום לפנות בשיהה
בעל־פה שבה אפשר לא רק להשמיע ,כי אם גם לשמוע וללמוד משהו,
ראה צורד לשגר תזכיר וללמד את המוסדות ״שלא לדקדק בדקדוקי־עניות״
וכר .הפגנה ברורה — אין הצלה לישראל ולהגנת הארץ )והעיקר :למצוא
הן ושכל טוב בעיני השרים( ,אלא ביחידות מעורבות .אותו תזכיר הובר
לכאורה לכבודם של המוסדות הלאומיים ,אולם עובדה היא ,כי ת כ נ ו ה י ה
ידוע

מיד

במקומות

א ה ר י ם  ,ושם קיבלו הדברים את צורתם

הראויה :״סוף סוף ,המתונים והפטריוטים מרדו במוסדות

העקשנים!״

,

״מעתה נהכה להדשות  /כד מילא התזכיר את שליחותו — להשביה את
מצבנו הפוליטי.

,,

את ה״גיום הפנימי שנעדר מטעם המוסדות הלאומיים בראשית
המלהמה מזכירים עתה מתיד לגלוג וביטול .גם המוסדות וגם הציבור
השתתפו בזה מתיר תקוה תמימה כי מהר־מתרתים יקראו לנו .השלטונות
עשו כל מה שבידיהם כדי לבטל את ערד הגיום ולהפיך את רצון ההתנדבות
לדבר־מה לא־כשר .הגזירות על האימונים ,ענין המ״ג ,העין הרעה — כל
אלה עשו את שלהם .אד גם אנחנו יש לנו הלק הגון בהשפלת ענין הגיום.
אנשים התגייסו בכל תום־לבם ובכוננות נפשית למשהו רציני — ואילו
היתד! לנו מפקדה ישובית היודעת מה לעשות בהם מיד ולמה להכשיר
אותם ,כי אז היה הגיוס לברכה .אד איש לא ידע מה לעשות במגויסים.
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דחו את הכל עד אשר יבוא הרגע המקווה ,שבו ממילא יבוא השימוש
הנכון באנשים .נגלה גם כאן ,כמו במקרים אחרים ,עד כמה חםר לנו
הכשרון ל ה ת כ ו נ ן  .אין אנו רואים אלא את ״הרגע האהרוך ,ועד אשר
יבוא איננו יודעים מה לעשות .לא ידענו להעסיק את הגיוס בדברים
הצריכים לגופם ,לגופו של הישוב .לא ידענו לעשות את הגיוס מכשיר
לליכוד ישובי ,ונימוק ההפרעות של השלטונות אין בו כדי לפטור אותנו
מאהריות .אילו היתה בקרבנו מהשבה צלולה היודעת מה יש לקבל מן
המהנה המתנדב הזה ,אילו זכינו ליתר שיתוף־מתשבה בקרבנו לגבי ענינים
אשר טרם נתגבשו ,לא היינו נותנים לגיוט שיוצא לבטלה ושישאר על
גבי הכרטיסים בלבד.
יא
אל נדהר .שוס דבר שבידינו לעשותו עד שנזכה ליתם טיב ל ת ר
מן ההוץ .נעשה מה שבידינו אנו לעשות .מבהינה זו שאלותינו עתה הן
קודם כל שאלות פנימיות ,ארגוניות .וחשיבותן עתה גדולה ביותר מפני
שבידינו הדבר לתקן.
בתנאים של עכשיו דרושה לנו קודם כל מפקדה כלכלית ומפקדה
לעניני בטחון .הבנין :גוף פועל מצומצם ,שידע לקלוט כותות תדשיס,
ושידע לעשות את המלאכה .זהו נושא קשה לדיבור .לעומת מפלגות
אתרות — אנהנו העשירים בכותות .אבל כשאנו עומדים בפני תפקידים
מעשיים וארגוניים מתגלית גם תולשתנו אנו .אפשר המאורעות אכלו הרבה
מכוהנו — ועלינו לתדשו .והעיקר — לגלות כוחות הדשים .ערב המלהמה
הקודמת אירע לנו נם .עלה לארץ אדם הדש :הרצפלד .מהר מאד נמסרו
לידיו כמה עניניס ,וענינים אהרים ידע ״למשוד אליו״ ,ועשה כיכלתו.
והיכולת ?דלה עם הפעולה .ועתה? העליה ההדשה ,שהיא לא בת הדשים
כי אם בת כמה שנים ,או שהיא אינה מתגלית או שאנהנו איננו יודעים
לגלותה .האין התפקידים של ימי־ההירום תובעים בוהות צעירים ,שיעוררו
אמון בפעילותם ,הריצותם ואתריותם? שאינם מתגלים — זוהי עובדה
מדאיגה מאד.
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יב
ומדאיג ביותר מצבו הפנימי של הישוב ,כפי שהוא מתגלה על בימת
העסקנות הציבורית .הכל מסכימים שליכודו של הישוב הוא עניךשל־היים
לנו ,ואף על פי כן אין שום סימן לטובה .ומהשבה מרה מנקרת :האומנם
בני־אדם היים ,אשר הגורל העמיד כנגדם איטלקים וגרמנים וממשלות
וכנופיות

)ועוד ועוד אשר לא ימנו( — האומנם אי אפשר להם שגם
T

בשעת־םכנה זו לא ימצאו לעצמם דרד איחוד וליכוד למען עמוד על נפשם ?
האומנם אין ישוב זה מסוגל להיות לעם? וזכרונות היטטוריים מרים עולים
וצפים ומנבאים הזות קשה .והלא היו רגעים ,ולא רהוקים ,שהיינו מסוגלים
לכד ,אם כי לא בלי קושי .הנה בימי המאורעות התרכז הישוב )במידה לא
מספיקה ,אד לא פחותת־ערד( סביב מפעל ההתגוננות .ודוקא השנה האהרונה,
מאז ״הספר הלבן״ ,היא האיומה ביותר בקורות הישוב .יש שאנו ,הפועלים,
נתבעים ,שוב ושוב ,ל״ויתורים״ .אודה ולא אפחד :אילו האמנתי כי על
ידי ויתורים מצדנו היינו משיגים איחוד־אמת של הישוב ,איחוד המאפשר
התגוננות ,איהוד המהלק את הנטל בצדק ,איהוד הרותם את כולנו בתלם
ההצלה — הייתי מציע לציבור הפועלים שילד לקראת ויתורים בלב שלם.
כל ימי בתנועת הפועלים בארץ ביקשתי לראות את הפועל כחלוץ איהוד
הישוב ואיהוד העם .והסברתי זאת והגנתי על כד לא פעם .המציאות
המדינית של ימינו מאירה את השאלה באיר שוד .לכל נפש :הפועל
האנגלי

והצרפתי,

בנים

לעמים

הזקים,

רוהשים

מתיר

נסיין

ומסורת

אנטיפתית לכל הענין של קואליציות עם המפלגות הבירןגיות .ודאי יש
להם יסוד מספיק ל כ ך והמדיניות של מפלגוודהפועלים ,גם בשעה שהיה
הגיון רב לנסות מתדש את ענין הקואליציה ,היתה מתתשבת עם האנטיפתיה
הזאת ונכנעת מפניה .והנה באה המלהמה ,ופועלי אנגליה וצרפת ,בלי
לדבר הרבה ובלי להקשות את הקושיות הידועות ,קפצו לתיד קואליציה
עם מתנגדיהם בנפש מאז .מה קרה? נ ג ל ת ה ם כ נ ת ־ ח י י ם ל א ו מ ה .
אנהנו ,אשר מדינה אין לנו ,וצי ואויתנים אין לנו,
אורבת

וסכנת־חיים

ל נ ו כ ל י מ י ה ד ו ר ה ז ה — לנו הקואליציה הכרודהיים היא,

וגם את יםוריה צריד לקבל ולדעת לשאתם .ואין הכלנה רק לקואליציה
פורמלית ,לפי חכמת הצירופים של כסאות ועסקנים ,כי אם יותר מכר:
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ו ש י ת ו ף ע מ מ י  .כפי שאתם רואים ,רואה אני את

הקואליציה לא כתכסיס ולא כהוראת־שעה ,כי אם כמשטר־יהםים שהוא
צורדהיים בתנועה הציונית ובישוב .ואהרי כל זאת אני עומד ,דוקא בעצם
הימים האלה ,מלא בושה וכלימה ,ומוכה יאוש עמיק למראה המתרהש
בקרב הציבוריות הישובית.
אין אני רוצה לחזור על כל פרשת היםורים שנתיםרנו בהם השנה.
דיינו בתמצית הדברים :בימי ״הספר הלבן״ שמעתי במו אזני מפי ניאמו
של הגוש האזרהי בועד הלאומי ,כי יש גואל אהד לישראל ,והוא פינתם
רוטנברג .״אלא שאין נותנים לו״ .מאז נבהר רוטנברג לנשיאות ,ונכנס לתפקידו
מתיד בננות טובות ,והנה — כל האמון כלא היה .אין נותנים לו לעשות
שום מעשה ומעסיקים אותו כל הימים בענין אהד :בהסדרת הכםאות,
כמסופר במשל התזמורת המפורסמת לקרילוב .לעתים נדמה שכל בתירתו
שי

רוטנברג אינה אלא הזדמנות טובה להפנות את כל תשומודהלב

ממצוקת הישוב לשאלות נצהיות של ״הרכב״ ו״םידורים״ .וכל ״טידור״
לאהד שהוא ״מסתדר״ מ י ד הוא נפסל ומיד הוא נעשה מטרה להצים,
כאילו זהו תפקידו היהיד של כל ״סידור״— להמציא תקיעות נוספות
לשופרות־הנמנות .מי פנוי אז לתת את הדעת על הפרשה המבישה של
״מם־תירום״? את מי ישמעו בדברו על המצוקה הגוברת? אין לד כלירעם
טוב יותר לכל זעקות הישוב מאשר הטיפול המתמיד ב״הרכב״ וב״םידור״,
ללא כל תקוה להרכיב ולסדר משהו באמת.

יג
נזכר

אני

בימי

המלהמה

הקודמת.

הישוב

היה

קטן

וכותותיי

הציבוריים וההמדיים דלים ,המרהק בין פועלים ולא פועלים היה גדול יותר
מעכשיו .הניגוד בין העבודה

ה ע ב ר י ת לבין מתנגדיה היה הריף ביותר,

ואף על פי כן אפשר היה שקומץ אנשים יטיל על עצמו את עול הישוב
במיצר והכל יודו בהם .האם היינו אז טובים יותר ,האם נעדרו אז נרגנים
בישוב? מסופקני ,בנרננות לעולם אין מהםוה אד אז עוד לא היו ״אישים״
אשר על הנרגנות ועל החתירה ועל הםמטז׳ה שדרתם בישוב .מעולם
אינני חושש להתגברות כוה היוצר של ההלק הבעל־ביתי בישוב .אדרבא,
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שהוא המביא לידי תוםר־יכולת

למצוא דרד משותפת עם החלקים האחרים בישוב .מי שזקוק לשיתוף לאומי,
מי שמכיר שהוא זקוק לכד ,אפילו אם הוא יריב ,אפילו אם הוא תקיף— ,
אתו אפשר למצוא דרד של פשרה׳ אד בישובנו הבעל־ביתי ישנם הוגים
שאינם

ז ק ו ק י ם ל כ ד  ,שעצם השיתוף הלאומי — שיש בו כדי הטלת

עול — הוא להם למעמסה ,והללו יכולים תמיד לאיים ב״עריכת שבת״
לעצמם ,ואיום זה הוא נשקם החריף ביותר .דוגמת האם הכוזבת ,הצועקת:
גזורו .מי שעצם קיומך הוא לצנינים בעיניו ,מי שתולה כל ימיו את תקנתו
בשבירתך ,אם שהוא עצמו ״ישבור״ או שישכור עליך ״שוברים״ — מה
תקוה להידבר אתו .ושום ״ויתורים״ לא ישביעו אותו ,כי רעב הוא לדבר
אשר לעולם אין בידו להשיגו:

לפירוק

של

כוהו

ה פ ו ע ל  .לעולם

לא ישיגו ,אם הפועל עצמו — מתוך התמוטטות פנימית — לא יתפרק
את כוהו.
אין מהשבתי נתונה להוקיע את החטאים.
שרוהם

הם

לא

תדבק

דא^תי הגדולה ביותר,

ב נ ו  .עלינו להכיר יפה יפה את שגיאותינו

בעבר וללמוד מהן .אין אני מנקה את עצמנו מאהריות למצב שנתהווה
בעיריית תל־אביב ,שהרכבה )המזייף את דמות העיר( הוא אהד הפגעים
הקשים של העיר ,של הישוב ,של המוסדות הלאומיים בכל הרכב שהוא.
היו ימים ולא הערכנו למדי את הקואליציה הרפויה שהיתה קיימת בתל-
אביב ,שבעטנו בםבלותיה ונתנו יד לפירוקה ,ועל כר אנהנו נענשים .וכן
אין לי הבטתון שידינו נקיות מן המצב ההוזר ומתהווה במושבות ,אין לי
הודאות כי במלהמתנו הצודקת על העבודה העברית במושבה גילינו הבנה
מספיקה לקיומה המשקי ולמסיבות הציבוריות,

כי

תינכנו

את

הפועל

במושבה להכרה מלאה של תפקידו וחובותיו.
ואין אני אומר זאת עכשיו ,דרד אגב ,למען הזכיר עוונות ,כי אם
מפני רצוני להפנות את תשומת־הלב

לאותם

גרעיני

האחדות הממשית

בישוב ,שיש לשמיר עליהם ולקיימם גם בתיד אוירודההתפוררות וההתנגהות
הכללית .אם אין ביטוי פרלמנטרי ואכםקוטיבי הוגן לליכוד־עם בשעת צרה,
חובה לטפח כל גרעין אחר של אחדות לאומית ממשית ובלתי־מזויםת.
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יד
וקודם כל — הדבר שאיננו טעון הסברה:

ה ש ו ר ה  .היא ששימשה

בשנות המאורעות הגילוי הממשי ביותר לאהדות הישוב ולליכודו.

והיא

,,

שהוזנחה הזנחה שאין לה כפרה לאהד ש״נםתיימו המאורעות .בשעה זג
לקראת

מה

שנשקף

לנו,

עינינו

נשואות

אל

השורה.

צריך

שדאגתנו ועזרתנו הממשית תהיינה נתונות לה ,להיזוקה ולציודה ולהינוכה.
צריך לבצרה ,שהרוחות הרעות ,רוהות ההתפוררות ,לא יוכלו לה.

צריך

אשר הוא נושא בה

בפני

שאיש

השורה ירגיש מה

האהריות הגדולה

הישוב והעם.
ודבר שני :נםיון צעיר ורך ,יציר ימי הסערה — ה מ ר כ ז ל נ ו ע ר .
זכותו היא של בךגוריון ,שבעצם ימי־המרקהה בישוב הצליה להקים כלי,
שהיה חסר עד כה במערכת הכלים של האחדות הלאומית .לפי שעה ,כמובן.
איננו אלא כלי ,אולם עבודה תמה ונאמנה ,ו ל א לסירוגין ,עשויה למלא
אותו תוכן ,שיגלם את אחדות הנוער העברי בארץ ,מבעד למתיצות השונות.
שישתף אותם במצוות חלוציות ,בהכשרה להתגוננות ולהתנדבות .ולפי שעה
גם הכלי עצמו חלש ביותר.
הכלי החדש נפגש מיד בחששות .הימין הרבה להשוש .וטבעי הדבר:
כל שיתוף לאומי חשוד אצלו ,בעל המונופול על לאומיות; לפני כל מגע
עם חוגים אהרים הוא שוקל ו מ ע ה  :הירויח או יפטיד? ועל פי רוב הוא
בא לידי מסקנה כי יפסיד.
אך גם בקרב הנוער שלנו לא הםרו תששות .יש משהו אפיני בכד
שכל הצעת צעד הדש בתיינו נפגשת לא בהתבוננות כי אם בתששות .וזמן
רב עבר ב״הרגעה״ .אולם גם לאהד שהפרכות נתישבו לא גילו אצלנו את
ההבנה המלאה לדבר ,את ההבנה הדרושה למען הצלתתו והשתרשותו .יש
לי הרושם כי הברי

הםתדרויותינו לא הבינו שעליהם להיות הבונים

והמטפחים של המפעל הכללי; לא העריכו בו את המקום להיפגש עם הוגי׳
נוער אהרים,

להתחנך להכרת הזולת

ולטיפות המשותף

ולמהב

הדעת

ולאהריות לענינים כלליים? לא הכירו כי רק על ידי גילוי סגולות אלה
יוכלו להאציל מרוהם ומשאיפותיהם ההלוציות על הנוער שאיננו במתיצתם.
יש לי הרושם כי הםתדרויותינו לא שמחו ביותר לתקומתו של המרכז ואינם
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מתעצבים ביותר על שקיעתו .אולם אם אמנם יהדל המרכז להתקיים לא
נוכל לרהוץ את כפינו בנקיון ולאמור :לא אשמנו.
אינני אדיש להישגים ההלוציים של הסתדרויות הנוער שלנו ,ואינני
מתעלם

מהם

גם

בשעה שאני מותה ביקורת על כמה מושגים ויתםים

השוררים אצלנו .אד הבן לא אוכל כיצד אין רואים אצלנו כי גם לאהד
ד ־

שנות־קיומן של הסתדרויותינו והישגיהן השאלה ההמורה בעינה עומדת:
מה תהא דרכו של

כלל

הנוער

הארץ־ישראלי,

במלוא

היקפו,

הישוב? היתהנד לתיים הלוציים ,להתגוננות ,לשירות לאומי,

בקרב

לשיתוף-

פעולה ישובי או להיפוכם של אלה ,כאשר הוא מתהנד בהלקיו הגדולים
היום הזה? והלא זוהי שאלת־גורל של הישוב ,ומי שאינו תוכן תכניות
״לכבוש״ את הנוער כולו ולהכניסו לתיד מסגרתו שלו ,כיצד יכול הוא
לדתות נםיון זה של יצירת מסגרת מקיפה לעבודה משותפת ולהשפעה הדדית
ולכיבוש הינוכי של שטהים עזובים ומופקדים ,שכיום הזה אין היד המתנכת
מגעת לשם?
מה שנגלה לי ב״שבוע הנוער״ הוא למעלה מתפיסתי ,הן מבהינה
רעיונית והן מבהינה ארגונית .מבין אני את אלה המהפשים כל הימים
תואנות להפר כל שיתוף־פעולה בישוב בכלל ,ואשר שיתוף־פעולה של נוער
הוא להם אות מבשר רעה ן מבין אני יפה את אלה אשר המלהמה ב״תהזקנה״
של ביאליק היא להם מלהמת־מצוה .אד אינני מבין כיצד הנוער שלנו נלכד
בחכה שלהם ועושה את ״התקוה״ ענין של מיקוה :כל עוד יש פתאים
השוממים את ״תהזקנה״ — נתנכר אנחנו ל״התקוה״ .כאילו ״התקוה״ היא לא
תקנתנו .מעולם לא מסרנו את ״התקוה״ לאחרים ,ולעולם לא נסכים להפוך
את ״התקוה״ להימנץ של מפלגה ,ושל מפלגה בורגנית בפרט .נכון הדבר,
היו ימים כשהציונות כולה עמדה תדלת־מעש ומסתפקת במליצות ובנשפים
ובשקלים ובקונגרסים וב״התקוה״ .מרדנו אז בציונות ההיא שהפכה לדבר-
שפתים .והיו בינינו אשר בגלל כד רהק לבם

מ כ ל א ל ה  ,עד אשר באו

ימים וכל זה נתמלא מדודש תוכן הי .הנה יום יום היה ״קול ישראל״ פותת
ב״התקוה״ והלבבות רעדו לקראתה .ופתאום עלי לשמוע כי כאן ושם יש
איזה ״הסכם״ :בלי ״התקוה״ ובלי ״תהזקנה״ ־־־ אכן ,נצחון השוב .בעל ערד
הינוכי השוב.
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יש שמי שהוא עושה שטות ,ועוד אהד עושה שטות ,ואחר פך חוםכות
השטויות לשיטה .מוטב למנוע את הדבר בהקדם .נפגש אני לא רק עם
מדריכים ,גם עם ילדים ועם נוער מודרך ואני מעיד שהם אינם מבינים
,

כלל את ההשבונות המורכבים הללו של ״שלי ושלך  ,והם נפגעים על ידי
ההתהכמויות וההםבתת ,העומדות בסתירה

ל ע י ק ר י הינוכם ולהרגשתם

הראשונית־השלמה .והרגשה זו של ילדינו השובה לי מכל ההתתכמויות של
בעלי־התשבונות.
להימנונות גורל משלהם ,שלא תמיד הוא תלוי בערכם הרעיוני ^
השירי .ואין כל אסון בכד אם בהגיע יום יוהלף הימנון ואהר יירש מקומו.
נקוה שיום יבוא והציונות תהיה זכאית לההליף את ״התקוה״ בהימנון לאומי
הדש ,הימנון הגאולה והנצתון .תקנתי שיום יבוא והסוציאליזם הביךלאומי
שיקום מאפרו ויתדש את כוחו ורוחו ימצא לו ביטוי עמוק יותר מן ה״אינ־
,,

טרנציונל שיש בו מן התנופה׳ אד גם מן הבוסר ,של תנועת הפועלים
,,

בילדותה .במשא־ומתן וב״הםכמים של שבוע הנוער לא היה משום גילוי
תביעות רוהניות להימנון הלאומי.
,,

אנו אוהבים את ״תהזקנה — שיר הנוער התלוצי ,אנו גאים עליו,
אנו שמתים במתנת הלקנו ,אבל לא מרפיונה של ״התקוה״ יהזק ה״תהזקנה״.
לא

נבוא

לכוף

את

״תהזקנה״ על

מי

שאיננו

רוצה

בו.

מה כבוד בדבר ומה ענין לנו להנהיל את ״ברכת״עם״ למי שאינו נושא את
נפשו למעשה ההלוצי?
טו
ויש גם בהינד״ מעשית בדברי .יש מי שמעונין לעשות מן ההימנון
ומן הדגל איל לנגת אותנו .יש מי שתותר להפיד את דגל־האומה לדגל•
מפלגה ,לדגל אויב לפועל ולכוהו באומה .האומנם עלינו לסייע בידיהם?
יש מי שמעונין להפיה מדנים ולנפץ כל כלי מאחד — האומנם מעניננו הוא
לסייע בשבירת כלים ובפיזור

נוער ובהשתתת יהםים? לא ולא.

עניננו

האמיתי ,כציונים ,כפועלים ,כהלוצים ,כםוציאליםטים ,הוא ההיפר הגמור מזה.
יודע אני כי שאלה זו היא פעוטה לעומת צרותינו הגדולות .אד אינני
חושש לומר כי גדולה היא אצלי .כשאתה עומד על ןגברי פי פתת הרי זה
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תשוב מאד כיצד אתה עימד ליד חברך :אם אתה דוחק אותו בזרוע — מתיך
טיפשות ויהירות או אגב רשלנות ותוסר תשומת־לב — הרי אתה דותף
ואת

אותו

ע צ מ ד אלי תהום.

הרבה דברים עלינו לראות עתה
הזה.

מתיר נקודת״ראות של

הרגע

נתן את כל תשומת־הלב ואת כל עצבינו לנקודה אתת:

הצלת

שארית

י ש ר א ל  .עלינו עצמנו להיות ראויים לכד .ועלינו לראות גם

את עניני הנוער באור זה .אל נדון על ערכו של הנוער ועל עתידו האישי
לפי ההסתדרות שהוא נמנה עליה .עוד לא כל נער בהםתדרויות שלנו,
ואפילו הוא מדבר גבוהה גבוהה ,מובטה לו שהוא פונה להיים הלוציים.
ואנחנו ודאי לא נגדור את הדרר בפני נוער המתהנד בהםתדרויוידנוער
אהרות .כל עוד בךהנוער לא פרק מעליו עול עלינו לראותו כחייל בצבא
המולדת.

ותעודתנו היא להביא אליו ,מבעד לכל המתיצות ,את ערכי

העבודה,

המולדת,

ההתגוננות,

ההגנה

על

אחים

ואחיות

ועל

אדמת

ההתנדבות .עוד איננו יודעים באיזו צורה ובאיזו הזדמנות ;קרא כל אהד
מאתנו לקדש את שם ישראל.
טז
אני תובע מאתנו משהו אשר אין מפלגות רגילות לתבוע מהבריהן.
הגורל הישראלי העמיד אותנו ,כמפלגה וכהםתדרוודפועלים ,במצב מיותד
,

במינו בקרב העם .קוראים לנו ״המפלגה השלטת  /ואכן ,הננו המפלגה אשר
זכתה באמון יתר על כל המפלגות ,המפלגה המנהיגה את הציונות והישוב,
בלי שיהיו בידה כל מכשירי שלטון פיסיים .ועם זאת הננו מפלגה סוציא
ליסטית ,בעלת קלסתר פנים רוהני מובהק ,אשר נושאה הוא בן מעמד
מסוים ,שנגדו מתנהלת מלהמה הדיפה ,לא מלחמה של התהרות ביצירה,
כי אם מלהמה של אובםטרוקציג מתמדת .אין אני אומר זאת בגודל לבב,
כמי שביטח בכוחו וביכלתו .ההיפר מזה ,אני מכיר מתיר צער עמוק כי
דלות כתפינו לעומת המשא הזה ,וכי לא בגרנו ולא גדלנו לתפקידים אשר
ההיסטוריה בהרה להטיל עלינו .אעיז ואומר כי אילו מצאתי שמהוץ לנו
קיים כוה ציבורי המגלה אומץ רוהני ,נכונות לקרבן ,ראיית־דרד לאומה —
לא הייתי מהסם ומציע שנתן לו את משפט הבכורה .אד מביט אני על
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סביבותינו ומה שאני רואה הריהו ההיפך הגמור מזה .אנחנו איננו טובים
דיינו׳ אד הפקתן אשר הופקד בידינו אין טובים יותר אשר לידיהם נמסרנו.
ומצב זה שאנו זכינו לו בהיי העם — מהייב .אין אנו רשאים לבזבזר
יכולים אנו שלא לשים לב לעלילות הנרגנים ומפיהי המדנים׳ אד חייבים
אנו לדאוג לכד שיהודי־םתם ,שאיננו מוכה שנאה ,יכיר כי איננו נוטלים
שררה לעצמנו! כי אין כלנתנו ״לחטוף״ מן הקערה; כי דאגתנו נתונה
לכלל כולו ,על כל עדותיו ושכבותיו ,על כל החלשים שבו ,ויהיו הם נמנים
על אשר ימנו.
,,

והובה מיוהדת עלינו ביתםינו ל״מיעוטים  .יתכן כי מצד ארגוני״
פועלים מסוימים יש נטיה לסהטנות ,לנצל את מצבנו כדי להציג

לנו

דרישות מנופחות ומופרזות ,שאין אנתנו רשאים להיענות להן .אד עלינו
להקפיד על ״והייתם נקיים״ .וכבר יש לנו בענין זה נםיון ,שאנו חייבים
ללמוד ממנו .על כל הטא ועל כל שגיאה מצדנו בענין זה שילמנו ביוקר
רב .ומעולם לא ״הרוחנו״ מהתנהגות בלתי־צודקת .וכל מי שנהג ככה לא
הועיל לתנועתנו ,אלא הזיק לה והשפיל אותה .ואם יש סוגי עסקנים אשר
מרוב

מסירותם להוםים בצלם עוד לא למדו לקיים למעשה

את תורת

ההגינות ביהם לפועלים מאורגנים אהרים — הייבים אנו לשנן להם :אל
יתהוו היחסים הציבוריים בינינו לבין ארגוני פועלים אהרים על רקע של
״קיפוהים״ .צריד לעקור כל אפשרות של גישה מפלגתית בענין הלוקת
עבודה או סיוע.
יז
והערה אתת• מעניני הימים האהדונים.

לגורל

העםקנים־הסליטים-

המוצלים .אנהנו שקדנו על סידור הברינו שביניהם .לדעתי עלינו ההובה
,

לשקוד גם על תקנתם של העסקנים מקרב ציוני א  .וכי בשביל שהם פעלו
#

בשביל קרן הקיימת וקרךהיםוד ,ולא הקימו לעצמם מוסדות שתים שיקלטו
אותם — רשאים אנו להתעלם מהם? רשאים הם לומר לנו :גם לנו יש
הלק בהישגיכם ,בהתישבותכם .בעזרתנו בניתם את אשר בניתם .עיננו לא
היתד .צרה בכם ובמפעליכם .בידיכם כמה וכמה מפעלים שבצורה זו או
אחרת סייענו לצמיחתם .אתם מגלים דאגה להבריכם .האין אנהנו רשאים

בהתקרב
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החזית

לצפות מכם שמבחינת היקלטותנו בארץ תתיחםו אלינו כהתיחם אל חברים ז
ואני סבור כי אין לנו לתכות עד שיאמרו לנו ככה .אלה דברים שאין
בהם מן התביעה הפורמלית ,אד יש בהם יותר מאשר צדק פורמלי .ארץ״
ישראל היא לעתים כפויודטובה ואכזרית ,ולא תמיד יש בידה לגמול כראוי
למי שעבד אותה באמת ובאמונה .חובתנו היא ,עד כמה שידנו מגעת,
להפהית את מידת האכזריות וכסיית״הטובה.
וםמיד לענין זה .עלינו להכניס לתחום דאגתנו כמה וכמה הוגים
הלשים בישוב הזקוקים לנו .במלהמה הקודמת ,כש״המשביר״ עוד היה צעיר
ורד ,ידע להכניס לחוג הנעזרים על ידו את המורים ואת בעלי״המלאכה .לא
חשוב הדבר שמבחינה פוליטית דרכינו לעתים נפרדות .לא השוב אפילו
שבכמה

מקרים

מוכיחים

בני־אדם

שזכתנם קצר.

הרבה

השוב

יותר

שההסתדרות עצמה תכיר את עצמה ותחנך במעשיה את חבריה לראותה
כנושאת אחריות עממית רהבה בימי מסה.
יח
גם טבנקין וגם הרצפלד דיברו על רוח .שם שאיננו מרבים לשאת
על שפתינו ,הפעם הגו אותו במפורש .ודאי לא במקרה.

יתומים אנהנו

בעולם .וככל שהורע מצבו של עולם גדלה יתמותנו .על הכתפים התלשות
של שארית ישראל כאן הוטל משא כביר ,שלא לפי כוחנו.

אפשר כל

ההיסטוריה העברית לעתיד לבוא תלויה במה שיקרה אותנו ,בזה כיצד
יתגלה עתה פה שוב דויד הקטן מול גלית הגדול .את ההרגשה הזאת יש
לנטוע עתה בלבבות ,הראיה הזאת צריכה להשתלט על כל השאר .לא
ביקשנו תפקידים גיבוריים כאלה ,אבל הם הוטלו עלינו בלי שנשאלנו .לא
ייטב לנו על ידי שנותר על גבורה ,שום דבר לא נציל על ידי פתדנות
וחולשה .אין אנו יודעים מה נשקף לנו למחר ,למה יתבע אותנו גורלנו,
אבל

אם נשארה לנו תקוה הרי היא רק אם הישוב הקטן הזה בארץ

יאזור גבורה.
עכשיו הימים להעמיק לראות את יהירות הגורל היהודי ,את שותפות
הדורות .אנחנו צריכים לחזור ולהיות את ימי מםעי״הצלב ,את ימי האינ
קביזיציה ,את שנות ת״ה ,ולא רק כימי־פורענות ,אלא אף כימי״גבורה.

ב .כ צ ב ל ם ו ד
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,,

עלינו לפתוה את ״םפר״הדמעות ודומיו לעצמנו ,למדריכי הביער ,לילדי
בית־הםפר.

אילו

היתה ליהודים בגרמניה הכרת הגורל

היהודי,

הזיקה

לערכים יהודיים ,הרגשת השותפות של כל הדורות ־־־ אולי היה בהם כוה
אהד לשאת את היםורים ,ואולי היו גם זוכים לתוצאות אתרות .הספרים
אומרים כי בימי גירוש ספרד הלכו אל המוקד רק נשים ,ילדים ודלת־העם,
והחשובים והמשכילים והעשירים בחרו בדיד אחרת .לנו ,לשארית ישראל
העומדת מול גורלה בארץ ,אין דרך אחרת ,מחוץ לדרד־הנאמנות ,שהיא
דרד־הגבורה ,ד י ד האחריות לכלל ,האהריות לפרט ,לכל יהודי ויהודי ,לזקן
ולילד .ובאשר ניקרא ובאשר נלד — תלונו הידיעה הזאת.
םיון ת״ש,

בגבנו אל הקיר
א
ימינו — ימי מסע צלב־הקרם .בהיקפו ובאכזריותו הוא עולה על כל
מםעי״הצלב .ודאי כבר הספיק להתריב יותר ממה שההריב 1הם .ואם צפיי
לו לעולם שהיטלר יזכה גם בנצהון אהרון )אי אפשר לנו ,כבני־אדם היים,
,,

לקבל את ״הסיכוי הזה ,אלא שכדי למנעו דרוש גיוס מלא של כל כוחות
העולם האנטי״נאצי ,עד טיפח אחרונה ,וגיוס זה עדיין לא בא( הרי שגורל
העמים יהתד ,לפתות לזמנים ארוכים מאד .היטלר ,כידוע ,הבטיה לדייר
השלישי שיעמוד אלף שנים .פלא שלא אמר :לעולם ועד .הלא תוצאות
נצהונו עלולות להחריב לא רק עמים ומדינות ,כי אס גם להשמיד את נפש
האדם .מאין יצמה אז ,מקרב האנושות שתסתאב ,האדס־המודד אשר ישא
נפשו אל עולם אנושי אהד ולמענו ירים ידו על הרייד השלישי?
וגם גורל ישראל בעולם עומד להיוותר ,כאשר לא נהתד מימי החורבן.
אם לא יותר מזה .אם לא רדיקלית מזה :מאז איבדנו את ארצנו ואת
,,

הירותנו והיינו ל״צאן פזורה ישראל לא ידעה ההיסטוריה שלנו שעה כזאת,
אשר אש־החורבן תקיף

בבת

אתת

את

כל

תפוצותינו על פני כל

כדור־הארץ .כנסיות ומדינות רדפונו ,ערכו לנו מוקדים ,הטביעונו בים ,כפו

בגננו

אל

הקיר
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עלינו שמד .קהילות נתרבו ,גולות שלמות נתגרשו ,שבטים נטמעו .יחננו
את גזירות תתנ״ו ות״ת ואת שהיטות תרע״ה באוקראינה .אד כל אלה לא
יכלו להכרית את הכלל היהודי .לא כל העולם ניתן ביד רשע א ת ה פיצול
הרשויות ,הכנסיות והציביליזציות הוא שעזר לאבותינו ,שבשעה שמלאה
סאת היםורים וההשמדה בתהום אהד ,נמצא להם מפלט במדינה אתרת,
ביבשה אהדת .צלב־הקרם בא לעולם בתקופה של אוניברסליות .הוא תותר
למה שקראו הקדמונים :״שלטון בכיפה״ .ובתכנית שלטונו העולמי ישנו
סעיף אשר לא יתכן כי יהול בו שינוי כל־שהוא ,הסעיף היהודי :להרגם
ולאבדם.

כל דריםודרגל נוספת שלו מסגירה לידיו

קיבת

יהודי נוםף,

להשפלה ,להתעמרות ,להשמדה.
ב
אפשר לומר כי שני שבטים יהודים גדולים ,ברוסיה ובאמריקה ,עדיין
יושבים בשלוה ואליהם לא הגיעה הרעה .אמנם כן הוא לעת עתה״ אד מי
יאמר לנו כי לאורד ימים תישאר איזו פינה בעולם מחוץ להיאבקות .ויש
להוסיף ולומר כי גדולתו של היטלר כבר נתנה אותותיה גם באותן הארצות.
בהייהם הפנימיים של היהודים כבר מורגש

ה פ ח ד  ,המקדים ומבשר את

בוא הרעה ,ואולי גם פותה לפניה את השערים .יהודי אמריקה ,התקיפים
והגאים ,חדלו להשמיע קולם .הם אהוזי־בלהות ,שמא יחשדו בהם שהם הם
הרוצים במלהמה ,״מסיתים״ למלחמה .אותו רביי ,שהתחצף ויעץ ברדיו
לוייצמן שיכבד וישב בביתו ואל ירגיז את מנותת יהודי אמריקה ,ודאי הלד
בשליהות של מצוד .ושם עצמו שופר לפהדנותם של הרבים ,הרואים את
הסכנה המתקרבת למשכנות־מבטהים שלהם ,והם מבקשים להתרצות לה
בגילוי שפלותם והתכתשותם.

וכשהגנרל ג׳ונסון ,״אוהב־ישראל״,

רוצה

לשבת את יהודי אמריקה ולהדגים את פטריוטיותם הגדושה ,הרי הוא משיה
ברבים כיצד היה הוא ,הגוי ,נוהג אילמלי היה יהודי :״אילמלי הייתי יהודי
אמריקאי לא הייתי יכול להתגבר על רגשי ההזק והייתי טורה בכל הכותות
שאמריקה תתערב בםכםוד האירופי כדי להציל את עמי״ ,אלא שהיהודים
האמריקאים
עכשיו

הנם

קול

פטריוטים טובים הימנו ולפיכד

יהודי

שידרוש

״לא

שמעתי

עד

ז א ת  .שיא ההתאפקות הזאת מוכיה
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נ.

כצ

נ י ם ין
,

עד כמה רבה הפטריוטיות של יהודי אמריקה  /וכד בא אחד מחסידי אומות
העולם ,שמוסדות יהודים מעלים אותו לדוכן למען יטיף למגבית של צדקה,
והוא ,אגב טפיהה על השכם ,מדביק לנו — לתומו — את כתם הקלון ,קלון
,

ט י ב ה של הפטריוטיות היהודית ״הטובה יותר /

של אמת ,ומגלה מה
,,

והאם ה״נגלה של יהודי המהפכה במדינה הםוביטית שונה לטובה
משל יהודי האול־רייט במדינה הקפיטליסטית? האם מאז נכרתה הברית
בין םטאלין לבין היטלר נמצא אזרה יהודי א ה ד בםםם״ר ,אם מדור עושי
המהפכה ואם מדור ילידי המהפכה ,אשר יעיז להשמיע מלה אהת על גורל
,,

אהיו הנתונים להםותו של בךהברית ״האנטי־קפיטליםטי ? האם נמצא יהודי
אהד בםםם״ר שיסכן את נפשו וידבר בגנותה של קנונית היטלר־םטאלין,
כאשר

נמצאו

בשעתם יהודים

נפשם

שסיכנו את

מנשביזם או

בגלל

טרוצקיזם ,למשל?
וגם באותות היצוניים אין מהםור .מי שביקר באמריקה ראה זאת
בעיניו .וטפת מתגלה גם מרתוק ,מן העתונות :שלותות הנאציזם בארצות
אמריקת עושות את שלהן ,בהתמדה ובתריצות .ואפשר לתזות מראש מה
עתידות נשקפות שם לנו אם ארצוידהברית לא יצאו מעוגתן ויוסיפו לדרוש
נאה ולא יתנו את חלקן להשמדת הנאציזם .סםם״ר איננה פתוהה לפנינו
לראות את הנעשה בה ,וגם עתונותה אינה מגלה אלא מה שהיא מצווה
לגלות׳ אד גם בה מבצבצים סימנים בולטים של דרד־ארץ ל״תורה המענינת
,,

של הגזע ,

ונשמעים הדים מסוכנים על

ויכותים

תדשים

מסביב

לה

בקומםומול .אין אנו להוטים לתפש בםםם״ר סימני אנטישמיות דוקא ,דיינו
ברדיפת הציונות והעברית ובאיסור העליה ובמניעת הקשר עם שאר שבטי
ישראל! על אחת כמה וכמה שאילו היה הדבר תלוי בתפילותינו היינו
מתפללים לראות את ברית םםם״ר והרייך

השלישי

כאפיזודה

אומללה

הולפת׳ אד מה נעשה ולא הוזי־שתור ומבקשי־מומים ,אלא מולוטוב דוקא
הוא שהכריז ,ערם םיפוה בסרביה׳ כי הברית איננה דבר שבקוניונקטורה
אלא ידידות נאמנה ויציבה .ואם כן הוא וכן יהיה — האומנם

נוכל

להשתעשע בתקוה כי ברית אשר כזאת ,הקובעת את גורלם של היהודים
בעולם

כולו,

בםםם״ר גופה?

לא

תגע

בגורלם

הגופני

והסוציאלי

של

היהודים

נגבנו

אל

הקיר
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ג
ושבט הנאציזם מונף ,לא מן היום ,על ארץ־ישראל .כמו מםע־הצלב
כן גם מסע צלב־הקרם ,פניו מועדות מ ז ר ח ה  .הוא איננו זקוק למיסטיקה
של הקבר הקדוש .יש עמו מיסטיקה אחרת :נפט ,סואץ ,דרכי־אויר ,דרך
פתוחה אל מאות מיליונים עבדים זולים מן הגזעים ״הנמוכים״ שנועדו לשרת
את גזע האדונים .וככה הועמדנו ,כבר הועמדנו גם אנהנו ,הצעיר בשבטי
ישראל וראשית תקומתו ,בחזית האש .לא על דרד ההשאלה ולא על דרך
המליצה .תזית ממש.
ד
דודות רבים היינו ב ת ו ר ״ ת ו כ נ ו ״עם לבדד ישכון״ .מאורעות
עולם פגעו בנו ,מאד פגעו בנו• אד לא נגעו בנפשנו .לא היינו תייבים
״לנקוט ןגמדה״ .ידועה הבדיחה העממית על הרב השטוף בשיהות־תולין על
״פוליטיקה״ והרבנית הנותנת לו עצה טובה :״כששני מלכים מכים זה את
זה אל תכנים אתה את ראשד ביניהם״ .זו היתה החכמה המדינית של הגיטו.
אין ברכה לישראל מן ההתקרבות לרשות ,על אתת כמה וכמה מן ההתערבות
בין שתי רשויות .ואנהנו ,שעברנו דרד כור האמנםיפציה ונםיונותיה ,לא
נבוא להאשים את הדורות הקודמים על הפטריוטיות הפגומה שלהם ,על
אשר

היו

״משתמטים מעבודת הצבא״ ,זה ההטא הכבד

בעיני

שואםי

הזכויות .מלחמותיו של ניקולאי הראשון לא חיו מלחמותינו .והקטרקטין
הצבאי לא היה — מבחינה יהודית — אלא פרוזדור לשמד ,ולכל הפהות,
לטשטוש צורת האדם היהודי והריסת מוסדי היינו.
במלחמה הזאת ניטלו מאתנו כל הברירות הישנות .עמדתנו נ ת ו נ ה
מראש.

היא מקופלת בתוד־תוכה של ההתרחשות העולמית .בין שרוצים

בנו בין שאין רוצים ,הרי גם על כרחם של ידידינו אנתנו שותפים להם.
ואין לטעות בטיבה של השותפות.

היא טרגית למדי:

כל תבוסה שהם

נותלים פוגעת בנו שבעתים; השלמתם עם האויב — היא הםגרתנו! ורק
עם נצהונם המוחלט — נפתת פתה־תקוה גם לנו .מאייד ,אין אנו יכולים
להסית

דעתנו ממה שראינו )אם לא ידענו קודם(

כי דרכם הארוכה

והנפתלד ,אל הנצחון המכריע רצופה עד כה כשלונות ונסיגות ,שגם אם
אינם מכריעים לגביהם עלולים הם לרסק אותנו בגלגלי הרכב המלהמתי.

נ.

»1

נ צ נ י ם וי
ה

יש

במלהמה

הזאת

כמה הידושים

טכניים:

בתעופה,

בטאנקים,

במצנהים וכר .אך אותי מעסיק ביותר הידוש אהד :״הטור התמישי״ .אין
זה הריגול כפי שידענוהו ממלחמות קודמות — ידועים הנושאים של ספריית
הריגול מן המלהמה שעברה :ניצול הלאת האדם; מוכרי מולדתם בעד בצע-
כסף ,גילוי סודות על ידי יפהפיות מסתוריות ,מעשני השיש ואנשי העולם
התהתון! ומאידד :פטריוטים ורומנטיקים מבקשי הרפתקאות ,כתבי־םתרים
מסובכים ומסענהיהם .איננו יודעים אם שעתם של כל אלה עברה לגמרי או
שנוספו עליהם קוים פיקנטיים הדשים׳ אד מהו ריגול לעומת מגפת הבגידה,
בגידה

טוטאלית

ה ת ו ק פ ת את

הנתקפים

ו ה נ צ ו ר י ם ? הכל

בוגדים .לא רק קויזלינגים .בגדו מיניסטרים של פולין .בגד מ ל ה מלד אשר
ארצו כבר טעמה ב־ 1914טעם התהייבות גרמנית ומגף גרמני .בגדו מצביאים
ראשיים ,אשר עטרת גיבורים לאומיים לראשם .בוגדים גם דיקטטורים כל•
יכולים .אלה אמנם אינם בוגדים כשאר הנכנעים העלובים .אלה מקבלים
נתהים שמנים ,או הבטחות לנתהים שמנים .אולם במהיר זה הם בוגדים
בעבד ובעתיד של ארצותיהם ,בעקרונות שבשמם נטלו גדולה לעצמם.
איטליה ,שרק בכוהן ובעזרתן של אנגליה וצרפת זכתה לאיתוד
ולעצמאות! איטליה ,אשר גריבלדי שלה ציפה לאיהודן של שתים אלה
באשר זה יהווה תקופה הדשה בתולדות העולם! איטליה ,שאינה יכולה
לפקפק כלל כי אם בוא יבוא שלטונו בכיפה של היטלר יקיץ הקץ על
עצמאותה ,ואת ראשיתו של הקץ כבר רואים בעין — הדיקטטור שלה עושה
הכל כדי לקרב את הקץ הזה.
והדיקטטור הרוסי ,״מנהיג העמים״ ומשענת האנטי-פאשיזם העולמי,
אשר הושיט יד להיטלר בהדליקו את השריפה העולמית ,מהמם עתה את
ידיו לאור השריפה והוטף נתהים נתהים ,כאילו זהו האפילוג הטבעי של
מאה שנות המהפכה הרוסית מן הדקבריםטים ועד אוקטובר .כד עלה להם
לירושתם של מאציני וגריבלדי ,של ״נרותיה ווליה״ ו״שהרור העבודה״.
השודד שודד והבוגד בוגד.
לעינינו תזיון ציבורי רב־מידות ורנדהכרעה .ואפשר הוא שהכריע
את עצם היות המלחמה הזאת .שנים רבות לפני היות המלהמה הזאת מצלית

נ ג ננו
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האויב ,המכין אותה ומתכוון אליה ,להכות את העולם כולו ,המיועד להיות
נתקף ,בםנורים ,במורד־רוח ,ברכיכות־מוהין .ובבואו — הארצות פרוצות
לפניו .והמגינים הבלתי־מוכנים מוכים בתמהון .כוחו של הסום הטרויאני
לא ב ג כי אם בפתיותם ובקלות־דעתם של מארהיו .לפני ימים אהדים
קראנו כי עוד בימי המלהמה הקודמת לא הששו הגרמנים לעונש המוכרח
לבוא עליהם .הם אמרו :אם בוא יבוא — אזי נדע ״לארגן את האהדה״.
תכםים בנוי על ראיה הידרת אל תיד עולמו של הצד השני ,מעלות נפשו
,,

והולשת־דעתו .הם ידעו ״לארגן במהנה שכנגד לא אהדה בלבד ,אלא כל
מיני הרגשות :מרחמנות ועד הערצה ,מאהבת־השלום עד התקנאות בפא-
שיזם ,נהיתות ,אבדךעצות ,תמהין .וכד באה לעולם

ה ת ב ו ס נ ו ת  ,שקדמה
T

למלהמה ,שקידמה אותה ושקבעה את גורלה בכמה ארצות .לדורות של
הוקרים נכונה עתה עבודה:

לרדת עד תקר התבוסנות

וסוציולוגית ,ולהכיר את תפקידה בגורל עמים ומעמדות,

כתופעה נפשית
בגורל העולם

בימינו .ואפשר יגיעו בדרכם עד חקר המלהמה הקודמת ותוצאותיה .אפשר
יציינו את

העייפות העצומה שהקיפה המונים;

ולפיכד

הפקירו עצמם

והסגירו עצמם לידי כל מי שאהז ברסן והתנשא לרכוב עליהם :ולפיכד
שכהו אוהבי-שלום תמימי-נפש כי גם שלום טעון הגנה .אפשר יהטטו אז
במקומות הסמויים עתה מן העין ויראו לנו מה היה תפקידם של בעלי
רכוש ואנשי שררה ,מתיד הרדה לרכושם ולמעמדם ,בעצימת־עין בפני
הסכנה ״הפחותה״ ובהסגרת ארצותיהם ועמיהם לידי הכובש .ומה כוהם המגי
והמרדים של מלים ומונהים על המונים ,גם על המונים הדוגלים במהפכה,
ובאיזו מידה זכה היטלר ומלאכתו נעשתה על ידי אהרים.
אד לא למחקר התבוסנות נשואות עינינו עתה ,כי אם להתגברות
עליה .ברי לנו :אין נצהון לעם ,אין נצהון לדמוקרטיה ,אלא אם כן ישתחררו
כליל מרוה התבוסנות ,אלא אם יבינו שבמקרה זה אין שוס אפשרות ל״שלום
טפרטי״ .כי זוהי מלהמה אשר לא תחול בה פשרה .מלהמה לתיים ולמות ממש.
ז
ודיבור אהד על אנגליה בשעה זו ,על אנגליה הלותמת ,הלותמת גם
בהישארה לבדה ,שוב ב״בדידות מזהירה״ ,הנשבעת להילהם עד הנצהון .בלי
כל אנגלומניה ,בלי כל סנטימנטליות ,בלי לשכות את ממשלות מקדונלד,
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בלדוין וצ׳מברלין ואשר נגרם בעטים לישראל ,לאירופה ולעולם — אפשר
א מ ר כי רגע זה שבו הוכתה אנגליה מכת בגידה מיד אתותה הכושלת
)כשגיבורה הלאומי הישיש של צרפת הסגיר את ארצו ביד היטלד ,ממש
כשם שהינדנבורג ,הגיבור הלאומי הישיש של גרמניה ,הסגיר את ארצ 1ביד
היטלר( וראש מדינת בריטניה עמד להכריז כי אף על פי כן תוסיף אנגליה
להילהם לבדה ,היה רגע גדול בהיי העולם האנושי .וודאי ,לאהד כל האכזבות
שהנהילונו מנהיגים ומצביאים בשבועותיהם שהפרו — אין אדם נתפס על
תששותיו גם עתה ,ואף על פי כן אי אפשר שלא לראות את עוצם התפקיד
שאנגליה הטילה על עצמה ,התפקיד שאין כמדומה משלו בדברי־הימים .ל ו
: T

אד

תשא

וגורלנו

בו

נמנים

בנאמנות,
על

״הפרטים״

סופו ,בכללו ובפרטיו

עד

הללו(

וזכתה

להיות

ואף

מצילת

אנהנו

האנושות

מאבדון.
ז
הארצות

השכנות מילאו בשנים האתרונות

תפקיד ניכר בהיינו,

מבהינה פוליטית ומבהינה בטחונית :א .אנחנו היינו כבשת־המיקוה ביניהן
לבין אנגליה ,ב .כל מה שמנהיגי ערבי פלשתינה הקשורים עם ממשלות
״הציר״ לא יכלו לעשות בגלוי בתהומי הארץ — היה נעשה שם ,מתוך
תמיכה פעילה של הממשלות הארציות ושל חוגים ציבוריים בעלי השפעה,
ואגב עצימת־עין אדיבה מצד הממשלות בעלות המנדטים .לחצן של הארצות
השכנות הוא שהכריע בפרסום הספר הלבן בערב חמלחמה ובפרסום חוק
הקרקע

בעצם

המלחמה.

לפי

השיטה

האומרת:

יש

לפייס

את

מ״

שעשוי לבגוד.
נפילת צרפת הפטנית אל זרועות היטלד קורעת את צעיף השלום
והשקט הפרוש על סביבותינו ,גבול של ב ך ב ר י ת נהפד למקום־תורפה מסוכן
ביותר .עם כניעת הצבא הצרפתי בסוריה יש לצפות למה שלא יגורנו עד
כה :האויב הפולש יש לו עתה בדרכו אלינו לא ארץ אויבת ואף לא ארץ
נייטרלית־םתם,

כי אם נייטרלית־ידידותית,

אשר לא תשים לפניו שום

מכשולים ,ואף עשויה לתת לו בםיםי־פעולה נותים ביותר )מובן :עניני
סוריה תלויים ודאי — במידה לא מבוטלת — גם בעמדת אנקרה! אנקרה

נגבנו
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נתונה בין כמה מגנטים :גרמניה מבקשת למשוך את לבה בהבטתת החזרת
האימפריה העותומנית לקדמותה; עמדתה הסופית של אנקרה תלויה במידה
מרובה גם בעמדת טםס״ר — ואת עמדת םםם״ר מהר־מהרתים מי יפענה?(.
במסיבות הדשות אלה אפשר לשער מה יש לנו לצפות לא רק מאת כנופיות
המתארגנות מעבר לגבול )ועם תזירתם הגלויה של סוכני איטליה וגרמניה
לסוריה — באמצעים אהרים ,בהיקף אהד ובקצב אהר( ,כי אם גם מאת
מדינה שכנה — ס ע ו ד י ה .
וגם התמונה במצרים נראית עכשיו אהדת ממה שהיתה נראית קודם,
לשמע צלצלי ההכרזות התכופות של הידידות האמיצה בין מצרים ואנגליה.
כשהגיעונו

לפני כמה שבועות ,בטרם נכנסה איטליה למלהמה ,דבריו

של עלי מאהר בפרלמנט המצרי ,כי מצרים אינה רואה עצמה צד לוהם לגבי
גרמניה — דברים שהושמעו בו

ב י ו ם ברדיו הגרמני ,אף על פי שאין לו

לכאורה כל קורספונדנטים במצרים — נדהמנו למשמעותם ולהשמעתם .והלא
עלי מאהר היה מקובל כ״משענת״ של אנגליה ומצרים,

ובימי

״שיהות

לונדון״ היו ״מצטעצעים״ בו ביותר .ואף על פי כן אדם מן ההוץ ,היודע
מה צפוי לה למצרים מהשתלטותה של איטליה ,קשה היה לו לקבל את דעת
האנשים ״הרעים״ שהיו כופרים בעצם הידידות של מצרים לבת־בריתה,
והיו אומרים כי מצרים כולה נתונה בזרועותיו של ה״טור ההמישי״ .והנה
בבוא המשבר ,אף על פי שאיננו יודעים את פרטיו ,יודעים אנו שהיה
תמוד ביותר — נוכחו הכל עד היכן ״נייטרליותה״ של מצרים מגעת .גם
הפצצת אלכסנדריה לא הוציאה אותה מנייטרליותה.
והנה נתבשרנו בימים אלה מבגדד כי היחסים בין עיראק לבין אנגליה
נשתפרו וכי ממשלת עיראק מגלה מרץ רב והתענינות בגורלן של ארצות
ערב ,וכי מקוים לתוצאות טובות בקרוב בימינו .ידיעות אלה נמסרות אצלנו,
כרגיל ,בלי כל הערה .ואפילו הטון של שמהר .לתוצאות הטובות הצפויות
משתמר בהן .ושמא נוגע הדבר גם אלינו? לפני זמךמה ,בעצם המלהמה,
נפלה ממשלת נורי םעיד ואת הממשלה החדשה כתן רשיד אלכילאני .לפני
כד נערכה בפרלמנט העיראקי התקפה קשה על מדיניות החוץ של נורי
םעיד ועל ההולשה שהוא מגלה בעניני ארץ-ישראל .נפילת נורי םעיד
הדהימה קצת את לונדון ,ואפילו ״טיימם״ יצא אז מגדרו והטיף מנת־
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מוסר למדינאי עיראק ונתן להם עצה טיבה להרעיש פתות את העולם.
והנה נורי םעיד הוא ״אישה״ של אנגליה במזרה ,וכל נפילה ש א מעידה,
כנראה ,על מפולת כאשהיא בעמדות הבריטיות ,והממשלות שההליפו עד
כה את נורי היו תמיד פהות ידידותיות לבריטניה .נורי נפל ה פ ע ם בעצם
המלהמה ,מפני שהשדוהו במסירות יתירה לאנגליה
מספיקה

בענין

ארץ־ישראל .ואס

ו ב ם ת ט נ ו ת בלתי־

עתה אנתנו מתבשרים ,מתיר מקור

אופטימיםטי ,כי הענינים בעיראק משתפרים ולא תנוס ולא תישן שומרת
פלסטין — הרי אם גם ודאותן של הידיעות אינת נדאות׳ משמעותן אינה
מפוקפקת .גם בעתונות העבר־ירדנית ,ואפילו אי־שם בעתונות הפלםטינאית,
אפשר למצוא רמזים מצועפים וגלויים של ,,סיכויים לשינויים בסטאטוס
של ארצות ערב ,בהסכמת בנות הברית ובהתאמה לתקוות הערבים״ .ללמדד
ש ה מ כ ו נ ה ע ו ב ד ת .לא תהא זו הזיה של בעלי מרה־שהורה ,אם נתשוש
למשא־ומתן

ה מ ת נ ה ל ש ו ב מ א ה ו ר י ג ב נ ו  .מה שאין אנו שומעים

על כד אין זו ראיה לסתור .לפי שעה עוד נוהגים כאן לפי השיטה :יש
לסיים את מי שעלול לבגוד.
אפשר יפסקו הפיוםיס רק לאהד שהבגידה תשלם.

ה
מתרבים הסימנים כי רות אתרת היתה עס אנגליה באנגליה ,והרוה
הזאת מפיהה תקוה בלבבות גם בלילות האפלה .אד — אין אני אלא תוזר
על פזמון נושן — עדיין נעדרים כל סימנים לרוה אהדת עם אנגליה כאן.
הנציבות ,הפקידות ,המפקדה העליונה ממשיכות בשיטה הקודמת ,בתוספת
נוקשות ובפנים זועפות.
גם בזה אין לנו ברירה .עם השיטה הזאת א נ ו ם י ם א נ ו ל ה י א ב ק .
ואפילו

ב ע צ ם ה י מ י ם ה א ל ה  .אלא ששום תסבוכת ויםורים הכרוכים

בהיאבקות זו הכפויה עלינו אינם עשויים להזיז אותנו מהכרת מציאותנו
המדינית

ה י ס ו ד י ת  .וכשאתה נפגש בהכמים ״הרואים את הנולד״ והם

מכוונים את לבם בבת אתת לכל מה שעתיד לקום ומתכוונים להסתגל לכל
״בעל־בית״ חדש
הכמים נסרהה זו.

—

אי אפשר שלא להשתומם לאינלתה של הכמת•

אל

נגננו

מ*יר

מספרים על טליךן ,השועל הזקן — אשר כל משטר שהיה משמש
בו היה בוגד בו בבוא עת ,ומזדדז לסייע את מפיליו ולהסתגל ליורשיו —
כי בשעת הבריקדות ביולי  ,1830כשהגיעו אליו קולות היריות ,קפץ ואמר
למזכירו :״אנהנו ניצחנו!״ שאל המזכיר :״מי אנהנו?״ אמר לו :״זאת
_

אגידד מהד״.

א נ ח נ ו איננו במצב נוח ויפדרמזל זה המאפשר הזדנבות אהרי כ ל
מנצה .גורלנו היהודי מונע זאת מאתנו .ויפה ניסח מי שאמר כי אין
אנו באים בהשבון ל״שלום םפךטי״ .אין האויב יכול להתפשר אתנו ,כמו
שהתפשר עם פטן )אף על פי שלהרפתנו אין אנו יכולים להתברר כי
מהוםנים אנו בההלט מפני ןזידקי הפטניזס( .לפני כניסתה למלהמה פנתה
איטליה למצרים בהצעת־הםכם ,מובן שיש שם סעיפים לוקהי־לב .וביניהם:
הפסת ת

מספר

היהודים

בארץ-ישראל.

אין

מלים

אלה צריכות

לפירוש ,אפילו לגבי מי שיופתע מהן .בדרד כלל ראינו כיצד דיקטטורים
מקיימים הבטהות .אולם בנדון זה נאמנים הם עלינו ,כי את ההבטהה
הזאת

ישתדלו לקיים בכל האמצעים שבידם .ולא רק כדי לשאת הן בעיני

מצדים ,או ערבי פלשתינה ,כי אם ל ש מ ה  .אותם סיקהים משלנו שהיו
נוהגים להתמוגג לכל חיוד של מוםוליני ומציגים לנו למופת את לאומיותו
השלמה ואת כלכלתו הבריאה ,והיו רואים בו מועמד רצוי לקבלת הממונות
על הבית הלאומי )עכשיו יקשה להאמין שאמנם היה היו פיקהים שכאלה(,
לא הבינו מעולם כי איטליה זו של מוםוליני יש לה אד דרד אתת בים
התיכון .הלום האהוד .בין רומי וירושלים היה הלום יפה בשביל רומי של
מאציני וירושלים של משה הם• אד רומי של מוםוליני היא מטבע ברייתה
צוררת לירושלים עברית ולתירות יהודה .ומי שהשכלתו הפוליטית מנעה
ממנו את הידיעה הזאת ,ומי שהרגשתו היהודית לא הספיקה לו כדי לתוש
ולהבין כי לא תיתכן שום פשרה נפשית בין ישראל ובין הפאשיזם— תבוא
עתה הזעיה המדינית
האדם,

העשויה

בלבושה האתרון ותלמדנו בינה .מחוץ

להימכר

לגיסטפו

או

לבולשת

הפאשיםטית

להלאוד
ולקבל

ממנה ״סמיכה״ על הנהלת עניני היהודים )מעין מה שראינו בברלין מצד
יצורים מסוימים ,אשר ההברה היהודית הקיאה אותם( — מחוץ לאלה אין
לא לכלל היהודי ולא לפרט היהודי לא בארץ־ישראל ולא בשום מקום
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אתר בעולם כל תקוה מהשתררות הפאשיזם .השקפה זאת צריך שתהיה לא
רק נתלת המשכילים והנבונים ,צריך לההדיר אותה גס למ1ח1ת הפשוטים
ביותר והמפולפלים ביותר — למען נהיה פטורים משתות גם את קובעת״
הקלון הזאת.
צריך שכל יהוךי ידע מה יש לנו לצפות מן האויב הפולש ,ממנו
עצמו או מסוכניו כאן .אל נא נסיח את הדעת מאותם מאזיני הרדיו
הצוהלים למשמע נצהונותיו של

״ א ב ו ע ל י ״  .יתכן שצהלה זו אינה

אומרת עדיין התלהבות מראש לסיכויי פלישה איטלקית הדלה והרעבתנית,
אשר מעלליה בטריפולי ובלוב לא נשכחו עךיין .אך תשבונות אלה לתוד
ותאוות הביזה והשוד לתוד .כדאי לדעת שבהוגי האופוזיציה הערבית כבר
יש מרגישים עצמם בסכנה גדולה ,ויש מציינים נהירה ממהנם אל מהנה
המופתי ,ועתה יש מהם המבקשים להידבר אתנו על קשרי התגוננות מפני
1

הסכנה המשותפת .
את זאת עלינו לדעת .ולדעת כי לנו אין נסיגה ,ואין עזיבה ואין
התפשרות .אין טעם בדיבורים שאנגליה תצא מכאן .כל כמה שקשה בימים
אלה לנהש מה שעלול להתרהש ,הרי אפשר לומר כי יציאת אנגליה מארץ״
ישראל אין משמעותה יציאת ארץ״ישראל בלבד ,אלא כל מה שמקיף את
ארץ־ישראל מים ומדרום וממזרה .הסברה נותנת שכל עוד קיימת האימפריה
אי אפשר להסגיר את א ר ץ  -י ש ר א ל לאויב .אך ,להותנו ,א י ן ע ד י י ן
א ר ץ ־ י ש ר א ל ל ב י ן י ש ר א ל  .עדיין אפשר לשמור על

זהות

בין

הארץ

ולא לשמור על ה י ש ו ב  .רשאים אנו להשוב תשבונות לטיבה,

לצפות כי הכום הזאת תעבור מאתנו .אך אין אנו רשאים לסמוך על כך.
הייבים אנו להיות מוכנים ,ואם יוטל עלינו לשאת את תלקנו בהגנת הישוב
לבדנו הייבים אנו להיות מוכנים גם לכך.
ט
המוכנים אנו?
אין צריך לומר שאין אנו מוכנים מבהינה מעשית .כל מי שעומד
1

בינתיים נדצח בדמשק ד״ר שהבנדר.

אל

בגבנו
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בתיד ההיים הפעילים יודע ומרגיש ע ד כ מ ה אין אנו מוכנים .יהיה זה
ניסוה רד ביותר אם אומר כי זה כבר הדלנו להתקדם מבתינת ההתבצרות
וכושר ההתגוננות .הושבני כי גם היכולת שצברנו בימי המאורעות מתבזבזת
והולכת .אד האם הולידה בנו הסכנה ,המתקרבת במהירות ,כוננות נפשית ז
הניכרים בנו אותות של התאזרות? אני מהפש ואינני מוצא .תהת זאת
אני נתקל בהלכי־רות
אי־החשבה

לעצמנו,

מ ק ד מ י ־ ת ב ו ם ה  .ראשיתם :אי-אמון ואי־כבוד
של

שאנו

מה

עושים

ויכולים

לעשות

בעצמנו.

T

המשכם :נכונות להסתלק מן ההיוני ,הן בדרישןתינו והן בעשייתנו ,לנתר
על הממשי שבידינו ,לסכן את המגךמעט אשר לנו ,למען הניה דעתם של
אהרים ,למען הגמול המדומה אשר אנו עתידים לזכות בו תמורת ויתורנו.
אני בוהר ביודעים בנוםהאות אלגבראיות ,אולם הן הולמות כמה גילויים
T

של תבוסנות יהודית ,שאין אני מוכן להתעכב עליהם ולפרש בשמותיהם.
אסתפק בשתי דוגמאות בלבד ,מן הימים האהתבים ,וגם בהן אגע רק
בקצה המזלג ,ודייל.
י

אין זה סוד שהשלטונות הגבוהים הממונים על הגנת הארץ ראו
מעיקר דאגתם לא ריבוי תותהים מפני התקפה מן האויר ,כי אם פירוק
נשק מעל היהודים .בענין ז ה עסקו בחריצות רבה

ו ב ו גילו תקיפות

נמרצת :מי שהוטל עליו העול הכבד של דאגה לשלום הארץ כיצד יוכל
וישא באהריות זו ,כיצד יוכל ויארגן את ההגנה מפני צנהנים ,אם אין לו
שליטה גמורה בכל הזין המצוי בארץ ,כיצד ישב במנוהה אם הוא יודע
1

כי אי־בזה שמור נשק ליהודים? ברור שהנשק היהודי יש בו משום סכנה

1

אשר לנשק אחד — אין בו כדי להדאיג ,באשד ידוע כי הללו לא חדלו

להתפרק את כליהם ושברי־כליהם הנושבים והמוחלדים ,ותמורתם — בטבין
ותקילין — ודאי לא הוצאה למטרות פסולות .וידוע גם מעשה באהד מראשי הכנופיות
,,

שהיו לו הרהורי־תשובה עד שנעשה מקורב לרשות ויוצר ״כנופיות של שלום  ,וזכה
שיציידוהו מלמעלה .משנתקלקלו אילו ברגים — נתבע להחזיר וארד המשא־ומתן,
וסופו של דבר שהנשק נשאר בידו.
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לאימפריה ,משום ״גלם המישי״ ,כשם שברור כי הידיעה אשר תתפשט
על

פני כל הארץ

השכנות,

ובארצות

כי םכנה

זו הלפה

והיהודים

התפרקו — כי ידיעה זו אין כמוה להגביר שלום ובטתון.
מסביב לענין זה היה משא״ומתן קשה — שבו דובר אלינו כאילו
לא היו בארץ ״מאורעות״ מעולם ,וכאילו הסכנה הנשקפת לארץ היא לא
מסוכני היטלר אלא מקרבנותיו .יש לומד לזכותם של מוסדותינו ,שעמדו
1

עמידה של יושר ,אומץ וכבוד  :לא אמרו מה שאינם רשאים ל ו מ ה לא
הבטיהו דבר שלא היה בידם להבטיה .הם התנהגו כנאמני ציבור שנצרף
בכור הפורענות ,שיודע כי שום כוח זר לא הבטיה אותו מפורענות ,וכי
איננו רשאי להסגיר את אמצעי המגן האהרון שלו.
אולם עמידת נציגינו מול הלהץ הקשה מבחוץ לא הוקלה על ידי
קולות

מ ב פ נ י ם  .יהודים טובים לא יכלו לראות כיצד שליתי עם

עני מעיזים פנים נגד שליטים דורשי שלום הארץ .ואם כי השליטים לא
ראו כל צורד לרכד את תביעותיהם ו״להבטיה״ תמורות ,לא הםרו יהודים
מהרהורי־לבם ושואלים :״ומה יהיה אם יאמר לכם כי במתיר

רואים

צייתנותכם יוסיפו לכם כר וכד נוטרים?״ ו״שמא ייצרו איזו פור&ציה
הדשה של בטחון ,שתועלתה המעשית ודאי תגדל על מה שילקת מאתנו,
שערכו המעשי ,כ י ד ו ע  ,אינו רב ביותר?״ שום אדם שהשלטון בידי עוד
לא הוציא מפיו שמץ־של־הבטהה )ואילו היה עושה זאת מותר היה לשקול
בדעה צלולה מה אורד־ימים להבטתות כאלה בימי מלהמה ,שהיום הן
ניתנות ומחר נלקתות( ,אולם לא היה מהסיר ביהודים ששקדו לעורר מראש
ויכוה ע ל  .כ ל ״ישועה״ שלא תביא .וכשהוצגה הדרישה לנציגינו שימציאו
״לי אד מספרים״ ,מספרים ב ל ב ה היה מי שנזדרז וטען :״ומה איכפת
לכם אם תניהו בזה את דעת הדורשים ,ותעשו דבר ,אשר על כל פנים
אין בו כדי להרע את המצב״ ,כאילו במצב בטהונם של ישובינו ,ולאהר
כל מה שעבר עליהם ,יש רשות מוסרית כלשהי למישהו ל ה צ י ע להם
1

כד התנהגו מ1םדותינו גם עם פםק־הדין במשפט בךשמן ,פשפירםמו גילוי־

דעת של הזדהות עם נדוני ההגנה .מה שאין לומר על עצם ההתגוננות המשפטית,
אשר בה היתד .האמת נעדרת ,והיו סילוף דמות ונזק הינוכי לא ישועה

בגבנו

אל
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שיהשפו את עמידתם — ויהלישוה על ידי כך — בטרם הוכרה זכותם
להתגונן הכרה מפורשת וממשית ,ובטרם ניתנה להם הבטהה מתייבת כי
אין כל נטיה להתנכל לאשר בידיהם ן כאילו זהו תפקידם של מיםדות
לאומיים — לשמש כלי נוגש בידי שליטים למען הציג אותנו בשעת הירום
דלים יותר והלשים משהננו.
1

הנימוק כי ״אין מסרבים לגדול״ ,למי שהכוה והשלטון בידו ) ,אפילו
אם אינו צודק ,ואפילו אם הוא פוגע בהיוני שלד — נימוק זה אינו נאמר
במפורש ,אולם עוד כוחו הזק למדי ,מתהת לנימוקים אהרים .במקרה זה
דובר על

״דקדוקי-עניות״ ועל

״חוםר־גמישות״ של מדיניותנו ,שאינה

יודעת להיות בשלום עם מי שגורלנו נתון עתה בידו.
ברגע האחרון נודע כי הונה לנו .אפשר נתקבלו טענותינו ,ואפשר
נתרחש אחד מאותם ״הנסים״ ,השכיהים בימי השלכת מפקדים מתזית אל
תזית .לא מן הנמנע ,כמובן ,כי באחד הימים יונף השוט מתדש ,ואולי
גם ביתר רוגזה .ואם עתה רשאים אנו להתברר כי ברגע הלהץ הקשה לא
• ניתנה אצלנו שליטה לתבוםנות ,הרי אין כל בטחון כי ברגע קשה ביותר,
אם יבוא עלינו ,לא תגבר גס תולשת־הדעת מבפנים ,זו שמוכנה לקבוע את
יהטנו לערכי־היינו לפי העין הטובה או הרעה של השליט או של התקיף
בסביבה.

ולפיכד אין להסתפק ב״נם״ ויש לדון בדבר כאילו הגזירה

עודנה תלויה.
יא
בנתיב היםורים הממושד והנפתל של דברי״ימינו נהלנו כמה ערכים,
וכמה מהם למדנו לקדש עד כדי מםירת־נפש .משבאה הפםקת־נופש קצרה,
שבה נדמה היה כי ימי ענינו ומרודינו הלפו ללא־שוב ,הלשה דעתנו
T

״

וקיבוצים יהודיים ניטל מהם טעמה של מםירת־נפש .והנה שוב הוכנסנו
לכור־&צרף ,והמושגים הראשוניים של קידוש־ערכים ומסירת־נםש מתהדשיס
עלינו .יתר על כן :הענפים הצעירים בגזע האומה הצמיהו כמה הידושי•
ערכים .דוגמה אתת :שיבה אל הלשון העברית .אף היא טעונה בימינו
מםירת־נפש .וכנפיה הפצועות של השירה העברית בםםם״ר עדים לכר .ואהד
הקנינים אשר הידשו דורותינו האתרונים ,מאז ״משא נמירוב״ וההגנה
בהומל ו״השומר״ בארץ — ק ד ו ש ת

נ ש ק  -ה מ ג ן  .שנות ״המאורעות״
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הרהיבו את המעגל והכניסו לתוכו רבבות ונטעו ערך זה בלב הישוב.
ושיטת ההתגוננות ,זו שהקפידה על

ט ו ה ר הנשק ועמדה בפני זעזועי

נפש ופיתויים ולא נתפתתה — יש בה כדי להקנות לנו את הזכות לדגול
בלב שלם בערד המהודש :קדושת נשק־המגן .ואילו היתה קיימת בימינו
״עליה׳ /מעין עליית חנניה בן חזקיה ,שבה קובעים כללים לאומה בשעת
מלהמת קיומה ,היתד .ודאי גוזרת כי שומרין עליו מן הטומאה ומצילין
אותו מן הבדיקה ,ואין מוםרין אותו לנכרים .נזכר אני בבית אהד משיר
שקראתי בעלון מקומי בעמק־הירדן ,לאהד מקרה לא־טהור:
מ?תולץם? ,ןתכלת״ר1ם ,מאסרורית ןןןביש
שלהה לשון בלעג מר :גםיר נשקו ה1ביש!״
וראיתי בדיבור עז זה של המשורר האלמוני הוכהה חיה לתביעה
הכבוד והאחריות המלוה את הנשק שלנו בצאתו ובבואו ,הוכחה לרוה
שאיננה מבקשת לחפות על כשלון ,ואינה נוהגת סלחנות לגבי רשלנות.
על נשק־מגן זה מותר להגן .הובה להגן .ויש לנטוע הכרה כללית בישוב
כי על נשק כ ז ה אין מותרים ,ויש להביא בינה בלב שליטים כי נשק
כזה מישוב כזה אין מפרקים.
יב
לא רהוקים הימים שאנשים טובי־כננה וקלי־הבנה לא היו מבהינים
ביותר בין נשק־מתקיף ונשק־מגן .וכל המרבה לתעב כלי־משהית־ומתקיף
ראה עצמו רשאי לזלזל בכל נשק שהוא .פרי קלות־דעת זו אוכל עתה
העולם כולו .ימים רבים לא הבינו רודפי־השלום כי אף השלום טעון הגנה,
ומי שאינו מבין את ההכרה וההובה להגן על שלום בכל כוה מפני
המתנקשים הרי הוא מסייע בידי המשתיתים ומתחייב בנפשו ובנפש העולם.
עתה ,במלהמה זו ,רוכש לו העולם ביםורים עצומים את ערד קדושת־
ההתגוננות.

ואצלנו ,העומדים כאן זה ששים שנה — מאז יסודן של

פתזדתקוה ויסוד־המעלה וגדרה ,ודרד שנות המאורעות ,מול תאות־שוד
וקלות־הרציהה ,אצלנו ידבר סופר עברי השוב בלעגי־שפה על ״התענוגות
שבהגנה ובהכשרת צבאית׳ /אצלנו אפשר כי בתקופה הקצרה שבין סיום
המאורעות לבין המלהמה יבוזבז המעט שלמדנו ורכשנו ב5צדף־הפורענות.
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אצלנו אפשר כי ענין המ״ג ושכמותם יהיה ענין ״פרטי״ שלהם ושל
הקרובים להם ,והישוב כולו ישלו וישקוט.
יג
ענין שני ,שהטריד וקולו היה מנסר בימים האהרוניס ,הוא ענין
״יחידות מעורבות״ .שום כוח חיצוני לא דרש אותן מאתנו ,שום כוה לא
אמר שהוא מעונין בכך — ואף על פי כן נמצאו יהודים טובים אשר
זיכו אותנו בדיונים־ישל־הינם ,בהטפת״מוםד וברוגז־לבב.
אין צורד בידיעות מאתורי הפרגוד כדי לעמוד על תקוים הכלליים
שבשאלת השתתפותנו ,כבני העם היהודי ,במלהמה .קראנו את הידעת
נשיא ההסתדרות הציונית בימי פרוץ המלחמה ,שלא זכתה לתשובה ראויה.
אנו קוראים כפעם בפעם שאלות ידידינו ותשובות המיניסטרים בבית-
)גם בימי הממשלה הקודמת וגם בממשלה זו(

הנבחרים

ותופסים את

תכנן .והוא פשוט ועגום :היהודים מציעים את עצמם ,את בניהם ,את
מותם ,את תעשייתם ,לעזרת המלחמה ,והתשובה היא בצורות שונות :אין
לנו צורך .באופן הטוב ביותר :עוד אין לנו צורר .היהודים לא התני,
הלילה ,שום תנאים מראש .הם לא שאלו מה יהיה גורל ארץ־ישראל אהרי
המלהמה .הם לא שאלו מה יעשה כדי שלא יחזור על היהודים בארצות
המשותררות מה שבא עליהם לאהד המלהמה הקודמת .הם רק ביקשו
להתנדב כ י ה ו ד י ם  .והדבר הזה ,בעיקר ,הוא שעמד למכשול .אילו הציעה
הציונית שהיהודים יתנדבו ללגיונות הזרים המעורבים ,או

ההסתדרות

לגדודי העמים השונים )הפולנים ,הצ׳כים( — אפשר לא היו מסרבים,
ולא היו מסתמכים על חוסר תחמושת והוסר תנאים לאימון צבא הדש.
אדרבא ,נוכהנו כי ממשלת ארץ-ישראל היתה מעונינת בכר שיהודים שבאו
לארץ למען היות אזרחי ארץ-ישראל יתנדבו בתורת אזרהים של המדינות
1

אשר יצאון .

אד גדודים עברים — שאני,

מנהיגי העמים היו להם,

ד

1

,,

אגב ,דוקא בנש ,שהוא ״נוגע בדבר  ,גילה הבנה אהדת לענין ,והביע

בכתב את יהםו ההיובי לכך שהיהודים יוצאי צ׳כיה יתנדבו לגדודים עברים,, ,באשר
,,

הענין אשר למענו אנו נלהמים משותף הוא .
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כצגיםון

פנדאה ,נימוקים מספיקים שלא לתפוץ בזה .ובהזדמנויות שונות היו הנימוקים
מזדקרים .במלחמה זי ,להיפד מהמלהמה הקודמת ,אין אנהנו נמנים עם
קדובי־משפחה מכובדים שמבקשים את קרבתם .אותנו מבקשים שנתנהג
בהצנע ולא נדחוק את עצמנו למקום־רואים.
היו בקרבנו אנשים שהבינו עוד בתהילת המלהמה כי כל עוד לא
תתנדף לגמרי רוחה של מינכן ,ו כ ל

עוד לא יהיה

צורד

ב נ ו לא

ישתפו אותנו ,וכי הויתור על דמותנו היהודית והציונית לא הוא שיקרב
את שיתופנו במלהמה .הללו הבינו כי המלהמה איננת לימים קצרים ,ואפשר
עוד תגיע לשערי הארץ ,ואפשר — לאהד כמה מהלומות — עוד יקראו
לנו,

כמו

שהננו,

את תלקנו .ואין

ליטול

תועלת

בזריקת

הטלית

ותפילין הימה.
בינתים ,כמובן ,הלכו לאיבוד כל אותם היהודים הצעירים המפוזרים
בהמוניהם בארצות אירופה ,ובינתים שבענו פה דתיות ועלבונות .ואפילו
דבר פשוט כמו ניצול היכולת הטכנית והתעשייתית שלנו נדהה ונדהה.
והנה נמצאו יהודים פיקתים שתלו את הדבר לא במדיניות של
השלטונות ,כי אם ב״דקדוקי־עניות״ של המדיניות הציונית ,שאיננה מעוררת
אמון אצל מפקדינו כאן .מובן מאליו ,שדברי וייצמן בלונדון אינם מספיקים
לעורר אמון ,אבל אם העסקנים כאן יבואו ויציעו את שירותנו ,,בכל
,,

התנאים ובכל הצורות אז יכירו וידעו עד היכן מגיעה מסירותנו .וההכמים
שלנו אינם מעלים על הדעת כי ״אי־האמוך אלינו יש לו נימוקים יותר
מאשר

עמוקים

״התנאים

,,

הקפדניים

של

המדיניות

הציונית

בלונדון

ובירושלים .מה נעשה ויש אנגלים השובים אשר בשבילם יהודי רוסי הוא
בולשביק ,ויהודי גרמני ־־־־ סוכן היטלר ,ויהודי איטלקי — שליהו של
מוםוליני .עובדה מרה ,שצריד לראותה פנים אל פנים .ויש גם תשבונות
פוליטיים שהם השובים אפילו מאמון ואי-אמון.
״ורנופודניצ׳םטבו״

1

ובתזרות

אין משנים עובדות פוליטיות.
1

נרגשי נתינות נאמנה[

ובגילויים עלובים של

תכופות

על ״הגותן תשועה״
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יד
וכך כפו עלינו ויכוח על ״יחידות מעורבות״ .כאילו הערבים מילאו
את ידינו לתבוע בשבילם את השותפות הזאתן כאילו האחראים לבטחון
הארץ ביקשו זאת מידינו* כאילו לאחר כל נםיונותינו במשטרה המעורבת
רשאים אנתנו לקתת על עצמנו אתריות ליצירה צבאית מעולה זו .והכל
מתוך עודף ההתלהבות שתקף פתאום אנשים מישראל; ואין אתה יודע
התלהבות למה ,אם התלהבות להגנת הארץ או התלהבות לגילוי רגשי
נתינות נאמנה .ושמא הרדה ל״מה יאמרו השליטים?״
,,

וסיסמת ״יהידות מעורבות  ,הנחפזת להשמיע קולה ללא ביקשוה,
נשמעת בנשימה אחת עם ״גדודים עברים״ ,כאילו אין אלו אלא המשכן
של אלו ,והרי
״גדודים

״יתידות

מ ע ו ר ב ו ת ״ הן

היפוכן

הגמור

של

ע ב ר י ם ״  .הרי גדוד עברי אין פירושו כך וכך מגויסים בלבד,

כי אם קורטוב של עצמאות עברית )ואם לא שלמה(

בשדדרהמלהמה,

בדומה לקורטוב של עצמאות שכבשנו לנו בקצת שטתים אתרים של חיי
היום ,משהו של כוה יהודי מאורגן )ואם כי עומד לפקודת אהרים( ,שם
,,

ודגל וסמל ,וקלםתר־פנים .מה יש מכל זה ב״יתידות מעורבות ? והלא
בכגון אלה השתתפנו בכל ארץ ובכל צבא .וכי תםרי קרבנות יהודים
במלהמה אנחנו או חסרי לוחמים יהודים ?
יש ,כמובן ,גם צד אחר בגדוד עברי — הצד המעשי ,התכליתי ,ש ה ו א
ברגע

ז ה ע י ק ר ל נ ו  :הגנת הארץ והגנת ישובינו .אך מה יש לגו

מ ז ה ב״יהידה מעורבת״? הנצפה ממנה להגנה על ישובינו? הנבטה בה
מפני צנהים? הנישען עליה מפני ״הטור ההמישי״?
אכן ,לא מצאו להם אנשים טובים הזדמנות טובה יותר לדוציע
שותפות של שני העמים מאשר במקום ובענין ובמסיבות אשר השד כלשהו,
ואפילו אי־הבנה לשונית כלשהי ,עלולים לקפה היים ,להרבות תםבכות
ולהמיט פורענות .ו א י מ ת י ? בימים העשויים ,יותר מכל זמן אהד ,להביא
גם את הממונים עלינו לידי הכרת ערכנו היהיד והמיוהד בשמירה על
הארץ מפני אויב ,בימים המקרבים אותנו לנטילת הלקנו בהגנת הארץ
והישוב ,״בכל הצורות ובכל התנאים״ ,אולם ללא התכתשות לעצמנו וללא
טשטוש דמותנו .כד רודפת אותנו התבוסנות עוד לפני בוא הפורענות עצמה.
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כ צ נ

ל0

ין

טו
במה עוסק עתה הישוב ,לב האומה?
בדיבורים על פינוי ,כאילו פיםודאדמה זו יש בה לאן לפנית .ובאופן
הטוב ביותר :בתפירת־מקלטים .מי שיש לו — הופר ,מי שאין לי —
מצפה לרתמים ,מי שתם על כיסו — משתמט .ויש ל ק ת א עלינו :איש
למקלטיד ,ישראל!
איש לעורו .כי גם אותן .הפינות המעטות בישוב ,שאיננו רגילים
לראותן כאזלות יד ,נתונות עתה להגשת עזרה והסדרה ב ת י ד ת ה ו מ י ה ן,
לקרובים להן ,לכדוכים אהריהן.
מאנגליה משמיעים לנו נפלאות :שהטו לו ליצר״הרע המעמדי .הכל
כפוף לצו העליון — הצלת המולדת! התאזרות והתנדבות ,מאמצים יוצאים
מן הכלל ,הלוקת הנטל הכבד — בשוה .ואין מסרב ואין רוטן .ואצלנו?
קהות הנפש וםבוטז׳ה מאורגנת על פני כל השטה .וכל הלאומי מהברו אף
הםבוטז׳ה שלו לאומית יותר.
אסיה לפניכם משהו מן המעיק על לבי לבלי נשוא .מאז מכיר אני
את הישוב ,למעלה משלוש עשרות שנים ,על רגעי־העליה ושעותיהשפל
שלו ,עוד לא ראיתיו ככה ,מעורר הרדה ובושה ,כאשר אני רואה אותו
בימים אלה ,כששוט ההשמד מונף על כולנו .בשנות המאורעות עמד הישוב
במצב של התגברות פנימית .מסביב לעומדים על המשמר והמגינים בדרכים
ומקימי הומה ומגדל התלקט הישוב ,על שכבותיו הותיקות והחדשות.
הדירת העבודה העברית לכל סדק ,התנדבות בני העיר לעזרת הכפר
והספר ו״כופר הישוב״ כיצירתיהשעה — סימלו את הישגי אותם הימים,
ן r

מנתינת ליכוד ממשי ,לא מליצי ,של האומה .אין אני מתפש מראות-
נגעים ,שודאי לא סםרו אז כמו שאינם הסרים בכל הימים ,ואין אני יוצא
להתבונן אל מאהורי הקלעים .דיינו בכד שהםד־הכל החיובי גבר ,שהגדוד
גבר על הפרוץ .היה בזה כדי להגביר בנו את האמון והכבוד לישוב .והנה
״נסתיימו״ המאורעות ובאה איזו התפרקות נפשית .נראה כאילו כיבוש-
היצרים היה ענין קשה מדי בשביל רבים .ולפיכד פרצו בתוצות כל יצרי
הנרגנות ,ומהול־שדים השתולל בישוב אשר כמוהו לא ידענו.
ובאוירודההתפרקות לוקה לא רק מהוםר־העבודה ומהוםר־הפרנסה,
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לוקה לא רק הילד העברי המתנה והמופקר במולדת ,לא רק העולה החדש
באוידת־ההתפדקות

וכל הלש.

לוקה

גם

השורה.

הלא אין

מהםור ביהודים אשר כל הענין הזה הוא להם למשא )אם כי לא הם נושאים
אותו( .היפלא הדבר שמדי נראה או נדמה שהפורע מתזיר את הפגיון אל
הגורתו ,או מוכר לרשות את שברי־זינו ,מוכנים אצלנו לומר :ברוד שפטרנו
מענשו של הלזה? היפלא שבמסיבות אלה נתרופפו אצלנו כמה דברים
והוהמצו כמה אפשרויות ובוזבזו לריק בוהות? היפלא כי באוירה ציבורית
גרויה ומגורה — ,הדנה בדברים החיוניים ביותר ,עניני תיים ומות ,לא
,,

ל ג ו פ ם  ,כי אם מתיר השבונות של ״יהםי-כוהות״ ו״הבה נתהכמה ליהםי-
בוהות — גם גידולה וציודה ויכלתה הפנימית של השורה לוקים ? ואם בימים
,,

״כתיקונם יש בזה כדי להדאיג — בימים אלה לא כל שכן .הלא השורה
היא

ה מ צ ו ד ה ה ה י ה של הישוב ,ואי אפשר שיהיה לה כל תפקיד אתר

אלא לשמש הזרוע הנאמנה והאמיצה של הישוב כנגד כל מתקיף ומתנקש.
וכמה יש לשקוד ולשמור מכל משמר שההתרוצצות הפתולוגית בישוב לא
תפגע בעצמאותה ,באחדותה ,ברוחה ובכושר־פעולתה של השורה ,שלא תתן
בתוכה מקום לשום מגמה של השתררות על הישוב ,לשום נטית של
התנשאות לבוא במקום המוסדות המוסמכים הקובעים את מדיניותו .הלא
השורה היא אהד הביטויים הממשיים של אהדותנו הלאומית ,לא כמליצה
רגשנית ולא כקרנים לנגח בהן את מישהו ,אלא כאחדות־של־אמת ,אהדות
מול אויב ,אחדות מול גורל .אין השורה רשאית לתבוע לעצמה שום סמכות
לא לה ,אך תובתה להגן על עצמה מפני כל מגמות של פירוק וההלשה,
תובתה לתבוע לעצמה תנאי-קיום ותנאי־גידול

שבהם

תוכל

למלא את

שירותה לישוב ולעם.

טז
מה שהוהמץ — הוחמץ׳ אד עוד שמורות לנו שעות ,תמורות וגס
גדולות .אין לנו עסק בניהושים׳ אד אין צורר בניהושים כדי לראות שכל
נםיון של פלישה מצד האויב עלול לגרור אהריו התפרצות כותות אויבים
מפנים הארץ ומםביבותיה הקרובות .ואס עוד דל כוחנו בפני אוירוניס —
גדול הוא בערד ויכול להיות השוב ומכריע מול ה״טור התמישי״ הבא
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מקריב .יש להניה כי עם גבור הםכנה ישתנה גם היחם אלינו כאל כוה־מגן,
אך אם גם לא יאבו לגייס אותנו מול האויב מרהוק אין אנו צריכים לשום
״גיוס״ כדי שנעשה את שלנו כנגד האויב מקריב .בידינו הוא .בבוא שעת
מבוכה כזאת תהא רשות התגובה ,היזמה ,ההסתערות ל נ ו  .בדרד הארוכה
של התגוננות עברנו כמה שלבים ,מן השמירה בכרם על אשכול־ענבים עד
הגנה על הישוב כולו .עתה נשקף לנו שלב הדש :התקפה על התוקף ,גילוי
הקנים של סוכני היטלר בארץ וביעורם .לאחר שנוכהנו מה כוהו המשתית
,,

של ,,הטור ההמישי בעולם — לא יקל בעינינו תפקיד זה .הוא איננו פתות
מתפקידה של כל תטיבת צבאית־לוהמת .והשאלה תדותקת :היש לנו אנשים
ל כ ך המתכוננים אנו לכד ?
מאידך ,בימים האחרונים התהילו מגיעות אלינו דרישות

שנגייס

יתידות־שירות יהודיות ,בארץ ובקרבתה .דרישה זו אולי רומזת כי זז משהו.
עדיין אין אלה גדודים עברים .אד ההבדל בין אלה ובין מה שהוצע לנו קודם
)יתידות־עזר לשירות במערב( ברור למדי .כאן — ה ו ל י ו ת
המגן

בשרשרת״

שלנו.
ההזית שלנו ,של ארץ־ישראל העברית ,במלהמה זאת כפולה היא:

א .הארץ גופה ,ב .אזור הים התיכון .לא בידינו לצמצם את התזית ולהתרכז
באתת — האויב הוא שקובע את אורך ההזית .ומי שהודף היום אוירון
ממצרים ,או מי שיהדוף מהר פולש מסוריה — הרי הוא מגין ב מ י ש ר י ם
על הארץ .ודאי יש הבדל ניכר בין הרגשתו של היהודי היוצא להזית רהבה
יותר לבין הרגשתו של האנגלי היוצא להילחם מתחומי האי שלו .הלה בטוה
שהאי שלו לא ישאר בלי הגנה מספקת .היהודי המגין על סביבות הארץ
אין לבו שקט למה שמתרהש בארץ .ואפילו כשהוא מגין בתהומי הארץ
יתכן שלבו לא יהיה שקט על הגנת הישוב .כי עדיין לא הגענו אפילו לידי
זהות הגנת הארץ והגנת כל נקודות הישוב .והגנת הארץ עדיין אינה מוציאה
את צורר ההגנה על כל נקודה ונקודה בישוב ,שאפשר אין לה שומר
מבלעדינו .אד כזה הוא גורלנו .ולפיכד רואים אנו את הגנתנו כשרשרת
מורכבת מהוללת שונות ,ועלינו הדאגה ששום הוליה לא תנותק ולא תיסלש.
יש נוטים לחלק ולמיין את היתירות השונות לפי ״תשיבותך ולסבוע
מראש איזו מהן עדיפה .מה נתחכם הרבה ? עדיין אין אנו יודעים מה גורל

ג ג ננו
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למי נועד .די לנו שזוהי הוליה .אל נשכה :כאן ריכוז יהודי ,אימונים
צבאיים ,ציוד )ואם איננו מלא הוא יכול להיות מלא מהר( ,גישה לעורקים
התיוניים ביותר של הצבא )תהבורה ותעופה( ,קשרים עם מהנה לוהם
בקרבתנו — מי יאמר מה יהיה המכריע ברגע המכריע.
ערכן של ההטיבות הללו יהיה לא רק בתואר שהן נושאות ,כי אם גם
במה שאנהנו נשקיע בתוכן .לפיכד אל נהםם לתת להן ממיטב אנשינו מן
המשקים ,מבעלי היכולת .צריד שכל יהידה יהודית תקת את המכסימום מן
האימון ותתן את המכסימום של יכלתה.
יז
בתולדות מלתמות היהודים הוזר כפעם בפעם ,מימי גדעון ויהודה
המכבי .ההזיון :מעטים כנגד רבים .אפשר זהו מה שמהכה לנו גם בימים
הקרובים .אל נבייש את גורלנו.
יש רצון עז להאמין כי עמידת־המגן של שארית ישראל על אדמתי
נתונה בידים נאמנות ,אשר לא תרפינה ולא תכזבנה ביום מבהן.
םיון ת״ש.

לאיתור התנועה הקיבוצית

מול

קיר

)ב״יום הפעילים* של הקיבוץ המאוחד .יגור (29.4.39
רציתי וריצה אני להביא את ההברים לידי פעולה שנראית לי רצויה
ותיונית ביותר ,וכשאומרים לי שדברי לא זו בלבד שהם מתטיאים את
המטרה ,אלא אף דותים אותה — הריני תייב לםשב את דרכי :אם להוסיף
לדבר או לשוב ולשתוק .ואמנם תפצתי לבוא לידי הסכם עם מזכירות
הקיבוץ:

שאני

א ש ת ו ק ו ה ם י ע ש ו א ת ה א י ח ו ד  .אלא שלצערי

נוכהתי ,כי גם שתיקתי אינה מועילה.
ויותר משאני מהסם בדבר התועלת שבדיבור ,הריני מתקשה בשאלה
אישית:

מה רשותי אני לדבר ביניכם ? הן לא מקרה הוא שכמת פעמים

הוזרים ופוטרים את ענין האיהוד

כםתורת־הוץ.

תוזרים וקובלים:

מן ההוץ הוטל על הקיבוץ פגע הבירור הזה .אתרי ככלות הכל הריני
אדם היצוני .הלא כן? עד היום לא רכשתי לי פאפפורט של גוש קיבוצי.
ואף איני מוכן לקנות לי את זכות הדיבור במהיר זה .לגבי כל זרם קיבוצי

הנני בךבלי־בית .אין מזכירים זאת כל עוד אין צויד

בכי׳ אד כשמתגלה

תצויד — נזכרים .הזכות שלי תלויה ב ה ם ד ,ברצונם הטוב של השומעים.
אפשר גם לערער עליה .אדם פנימי ,גם כשאין דעת השומע נוהה מדבריו,
הרי הוא בכל זאת שותף למפעל ,אזרת באותה צורודהיים ,והוא יכול
לתבוע את זכותו ,ולא תמיד יקל לפסול את עצם זכותו להשמיע דעות
בלתי־רצויות .אד

א ו ר ה  ,המתערב ומהוה דעה ותובע ,ודעותיו אינן

רצויות — ידו על התהתונה מ ל כ ת ה י ל ה .אפשר לשאול :מה כלנותיו ?
יאפשר ״להסביר״ את כננותיו או להכריז שיש להן ,,הסברה״ .קלטתי כאן

בויכוה :אהד ראה צויד

להקדים שאיננו רוצה להיכנס בניתוה ״הנימוקים
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הפועלים אצל

הדברים הרוצים באיחוד׳/

ואחד אמר:

״האיחוד

דרוש

ד

ל ה ם׳ /כלומר :לו עצמו אין איחוד דרוש כלל וכלל ,זהו אינטרס ״שלהם״.
והריני שואל את עצמי :האם רשאי אני להפריע מנוהתם של אנשים,
לגרום צער להברים ולידידים ,ובפרט בשעה שמכל מה שקלטתי כאן
נמצא אני למד שהמטרה רהוקה ממני ושדברי אינם מועילים?
ואודה ,הייתי בוהר לפרוש בשתיקה ,אילמלא הר<שת הובה .הובה
של אדם שאיננו יכול לפטור עצמו מהדגשודשותפות ואהריות הדדית ,הובה
של אדם המאמין למראה עיניו כי סכנה קרבה ואיננו רשאי להימנע
T

מאזהרה ,בין שישמעו לו בין שיתמלאו עליו הימה .יתכן כי עצם דבר
האזהרה פוגע ,יתכן כי הוא מכאיב לרע ולידיה אד אדם שראה בהייו
סכנות ,וראה גם אצל טובים ונבונים ענדון לסכנות ,וראה גם בענשו של
עלרון — אינו בךחורין לראות ולשתוק.
ובטרם אומר דברי בענין הנדון ,אומר משהו בענין יחסים ציבוריים
כלליים ,כפי שנתגלו כאן לפני .שמעתי דברים אשר הכאיבו לי מאד מאד
וההרשתי ,אד לא יכולתי לשאת עוד בעלבעה של מפלגתנו ושיםעתי:
״אם כ ז א ת היא דמות המפלגה — למה היא ל ד ד ׳ אפשר יודעים אתם
שאין לי יד במנגנון המפלגה ,ואין לי שוס השפעה אהדת על הנהגתה
מאשר

השמעודדעה .אין אני סניגור לה ,ואדרבא ,אינני גורע ממנה

ביקורת ,לעתים ביקורת קשה מאדי אד אופן הדיבור הזה על המפלגה,
והצורד הנפשי הזה לדבר בה כ כ ה  ,מעורר מהשבות נוגות .הנת שמעתי
אומדים :מדברים על פגימות בעניני בטחון — ועתים לד באיחוד התנועה
הקיבוצית* דנים על המצב במועצת פועלי תל-אביב — ושוב איתוד
התנועה הקיבוצית .יש לד קריקטורה גדולה מזו? כזאת היא המפלגה
ואלה הם אנשיה ,אשר מהר יופיעו כשליהיכם על בימות ההסתדרות והישוב
והאומה :הולי־איבה ,אשר תתת להסיר את י הקורה שבין עיניהם הם גוררים
בכל מקום ,לענין ושלא לענין ,את הקיבוץ לזירה ,לעשות בו נקמות!
אולם במקרה זה יכול אני להעיד משהו .אף אני הייתי שותף בכמה וכמה
ד״תיעצויות בענינים א ל ה  ,ונפגש עם האנשים העושים במלאכה ושומע
תלונות וביקורת והצעות לתיקון — ולא שמעתי מ ע ו ל ם בשום מקרה
שהוא שיתלו את הקולר בפילוגי התנועה הקיבוצית .וכן טיפלתי הרבה בנםיון
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לתקן את המצב במועצת פועלי תל־אביב )לצערי,

בלי הצלחה(.

אך

בכל השיהות המרובות ,בציבור וגם ביתידות ,לא נזדמן לי אפילו מקרה
אהד ,שעל הטענות והתביעות הש1נ1ת יענה מי שהוא,, :איהוד התנועה
,

הקיבוצית׳ .
והנה שמעתי כאן מימרה כזאת :בכל מפלגת פועלים בעולם מוצגת
הקומונה כאידיאל ,והמפלגה הסוציאליסטית היהירה בעולם
לחנד לקומונה

שבה אסור

היא מפלגת פועלי ארץ־ישראל! כד מתארים כאן את

מפלגתנו ,שכידוע ,היא מפגרת כל כד אחרי מפלגות־חפועלים שבעולם,
האמיצות

והמגשימות .וזהו הפירוש הניתן להתלטת המפלגה הדורשת

שמהנכי הנוער ,אף על פי שהם בהייהם קשורים ודבוקים במפעל התישבותי
מסוים ,ידעו לנהוג כבוד בשאר מפעלי ההתישבות תתלוצית ולא יהיו
מנשאים ומרוממים את הצורה האהת על תשבון תברתה .ואני הייתי סבור
כי םוציאליםטים־משכילים בימינו היודעיס משהו על תנועת הפועלים בעולם
לא דק מקונטרםי־תעמולה ורדיים ,כי אם מתיר התבוננות בהיים כמות
שהם ,לא תהא בעיניהם מפלגתנו עלובה כל כד לעומת האתרות .ואני
הייתי סבור כי הברינו אין להם צורר בהסברה יתירה ,מדוע אותן המפלגות
אשר כל ענין הקומונה הוא בשבילן מזמורי שיר לעתיד לבוא יכולות
להרשות לעצמן על נקלה לרומם ולנשא ולפאר צורת־משק מסוימת בלי
שהדבר יפגע בהייהם אפילו כמלוא נימה ,ומדוע אותה מפלגת־הפועלים
היהירה

ב ע ו ל ם העומדת בהגשמה ממש של מפעלי־תיים סוציאליסטיים

והיא נוכחת מתיר יצירתה ומתיר מאמצי הבדיה והיפושיהם כי אין היצירה
הסוציאליסטית ניתנת להתקפל בצורה א ת ת ובדרד אתת ,אותה מפלגה
אינה יכולה ליהנות מן הנות שבפיטום תינוקות לפי שיגרה גזורה אתת
לעולמים והיא תייבת לראות את הלוציה ואת מאמצי היצירה שלהם כשוי•
זכויות .האם לא טבעי הדבר שמםלגה כזאת ,אשר כל ויכוה בקרבה בין
צורה אחת לחברתה איננו ויכוה מופשט ,שמפלגה כזאת תבקש ככל אשר
תוכל למנוע התרוצצות בין נושאי הצורות השונות ,שהיא תהנד את הבדיה
לבל ״ירגזו בדרך׳ וגם בויכוה הברים ובהטפה ובבירור-ענינים תשקוד על
,,

סגנון שיהיה משותרר מ״עודף של פתום המצוי אצלנו לעתים תכופות,
כהגדרתו הצודקת של טבנקין.
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אפשר שגם זוהי שיטה תינוכית :להציג את המפלגה כקריקטורה.
ואהר כך להסביר שעלינו להיות הברים למפלגה זי ,מפני ״שאי אפשר
ללכת למנזר״• אין לי אלא להביע את פליאתי ,שהבריס אשר אין להם
בתיי יום יום צינורות אהרים לקבל אינפורמציה והערכה על המפלגה
ופעולותיה ולבטיה ,שומרים על נאמנותם למפלגה.
וזה לעומת זה :נזדמן הנה ב ן ־ צ י ו ן  ,אדם אשר איננו נמנה על
הביורוקרטיה המפלגתית ,והוא גם איש־שיתוף ואיש״תביעה .ומפיו שמענו
דברים נרגשים מלאי־כבוד למועצת המפלגה האחרונה .הוא ראה בה ביטוי
השוב למפנה במדיניותנו נוכה הגזירות ,התעוררות למלות לאומי ,להסדר
כלכלי בישוב .יכולתי להוסיף ,גס יום־היפה ,יום המלחמה על העליה ,ינק
מאותה מועצה .אותו הבר הקיבוץ שהוא גם חבר מרכז המפלגת ,שאמר
כאן כי קשה לו למסור דיךוהשבץ מעניני המפלגה ,לא מצא,

כנראה,

ענין בכל הדברים האלה ,ולא ב ה ם  ,כנראה ,הוא רואה את עניני המפלגה.
ודאי יתרעמו עלי אם אומר ,כי שיטת־אינפורמציה והערכה זו
שנתקלתי בה כאן מזכירה לי תמונות מן השנים הראשונות של העליה
השלישית ,תמונות שאין אנו אוהבים להזכיר אותן .אותם התברים שבאו
אז מרוסיה ,מתיר מלתמת־האזדהיס ,נסערים ודבוקים ביניהם לבין עצמם,
היו סוללים כבישים ,תופרים תעלות ,עובדים ב״גדוד המצרי״ ,מקימים את
תל־יוםף

ועיךהרוד,

מתרוננים

ומםתערים.

בקיצור,

ראשונים

בתזית

התלוצית .אלא שדרד התמצאותם בעניני הארץ וההסתדרות היה בה משהו
שלא כרגיל אצל קודמיהם .עיקר יניקתם התברתית היה לא על ידי מגע
3תר עם הברים אתרים ,עם מוסדות ומפעלים וציבודיס ,כי אם מתיר
האינפורמציה וההדרכה של ״גזבר הפלוגה״ או ה״מזכירות״ שעליהם הוטלו
הקשרים עם ,,העולם ההיצוני״ .גזבר שהיו לו דין ודברים בעניני תקציב
עם המרכז התקלאי או בעניני קבלת־עבודה עם ״םולליבונה״ וכו /והללו
לא הניתו את דעתו ,היה תוזר אל פלוגתו ומוסר דיךוהשבון ,ומיד היה כל עולם
ההסתדרות ו״אהדות־העבודה״ מואר באור ההתנגשות ,ומאות הברים היו
יודעים אל נכון ,ללא כל הרהור־םפק ,מי הוא האויב ,ומה דרכם של
המוסדות ,ועד כמה עינם דעה ברעיונות השיתוף והשויון ,ומה טיבם של
אותם תקיפים ופוליטיקאים השולטים בהסתדרות ,העומדים לשטן ,אשר
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אין להגיה בשום אופן כי הם צידקים ,ואין גם להניה כי הם שימים
לתומם ,אלא הם בתזקת מועדים להזיק .מאז ועד היים נשתנו הרבה דברים
בהיינו .הננו מושרשים ייתר ,מבוגרים ייתר ,בעלי נסיין לתר ,מתוםניס
ייתר ,אולם קו אהד עידנו קיים :מבהינת האירינטציה התנועתית נתון
הבר הגוש ההתישבותי בתנאים אהרים מהבר־הסתדרות סתם .הוא איננו
מופקר לכל הרותית כהבר־םתם ,איננו עזוב לנפשי כרבבית פיעלים בארץ,
אולם גם אין לי כל איתם הצינירית ,הציבוריים והאישיים ,אשר דרכם
עיבר מגע התבר עם ההסתדרות ,אם לטיבה ואם לרעה .תבר־םתם עתים
הוא נכוה ממגעי עם הציבוריות שלנו ,עתים הוא מדבק בה באהבה
ובהערצה .אד גם בהייתי איהב וכיאב ,ריטן ומעריץ ,הרי הוא היזה את
הדברים מבשרי ,מנםייני האישי ,המוטעה אי המוצדק .הבר־קיבוץ רק
לעתים רתיקית יש לי ההזדמנות למגע אישי כזה עם הציבור ,עם המיםדית,
עם עיבדיהם .ברובי הוא הי מפי שליהי ,ההיזר מן העיר ,מועידה ,ממיעצה,
מבירור ,מםכםוד .דמות ההסתדרות החיה ,על גדולתה ועל ליקוייה ,נשקפת
לי בשפיפרת שליהי הקבוע .ובתיצאית הרותניית והציבוריות אנו נתקלים
כפעם בפעם.
אין אני יידע תרופה לכד ,ואין אני מאמין בשום תרופה אשר לא
תביא ממעמקי היי הקיבוץ .אד כיאב אני את המחיצה הזאת ,אשר לא פתית
משהיא מזיקה להסתדרות ולעיבדיה תיא גירעת מעילמי הרותני והציבורי
של איש-הקיבוץ.
בנארי הזהיר ,בצדק ,מבירור פולמיםי .לא לי לתוית דעה עד כמה
היעילה אזהרתי׳ אד אני מקבל איתה כעצה טיבה .איני נמנע מפולמים
כשאני ריאה צידד להיקיע מה שטעון היקעה בהייני• אד משהכרתי עד
כמה הילים אנהנו ,עד כמה הילה תנועתנו ,עד כמה הילה עמנו ,הריני
מרגיל עצמי ל ה ב ל ג ה  .תתנונים אדבר ,אולי תשמעו לי .אולי תבינו כי
לא אייב מדבר אליכם .אולי תמצאו כי יקיד־האיהוד איננו טירוף.
כרגיל דובר פה על האיהוד כענין שבא ממהנודאייב .ואין שיחה
על האיחוד בלי שידובר גם על החטא שתטאתי ב״ערעורים״.

אד אם

הטא המציע אל יאשם האיהוד .יידע אני שאנשים טיבים ויקרים לי נפגעו
ד

מאד מדברי הביקירת שלי ,וצר לי על זאת .אל אין לי התנצלות אלא זי:

נ.
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אני מאמין במה שאמרתי .ולראי שיבואו ימים שאוכל בלב שלם לחזור
מערעורי.
על הטא אהד שאהרים לא מנו בי עלי להודות הפעם :בדברי
ההםברה שלי לא הקלתי עליכם את דבר האיחוד .בחרתי בהוכתות מביקורת
הפירוד ולא מגילוי האפשרויות תעצומות למפעל הקיבוצי הגנוזות באיהוד,
ועל ידי כד נתתי מקום להסברה ,שלא מתיר צרכיו העצמיים של המפעל
הקיבוצי נובע רעיון האיתוד ,כי אם מתיר ״תשבונות צדדיים״.
ואמנם,

עניניה

הכלליים

של

תנועת

הפועלים — התםתדרות

והמפלגה — אינם בשבילי דברים צדדיים וההרדה לבית העבודה הכללי
שבנינו כולנו היא הרדת־אמת .אד לא בזה מקורו של האיהוד הקיבוצי.
אולי תאמינו לי שלא אויב ומתגרה מדבר אליכם :לא מיובל דגניה
מתהיל בשבילי ענין האיהוד .הגיתי בזה הרבה שנים ,כמעט מן הימים
,,

הראשונים .קובץ ״הקבוצה לפני  15שנים היה מכוון לכד .מאמין אני
בתום־לבב

שהמפעל הקיבוצי כ ש ל ע צ מ ו  ,כדי שלא יצטמק ,כדי שיפתה

את כל האפשרויות העצומות השמורות לו ,צריד לרוב״עם ,צריד להתהברות
כל הפלגים לנהל שוטף .אל תקפא שום התהלה קיבוצית בבדידות ,בדלות.
הרבה הושג עד כה על ידי האיהודים ההלקיים הגושייס .האם אין אנו
רשאים ,בכל הצניעות והזהירות ,לקוות עוד ועוד מאיהוד האיהודים?
אין מדרכי להבטית גדולות לעתיד לבוא .גס לא הבטתתי בשעת
,,

יסוד ״אהדות־העבודה  ,והיא נתנה יותר ממה שאפשר היה להבטיה .גם
ההסתדרות נתנה יותר ממה שהבטהנו .ואף המפעל הקיבוצי יכול להיות
יותר ממה שהוא היום ,בעל היקף יותר ,בעל יכולת משקית יותר ,בעל משקל
ציבורי יותר ,בעל השפעה גדולה יותר על היי ההסתדרות והישוב.
דברים אלה ,לכאורה ,הם מההנתות הראשונות של הקיבוץ המאותד.
השאלה היא אם עניניו האמיתיים של המפעל הקיבוצי מהייבים איהוד
מקיף וכולל ,למרות הטיפוסים השונים? השאלה היא :היכן צפויים ת ת י ם
יותר גדולים לעצם המפעל הקיבוצי? ב ן ־ צ י ו ן אמר כאן :״תאם האיתוד
הוא איהוד מ צ ע י ם ? הלא זה איהוד מ פ ע ל י ם ! איתוד מפעלים מוליד
כוה ,איהוד מפעלים יוצר אנרגיה הדשה .האומנם אין להשוב שרצון
היצירה והמרץ החלוצי וכוח הכיבוש והיצירה והשאיפות הםוציאליםטיות

ז
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הגנוזים בגוש קיבוצי שני עם תנועת״הנוער אשר אתו — האומנם כל זה
איננו שקול נגד משהו שישנו בארגון מיותד?״
ואני אוםיף :כשם שהקיבוץ המאוחד גילה אפשרויות שלא היו
לקבוצות הנפרדות ,כד גם אותו קיבוץ מאוהד שיקום מתיר איהוד הקיבוץ
והחבר שמורות לו אפשרויות שלא נגלו לקודמיו .סוף םוף לא מה שכתוב
במצע הוא העיקר ,כי אם כוה־העשיה של בעלי המצע .ותםלהו לי אם אעיז
ואשאל :םעיף השוב זה ״מלאכה ותרושת״ שבתקנות הקיבוץ המאוהד —
האם באמת כל כד גדול ההבדל בין אלה שיש להם הסעיף הכתוב ובין
אלה שאין להם ? האומנם הצלחנו בכוה הסעיף הזה ליצור תרושת קיבוצית
בהתאם לשאיפותינו? או ענין ״גדול וגדל״ :לפני כעשרים שנה העלה
ל ב י א את רעיון הקבוצה הגדולה .ו ב כ נ ר ת ש ל אז ,עם הפלהה ההרבה
שלה ,בהשקאה של עשרות דונמים ,בתוםר כל תעשיה וריתוק מן העיר
ובתנאים הכלליים של אז ,קמה קבוצה בת ששים .עתה,

אהרי עשרים

שנה א ל ה  ,יושבים אנו במפעל הגדול ביותר של הקיבוץ ,המפעל הממוזג
משני גופים ,בקרבת עיר־התעשיה הגדולה ביותר בארץ ,על שטה קרקעי
גדול ובמשק חקלאי מפותח ,עם תנאי תהבורה מצוינים ,בעזרה ובדרבון
של

ק י ב ת גדול ורב־כוח ,מדריד ומותה ,והוא מכיל

 600חבר .הכל

יודעים כמה מאמצים הושקעו כאן כדי להגיע ל כ ך שום אדם לא יזלזל
במה
והברה

שהושג

ביגור׳ אד

מבתינת

האידיאולוגיה,

הדוגלת

במשק

גדול

גדולה ,הלא יותר לשאול :הזאת היא ההתקדמות המכסימלית

לקראת משק גדול והברה גדולה בתנאים שהם מיוהדיס במינם בארצנו,
שלא נזדמנו עדיין לשום מפעל קבוצתי אהד? והאם בשם ההפרש בין
הגידול הזה לבין הגידול של משקים קבוצתיים אתרים אפשר לטעון כי
באיהוד צפונה הסכנה שתמנע את הגידול והצמיהה?
ומנין לכם סברה זו ,ועוד בבטהון כזה ,כי הרחבת המסגרת מהייבת
״נתשלות״,

מסכנת

את

הקצב ,את המרץ של

המפעל ,מהלישה

את

ההתאמצות ,את המתיחות? לא אקבל על עצמי להעריד אישים ומקומות
ולשקול את מידת תלוציותם ומאמציהם .יודע אני שיש גילויים הלוציים
מכםימליים בפינות שונות .ויש שהזרקור מאיר רק פינה אתת .היום עומדת
הניתה במרום המתיתות התלוצית ,למתר מפנים את האור ממנה .אמדו
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כאן אנשי ״רביבים  /שלהם ״אין ים ואין הרים״ .זה ניתן להיאמר לא רק
עליהם ,כי אם על רבים הצועדים באמונה בתלם ההלוצי.
אין ההלוציות נקבעת על פי גושפנקה בת־יומה .בצדק אמרה
שבע

בת•

שכסר־ההורש בתנאיו הוא אינו נופל במאמץ הלוצי מיגור .יכיל

אני למנות כמה וכמה גילויים הלוציים עילאיים ,אישיים וקבוצתיים,
במסגרת זאת או אהדת.

יכולתי להוסיף ולומר,

שאף על פי שעקרון

התרושת הוא עקרונו של הקיבוץ המאוהד ,הרי ש״השומר הצעיר״ הוא שזכה
להקים

את מםעל־התעשיה הקיבוצי הגדול ביותר לפי שעה ,״נעמך ז

אף על פי שבשום גוש קיבוצי לא הודגש כל כר ענין האינטנםיסיקציה
התקלאית כמו בקיבוץ המאוהד — הרי ענין הבננות במשקי עמק הירדן
או התמרים בכנרת ודאי אינו נופל מכל מאמץ הלוצי־הקלאי! אף על פי
שהקיבוץ המאוהד היה הראשון שדגל ברעיון השיתוף והאהריות ההדדית
של המשקים הנכנסים לתוכו ,הרי מתן האדמה של משקי עמק הירדן,
הנמנים על ג ו ש י ם ש ו נ י ם  ,לשם יסוד ״אפיקים״ — הוא מעשה רב
של שיתוף ואתריות ביךקבוצתית שלא ידענו דוגמתו .וגם בענין קליטת
עליה זכינו לתידושים לא שיערנום :עלייודהנוער )שמבהינה איכותית היא
ודאי צורודהקליטה המעולה ביותר( עשתה את כל משקינו לקולטי-עליה
יותר ממה שהיו .גס כאן ודאי יש זכוודראשונים ,אד לא שמענו שקיימים
הבדלים בגישה לדבר.
על פני כל תנועתנו פזורים ניצוצות ניצוצות הלוצייס .ויש שהם
דועכים בבדידות ,בזעירות ,בהולשה ,בהוםר־עידוד .וכי לא מן הראוי ללכד
את הניצוצות ללהבה ז אד יש הושבים כי אורו של פלוני כהה יותר
ולפיכד לא כדאי לאהד את כל הניצוצות ללהב אתד.
קשה לי להבין זאת ,כשם שקשה לי להבין הברים המאמינים אמונת־
אומן במפעל הקיבוצי ,בהכרה הפנימי שלו לגדול ולהתרהב ולהסתער
לקראת כיבושים הדשים ,והם סבורים כי הצטרפות עוד עשרות משקים
ואלפי תבריס ונועד עתידה לגרוע את רצון הגידול וההםתערות והכיבוש,
לצמצם אותו עד כדי יאוש.
וכן מתקשה אני להבין את האמרה :״שאם לא תהיה מרות ,אזי כל
מקום ידאג לעצמו וישמור על עניניו ,ולא ירצה לגדול״ .נניה לסי שעה
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לשאלת המרות ולפירושה המדויק .אך מכלל האמור אתה שומע כי המשק
כשהוא לעצמו ־ ־ מתוך דאגה לעצמו ושמירת על עניניו — אין לי צורך
בגידול .והרי הדברים נאמרים מפי אדם אשר לבו שלם עם המשק הגדול.
האם אין להסיק מכאן שגידול המשק זהו מין ״עשיית־תשובת״ ,מין סגפנות
שאדם מטיל על עצמו ,ובדרד הטבע אין שום אדם משתוקק לכד? ואני
הייתי סבור ,אולי מפני שאני אדם היצוני ,כי הצורד בהברה בלתי־
מצומצמת ,רבודהאפשרויות ,הוא

צ ו ר ר הרבים ,ורבים בוהרים ויבחרו

בכד מ ר צ ו ן  ,גם מבלי שמלמעלה יכו על ראשם ויאמרו :גדל .נימוקים
כנגד האיחוד ממין זה מזכירים לי אותה תסיסה של יהודים יראי־שמים
הסבורים כי גדול שכרו של אדם כשהוא עושה מצלה לא מאהבה אלא
מיראה ,לא משום שהמצנה ממלאה לבו שמהה ,כאילו אין זו מצלה כל
עוד אדם מתענג על עשייתה׳ אלא אד ורק כשהוא מתענה על ידה .אד
מדוע יתשבו אנשי־קומונה ,השמהים בהלקם ,הגאים בתלוציותם ,הנושמים
אויר־העפלה ,הששים להסתערות — מדוע יהשבו הם כי גידול המשק
וההכרה הוא למורת רוהו של הבר הקיבוץ ,עול שימהר לפרוק מעליו
ככל שיהלש הלהץ מלמעלה?
ולעצם ענין המרות .מן הויכותים למדתי

כי מי שמבקש איהוד

הזקה עליו שהוא מזלזל בערד המרות בהיי ההברת ,שלדעתו אין היצירה
הציבורית טעונה לא כלים ולא מסגרת ארגונית ואף לא מילוי־התהייבויות
שנושאיה מטילים על עצמם .המושג איהוד גובל כאן ,כנראה ,עם פריקת
עול ,עם ״היים נוהים״ .עם ״איש הישר בעיניו יעשה״ .נמצא אמנם מישהו
שהזכיר את ענין ״ניר״ והויכוה שהיה לי ,המאחד ,עם ההוששים למרותה
של ההסתדרות הכללית .האם צריד אני ללמד זכות על עצמי ,שכל יפני
בארץ נלתמתי נגד משטר של הפקר ,בעד היים שיש בהם חוק והובה
וקבלודעול־מצוות ואהריות וסמכותו כלום יכול לקום איזה מפעל ציבורי
בלי מרות חברתית־פנימית ? אנו ,הנלהמים להברה מתוקנת ,לגאולה מן
ההפקר ומעריצות שבהפקה אל נתן לסלף את המושג מרות ,אל נתליף
מרות

ב ה ת ע מ ר ו ת  .אני רוצה ורוצה במרות הכלל׳ אד אינני רוצה

בשום התעמרות ,אפילו של הכלל .מדוע אני רואה צורד לומר זאת ז מפני
שכל תקופה סובלת ממגםות שלה .ובימינו ,כשמושגיס אנושיים נעשו כל
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פך בלתי־יציבים ,בזמן שפל פך קל לקפוץ מסוציאליזם לפאשיזם ,מהוסש
מוחלט לשלילת כל חופש ,מאינדיבידואליזם קיצוני לאבדן כל ערך אדם,
בימים שהמונים משתעבדים מאונם וגם מרצון — בימים אלה חייבים
כולנו לתםן את נפשנו מפני הידקי התקופה ,ולא יגונה הדבר אם נהנד
את עצמנו לדעת ולזכור כי מרות בתברתנו פירושה :מכסימום של יצירה,
אד גם מכסימום של זכויות־אדם ,אחריות לכלל ואהריות לפרט.
אל נטיל פהדים על עצמנו במלה מרות .האם נאמר כי מרות פירושה:
מלוא השלטון למזכירות? לא .המזכירות אינה אלא המוציאה לפועל .ולמה
לנו המרות? כדי ליצור מאנשי ההתישבות ,מהעולים והנוער ,מהנה־אדם
כזה אשר יתן לקיבה ,לתנועה כולה ,לעם ,את המכסימום שבכוהו לתת.
לשם פר אנו צריכים כלים מלכדים ומגייסים .והכלים שלנו :ההסתדרות,
המפלגה ,הקיבוץ .כל אתר בתחומי פעולתו ,סמכותו ומרוחו.

בשביל קיום כלים כאלה בעלי סמכות ומרות הייב כל אהד לנטות
שכם״ אד האם נהפיד כל שאלה פנימית בבנין ההברה לענין המפלג את
כלל התנועה הקיבוצית? ושמא נסתפק בזה שנדע כי כל הבר בתנועה
הקיבוצית וכל יהידה משקית עומדים לשירות כלל־התנועה ,והם מקבלים
על עצמם תובות ומצוות של כיבושים חדשים ,של עזרה לעליה ,של
התגוננות ,של מתן עזרה לישובים צעירים ,של היענות לתביעות ההסתדרות
והמפלגה ? אם אלה לנו — אל נפלג את התנועה בגלל דברים שאינם יסודי
היסודות.
המשק הגדול וההברה הגדולה השיבותם מרובה .המעלות שבהם
כבר הוכיתו את עצמן ,ועוד יוכיתו את עצמן לכשנשכיל יותר בבנין
ההברה הגדולה ,כשנלמד יותר מנםיוננו .אד האם בבואנו לאהד משקים
לגוש ארצי נאהד אותם לפי גודל המשק או לפי קצב הגידול ? האם הקיבוץ
המאוהד מורכב כולו מיגורים?
מי שמעמיד את כל האיהודעל ק צ ב ג י ד ו ל ש ו ה  ,ורואה בשוני של
הקצב יסוד מספיק לקיום מסגרות נפרדות ,הוא יהיה מוכרה להכיר שגידול
כל קיבוץ ארצי ,עם ריבוי אוכלוםיו וריבוי טיסוםיו ומשקיו ,נושא בקרבו
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את מגמת הפילוג .האס כל כך קל לקיים את אתדות המסגרת הארצית?
נאמר ,המרות לבדה אינה מקיימת את האתדותן דרושה איסוא

כבר

מ ד י נ י ו ת מעשית כזאת שתקיים את האיהוד ,דרושה שיטת־הינוד כזאת.
אם אין לו לרעיון האיתוד תשיבות עקרונית — מדוע לא יתפלג קיבוץ
גדיל לפלגים שונים לפי בני־הגונים אשר יציצו בקרבו?

פשט מנהג :כמעט כל מי שמדבר נגד האיהוד ,ובפרט מי שבא לומר
משהו )בלתי מחייב( בזכותו ,מקדים ומסתייג מאלה ״הרואים באיהוד תזות
,

הכל  /ומזהיר ומודיע שאין האיחוד נותן פתרון לכל השאלות .מכאן
אתה למד על קטנות־המוהין של אותם העלובים

המבקשים באיהוד לא

פתות מאשר ״פתרון לכל השאלות״ .רכשתי לי קצת בקיאות בספרות־
האיהוד ,ולא מצאתי שום מראה־מקום שבו יוצג האיהוד כקמיע ,כתרופה
אוניברסלית .ומדוע צריר דוקא האיתוד לתת ״פתרון לכל השאלות״?
כשהלכנו לפתת־תקוה לעבוד בפרדסים ,כלום היינו צריכים להיכית כי
עבודת המעדר יש בה פתרון לכל השאלות ? דיינו שהיתה שלב לפתרונות.
,

לא ,האיתור לא יפתור ״הכל  /גם המהפכה הסוציאלית עוד תשאיר משהו
אשר לא תפתור .דיינו שהאיתור יהיה שלב לפתרונות.
ולא בלבד שאיני מציע ״פתרון לכל השאלות״ ,אני גם איני דוהת
פתרון הלקי לשאלה אתת ,אם יש בו ממש באותו פתרון .מעולם לא
זילזלתי באיהודים התלקיים שמבצע אצלנו כל גוש .כי לא נכון הדבר
שרק הקיבוץ המאוהד יכול להתברר בצירוף־גופים .הבר הקבוצות צירף
אליו את גורדוניה ,קבוצות של נוער ציוני ,ועשה איהוד עם המכבי הצעיר ז
״השומר הצעיר״ צירף אליו בשעתו קיבוצים חלוציים מגליציה ,ולפני זמך
מה את ״ורקלויטה״ .ולא הייתי מזלזל גם ב״ברית התנועה תקיבוצית״
אילו היתה בת־קיימא.
אד הייה של ה״ברית״ היו קצרים .ושאלה היא מדוע בטלה? מדוע
אי אפשר היה לה שתתקיים ברית אידילית כזאת ,שהכל הסכימו לכאורה
שלא תהול עליה הכרעת ברוב ולא סכנת מרות ושלא יעשה בה שום דבר
שלא על דרד ההסכם הכללי .ואפשר אין זה מקרה ,ואין זה מפני עין הרע
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,

של המאחדים או תשישות־כוה של הםידי ״הברית  /אפשר בא הדבר
מפני שאיהוד איננו ענין של מםגרת .איהוד זהו דבר ש ב נ ש מ ה  .ואם אתה
מאחד את הגופים ואינד מאהד את הנשמות — אין אתה מביא לעילם אלא
גילם שאין בי רוח חיים.

בקיבוץ המאוהד מרבים להדגיש את הרצון לאיחוד עם ״השומר
,

הצעיר  /הבננה לאיהוד

,

פ ו ל י ט י עם ״השומר הצעיר  /ואף על פי שיש

מנמקים את צורד האיהוד הזה בנימוקים של ״שמאל״ ו״ימיך,

מיונים

שהם בעיני הםרי כל שהר )״פועל ערבי קבוע״ מהו :שמאל או ימין?
״מדינה דו־לאומית״ מהי :שמאל או ימין? ״נייטרליות של ארץ-ישראל
,,

במקרה של מלהמה עם היטלר מהי :שמאל או ימין?( ,הריני אומר לכם
,,

שאני שואף לאיהוד פוליטי עם ״השומר הצעיר לא פתות מכל אדם אהד
,,

בקרבנו .הילוקי־הדעות שיש לנו ,לכולנו ,עם ״השומר הצעיר אינם שקולים
נגד האתדות ,שהיא מן הגורמים המכריעים בגורלו של כל מעמד־פועלים
,,

בעמו ובעולם .ואת הוםר האיהוד בינינו לבין ״השומר הצעיר אני הי כפצע
עמוק בלב תנועתנו .אני מאמין כי גם האיהוד הזה בוא יבוא ,ואיני יודע
אם יקרב או ירחק׳ אד בדי לי כי לא יבוא בטרם יקום האיהוד במפלגה,
בין הקיבוץ המאוהד והבר הקבוצות! מי יודע איזו קטטטרוםה צריכה עוד
,,

להתהולל בישראל כדי שיבוא האיהוד בין ״השומר הצעיר ומפלגת פועלי
את־ישראל׳ אד איהוד קיבוצי זה שאתם דותיס אותו בכל כוהכם — הוא
יהיה שלב ראשון לו.

בירור שאלת האיהוד ,במלוא תכנה ,יכול להיות בשביל הקיבוץ
ובשביל התנועה כולה בירור הברי מפרה .אד ,לאסוננו ,הוא מתנהל באוירה
כאובה ,הנוטלת את הופש הבירור והופכת אותו לויכות מריר ,אולי ללא
תכלית .אם אין שני הצדדים בויכות שוי־זכויות ונאמנים זה על זה
ברצונם ההלוצי ובדבקותם במפעל הקיבוצי

ובתתירתם לקראת

המטרה

המשותפת ,אס איש הקיבוץ יכול להכריז כנגד האיהוד :״אני נאבק על
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קיומי כאיש התנועה״ ,אם הקיבוץ חי בהרגשה שבעצם הצעת האיהוד אתה
יורד להייו ,אם איש התנועה הקיבוצית הי בהרגשה

שתביעת האיהוד

ותביעת הבירור מסכנות את קיומו — מה תקוה מתוספת בירור?
לפני הדשים אהדים ,בטרם נשלתתי ללונדון ,היו לי כמה שיהות
יסודיות עם חברי מזכירות הקיבוץ .איני יודע מה ידוע בקיבוץ על אותן
הפגישות ,איני יודע אם נשתמר פתטוכול טוב מאותן השיתות .כמה דברים
שנשמעו שם היו בעיני השובים הרבה .נשמעה בתוקף שלילת האיהוד.
נשמעה גם נימה אתרת ,המהייבת את רעיון האיהוד ,אס גם אינה יודעת
מה הדרד להגיע אליו .באתת הפגישות נשמע גם קול בודד של

תובע

איתוד .אף אני אמרתי את שלי .ישבנו שבת הברים ,אשר גם בחילוקי־
דעות יודעים להאזין זה לזה .לא דיברנו הלקות ,לא טישטשנו .דיברנו
גלויות ,איש איש כאמיתו .וכשנמצאתי למד מן השיתות הללו ,שראיתי בהן
נםיון אהרון להידבר עם הברים ,כי מן הנוכהים במסיבה ההברית הזאת
T

אין תקוה לאיתוד ונתתזקתי

בהכרתי כי אין לי מקום עתה

בהיינו

ההםתדדותיים והמפלגתיים — קם יצחק םבנקין ואמר לי בקירוב כך :דעה
זו ששמעת כאן מפי קבוצת הברים אינה הדעה היהידה בקיבוץ .גם כאן
יושבת קבוצת הברים הרוצה באיהוד ,אם כי נמנעו מהביע זאת בבהירות
ובתקיפות .ויש תברים שדעתם אולי קרובה יותר אליד.

איננו יודעים

מי הרוב ומי המיעוט .תבוא המועצה ותקבע .יתכן שהרוב בקיבוץ רוצה
באיחוד .אד דבר אחד ברור :נלד כולנו יחד .נילתם על דעותינו׳ אד לא
ניפרד .אס נקבל את האיהוד ואם לא נקבל ־־־ הקיבוץ המאוחד ילד יחד.
כד נאמר לי ,והדברים היו השובים לי מאד מצד תכנם ,וגם ראיתי אותם
כמתייבים אותי .לא שהם הניתו את דעתי .שום דבר במקום האיהוד לא
ינית את דעתי .אין אני יכול לקבל את היינו התנועתיים בלי מגמת־
איהוד היה ומתמדת .אד הידיעה כי שאלת האיהוד איננה נקברת ,כי
הקיבוץ עומד ,ויודע שהוא עומד ,בפני הצורר לפתור את השאלה ,והוא
יפתור אותה כהטיבה אתת ,ופתרון היובי איננו מוצא מהשבון ,והתלטת
האיתור אם תתקבל ברוב תתייב את הקיבוץ בולו — ידיעת זו אמרת לי
כי עוד לא הכל אבד .ועל יסוד ידיעה זו באתי אליכם להשתתף אתכם
בבירור.

והנה מצאתי כאן אוירה

אהרת

לגמרי.

הניםוה
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כצנלםון

האיהוד — מקיים את הקיבוץ ,מהייב האיהוד — מהסל את הקיבוץ .אם
זאת היא התפיסה — מה רשות יש לי לדבר כאן! הלא לא כידיד וכהבר
אני בעיניכם ,כי אס כמניף גרזן על ןגרכי הקיבוץ.
רק לפני שנה ההלימה ועידת רתובות ,בהשתתפותם המלאה והעדה
של כל ציריה ,על איחוד הנוער ועל איהוד התנועה הקיבוצית .והנה הלק
אהד השוב במפלגה רואה עצמו פטור מההלטה אתת שהצביע בעדה ,והלק
שני השוב דואה עצמו פטור מההלטה שניה שהצביע בעדה .אפשר לא
נאה לאורה להיות כנושה ,או לתיות מזכיר עוון ,ואין אני רוצה בזה .אני
רק הייב לא להעלים מעצמי את ההכרה המרה ,כי שתי ההתלטות התשובות
ביותר בהייה הפנימיים של תנועת הפועלים בארץ אינן מתייבות את מי
שהן תלות עליו.
במצב זה מה תועלת בהוספת נימוקים ובבירורםז אני עימד מול
קיר אטום .וכל נגיעה בו מתפרשת כהתנקשות .ויודע אני ,היי אינם הייס
באוירה של פירוד הברים וריהוק־לבבות׳ אד לא בידי להביא את האיתוד.
אין יהיד יכול להביא את האיהוד .אין איהוד בלי רצון הציבור המתאהד.
באתי אליכם לשמש אתכם .לכם ההכרעה :לקבל או לחזות.

במועצת נען
)מועצת הקיבוץ המאוהד .תמוז תרצ״ט(
לא זאת הפעם הראשונה לי לדבר עם הברי הקיבוץ בשאלת האיהוד,
אד זאת הפעם הראשונה ניתנת לי ההזדמנות לדבר עם הקיבוץ כולו,
במועצתו ,בשאלה זו .ואני הש בכובד האחריות .הויכות מתנהל הפעם —
לא אגיד באופן תברי ,תברות דורשת יותר ־־־ באופן ג׳נטלמני .אד ידענו
כי רגשות חמורים תוססים מתחת לויכות .וכל משתתף אתריותו גדולה,
ויתכן שהשתתפותי אני כאן מתייבת ביותר.
אמר פה יצחק טבנקין :דרוש בירור ,אולם צריך שהבירור לא יהפף
לגיהינום .דברים נכותים .ויש לקיים אותם בשעת בירור ולפני בירור ,ולא
רק במועצה ,אלא אף לפני התכונה למועצה .כולנו הייביס בדאגה לכד.
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א ה לצערנו ,גם מי שנשמד לנפשו לא תמיד יש בידו למנוע את הזולת
מראות את דבריו בגיהינום.

נתנםיתי בזה.

היתה לי פעם פלוגתה עם

אדם ה נ ע  pעלי ביותר ,עם א .ד .ג ו ר ד ו ן .שום פלוגתה לא היתה יכולה
לרופף את הערצתי ואת הרדתי לאיש׳ אד ידעתי גם ידעתי כי א .ד.
גודדון קיבל את יצירת ״אתדות־העבודה״ כ״גיהינום״ .בכל לבי הפצתי למנוע
ממנו צער זה• אד לא הצלתתי להביא אותו לידי ראיה אתרת ,ולותר על
״אהדות־העבודה״ לא יכולתי• היתה זו לי שליהות יקרה ואכזרית ,ולא הייתי
רשאי לפטור עצמי הימנה.
וכן כשבאתי — לאהד שתיקה של שנים ,לאחר התבוננות והרדת•
נפש — לומר ברבים את דברי לתנועה ,נודע לי שגרמתי בזה צער לכמה
הברים ,שכמה אנשים יקרים לי קיבלו את דברי כפגיעה ,כעלבון .ביקשתי
להבין זאת — ולא עלה בידי .רק בזמן האהרון עמדתי על כד ,כי לא דבר
קל הוא להבין .ובין הצרות הגדולות השמורות לנו יש גם זו :שהברים
הדלים להבין זה את זה .הנה יושב אני ומקשיב .ולכאורת:
אותן הדרכים,
ההבנה:

לא

א ו ת ו ההזון,

א ו ת ה נקודודהמוצא .הדברים קרובים ,ופתאים — הדלה
א ו ת ה המסקנה ,אלא היפוכה .היכן הטעות?

אינני רוצה לצער ,רצוני להימנע מביטויים שיש בהם כדי לצער,
T

אד יודע אני כי יש הברים אשר ע צ ם המחשבה שלי גורמת להם צער.
ואם מהשבת האיהוד,
תנאי

שהיא בשבילי מתשבת־היי בארץ,

שהיא

למכםימליזם טוציאליםטי ולמכםימליזם ציוני — יש מי

בעיני
שרואה

בה עתה ״היםול ערכים״ ו״פירוק תנועה״ ,הרי זה מצער .ודאי מצטער מי
שמרגיש ככה ,מצטער אני שיש מרגישים אותי ככה״ אד האם יכול אני
לעשות נתודרוה לידידים ולהמתלק ממד .שאני תושב

לתיוני,

למועיל,

להכרתי ?
ושמא נתנה תנאי אתד בויכות ,שלא נשתמש בהגדרות פסיכולוגיות,
שלא

נדבר

על

הברים

״עייפים״

ולא־עייםים,

״אוהבים״

ולא־אוהבים,

״הלשים״ והזקים ,״מיואשים״ ומאמינים ,״נהשלים״ ומתקדמים? אולי נסכים
כי בדיד זו אפשר להוסיף עלבון על עלבון׳ אד לא להוכית צדקת רעיון,
ונתליט לפיכד לדבר בקטיגוריות עניניות וממשיות יותר ,כאילו היינו כולנו
הברים שוי-זכויות.
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כצב ל ם ון

לא אמלט הפעם מלעורר את שאלת זכותי להשתתף בבירור זה .לא
T

הייתי הפץ להעסיק אתכם בשאלתי האישית ,אך אינני רשאי להשתמט
ממנה .איש לא בא ,הלילה ,לפסול את זכותי׳ אד ראיתי שאהד הנימוקים
ההיזרים

שבהם

פותתיס נואמים

וכותבים

הוא:

שהויכוה על האיהוד

״הוכנס אלינו מבהוץ׳ /והיות שאינני מכיר הרבה אנשים היצוניים האשמים
בויכוה זה

הריני נוטה לקבל את הגדרת ״ההוץ״ על השבוני .ובשיהות

פרטיות אומרים לי הברים טובים :״אתה הוא שהבאת עלינו את הצרה
הזאת״ .אילו הייתי אף אני סבור כמותם אפשר הייתי מתגאה בכד .אלא
שתמה אני על תברים שנתהנכו בכל מיני אסכולות סוציולוגיות ,ואף על
פי כן נוטים הם לראות בתסיסה שהקיפה רבים ,מעבר לכל מתיצות,
״מעשי ידים״ של מישהו מבחוץ .הואיל ונימוק אישי זה יש לי מהלכים,
אומר בו משהו.
לא באתי אליכם בפאםפודט של איזה זרם קיבוצי ,וכל עוד לא
תהיה התנועה מאוהדת לא אקנה לי פאםפירט כזה• אד ה ק ת כבר מלאו
 29שנים מאז הצטרפתי לקומונה הארצית

הראשונה

בארץ,

שקדמה

לגדוד־העבודה ולקיבוץ המאוהד .והשתתפתי בשלושת סניפיה :בהדרה,
בסגירה ובאום־ג׳וני.
לשום מפלגה,

לא במקרה הצטרפתי.

היססתי וגיששתי,

בביאי לארץ לא נצטרפתי

אולם בלי פקפוקים יתירים נצטרפתי

בהדשים הראשונים בארץ להסתדרות זו ,״עבודה״ שמה,

אשר ביקשה

לקיים גם חיי קומונה וגם תפקידים כיבושיים .ואם לא המשכתי בה
הרבה ,הרי לא מפני שעזבתיה ,אלא מפני שהיא לא האריכה ימים ,ואולי
גם מפני שהיא עזבתני .אמנם ,לא בגלוי .את הטאי אני מזכיר :הייתי
״תדש״ ותמים ,קיבלתי באהבה את סדרי הקומונה — שויון ,שיתוף ,עול-
הובות ,הליכה ברצון לאשר נשלתתי .תתילת הייתי הבר בסניף הדרה.
היו בו עשרה הברים .בימים ההם היה זה כמעט קיבוץ גדול .סיינו
בקומונה ,אך אכלנו במטבה הכללי של פועלי הדרה,

והיינו ביהםי•

הברות טובים עם שאר הפועלים ,גס עם ״הקומונה״ האתרת שהיתה אז
בהדרה ,זו של דגנית לעתיד .היו בינינו תברים בלתי־מסלגתיים ,בתוכם
מנדלי פורטוגלי ,היו הברי ״פועלי־ציון״ ,בתוכם יוסף זלצמן ,היה גם הבר
של ״הפועל תצעיר״ .וזאת לדעת ,היתםים אז בין המפלגות היו רהוקים
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הרבה יותר מן היהסים עתה בין הקיבוץ המאוחד וחבר־הקבוצות .אולם
,

כשהגעתי לםג׳רה מצאתי שם יהםים מםוכםכים בינינו ,אנשי ,״עבודה /
לבין פועלי המקום ,ובפרט לבין חברי ״הפועל הצעיר״ ,במקום שביניהם
בךצלן.

היה

הקשים

היהםים

הללו

פגעו

בי

מאד ,כי

הייתי

םבור

שהקומונה יש לה תפקידים הינוכיים בקרב ציבור הפועלים ,ושאי אפשר
למלא

אותם מתוך תהרות והתנשאות .וכשבאתי בפםה תר״ע לועידה

הראשונה של ״עבודה

,,

)באום־ג׳וני ,בבוסתן האפנדי(,

עמדתי ,הצעיר

בהבורה ,בתרדת־כבוד בפני התברים שקדמוני׳ אד עם כל זאת לא מנעת*
עצמי מהביע את תמהוני ואת צערי על היהםים הבלתי־בריאיס שבין
םניפט לבין שאר הפועלים בםג׳רה .לאהד הערתי זאת גילו בי כבר אז
אדם בלתי רצוי ,ונענשתי ,אם כי לא במפורש :פשוט ,הורתקתי מידיעת
הענינים,
למצב

ולאהר זמךמה הודיעוני שהקומונה מתפוררת ,ואני הותזרתי

של

פועל

בודד.

הואיל

ואמרו

לי

שעבודת

נגמרה

הקומונה

ב״דפיציט״ — מבלי שידענו את השבונו ואת סיבותיו — הבאתי כעבור
זמן למי שהיה מיסד הקומונה ומסרתי לו את ה״נאפוללך זהב הראשון
שתםכתי

מעבודתי

לכיסוי

הגרעון.

ובזה

נגמרה

השתתפותי

בקומונה

הראשונה בארץ.
סיפרתי לכם פרק קטן של פרי־היטטוריה,

אולם

לא

בזכות זה

תובע אני לי את הזכות להשתתפות פעילה בבירור זה .אני תובע לי את
הזכות כפועל ארץ־ישראלי שהדבר נוגע להייו ,כאיש ההסתדרות ,כאיש
המפעל

הקיבוצי אשר בשליתותכם ובעזרתכם נטרד ממנו.

יש

שאני

מפקפק בתועלת הדיבור ובוהר בשתיקה׳ אד על זכותי ,זכות פועל בארץ
ותבר ההסתדרות ,ל ת ל ת את מעשינו ולדבר בהם ,אינני מותר.

ואיני

רוצה לקבל אותה בפריבילגיה אישית .קובל אני על המונה ״סתורת׳
,

חוץ  /מפני שאומרה מעיד על עצמו כי הוא רואה את האיהוד כענין של
הוג סגור ,ולא כשאלה גדולה הנוגעת לכלל־הפועלים כולו.
מי שמדגיש את תשיבות ענין האיתוד לגורל תנועודהפועלים כולה,
אומרים לו :אתה מדבר מתיר תשבונות מפלגתיים או הסתדרותיים ,ולא
מתיר צורר הענין גופו .ועתה נוסף לכך גם הביטוי ״מהות אדמיניסטרטי
,

בית  /כלומר ,אותם האנשים הקרויים פעם ״מנהיגים״ ופעם ״אנשי האפרט״
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יש להם ״תשבונות לבקש את האיהוד ,אך המפעל הקיבוצי אץ לו אותם
התשבונות .יש לו תשבונות משלו ,ואילו התשבונית של המפעל הקיבוצי
עצמו אינם מצריכים ,כנראה ,איהוד.
בתמימותי הייתי סבור ,כי הצורך שיש לו למפעל הקיבוצי

עצמו

באיהוד אינו טעון הוכהה ,וכי הדנשת תשיבותו של האיתור הקיבוצי
לכלל־התנועה אינה גורעת ,אלא מוטיפה .עתה נוכהתי כי טעיתי ונתתי
מקום לטעות .ולפיכד אומר משהו בזה.
נזכר אני בוירגילי ,אהיה של רוזה כהן שלנו ,שהיה נוכת כאורת
בועTת ״אהדות־העבודה״ בעיךהרוד .הוא היה ,כידוע ,בן ה ״ ב ו נ ד  /אך לא
פהות מזה היה גם בן הםידי קופוטט .הוא הקשיב רב קשב לויכותים
בועידה ,היה נרגש מאד ואמר לי,, :אצלנו היו אומרים כי בהצר הרבי
מתגוללת דוה' הקודש על הרצפה .ואני אומר לד :כמה דוה הקודש
מתגוללת

אצלכם

דוה הקודש של

על הרצפה ד ואף אני אומר:

היצירה הקיבוצית מתגוללת בארץ על מרצפות תוצות ואין מי שירים
אותה .זאת הועשתי.

מי

שימנה

את

ההבדים

הנמנים כיום הזה

הקיבוצית — ימנה בגאון את האלפים:

על

פלגי

התנועה

כד וכד אלפים לזה ,וכד וכד

אלפים לזה ולזה .אד אני רואה את האלפים אשר היו

צ ר י כ י ם להיות

בתייר זה — ואינם .בלי כל קשר עם הויכוה הזה ,המתנהל בינינו ,הריני
תוהה זה כמה שנים על העובדה,

שלא רכשנו

ולא

קלטנו

במפעל

השיתופי את כל מי שצריד היה ויכול היה להיות בתוכו .רבבות פועלים
הגיעו לארץ בכיסופים — לא תמיד ברורים — למפעל הקיבוצי .רבים
מהם אינם מגיעים כלל לקיבוץ ,לשום זרם קבוצתי .רבים מגיעים ושוהים
בו שעה קלה .ויש אשר מסיבות מקריות הם מוצאים מתיר מעגל היי
השיתוף ,בלי שגמרו את ההשבון ,ולמעשה הם נשארים ב ח ח כל ימי
הייתם ואינם מוצאים את הדרד הזרה .כמה פעמים אני שואל את עצמי:
האם מוכרה הדבר להיות ככה? בדעתי את הכותות העצומים המשוקעים
במפעל הקיבוצי ,את התעמולה הגדולה והמתמדת ,את הקנאות ה^הטת,
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הריני שואל :האומנם צריכים הדברים להישאר ככה ,האומנם אין למצוא
דרד לכל אלה ז
מה שאני מדבר על האיתוד מתבייש אני להיראות כמי

בכל

שמשבת את הםהורה שלו ,וכמי שמבטיה הרים וגבעות .בוהר אני להדגיש
את ,,סור מרע״ ,מתיד אמונה כי ה״עשה טוב״ צפון בתוכי• אד אינני
מתימר כי יודע אני את

מ י ד ת הטוב הצפון בו .ועם זאת אינני אומר

כי האיהוד יביא את הרפואה השלמה למדוינו השונים,

אד

כל

אדם

הכואב את כאב מפעלנו ,ההפץ כי המאמץ התלוצי לא יהיה נידח ל ק ר ך
זוית של היי הארץ )ובתקופות ״פרוטפריטי״ נדמה שכל המפעל הקיבוצי
נדהה לקרךזוית( ,מוכרת לשאול את עצמו :האומנם ממצים אנהנו את
כל האפשרויות הקיבוציות? האם קיומם של גושים שיתופיים נפרדים
מאפשר את מיצוי כל האפשרויות?
דוגמה

אהת:

תדושת.

כעשרים

שנה

מדברים

אצלנו

בזה.

בתקלאות ,על כל פנים ,איננו כמות מבוטלת .אד מה הספיקה תנועת
הפועלים להקים בתעשיה?
אנהנו

להיות

מרוצים

והמעט שהוקם האם הוא בריא?

היכולים

תיצרנית?

״דעייד

מנםיונותינו

בקואופרצית

התרושת הדל זה מכבר להיות נהלת הקיבוץ המאוהד לעצמו ,יש למצוא
מאמצים הרשתיים הגונים — עם אידיאולוגיה או בלעדיה — גם אצל שאר
T

האגפים של התנועה .ובכל זאת מה דל תלקנו בתעשיית הארץ .האומנם
לא היתד .לנו אפשרות ,על ידי יצירת הון ציבורי או בשיתוף עם ההון
הפרטי ,להיעשות

ל מ נ ו ף ת ל וצי

בעולם התעשיה ,ולהכניס על ידי

כד רות אתרת ואפקים אהרים לעולמם של פועלי התעשיה? מהו ההגיון
הסוציאליסטי בהתפתתות זו ,שבתקלאות העובדת תופסת השיתופיות מקום
מכריע ,ובתיי תעשיה איננו ניכרים?
דוגמה בתיד דוגמה,

בתכלית הקיצור:

אנתנו עומדים במערכות

הראשונות של הגנת הארץ .ודאי אין עוד ציבור בארץ אשר נותן על
הגנת הארץ יותר :את ימיו ולילותיו והייו .מדוע איסוא נמצאת מתשבתנו
ההגנתית בדלות כזאת ובתלות כזאת? האומנם עלינו להכות עד שיבוא
ההון הפרטי וייצור תעשיית^מגן? וד״ל.
ודוגמת אתרת:

מ צ ב נ ו ב ע י ר  .התנועה הקיבוצית אינה מסתפקת
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בתיי שריון בתהומיה ,היא מבקשת להיות נושאת רעיון השויין אל כלל•
הפועלים .מאז ״גדוד-העבודה״ היה הדבר לדגל .לא תמיד נמצאו הצורות
הנכונות,

מגוהכים

ויש שנאמרו או נעשו דברים הנראים לנו עכשיו

)למשל ,הפהד מפני מושבי־עובדים( .היו גם תביעות לשריון שלא היו
מלווות

כלל היפוש דרכי ההגשמה

כללית״(.

)למשל ,הכרזות־םתם על .״קומונה

אד הית בכל זאת משהו טוב,

לוהט,

הכרה כי יש לקיבוץ

שליהות בתיד כלל הפועלים ולא שליהות שהרכיבו לו מן החוץ ,כי אם
שליתות הנובעת מעצם החניה הקיבוצית .והנה עד מה ניכרת השפעת
התנועה הקיבוצית על היי המוני פועלי העיר ז איני מתכוון לתעמולה
פוליטית של איזת קיבוץ או להפיכת עולמות באיזו מועצה עירונית! אני
שואל להשפעה על היי הפועל,

על הד״ני.

יקרים לנו

כל הגרעינים
אד מותר

הקיבוציים בקרבת הערים :רמודרהל ,קבוצת־הבהרות ,יגור״

לשאול ,האם מדרבנים הם את היסודות השיתופיים בהיי העיר?
מי שידפדף בפנקסים ישנים ימצא את ימי הויכוה על ״שכונת״
עובדים״ )תרפ״ד( ,אשר יבנאלי ביקש לראותה כשכונה שיתופית על שטת
של  5000דונם ,המאתרת תקלאות עם עבודה עירונית ועם עבודת ים.
הדבר לא יצא לפועל .הענין נתקל בקשיים גדולים .ולא רק מצד המוסדות
המישבים .אף ציבור הפועלים לא היה מוכן למפעל כזה .עתה זכתה
אולי יגור להיות שכונודעובדים שיתופית כזאת״ אד בדרד כלל ,הוששני,
כי םדרי־חייו וכוחו היוצר של הפועל העירוני לא נשתנו לטובה.
אינני

אומר

זאת

כדי

למעט

את

ההישגים

התנועה

שהשיגה

הקיבוצית .היו ימים והבר הקבוצה היה יכול לומר לעצמו :אין אני יכול
להעמיס על עצמי את הדאגה ״לכל העולם״ ,דיינו אם הקימונו קבוצה.
מופת להיים אהרים ,והשאר יעשה הזמן או עסקני הציבור .עתה ודאי
ישנם

הברים הרואים

את עצמם

מכםימליסטים ,והם מלאים

הרגשת־

ערכם בזה שמקום פלוני קלט עוד המישים הברים ,ומקום פלוני מילא
את הגיוס שהוטל עליו״ אד אותי מטרידות שתי שאלות:
א .מה יהיה

באמת

ערכו של הסקטור השיתופי

בתיי

כלל•

הפועלים ,היש לו תקוה להדור להמונים גדולים ,להגיע לכיבושים גדולים ?
ב .וכלל-הפועלים מה יהא עליו ?
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שאלות אלה מטרידות אותי ימים רבים .ויודע אני כי התשובה
איננה באיתוד ב ל ב ה אד בלי איחוד ודאי לא תימצא תשובה.
יש מי שיאמר לי :אין לד תשובה יותר מאשר להגביר את הקיבוץ
המאותד .על זאת לא אתוכה .בכל הברה יש אנשים האוהבים כל כד את
מסגרת הייהם ,עד שהם מתשיבים פתות מדי את מה שמחוץ למסגרתם,
והם מעריכים פהות מדי את הקשר הנעלם שבין מסעלם לבין ההיקף
הכללי .הרי כבר היה כאן מי שאמר
״א קאפעטשקע מער

,,

)משהו יותר(.

כי

המאותר״

״הקיבוץ

וטוב לו בזה.

פירושו

ואפשר דיו בזה.

יבורר כל מי שמגביר את המפעל שהוא הי ב ג אד מתיר הנםיון ההמור
של תנועודד״פועלים בדורנו למדנו כי ״הגברת״ הגוף האתר,
תשיבותה,
ו״המשהו

,,

איננה הפתרון המכריע.
הזה

איננו מעור

אהה

כי קיים עוד ״משחו
בוהות

יש

בני־ברית

,,

עם

כל

מחוץ לנו,
ויש

כותות

אויבים .והיכולת הנפשית להבהין בכל הבוהות ,היכולת לא לדתות ,כי
אם

לקרב

את

הבוהות

הקרובים

ולצרפם

לעמידה

אויבים — יש בה ,בשעה המורה ,כדי לתכריע.

יהד

מול

בוזזות

למדנו כי אין ברכה

בהתעלמות ובהקלה בערד הזולת .וכן למדנו כי לא כל פתרון שהספיק
היום ,יספיק גם מ ת ה ולסיכד יש גם צורר לבדוק כפעם בפעם את הכלים.
זהו סוד של כל ״איהוד״.
,,

באן קראו לאיתור ״שבירת כלים  .יתכן שכל איחוד של גופים
ציבוריים אפשר לראותו גם כשבידה אד אם כן הרי שבירה זו באה כדי
ליציר כלי יותר מקיף ויותר מתאים לתפקיד .לאמיתו של דבר ,הרי זהי
מה שתנועתנו היתד ,עושה בשעות־רצון .היא ההליפה כלים אהובים ויקרים
בכלים הדשים ,שעוררו פהד ולא עמדו עדיין במבהן .איני הושש לדבר
על כלים א ה ו ב י ם  .״הפועל הצעיר״ ו״אתדות־העבודה״ היו אהובים על
הבריהם .אפשר לפסול את ההשנאה באמירה שאלה היו רק ״מפלגות״.
איני יודע מה פירוש מפלגה אצלנו׳ אד הללו על כל פנים לא היו מפלגות
במובן

המקובל.

אף

הן

היו

כלים

לתלוציות,

להתישבות,

ליצירת

דמות־היים.
הגידול של תנועתנו ,גלי העלית שנקלטים לתוכת ,מתייבים לעתים
בדיקת הכלים ,אם מתאימים הם לתפקידיהם ,אם לא גדלו התפקידים
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מן הבלים .מכל המשברים העוברים על ראשנו חביבים עלינו משברי-
הגידול,

עברה

תנועתנו

דרד

במה

מהם.

ועוד

תצטרך

לעבור,

אם

תצמה ותגדל.
כנגד זה שמעתי פירכה :מה איכפת אם המפעל השיתופי יש לו
כלים שונים ,למי זה מפריע ,ומה זה מעכב? וכי קיומה של אגודת
סנדלרים מפריע לאגודת הנגרים? ובכן ,אין להביא ראיה מאיהוד מפלגות
על איהוד זרמים קיבוציים ,אד יש להביא ראית מיתםי אגודות מקצועיות
על יתםי גופים שיתופיים .ארשה לי להעיר על צד אחד בלתי שוה
בגזירה שנה זו :אין אגודת הסנדלרים

נ כ ו י ת מגידולה של אגודת

הנגרים ,אין לה דאגה ל״רזרבה״ ,ואין לה השש שמא ילד כל הדור
הבא לנגרות .אד הגוש השיתופי תוא בשביל תבריו לא רק מבנה מסוים
של משק והברה ,אלא מסגרת הטעונה מתיחה ,אשר ככל שתתפשט יותר
כן יגדל ערכה ומשקלה היתסי .בין אגודת הסנדלרים ואגודת הנגרים אין
כל יסוד ל ת ת ר ו ת  ,בין הגופים השיתופיים יש ויש .ותיא שהופכת את
היינו בהסתדרות ,במפלגה ,בהוץ — לשדדרהתהרות .אינני יכול להנית
כי דבר זה מונה בטבעו של מפעלנו הישובי .שמא אפינו חוא שחופד כל
גון ישובי ל״שבט

,,

נפרד ,לטיפוס אנושי נבדל ,לעתים גם ל״השקפוד

,,

עולם מיוהדת או להטיבה מדינית בפני עצמה .והואיל ואנו תיים בתקופה
של קיבוץ גלויות ,כלומר של דודות־עליה הבאים ברציפות זה אהד זה,
והם שעתידים לקבוע בריבויים את דמות היינו ,יובן הדבר מדוע כל גון
ישובי תולה את ״נצתונו׳ ,את התגלמות רעיונו במידה שיעלה בידו
ל ש א ו ב כותות מן ההוץ ,מן העליה ,מן הנוער .מכאן ההתהרות על נפש
כל אלה .וכל הבננות הטובות אינן עומדות בפני תתרות זו) .קראו כאן
ציטטה שלמה משלי ,שבה הגדרתי יהםים מסוימים בין גושים שונים כיהםי
תשדנות ,קנאת ותגרנות .ציטטה זו צריכה ,כנראה ,להוכיה את מידת הפגיעה
שבדברי.

הברים ,לא

בדיתי את

הדברים מלבי .ראיתי אותם ,תייתי

אותם .ומקנא אני במי שנפגע מדברי ,סימן שהייו הציבוריים עוברים עליו
בנתת ולא נתקל בתופעות פוגעות ,מלבד בדברים שלי(.
יאמרו שוב :זהו תשבון של ההסתדרות והמפלגה — שלהן בלבד,
ולא של הקיבוץ והקבוצה .אד הלא דברים אלה מיררו את היי השליהים,
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מיררו את היי החלוץ ,מיררו את תיי הסתדרויות הגוער .הלא דברים אלה
יצרו אוירה המשפילה את כולנו ,המשפילה את המפעל הקיבוצי כולו .ואני
שואל :האומנם לאהד כמה שנים של יחסים בלתי בריאים בין הלקים
כל כד תשובים בתנועת הפועלים ,בין הלקים כל כד קרובים זה לזה —
האומנם לא צריכה היתה לקום מבפנים תסיסה נגד המצב הזה תמעקם
את קומתנו? האם צריד היה באמת שיבוא מישהו מן ההוץ ויזעק זעקה
גדולה ומרה?
אד

מה תועלת

בזעקה ,אם

שומעיה מקפידים

ביותר על אי•

המוסיקליות שבה ,אם היא מעוררת לא הרהורי תשובה אלא צידוק הקיים
וטינה הבויה וגלויה .ושמא אשמה הביקורת ,שמא בגללה ההמירו כל כד
הדברים? קודם אפשר היה להשוב כי היהםים הפגומים הם ענין הגושים
״ביניהם לבין עצמם״ .עתה נמצא כי יהםים אלה הדרו לכל פינה ציבורית
והם

מתישים את כוהנו ,והם מלבינים את פנינו .קשה עתה למצוא

בציבוריותנו ההסתדרותית והמפלגתית איזד .מעמד של תגיגיות או של
השבוךהנפש — ובערבי בחירות לא כל שכן — שאין מבזבזים בו מהשבה
ומרץ ו״יחסים״ על חשבונות ועל שיקולים שאין בהם תוכן ואין בהם רעיון,
אלא היאבקות על יהםי־כותות .האומנם נעלמו כל הדברים האלה מעיני
הברים טובים העומדים בלב המפעל השיתופי? האומנם אינם רואים את
הגל העכור ,העלול להציף אותנו? אינני מבקש אשמים .אפשר כולנו
אשמים וכולנו לא ברצון נודה באשמתנו ,כי לא ברצון ולא מדעת נתגלגלנו
לתוך מצבים אלה• אד לא נצא מהם על ידי שנכעם על מי שמעיז לגלות
את הפצעים .לא כל מי שטוען על הקיפוה הוא המקופה ,ולא כל מי שצועק
הוא הצודק׳ אד אטימת האוזן אין בה תרופה כשהדברים עצמם זועקים.
שלושה דברים :הצורר הפנימי של המפעל השיתופי לצאת למרהב
ולהגיע לכיבושים גדולים יותר! התביעה המצפונית של אנשי השיתיף
ליהםים יותר הגונים ,יותר הבריים ,עס הבדיהם ,אפילו כשיש ביניהם
הבדלים משקיים או הכרתיים או אידיאולוגיים ן והאתריות של הלוצי
ההתישבות השיתופית לגורל ההסתדרות והמפלגה ולדמות הרותנית של
ציבור הפועלים כולו — כל אחד מאלה וכולם יהד היו הייבים ,לדעתי,
להעמיד את שאלת האיהוד כענין היוני ובוער.

ב .כ צ ב ל ס ו ן

166

כנגד זה אומרים :יהיה ערכם של הנימוקים אשד יהיה ,אך מי
שתובע איהוד הרי הוא באופן אוביקטיבי עושה שליהות רעה ,הוא גורם
לפירוק ה ק י ב ה תגדול .כנגד טענת פירוק אני עומד איךאונים .ר צ ו נ ך
אתה קורא לכל מעבר בגיל או בהיקף בשם סירוק .האפרוה יוצא מן
הביצה — הרי הוא מפרק את ביתו .ענף הדש בטרם יבצבץ — הרי הוא
,

,,

״פקע  ,מתפקע משהו .אין איהוד ללא ״פירוק׳ כלשהו ,כשם שאין איהוד
ללא כל תשלום מתיר .כל מהר הוא פירוק של היום .התיים שלא נקרשו,
שלא נתאבנו ,שיש בהם צמיהה ,תמורות ,זרימה — יש בהם גס משום
״פירוק״.

מתיד

מסירות

לקיים

וקידוש

המסגרת

אפשר

לראות

בכל

גידול — פירוק.
כשתבענו את ״הפועל הצעיר״ לאיתור שמענו אותם הדברים :קיים
גוף השוב ,הממלא תפקיד גדול בהיי הארץ ויש לו תשיבות רבה בתיי
הבריו .הם אוהבים אותו ,הם יונקים ממנו וגוף זה הוא מבצר ללשון
העברית ,הוא משען ללאומיות ,לתלוציות ,ואתם אומרים לנו ״התפרקו!״
ואנהנו ,שלא הדלנו לתבוע ,היינו סבורים כי הפירוק הזה הוא לטובת
הארץ,

לטובת העברית ,לטובת

הלאומיות והתלוציות

ולטובת ״הפועל

הצעיר״ עצמו .במה שאהרים ראו פירוק דאינו אנהנו מיזוג הטוב שבאהד
עם הטוב שבשני.
כנגד זאת אומרים לי :אין אתה מבין את מהותו של המפעל הקיבוצי.
אין הוא נעשה מפני שמספר אנשים רוצים בו ומתתברים בשבילו! המפעל
הקיבוצי נעשה על ידי מסגרת מסוימת ואם אתה משנה את המסגרת הזאת
אתה מונע את המפעל ,כי בשום מסגרת אהדת לא יוכל המפעל לתיות,
ולגדול לא כל שכן.
אם טענת זו צודקת אזי יש בה כדי לסתום את הגולל על האיתור.
אם באמת אין קיום למפעל הקיבוצי מבלעדי המסגרת הקיימת כמות שהיא,
אזי אין לנו אלא לההזיק בה ולשמור עליה מכל משמר .אלא שאני תושש
שמא יש כאן איזו טעות .יש שבשרשרת היקשים הל איזה אי־דיוק קטן
באתת ההגדרות ,והוא מידיד אותנו מדרכנו אל שביל צדדי.
אינני מזלזל בערד ״המסגרת״ ,אינני גורם כמי שאומר כי הראשונים,
דגניה ועיךהרוד ,יצרו הכל בעצמם ,ועתה פתתו הדורות ואנו צריכים
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,

לםייעתא ד״מםגרת  /אם נצא ונבדוק את מוצאותיו של כל מפעל קבוצתי
בארץ ,מן הימים הראשונים ,נמצא שכל הוג יוצר היה זקוק גס ליניקה
מן ההוץ .מאהורי דגניה עמד ״הפועל הצעיר״ ,ואילמלא ״הפועל הצעיר״
מסופקני אם דגניה היתה מאריכה ימים ומתגברת על םבכיה .מאהירי
״השומר״ עמדו ״פועלי־ציוך .אילמלא האוירה הרוהנית שיצרו הבוהות
המאורגנים הללו ,״המסגרות״ הללו ,אילמלא הסעד ההברי שנתנו ,לא היו
המפעלים ההתישבותיים ההלוציים הראשונים יכולים אפילו לנבום ,ועל
אתת כמה שלא היו מהזיקים מ ע מ ה
במה איפוא הולק אני על אלה שרואים ב״מםגרת״ את המנוף ואת
הערובה ? בזה שאני מעדיף את ה ת נ ו ע ה על ת מ ם ג ר ת .אין אני מזלזל
בהשיבותה של כל אורגניזציה׳ אד לא ה י א קובעת כי אם התנועה .אין
ליתם למסגרת את בל העושר הגדול ,את הדינמיות ,את המזון הרוהני
האצורים

בתנועה ,כלומר

באלפי

ה א נ ש י ם ההיים ,אשר האידיאה

האתת מאתדת אותם .הכוה היוצר הוא בתנועה ,ובידה לקיים או לההליף
או לאהד מסגרות .מסגרת אפשר שתהיה בלתי־גמישה ובלתי־מותאמת,
הקיבוץ

המאוהד כיום

א י נ ה זו של

המסגרת

של

העבודה

ל ש ע ב ר ו א ף ל א זו של ק י ב ו ץ

גדוד־

ע י ן ״ ה ר ו ה התנועה

היא שיצרה אותן והיא ש״פירקה״ אותן .ולפיכד אני אומר :יותר משיש
לשמור על המסגרת יש לשמור על התנועה .היא העיקר .בה מפכים מעינות
המפעל ,וכל המתנקש בהם הוטא גם למפעל הקיבוצי.
כשרואים את ההיוב שבאיתור אזי מקבלים ברצון גם את ״שבירת
המסגרת״

ועושים את המעשה הפותת אפקים

ותמתדש לבבות.

כשאין

מאמינים באיהוד ,כשמםתדים מפניו ,אזי באים ומקדשים את המסגרת ,כאילו
בזכותה התנועה קיימת ,וכל הנוגע בה מסכן את המפעל ואת התנועה.

לא שמעתי כאן את הרצסלה אד שמעתי דברי תבר שמתת עליו
ביקורת ,ועם זד ,ידע לדרוש ,ובצדק ,שיבדילו בין טענותיו אל הרצפלד
ובין יהםו להרצפלה הסכמתי להבדלה זו כאשר הסכימו ודאי רבים פה.
מדוע איפוא ימדדו הברי הקיבוץ את זולתם לא באותה מידה ן הבר ה ק י ב ה
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תמותת ביקורת חמורה על קורם מסוים או מעשים מסוימים בהסתדרות
איננו מעמיד בזה בספק את נאמנותו להסתדרות .מדוע איםוא אתם
מקבלים כל ביקורת על קורם מסוים או מעשים מסוימים בקיבוץ בשלילת
הקיבוץ עצמו? מדוע אין אתם מניתים שיכול אדם לקבל את כל הערכים
שלשמם קיים הקיבוץ ולומר ששיטות פעולה מסוימות של הקיבוץ אינו
הולמות את הערכים שלו?
ומדוע מערבבים שאלות השנויות במהלוקת בתיד הקיבוץ עם שאלת
האיהוד? יכול אדם להיות בהסכם גמור עם ״קר׳ הנהגת הקיבוץ ולהיות
בעד איתוד ,כשם שהאופוזיציה ל,,קו״ איננה צריכה לחייב את האיחוד .זהו
אחד הקשרים המלאכותיים שנתרבו אצלנו ,כאשר ראינו בשאלת ״ההלוקה״.
כמה שאלות שאתם מעוררים בקשר עם תאיתוד מוכרתות לקום
ב ק י ב ה עצמו ,גם בלי איהוד .התידוש הגדול של ה ק י ב ה המאוהד הוא
הרעיון על ,.קיבה פתוה״ .אבל קיבוץ פתוה להמונים,

ק י ב ה הרוצה

בצמיהה בלתי פוסקת ,המבקש להיות אבן שואבת ל ק י ב ה גלויות ,אי
אפשר לו שיקיים מסגרת בלתי־גמישת ביותר .אי אפשר להיות פתוח
להמונים וסגור למהשבה ,סגור לתיפושים ,סגור לבירורים פנימיים .תבר
אהד אמר כאן בצדק :קיבוץ איננו יכול לתיות בלי ויכוהים .אין הכלנה
שהקיבה צריד לרדוף

א ה ר י ויכוהים ,אד הוא איננו צריד לרדוף את

הויכוהים .כל מה שההכרה הקיבוצית מתרתבת ומרהיבה את תפקידיה,
מקיפה המונים גדולים יותר משכבות רבות יותר ונתקלת בפרובלימית
נוספות — נעשית השאלה :כיצד לאפשר בצותא גילויים רוהניים שונים,
גוני־מהשבה שונים ,סגנונות שונים ,לשאלה הגדולה של היי הקיבוץ.
ו ה ק י ב ה שזכה להיקרא מאוהד ושמונה את הבריו בכמה אלפים מגיע
לדיון פנימי על יהםי־ההברה בתוכו ,לא מפני שמי שהוא יש לו כונות
T

דעות ,אלא מפני טבע הדברים .אין ערובות לכד שהאיתוד לא יעורר שאלות
הדשות .אד גם באי־איהוד אין ערובה לכד .הוק־היים הוא ל ק י ב ה  :עליו
להיות תמיד ער וקשוב לעצמו ולפרט בתוכו ,ועל ידי הכרזת הברים לבנים
תורגיס אין ק י ב ה פותר את שאלותיו.
אומרים לנו :תפקיד ה ק י ב ה המאוהד הוא ליצור משקים ״גדולים
וגדלים״! איתוד עם גוף שיתופי שני ,אשר איננו מתהייב על משקים
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גדולים וגדלים דוקא — הורם את ערכיו של הקיבוץ המאותר .שמא מותר
להזכיר ,בלי להפליג להיסטוריה ,כי גם יסודו של הקיבוץ המאוהד עצמו
לא היה על מנת כד דוקא? גדוד-העבודה ,כידוע ,ביקש להיות קומונה
ארצית,

בעלת תפקידים הלוציים

גדולים,

המקיימת לשם כד משקים

ופלוגות .למען מילוי התפקידים הכיבושיים קמה שיטה של גיוסים ומשמעת
ואת השויון ביקש הגדוד לקיים על ידי קופה אתת מרכזית לכל המשקים
והפלוגות .אולם הגדוד איתד בקרבו גם את ״הקבוצה הגדולה״ ,ע*ךתרוד,
תל־יוםף

וגם את ״כפר־גלעדי״ ,שהיה אז משק קטן .מיםדי הקיבוץ

המאוהד סלקו על גדוד־העבודת ,לא מפני שהתנגדו להכליל גס ״קבוצה
קטנה״ במסגרת הכללית; .ם אלה וגם אלה התירו את הדבר .הפלוגתה
היתד ,בשאלת הצנטרליזם ,אשר הגדוד נקט בו ,ובשאלת האוטונומיה
המשקית ,אשר קיבוץ עיךהרוד ההזיק בה .אינני בקי במידה מטפיקה
בהשתלשלות הענינים כדי לדעת מאימתי בדיוק הוזזה הנקודה המרכזית
של הקיבוץ המאוהד מהינוד המוני פועלים לתיי שיתוף ושויון ולעמידה
לרשות ההסתדרות — כמו שמגדירים בכל ההתלטות — לטיפוס המשק
הגדול והגדל ,שנעשה לעיקר העיקרים .על כל פנים ,גם רגע זת בתיי
הקיבוץ היה בו משום ״שבירת כלים״.
עתת אומרים :אי אפשר שתנועה אחת תטפת שתי דמויוידהיים ,שתי
דמויוידהברה .מכאן — שכל הנקודות של הקיבוץ המאוהד יש להן דמות•
תיים ודמות־הברה אחת וכל הנקודות של הבר־הקבוצות יש להן דמות־
תיים ודמות״הברה אהדת .הרי זה חידוש סוציולוגי גדול .אתת משתים:
או שעצם עקרון תשיתוף והשויון מהווה דמות־תיים אתת מול דמות־תתיים
של הקגין הפרטי ,או עולם השיתוף והשויון יש בו כמה דמויות־תיים
ודמולודהברת .אד אם כן הוא ,אזי מותר לשאול :האומנם ״תמטגרת״
הכוללת היא היא שקובעת באמת את דמות־ד״היים ודמות־התברהז ואני
הייתי סבור ,ואף הייתי גאת על כד ,שכל נקודת ישובית אצלנו יש לה
דמות־היים שלה .ועדיין אני סבור כי דמות־תיים מצטרפת מאלף קוים
ולא בלבד מהוריה בעיקרון אתד ״גדול וגדל״ או עיקרון אתד אתר .האומנם
יש דמות־תיים אתת לשלושים והמישה משקי הקיבוץ? אודה ,כשאני בא
למקום וטועם את הלהם האפוי בו ,הרי הוא מצטרף אצלי לדמות־תיים.
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כי שמורים בדוכי זכרונות של טעם־להם ומראדרלהם משנים ראשונות.
וגם טיבו של ביודהםפד והמקום שהוא תופם בתיי המקום — קובעים
בעיני את דמוודהתיים .עיךתרוד ,למשל ,קשורת אצלי בדמות המורה ,תבר
המקום ,שהוא עצמו הנהו מזיגה של טבע ותנ״ד ותקלאות ולשון ונגינה.
כשאני בא לכפר־גלעדי ומוצא שם שני הברים המטפהים בעמל־נמלים
במשד שנים את ספריית המקום ועושים בה כבמלאכת המשכן — הרי זה
מצטרף• בעיני לדמותיההיים של המקום .התזמורת של יהודת שרתוק היא
בעיני חלק מדמות־החיים של הקיבוץ .וכשאני בא לבית־השיטה ורואת את
שיטתם בבנין צריפי הדירה ,שיטה שעליה לא הותלט בשום מועצת קיבוץ
ואפשר יש בה מן הםטיה ,הרי גם זה קו לדמות־החיים של ההברה .וכי
עומדת דמות־תיים של מקום במקום א ת ד ז מדמות־התיים של תל־יוםף
בשנותיה הראשונות ועד תל־יוםף של היום יש מהלד רב .ואכן ,גם הצורד
בגידול מתמיד ,הדינמיות של גידול יש בתם מענין דמוודההיים ,אד האם
כל משקי הקיבוץ שוים בדינמיות זו?
כוה הגידול המשקי וההכרתי סגולה יקרה היא ,ויש לשמוה על כל
תנופה

משקית נוספת ועל כל גילוי יכולת להקיף בכיתות שיתופיים

מפעלים גדולים יותר ומורכבים יותר״ אד האם לפיכד עלינו להעמיד את
כל הסגולות הטובות של המפעל הקיבוצי ,את כל תכנו ,את כל כות
התתנדבות שבו ,את שיפור החיים שבו ,את תיקון יהםי האדם שבו ,את
כוה המושר שבו — להעמיד את כל זה על אחת ,על מגמת הגידול הבלתי
פוסק של הנקודה ד״ישובית?
כל אידיאה עשירה יותר ומורכבת יותר מהגדרתה״ אד אין לנו
ברירה — אנתנו מגדירים .אנתנו אומרים :ציונות ,סוציאליזם ,קיבוץ.
אנהנו שמהים ל כ ו ח מושג מורכב ביותר בדיבור אהד ואיננו מרגישים
כי כ י ו ח זה עשוי למלא תפקיד הינוכי שלילי ,לטשטש או להעלים כמה
יסודות היוניים .אהד כד כשאנו מבקשים להסביר

ב נ י • מושגים ,שהם

יותר דקים מן המושגים הכוללים ,אנהנו שוב מדביקים להם שלט המבליט
איזה גורם הלקי .ואהר כד אנהנו עצמנו משועבדים להגדרת תמובלטת
מת^ד כל המסכת המורכבת ומאבדים את שאר היסודות שבשעת הגדרה
ה$הנו מהם את דעתנו .המפעל הקיבוצי — תכנו עשיר ומורכב ביותר,
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והצלתתו האמיתית בהיים תלויה לא בזה שננשא ובדומם אהד הגורמים
שבתוכו ,כי אם שלא נשכה שום גורם ,אם גדול ואם קטן .ומה אנהנו
עושים :״מעשה הבקוק״ .בספרותנו הקדמונית מםופר כיצד ביקשו לתעמיד
את כל תרי״ג מצוות על תמציתן ,והלכו בזה מצמצום לצמצום ,עד שבא
הבקוק והעמידן על א ת ת  :״וצדיק באמונתו יהיה״ .התלד גם התנועה
הקיבוצית בדיד כיווץ זו? הנעמיד את כל המפעל הקיבוצי — על כל
ערכיו ועל כל חובותיו לאדם ,למעמד ,לאומה — על א ת ת  ,ונאמר :ה י א
שקובעת את כל דמות התנועה ,וכל השאר כלא נחשב? מי שיאמר ככה,
ואס גם מתייד בננות טובות ביותר ודינמיות גדולה ביותר ,הרי הוא
מתהייב בהזנתת כל שאר הגורמים .התקלאים שביניכם ודאי יודעים את
״הוק המינימום״ האומר :עיבדת את שדד ,זיבלת בכל מיני זבלים ,השקית,
ואד בגורם אתד מיעטת ־־־ יענה לד השדה לא לפי היסודות שהפרזת
בהם ,אלא לפי אותו יםוד שנתת במיעוטו .ואנהנו ,בבואנו להרוש ולזרוע
את שדה ההיים הקיבוציים ,סבורים כי מותר לנו להעמיד את כל העיבוד
על יסוד א ת ה שאותו נפזר ביד רחבה ,והשדה לא יזכור לנו את כל מה
שתטאנו לו ויתן לנו את ברכתו בשפע.
כמה הגדרות שהיו מהלכות בזרמינו הקיבוציים נתבדו .האומנם
אפשר לקבל הגדרה זו האומרת :עד כאן ״משק גדול וגדל״ ומכאן והלאה
משק שאינו גדול ואינו גדל? איני צריר להוכיה

ש ה ג ו ד ל של משקי

הקיבוץ הוא שונה׳ אד האם גם ק צ ב הגידול אינו שונה ? מאידה האפשר
להגדיר

עתה

איזה זרם קבוצתי כ״בלתי־גדל״? האם לא נעשו עתה

כמה תפקידים לנתלת כל התנועה הקיבוצית ,לאגפיה ? הנה ,למשל ,קליטת״
עליה .מה צר ששום מיסד מוסמד לא ראה צורר לבדוק את מידות קליטת-
העליה בכל משק ,למען נדע ,ויהדלו אצלנו לדבר בזה כאינטרםנטים
וכמתפארים .הנה עלייודהנוער ,למשל :אם באים ואומרים כי הקיבוץ
המאוהד היה הראשון שתתתיל בזה — תבוא עליו ברכה׳ אד עובדה היא כי
תפקיד כביר זה

נ ת ב ע מיד על ידי כל הגושים .והנה אידלםון אומר

בעננה כי איננו יכול לבוא לקבוצה של החבר וליעץ מה לעשות מבהינה
משקית .אפשר להשוב שהקיבוץ המאוהד מורכב כולו מיגורים ,ובתהומי
T

״מסגרת״ אתת אין כלל הבדלים בין משק זקן וצעיר ,מבוסם ובלתי־מבוםם.
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בתון בתבאי גידול מהיר ובתבאי גידול אטי .מת רב כותבו לגלות בכל
מקום הר ,שאי אפשר לעבור עליו!
אומרים :כותבו במרות ,ולא יתכן איהוד התבועה בלי קבלת מרות.
אף אבי חושב שלא יתכן איהוד התבועה בלי קבלת מרות .אלא שיש

צויד
המרות

להבהיר קצת את המושג .אין הברה בלי מרות ,וכל הברה יש לה
ההולמת אותה .אפשר שהמובת עצמו איבבו מוצדק ביותר .אד

הכלבה הן ברורה :סמכות מקובלת על ההברה לבצע דברים ,להטיל תובות
על ההברים.
היה זמן שהתקשיבו בזה הרבה .מתיר תפיסה אנרכיסטית במקצת,
מתיר הדגשה יתירה של זכויות היהיד .לא קל היה אצלבו להתרגל גם
לקבלת התלטות ברוב .וגם עכשיו ,לאהד היבוך ציבורי של שבים ,אבהבו
בתקלים בהייבו הציבוריים לעתים בגילויים הריסים של אובסטרוקציוביזם
של מיעוט .ואכן ,לא קל לאדם לקבל עליו עול התלטות או מםקבית שאיבבו
מזדהה אתן בלבי .אד אין דרד אהדת לדור הסץ־בבין .דורנו יש לו
תשבובות מסובכים עם המרות .גס הדוגלים בה איבס אוהבים אותה כשהם
בדרשים להיכנע מפביה .על אתת כמה וכמה שאיבבו מהבבים את ה מ ת ת
המוטלת עליבו כשאיבבו מודים בסמכותה המוסרית .אד כל התששות מפבי
הפרזה לשימוש לרעה אינם פוטרים אותנו מעצם ההכרת להוות הברה
בעלת כוה״ביצוע ,כלומר ,שיש בה הוק ויש בה מרות .אנהנו עומדים מול
עולם אויב ,ובלי כל נטית מיליטריסטית אנהנו אנוסים לראות עצמנו
כצבא דרוד להתגוננות ולהיאבקות .היו לנו שנים ששררה אצלנו דוה
״הוולניצה״ ,והיינו דומים יותר למהנה של צוענים .מה שעשינו עשינו
מתיר עליית־נשמה ,מתיר ריקוד תםידי ,מתוך ״שרירות לב״ — היום
הפצנו והתהלנו ,מתר מאסנו ועזבנו .קיבלנו עלינו את המשובת שביצירה,
אד לא את הומרתה .מאז נשתנו הדברים .תכל תתמיד .ותנועת הפועלים
איננה יכולה לפעול רק בכות של משובת־נעורים והתלתבות בסד .מכאן
הצורר בסדרי־הברה ממשיים יותר ,ב״מרות״ .ומי שיםקור את דרכן של
הקבוצות הראשונות עד הסדרים עתה בהבר־הקבוצות ,או את דרכם של
קיבוצי ״השומר הצעיר״ הראשונים מאז ועד היום -ינכה איזו כ ב ר י ד א ר ז
עברנו .הלא היה זמן שהיו סבורים כי לא נאה לקבוצה לקבל ההלטה
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בהצבעה ,ושאין דבר ראוי לתתקבל אלא אם כן הוא מסתכם בהסכמה
כללית .ואף עצם הנםיון לקבוע הוקים ותקנות לקבוצה עורר בשעתי
התנגדות ,באשר ראו בו כמעט פגיעה ועלבון.
אד דוקא משום שאנו רוצים במרות ,משום שאנו הושבים אותה
כתנאי להיי ציבור מאורגן ,הייבים אנו לדאוג גם ליום מתר ומתרתים,
תייבים אנו לדאוג לכד שלא תיהפך לנו לרועץ ,שלא תתנוון .אל נשכת
כי תיים אנו בעולם של עריצות ,של התעמרות אדם באדם ,בעולם ששולטים
בו כל כד הרבה יצרי־שלטון ,בעולם שאנשים מקולקלים מצליהים לתונות
את הבריות ולעמוד בראשם .תאזינו ל5ה שמספרות לנו םפינוודמעפילים!
וכמה אזהרות אנו שומעים מתיר קורותיה של תנועת תפועלים בעולם?
ואפילו מתיר תולדותיהן של קומונות שונות במהלד הדורות .לםיכר ,כל
כמה שאנו הרדים לכוה הביצוע של המפעל הקיבוצי ,איננו רשאים להעמיד
את כל כוהת של תנועתנו על המרות בלבד ,מבלי להקים מולה גם עמוד
שני :ההרדה לאדם ,לכבודו ,להופש מהשבתו ,לתירות ביטויו .החרדה לכד
שהאדם ההושב אהדת לא יהיה מוהרם ,לא יהיה נרדף ,לא יהיה צריך
לכבוש

לו את הזכות לתביע את עצמו ,הרדה זו היא תרדתה של

ההברה תקיבוצית כולה ,אם היא צופה לעתידה.
וכשם שאנהנו מבקשים להגביר את סמכותה ואת כוה ביצועה של
הנהגת תנועה ,ככה אנהנו מעונינים גם להציב גבולות בענינים היוצאים
מגדר זה.
אנהנו רוצים במרות לאותה המטרה אשר לשמה אנו רוצים באיהוד.
להגביר את בוה הביצוע של המפעל הקיבוצי בכל גילוייו ,להגדיל את
הכוה המושר שלו ואת מספר הנוהרים אליו להשתתף בבנינו ,להגביר
את מידת השיתוף ועזרת הגומלין בין משק ומשק ,להגביר אחריות של
חברים קשישים לגבי עליות חדשות ,להטיל יותר חובות תלוציות ,יותר
תפקידים

לאומיים

והםתדרותיים.

מבחינה

זו

הריני

רוצת

שהתנועה

המאותרת לא תגרע ממה שיש בקיבוץ המאוחד ,אלא תוסיף עליו.
ויש מה להוסיף .מי שיהדור למצבו של ציבור הפועלים ,מי שיהשוב
ברצינות על הסכנות הנשקפות לנו — ובעיקר מ ב פ נ י ם  ,מי שהרד למצבו
של הפועל במושבה ,מי שאין דעתו נוהה ממצבן של מועצות הפועלים
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העירוניות — מוכרה להבין כי שכבת עסקנים מקצועיים בלבד )ואפילו
טובים( לא תפתור את השאלות התמורות האלה ,העתידית ללכת ולהתמיד.
אין לראות בדברי זלזול בפקידות ההסתדרותית ן אינני יודע כיצד אפשר
לנהל מכניםמום כל כר מורכב ומסועף בלי חבר עובדים מקצועיים .גם
התנועה הקיבוצית איננה נמלטת מאלמנטים של עסקנות מקצועית .ויש
להעריד לטובה את הפקידות הטובה והנאמנה והמסורה ,ויש להקפיד ביהוד
על הסלקציה של פקידות הםתדרותית ,שתהווה גוף ציבורי משובה ,שלא
תעלה הלודה פקידותית .אד כל זה לא יספיק אם הסקטור ההתישבותי
בהסתדרות

לא יטיל

על עצמו,

כפעם

בפעם,

תפקידים

גדולים

בתיי

ההסתדרות .אין אני שוכה מה שהם עושים היום ,ובפרט בשליתויות להלוץ
ולנוער .אד יש כמה וכמה תפקידים ,ממקומיים ועד מרכזיים ,אשר רק
בני־אדם היונקים בעצמם מן הקרקע ומן המלאכה ומחיי שיתוף ושויון,
רק אלה שהיום הם יוצאים מחברתם על מנת לשוב אליה מהר — רק
אלה

יכולים לקיים

פעולה

הםתדרותית יום־יומית,

בלי השש

שאבק•

השיגרה ידבק בהם )מובן ,אין בשום מקום ערובת מכשלונות ,כשם שישנם
גם בעולם עםקנותנו המקצועית אנשים מבורכים אשר יד השיגרה לא
היתה בהם( .יש הליכה תלוצית לסדום ויש גם הליכה לםדום אתרת של
ההיים הציבוריים בארץ.
וגם

בהיים הציוניים יש להרוס מחיצות

ומושגים־מתיצות .ישנן

פרובלימות של ההסתדרות הציונית שאין אנשי־שלומנו היים בהן בכל
רצינותן ,ואנתנו נתקלים בהן רק בשעת ב ת י ת ת או בקונגרסים .רק יתידים
מאתנו מעמיסים על עצמם עול הדאגות של ההסתדרות הציונית .וגס בזה
הפצתי לראות את התנועה הקיבוצית המאוהדת ממלאת תפקיד תלוצי.
ולסיכד

הייתי קורא ל&כםי&ליזם של

מרות

קיבוצית־כיבושית־ציונית׳

הםתדרותית.

אולם בנקודה אתת אני בא

ל מ ע ט את תמרות ,והיא :לגבי קצב

הגידול של היחידה המקומית .אינני רוצה לומר בזה שאין התנועה הקיבוצית
כולה מעונינת גם בשאלת הגידול של כל מקום ומקום ,שאיננה צריכה לדון
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בזה ,אך רואה אני זכות למקום ־ ־ ובפרט כשהוא מיחם לכך חשיבות
יתירה — להכריע את ההכרעה האהרוגה לגבי קצב גידולו .ואין הדבר
הזה עשוי להטריד ביותר ,לאתר שיהיה מובטה לכלל־התנועה שכלי מקום
ומקום ימלא את הובותיו בתפקידים כיבושיים ,במתן עזרה להתישבות
הדשה ,לפועלי המושבות ,לעליה בהדדכת־נועד ,בשליחויות בגולה ובארץ.
הריני נוטה להשוב כי עצם התפקידים האלה יש בהם להתיש את קצב
הגידולים

בכל מקום ,כי עצם האיחוד יזרים דינמיות נוםםת בהיי כל

נקודה.
אד אס גם לא תתאמת השערתי ,גס אז אין שום סכנה

צפויה

לבוה הכובש של הרעיון הקיבוצי מזה שכמה מקומות יבטיחו לעצמם
בנקודה זו הכרעה שלהם .ודאי יש לנו אלף נימוקים בעד אינטנםיפמןציה
של כל דונם ,ואלף נימוקים בעד הברה יותר גדולה׳ אד האם לפיכך
עלינו להעמיד את הכל על הרהבה ? האין זה עלול באחד הימים להעמידנו
,

במצב קשה? כיום הזה הריני מהזיק טובה ל״השומר הצעיר׳ שהמציא לנו
במשד השנים האהרונות מספר הגון של גופים ,הן למקומות שיש בהם
תנאים לאינטנםיפיקציה והן למקומות שאין בהם .סוף סוף רוצים אנו
לישב כל תלקת אדמה הניתנת לכד ,ואילו היתד .כל התנועה הקיבוצית
מעמידה את הכל על ה״גדיל וגדל״ היינו אפשר מקבלים מספר של משקים
גדולים מאוכלסים יפה׳ אד לא היינו יודעים מה לעשות עם כל יתר
המקומות בארץ .הרי הארץ צריכה לא רק למספר קטן של גופים גדולים,
כי אם להרבה גופים ,בין שהם גדולים בין שהם קטנים .עם כל הההשבה
למשק הגדול ,האם יכול אדם להתעלם מכך

כי בשנים אלה היה לנו

צורד בהמישים גופים כובשי קרקע? ועם כל הסיכויים שאני תולה במשק
הגדול אינני יכול בשום אופן לראות את ״מעלהיההמישה״ או ״תניתה״
כמפעל תלוצי פתות מאיזה מפעל רב־מידות.

ואם תהיה מהר אפשרות

ללכת לעקבה ,לא אפתית בערכה ההלוצי אפילו אם לא יהיו שם סיכויים
לגידול מהיר.
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דותי האיתור אומרים :אפשר למלא את כל הרצונות הטובים מבלי
״פירוק״ ומבלי איהוד — בדרך ״הברית״ .אפשר תתמהו לשמוע שאינני
אויב לברית .לא שיחתי אפילו מלה אתת בגנותה .אד הרשיתי לעצמי לעקוב
אהרי דבריהם ואהרי מעשיהם של בעלי ״הברית״ .ואני שואל :״ברית״
לשם מה — כשלב לאיתוד או כתרים בפני איהוד?
אידלםון,

שומר

,

״הברית  /םיפר

כאן מעשיה

יפה,

בשם

ברוד

אייזנשטט ,על הויכוח אם יש אלוהים ואם אין ,ועל תשובת הרבינר כי
,

״האמת היא ,כרגיל ,באמצע  /אידלםון אפשר שכה כי גם ״הברית״ היא
,

״באמצע  /אינני מלגלג ,כי איני מהמיר כמוהו .בענין מציאות אלוהים אין
אמצע ,בין אמת ושקר אין אמצע׳ אד בהיי ציבור יש גם אמצע ,ויש שגם
אידלטון נאהז בו .אותה הההלטיות שישנה בשאלות אמונת אפשר שאין
לה כלל מקום בתיים מדיניים ותברתיים .לא הייתי מיעץ להכניס מושגים
דתיים בתיד שאלות בנין הברה .מוטב שבזה תהיה פתות התלטיות ,יותר
שיקול ,ולעתים גם ההליכה ״באמצע״ לא תנגונה.
לא הייתי בארץ בזמן שנוצרה ״הברית״ וגם לא בזמן שהלכה
לעולמה .וגם עתה כשאני שומע פה כיצד מעמידים את ״הברית״ כניגוד
לאיהוד ,וכיצד מאשימים את תובעי האיהוד שלא היו נאמנים ל״ברית״

-

אינני יודע מה אירע לה לברית ובשלמה שבקה תיים .קראתי את התוברת
היהידה שהוציאה :״פגישות היסוד״ .הוברת טריומפלית .הכריזה על פעולה
משותפת ,על יהםים הדשים ,על תברות ,על רצון טוב ,על האמונה ב״ברית״.
מה היה אחר כד אינני יודע .יהא ש״הברית״ אינה הייבת ל י דיןותשבוןי
אך אלפי התברים של שלוש התנועות הרי רשאים לתבוע .וכשמאשימים
,

הברים על שלא הצביעו בועידת רתובות בעד ״הברית  /באותה ועידה
שבה ידעו כבר כי ״הברית״ אינה קיימת ,הרי תם רשאים לומר :נתנו לכם
יפוי־כות לעשות ,ולא אמרתם לנו מה עשיתם ועל מת נתפוצצה ״הברית״
ומי הוא שניפץ אותה? מהי דרד זו לתאשים בכשלונו של מפעל אנשים
אשר לא עליהם היתה האחריות לביצועו ואף לא בידם היה להכשילו?
הן האתריות ל״ברית״ הלה על שלוש המזכירויות והם הייבים בדיךוהשבון
,,

מדוע לא היתד .״הברית בת־קיימא ,וידו של מי בכשלונה של ״הברית״?
והם — לפי מידת ידיעתי — העלימו זאת מאתנו ,מן ״הקהל הרהב״.

כמועצת

גען

177

ואפשר חוצפה היא מצדי לומר שאילולא היו הםידי־הברית מסתפקים
באידיאולוגיה של ״ברית׳ /אלא גם מגלים יתר כשרון ביצוע היו על ידי
כד מוסיפים לנו נםיון חשוב ,והיינו יודעים עתה מה צופנת לנו הברית
ואילו שאלות היא פותרת .ואפשר היינו מוצאים שכל השאלות נסתרו בכי•
טוב ואין עוד צורך באיתוד.
לא אגע פה בשאלות הקיבוץ וההטתדרות .אני עוד נושא את נפשי
לכד שלא אצטרד לדבר בזה• אד אינני פטור מהערה אהת״ מרבים אצלנו
להוקיע את פגימות ההסתדרות והמפלגה .ומי שתנועתנו יקרה לו הש
לעתים עלבון צורב בגלל תולשתה .והנה אנהנו עומדים עתה בנען ,בקרבת
רתובות ,שבה ההליטה המפלגה פה אהד על איהוד הנוער ועל צעדים
לאיתור התנועה הקיבוצית .מעמידתנו העלובת עתה ,שנה לאתר הועידה,
זועק

עלבונה

תנועתנו ,ואנחנו — המבקרים

של

ומגלי

המומים —

אוטמים אוזן.
האם הוכחתי משהו? יודע אני כי שאלת האיתור האמיתית —
ובזה ודאי אין הבדל בין איהודי מפלגות לאיהודי קיבוצים — היא לא
שאלת ניסוה והגדרה ,כי אם שאלת של תחושה ,של אתדות ההניה ,של
,

אתדות ״דפיקות ה ל ב  /כמאמר האפט ,של הרגשת אהדות

ה ג ו ר ל  ,אשר

כל ההבדלים והילוקי־הדעות הם כאין ואפס נגדו .יש לנו הכשרון המיותד
לעשות תהומות ושיאים — גם בתיד הברה קיבוצית אתת — מהבדלים
אנושיים רגילים ,מםימפטיות ואנטיפטיות .ידעתי זאת ,ואני מתקומם .יש
שאני מתפעל מכוה הניתוה הדיאלקטי של הבר בויכוה ,מן ההבהנות הדקות
שבדקות ,ואני מקנא :הייתי רוצה שיהיה לי הכשרון הזה למען השתמש
בו למטרה אתרת .יש לנו צורר בשביל ר ו ת ת י ם או שלושה בכותות נפשיים
ושכליים אשך ישקדו לישר הדורים ,בלי פתד שיאשימו אותם בפשרנות
ובטשטוש ,בוהות שיתפשו בתוכנו את המאהד ואת המגביר־כוה.
שותף אני לבקשת הכוח ,ואיני מסתפק בצדק ובערכי־רוה שאץ אתם
כוה .מי שרוצה בגילום הצדק ובגילום התירות — תייב ליצור למענם כות.
אנו הייבים ליצור כוה למען עמנו האומלל ,אנו תייבים להוות כוה בתקופה
של תבוסה סוציאליסטית בעולם ,אנו הייבים להיות לכוה מגן על תירוה
האדם וכבוד האדם בתקופה של שעבוד והשפלה .כיצד נשיג את הכוה?
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לא על ידי פלגות ,ולא על ידי ריבוי הדגשים ההזקים והפרדה בין דגש
אהד ומשנהו .נשיג את הכוה על ידי יתר ליכוד ומיזוג ,על ידי בקשת
הםינתיזה ,על ידי גילוי המשותף ,על ידי הקנית ערכים בדיד תברית
ולא בהתבדלות .זוהי הדרד של התנועה שלנו .זהו הדגל שהרימה ,,אתדות־
העבודה״.

היא לא

ביקשה להיות

משפהת

כוהנים,

כת

רבולוציונרים

מקצועיים .לא כאלה היינו .שאפנו להדליק את כל העם בלהט שלנו.
ביקשנו תמיד להרתיב מסגרות .היינו מוכנים לשבור את המסגרת האהובה
עלינו .מקרב לב הנני מצטרף למה שנאמר על האהבה ליהודי הפשוט,
לפליט׳ אד האהבה הרעיונית לאלה צריד שממנה תהיינה ממקנות לאהבה
מעשית להבר הפשוט בתנועה ,ליהודי הפשוט בהיים .האיהוד שיאף לכנס
את כל ניצוצות היצירה התלוצית ,ואז יקל לנו למצוא את הדרד כיצד
לגשם בתיים את האהבה ליהודי הפשוט ,ואת הצלת היהודי הפליט.
אינני יכול לשכוה שלילה זה הוא ליל-השביתה ,ליל התלכדות הישוב
מול ההתנקשות היותר איומה שעלתה בגורלנו מיום התהלנו לשוב לארץ.
הגזירות של ג׳מל פחה אינן בשבילי ולא כלום לעומת הגזירות של ״הספר
הלבן

,,

ולעומת הפסקת העליה .ושום פולמוס ושום תרעומת שיש לי או

שיש עלי אינם יכולים להשבית מלבי את הרגע הזה בו אנו עומדים.
הוששני שהוא כל כד איום ,שאין בנו תכוח לחיותו בתומי .בזמן האהרון
נמצא אני בכמה מסיבות פועלים ,שומע ומאזין ואף מדבר — ואינני מוצא
את הביטוי .אין אנו רוצים לסלף את המלהמה שאין לנו מפלט ממנה .לא
כל דרכי מלהמה כשרים לנו .אין לנו פיצוץ קיוסקים ,לא רציהת תפים
מפשע ,ולא כל מיני מעשי ,,גבורה״ ,הנותנים פורקן לרגע וממיטים קלון
לימים

רבים.

אנהנו

מוגבלים

באמצעינו:

מלתמת

העליה,

מלתמת

ההתישבות .מלהמה אשר שום תנועה ושום עם לא ידעו כמותה.
אי אפשר לי לשכוה מה אורב לנו עתה בכל מקים ומקום בעולם
ולאיזו התגברות אנו זקוקים כדי לעמוד על נפשנו .אני שואל :האם גם
עתה לא תקום בנו ההרגשה של מהנה אהד הנתון במצור ז האם לא
בספינה טרופה אתת אנו נישאים ז ואם תנועתנו כולה ,ותזרמים הקיבוציים
בראשה ,לא יגיעו עתה להכרת אהדות פנימית וקרבת לבבות — אזי מהו
הנשק שנשאר לנו ז
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במועצת דגניה
)מ1עצת הבר־הקבוצות .אב תרצ״ט(
בקשר עם בירור בענין האיהוד נזרקה כמה פעמים בחלל עולמנו
מימרה שהאיהוד הוא ענינם שלהם ,של העסקנים .להם השבון מיוהד בכך.
ומשזימן לנו לורד האליפאכם את הביטוי הנחמד ״נוהות אדמיניסטרטיבית״
)כשגילה לנו מכבשונה של המדיניות הבריטית כי עקרונות מוסריים להוד
ונוחות אדמיניסטרטיבית לתוד( נתעשר הויכוה שלנו גם במונה זה :אין
האיתוד נתבע אלא מטעמי נוחות אדמיניסטרטיבית .לא צידד המפעל
הקיבוצי הוא ,אלא נותותם של אותם העסקנים שבמצב הקיים לא ניהא להם.
והלילה הזה ,כשאני נתבע לדבר שוב בענין האיהוד ,עלי להודות
כי יש קורטוב אמת בדבר .לא ״נוח״ לי לשוב ולחזור על דברי .והריני
אומר לעצמי :אילו היתד .התנועה מאוהדת לא הייתי צריד לדבר פעמים,
גם בנען וגם בדגניה.
האם אין אני רשאי להסתפק במה שכבר אמרתי בשאלה זו עד כה?
ולאהר מה שאמרו כאן החברים שקולניק ,קדיש וחנן ברקוביץ — שלושה
הברים משלושה גלי עליה ־ ־ אין לי כשלעצמי צורד להוסיף דבר .אך
מאתר שאין מפטרים אותי מתוספת בירור ,אומר משהו על אפי המפעל
הקיבוצי בכללו ,ממנו מוצא גם לענין האיהוד עצמו.
מה

בין

הקבוצה

הארץ־ישראלית

לבין

שאר

מפעלי

הקומונה

שבעולם ?
הריני מתכוון בזה לנסיונות הרבים ליצור קומונות התישבותיות.
הקומונה ההתישבותית היתה בדרך כלל מפעלם של אנשים אשר ביקשו
לעצמם מקלט ,אי מובדל ,בו יהיו כטוב בעיניהם ,משוהררים מהרבה
מומכמות

השולטות

בעולם

שמסביב,

ומקיימים

במסגרתם

תמשפתתית

מגמות של שומן ,שיתוף ,אחנה והירות .הדברים באו על פי רוב בתערובת
השקפות דתיות או סוציאליות .אך הנםיונות האלה לא התרו לצאת מתוגם
ולא התכוונו לשנות את המשטר הכללי ,או לפתור שאלות הכלל בתנופת
הקומונה .אמנם מפעל הקומונה יוצא ללמד ולשמש מופת למי שירצה
ללכת בעקבותיו ,אד עיקרו של המפעל הוא בו בעצמו .דיו בכד שקבוצת
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אנשים תפתור ל ע צ מ ה את שאלות הייה כחברה .במובן זה יתכן לומר כי
המניע תעיקרי לנםיונות הקומונה היה אינדיבידואלי ,היה רצון האדם ,היודע
כי אין בידו לתקן את העולם ,לתקן את עצמו ואת תברתו הקרובה .בתינת
״ואני את נפשי הצלתי״ )הגדרה זו אינה באה להקל בערכם של נםיונות
הקומונות

ההתישבותיות כשהן לעצמן .בהם מתגלה דוה האדם ,אשר

בהתקוממו נגד םדרי־ההברה איננו משליך את יהבו על תהליכים ועל
גורמים אשר יביאו מאליהם את הפתרונות הטובים ,כי אם תובע פתרון מאת
ע צ מ ו  ,רואה עצמו שותף ואתראי לא רק למלהמה בקיים ,כי אם גס
ל&ה שעתיד לבוא במקום הקיים ,בוהן את עצמו ואת כותותיו בהקמת
״העתיד לבוא״(.
לא כן היתה הקבוצה בארץ מראשיתה .אותם שהקימו את מפעלי
הקבוצה הראשונים — ביקשו אף הם לתקן את מעשיהם ,להגשים בהייהם
עקרונות שויון ושיתוף ותירות ,ולשפר את סביבתם הקרובה .אך לא זה
בלבד הניע אותם.
אילו היתד .הקבוצה שלנו בזיבה מאותם המקורות בלבד שמהם
ינקה הקומונת הדתית או הקומונה הטולםטואית או הקומונה

הרצוני

ליטטית — היה הדבר נשאר ענינם של הוג אנשים מצומצם ,המבקשים
לעצמם היים ראויים להשקפותיהם .אך הקבוצה שלנו זנקה מיד מן התוג
הצר.
העם,

מן

הרגע

להתיש

הראשון היה
את

טבוע

בה

הרצון

לשרת

את

ג א ו ל ת ו  .כשם שאנשי הקבוצה ביקשו להגשים

בתיי עצמם ,בתיי יום יום ,את המוסר הסוציאליסטי ,ככה ביקשו לעשות
את הקבוצה מנוף להגשמת הציונות ,לסלילת דרך להתישבות לאומית .איני
רוצה לומר מה היו הישגיה החברתיים והמשקיים של הקבוצה אילו היתה
מתרכזת כולה בעצמה — ואין הבדל אם מספר משפחותיה היה עומד
על תמש־עשרת או על שלוש מאות — ושוקדת על שיפור הייה בלבד.
אולם במקרה זה לא היתה הקבוצה מגיעה לעולם למדרגה של תנועת•
המונים ,ולא היתה משמשת גורם ניכר בהיי העם .הנוער היהודי העולה
יש בו נטיות סוציאליסטיות עמוקות ,נכון הוא לחיפושי צורות היים
תדשות לעצמו ,אך לולא היו ההיפושים השיתופיים הללו משתלבים עם
הרצון למצוא דרך פוריה ותכליתית בשביל ה א ו מ ה כולה ,היתה הקבוצה
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נשארת לעולם כת של אנשים המבקשים תיקון לעצמם בדרך הקומונה,
ולא יותר מזה.
גם בקבוצותינו הראשונות היו טיפוםי־אנשים אשר ראו את הקבוצה
ראיה אינדיבידואליסטית בעיקר .מהם שראו את מרכז הכובד בתיקון ההברה
ושיפור היהםים בין ההברים ,ומהם ששקדו בעיקר על בריאות המשק .אולם
בתור כל זה בקעה ועלתה המגמה הרואה את הקבוצה — עם כל ערכה
לעצמה — כמכשיר לפתרון השאלות הגדולות של הכלל ,של ההתישבות,
של העליה ,של הציונות ,ורואה את איש־הקבוצה כאדם אשר איננו יוצא
ידי חובתו בנאמנותו למשקו ולחברתו ,כי אם כמי שנקרא למלא נוםף
על כך גם חובמ׳דאזרח מיוחדות בציונות ובתנועת הפועלים .ב ן • צ י ו ן
הגדיר פעם את ההבדלים בין הזרמים במפעל הקיבוצי כהבדל בדבר
איזהו מקומם של

״הדגשים

ה ח ז ק י ם ״  .אני מדבר עתה על אדמת

דגניה ,והרי גם דגניה התלבטה הרבה בין הדאגה למשק ולהבר מכאן
לבין המגמה לשמש את צרכי הכלל מכאן .י ו ס ף

ב ו ס ל היה בדגניה

נושא הדגל של המגמה התובעת שימוש בכוהות הקבוצה למטרות הכלל.
לא קל היה הדבר לקבוצה הראשונה .ואף היום איננו קל .וגם
הקבוצות הראשונות ביקשו לפתור את השאלה פתרונות שונים ,וכל אתת
שמה את ״הדגש״ בנקודה אחרת .גם ״השומר״ היה קבוצה מלוכדת מבהינה
חברתית ,אך במרכז עניניו עמדו לא שאלות בנין החברה והעקרונות
המשקיים ,כפי שהיה ברגניה ,כי אם עקרונות מסוימים של שירות לאומי,
תפקידי הגנה וכיבוש ,הדגשת היסוד המעמדי .כאן היה הדגש .ואם נזכור
את קבוצת כנרת ,נמצא שבה נאבקו הנטיות השונות היאבקות קשה ביותר.
ומקומה המיוחד של קבוצת כנרת בתוך תנועת הפועלים היה בהעזתה
להטיל על הקבוצה תפקידים מיוחדים לגבי כלל־התנועה ,לעשותה מנוף
להגשמת

רעיונות מקדמים בציבור הפועלים .המאמצים לאיהוד תנועת

הפועלים ,הקמת ״המשביר״ ,פתיחת שערי הקבוצה למהר .בפני ההברה
)בימים ההם( ,התמרים — בתקופה מאותרת ,ואף הנםיון הראשון של היל
ישראל שהיינו עדים לו אתמול ,באלה ובדומיהם מותהת הקבוצה את עצמה
במידה מרובה למען הצרכים הכלליים של התנועה.
בימי העליה השניה היו המגמות והדגשים נתלת כל קבוצה לעצמה.
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החתפתתות שלאתר כך גיבשה צורית ארגוניוודתנועתיות ,אשר כל אחת
מהן דיגלת ב״דגש״ שלה .העליה השלישית הביאה לארץ המינים גדילים
ייתר .המפעל הקבוצתי שהיה קיים אז ,בהיקפי ובאפיו ,לא היה מוכן
ומסוגל לקבל איתם .עתה כולנו תכמים ,וכולנו יידעים לציין צמצומים
רבים של הקבוצית הראשונית .הקבוצה בראשיתה לא היתה יכילה להיית
בלתי אם הקלאית .הפועל העירוני והמלאכית העירוניות לא היו קיימים
בשבילה .כל המהפכה של הפועל בארץ היתה בפניה מותלטת מן העיר
אל הכפר .מי שרצה שיהיה לו הלק במעשה החלוצי,

בכיבוש,

בבנין

הארץ — הית עליו לפנות אל השדה .כיום הזת תמצאו מורים ,העושים
את עבודתם ,והם הברים לקבוצה .אך לפני שלושים שנה ,אם בא אדם
שהיו לו כל הסגולות והכשרונות והנטיה הנפשית להוראה והוא רצה
להשתתף במהפכה החלוצית — לא היה לו אלא לקום ולהיפרד מן ההוראה
ולצאת לשדה .זה היה עולמנו שלפני המלחמה ,וכלינו לא היו עשויים
כלל לקלוט את העלית הפורצת שלאהריה .וכאן זכותו ההיסטורית של
גדוד

ה ע ב ו ד ה  ,שהנחיל למפעל הקיבוצי את התנופה הגדולה .עתה

לא יפליאו אותנו המספרים של הגדוד ,אולם בשעתם היו גם מפליאים
וגם מפהידים .ולא בלבד גודל המתנה ,אלא אף העוז והיכולת להעמיס
על עצמי כל איתם התפקידים ,לזווג יחד כל איתם התפקידים ,הכיבושיים
והישוביים כאהד.
אילו זכינו ,והפגישה בין העליה השניה לשלישית היתה מתקיימת
מתיד יתד הבנה והכרה הדדית ,אפשר היה גידל המפעל הקיבוצי וגידל
תנועתנו כולה שינה ממה שהוא ,והיינו פטורים מהרבה ענשים וגם מן
הפיצול הפנימי .אך לא זכינו! כמה מהיצות דקות ועבות ,תיציניית ופנימיית,
דןצצו בין שני גלי העליה,

אשר המלהמה העולמית הקודמת

הפרידה

ביניהם .והפירוד הטביע את תותמו.
גל־העליה החדש זינק מתיר ההפכה ,מתיר הפכת־המלהמה ומתיר
ההפכה שלאהר המלחמה .כנחל סואן ושוטף וגם גורף ,המקפץ על פני
סלעים ופורץ סכרים ,כן היה הגל החדש .תנופתו קדמה ליכלתו .היה בו
יותר מן ההעזה מאשר מן הבהירות ,ויותר ממה שראה את הדרר ראה
והאמין

בהריסת מעצורים .כנגד נםיון ההיים של איש העליה השניה
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שהגיע לידי בגרות ,כבוש וכבד־צעד ,מרוכז בעצמו ובמפעלו ומכולן כולו
לנקודה אחת מותלטת — עמד בךאדם באביב־הייו ,אשר המלהמה והפרעות
ומלהמת־האזרחים פגעו בגופו ועברו דרך לבו ,אשר שרה עם פורענויות
ומילט את הייו ,אשר ראה יםורים וגבורה וכפירה והזונות בשנותיו המעטות,
מה שלא ראו דורות רבים לפניו ,ואשר נקלע בעצמו בין תום להפקרות,
בין בטחוךנעורים לאבדךכל.
אין לומר שאיש העליה השניה ,אשר ציפה כל כך לגל החדש ,ידע
לראותו לתוכו ,מבעד לכל לבושי התקופה הנסערת .במיעוטו ובבדידותו
למד

לראות

את

נקודת־הכובד

ביתיד,

בנכונותו

למאמץ,

בתרגשת

אהריותו ,וגם את מפעל הכלל ,את הקבוצה ,את ההסתדרות ,ראה כמפעל
של יהידים ,של אנשים שלמים .והגל התדש מדלג על כל זה .איננו מקפיד
ואיננו בורר .הוא מלא בטחון

ב ר ב י ם  ,בכוחם ,בריבוים ,בליכודם .גם

איש העליה השניה ידע ,כמובן ,את ערך ה״יהדיו״ ,אולם כאן ,בגל ההדש,
היה יותר מאפי הקולקטיביזם הריכוזי מאשר מרוה הקבוצה הארץ-ישראלית.
והעליה השלישית ,בין שבאה מרוסיה בין שבאה מפולין וגליציה ,לא
ביקשה להידבק באלה שפרצו דרך לפניה .אנשים לא רהשו לקודמיהם את
האמון ואת רגש התברות שהללו היו ראויים להם ,ואולי ...גם לא היו
ראויים .שכן אנשי העלית השלישית מצאו את קודמיהם לא רק בכיבושיהם
ובקשיות ערפם ובתלומותיהם ,כי אם גם בכשלונותיהם :בפילוגם ובמלתמתם
הפנימית .דגל האיהוד לא השיג את מבוקשו והפך אף הוא לדגל מפלגה.
את העולה פגשו שתי לשכות עליה ,שתי לשכות עבודה ,שני מרכזים
חקלאיים,

שתי מפלגות הנאבקות זו עם זו ,בלי שיהיה

ברור ומהולר

על מה ולמה הן נפרדות ונלחמות .כל זה לא היה בו כדי ״לעורר אצל
העולים את הכבוד לקודמיהם ואת הרצון להתמזג עם הקיים .בפרט ,כשפרק•
הזמן של המלהמה העולמית גידל גורמי בידול למכביר.
מאז ועד עתה טושטשו והועמקו כמה חזיונות .גלי עליה הדשים
הציפונו .המגמה האתדותית ,הממזגת ומלכדת ,נאבקת כל הימים עם המגמה
השבטית והודפת אותה למהבואים .אולם המפעל הקיבוצי צמה וגדל במזל
של בדילות והתפצלות.
יש אומרים :מה איכפת לנו אם קיימות כמה תטיבות שונות בתנועה
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הקיבוצית? מדוע תהיה עיננו צרה במניס השונים ובארגונים המסייעים
לטיפוה הגונים? יאם אמנם קיימים כמה פגמים ביהםים שבין החטיבות
הקיבוציות השונות — הרי מקור הדבר לא בקיום ההטיבות ,כי אם בהוםר
הערכה הדדית ,ויש לתקן את הדבר על ידי שיפור היתםים ונטיעת הבנה
רהבה יותר.
רצוני להסביר מדוע אינני תולה תקוות ב כ ה אלא באיהוד בלבד.
כבר אמרתי ,לא הרי הקבוצות שלנו

בקומונות אהרות .אותן הקומונות

היו קיימות כל אתת לעצמה .קריניצה לא ראתה את גורלה נתתך על ידי
כך

אם תקום עוד קריניצה או לא .ואצלנו אומרים :״האיהוד צריך

להבםיה את הקמתן של עוד דגניות ועוד יגורים ,הרבה דגניות והרבת
יגורים״ .כאן ההבדל בין קומונה תמרוכזת כולה בתוך עצמה ובין המפעל
הקיבוצי

שלנו המהווה תנועה.

ולפיכך יש

לו דאגת ״המשך״ וצורך

בכיבושים ,וענין מיוהד לנועה וכאן גם המפתה ל״יהםים״ .כיון שכל פלג
של התנועה הקיבוצית מהווה תנועה לעצמו ,ויש לו דאגת המשך ומסעי•
כיבושים וענין מיוחד בנועה הריהו מ ו כ ר ת לראות בכל פלג אהד של
התנועה הקיבוצית יריב ומתהרה.
לפיכך ,כל עוד קיימים הפילוגים מן ההכרה שיהיו ניגודים .וגם
אנשי התנועה הקיבוצית אינם מלאכים .אדרבא ,מתוך מלתמת הקיום
המרה ותקטנונית שנלתמו אבותיהם ואבות אבותיהם בגיטו ודאי ירשו כמה
תכונות שאינן הולמות ביותר את היי הקבוצה ,ואינן עשויות להשכין
יחסים הוגנים בין פלגי תנועה מתחרים.
ואודה :אגב הסברה והוכהה נוהג גם אני ,כאחרים ,להדגיש ביהוד
את הקלקולים השונים הקשורים במצב הפילוג :את ״היתםים״ ,את ההערכה
ההדדית הבלתי־צודקת ,את הרמה התברתית הנפגעת ,את הליקויים במצב
המפלגה וההסתדרות ,את ההפסד בהינוך הנוער .אך טעות היא להשוב
כי לכך בלבד מכונן האיהוד .נדמה לי שההבר מן ״המכבי הצעיר״ אשר דיבר
כאן כיון לעיקר .האיתוד מתכוון לא ל״יש״ ב ל ב ה

אלא למה שצריך

ויכול להיות .אם נראה לפנינו רק אותם אלפי הפועלים ההיים בקיבוצים
הקיימים — אפשר באמת נמצא כי לא כדאי כל פולמוס האיהוד .אילמלא
הרצון להכניס רבבות פועלים ,ולא רק מאלה שיבואו כי אם גם מן
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הנמצאים עמנו בארץ ,לתוך מעגל החיים הקיבוציים — הייתי אולי גם
אני

מניח

את

תביעת

האיחוד

)את

חטאי

מזכיר:

אני

גם

בימים

שהקבוצה היתה קטנה ומספר תקבוצות היה מועט ביקשתי להעמיס על
הקבוצה עימס גדול — כמובן ,לפי היכולת הקטנה של הזמן ההוא( .לא
הדלתי להאמין ,הן בימי פרוספריטי והן בימי משבר ,שהקבוצה יכולה
לשמש כלי־קיבול ובית־יצירה להמוני פועלים ,ולא רק לשם סיפוק צרכיהם
התיוניים ,כי אם גם למילוי תפקידים לאומיים הכרתיים ותרבותיים גדילים.
עכשיו — לא כל שכן .חאפט שאל בנען וחזר ושאל פה :מה ערך להתדרת
רעיון

המלאכה

ועבודת־חוץ

לתוך

המפעל

הקיבוצי?

האפט

מבין

שיש תשיבות בעבודת־חוץ בזמן בנין הקבוצה — זה יוצר ענפי מהיה
הדשים .אבל הוא טוען :מה תשיבות בדבר אם במקום היהודי מטבריה
יעסוק במלאכה מסוימת הפועל הבר הקבוצה ? הטענה הזאת מזכירה במובן
ידוע את הויכוה ,שהתנהל לא בידידות יתירה ,בין בעלי התעשיה בארץ
לבין ההסתדרות .הם טענו :למה לכם קואופרטיבים ,יש בארץ תעשיה,
באים לארץ אנשים עם הון פרטי ועם יזמה פרטית והם מנסים ליצור
תעשיה בארץ; הרי לכם )לאנשי ההסתדרות( חלק ונחלה בחקלאות ולמה
לכם לבוא ולהתחרות בהם ,לעשות נעלים כמוהם ,לעשות בםריגה כמוהם?
אם נלד לפי קו מהשבה זה אפשר גם לטעון :למה לנו המשביר המרכזי,
למה לנו האגודות הצרכניות? הלא יש בארץ מסחר סיטוני וקמעוני ומדוע
צריכים דוקא ההסתדרות והמפעל הקיבוצי להוציא פרנסה מיהודי הנלני?
יש להגיד את תאמת :השבעותינו הם אחרים .אין אנו יכולים להפריד בין
המפעל

הקיבוצי ובין הכוה המשותף הנושא את

המפעל ן אנו רוצים

לאפשר לכל יהודי עובד לחיות אתנו יחד .אילו היינו משאירים את המפעל
הקיבוצי הקטן בתחומיו ומגבילים אותו בשטח התקלאות בלבד ,לא היינו
מגיעים להיות תנועה גדולה .על ידי כך שאנו יוצרים אפשרות קיום
בקבוצה

לבעל

המקצוע,

לתייט

ולםנדלר ,אנו

לא

רק

פותרים,

כסי

שאמר לביא ,את שאלת חיינו במגמת האוטרקיה ,לא רק מסדרים תנאים
נותים ופרודוקטיביים יותר לעצמנו ,אלא — והוא הנימוק הנוסף :אני
מרהיבים ככל האפשר את מעגל האנשים התיים תיי שיתוף .גודלת של
הקבוצה תלוי בזה אם היא תהיה לענין של מעטים או של רבים מאד;
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ואבו בטוהים .שמעמםת ההרהבה הזאת יוצרת בםים נוסף לפעילות שלבו.
ביםיתי להגדיר את מהות האיהוד ולהוציא את עצמבו מתיר הויכות
שמירר כל כך את הייבו בשבים האתרובות .אמבם ,לדעתי ,לא הויכות על
האיתור מירר את הייבו ,אלא המציאות היא שמיררת את ההיים; וויכוח
שעוסק במציאות מרה גם הוא בעשה מר .אמרתי קודם שהאיהוד פירושו
להוציא את המפעל הקיבוצי והקבוצתי לדרך רחבה יותר.
שיש

כמה

אבי מאמין

תפקידים כיבושיים מוהשיים המהכים לכוהה של התבועה

הקיבוצית המאותרת .אביא כמה דוגמאות.
דוגמה
הגדול.

ראשובה:

בזכר

שקולביק אמר

כבר היום

ענין

הקיבוץ ה עירובי

שעסק בזה לפבי שנה ,אבי יודע שיש מספר

חברים בתל־אביב העוסקים בזה והדבר איבבו זז .אף יודע אבי שעבין
הקיבוץ העירוני הגדול הוא קשה עד למאה ואין להתחיל בו כמו שהתחילו
במפעל

הקבוצה ,בגרעין קטן; המפעל הקיבוצי העירוני דורש הרבה

כוחות ומאמצי-עזרה גם מצד ההסתדרות ,הוא דורש תנופה גדולה .ד ק
תנועה קיבוצית מאותרת תוכל ליצור דבר כזה! יש לנו קיבוץ עירוני
גדול — י ג ו ר  ,שהוא הנסיון הראשון ליצירת שכונת עובדים שיתופית,
שדעתנו תהיה נוהה ממנה .לצערנו הגדול ,לא גרמו לנו נםיונות השיכון
בארץ הרבה נחת .חלומות גדולים

שהיו לנו על שכונות עובדים לא

נמצאו להם נושאים .אבל יגור ,בעזרת הקיבוץ המאוחה היתה לשכונת
עובדים כזאת .שאר הנםיונות בקבוצות אתרות הביאו אמנם פלוגות נוספות,
אבל לא נהפכו למפעלים גדולים .היה המאמץ של גדוד העבודה בתל-
אביב ,שהלד לאיבוד מסיבות א ה ת ת  ,והקבוצות הקיימות על יד ירושלים
ובקרבת תל־אביב גם הן לא הפכו מפעלים גדולים .אני מאמין אמונה
שלמה

שהתנועה הקיבוצית

ה מ א ו ת ר ת  ,אשר תציג לעצמה כמטרת

יצירת קיבוץ שיתחיל במאות אנשים ויגיע לאלפים בקרבת תל־אביב— ,
תקים

מפעל

בעל

ערד עצום,

לתנועה

שיתופית

כשלעצמה

ולתנועת

הפועלים כולה.
דוגמה שניה :ענין

הפועל

ב מ ו ש ב ה  .יש מספר פלוגות של

קיבוצים שונים שבדרכן להתישבות עוברות את המושבות ויש מוסדות
ההסתדרות המטפלים בפועל המושבה .במושבה בכלל נמצא ציבור פועלים
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המונה  25—20אלף פועל — מה יהיה עתידו של הציבור החקלאי הזה ?
אלה הם יוצאי תנועות נוער ,אלה הם יוצאי החלוץ ,אשר הגיעו בארץ
למושבות ובתוכן עברו את כל הםבל ,היתמות ,העזיבה והבדידות של פועל
המושבה.

ר ק תנועה קיבוצית

מ א ו ה ד ת וגדולה תוכל למצוא דרך אל

הפועל במושבה! אולי לא תכנים אותו מחר או מחרתים לתנועה הקיבוצית,
אבל היא ,בלי התתרות והתרוצצות ,תשלח לכל מושבה אנשים ,שיחיו
את היי הפועל ,ומתוך דאגה לחייו ההכרתיים והפנימיים של ציבור
הפועלים במושבה תתנך אותו לקראת ההתישבות.
ועוד נקודה השובה :מי שרוצה לראות בקבוצה לא רק סידור הברה
מתוקנת וכיבוש עמדות משקיות ,כי אם גם הקמת מהנה הלוצי מאורגן
העומד לשירות העם בכל צרכיו ,הוא ישאף לכך שהמפעל השיתופי יהיה
בו הכוה להיענות לכל דרישה שתבוא מצד התנועה כולה .המפעל הקיבוצי
המאוחד צריך להטיל על עצמו את מכסימום התפקידים הכיבושיים השונים,
בתוך ההסתדרות ,בתוך המפלגה ,בציונות ,בגאולת הקרקע ובדאגה להון
הלאומי .בתקופה הזאת הדאגה להון הלאומי היא דאגה גדולה מאד ותיא
רובצת על המפעל הקיבוצי יתד עם דאגות אתרות לעליה ולהתישבות.
יש להצטער על כך ,אבל עובדה היא שקשה למצוא כיום מספר אנשים
מספיק לתפקידים האלה .יתכן שגם כיום ממלא כל זרם קיבוצי תפקידים
אחראיים

לפי יכלתו ,יותר מאיזה חלק ציבור אחר ,אבל אני מאמין

שליכוד התנועה הקיבוצית לתנועה אחת יזרים קודם כל את המרץ המוצא
לקנאת־הינם

והתתרות־תינם

באפיקים

פרודוקטיביים יותר ,והזיקה בין

המפעל הקיבוצי לבין תנועת הפועלים כולה תהיה יותר קרובה ואינטימית,
וגם הרבה יותר אינטנסיבית .אלה הם הדברים שאני רואה אותם כתלקים
אינטגרליים של מפעל האיהוד.
אני מקשיב במשך כל הזמן להיסוסים ולספקות של החברים ,וככל
שאני לומד ומתעמק בענין רואה אני את עצם המפעל הקיבוצי בשלימותו
ובאחדותו.

כמובן ,אפשר תמיד להוכיה

שהקיבוץ העומד על רעיון

הקצב המהיר בגידול ,זקוק לאורגניזציה שלו ,ואפשר לחוכיח שדוקא קבוצה
מסוגה של דגניה דרושה לה אורגניזציה מיוהדת .אני לוקה על עצמי להוכיה
גם זאת .מספרים על בנקאי גדול שאמר בהזדמנות מסוימת :מוטב שיהיו
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לי  10%בעסק טוב מאשר  100%בעםק פהות טוב .אבי אומר :כל כמה
שהדגביות ההדשות או העודים ההדשים עלולים להפטיר בשותפות הזאת
הס עלולים לזכות בהרבה יותר מתיר תבאי צמיהה הדשים ,מגע משותף,
אודיטוריה פנויה יותר למהשבה ,שתפרה כל רעיון ללא מתיצות מיותרות.
איני יודע מי ישיג יותר? האומנם אותו הרעיון של משק גדול ,שהגיע
להישגיו מתיר הסתגלות גדולה של הלקים שונים במפעל הקיבוצי ,יוכל
להפסיד על ידי כד שרעיון זה יהיה מנת חלקם של רבבות פועלים נוספים ?
האומנם צפויה סכנה לקבוצה ,כפי שמצאה את ביטויה בהבר הקבוצות ,על
ידי כד שתביא את עצמה לתיד תנועה רחבה וגדולה יותר? אני אינני
מעמיד את הויכוח על ההכרח בםינתיזה ,זו אולי תימצא ואולי לא — אין
אני רואה בזה תנאי לאיתור.
הביטוי הנמרץ והנפשי ביותר בענין האיהוד ניתן היום על ידי יעקב
ריז׳יק ,שאמר:

בושתי

מפני

י ל ד י ! ואני אמנם איני הי בקבוצה,

אבל אני חי במפעל במשד כל ימי וההרגשה הזאת מלנה אותי כל השנים.
המפעל המשותף שלנו הוא שגירש אותי מהםתפה בנהלת הקבוצה,

לא

יכולתי להשתתף במהשבה המכרעת של התנועה הקיבוצית ,אבל כהבר
תנועת

הפועלים אני מרגיש את עצמי אהראי למצב הזה .אני אומר

לכם :נפשי לא מצאה מנוהה והיא לא תמצא מנוחה עד שלא נשתתרר
מהפירוד הזה!

שמענו את הצגת השאלות מפי ההבר הצעיר מ״המכבי

הצעיר״ ומפי החבר הלא־צעיר שפרינצק .הקומץ הקטן הנמצא בנע!/
במשמר־העמק ובדגניד — ,זהו עובר של העם היהודי תעתיד ,גרעין תנועת
החירות היהודית .ויש לנו דאגות גדולות .כל חבר של כל זרם מספד תמיד
מה גדולים הישגיו של זרמו הוא ובזה עוסקים בכל המועצות .והלא כל
חבר קורא על אניות מעפילים ועל המעשים המהרידים ב א  pזו או אתרת,
והלא כל הבר היה צריד להרגיש במקום שביעת רצון מהישגיו הוא את
ה״קטונתי״ ,לא את ת״קטונתי״ של היחיד בלבד ,אלא את ה״קטונתי״ של
התנועה.

אנו הייבים ליצור אוירה כזאת שנוכל להתאסף ולהתיעץ בלי

ניגודי דברים ,בלי כל יצר של התתרות .מי שתי בארץ בימי התסיסות
הגדולות של האיתוד יודע שמגמת האיהוד היתה תמיד קשורה עם ״ ט ו ה ר
לבנו״;

זה היה המניע הנפשי העיקרי בכל תנועת האיחוד.

במועצת

דגניה
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כיצד תפעל המכונה הזאת? כאשר נוצר הקיבוץ אי אפשר היה
להגיד גם אז — כיצד המכונה הזאת תפעל .הרצון שלנו הוא .הקובע,
הרצון איננו בהיר ,הוא מעורפל .אני יודע שתנועת האיחוד דרושה לתנועת
הפועלים ולמפעל הקיבוצי כמנוף נפשי ורוהני גדול ,בטיהור לבבות וקירוב
לבבות ,וכהתגבשות האתריות הקבוצתית ,אף אם קשים הבלי האיהוד.
אני מדבר עכשיו על אדמת דגניה ואני רוצה להזכיר דבר שהיה
קשה מאד בשבילי ,ושאף על פי כן איני יכול להתתרט עליו עכשיו .מרד
האיהוד — אם אפשר לומר כך — היה אצלנו קשור בקרע עם גורדון
והקרע הזה היה בשבילי קשה מאד ,מבהינה אישית ומבחינה ציבורית.
ואוםיף עוד ואגיד — הוא היה קשה בשבילי ,מפני שאני לא ביטלתי ולא
ויתרתי על הנימוקים אשר היו לגודדון! במה שגודדון כתב נגד האיהוד
היו רעיונות תשובים מאד גם בעלי ערך תינוכי קיים .ואף על פי כן לא
צדק .אתם יודעים שגודדון לא בא לועידת פתח־תקוה ולא בא גם לועידת
היפה ,ולא נתן ידו ליצירת ההסתדרות .הוא הביט על הדבר בחשש מרובה.
איני יודע אם יש רבים בינינו אשר גורדון מילא תפקיד אישי בחייהם
כבהיי .אך עובדה היא שאיש כמו גורדון עם כל התוכן העצום שבו ,עם
כל ההבנה העמוקה לגוני ההיים שלנו ,עם ההבנה לרעיון הקבוצה הגדולה,
עם היהם לכל יהודי פועל בארץ ולכמה וכמה גילויים ,שאנו לא ירדנו
לעומקם ־ ־ איש כמו גודדון לא הוציא את המסקנה הנכונה; בזה אנו
מסכימים כולנו עכשיו .אותו דבר ,כשאני שומע עכשיו את שוללי האיחוד —
אני מוכן לקבל את דברי אידלםון ,שאין אצלנו שוללי האיתור ,אבל הרי
לא הטרמינולוגיה השובה — אני רואה בהם את הקנאות לערכים ,אני
שומע דאגה לעתיד •המפעל הקיבוצי ,אני שומע שהאיחוד עלול להחליש את
המפעל הקיבוצי ,שחולשה אורבת לנו באיחוד .אך להם רוצה אני לומר•.
אני כופר בהחלט

שרעיון האיתור קשור עם פחות מתיחות ועם פהוה

חלוציות ן אני כופר בזה שרעיון האיחוד קשור בפחות הערכה לגבי האדם
והחבר! וכשם שבזמן האיחוד הראשון ,כשרבים התנגדו לו מתוך חרדה
לעבריות ופחד מפני האידיש ,האמנתי שהאיחוד יגביר את העברית — כן
מאמין אני גם עכשיו

שהאיחוד יגביר את הכוה הכיבושי של המפעל

הקיבוצי ואת המתיתות של ההבר־הפרט בתנועה הקיבוצית.
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מזדמן לי כפעם בפעם להיפגש עם תברים שוגים ומותר לי א מ ר
שאני רואה לפרקים םתירה נפשית בין פגישה שלי עם הבר ובין פגישה
שלי עם זרם .בזמן שאנו נפגשים במסיבות שונות מרגישים אנו כל כד את
ההבדלים בין זרם לזרם ,פעם הבדלים אמיתיים ,פעם הבדלים מוגזמים
ומדומים ,ולפעמים גם לאחר הסברות עמוקות נדמה לד שלפניד תהומות,
שאי אפשר לגשר על פניהן .יש גם הרבה חברים השמחים כשמעמיקים
את הפרובלימה ומגלים את התהום .ולכן מותר לי לומר אהרי דברי קדיש:
הברים רבים ,גם כשהם שומרים על דעותיהם הקדומות בענין האיתוד,
הם מרגישים את עצמם מ א ו ה ד י ם ! ובענין זה צריד לומר :יש הבדל
גדול בין מה שהיה לפני שנים בין המפלגות ובין מה שנמצא עכשיו .על
כל פנים מותר עכשיו להודות בזה :בזמן שהיו ניגודים בין המפלגות ,בין
,,

,,אתדות־העבודה״ ובין ״הפועל הצעיר  ,היו אלה לא רק ניגודי אידיאולוגיה,
אלה היו גם ניגודי אנשים .איני רוצה להזכיר את כל שמות־הגנאי וכינויים
שונים ,שבהם השתמשו בתקופה ההיא .עכשיו המצב במובן זה אהד לגמרי.
ההבדלים והניגודים קיימים בין הזרמים ,אבל כשאתה פוגש הבר מדבר
עם רעחו ,חבר מזרם קיבוצי אהד עם הבר מזרם קיבוצי שני ,הרי שם
הניגודים

א י נ ם קיימים! הדבר הזה הוא בעיני השוב מאד ,הוא מבטיח

את האיתור יותר מכמה וכמה הסברות אחרות.

העובדה הזאת ,שמגמת

האיהוד והכרת האיתור שרשית היא והיה בלבבות אלפי התברים ,קובעת
את גורל האיתור יותר מכמה וכמה נימוקים.

לאיחוד עם *השומר הצעיר*

למען

דעת

לפני כמה ימים נתכנסה מסיבה של הברים ,״אהראים״ לפי הנוסח
המקובל ,ממפלגת פועלי ארץ-ישראל ומן ״השומר הצעיר״ ,ודנו על א י ה ו ד .
בו ביום ובו בערב לא התקדמנו הרבה .אכן ,לא פגישה ראשונה היתד .זו
ואף לא האהרונה.
יום בו יקום האיהוד של שנים אלה ודאי יהיה יוכדטוב לפועלי ארץ״
ישראל .אד לפי שעה עודנו בושש לבוא ,ואפילו אבדן יהדות פולין ומה
שאורב לנו כאן אין בהם ,כנראה ,כדי לההישו .למחרת הפגישה הודיעוני
הברי כי ההמשד יתקיים בקרוב.
והנה — האומר :לתמהוני? — קורא

אני

במאמר ראשי בעתון

״השומר תצעיר״ שורות אתדות על אותה פגישה ,והן נותנות לקלס את הברי
פועלי

מפלגת

ארץ־ישראל

שהשתתפו

בה

ומםלפות

את

תוכן

דבריהם.
בנוהג שבעולם )בעולם סתם ,ולאו דוקא בעולמן של שתי מפלגות״
אתיות( צדדים העומדים במשא־ומתן )ואפילו כשאין המדובר על האיהוד(
אין אחד מהם נוטל לו את הזכות לנםת ברבים על דעת עצמו את עמדת
עמיתו.

על אהת כמה וכמח שאין זו ממידת

משא־ומתן לעוות

את

עמדת העמית.
האומנם יש לו ל״השומר הצעיר״ אתיקת אחרת ,אתיקה של ״אופו•
זיציות״ מסוג ידוע? או שמא אכף עליו ההכרה לספר כ כ ה להבריו על
המשא־ומתן ולתאר בפניהם

כ כ ה את עמדת מפלגת פועלי ארץ״ישראל

ולקדם בדרד ז א ת את האיהוד הנרצה ?
ולמען הסיר לזות-עט ולמען דעת תברי מפלגת פועלי ארץ^ישראל
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והברי ״השומר הצעיר״ — הרוצים לדעת את הדברים כמו שהם — מהי
נקודת הפילוג בשאלת האיחוד ,הריני מקבל עלי לתגדיר את הויכוה האידי•
אולוגי שבינינו במלים מועטות:
הברי ״השומר הצעיר״ הודיעו לנו כי הם רוצים באיתור אתנו .אולם
תנאי קודם הם מתנים אתנו שנקבל עלינו מראש כמה הגדרות וניסוהים
המקובלים אצל ״השומר הצעיר״ .אין הם דורשים מאתנו שנקבל עלינו כל
מה שמוסכם ומקובל אצל ״השומר תצעיר״ בהלכות דעות,
הם

ומדע.

מסתפקים

בהלק

מבלעדי

מזה.

זאת

אידיאולוגיה
אין

האיהוד,

לדעתם ,אפשרי.
גם אנתנו רוצים באיתור .ומוכנים לו לאלתר .ואין אנו מתנים שום
תנאי מהוץ לאיהוד עצמו .אין אנו דורשים מהברי ״השומר הצעיר״ כתנאי
לאיחוד שיעמידו למבחן את העיקרים ,אם עיקרי אמונה או אידיאולוגיה או
מדע ,המקובלים אצלם

כהשקפת־הובה ,ושיתחייבו לקבל על עצמם מה

שנטיל עליהם ולהסתלק ממה שלא ייטב בעינינו .אנהנו ,המקיימים את
אהדותנו כמפלגה על יסוד תובודהמעשה ,ולא על יסוד השקפת־הובה ,איננו
מסכימים שבתנאי לאיתוד נתהייב להסתלק מהופש הדעה אשר יש לכל
אתר בתוכנו! איננו מסכימים שבתנאי לאיתור נתתייב לקבל עול של
השקפות־הובה

שיוטלו עלינו,

ביהםנו

לעניני

אמונה

או

אידיאולוגיה

או מדע.
עניני השקפוודיםוד ראוי להם שיהיו נדונים בכל הומר העיון ל ג ו פ ם
בת^ד תנועה מאותרת ,ולא שיחיו נחתכים לפי מ&א־ומתן של צדדים ,כתנאי
למשהו ,אפילו לדבר גדול ותשוב כאיתוד.
אנתנו ,תברי מפלגת פועלי ארץ-י&ראל ,מוכנים להתאהד כמו שהננו
עם הברי ״השומר הצעיר״ כמו שהם.
והשאלות השנויות במהלוקת ?
לתנועה המאותרת פתרונים.

חשת ת״ש.
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גם ב^חוק יכאב לב
א
התנצלות.

אומר מראש :בוש אני ונכלם כי עלי

בשעה

זי

לגזול מזמני ומזמן קוראי למען עסוק בויכוה עם ידידיס־יריבים .ולו היה
זה ויכות על איתוד! אבל הלא אין זה אלא ויכוה על א י ־ א י ה ו ד .התוצרת
הספרותית ה א ה ת נ ה של ״השומר הצעיר״ אומרת ברורות כי תוהלט שם
לסתום את הגולל על המשא־ומתן לאיהוד שנתהדש בספינת ״קאהירו סיסי״
ולא עליו ב ל ב ה כי אם גם על הרצון לאיהוה עד כמת שעוד יש בקרב
״השומר הצעיר״ מי שתובע אותו או הולם עליו .ואני כשלעצמי ,שאין לי
כל רצון לעסוק בדברים ב ט ל י ם  ,הייתי בוהר לחזור לכל מלאכה שהיא
ומוסר את הענין בידי הזמן .יעשה הוא מה שלא עשה השכל .יעשה הוא
מה

שלא

עשה — בהכרתנו

הפועליודהלוצית — היטלר

ברליךוינדרפראג־ממל דנציג־ודשה ?

במםע־נצהונו

מה שלא עשה םטאלין עם שותפו

בהלוקת פולין! מה שלא עשו מעשיהם של כוהן ללא אלוהים וידיד ללא
מצפון .יודע אני ויודע כי לא תמיד ממלא הזמן מה שההםיד השכל ,וגם
כשהזמן בא למלא את הםרונו של השכל יש שהוא עושת זאת

לאהד•

זמן ,ואף על פי כן אין לי נהמה אתרת בשעה זו .כי השכל איננו בא
לעזרתנו .אולם ההבר

מאיד

י ע ר י )״דבר״ ,כ״ה השלן( אומר כי הייב

אני ״לתרום את תרומתי״ והוא אומר זאת לאחר שהוא מצדו תרם את
גם ב״דבר״ וגס

תרומתו ביד נדיבה ,בשתי גירסאות ובשתי אכסניות,

ב״השומר הצעיר״ .והריני נענה לתביעתו .ובגילוי־לב :לא שלדעתי יש
בדבריו של ידידי יערי לחייב אותי לתשובה .לאהד שכתב מה שכתב אין לי
הרגשה של חובת־תשובה .כמובן ,גם עתה הנני מוכן ברצון לשוחח אתו ,גם
בלי קבלת ״יפוי־כות״ ,על כמה וכמה ענינים .אולם לא על איחוד ואי־איהוה
אלא שהקורא ,שאין לו מקור־ידיעות א ה ה והדברים שבעל־פה שלנו אינם
מגיעים אליו ,הוא רשאי לתבוע אותי לתשובה .ואף על פי שבכמה מקרים
הריני מסכים — לא מת^ד רוחב־לב ,אלא פשוט מתיר עצלות — להשאיר
את

רשות

הדיבור

למפלמםי,

אינני

חפץ

הפעם

ששתיקתי

בהשתמטות .והריני עושה זאת בלי המדה .רק למען דעת.

תתפרש
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אילו היו שני הצדדים מתאהדים ,לפתות,

בנקודה

אחת,

בפרסום

הפרוטוכולים של השיחות שהתנהלו בינינו על האיהוד ,הייתי יכיל לקצר
הרבה בדברי .אד כיון שמשום מה לא נעשה דבר זה הריני רואה צורר
להביא כאן מתור הפרוטוכול את מה שאמרתי לאהד ששמעתי את ,,ההרצאה
המדויקת ,שיטתית ופרציזית״ של משלהת ״השומר הצעיר״ על פרוגרמת•
המינימום שלה ,שעלינו לקבל אותה אם חפצי־איחוד אנהנו.
ב
,

לא הייתי ב״קאהירו םיטי  /כשסיפרו לי על השיתות על הים ואמרו
לי כי ניכרת יתר־נכונות מצד ״השומר הצעיר״ לאיתוד — שמתתי .קיבלתי
הזמנה להשתתף בועדה בענין האיהוד עם ״השומר הצעיר״ .אינני מרבה
ללכת לישיבות — אין לי הרבה נהת מהן — ובאתי לישיבה זו ,מפני שאם
יש שמץ תקוה לאיהוד אין אני פטורי אד אינני שמה

ל ב ז ב ו ז רעיון

האיהוד ולהוצאת דברים על האיהוד לבטלה.
לא הייתי רשאי לשעשע את נפשי בתקוות ,כי בינתים קראתי את
התלטת הליגה הסוציאליסטית ,האומרת כי בשבילה לא נשתנה שום דבר
לא בעולם ולא אצלנו ,וגם ראיתי את עתץ ״השומר הצעיר״ ,שגם בו ל א
נשתנה דבר .ואף על פי כן אודה ,לא תיכיתי למה ששמעתי כאן.
מכתתי שלא בלבד שאין אתכם רצץ לאיהוד ,אלא שגם יש לכם
מושגים

משונים

מ א ד על איהוד .הרי כולנו כבר אנשים מבוגרים.

ואין אנהנו עוסקים פה בתיבור פרוגרמות כדי להתגדר בהן .כשקבוצת־
אנשים מתברת פרוגרמה לצורר עצמה הרי היא רשאית להכניס לתוכה כל
נתת רבולוציוני-שמן ,כאות נפשה .אד מי שבא לתבר פרוגרמה של איתוד
צריד ,קודם כל ,להתיהם

ב כ ב ו ד לצד השני .אם אין אתה מכבד אותו אל

תדבר אתו על איתוד ,ואס אתה מתיהם אליו בכבוד אין אתה יכול להציע
לו שיזרוק כבגד בלה את דעותיו והשקפותיו ,ושיהיה בכלל ל א ת ר .
עלי אמנם להודות שהערב הוברר לי שגם אני לא הכרתי למדי את
הצד השני ,שאני רוצה באיהוד עמו .ידעתי ,למשל ,ש״השומר הצעיר״ נמנה
על המהלר הסוציאליסטי ,הקרוי שמאלי .ובמידה שאני מכיר מהלד זה יודע
אני שהוא מראה פנים לדיקטטורה ופנים לדמוקרטיה ,אבל שה״דיקטטורה

גם
של הפרוליטריוך היא

בשחוק

יכאב

אבךשתיה
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בתורת ״השומר הצעיר״ — לא

ידעתי .ועדיין איני יודע אם ״השומר הצעיר״ מעביר עיקרון זה גם לציונות
ולישוב או שהוא שומר אותו רק בשביל אומות״העולם בלבד .והרי גם אני
רואה בשאלת הדיקטטורה פרשת דרכים :כי בדיקטטורה של הפרוליטדיון
רואה אני את ההוליד.

ה ר א ש ו נ ה בשרשרת הפאשיסטית ,את אבי אבות

התורבן של תנועת הפועלים ,חורבן מבפנים והורבן מבהוץ .מתיר השקפתי
אני הריני ודאי רשאי לדרוש שתכנית האיחוד תקבע שלילה מפורשת של
כל רעיון דיקטטורה .אך היות שאני ר ו צ ה באיתוד עם ״השומר הצעיר״,
והיות שאני יודע מעתה כי יהםו הוא הםוד ,הריני אומר :אין ברירה ,אין
אני יכול להטיל על ״השומר הצעיר״ את עמדתי בשאלה זו ,ולפיכד אי
אפשר להכניסה לפרוגרמה ,ויש להשאירה פתוהה ,ויגן כל אהד על דעתו.
לא כן אתם נוהגים אתנו ,כשאתם דורשים מאתנו ,למשל,

כתנאי

לאיחוד ,שנתחייב על הינוך מרכםיםטי של תנועת הפועלים .ואתם הלא
יודעים יפה יפה שמעולם לא דרשנו פאםפורט מרכסיסטי מחברינו .ומה
הייתם רשאים לחשוב עלינו אילו לאחר ישיבח

אחת או שתים

בינינו

וביניכם היו אלפי חברי מפלגת פועלי ארץ־י&ראל מקיצים בבוקר אתד
ומוצאים את עצמם — כולם כאיש אהד ־ ־ ״מרכםיםסים״ ז
והוששני שגם אתם אינכם מתיתםים ברצינות למת שאתם דורשים
מאתנו .לא ראיתם אפילו צורך לפרש לנו ענהו המרכסיזם אשר אתם קוראים
בשמו ,הלא מי שאומר בימינו מרכםיזם הוא כמי שאומר ״נצרות״ .כשיבוא
אדם וירצה לזכות אותי בנצרות אשאל אותו ק ו ד ם כ ל נצרות זו שאליה
הוא מתכוון :מהי? קתוליות או לותרניות ,פרבוםלביות או פרםביטריאניות,
או אתת משאר הכיתות המרובות אשר כולן נשבעות בישו וכל אתת דוגלת
באותו האבנגליון ,אלא שהיא מפרשת אותו פירושים שונים מן הקצה אל
הקצה .איזה ישו ,של האפיפיור או של טולטטוי ,של האינקביזיציה או של
הום ? האם לא הגורל שמצא את הנצרות מצא גם את המרכסיזם ? כשאומרים
לי עכשיו :״היה מרכםיסט״ ,רשאי אני לשאול מ ר כ ם י ז ם ש ל מ י ? של
פליכנוב או של ברנשטיין ,של לנין או של מכם אדלר ,של םטאלין או של
טרוצקי? הלא גם הדיינים במוסקבה וגס הנדונים נשבעים במרכם .אילו,
לפתות ,אפשר היה להעיד את מרכס שיפרש את עצמו .אני אינני מסכים
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לעסוק בפרשנות .אין זה תפקידת של מפלגת־פועלים לישב ולתרץ פסוקים
וגוילים ,ככוהני־דתות .אד דתות חיות אלפי שנים ,גם כשאינן ממהרות
להסתגל לתמורות ההכרתיות ,מה שאין כן השקפות פוליטיות וםוציולוגיות
אשר כל תמורת תברתית רצינית מעמידה אותן מחדש למבחן .ובתקופות
של תמורות נמרצות בלתי־פוםקות כמו במאה זו — תדרשו מאתנו שלא
נישען על בינתנו ,אלא נהיה מפי ספרים שמלפני כמאה שנים? כבודם
של אותם הספרים במקומו מונה,

ויש ללמוד מהם כמו מכמה ספרים

השובים אתרים׳ אד מותר לשאול :כלום ראו הללו מראש מה שיבוא לאתר
המלהמה העולמית ,כלום ראו את תקומת הפאשיזם ,כלום הצילו את תנועת
הפועלים מטעויותיה הפאטאליות?
,,

ואתם דורשים מאתנו לא רק ש״נירשם כמרכםיםטים ,אלא שגם
נתהייב להסביר הופעות היטטוריות ב״תםבר מרכםיםטי״ .כיצד עושים זאת ?
האס הכינותם לנו את ההסבר הזה ,שנדע כיצד משתמשים בו? לפני שנים
אתדות

ידעו לפתות ברוסיה היכן למצוא את ההסבר

המרכםיםטי של

ההיסטוריה :אצל פוקרובםקי .והנה בא םטאלין והדית אותו מכהונת גדולה
למדע המרכםיםטי ,ועשה אותו ״מהבל״ ב״תזית״ ההיסטוריה .מפי מי נהיה
עתה? ואם מתכוונים אתם להיסטוריה הישראלית ,שאותה עלינו להסביר
הסבר מרכםיםטי ,הרי מחיבתכם גם לומר לנו אס כבר גידלתם את ההים•
טוריון אשר תקר ונתן את ההסבר הזה ,או שאין הדבר טעון הקידה ודיו
באמירה? וגם לא אמרתם לנו אם עד שתתנו לנו את ההיסטוריון בעל
ההסבר המרכםיםטי מותר לנו בינתים להשתמש בגרץ ובדובנוב ובדינבורג
או לאו?
ועוד אתם דורשים מאתנו דבר שאינו אלא דבר

שבאמונה:

להתהייב על יהם היובי ,,לבניה הםוציאליטטית שברוסיה״

יכולתי להבין

אילו דרשתם שנצא לעזרת רוטיה במקרה שזו תטתבד במלחמה — הרי ז>
דרישה פוליטית .תייתי מבין אילו דרשתם ממני שאתפלל בעד רוסיה —
הרי זה מעשה כלישהוא .אד אתם דורשים ממני ,כתנאי לאיהוד של שתי
מפלגות פועלים ארץ־ישראליות ,שאתהייב ל ה א מ י ן כי מה שנעשה ברוסיה
הנהו ״בניה סוציאליסטית״ .ומה אעשה כשאינני מאמין ? ומה אעשה כשאינני
יודע? האס לא די לפועל ארצישראלי שיהיה לו יהם היוכי

לבניה

גם
הסוציאליסטית

בשחוק
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יכאב

199

ב א ר ץ ־ י ש ר א ל ? ודאי ,מה שמתרחש ברוסיה מאז

 1917יש לו תשיבות היםטודיודעולמית עצומה ,ויש בו כדי להעסיק ולהטריד
כל מוח אנושי ,ובפרט מוח של סוציאליסט חושב״ אד כיצד אפשר לדרוש
מאנשים שיתחייבו בסיטונות על יחם מסוים לענין גדול ומורכב זה ,אם
אין להם האפשרות לבוא וללמוד מקרוב ,אם אין להם אפשרות לבוא
וללמוד ממראדרעיניהם ,אם הם יכולים להישען רק על עובדות ומספרים
T

שיצאו מתתת הצנזורה של השלטון? אם ככה ,הרי אין הדבר כלל בגדר
ידיעה ,כי אם שוב ענין שבאמונה.
ואין אני רוצה כלל להאריד בניתוה המושגים האלה ,ואין אני רוצה
להתעכב על המצהיק־מכאיב שבדבר ,כי בימים אלה אתם יושבים אתנו על
המדוכה בדברים כמו אלה .אד אני הוזר ומדגיש את האי״כבוד שבעצם
בואכם אלינו ב״תנאים״ מסוג זה .ה ר י א ת ם מ כ י ר י ם א ו ת נ ו ! הרי
אתם יודעים כי תבר מפא״י יש לו רשות״יחיד רחבה בעולכדהרות ,והוא
רשאי להיות מהםידיו של מרכס ,כשם שהוא רשאי להיות מתלמידיו של
א .ד .גורדון ,או של מורים רבים אהרים ,והוא גם רשאי לא להיות הסיד
כלל ,אלא להשוב בעצמו כיכלתו! הרי אתם יודעים כי מה שמאתד אותנו
למפלגת פועלי ארץ־ישראל הוא לא הסכם על הסברת היסטוריה ותיאוריות
סוציולוגיות ,לא פרוגרמה מה צריר ומה לא צריד להשוב ,אלא מה צריד
ומה לא צריד לעשות .ובהיותכם י ו ד ע י ם את כל זאת אתם באים ודורשים
מאתנו כי מהיום ולהבא ננהיג צנזורה אידיאולוגית ונסכים לכד כי מה
שנתקבל בודאות מדעית או היסטורית או סוציולוגית אצל ״השומר הצעיר״
באוקטובר  1939צריד להיות מעתה הובה על כולנו.
אני פונה אליכם ,הברים ,בכל הכרת רצינות הענין ,ובכל רצוני
לאיתור עמכם :עליכם לברר לעצמכם ,אס אתם רואים באיהוד ענין רצוי
ואקטואלי ,אזי צריד לבקש את הדרד האפשרית כיצד נהווה מפלגה
אתת.
אינני דורש מ כ ם שום ויתור אידיאולוגי כתנאי קודם לאיהוד ,אין
אתם צריכים למען האיתור לותר אפילו על קוצו של יוד מתשקפותיכם.
ואני דורש שכד תתיתםו גס אלי .אםכים ברצון שכולנו נבדוק כפעם בפעם
את המטען האידיאולוגי שלנו ,אבל בדיקה לגופה ולשעתה ,ולא תתת לתץ
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של משא״ומתן לאיחוד :תסתלקו מדעותיכם — מוטב׳ נלא — נישאר
מפולגים .אין אנו אומרים לכם זאת ,ואיננו רוצים שתאמרו לנו.
כל אתד מאתנו יש לו עיקרים יקרים לו .בעיני ,למשל ,איתוד התנועה
הקיבוצית הוא עיקר גדול ,ובו תלוי הרבה גורל תנועת הפועלים כולה,
לנצהון או לתבוסה .ורעיון זה מפלגתנו ,כמפלגה ,דוגלת בי״ אד כיון שאני
יודע שאתם אינכם סבורים ככה ,אין אני עושה אותו תנאי לאיהוד.
אין האיתוד מתנקש בקיבוץ הארצי .יהיו לכם כל הזכויות כמי לקיבוץ
המאוהד ולהבר הקבוצות .אפשר אין לנו הגדרות מספיקות לכך׳ אד קיים
מצב עובדתי מסוים .אתם רשאים ליהנות ממלוא העצמאות הקיבוצית ,אד
כל איש ואיש שנכנס לאיהוד הוא הבר המפלגה ,עם כל התובית והזכויות
האישיות .בתנועה הקיבוצית הרי אתם הטיבה עצמאית׳ אד בהיי המפלגה
אי אפשר שתהיו גוף סגור ,המתליט בפני עצמו על שאלות שהמפלגה דנה
בהן ,והוא בא אל השולהן הכללי לא לשם בירור תברי שיביא לידי ההלטה
משותפת ,אלא מזוין בהחלטות מראש .אפשר אתם ,שהורגלתם כל ימיכם
ליחסים אהריס עם שאר הציבור ,לא קל לכם להתרגל ל״משטר״ פוליטי
הדש ,שאנו דורשים אותו לא מתיר עקשנות ,אלא מפני שזהו תנאי לחברות-
אמת ,לקיום מפלגה היה ומאותדת .בנקודה זו אתם רואים עצמכם נתבעים
לויתור׳ אד תתת זאת אתם רוכשים עולם מלא :אפשרות של תברות שלמה,
הדדיות ,יניקה ,והשפעה בקרב המפלגה המאוחדת ,אשר תדריד ותתנד
רבבות פועלי ארץ-ישראל ותצא בראשם .האומנם יקטן הדבר בעיניכם?
ג
דברי אלה ,כאשר יראה הקורא ,וכן דברי חברי ,לא באו לגסה סעיפי•
פרוגרמה ,כי אם להביע תמהון על הדרך ש״השומר הצעיר״ נקט במ&א-
ומתן אתנו :להגיש לנו ״אולטימטום אידיאולוגי״ .ולאהר שיערי ראה להזור
ב״דבר״ על שורות־החמודות שהוקדשו לנו ב״השומר הצעיר״ ,הריני תוזר
ואומר כי הצגת הדברים הזאת מסלפת את עמדתנו.
להוציא ״צימוקים״ מתוד משזדומתן שארד שעות רבות ,לעקוד אותם
מתיר

מסכת

הדברים,

מתייר

מחלד

הטענות

והמענות,

למען הציגם

כדהלילים — הרי זה כשלעצמו מע&ה־איבת ומעשה־סילוף• אולם להציג

גם
את הדברים
את

״השומר

ככה,

ב^חוק
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שהקורא יאמין באמת ובתמים כי קראנו,

הצעיר״

למשא־ומתן

למען

הרביץ

כנראה,

בו — ואפילו

לא

דברי־טעם מנוגדים ,אלא פשוט זלזולים בו ובדעות המקודשות אצלו —
הרי זה מעשה המתכוון לא למסירת ״דברים טעיתם״ ,כי אם להבאיש את
ריהה של אותה תנועה ,אשר אד זה ישבו אתה לשולהן ,לניםוה ״תנאים״,
כלשון יערי.
אילו היה לי רצון כל־שהוא להוציא ״צימוקים״ מדברי הברי ״השומר
הצעיר״ — לא היה לי צורך לרדוף אחרי קטעי־מלים,

שנזרקו

בבית

וברחוב ,לצטט אותם על פי הזכרון )בלי לציין את מקורם ,ואם באמת כד
בדיוק נאמרו ,ובתשובה למה נאמרו ,אם לא בתשובה להתיצבות פוגעת(,
אלא הייתי בוחר דברים מתוך ההרצאה הרשמית ,״המדויקת והפרציזית״,
ודוקא לפי ניסוחם בפרוטוכול הרשמי ,דברים שיש בהם באמת להעיד על
הלד־הרוה של אומריהס .שם נאמר ,למשל :״ א י ן אנו יונקים מן התסיסה
הרואה בעצם האיהוד ערובה להתקדמותו של מעמד הפועלים״; שם הוכרז
״במפורש ,אני מבדיל בין שאלות פוליטיות של תנועת הפועלים בעולם
ובין אלו שבברית המועצות״; שם יש דרישה מן המפלגה המאותרת
שהפרוגרמה שלה תכלול ״התנגדות מוחלטת״ לתובת בוררות ,ולא רק
על ידי מוםד ,כי אם גם על ידי ״הסכם״ בין פועלים לבעלים! ועוד שם
דרישה פרוגרמתית לארגון משותף

בכפר

)עתה!( .צימוקים אלה יש

בהם לאין עריד יותר כדי מתן ביטוי לדמותם האידיאולוגית של מיצגי
,,השומר הצעיר״ ,מאשר קטעי אמרות תטופות ,שאין להבין אותן בלי קשר
עם הדברים אשר עליהם הוגבו ,ואותן ,אותן בלבד ,מטר ״השומר הצעיר״
לקורא כתיאור עמדת המפלגה.
והרי הברי המפלגה באותה מסיבת לא התכוונו כלל לויכות תיאורטי
עם ״השומר הצעיר״ על עיקרי האידיאולוגיה שלו .ואילו גם היו מקבלים,
כולם כאתד ,את כל תורתו של ״השומר הצעיר״ על קרבה ועל כרעיה,
גס אז היו דורשים שלא להטיל את התורה שנגלתת לתם כתובת על
המפלגה ,באשר תורה זו היא מן הדברים המסורים ללפ ולמוה של כל
אהד ,לקבל או לדהות .הוא יכול לזכות בזה את עצמו ולהאיר עיני הברים,
אד ל א ל ת י י ב את מישהו.
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להברי המשלתת של ״השומר הצעיר״ היתה הרצאה אחת ,ושאר
הברי המשלחת עמדו מאתריה והגינו עליה כולה כמות שהיא ,לא להוסיף
ולא לגרוע .תהת זאת דיברו הברי המפלגה בסגנונות שונים ,ולעתים גם
בהנתות שונות ,ואף על פי כן ,לגבי עיקר הויכות באותה מסיבה התכוונו
כולם לדבר אחד ,לא לסעיפי פרוגרמה רצויים או בלתי־רצויים ,כי אם
להגדרת מ ה ו ת ה של המפלגה.
אנהנו

רוצים

בהתאהדות

אך

פוליטית־םוציאלית,

לא

ב״כנםיה״

מעמדית! אנחנו מתכוונים לאיחוד של מגשימים ולא לאיהוד של תיאורי•
טיקנים .לדרכי ההגשמה הננו שותפים י ה ד ,וגם להבא נשגה או נצדק י ת ד•
יקר לנו האיתור ,אולם שבעתים יקרה זכותנו ,זכותו של כל אהד
ואהד בקרבנו ,ל ה ש ו ב ב ע צ מ ו  .ולא נקנה את האיהוד במהיר ההובה
לתשוב ,,בסך״ ,במתיר ויתורנו על החופש .להאמין במה שנאמין ולכפור
בעולם

במה שנכפור ,לא נותר על זכותנו לבתירת דעה ולשינוי דעה.

האמונות והדעות איננו מודים ב ת ו ב ת קולקטיביות רעיונית ,כי אם בזכות
אוטונומיה אישית .אנתנו מתנגדים לקנין פרטי על מכשירי היצור ,אולם
אנו מתזיקים בכל תוקף בקנין פרטי על מכשיר המכשירים :מוהו של האדם.

ד
שאלה זו ,שאלת המצפון ,היתה נקודה ר א ש ו נ ת בפלוגתה .וכל
נםיון

להעמיד

את

הויכות

על

המרכסיזם

הערכת

וכדומה —

אינו

אלא סילוף.
וראיות אהדות לכך מתוך הפרוטיכול:
י .שפרינצק

אומר:

״אינני שולל

מציאות

מרכסיסטים

במפלגה

המאותרת — יכתבו מאמרים ויתוכהו .אבל לעשות את המרכסיזם סעיף
של פרוגרמה לא יתכן״.
ש .דיין אומר :״בזמני הייתי מהאהרונים ב״הפועל הצעיר״ להליכה
לקראת האיתור עם ״אתדות-העבודה״ .היו לי אותם הד״יםוםיס שישנם לכמה
מתברינו לקראת האיהוד התדש .ונתבדיתי .הדברים נראים אהדת כאשר
קיימת מהיצה .על יסוד הפעולה המאותרת מוכן אני לויתורים בשאלות
הפדיגרמתיות .״השומר הצעיר״ הושב — וזוהי זכותו — כי אין הוא

גס

יכאב

בשחוק
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צריר להיפרד מכמה וכמה דברים שתם מהווים את עצמיותו .יש למצוא
דרד לכד״.
א.

ציזלינג

ועצמאות

אומר:

פועלים.

אפשר

״יסודות
להסיק

מתנכים
מזת

של

מסקנות

א ת דו ת
ולנםת

1

פועלים

אותן,

אבל

אינני יודע אם רבות מהן צריכות להיות כתובות בפרוגרמה ולא בכולן אנו
הייבים להיות מאוהדים למפרע — דמוקרטיה פנימית של ציבור הפועלים
מתייבת

מצפוני

תופש

ואתדות

מלא

ב מ ע ש י ם — בהגשמה

ובמלחמה״.
ז .סיינשטיין אומר,, :השתייכות לאינטרנציונל שני או אורינטציה
על אינטרנציונל

1

 2 /איננו יםוד ההיים שלנו .ויסוד ההיים שלנו הוא גם

2

לא האורינטציה הפוליטית איד נבנה לעתיד את המשטר הפוליטי בארץ.
תוכן היינו הוא ביסוד אהר והוא אחד לנו למרות הניםוהים הפרוגרמתיים.
ואם בתוכן החיים הננו מאוחדים ,מובטחני שאם נרצה באמת באיחוד
אפשר יהיה למצוא גם נוסח משותף ומאוהד של יסודות רעיוניים.
אני מאמין כי אפשר להתגבר על ניגודי נוסה ולהגיע לניםוה פרוגרמתי
המתכוונים אתם לאיתוד ,כפי שאנתנו מתכוונים ,שכל הבר

מאותד

המפלגה יביא לידי ביטויו הוא ב א ו פ ן ה פ ש י ב ת י ד ה מ פ ל ג ה ? אזי
ניכנס ונדון על יסודות הפרוגרמה!״
י.

קוםוי

אומר:

״יש

לנו

פרוגרמה

משותפת:

ציונות,

אמונה

בסוציאליזם ,התישבות עובדת ,מלחמה בעם על דרד הציונות שלנו ,אהדות
מעמד הפועלים — ואידד זיל גמור.

אם נעמיד כתנאי לאיהוד

עמדות משותפות בפרטים הנוגעים לפעולה בשטה ביךלאומי וכדומה —
לא נוכל להגיע לאיהוד ,אולם זה יהיה אבסורד אם בגללן לא יקום האיהוד״.
הרביתי בדוגמאות ,ולא מן השיתות ב״קאהירו םיטי״ ,שבה ,אומר
יערי ,״נפגשנו באוירה הברית״ וב״הבעות אהדה עמוקה״ ,כי אם דוקא
מאותה הפגישה אשר עליה יצא הקצף .עשיתי זאת לא מאהבת הציטטין,
כי אם כדי לגלות לקורא משהו מרוח ״ההתנשאות והקשיות״ של תברי
מפא״י ,שעמדו ו ה פ צ י ר ו ב״השומר הצעיר״ שיואיל להסכים לאיתור .הם

1

כל ההדגשות כאן ולהלן ־־ של המצטט.
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לא

דרשו שום

״תנאים

,,

עמדו

ו״ערובות״ ,אלא

נפשם

על

ועל

מצפונם.
,,

כי הויכות בינינו לבין ״השומר הצעיר הוא ו י כ ו ת ש ל מ צ פ ו ן
,

ידע בעצם המרצה מטעם ״השומר הצעיר  /בטרם פתחנו אנתנו בויכות.
ובבואו להמתיק לנו נקודה אחת ,מעשית ,בתנאיו,

השתמש

בנימוק :״סוף סוף א י ן זה מצדכם ויתור מצפוני״

לגביה

משמע כי ידע יפה

יפה שכל השאר הוא בגדר ויתור מצפוני ,אשר אדם המכבד את עצמו
ואת תנועתו לא יסכים לו ו ל א י ע י ז לדרוש אותו מעמיתו.
והיאבקות זו של הברי המפלגה עם הברים שהם תפצים בהברותם
,,

ובאיתוד־אמת עמם — הוגשה להברי ״השומר הצעיר על ידי מאיר יערי
כ״התנשאות תוקפנית בשצף קצף״.
ה
תיאור זה של עמדתנו במשא־ומתן איננו אלא סילוף ראשון .הסילוף
השני קשה שבעתים.
הבשורה

למחנה

בדבר ״הסתערות הבזק על המרכסיזם

,,

ברוכה

בבשורה שניה ,השובה הימנה :על ״משהו מחריד באותה שיטה שבה
נוקטת בימים האלה מפא״י״ ,על ״משא־ומתן בחדרי־חדרים״ ,על ״הסכם״ —
עם רביזיוניטטים ,כמובן .מלה זו ״הסכם״ כשהיא לעצמה משולה ,כידוע,
לבגידה .כלום מותר לעשות הסכם עם אויב על אי-השתמשות בגזים?
או כלום מותר לעשות הסכם על כניסתם של הפועלים הרביזיוניסטים
ללשכת־העבודה עם כל התובות והזכויות? ולהאדיר תרדת כותבים :״אם
גם נצמצם את ״השיהות״ לענין הקואליציה ההדשה בהנהלת תועד הלאומי
ברור

)והרי

כי

המסקנות

הן

הרבה

יותר

ומם־ההירום

הישובי

מרהיקות

ל כ ת מכפי שרוצים למסור לנו(״ וכר .וםמוד לבשורה ־־־־

מטר הערכות והשנאות :״נמצאה נקודת״המגע עם המפלגה הסאשיםטית״.
וקינות על שנמצאה דרד משותפת ״בין פועלים לפאשיםטים ולא נמצאה
בין פועלים לפועלים״,

ועל ״איפה ואיפה

שבה נוהגים לגבי פועלים

,

סוציאליסטים ולגבי פאשיטטים  /ומאיר יערי מצא עכשיו את פתרון ההידה
ל״התנשאות התוקפנית״ שלנו בשעת משא־ומתן האיתור :״לא שיערנו כ י

גם
יש

דברים

בשחוק

יכאב
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ב ג ו ׳  /בי הנה ״בעת ובעונה אתת התנהלו שיחות אתנו

והתנהל משא־ומתן על קואליציה עם אנשי ז׳םטינסקי״ .איני יודע אם
יערי הביע את התמרמרותו המוסרית העמוקה על ״המשא־ומתן הכפול״
שהתנהל באיזה מקום אהד בעולם! או על כד שההבטחה הגדולה שניתנה
במהפכת אוקטובר ,בין שאר ההבטהות הגדולות לעולם המעונה והמצפה
לישועה ,כי מעתה ולהבא בטלה ומבוטלה כל דיפלומטיה השאית עם
השודדים האימפריאליטטיים ,ומדיניות התוץ של מדינת הםוביטים תהא
שונה

בתכלית מזו של הקפיטליסטים המנוולים ,שחבטחה זו נתהלםה

במלאכת־מהשבת של דיפלומטיה השאית שהעולם הקפיטליסטי יכול לקנא
בה ,או על עצם ההסכם הקומו־נאצי שנפל כרעם על ראש המוני הפועלים
במדינת הםוביטים .אדרבא ,מצויה אצלו אזהרה מפני בני־אדם המתרעמים
על הסכם מפואר זה :סימן שהם תשודים על ברית עם פאשיםטים .אולם
לגבינו אנו אין יערי מתמיץ שעת־כושר להוקעת ״המשא־ומתן הכפול״
ו״הדיפלומטיה ההשאית״ .אכן ,כמה ענינים טובים זימנה ההשגחה בבת
אתת :הבשורה כשלעצמה טובה ,והיא באה בזמן טוב ,ההשנאה מועילה,
ואפשר להיפטר עתה מענין ביש בנימוקים מוסריים ואנטי־פאשיסטיים
כאהד.
אילו

ה י ה בדברים על ״משא־ומתן בחדרי־חדרים״ ,ועל ״הסכם״,

ועל ״דיפלומטיה השאית״ ק ו ר ט ו ב ש ל א מ ת  ,גם אז היה בהצגה זה
לעומת זה :ה ש ג ת ה ס כ ם באיזה ענין עם המפלגה האויבת לעומת א י
השגת

א י ה ו ד עם מפלגה־אהות — משום תמימות יתירה או אתיזת

עינים .״רומן אומלל״ קורא יערי ליהםי מפא״י ו״השומר הצעיר״ ,בלי לומר
מי כאן האוהב הטרגי .האומנם ,.השומר הצעיר״ ? ירשה לי איפוא להשתמש
במשל ציורי זה .אכן ,המשא־ומתן בינינו הוא על נ י ש ו א י ן  ,אם נישואין
של אהבה כחפץ מפא״י ואם נישואין של תשבץ ,ב״כתובה״ וב״תוםפת
כתובה״ כהפץ ״השומר הצעיר״ .אולם כשהבהורה ,מאותן הבתורות הדורשות
כתובה ותוספת כתובה ורוצות ״להבטית״ מראש יד מי תהיה על העליונה
בהיי־הזיווג ,טוענת לבתור :ראה נא גם ראה ,עם כל העולם אתה משתווה,
עם ההנלני ,ועם המלודרבריבית ,ועם הגבאי בבית־הכנםת ,וגם עם אויביר
המבקשים לרדת לחייד מבקש אתה למנוע קטטה ,ורק אתי אין אתה
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רוצה להשתוות ואין אתה מקבל את תנאי שאני מתנה להעמדת החופה —
הרי זה ,לכל הפחות ,מ ג ו ח ך
אד יש כאן דבר הרבה יותר קשה

ממגוחך והקשה הוא שבל

המגדל הזה של ההערכות וההשנאות וההתמרמרויות ופסקי־הדין איננו אלא
בנין קלפים שהוקם על ״ י ס ו ד ״ ש א י ן ב ו ק ו ר ט ו ב ש ל א מ ת  .והברי
,

״השומר הצעיר׳ שעשו עצמם כרוזים לבשורה הגדולה יכלו לדעת זאת
בטרם הכריזו את הכרזותיהם ״המתרידות״.
הם יכלו לדעת כי לא היה שום משא־ומתן בחדרי־חדריס עם
הרביזיוניסטים בענין כניסתם לועד הלאומי ולהנהלתו ,לא היה שום הסכם
בין הצדדים. ,לא היתד ,אצלנו ,לא הפעם ולא מעולם ,שום דיפלומטיה
תשאית ביחסי מפלגות .מה שעשינו בענין הרחבת הנהלת הועד הלאומי
עשינו לאחר דיון רחב במוסדותינו המוסמכים ,עשינו ב פ ו מ ב י  ,לעיני כל
המפלגות הציוניות ו״השומר הצעיר״ בתוכן ,עשינו שלא מת^ר ״משא־ומתף
ושלא מתוך ״הסכם״ .מסרנו מודעה כי אין אנו מתנגדים לתזרתם של
הרביזיוניסטים לועד הלאומי וגם לא לכניסתם להנהלה ע ל מ נ ת שיקבלו
עליהם את מרות המוסד שלתוכו הם נכנסים .וכן הודענו למפלגות שאנו
מבקשים להיכנס בשיחת אינפורמטיבית עם הרביזיוניסטים למען דעת במה
הם באים עתה לועד הלאומי ,ואת הדבר הזה קיימנו .בפלינום של הועד
הלאומי ,לאהד המשא־ומתן הדמיוני ,קם הברנו ושאל שאלה זו בכל
הפומביות .והיושב־ראש הכתיב להם את תשובתם ,והם ענו אהריו הן.
אפשר לומר שה״הן״ לא היה צלול ביותר ,ולא נאמר בקול דם כדרר
הרביזיוניטטים בשעה שאומרים :לאו ,אולם ברורה היתד .הודעת היושב-
ראש שברגע שהם מסתלקים ממרות ישובית זו אין להם מקום בהנהלה.
וגם על כד :אמרו :הן.

ו
לא נעלם ממני ,ולא נעלם מן ״השומר הצעיר״ ,כי בעצם ה ג י ש ה
לשאלות־הםכם ולא״הםכם אנהנו מהולקים .אינני רוצה בשום אי־הבנה ,ועל
אחת כמה וכמה שאיני רוצה ״להכשיר״ את עצמנו ,ולפיכד לא אסתפק
בהכהשת העובדות שעליהן הוקם בנין הקלפים ,אלא גם אסביר את עמדתנו.
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איננו שוללים ,מבהינה ע ק ר ו נ י ת  ,הסכמים עם רביזיוניסטים .ואנו
נדון על כל הצעת הסכם ,לחיוב או לשלילה ,מבתינת תכנו ,מבהינת עניני
הציונות והישוב ,מבהינת עניני הפועל ותנועתו .לא השבנו מעולם למצוד!
סוציאליסטית שלא לדבר עם רביזיוניסט .היתה לנו פרשה של הסכם•
העבודה .רבו בינינו המהייבים ורבו השוללים .והשוללים שבינינו הודיעו
כי הם אינם שוללים כל הסכם מעיקרו ,אלא הסכם זה ,באשר יש בו,
לדעתם ,פגם יסודי .והודעה כזאת נמסרה על ידי ההסתדרות ,עם דתיית
ההסכם המוצע .היתד .פרשה של הסכם אהד .גם הסכם זה ,בניגוד לעלילת
״הדיפלומטיה ההשאית״ ,הוגש להסתדרות .רוב גדול נטה לו .אולם דוקא
חבר אהד ,״מאנשי הסכם לונדון״ ,מצא כי הסכם ז ה יש בו נזק מבתינת
המדיניות הציונית .ואף הוא הודיע שאין הוא מתנגד להסכם בכלל ,אלא
לסעיף מסוים בהסכם זה .וודאי לא נעלם מן ״השומר הצעיר״ כי במשך
השנים הללו נתקיימו כמה הסכמים הלקיים בעניני עבודה ,מהם שהביאו
להזית פועלים אתת בהגנה על עבודה עברית או על תנאי עבודה ,לאסיפות
כלליות של פועלי מושבה .לא הסתלקנו מנםיונות אלה .בזאת הפצנו,
לכך פעלנו.
וכן אין זד .טוד שלא ששנו ליציאת הרביזיוניטטים מן ההסתדרות
הציונית ולא ליוינו את היוצאים במתיאות־כפים .ולא פעם הכרזנו ,בישיבות
הועד הפועל הציוני ,כי אין אנו מתנגדים להדרתם ,בתנאי אהד :זכויות
שוות וחובות שוות .לא דרשנו מהם לא ״אני מאמין״ פרוגרמתי ,ולא
וידוי ולא הרטה פומבית ,כי אם דבר אתד :קבלת מרות החםתדרות
תציונית ,אם הס רוצים להיות הבדיה .יש סבורים שיציאתם עשתה את
מצבנו ״נוח״ יותר .אולם השבון חנוחיות איננו קובע .אנתנו עושים את
השבון הכלל .אם ״אגודת ישראל״ תיכנס לתוך ההסתדרות הציונית ודאי
תשתדל לעשות את מצבנו אנו פתות נוח .ואף על פי כן הפצים אנו
בכניסתה ,ואיננו מסהדים .כי בטוב לכלל הענין הציוני טוב גם לנו ,ומי
שירצה ״לשבור״ אותנו ישבור את ראשו .אמרתי בקונגרס כי אין בציונות
סכנה של דיקטטורה ,של כל דיקטטורה שהיא ,לא מימין ולא משמאל .היא
לא תתקיים אפילו יום אהד• אד יש סכנה של ״כנופיות״ ,של גנרלים סיניים,
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של ״איש לשבטיך ,ישראל״ .כל תוספת ליכוד של האומה משמשת תרים
בפני םכנה זו .וכל מה שממעט הפקרות ופריקת־עול הרי הוא לטיבה.
הרביזיוניסטים מתימריס כי בעמידתם מתוץ למסגרת הציונית ,,הרויהו״ —
ולסיכד מוטב להם שישארו גם להבא בחוץ .״השומר הצעיר״ אימר בי
הללו הפסידו — ולפיכד מוטב לנו שישארו גם להבא בחוץ — איני יודע
את השבונם ,אם הרויהו ואם הפסידו .אפשר מאד ש ה ם הפסידו׳ אד עמידתם
בהוץ לא הפתיתה את נזקם .ולםיכד אין אנו בונים את תקוותינו ואת
תקוותיה של הציונות על עמידתם בתוץ דוקא .את יהםנו זה ידע ״השומר
חצעיר״ ב ט ר ם נכנם אתנו לשיחה על איחוד.
רשאי

״השומר

הצעיר

,,

לחשוב

על

יציאתם

ועל

חזירתם

של

הרביזיוניסטים כרצונו .רשאי הוא להאמין כי עמידתם ״בחוץ״ מקטינה
את סכנות הבריונית .רשאי הוא לחשוב כי בהודיע הצירים הרביזיוניטטים,
שנבהרו בשעתם לאסיפת הנבתרים ולועד הלאומי ,כי רוצים הם לשוב,
צריד לנעול בפניהם את הדלת .אלה מן הדברים הנתונים לשיקול־דעת.
והשיקול תלוי בכוח השופט של השוקל ,בהערכת הכותות והגורמים הפועלים
בהברה ,בהרגשת ה כ ו ה שיש לו לשוקל ובידיעת הכוה העומד מאהריו,
במידת ה א ה ר י ו ת שהוא נושא בה לגורל הענינים ,לגורל התנועה כ ו ל ה .
מה שאיננו ר ש א י זהו להרקית ציבור בבדיות ולבנות עליהן הגדלות,
לתקוע בשופרות ההסתה ״ישר לפנים ובכל הפומביות״ ,כהתפארותו של
יערי ,ולהשתמש בכל אלה כתרים בפני האיתור.
״הלקה היה הפעם הריף והוא יספיק לזמן רב״— זהו הדגל שמאיר
יערי תוקע עתה בהכרת נצחץ על מגדל־הקלפים שהקים.
ז
״הברית עם הרביזיוניסטים״ הרי היא ,כמובן ,תירוץ מספיק להפסקת
המשא־ומתן׳ אד גם לאחר תירוץ מספיק זה עוד נשארה שאלה אתת בלתי•
מתורצת :היעשה כן במקומנו ,לנםת דברים במשא־ומתן בשם אומרם ,בלי
לשאול את פיו אם אמנם זהו הנוםה הנכון של דבריו .וגם על כד יש
תשובה בפי יערי .והיא :״הפגישות הללו דומות אהת לרעותה כטיפות
מים .ככה הן התחילו וככה נפסקו ...לא נסתיימו״ .אודה ,התקשיתי בהבנת
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התשובה .יהא שהחבר יערי מלא צער על שהפגישות נפסקו ולא נסתיימו,
לפיכד צריך הוא לנםת את עמדתנו אנו על דעת עצמו?
אולם ,גם בלי שיכולתי לרדת לעומקה של התשובה ביהם לשאלה.
רוצה אני לשאול לגופו של ענין:

האומנם

היו

כל

הפגישות

כ ט י פ ו ת ־ מ י ם ? יד אל לב ,הבר יערי! והרי אני זוכר פגישה אתרת
לגמרי :הפגישה ב ב א ז ל  ,ב ש נ ת ת ר צ ״ א  ,בסמיכות לנעילת הקונגרס,
אותו קונגרס אשר בו שלהנו את ארלוזורוב לאכטקוטיבה )ודוקא בהרכב
של קואליציה רהבה( .ישבנו שבת־רעים ,בלי הסתערות ובלי שצף־קצף,
ובלי דרישת ״ערובות״ ,ואתם אמרתם לנו כמה שבהים ודברי־אמון .מותר
לומר כי היתד .זאת םעודת־אירוסין ,נפרדנו — מכל מקום ,אנהנו ־ ־
הפתאים המאמינים של מפא״י — בלי כל פקפוק שענין האיהוד ק ר ו ב
לגמר ,ואם לא תתמנו אז ,בשעה מוצלתת ,על הגמר ,הרי זה לא מפני
שאנהנו לא היינו מוכנים באותו מעמד ,אלא מפני שאתם ,כפי שאמרתם
לנו ,עוד צריכים להביא את הבשורה הבלתי־צפויה לתנועתכם ,ולקבל ממנה
אישור .ויצא באמת כד :״השיחות נפסקו ...ולא נתקיימו״ .והלא נפרדנו
בבאזל על מנת ל ה מ ש י ד ולהביא לידי גמר? וגם להודיע על ההפסקה
לא הואלתם לא ״ישר בפנים״ ולא ״בכל הפומביות״ ? האומנם גם אז קילקלנו
במשהו ,או שאתם ,באי־כוח ״מוסמכים״ ,לא היה בכם הכוה להגן בפני
ציבורכם על מה שאמרתם לנו? איני יודע היכן עמדתם אז ,אם ב״גיבוש
אידיאולוגי״

או

ב״מתיהת

הקו״

אד

עובדה

היא

שלא

ת ז דת ם

א ל י נ ו להודיע לנו בשל מה ״נפסק״ ,וגם לא הודעתם ,ואפילו באיגרת,
כי נפסק.
לא התכבדנו אותה שעה בקלונכם ולא עשינו לדבר פרסום .האמינה,
הבר יערי ,אין אני אוהב לראות הברים בקלקלתם ,והייתי ברצון מנתר
גם עתה על כתיבה זו ,אילולא נטלת על עצמד לכתוב היסטוריה ,ולא
היסטוריה של ״השומר הצעיר״ בלבד ,כי אם גם היסטוריה של אתרים .מי
שמכריז על עצמו כי הוא ״תובע מוסר בפוליטיקה״ ,אפשר לשאלו :אם
הוא תובע רק מזולתו או גם מעצמו? על כל פנים ,אל ״יעבד״ היסטוריה
לתכלית פוליטיקה.
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ח
את ההיסטוריה
לא מה שהתרהש הפעם

,,

ה פ נ י מ י ת של ״השומר הצעיר איני יודע ,וגם
ב ק ר ב ו מסביב למשא־ומתן זה ,אך יורשה לי

לצרף כמה קוים בודדים ,לא סודיים ,הלילה ,כי אם ממה שגילה לנו
ההבר יערי והבריו.
״אין להכהיש שיש בקרב ״השומר הצעיר״ ניואנסים ביהם לאיהוד
עם מפא״י״ ,כותב עתה ההבר יערי״ אד אינו מגלה לנו מה הם הניואנסים.
כל הברי משלתת ״השומר הצעיר״ דיברו בפגישות שפה אתת ודברים
אהדים ,בדוה ההרצאה ״המדויקת ,שיטתית ופרציזית״ ,כי הזקה עליהם,
כנראה ,מצות הקולקטיביות הרעיונית .אולם עוד ב״קאהירו סיטי״ סיפר
מאיר יערי כי קיבוץ מ ר ה ב י ה קיבל החלטה ,״אשר נתמכה כמעט על
ידי כל החברים ,כי יש לפנות אל המועצה )של ״השומר הצעיר״( ולחוות
את הדעה ,שהגיע הזמן להידוש המשא״ומתן על איחוד פרוגרמתי״ .ובספרו
זאת מוסיף יערי גם על יהםו הוא :״א י ן א נ י י כ ו ל ל ו מ ר כי מבתינת
תכנה הההלטה הזאת היתח ש ל א ל פ י ר ו ח י  ,אני לא הייתי מציע הצעה
כזאת לההלטה .י ד ע ת י מ ר א ש א י ז ו ק ב ל ת פ נ י ם צ פ ו י ה ל צ ע ד
האיניציאטיבי

ה ז ה  ,ולא טעיתי .המועצה עברה על ההצעה הזאת

לסדר היום״ )מתיר הפרוטוכול( .לא לחינם חזר יערי והדגיש שאפילו
כשהוא מדבר בשם עצמו — ״אסור לי לשכוח שהנני שליח של ציבור״.
ובבואו

לדבר אתנו על איהוד יש לו

אימתא

דציבורא

מפני..

תבריו.
״לא עוררנו מצדנו תקוות־שוא״ ,אומר עתה מאיר יערי על תשיתות
בלב ים .ובצדק .אכן ,רק פתאים־מאמינים של מפא״י ,הרואים מהרהורי
לבם ,יכלו לצאת משם בתקוות כי הגיעה שעת רצון.
עוד ב א נ י ה הציע ד .ר מ ז לבהור בועדה משותפת לשם בירור
מצע פרוגרמתי לאיהיד ,מתיר הנהר .״שנלד ל ק ר א ת ״השומר הצעיר״.
לכאורה אפשר להניח כי הדרד הטובה לבירור אפשרות האיתור ותכניתה
היא — בועדה מצומצמת ,שאין בה מקום לנאומים וליצרי־פולמום ,שאיננה
מחייבת שום צד ,אלא שהיא מבקשת לתת לדברים את צורתם האפשרית,
שהוד על גבי לבן ,שאין בה מקום לגלות פנים שלא כהלכה ,ויש יתר
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יכולת להבין זה את זה ולגלות אם יש דרך משותפת ואם אין .אולם על
הצעה ז א ת הודיע מ .י ע ר י  :״לא נוכל לקבל שום החלטה״.
ובפגישה השניה ,על היבשה ,הודיע המרצה מטעם ״השומר הצעיר״
כי הועד הפועל של ״השומר הצעיר״ ״לא דן דיון מפורט בשאלות האיהוד
וגם לא בחר משלהת מ י ו ת ד ת ,אלא הטיל על האורגן הקבוע וכוי לנםות
להגיע לשלב מעשי יותר .אם יתברר שהשיהות בינינו יכולות להגיע וכו/
אזי יהיה יסוד״ .למה ? ״להרחבת הדיונים״ .ובכן ,אנשים שיש להם ״אימתא
דציבורא״ בפני שולחיהם ,אנשים אשר פעם אתת כבר הפסיקו משא־ומתן
של איחוד מתוד אימה מפני ציבורם ,לא ראו צורר לבדוק לפני לכתם
למשא־ומתן אם יש בציבורם התקרבות כלשהי לאיחוד ,אינם מספרים לנו
אם מסרו לציבורם על חשיחות ב״קאהית סיטי״ ,ומה הרושם שקיבל הציבור
מאותן השיחות .הדבר האחד שחודש בפגישה זאת הוא ההודעה ״שיש לנו
ענין לפעול גם בשאלת האיחוד מתוך קונטקט עם ״הליגה״.
והנה באותה הפגישה ,אשר ממנה יצא ״השומר הצעיר״ ״בשן ועין״,
לפי הגדרת יערי ,בא ד י י ן והציע שוב ״ועדה מצומצמת שתנסה להביא
ניסוח של פרוגרמה״ .ר מ ז תמך בו .אולם פ ר א י הודיע :״טרם הגענו
לשלב של בחירת ועדה .נסתפק עכשיו בזה שכל משלחת תמסור לשולחיח
דיךוהשבון על השיהה שהיתה פח ,וכל צד יקבע את עמדתו״ .כ י צ ד
נמסרו הדינים־וחשבונות על הפגישות לאלפי ההברים — יכולים אנו ללמוד
מן הספרות שבדפוס .מה פלא שהחבר יערי דוחה את תקות־האיחוד לאחר
המלחמה ,כאשר ״כמו בסוף המלחמה הקודמת תגיע שעת רצון לאננגרד
המהפכני״.

ט
בשעת המשא־ומתן על איחוד אמר חבר אחד מן ״השומר הצעיר״:
אל תדברו על ר צ ו ן  .והייתי שומע לו ברצון• אד מה אעשה ו א י ־ ר צ ו ן
מכל דף ומכל שיח יזעק .כשיש רצץ לאיחוד אזי מתכנסים אנשים שלמדו
באסכולות שונות ו מ ב ק ש י ם א ת ה מ ש ו ת ף ואת המכסימום שבמשותף.
ואז אפשר להעכח אם מכסימום זה יש בו כדי לאחד בני־אדם שלמדו
באסכולות אידיאולוגיות שונות ,כדי לפרק מתיצות ,ואם הבלתי־משותף
ניתן להידחות עד לבירור וליבון שיבוא במשותף לאהד האיתוד .כשאין

*
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נצנלםון

רצץ לאיתור ,אזי באים ומבקשים את המפריד ,את המכסימום ש ב מ פ ר ט
ואת בל המשותף דותים לקרךזוית .ואזי באים לישיבת־איהוד מזוינים
,

באולטימטומים ו״תנאי-מעימום  /ב״ערובות פרוגרמתיות״.
ערובות פרוגרמתיות! מי המציא מלודתמד זו? שבני־אדם המבקשים
,

להתאתד לגוף ציבורי אתד ידרשו מבני־שיתם ״ערובות׳ ? ולא ערובית
סתם׳ אלא

משכנתה

א י ד י א ו ל ו ג י ת ? ושוב אשתמש

במשלו של

יערי :מה תאמרו לרומן ״אומלל״ וממושד זה ,שאהד מבני הזוג שנזדקנו
ב״םיבובים״ בא ודורש ״ערובות״?
המשמעות

ה נ פ ש י ת של ״ערובות״ היא :הואיל ו א י ן ל נ ו רקע

רעיוני משותף ,ואנו הושדים בד בכל מיני פסלנות ,בסטיות ,ובאי־נאמנות,
עד כדי אונאה ,לפיכד הואילה נא ומשכן בידינו ״ערובות פרוגרמתיות״ —
ואז ...נראה.
ואכן ,יערי האומר כי בתבעי את הופש־המצפון של היהיד בתנועה
אינני אלא מתפרץ ל״דלת פתוהה״ ,מבקש לתוכית כי ״התנאים הפרוגר•
מתיים״ אינם ״שייכים לעניני אמונה או אידיאולוגיה או מדע סתם״ ולא
מתיר רצון לכפות עלינו תורה הם נדרשים מאתנו ,אלא שהכרה לא יגונה:
כיצד לעקור מנהגים מגונים ומידות רעות ,בלי להטיל תורה ? עת לעשות —
ואזי אין להקפיד על התערבותו של גוף פוליטי בענינים הנוגעים לאמונה
ולמדע וכר .התורה ,אשר אס אנהנו מקבלים אותה — מוטב ,אם לאו —
יתקיים הפירוד לעולמי־עד ,אינה אלא
לבוא

במקום

הלכה

למעשה

״הלכה
אתרת״,

למעשה

שצריכה

היינו ,במקום מה שאנו

עושים ונוהגים עכשיו.
ובכן ,פאן ,במאמרו של יערי ,ולא במשא־ומתן ,נאמרו הדברים
הברורים :תסתלקו מן ההלכה שלכם ומן המעשה שלכם כתנאי מוקדם
לאיתור אתנו .כשהודיעו לנו שהסכמתם למפרע להיות אהרים — אזי יבוא
״שלב ממשי יותר״ ,ו״אזי יהיה יסוד״ ...״להרהבת הדיונים״.
הרוה

הפועמת בדיבורים אלה על ״ערובות״ ועל ״תנאים״ אשר

יבטיהו הלכה ומעשה ״במקום״ — מהי? האם רוחו של צבא הנכנס לעיר
מובקעת ועל לשונם :״קפיטולציה״ ,קונטריבוציה? אני שואל את עצמי:
באיזה בית־םפר למדו אנשי ״השומר הצעיר״ סגנון זה ,מנץ להם תסיסה
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זו ,שבתנועה דמוקרטית לא אפיה של התנועה ,לא הרכבה האישי ,לא
מקורות יניקתה ,לא תפקידה ההיסטורי ולא התנאים שבהם היא פועלת —
לא הם הקובעים ,כי אם ״התנאים״ המוגשים לה לתתימה .אתה נזכר בלי
,,

משים ב״כ״א התנאים ובמנםחיהם ובתוצאותיהם.
לא אשאל את תובעי המשכנתה האידיאולוגית

על

מידת

הטקט

והכבוד ההברי הצפון בתביעה• אד אשאל אותם מה היו אומרים אילו היינו
אנהנו באים א ל י ה ם בדרישת ,,ערובות פרוגרמתיות״ באילו שטהים שהם ן
אילו היינו אנתנו ,על יסוד אותם הכשלונות אשר אירעו להם בעבודתם
התינוכית בגולה ובקיבוצים בארץ ,בתקופות מסוימות ,באים ודורשים ,כתנאי
לאיתור ,אפילו לא ״ערובות״ ,אלא בהינד ,הדשה של מושגים ומונהים ,כדי
לברר אם יש בידיהם לעזור להניכיהם לעמוד בפני רותות מנשבות בעולם,
לעמוד בנםיונות רוהניים המודים הנשקפים להם.

הוששני שמי שתובע

מעמיתו ״ערובות פרוגרמתיות״ איננו מוכן גם לדיון תברי משותף ולההלטה
משותפת ,על אתת כמה וכמה לגבי ענינים שהוא תושב אותם לאתוזת־
נהלתו הפרטית ,שאין לאהרים תלק בה.
ולאהר הקינות הרבות על יהס מפא״י ,הרע ,״לפועלים סוציאליסטים״
ועל שלא ״נמצאה הדרף המשותפת״ ועל ״הפגישות שהזרו ונשנו״ ללא
תוצאות תיוביות ,מגלה פתאום מאיר יערי את יהםו הוא ,הטוב ,״לפועלים
סוציאליסטים״ אף הם ואומר בפשטות :״אין אנו רוצים להתאתד עם מפא״י
כמו שהיא״ .מפסוק זה צריד היה להתתיל את ההרצאה הפרוגרמתית ,הבר
יערי! ומי שהושב בלבו :על כל פנים לא אתאחד אתכם עד ש ל א ת ה י ו
ל א ת ר י ם — ו א י נ נ ו אומר

בגלוי ,״ישר לפנים״ ,אלא מכרכר

זאת

כרכורים פרוגרמתיים ומדבר על ״ערובות״ ,אל יאשים את זולתו על שהוא
,

הוזר הביתה בהרגשה כי יצא ״בשן ועין /

ואהרי הכל נםורה נא ונראה מה טיבן ומה תכנן הרעיוני של איתן
״הערובות הפרוגרמתיות״.
בראש וראשונה,

כמובן :״מלתמת מעמדות״ .לתועלת העיון נניח

עתה לטוב־הטעם הבולט בהצגת סעיף זה ״כדרישה״ למפלגת פיעלי ארץ-

ב .פ צ נ י ם ו י
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ישראל — המפלגה האחת בארץ שאיננה מפלגה של כת ולא מפלגה של
אתת הפינות במעמד ,כי אם מ פ ל ג ת  -ה מ ע מ ה בה״א הידיעח .נניח עתה
גם לעומק החקר הסוציולוגי שבדבר ,שמפלגת־המעמד ,אשר בד .חברו יחד
שני חנחלים הגדולים ,אשר ראשיתם היא חיא ראשית התהוות מעמד
העובדים העברי בארץ ,ראשית
רית וראשית

הכרת

ע צ מ ו והכרת שליחותו ההיסטו

ע צ מ א ו ת ו  ,שהתחילה עם הגליון ההקטוערפי הראשון של
,

״הפועל הצעיר  /ואף על פי — או משום — שלא

פירשה מעולם את

עצמאותה כניתוק מן הגזע או כפרישה מן הכלל ,הגיעה בעצמאותה להיקף
ולביצור וגם לעומק אשר כמה תנועות פועלים ,גדולות וקשישות ממנה ,לא
הגיעו עד היום; מפלגת המעמד המנהלת ,מאז ועד היום ,זה שלושים ותמש
שנים ,את כל
התנועה

קרבותיו,

הציונית,

ואשר

בחומר וברוח ,בכפר ובעיר ,בישוב וברחבי
אסרה

וניהלה

את

מלחמת

העבודה

ה ע ב ר י ת — המלהמה המעמדית הגדולה והעקרונית ביותר בכל ההיס
טוריה של תנועת הפועלים היהודים בכל הארצות ,ובאותו זמן גס אתד
מפלגת-

הפרקים ההשובים ביותר במלתמת קיומנו ושהרורנו הלאומי;

המעמד אשר גאלה את הפועל הארץ־ישראלי — במלחמות קשות — מעול
פקידות

ומאפוטרופםות עוד בטרם עלה ראשון ״השומר

וכבשה לפועל,

כ כ ו ח מ ד י נ י  ,את המקום

הצעיר

,,

לארץ

ה ר א ש ו ן בישוב ובציונות•,

אשר שלהה את שלוחותיה אל תנועת הפועלים היהודים ,השבויה בהתנכרות־
שלא״מדעת ובידי מחנכים לטמיעה ולביטול־מדעת ,וכבשה אותם במאמצים
בלתי־פוםקים ,הלוך וכבוש ,לאהוה ולשותפות במפעל ולהוקרת אמת? אשר
נטעה בלב הפועל העברי בארץ את הכרת היותו בן — לעתים ,הוי ,אך
בן תורג — במשפתת כל העובדים בעולם ,והיותו אזרה — אם כי לעתים
קרובות אזרת עשוק ומקופת — בתנועה הסוציאליסטית תאינטרנציונלית,
וכבשה לו סוף סוף הכרה ,זכויות ,ואף ידידות־אמת והגנה נאמנה בעולם
הסוציאליסטי; מפלגודמעמד חחותרת כל ימיח
בח

גורם

עיקרי

לעצמאותו

בעצמאותישל־כת

ו ל כ ו ש ו ־ מ ל ח מ ת ו,

ולא

תחליפנה

ו ב מ ל ח מ ת י ו ת ־ ש ל ־ כ ת — שמפלגת־מעמד

זונדרשתעתהלמםורמודעחעל
מודעה זו לא תיאמן.

ל א ח ד ו ת המעמד ומאה

,

״מלתמת־מעמדות  /ובלעדי מסירת

ב מוחוק
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היפלא הדבר ? לא ,בעיני לא יפלא .נוכחתי כי מי שמתחנך על ספרות
״השומר הצעיר״ יודע לתבוע ״דרד־ארץ בפני האופוזיציה׳ /אד הוא פטור
מדרך־ארץ לכלל המעמד ולמפלגתג לאחר שהוא בולע שבוע שבוע מנה
הגונה של הוקעת פשעים וחטאים של מפא״י ,הרי הוא יודע לעד כי אין בה
מתום ,כי דרכה היא דרך־הכניעה לפני

כל אויב פועלים,

דרד פשרות

וויתורים המשפילים את כבוד הפועלים ומובילים לאיבוד כיבושיו ולקראת
הורבן גמור .והרי הוא רשאי להאמין בתוס־לבב כי כיבושים אלת לא מידי
מפא״י באו לו ,כי אם מידי אחרים ,וכי את מלחמת מעמד הפועלים נלהמים
לא אלה אשר עשו את אבק העולים למחנה אשר רוח חיים בו ,אשד כ ל
כלי הארגון והיצירה והמלחמה של הפועל הם יצירי רוהב וילדי טיפוהיהם,
אלה אשר יצרו את עתונות הפועלים — זו אשר תפקידה לא התנצהויות
עלובות בתוך המעמד ,אלא ליכוד ותינוד של המעמד כולו וגילוי רצונו
ומחשבתו וחשבונו עם העולם ,ומנוף למלחמתו נגך הקמים עליו — ,לא אלה
״הטיפוסים״ המוזרים אשר הייהם קודש לפועל במושבה ,למלהמת־העליה,
לשמירה ולביצור ,להתישבות ,להעפלה ,להיאבקות מךינית .כל אלה הרי הם,
1

כידוע ,ביורוקרטיה מפלגתית ,שכל תלמיר ותיק רשאי להתקלס בה .
מדוע לא יאמין הניך ״השומר הצעיר״ כי את המלהמה הרעיונית
והציבורית

בבריונות,

באידיאולוגיה

שלה,

נלהם

בהשפעתה,

״השומר

הצעיר״ ולא ד .בךגוריון ,ולא מ .בילינםון ,ולא מפא״י ,ולא ״דבר״ ,אשר,
כידוע ,אינם עושים כל ימיהם שום דבר מלבד מה שהם ״נכנעים״ מפני
הפאשיזם?

מדוע לא יאמין תלמיד

״השומר הצעיר״,

כי את

מלהמת־

המעמדות ״האמיתית״ — מלחמתו של הפועל השכיר בתעשיה ,במלאכה,
בשירות — מנהלים אנשי ״השומר הצעיר״ ולא אלה שיצרו את האגודות
י נזכר אני בשיהה אהת ,מלפני כעשרים שנה ,עם הברים מעליה הדשה
שנזדמנתי אתם .החבר מאיר יעדי הנהו היהידי מאותה חבורה שנשאר בארץ .אז
התקלסו בי ובחברי על שלא היינו בקיאים בתורת בליהר — ,באותה שעה ,,מלה
אהרונה׳׳ — עכשיו אנחנו ראויים שיתקלםו בנו מפני שאיננו יודעים או איננו מודים
בפירוש
הצעיר״.

מלחמת״המעמדות,

כפי

שהיא

נלמדת

בבית־מדרשו

של

״השומר

נ .כ צ נ ל ם ו ן

216

המקצועיות והמועצות העירוניות ,אלה ,בידוע ,יש

להם

אחד:

תפקיד

״לבגוד״ בוקר וערב במעמד הפועלים.
רשאי הבר ״השומר הצעיר״ להאמין ככה,
הוא

מפלגתו

עומדת

יום יום

על גבנו

באשר הוא רואה את

כמצליף,

מצביעה

על

כשלתותינו ,״מזרזת״ אותנו ב״נו־נו״ ,כדרר יהודים בשעה שמי שהוא ״םותב
את העגלה״,

טורה ומזיע ואיננו עושה

ה כ ל לפי הכללים

והשכל של

״המיטיבים לדעת״ .כיצד אומר ר׳ מנדלי :״דהפו היטב ,היטב דתפו ,מפני
שהקול יפה לדחיפה״ .רשאי הבר ״השומר הצעיר״ להאמין שלזאת ,להצלפת־
תמיד זו ,יקרא מלחמת־מעמדות ,ואילמלא הצלפתו ,שהיא עיקר תפקידו
T

ושבו הוא נעלה עלינו ,מי יודע לאיזה בור־שחת של כניעח וכשלונות
היינו מתגלגלים ונופלים.
יא
עדיין לא זכיתי לעמוד על סוד הניגוד שבין ״השומר הצעיר״ למפא״י.
וברצון אהיה נושא לבית־המרחץ את כליו של אותו הוקר־םוציולוג אשר
יגלה לנו בקרקעית הניגוד

מציאות

מעמדית

שונה

ב י ן ״השומר

הצעיר״ וליגתו ונוערו מצד אהד לבין מפא״י וישוביה ונוערה מצד שני.
אד אם יהםי ״השומר הצעיר״ ומפא״י אינם כתיקונם

אל

תאשם

ב ז ה ״מלהמודהמעמדות״ .היא קיימת .היא עובדת־תיים כבירה .איש לא
המציא אותה ״מראשו״ .משתתפים בה — ובתריצות יתירה — אלה שכופרים
במציאותה ,או שמכריזים השכם והערב שתם שונאים אותה בנפש ורוצים,
כביכול ,לעקור אותה

מן

השורש

—

אותה

מן

השורש
הלא

היו

)אילו היו חפצים באמת לעקוד
באים

אלינו,

כי

זהו

ראש

מגמתנו( .ומשתתפים בה לא רק בשעה שבאים להוריד את שכר הפועל ,או
מקפתים

את זכות הבהירה של ״תושבים״ ,או משליכים

שיקוצים

על

ההסתדרות ומפא״י ,כי אם בשעה שהבעל בעמיו משתדל להכשיל כל מאמץ
של משטר ישובי־לאומי ,למעט את דמותן של הקרנות תלאומיות ,מתהמק
מ״בופר הישוב״ ועושה מה שבידו כדי לעכב ולשים מכשולים על דרד ״מנד
ההירום״ .אף זוהי צורה של מלהמת־מעמתת ,הרסנית למדי ,גם כשקרבנותיה
אינם דוקא ״הפועלים״ ,ויותר ממה שהיא מתכוונת לבצע הרי היא מתכוונת

גס
לשלטון.

שנים רבות

בשחוק

יכאב

לב
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ללשכת־עבודה

כללית,

והיו בינינו גם שטענו ימים רבים כי כל הסדר הזד ,הוא אך לטובת הפועל,
ובו ברגע שהפועלים יסכימו לכך יקומו עליה להפילה אלה שתבעו אותר.
ממנו .אין אדם צריד ״להודות״ במלחמת־המעמדות כדי שישתייך למעמדו
וישתתף במלתמתו .ובעל־בית שאיננו מודה במעמדיותו איננו נעשה על ידי
כד פחות מעמדי .הלוחמים נגד מעמד הפועלים ,מי בנאיביות ומי בזדון,
יודעים

להליט

את

מלתמתם

מסוד.

של

פטריוטיות,

של

סדר,

של

טובת הכלל.
אד גם תנועת הפועלים ,בעולם ואצלנו ,ידעה אנשים אשר פעלו והגו
גדולות במלחמת הפועל ,ומקומם איתן בתולדות העבודה ובמלחמת שהרורה
והם אף על פי שלא התעלמו מן המציאות חתברתית חקיימת ומעובדת
מלהמת־המעמדות ,לא ראו או לא תפצו לראות את המלחמה שהם שותפים
בה כמלתמת־מעמדות דוקא .הם לא פיגרו כלל וכלל בעצם המלהמה ,אד
ביקשו לקרוא לה בשמות אהרים .לא רבים הם בספרות הסוציאליסטית אשר
מכל שורת של כתיבתם ,מכל קמט של דיבורם ,יתגלה לפנינו המרד הקנאי
במשטר הסוציאלי הקיים כמו אצל א .ד .ג ו ר ד ו ן  ,ואף על פי כן לא
הסכים בשום אופן שידביקו עליו את התו של מלחמת־מעמד.
כאן הנקודה אשר ״אידיאולוגים״ ילכדו בה .כי ״מלחמת־המעמדות״
לא עיבדה בלבד היא ,לא מציאות בלבד ,כי אם גם תורה ,אידיאולוגיה
בלעז .ולא תורה אתת עשאוה ,כי אם תורות הרבה .יש אומרים :כלל גדול
בתורת ההברה ,ויש אומרים :לא כד ,אלא הכלל הגדול והנורא,

האהד

והיהיד .יש אומרים :מלהמת־המעמדות מנוף תברתי גדול ,ויש אומרים :לא
כד ,אלא המנוף אשר אין בלתו .ומן הסלע הזה ,סלע המחלוקת האידיאו
לוגית ,נוזלים מים ,מי תורה ומי מריבה ,אשר אין להם סוף .וכל כמה שאני
מכיר את צרת פירודיותנו עודני סבור כי קל יותר לאהד את אנשי שלומנו
על שבעים ושבעה מעשים מאשר על הגדרה עיונית אהת.
מסופרו של ״השומר הצעיר״ ,ובאישורו של יערי ,למדנו כי אנשי
מפא״י רואים את ״התביעה למלהמת־מעמדות״ כ״פרי של מבוכה רעיונית״.
אינני יכול להעיד אם שני הלקי המשויד ,חזאת אומרם כאחד אמרם ,או מי
שאומר בשם אומרם צירף אותם בהתאמה זאת .וכן לא טרה הכותב להבהיר
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למדי

״המבוכה

אם

הרעיונית״

חלה

על

״מלחמת־המעמדית״

אי

על

,

״ ה ת ב י ע ה  /הבדלה שאיננח מחוסרת ענין .אם כך ואם כך ,שהיק־הויכוח
הוא שאותו אדם ,שעל חשבונו ,יש להניה ,נרשמה אמרה ןי הוא גם אתד
משני המחברים אשר ניסחו בשעתם את חחחלטה הפרוגרמתית של ״אחדות־
העבודח״ על ״מלחמת־המעמדות״ ועל תכנה ותפקידה במציאותנו .הההלטה
אינה לעיני בשעת כתיבה ,אך יש לי יסוד להניח כי מחבריה לא הסתלקו
ממנה .אותה החלטה כוללת במושג מלתמת מעמד הפועלים את כל מאמציו
להתלכד ,להתארגן ,לעלות ,לכבוש זכויות ,ליצור ,לישב ,לחתחנך ולהנך,
להשפיע

בעם ,להנהיג את העם .אותה הההלטה רואה

את כל שדות

פעולתו — שהמלון הציבורי שלנו קורא להם בכל מיני שמות :הכלכלית,
המדינית ,הסוציאלית ,התרבותית,

הלאומית,

המלתמתית והקינסטרוקטי־

בית — כגילויים שונים של מלחמת מעמד הפועלים ,במלאי את שליתותו
ההיסטורית.

איני יודע אם ההגדרה תזאת ,שבה ביקשנו לבטא,

כמיטב

תפיסתנו ,את הכרתנו הסוציאליסטית היהודית — אם היא תסכין ל״השימר
תצעיר״ .אותה חחלטה אינה מידה כלל וכלל בקיומה של ״הסתירה הטרגית

,,

בין חניתנו כיחודים והניתנו כפועלים וכםוציאליםטים ,אדרבא ,חיא מאמינה
באהדות הפנימית של הבחינית השונות בהףתנו .אין היא רואה את הקיאי־
פרציה הלאומית כמשהו שכנגד או מחוץ למעמד ולמלחמתו .אין בה כלום
מ״תירת חאטאפים״ ומחלוקת גיאוגרפית של תפקידנו :לגולה ה״לאומיות״
,

ולארץ ה״מעמדיות  /לאומיותנו ומעמדיותנו עולות בקנה אחד.

יב
למה מתכוון ״השומר הצעיר

,,

ב״תביעה

למלתמת־מעמדית״ ז מפי

המרצה שמענו ש״הכלנה היא לשתים :לעיקרון ולהתאמת הפרקטיקה של
,

ההסתדרות לעיקרון זה  /מה אומר העיקרון ,אשר אליו צריך להתאים את
הפרקטיקה ,לא נאמר לנו .דיינו בכותרת בלבד .אולם ההתאמה הוסברה לנו,
והיא :התנגדות פרוגרמתית לבוררות־חובה בכל התנאים ובכל צורה שהיא,
גם כשהיא חלק מחוזה עבודה מוסכם בין שני הצדדים .לא יבצר מן ״השימר
הצעיר״ למצוא איזה עיקרון נעלם ,שלפיו היבה לשליל ביררות־היבה בכל
חתנאים ,אפילו אם יוכח לפועל בהוכחות שאין עליהן פירכה ,שיש מצבים

גם

בשחוק

יכאב

לב
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שהיא לטובתו .אך מדוע יקרא לאותו עיקרון ״מלחמת־מעמדית״ ד ו ק א ד ש מ א
הוא עיקרון מוסרי או דתי? בלי להתפאר אוכל לומר שאני רואה אפשרות
לשלול בוררות חובה בתנאים מסוימים ,בלי להשתמש בעיקרון של מלתמת־
מעמדות,

בהוכחות תועלתיות ,כשם שאבי

אלא

מסוימים מתוך

בוררות־חובה בתנאים

רואה

נאמנות גמורה

אפשרות
לעקרון

לתייב
מלחמת־

מעמדית.
אך אם המרצה עוד נהג אתנו בחסד והגיש לנו רק מסקנה מעשית
אחת ומסוימת ,הנובעת לפי דעתו מעקרון מלחמודמעמרות ,הרי מאיר יערי,
,,

במאמרו ב״דבר  ,הגיש לנו לחתימח שטר אחר ,גדול הרבה ל ת ר  :״אנו
דורשים שעל העיקרון של מלחמת־מעמדות תושתת כל הפרוגרמה הפוליטית
של המפלגה״ .אינני הושד ביעדי שהתכוון בזה לפרוגרמה הפוליטית בלבד,
לאפוקי הפרוגרמה הכלכלית והתרבותית ,אך אסתפק איפוא,

לפי שעה,

בפרוגרמה הפוליטית .ורצוני להבין ,האם פירוש הדבר שעלינו ״להשתית״,
למשל,

את עמדתנו בשאלת החלוקד .על עקרון מלתמת־המעמדות דוקא,

ולהוכיה

מ ת ו כ ו שארץ-ישראל צריכה להישאר באותם הגבולות שגזרו לה

המדינאים

האנגלים

והצרפתים,

בלי לגרוע ובלי להוסיף?

שמעתי כמה

נאומים של חברי ״השומר הצעיר״ והקשבתי לנימוקיהם ,ולא אוכל להעיד
שהם ״הושתתו״ על עקרון מלחמת־המעמדות .שאם כך ודאי לא היו זוכים גם
להסכמתו

של אוםישקין ולמחיאות כפיהן של נשי *,הרסה״ .או שעלינו

״להשתית״ את יהםנו לעליה או ל״םפר הלבן״ על עקרון מלתמת־המעמדות
דוקא ? ושמא עלינו לפי זה גם ״להשתית״ את הציונות עצמה ,מיסודה ,על
עקרון מלחמת־המעממת ?
ואל נא לטעות בשאלתי:

אינני מתכוון בשאלתי לכפור,

הלילה,

באפשרות ״ההשתתה״ .אני אמנם איני יודע כיצד עושים זאת׳ אד אינני
מפקפק כלל שימצא מי שיענה לי ויתרץ לי ויוכית כי את כל אלה א פ ש ר
ו צ ר י ך ״להשתית״ על מלחמת־מעמתת דוקא ולא ,למשל ,על פסיכואנליזה
ולא על תורת איינשטיין .שאלתי אינה אלא זו :״השתתה״ זו רשות היא
או חובה? יכולתי על נקלה לתאר לי שאין היא אלא תלק מן הפרוגרמה־
מכסימום של ״השומר הצעיר״ ,שהוא שומר אותח לפי שעד! לעצמה והנה
בא מאיר יערי ואומר:

״אנו

דורשים

שעל

העיקרון של

מלתמת־
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.1

מעמדות תושתת כל

נצנלםון

ה פ ר ו ג ר מ ה של

ה מ פ ל ג ה ׳  /הרי זו מצרה שגם

אני הייב בה ממהרת האיהוד ,וכיצד אקיימנה אם ״השומר הצעיר״ עדיין
לא גילה לי את דרד ״ההשתתה״ ז
יג
ועוד אני מבקש לרדת לעומקה של הדרישה הזאת ,שלפי יערי היא
קובעת ״את כל אפיה של התכנית הפוליטית״ ,והנה לקראתי דרישה אתרת,
בשם אותו העיקרון .המרצה הסביר את תשיבות הכנסת

ה ע י ק ר ו ן לפרו•

גרמה בעיקר מטעמים הינוכיים :״אפשר לעקוב מקרוב אתרי פרוצסים של
התפוררות

האמונה —

התפוררות

האמונה

בסוציאליזם ,ויכולה

לבוא

התפוררות האמונה בציונות ובעתידו של העם היהודי״ ,והתרופה האוניבר
סלית שכנגד כל התפוררות אמונה,

גם בסוציאליזם וגם בציונות,

היא

הכנסת עקרון מלחמת־המעמדות לפרוגרמה.
ודאי ראה המרצה בשעה זו בעיני־רותו את רבבות ילדי ישראל
שבגליציה המזרתית ובוולין ובפולםיה ,הניכי הסתדרויות הנוער הציוניות,
ו״השומר הצעיר״ בתוכן ,כשאמונתם ונאמנותם לעמם ולעתידו וללשונם
ולארץ־תקותס הועמדו עתה — כתגמול על שהצבא האדום הושיט את יד1
האתת להיטלר ,ובידו השניה הוציא אותם מצפרניו — בנםיון אכזרי של
שמד לאומי ,המוגש לא באכזריות ובאימה ,אלא בעטיפה של שיווי־זכויות
ונצתון מדינודפועלים ,ודאי הוא רואה עתה מרחוק את בתי־הםפר העברים
נכנעים ומותרים על לשונם ועל תכנם התינוכי בלי לעמוד על נפשם ,בלי
נכונות לקרבן כלשהו ,והורים יהודים כשרים המבקשים להבטית ״תכלית״
לילדיהם,

ואולי גם עתיד לעצמם — ,ד ו ת פ י ם

אותם אל

תתת

כנפי

הקומםומול .ומתיד שהוא עושה את חשבוךהנפש שלנו ,של כולנו ,לגבי
תוצאות של עשרות שנים של תינוד ציוני וארגון ציוני הרי הוא מיצא כי
איו לד היזוק״אמונה גדול בשעודנםיון מאשר תוספת שינון של עקרון
מלתמתיהמעמדות.
ואשר למסקנות תינוכיות מעיקרון זה — אומר המרצה כמה משפטים
שיש בהם ענין,
מול משנהו:

בסרט אם יקראו בהם

ברציפות ויעמידו

משפט

אתד

גם
משפט

נשחיק

לב

יכאב
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א׳ :״עיקרון זה ,שהוא קטע מהשקפת־עולם ,צריך לשמש
,

להסברה ,הינוך והדרכה של המפלגה /

יסוד

משפט
להסברה,

,

ב  :״ואם כי אנו מציעים שקטע זה ישמש יסוד משותף

נ ז ה ר י ם א נ ו ל ו מ ר כי אף

המצומצם הזה

במובן

,

ה ד ב ר ל ש מ ש ה ו ר א ה מ ח י י ב ת במפלגה המאותרת /

צריד

משפט

,

ג  :״אנתנו מניתים כי תיתכנה דעות אתרות ,אבל ב פ ר ד

גרמדרמינימום יקבע קו זה של מלחמת־מעמדות כמפתה מרכזי להסברת
T

הופעות היטטוריות״.
משפט
משותררת
לטטות

,

ד  :״הכלנה היא שתנועת הפועלים לא תראה את עצמה
ממתוד

מהשבתי

מסוים

בו

שיש

ערובה

לא

,

מדרד םוציאליטטית /

לא מתפקידי ,כמובן ,לישר הדורים במתשבת שומרים צעירים .אולם
ההבר יערי פטר עצמו מכל היםורים האלה ,והוא אומר בפשטות :״שהפרע•
T
,

ציפ של מלתמת־מעמדות ישמש יסוד לפעולה תרבותית /
ושוב אני עומד ותוהה :פעולתנו תתרבותית כוללת גם את התי&ת
השפה העברית ,ותי נפשי שאינני יודע כיצד מיםדים אותת באמת ובתמים
על עקרון מלהמת־מעמדות .ואפשר נכריז שהעברית היא שפה של מעמד
ולא של עם!

ועקרון מלחמודהמעמדות על מקומו יבוא בשלום? ושוב,

יודע אני שדבר לא יבצר מן הדיאלקטיקה ,וודאי ימצא מי ש״ישתיתיי גם
ענין זה .אלא שאני עצמי מתקשה עדיין בדבר :הרי כמוני כיעדי איננו
אנשי עברית בדיעבד ,איננו מן הנכנעים בלית ברירה ,כי אם אנשי עברית־
לכתהילה ,כלומר ,מאשרים אותה הקפריםה המשונה ,שבני־אדם מודרניים.
,,

רציונליםטים ,מרכסיסטים ,״המביטים לפנים ולא לאהוד  ,בהרו להם לתיאתז
באיזו לשון עתיקה ,נשכתת ,לשון םסרות דתית ,הנוטה לגבי המוני העם,
מבוטלת בעיני הפרוליטריון היהודי הלותם את מלתמת־המעמדות ,זו שעליה
לית מאן דפליג שהיא המלהמת ד״מםקנית והאמיתית ,בלי התהכמויות .ולא
די שאנהנו נוטלים הלקנו בכל הענין המוזר והמפוקפק הזה ומשקעים בו
כותות עצומים שאפשר היה להשתמש בהם לתפקידים היוניים של מלתמת־
המעמדות — אלא עוד באים ומכריזים כי ביסודה של פעולת זו מונת
העיקרון של מלהמת־מעמדות .ולא בלבד שאני עצמי מתקשה בדבר ,אלא
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ב.

כ צב ל ם ר ן

שגם לא מצאתי משען אידיאולוגי ,ואפילו ספרות ״השומר הצעיר״ לא באה
בזה לעזרתי.
יד
וטרם פתרתי לי את השאלה

כ י צ ד ליםד את הפעולה התרבותית

,

על וכו והנה אני שומע הכרזה כמפי הגבורה :״מי שאיני מתייב מלתמת־
המעמדית כיסוד להסברה ופעולה תרבותית הוא מחייב את השלום המעמדי״.
אל אליהי מלהמת־המעמדית! אנה אנהנו באים? לא אעיז לשאיל את
״השימר הצעיר״ על ימיו הפריהיסטיריים בארץ כשעדיין לא היה מהייב
את מלתמת־המעמדית ,ואפילו היה שילל את ״אחדות־העבידה״ על שהיא
מתייבת את מלחמת־המעמדות ,האומנם היה אז ״השימר הצעיר״ מהייב אף
הוא את ״השלום המעמדי״? אך אשאל :שלום מעמדי מהו? יתכן שכל
חניך ״השימר הצעיר״ יודע מה נורא המונח הזה ,ואני טרם אדע .שמעתי
ב״השימר הצעיר״ מדברים על ״קיאיפרציה ביךמעמדית״.

מי

יעריב

לי שלאחר שאף אני אתחיל לחשתמש במונח זה לא יתגלה שאין זה אלא
שינוי שם ל״שלים מעמדי״?

חכרתי בחיי חרבח יחודים וגייים כשרים,

חרדים על דת מלחמת־חמעמדית ,והם היו מאמינים באמונה שלמה כי כל
שותפות לאומית אינה אלא שלים מעמךי — ולפיכך :שקץ תשקצנח .וחנח,
״השימר הצעיר״ איםר אמנם את ״הקיאליציה הרהבה״ ומחייב את ״הקיא־
ליציה הצרה״ )אידה ,עדיין לא ראיתי את ההגדרה הםיצייליגית המדעית
מה בין ״הרהבה״ ל״הצרה״( ,אד גם קיאליציה צרה — מי התיר לי? האם
אין אף היא אתת התרמיית של ״שלים מעמדי״? ושמא ביטוי

לסתירה

,

טרגית ? ודאי יאשימוני שוב ב״לעג לערכי פיעלים  /אד כשם שרעיין מלתמת־
המעמדית כשלעצמי איננו מחייב כלל ״מבוכה״ ,אלא שיש ראשים אשר
איתם מביא רעיין זה במבוכה ,כך גם אין ערכים של פיעלים צריכים להיית
נלעגים ,אלא יש מי שעושה בהם שימוש נלעג .סיף סיף ,חמחשבה הציונית־
הםיציאליםטית לא תמיל נילדה ,והבעיה המעמדית בציינות צפה ועלתה
עיד בקינגרם הצייני השני .עשרית שנים התהבטה מחשבתנו הקילקטיבית
עם המושגים והמונחים ששררו בשעתם שררה בלי־מצרים בעילם הםיציא־
ליםטי.

הפשטות

האידיאיליגית

ותלקת־הלשון

של

הטרמיניליגיה

המקובלת לא הספיקו לנו ולא סיפקו איתנו .גם לא נכנענו בפניה .נעשתה

גם

יכאב

בשח1ק

לב
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עבודה רעיונית גדולה .לא בהוגי ״פועלי־ציוך ב ל ב ה כי אם גם בכל אגפיה
של תנועת הפועלים היהודית .רגילים להזכיר באופן הסוב ביותר את םירקין,
ברוכוב ,ויש מוסיפים את דיטלובםקי .בצמצום זה יש משום קיפוח של
חבורה שלמח ,ואולי של חבורות חבורות ,שצר היה להן המקום בתוך צבת
חנוםחאות המהלכות ,וביקשו לפרוץ בה .בלי כל פרטנסיה לשלימות ,אמנה
בזת אנשים שתרמו את תרומתם לבעיות אלח :יעקב לשצ׳ינםקי ,נחום
שטיף ,לצקי־ברתולדי ,א .רובנצ׳יק ,א .בךאדיר ,זילברפרב ,מ .ב .ראטנר,
ש .קפלנםקי ,יצחק שיפר ,ל .חזנוביץ ,א .ליםין ,א .וייטר ,ח .זולוטרוב ,משח
קאץ )שני האחרונים באו מן חעולם האנרכיסטי(! בכונה מזכיר אני גם
שמות נשכתים ,ושמות אנשים אשר עברו מסף אל סף ,אולם לבטיהם
ומהשבותיהם נכנסו אל אוצר חמחשבה הסוציאליסטית היהודית ,ודאי לא
זכרתי בשעת כתיבה את כולם .כל אלה לא הסתפקו בחזרה על מונחים:
מהם שעשו עבודות מתקר תשובות ,מהם שהקדישו לכך את מחשבת הייהם,
ומהם שלבטיהם הביאו אותם לידי יצירות השובות .ובכל אלה לא מניתי את
מה שנעשה במובן זח כאן ,בארץ .וכשלאחר כל אלה מגישים לנו בהרגשת
עילאות את המטבעות העוברות לסוחר בלי שנצרפו במצרף תנועתנו,
וספרות העבודה שבארץ וכל מאמצי הרוח של שני דורות סוציאליסטים
יהודים מגששים ותועים וגם מוצאים ,אינם קיימים בשבילם — אל נא
תתפלאו

שאין אנחנו ״מתפעלים״ ,שאיננו מביעים את

יחסנו

ביראת־

הרוממות .אדרבא ,תביאו לנו את פרי המאמצים העיוניים ועבודות המחקר
,,

של תנועה שאיננה חדלה להדגיש כי היא כבר ״גדולה  ,כבר בת עשרים
וחמש ,תביאו לנו פרי משכנע — אז ננחג אחרת .כיצד אמר ביאליק :ובבוא
העת ההיא המקועה ברצון נכוף קדקדינו ועל קרחתנו העלובה ישפך לעג
ילדינו.
טו
ובין ״חערובות הפמגרמתיות״ גם :״חיוב הבניה

הסוציאליסטית

ברוסיה חםוביטית״ .טעיתי כשחשבתי בתומי כי זוהי דרישח אידיאולוגית
בלבד ,ושאלתי מה המסקנה המעשית מחיוב זה .היה לי יסוד כלשהו לטעות,
הואיל והמרצה ביסס את התביעה הזאת בצורך של יתר הרמוניה בהופעות
המפלגה :״לא יתכן שההופעה הביךלאומית של המפלגה חמאוחרת תהיה

ב .כ צ ב ל ם י ן

224

על יסוד סתירות יותר מדי גדולות״ .דברים בכוהים! והואיל ולא יתכן
,,

שלשם כד יותר ״השומר הצעיר על הופעה ביךלאומית ,הרי מובן מאליו
שהמפלגה צריכה לסגל את הופעתה היא .כיצד אומר אותו בךאכרים
לאביו :אבא ,אתת משתים ,או שאתה תלד ליער להטוב עצים ואני אשב
בבית ,או שאני אשב בית ואתה תלד ליער לתטוב עצים .אולם מאיר יערי
הסביר לי שגם דרישה זו לא באה אלא מטעמים מעשיים :״כדי שלא נימצא
T

למחרת האיתור פנים אל פנים מול הזיות על ״התזית מצפוך .אכן ,נימוק
זה איננו אידיאולוגי־עקרוני׳ אד מבחינה מעשית־שימושית הוא חשוב למדי.
,,

השאלה היא רק ,אם ״היוב הבניה הסוציאליסטית יש בידו למנוע גם את
,,

״החזית״ או רק את ״ההזיה בלבד .יתכן שפועלי פינלנד הקרובים הרבה
יותר מאתנו למקום הבניה מתיהםים בהיוב אל הבניה הסוציאליסטית של
שכנתם האדירה ,האם זה שומר עליהם מן הזרוע הנטויה והאגרוף המורם?
מקוד .אני שיאמינו לי כי אינני רוצה ב״תזית מצסוך .וגם לא
בחזית מדמם,

וממערב וממזרח .לא תפצתי שום הזית,

גם לא מפנים

הארץ .ואילו היה הדבר תלוי בי הייתי מסתדר עם החבר יערי .אין לי כל
ידיעה בתכסיסי מלחמה ,ואינני רואה בעבים איטטרטגיים .לפיכד גם לא
,,

אדע מה שיודעים כל אנשי ״השומר הצעיר פה אתה שלא נשקפת לנו שום
,,

סכנה ,מחוץ לסכנת ״הזיה  .לו יהי כן .אולם לא שמעתי מעולם שאיזו
מדינה תאסור על מי שהוא מאזרהיה לשים לב לצל של פירצה ,שמא צפויה
משם סכנה ,אלא אם כן יש לה ברית עם אותה מדינה בעלת הפירצה,
ובתפנית תשומת־לב יש משום הפרת ברית .והנה ,עוד בטרם היות מלהמה
בין גרמניה לבין שאר ארצות היתד .לנו ,לדאבוננו ולועתנו ,״תזית מצםוך.
הזית אכזרית למדי :תזית בנפש וגם בגוף .ומה
חזית

קצרו

אצלנו מתזיתות אהרות.

ש ז ר ע ו אצלנו מאותה

הברית הקומונ1א8נדית הכשירה

את הקרקע לבריתות אחרות :לברית פאשיו־אפנדית ולברית נאצי־אפנדית.
כל עוד לא תפתה ההיסטוריה לפנינו את גנזי הקומאינטרן וסוכניו ,ולא יקום
איזה מכון מדעי מהימן אשר יוציא ״ארכיון להקר המדיניות של םםם״ר
במזרה״ — ודאי לא נדע מה ועד מה פעלו מן הצפון בתזית שלנו .ו״השומר
הצעיר״ ,ככולנו ,נלחם באותת חזית ,והביא את תלקו בקרבנות התזית תזאת,
לפחות ,לא פתות מאהרים .מדוע איפוא סולדת כל כד נפשו מזה שמי שהוא

גם

בשחוק

יכאב

לב
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מצביע על םכנית שינית ורבות ,שאין אנו אדונים להן ולא בידינו למניע
איתן ,כי אין אנהנו אלא קךנמלים עלוב הטירת ועמל ובינת )בלי שאפילו
אתת המפלגות בעילם תכיר הכרה פרוגרמתית בחיוב הבניה הסיציאליםטית
שלנו( ,וכל רגל זידינה יכילה לדריד עלינו ולחחריב את עמלנו.
מונת עתה לפני מאמרי של

ב ר י י ל ם פ י ר ד )״דבר״.(22.11.39 ,

אדם שאיני השוד ,אני מניה ,אפילו בעיני ״השימר הצעיר״ ,על תיםר יתם
היובי ל״בניה הםיציאליםטית בםםם״ר״ .אדם העימד עשרות בשנים בקשרי
מלהמה עם המשטר הקיים ,ובהגנה בלתי־פיםקת על הידו ,על חבש ,על
ספרד ,על היהודים ,ואפילו על הציונות ,ולא הדל להטיף לברית אמיצה בין
אנגליה ובין םםם״ר ,ומאז מהפכת אוקטובר ביקש לראות ברוסיה הטוביטית
משען לכותות הפועלים בעולם .והרי הוא כותב:
״אולי ביום מן הימים יאפילו גם אוירוני־המלחמח של טטאלין את
שמי תזית המערב .לא נמנע הוא כי ברבות הימים נעמוד גם בפני אפשרות
מאיימת זו״.
פרספקטיבה בלתי־משמהת! ולואי שלא תהא זו אלא הזיה .ואף על
פי כן לא גנז שבועון הפועלים האנגלי הגדול ,השמאלי ,את הבעת ״ההזיה
המסוכנת״ הזאת .ויש להנית כי שום אדם באנגלית לא שאל אותו מה ששאל
כאן המרצה של ״השימר הצעיר״ :״אין אנו עיםקים בשאלות פוליטיות
מופשטית ,אלא במציאות פיליטית מסוימת .המציאות הפיליטית המסוימת
של היום היא שכל המדינות הגדולות מכריזות בכל האורגנים שלהן כי הן
מקוית שרוסיה תישאר נייטרלית במלהמה הזאת .ואני שיאל מהו ההגיון
ה צייני

להעלית אפשרות של מלהמה מצפין?״ כנראה ,שבריילםפירד

איננו הושב כי עליו לספר לפועלים מה שהמדינות הגדולות מכריזות על
תקוותיהן ,אלא על מה שגוזל את מנוהתו הוא .וכן ודאי לא יעלה על הדעת
של שום אדם אנגלי — מחוץ לקומץ אנשי טטאלין — להאשים את בריילם•
פורד במגמות ריאקצלניות ,ושום אדם לא יעשה מזח ״מטעמים״ ,כמו שעשה
״השומר הצעיר״ ,עד כדי לדרוש את ״היוב הבניה הסוציאליסטית ברוסיה״
לא

ל ש מ ה  ,לא מתוד הכרה עקרונית ,ומתיד שרואים אותה דוגמה ומיסת

כיצד לבנות את חחברה הסוציאליסטית ,אלא כ״ערובה פרוגרמתית״ ,כתרים
בפני תפורענות.
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טז
היוב בניה סוציאליסטית? ודאי.

מ ק ו ם שהיא קיימת .האם

בכל

צריד ההיוב להיות תלוי ב ג ו ד ל המדינה ובכוחה הצבאי ? זהו ערד הינוכי
איכותי,

ותפקידו לגלות את כל גרעיני החיוב הסוציאליסטי המפוזרים

בעולם זה .מה יודעים אצלנו ,חחניכים והמהנכים ,על ממשלת תפועליס
בנידזילנד ועל הבניה הסוציאליסטית שלה ? מה יודעים אצלנו על בנייתם
של הסוציאליזם והאכרות הזעירה העובדת בארצות ד״םקנדינביות ? !
היוב הבניה הסוציאליסטית? ודאי וודאי .אינני רשאי ואינני רוצה
להתעלם משום הישג סוציאליסטי שישנו ,משום התקדמות כלכלית או
תרבותית .לא אתהייב מראש לזקוף כל הישג במשק או בהף העממי או
במדע לזכותו של המשטר והשלטון ,כמו שלא אזקוף על תשבונו כל ליקוי.
יש לי מושג כלשהו על העם חרוםי ועל כוחותיו העצומים ,ולא זקפתי את
טולםטוי או את טימידיזב או את פאבלוב על חשבון המשטר שבו גדלו
ונתנלו .אד שום מתלוקת אידיאולוגית אינה צריכה לקשור עיני במטפתת
לבל אראה הישגים כשישנם .במד ,דברים אמורים ? כשאני עומד בפני ענינים
מסוימים

שאני מכיר בהם הישג סוציאליסטי .אד תיוב כללי ,בםיטוגות ?

לא ,רבותי ,יותר מדי נוגע הדבר בנפשי שאדבר דברים בלי דעת .ובטרם
ידרשו ממני שאהתום על שטר היוב לבניה מסוימת ,תתימה שאיננה בשבילי
אמצעי אופורטוניטטי למשהו אלא הודיה עקרונית ,אבקש קודם תשובות
שאלות :האם בניה מאונם — תחת להץ השוט ,הרקביזיציות,

למספר

משלתות־עונשין ,מאסרים וגירושים ורציתות — היא בניה סוציאליסטית?
האם יצור אוירונים שבכוהם אפשר לאיים על פינלנד הקטנה — היא בניה
םוציאליטטית? האם מסחר עם איטליה בימי מלתמת הבש — היא בניה
סוציאליסטית? האם הוזה
התקיפו את פולין

מ ס ח ר י עם

אויב

ובשעת ךדיונו הסדיסטי

המין

ביהודים,

ה א נ ו ש י  ,ערב
בצ׳כים,

בפולנים

ובגרמנים — היא בניה סוציאליסטית? על יהם היוב לבניה זו

עלי

לתתום?
היוב

הבניה

הסוציאליסטית?

היוב

האומר

לכל

ממוסקבה ועד ברצלונה׳ לכל מעוני הצ׳ק״א והגפא״ו,

הרוגי

םטאלין

למיליוני היצורים

האנושיים אשר הייהם נכרתו תתת השוט של קולקטיביזציה מאונם ,לכל
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הכלואים בםולובקי ,לכל הנרדפים על מצפונם ,על אמיתם ,על אמונתם ,על
דביקותם

בעמם ,על כיסופיהם לתירות ,לםוציאליזם-של־אמת :לא לכם

אנחנו ,כי אם להודגיכם ולמעניכם? חייב האומר לכל מי שמתמרד עתה
בגיהינום הגרמני ,לכל הנופלים בספינות נייטרליות ובשדות־קטל :לא לכם
אנתנו ,כי אם לבךבריתו של משמידכם ?
והנה אני שומע מאהרי קול נפגע
מפרידים

ונעלב :הלא אנהנו בפירוש

בין הבניה הסוציאליסטית לבין שאלות המדיניות הפנימית
,

והחיצונית! ״וכי אין מתוכתים על דפי ״השומר הצעיר׳ על הסכם היטלר״
םטאלין?״ בבקשה ,המבקש להפריד — יפריד .מי שמונה את עצמו על
תלמידיו של מרכס ובא להפריד בין הויה כלכלית ומשטר פוליטי ,בין
מדיניות פנים למדיניות תוץ — מעיד על עצמו .לא ,אינני מפריד בין
הדבקים ,ואינני מאמין בצדק כלכלי במקום שאין צדק משפטי ,ואינני מאמין
בשויון חברתי במקום שאין שריון מדיני.
ואשר ל״מפרידים״ — אינני יכול להאמין כי מתיר ידיעת הדברים חם
באים להפריד .כשאדם אומר לי שהוא מתייב את ״הבניה״ וכי לא הוא בלבד
אלא  5000הברים עמו ,וכולם כאיש אהד ,אינני הושד בו כי אם בוטה —
ויסלה לי פשעי זה — כי לא מפני שהוא מכיר מה טובים התנאים שבו היים
ד

פועלי םםם״ר ,ומה גבוהה האיכות של תוצרתם ,ומה טובים וםוציאליםטיים
הסדרים בבית־חחתשת ,ומה מעולה החקלאות שבקולחוז ,ומה גדולה מידת
השויון הכלכלי במדינה זו ,השויון בין פועלים ופקידים ,בין פועלים פשוטים
לפועלים מקצועיים ,ועד מה נתעלו היחסים בין אדם לחברו במשטר זה
של שויון ,לא מפני כד פועמת בו ההערצה הגדולה ,עד כדי להטילה גס
עלי ,כי אם מפני שמתהת לכל הדיבורים האלה ל ו ה ש משהו ללבו :ש ם
בוקע השהר ,מ ש ם אור לגויים; ואם גם לא הכל שם בסדר ,הלא ידענו
כי גם השמש איננו נקי מכתמים .לחישה זו אפשר נובעת ממקור טהור :מן
הרצון לראות בגאולה מהירה .ורצון זה הוא גדול כל כד ,עד שהוא נאהז
באילוםיה ,אמנם אילוםיה כבירה ,כגודל השטה אשר עליה היא פרושה ,בלי
להבהין כי אותה אילוםיה כבר נתבדתה בידוי אכזרי ביותר .רצון זה הנהו
טרף ל מ ש י ת י ו ת ש ק ר ועומד על נפשו בכל כוחו נגד כל מי שמבקש
לקרוע את שמלת המשיה מעל המתעתע .ולו היתה זו משיהיות צעירה ,אשר
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טל הבוקר עוד ילין במצהה בטרם נתבדתה ,אך הלא זוהי אמונה במשיח
אשר בבר ״ההליף את הדינר״ ,ועדיין מהזיקים בו המאמינים ,ומוצאים
צידוק לתעתועיו ולתיעבותיו.
ועוד אני שומע הערת־לעג :האיבה מעבירה אותר על ד ע ת ה ואין
אתה רואה את טיבו של המשהק הגאוני של הדיפלומטיה הסוציאליסטית !
והלא כל המעצמות הגדולות עצמן אומרות בי היבוק זה הוא היבוק־הנק,
ופה תהיה קבורתו של אותו רשע .יהי רציו* אד אם יבורר םטאלין על
שעזר להיטלר לצאת למלהמה ובזה קירב את קצו ,עד מה יבודד היטלר
עצמו שיצא למלהמה וקירב בידי עצמו את קצו?
יז
״וכן הננו דורשים ערובה פרוגרמתית שיהול מפנה של ממש בפוליטיקה
הערבית״ .מה צריד להיות המפנה — םתם יערי ולא פירש .דיינו בכותרת.
תתת זאת הסביר לנו המרצה בפגישת את השקפת ״השומר הצעיר״ ודרש
מאתנו שנתהייב רק על

״קטע

אהד מהתפיסה

הכוללת״.

והתפיסה

הכוללת היא :״אנהנו רואים כמטרה פוליטית סופית ־ ־ מדינה סוציאליסטית
דו־לאומית״ .בינתים נודע לנו ,דרד אגב ,דבר בעל חשיבות בלתי־רגילת.
כי מיד לפסוק זה מוסיף המרצה :״בהתאם לכיוון זה
הפעולה

הפוליטית

היום־יומית

שלנו״.

מ נ ה ל י ם אנו את
ואנהנו לא ידענוי

לא ידענו כי ״השומר הצעיר״ מנהל פעולה פוליטית יום־למית )עם מי?
עם פועלים ערבים? עם התנועה הערבית? עם כוחות בידלאומיים? או
שמא — עם מפא״י?( ,ולא פעולה פוליטית יום־יומית םתם ,כי אם בכיוון
למדינה סוציאליסטית דדלאומית! אשרי הזמן שהגענו לכד שיש כוח יהודי
בארץ־ישראל לנהל פעולה פוליטית יום־יומית כזאת.
הלילה לי מריב בשאלה זו ,ולא רק מפני שתיא שייכת לפרוגרמה־
מכסימום •של ״השומר הצעיר״ ,שאין אנהנו דנים בה ,כי אם גם מפני נימוק
אהד :נזדמן לי לא פעם למסור מודעה — וגם בנוכתותם של הברי ״השומר
הצעיר״ — שלא אהיה בררן בנוסחאות מדיניות לפתרון הניגוד הערבי־
היהודי ,אם יובםת לי בערובות של ממש רק דבר אחד :ה ו פ ש ע ל י י ת ם
של

היהודים

והתנתלותם,

ובשכר זה מוכן אני לכל פרוגרמות
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של פעולה ערבית .ודוקא משום שאני בטות בתכלית הבטיחות כי כמוני
כ״השומר

הצעיר״

רוצים

באותו

דבר — בהופש

גמור

של

עלייתנו

והתנתלותנו — הריני מרשה לעצמי לבקש מאת ידידי ב״השומר הצעיר״
שמדי דברם על מדינה דרלאומית אל ישכהו להזכיר קטנה זו :כי אין זאת
מדינה דדלאומית של שני עמים היושבים בטריטוריה אהת ,כי אם מדינה
דדלאימית

תד־פעמית

בהיסטוריה

האנושית,

שבה

אהד

הלאומים יושב על אדמתו והשני ־ ־ ע ו ל ה א ל י ה  .ואם ״השומר הצעיד״
בבואו לנהל משא־ומתן על איהוד תושש שמא לאתר שתקום המפלגה
המאוהדת ,העתידה להיות דו־מםלגתית ,ימצא הוא במצב של ״מיעוט בלי
T

ותק מפלגתי ,בתיד מפלגה בעלת מסורת״ ,ולפיכד הוא רואה צודד לעצמו
לדרוש ערובות ,אפשר יסכים כי גם במדינה דדלאומית לא יהיה כל כד קל
ל״מיעוט בלי ותק״ בתיד גוף ״בעל מסורת״ ,ויואיל להזכיר בפירוש מה הן
הערובות אשר הוא דורש למיעוט הזה ״אשר יאפשר לנו שותפות פעולה״
עם הלאום השני .אנא ,עשו עמי את ההסד הזה לצרף כפעם בפעם
למונת דדלאומי גם את ההגדרה הפרוגרמתית אשד תבטיה לעם היהודי,
ולו

ב ל ב ד  ,זכות עליה בלתי־מוגבלת .למה יאמרו הגויים כי בבואנו

לעשות ״פעולה פוליטית יום־יומית״ אנו מכרכרים כל מיני כרכורים ואין
אנו אומרים ברור את כל אשר אתנו?
בהנהה ששאלה זו נפתרה על הצד הרצוי ,יהיה מקום להבהיר עוד
נקודה אתת ,ודוקא מבחינת עקרון מלהמת־המעמדות :הואיל והמדובר הוא
לא על מדינה דדלאומית סתם ,כי אם על מדינה סוציאליסטית דו־לאומית,
מותרת איפוא השאלה :מה יהיה על הסוציאליזם במדינה הדדלאומית ,אם
לקרה הדבר שמעמד הפועלים היהודי יהיה בכוחו להנתיג משטר סוציאליסטי,
ובאותה שעה מעמד הפועלים הערבי טרם הגיע לכד? אפשר כי פרוגרמתי
מכסימום הנוקטת בעקרון הדמוקרטיה תוכל עוד לפתור את השאלה לפי
רוב האוכלוסין ,אד פרוגרמת־מכסימום העומדת על בםיט הדיקטטורה —
ויודעי ה״ן אומרים כי זוהי המסקנה האמיתית של עקרון מלתמת־מעמדות
וסוציאליזם עקבי ־ ־ כיצד תקיים היא את מצות הדיקטטורה ,כשחפרד
ליטריון של העם השני איננו מוכן עדיין?
עלי להתנצל שמתיד רצון להבין דברים על בורים נטיתי הצדה.
T
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ועלי לשוב לפרוגרמדרמינימום הנדרשת מאתנו והיא :״ארגון משותף
בעיר ובכפר״.
הפלוגתה בין מפא״י ו״השומר הצעיר״ בשאלה זו ,עד כמה שידוע
לי ,ועד כמה שאני לומד מן ההרצאה ,איננה בשאלת ארגון הפועל הערבי
במשק הממשלה או במשק הקונצםיות ,כי אם ב כ פ ר .כלומר ,במשק היהודי
ההקלאי .הפלוגתה מהי? מפא״י אומרת שכל עוד המשק הערבי מיוהד
כולו לפועל הערבי יש לראות את המשק העברי כנהלת הפועל היהודי,
וכולו קודש לקליטת העליה היהודית ,ואם כניסת הפועל היהודי עשויה
לדהוק את הפועל הערבי שיש לו ותק במקום ,הרי הוא זכאי לפיצויים.
״השומר הצעיר״ היה אומר שאין הפועל היהודי רשאי להיכנס על השבון
הפועל הערבי ״הקבוע״ ,ויש לראות את מקוכדעבודתו ברשותו הוא ,שאין
לנגוע בת ואין לפדותה.

כ ז א ת היתה הפלוגתה עד לפני זמן לא רב.

ומי שגרם לנו שנפתח נמל בתל־אביב הוא שעזר גם לפתור את השאלה.
הפועלים מן הכפרים הסמוכים והמקומות חמרוחקים עזבו את המושבות,
הלקם הזר הביתח וחלקם הלך ״להרים״ או השתמש בזה ששבילי המושבה
והצר האכר נהירים לו למטרות ״לאומיות״ .עכשיו ,כידוע ,אין מהםור
בכיסופים ובנסיעות לחחזיר עטרה לישנה .אולם לפי שעה אין עוד ״קבועים״
במושבה ,אלא ש״השומר הצעיר״ רוצה שהם יהיו ,לפתות ,בפרוגרמה־
מינימום שלנו.

הוא אך אינו מגלה לנו את דעתו מאימתי יהשב להם

הותק כאשר ישובו למושבותינו :אם מ ז מ ן שובם או מן הימים הקודמים
בטרם עזבו .יש להנית כי שאלה זו הוא מוכן להשאיר ל״קריטריון המדויק״
אשר ״יקבע על ידי המפלגה המאותרת״.
T

אני מקוד .שהקורא לא יתרעם עלי על שאני נמנע עתה מהיכנם
לבירור זה .כמה נימוקים לכד ולא אמנה איתם .ואסתפק בנימוק אהד.
מן הראוי לדתות את הדיון בזה עד שתקוים דרישה קודמת :לההזיר את
הפועל השכן למושבה ,ואז נדון על זכויותיו ועל הקריטריון של קביעות,
ועל ארגונו ,לא רק להלכה ,כי אס גם למעשה .אין שום ספק שתביעה
זו — לההזיר — יש לה תשיבות רבת מבתינת הדאגה לרמת־ההיים של
הפועל במושבה וכושר התגוננותו ומלתמתו המעמדית ,וכן מבתינת תיקון
מצב הבטתון לימים תבאים .ודאי גם ימצאו במושבות תומכים נלהבים
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לכד ,מבהינת הפרספקטיבה לא רק למדינה דדלאומית ,כי אם גם למ1שבית
דדלאומיות.
יש להניה כי ״המםנדרשל־ממש״ הנדרש מאתנו בא כ ת ו ס ס ת לכד.
המדובר בהרצאה הוא על ״קביעת תכנית פעולה מוסכמת שתתן

ערובה

לכד שמצד המפלגה יש יהם רציני להגשמת העיקרון הזה״ .ברור בההלט.
וברור עוד משהו :את הפעולה בין הפועלים הערבים בארץ עד כה עשה,
כמובן ,״השומר הצעיר״ :הוא שקיים במשד עשרים שנה במאמצים כמעט
סיזיפיים את הסתדרות פועלי הרכבת המשותפת ליהודים ולערבים ,הוא
שהיה טורה להקים אותה כל פעם אתרי שהיתר .מתמוטטת אס על ידי
התירות
טורה

ה״פרקציה״
ומקיים קלובים

ואם

על

ידי

התירות

לפועלים ערבים? הוא

מצד

אהד;

שבנה פעם

הוא

שהיה

אתת

עתון

ערבי ,ולאהר שנפל התאזר והקים עתון ערבי הדשן הוא שגידל מתוכו
את האנשים העיקריים המסוגלים לפעולה ערבית — מה פלא שבבואו
להתאהד עם המפלגה שלא עשתה כלום הרי הוא דורש ממנת ״ערובות״.
יח
השתדלתי לברר לעצמי מה נדרש מאתנו ,ואיני יודע אם מיציתי
הכל׳ אד אני מסתפק בזה ,ומקוה כי יותר מזה לא ידרשו מאתנו .וכן
נקוה כי מפא״י תפרוק מעליה סוף סוף את ״ההתנשאות והקשיות״ במשא•
ומתן ותקום כאיש אחד ותאמר :כל מה שעשינו ואמרנו עד כה לא שרירא
ולא קיימא ,השקפותינו לא השקפות ,אמונותינו לא אמונות ,כפיריתינו
לא כפירות ,מחשבותינו לא מהשבות ,וכל מה שיאמר לנו ״השומר הצעיר״
נעשה ונשמע.
— מה יהיה אז?
האומנם תקום אז מפלגת פועלים מאותרת ,שבה כל ההברים שוי•
זכויות ,שבה כל ההברים דנים יהד ומהליטים יהד ,שבה נפלו המתיצות
שבין תבר לתבר?
תשובת ״השומר הצעיר״ היא :לא! במאמרי יערי זה נקרא בצורות
שונית בלשון עדינה מאד :״השומר הצעיר״ לא יותר על
הרעיונית

גס לאהד האיחוד״.

עצמאותו
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מה תכנה של אמרה זו התוזרת ונשנית כפעם בפעם בכל מיני
האומנם

נוםהאות?

מתנקשת

מפא״י

בקיומו

של

״השומר

הצעיד״,

*בעצמאותו כהטיבה קיבוצית? האומנם רצונה לגזול מהבר ״השומר הצעיר״
את זכותו לתשוב כרצונו וכמתשבתו ולהגן בכל כוחו הרעיוני על מה שהוא
תושב ולשכנע כיכלתו ב ת י ד המפלגה המאותרת? הלילה .תברי המפלגה
הודיעו והזרו והודיעו כי אין עולה על דעתם לפגוע בעצמאותו הקיבוצית
של ״השומר הצעיר״ כשם שאינם פוגעים בעצמאותם של שאר גופים
הלוציים־ישובייס־תברתיים והם מודים בזכות הבר ״השומר הצעיר״ ,כמו
בזכות כל חבר ,להטיף לדעותיו ולהשפיע בהיי המפלגה עד כדי תטלת
הותם עליה ועל פעולתה ורכישת רוב והכרעה .אולם ״השומר הצעיר״
איננו מםתפק בכד :הוא מבקש ״להתאהד״ וגם להתקיים
מפלגה

קיום

של

ב פ נ י ע צ מ ה בתיד המפלגה ״המאוהדת״.

שאל

ר מ ז  :״התהיה רשות להברים של ״השומר הצעיר״ להצביע

במפלגה המאותרת כרצונם בשעה שדעתם מהולקת באיזה ענין שהוא עם
דעת

שאר הברי ״השומר הצעיר״?״ לאחר כמה שלבים של שאלות

ותשובות השיב

ה ז ן  :בועידה יופיע ״השומר הצעיר״ בשאלות שהגיע

בהן להכרעות משותפות בהתאם לעמדותיו אלו.
רמז
ההוץ?

הוםיף לשאול :״במה נבדל אז

ה פ נ י ם של המפלגה מן

כאשר אתה ,הזן ,בא לפנים המפלגה ונואם נאום ומסביר את

עמדתד הרי מה שכבשת כבשת

ואם אני כבשתי ב״השומר הצעיר״

 500תבר לא כבשתי כלום .עד שלא כבשתי את הרוב של הקיבוץ — לא
כבשתי כלום .יוצא שזה משהק לא הוגן אפילו מבהינה ספורטיבית בלבד.
אבל יש גם צד מוסרי בדבר :יהיו בפנים המפלגה תברים שאם כי דעתם
כדעת חברים אחרים במפלגה — לא יוכלו לתצביע אתם״ .תשובה לטענה
זו לא באה.
בצדק אמר
כשיש

ש פ ר י נ צ ק באותה פגישה :״על איהוד אפשר לדבר

יסוד נפשי לאיתור״.
ו ב ן • ג ו ר י ו ן אמר :״איהוד בשבילי הוא קודם כל ת ב ר ו ת  ,לא

במובן הפורמלי והאורמיזציוני בלבד ,אלא הברות המאפשרת גישה אנושית
בלתי־אמצעית ,ללא מחיצה של מסגרות.

גם אהרי האיהוד לא
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יהיו הברי ״השומר הצעיר״ הסשים להצביע ב ת י ד המפלגה כדעתם
האישית ,אלא יהיו כפופים ל״קולקטיביות הרעיונית״ — היכן כאן ההברות ?
״השומר הצעיר״ ישאר גם להבא

למה לשאת את שם האיהוד לשוא ?

מפלגה פוליטית ואידיאולוגית בפני עצמת ,אלא שיקבל זכות הצבעה ב ת ו ד
מפלגת פועלי ארץ־ישראל ,בלי שלמפלגה ולתבריה תהיה זכות הצבעה
בתיר ״השומר הצעיר״.

גם איהוד וגם מפלגה לא יתכנו״.

לאי-איהוד זה קורא ״השומר הצעיר״ איהוד .ומאיר יערי ,האומר
,

בכל מיני לשונות ״שאין ,השומר הצעיר רוצה וצריד להתהםל״ ושהאיהוד
לא יקום על ידי היסול עצמאותו היוצרת ,הלוהמת של ״השומר ה צ ע י ד /
ושהאיתוד איננו אלא ״נקודת־מוצא להתקרבות והתמזגות נוספת ביום מן
הימים״ ,פוסל עתה את המפלגה שהיא נקטה ״ ת ה ל י ף של משא־ומתן
,

רציני על איהוד /
יט
נתבקשתי לתרום את תרומתי ,ואפשר שקיבלתי את ההזמנה ברצינות
יתירה״ אד הואיל והגעתי לכד לא אבליג ואעיו• משהו גם על תארי״
הכבוד ומלות־ההערכה ,שהתבר יערי ,״שותפנו לרומן האומלל״ ,תולק לי
ולהברי ,ועל דרכי פולמוס שהוא בוהר בהן .אינני מתכוון ללכת אהריו
צעד אהרי צעד ,אתעכב רק על הדגשים התזקים.
״דיפלומטיה תשאית״! מאיר יערי איננו הדש עמנו בארץ .ומה
שיםלה לכל בר־בי״רב המהונד על ידו לא יםלה לו .הוא מכיר אותנו
T

T

קצת ,והוא יודע מה מן האמת יש במלה זו שנתחבבה עליו .הוא יודע
את פרשת הםכם־העבודה ,שנדון לא רק במועצות ובועידות המפלגה ,אלא
הובא לציבור הפועלים כולו למשאל .האומנם נהג פעם ״השומר הצעיר״,
לגבי איזו שאלה המורה,

כ כ ה בתוכו גופא? המוכן ״השומר הצעיר״

להעמיד כ כ ה בתוכו ,בדיון מקיף וממצה ,ובזכויות שוות לכל הצדדים,
למשאל כללי ,את שאלת האיהודז הוא יידע גם פרשת הסכם אהד ,שהובא
לאינםטנציות מוסמכות ל א •מפלגתיות .הוא ודאי יודע כ י צ ד נדונה אצלנו
שאלת ההלוקה ,וכיצד נהגנו בזה — אם בדיפלומטיה תשאית .מסופקני אם
להברי ״השומר הצעיר״ ניתנה האפשרות לבירוריהברים כזה .ומבהינת
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ב.

כצבל םוו
,

הדמוקרטיה הפועלית אפשר לאהל ל״השומר הצעיר  /שבעלי הקו הגנרלי
שבו יתנחגו עם חחבריס החולקים עליהם כפי שנוהגים אצלנו.
ויעדי איננו מםתפק בזה .הוא מקונן על גורלו המד של ציבור
הפועלים ,הנמכר לנו לעבדים ,״והנהגת מפא״י בהרה לת את שעת המצוקה
הזאת כדי לסחוב את ציבור הפועלים אל תהת החופה מאונם עם הפאשיזם״ ן
,

״ולציבור הפועלים ,המאוכזב ,המדוכא והמורעב אין כוה להתקומם  /ואף
היכלם לא ידעת ,יערי ,בהוציאר מקולמוםד מלים אלה! קודם אתה מקים
בניךקלפים ,כולו צירופי־מדוהים ,ואהר כד אתה בא ולאתר שאתה מכריז
,

על עצמך כי אתה ״תובע מוסר בפוליטיקה  /וכי אתה הרימות ״את קרנה
,,

של העסקנות הפוליטית  ,קרן זו שהיא ,כידוע ,מושפלת כל כך על ידינו,
אנשי ״השיגרה העסקנית״ ,אתה בא וזורק מלים אלה הרצופות מוסר
והרמת קרן — ו ל ב ך ל א ה כ ה א ו ת ר  .וגם לא העלית על דעתד כי
יותר מאשר בכל ״הסכם״ יש כ א ן ,במלים אלה ,קואליציה עם הרביזיוניסטים.
כי מאוצרם ..מאוצר ״חזית־העם״ ,גלקהו.
בלשון הפולמוס הטובה עליד יש לכנות את נשיא הועד הלאומי
בשם־תואר ״הממונה״.

י

ממונה על ידי מי?
רשותו היא ,כמובן ,של יערי לתתיהס בלי אהדה למי שהתנדב
לחעמים עליו את טורח־הציבור בשעת דותק ורעב לשם מלתמת במצוקה.
אפשר מצוד .מעמדית היא ויש לדקדק בה .חזקח על נשיא ,על כל נשיא,
שיקיים את הכתוב :ונשיא כי יהטא .ואפשר כדאי לנהוג בו כפי שנוהג
חרבי בחדר בהלקותו :״מגיע לד — אם לא על מה שתטאת ,הרי על מה
שתחטא״ )אינני מקבל על עצמי לנהש ,אם פינהם רוטנברג ,שרואה לעצמו
ולנו לכולנו ברגע זה כ״מטרה ראשונה היותר השובה :הצלה במשמעותה
הראשונית של המלה״ ,יצליה לקיים מה שקיבל על עצמו .הציבוריות של
הישוב רצופה מוקשים במידה כזאת שהיא עלולה להכשיל את הרצון
הנאמן ביותר( .ואף על פי כן ,מדוע ״ממונה״? מדוע

ל ב ק ש להשפיל

בהירה הוקית ,פה אהד ,שבהרה הרשות ההוקית ,היהידה שיש לישוב?
יערי כל פד בטוה ,כנראה ,בזה שהוא י ו ד ע כיצד מביאים את הישוב
לידי התאזרות־הצלה ולידי מניעת הפקרות ותתירות וכיצד מניעים את
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חישוב לחלק ביתד צדק את הסבל — שמצא כאן מקום לגלות את זלזולי
כמי שמנםה לעשות מה.
אולם האידיניה והביטול אינם מכוננים נגדנו ב ל ב ה נגד אנשים
מסוימים ,נגד ״הנהגת מפא״י״ הרעה וחחטאה .לא עלינו ב ל ב ה על תנועתנו
,,

כולה יצא חקצף .״טוציאל־פטריוטיזם — זחו כינוי אחד שלנו בפי יערי.
לא אהיה הילד רכיל ולא אגלה סוד מאוצרו של מי לקוהה המלה הזאת.
,,

״השומר הצעיר שמע שזהו שם־גנאי ,הלד וזרק אותו בנו ,אזנו של יערי
ודאי תהיה נצרמת אם אוסר שלגבי כינוי זה אין הלקו טוב מהלקנו.
ושמא כולנו באמת םוציאל־פטריוטים ,היינו ,סוציאליסטים אוהבי עמם,
בישון עברית פשוטה ? אדרבא ,ינסה יערי לכפור ב כ ה במשד שנים אתדות,
ע ד שזכינו להסכם בין הדיקטטורה הפרוליטרית לבין הדיקטטורה הנאצית,
היינו כולנו עדים לתעמולה בלתי־פוםקת של קומונ״פטריוטיזם :הקימו־
ניםטים בארצות המערב התהרו עם המפלגות הבודגניות באהבת המולדת,
וכל

שופרותיהם

תקעו

בלי

הרף

על

תובת

הפטריוטיזם.

אינני

אם

טועה ,נעלם אז שם־גנאי םוציאל־פטריוטיזם מן המלון .עתח ,לאחר ההסכם,
מובטה לו למונה זה שיקום לתהיה ולשימוש בפולמוס עם סוציאליסטים.
ויש לשאול םוציאל־פטריוטיזם

בשעה

ז ו ענהו? שמא אי־רצונם של

פועלי צרפת ואנגליה שהיטלר יעשה בהם מה שעשה בצ׳כיה ובפולין?
ושמא אי־רצונם של פועלי פינלנד לעקוד את עצמם על מזבת הדיקטטורה
הפרוליטרית — הוא הוא םוציאל־פטריוטיזם ?

ובשיערי מכריז ממרום

התפיסה המעמדית הבלתי־מתפשרת :״הימים הם ימי פריהה של םוציאל-
,,

פטריוטיזם — מותר לשאול אותו :שמא אתה רוצה שפועלי הארצות שעוד
לא נכבשו לפני היטלר יתאספו עתה בצימרולד ויהליטו שהפועלים

אינם

צריכים להשתתף במלהמה בין שני כותות אימפריאליסטיים ?
1

האנטי־םוציאל־פטריוטיזם של אנ״ש הוא באמת הזיון נהדר.

כל

אהד ואהד אם תגרד אותו במקצת תמצא שנקודת־המוצא שממנה הגיע
עד הלום היא באיזה מקום ב״םידור״׳ בתנ״ך ,במעשיות־הםידים ,בשמיעת
מטיף לאומי ,באגודת־מער ציונית ,שגורלו האישי והקיבוצי תלוי אף עתה
1

]אנשי שלומנו[
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,

באיזו ״קואופרציה ביךמעמדית ׳ .ואם תרצה לבדוק את דאגותיו הממשיות,
דאגת בנין המשק ,דאגת כיבוש הקרקע ,דאגת העליה של אהים ואהיות,
תמצא כי יהםן למפעל הציוני של כל מיני שכבות בורגניות וזעידיבורגניות
וקפיטליסטיות

ופלוטוקרטיות ,השתתפותן בקרנות הלאומיות נוגעת עד

עומק לבם של אנ״ש .עםקנותם הציבורית עוברת בכל מיני קואליציות,
מפורשות או

סתומות ,עם

בני־מעמדות

זרים״ אד

כשהם

מתעוררים

לשאת דברם על גויים וממלכות אזי כל עצמותם תאמרנה :פרישות כשרה,
מעמדיות צרופה ,ללא כל סיגים.

וידידנו יערי ,שהוא ,כידוע ,שונא־רובים וההיסד הגמור מםוציאל•
פטריוט — תתמהו ושמעו! — תולה עתה את תקוותיו — ובתוכן ,כנראה,
גם את תקות האיהוד — במלהמה דוקא ,הוא יודע נעד כי ״ כ מ ו בסוף
המלהמה הקודמת תגיע שעת־הרצון לאומרד המהפכני״ .כידוע ,הצלית אז
האונגרד המהפכני להוביל את האנושות לקראת עולם הדש ומתוקן .ולמה
לדאוג ע ת ה לאיחוד? אפשר באמת לדהות ולשכב במנוהה .ואז ,כמובן,
,,תיאלץ

מפא״י לחפש את הברית עם הסוציאליזם העקבי״.

והדברים

ברורים כד״וכהה הנדסית :ברור כשמש בצהרים שאתרי המלהמה מוכרהה
לבוא שעת־רצוןז ברור שהאונגרד המהפכני אשר שעתו תגיע ידע הפעם
להשתמש בשעת־הכושר יותר טוב מאשר לפני עשרים ושתים שנים —
הלא בעינינו ראינו כיצד ידע לנהוג בצדק ובשכל בספרד .יש מלגלגים על
שיטותיהם של המטות הצבאיים ואומרים כי דרכם של גנרלים שהם מכוונים
את תכניותיהם הצבאיות למלהמה שעברה .אמרת זו תלה ,כנראה ,לא רק
על מפקדים צבאיים ,כי אם גם על איםטרטגים סוציולוגיים .וכן ברור
שמפא״י תיאלץ אז להפש את הברית עם הפםידונים סוציאליזם עקבי .מי
הם בעליו של אותו פסידונים לא הוגד לנו .אם הבננה היא לכאן ,לארצנו —
הרי ברור ש״הםוציאליזם העקבי״ אינו לא דגניה ולא עיךהרוד ולא כפר-
ויתקין ,כי אם הליגה הסוציאליסטית בערך .ואפשר מתיחם הפםידונים הזה
לאיזה כוה־חוץ ,אזי לא תשוב כלל אם תנועת הפועלים בארץ תקבל באהבת
,,

את תורתו — היא ״תיאלץ  ,וחסל .וגם לא חשוב אם אותו פסידונים ירצה

גם
מצדו

לקראת

ללכת

בשהוק

מהפשי

י כ א ב לב

הברית,

בין
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שהם

ובין

מפא״י

שהם

,

״השומר הצעיר /
הואיל וכל האיםטרטגיה מכוונת למלהמה שעברה יש לה גם ראיה
חותכת מגנזי הימים ההם :״הלגיונרים מבין אנשי ״אהדות־העבודה״ ידעו
לד״םתגל גם לקוניונקטורה מהפכנית ונמצאו בבוא שעת־הכושר בפרוזדור
,,

,

של אינטרנציונלים מהפכניים  /כפתור ופרה! במה נתבטאה ״הסתגלותם של
הלגיונרים?

,

בזה שיצרו את ״אחדות־העבודה  /שנשארו בארץ,

שביקשו

,,

ללכת להתישבות ,שהלכו לתל־הי? בזה שיצרו את ה״קונטרם ו״האדמה״
או בזה שגם בשבתם באהלי הצבא ביקשו לדעת מכל הנעשה בעולם ונזונו
מעתונות רדיקלית מכל הארצות ולבם פעם בהזקה מכל שמועה טובה וכאב
,,

עם כל בשורת״איוב? והלשון הנקיה :״בפרוזדור ! הידובר ככה גם על
,,

האמיסרים של ״השומר הצעיר שהם נמצאים ב״פמזדורים״ של מפלגות
מהפכניות? וכמו תמיד גדול כוחו ש ל חבר יערי בפולמוס יותר מאשר
בהיסטוריוגרפיה :מי הם האינטרנציונלים המהפכניים )ועוד בלשון רבים(
,,

אשר ״אהדות״ד״עבודה עמדה בפתזדוריהם? תנועתנו לא עגבה מעולם על
אינטרנציונלים

ז ר י ם לה .היא היתד! הברה באינטרנציונל הוינאי )שבעיני
,,

״השומר הצעיר איננו מהפכני כלל( ויהד עם תברותיה נכנסה לאינטר
נציונל השני בשעת איהודן .לספר בסגנון כזת היסטורית של תנועה אשר
במשר עשרות שנים לא נמצאה בפרוזדורים ,אלא נלחמה באומץ על זכותו
של הפועל היהודי־הציוני ושל הפועל הארץ־ישראלי ,כמות שהוא ,ליצג את
עמו ,על תזון גאולתו המדינית ,וכבשה לו מקום־אזרת בתנועה הסוציא
ליסטית ,המקצועית והקואופרטיבית ,בלי לשלם בהתחפשות כל־שהיא ובלי
לכנוף את הדגל — אף זהו ,כנראה ,ממצוות הסוציאליזם העקבי ומתביעת
המוסר בפוליטיקה.
םוציאל־פטרלטיזם איננו שם־הגנאי היהיד אשר בו הוכתרנו .יש
עוד .״האופורטוניזם הארץ־ישראלי״ .פלאי־סלאים! אלה ,האהוזים ״אימתא
דציבורא״ מפני שולחיהם ואינם יכולים להציע במועצתם הצעה לפי רוהם
,,

כשהם יודעים מראש ״איזו קבלודפנים צפויה לה — אלה מדברים על
תנועתם של אהרונוביץ ובילינםון ,של אלכסנדר זייד והיים שטורמן )יםלהו
לי שאני מטריד אותם לויכוה זה ,ובמתכוון נמנעתי מהטריד שמות אתרים

ב .כ צ נ ל ס ו ן

238

גדולים וטובים ,אך רחוקים יותר בזמן( ,על תנועתן של כברת ושל בית־
השיטה ושל כפר־יחושע ,כעל ״אופורטוניזם ארץ־ישראלי״ .חבר יערי םבור.
כנראה ,כי אופורטוניזם פירושו :אי־קבלת הניםוהים של ״ההנהגה העליונה״
ולא אישיות ,ולא אופי ,ולא הוט־שדרה ,ולא דרד־היים תלוצית לא יקרעו
את רוע הגזירה.
כא
״כתבתנו ידועה״ ,אומר התבר יערי
ידועה

לנו.

ולפיכר — תדברו כאשר

בתקיפות רבת .כן ,כתבתכם

תדברו,

ותכתבו כאשר

תכתבו,

ותתפלמםו כאשר תתפלמםו — לא נתדל לפנות על פי הכתובת שלכם ולא
נתדל לתבוע אתכם להסיר הלץ בין פועל לפועל ,אשר אהד הגורל המביא
אותם הנה ואהד הגורל הנשקף להם פת .גס כשנפתת רכות וגס כשנענה
קשות — אתת היא תביעתנו :לקיים את הנאמנות לערכים הסוציאליסטיים
לא על ידי התגדרית בניםוהים אידיאולוגיים ,אמיתיים או מדומים ,ולא על
ידי הצלפה מתרברבת של מיטיבים לדעת ,כי אם על ידי שנירתם כולנו י ה ד
בעגלה הכבדה ,ההולכת בדיד לא־םלולה עדיין ,על ידי שנינאל

י ה ד מן

החולשה והכשלונות השמורים לנו בפירודיגו ,על ידי שנגביר כוה ליצירה
ולהתגוננות ולמלהמה בדרד אהדותנו השלמה .כתבתכם ידועה לנו ,ועל כן
לא נהדל ולא ניעף ,ואם ליעף האתד יקומו מאתנו אתרים ,ולא נתן מנוהה
לא לנו ולא לכם ,אם תאבו ואם תמאנו ,עד שתקום אתדותנו.
ואחדותנו לא תקום על כניעה והכנעה ,כי אם על הוכהה ותופש
ההוכחה ,ולא על התבטלות בפני מנצחים ,כי אם על אמון שאנו רוחשים
לעצמנו ולערכינו ,לא על הטלת עול אמונה ,כי אם על חופש המהשבה
וחופש ההשתתפות בדיון ובהכרעה לכל אתד מאתנו ,לא על מושגים שבקונ־
יונקטורה ,כי אם על עקרוני־יםוד :שלילת הניצול ,ניצול של פרט וניצול
של עם ,שלילת כל שעבוד אם מעמדי ואם לאומי ,שויון ערד אדם וערד
עם ,שויון כלכלי ושריון משפטי ומדיני ,לא השתלטות מעמדית כי אם ביטול
מעמדות ,הדדיות ביחסי אדם והדדיות ביהםי העמים ,תירות האדם בתברתו
ובעמו וחירות העם בחברת העמים.

עם כלדריבי נרעד

בזכות המבוכה ובגנות הטיח
)בכינוס מדריכי עליית הנוער .ב׳ בתמוז ת״ש(
א
תרשוני לפתות בהזכרת נשכחות .בשבתי אתכם שאלתי עצמי :מתי
הגיעה לאזני בראשונה הקריאה לעליית ה נ ו ע ר ז ונזכרתי במשהו ש ק ד ם
לפעולותיה של מרת סולד ,להתיעצויות הראשונות בארץ בימי עלות היטלר
לשלטון ,למאמרו־קריאתו של יוסף אהרונוביץ ,שקדם גם להתהלה הנועזה
של דהה פרייאר ,זו שהתחילה בעליית״הנוער ל פ נ י משטר־היטלר .נזכרתי
בקריאה

שהושמעד,

לפני

שלושים

ושבע

שנים,

בתרס״ג,

מיד

לאהד קישינוב.
הקורא היה י ש ר א ל ב ל ק י נ ד .הוא הכריז על מפעל העברת ילדי
הפרעות לאדךישראל .הוא גס קם ועשה .מיד לאהד הקריאה הנלהבת
נשמעה אזהרה המורה מפי המזהיר הגדול אהד־העם .מדברי האזהרה אפשר
היה להבין כי אין דעתו של המזהיר נוהה גם מ ב ע ל־ההצעה ,כי אין הוא
רוהש אמון לכשרוךהמעשה שלו .אולם עיקר ההרדה היה

שמא

תהיה

התנועה הציונית נוטה להעמיס על עצמח אחריות שלא לפי בוהה .עתה
אפשר לומר כי חחדדה היתה מיותרת :התנועה תציונית באותם הימים לא
היתה נוטה כלל וכלל להעמיס על עצמה מפעל נועז כזה ,אם כי המדובר
כולו היה על עשרות ילדים .ויותר משהתנועד .תציונית לא היתה נוטה ,לא
היתד .אדץ־ישראל מוכנה לכד :ארץ־ישראל של אז היתה מפזרת את ילדיה
וגידולית בארצות קרובות ורתוקות ,ולא היה בידה להמציא לילד מן הגולה
תשתרשות בארץ .תענין נצטמק באבו.
ישראל בלקינד ,אשר נתל תמרורים ואי־הצלהה בנםיונו הראשון,
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ניסה גם בשנית .לאחר השתיטות באוקראינה קרא שוב לעשות את ארץ•
ישראל בית־חינוך ומקלט ליתומי־הפרעות .ושוב שוטט בגולה .ושוב העלה
תבורת ילדים ונוער .וגם הפעם לא נמצאו לו גואלים.
נתגלגלתי לקנדה

נזכר אני שבאותם הימים

ומצאתי שם

פעולה

 • -ד

מקבילה:

ציבורית־פילנטרופית ו״דלגטים״ יוצאים

מגבית והתעוררות

להציל את ילדי ישראל מאוקראינה .אולם לא למען העלותם לארץ-ישראל,
כי אם למען פזר אותם בבתי נדיבים .פיזור זה צריר היה להנהיל לילדים
משפחות חדשות ומולדת חדשה.
פרטיודמשפחתית

איני יודע מה היו התוצאות

למאומצים ולמאמצים,

מבהינה

אולם מבחינח יהודית־יתדבותית

היה חחשבון ברור לאלתר.
לפיזור ילדי ישראל ולהטמעתם נמצאו כספים .לכינוס ילדי ישראל
ולנטיעתם בתיד עמם וארצם לא היה שומע .על כגון דא רגילים אצלנו
להתנהם באמירה :לא איכשר דרא.
-

ד ד

ישראל בלקינד היה אדם ״לא-יצלח״ .כוהו היה ביזמה ולא בביצוע.
דומה ,שום דבר לא עלה בידו .חוץ מדבר אתד :ר א ש ו נ ו ת  .היה מראשוני
ביל״ו ,מאלה שהרימו את הדגל; מראשוני העובדים והמתנהלים במקודר
ישראל ,ראשוךלציון וגדרה?

מראשוני המורדים בפקידות תברונית*

מן

הראשונים להקמת בית־הםפר העברי החדש; מן הראשונים בין שבי־ציון
להכיר את הארץ ,לשוטט בה ולהפיץ ברבים את ידיעתה! ראשון להעלאת
נוער; ראשון לעשיית נפשות

ל מ ר ע ה עברי )זכורני כיצד בא אלינו,

לקבוצת כנרת ,והרצה על הצורך שיקומו לנו רועים עברים יושבי־אוהלים.
ובעקב הטפתו קמה אז ״קבוצת הרועים״( .דברים שהתהיל בהם לא נתקיימו
בידו .הוא הלד מן העולם ביגון ,אולם ראשונותו לא נזרעה על צהיה םלע.
שלושים שנד .לאהד נםיץ ראשון שלא עלה קמו לו גואלים .ועליית
הנוער הוסיפה קו חדש וחשוב להגשמת החזון הציוני .העשרות היו לאלפים.
ותינוקות שניצלו משביה משרישים לעינינו באדמת עמם ובתרבות עמם.
וגם מאיר־שפיה ובךשמן ,אשר בהן ביקש

בלקינד בשעתו לתקוע יתד

בשביל ״קרית-םפר״ שראה בהלומו ,זכו ונעשו כפרי־הינוד לנוער עולה.
אמיץ חפצנו כי קו פעולה זו לא יפסק — בימי טובה ובימי רעה — כל עוד
ישנם ילדים יהודים בגולה.
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ראיתי להעלות בכינוס זח ,חמוקדש לחרדת השעה ,זכד אדם שהיה
מבשר ומתתיל .יותר משיש בזה משום גמילת־תםד עס קודמנו יש בזה משום
צורר לנו :לזכור ולדעת את מה שקדם ל״היום״ .וגם בימים שגוררים את
זרועה

דרכנו בפנינו ,וגם בימים שהיא זותלת כדרר־הצב ,וגם כשהיא
%

חתחתים נזכיר ראשונות ונדע כי יש המשר ויש שכר .ואם גם ירהק .אדמת•
הציונות איננה צחיחה.
ב
ונזכרתי בעוד נשכהות .לא נשכתות העבר ,כי אם נשכהות ההווה.
מן הדברים המשתבחים מלבנו.
זכו אלפי ילדים הבאים מן הנכר וארץ-ישראל הופכת להם מולדת —
וכמה ילדים שנולדו בארץ או שגדלו בה הופכת להם ארץ-ישראל לנכדיה ן
נציץ לקצוי הכרד שלנו ,לפרברים ,ל״שכונות״ ,ל״עדות״ — ונכיר עד מה
אנו מכזבים בדברנו על ״אהדות האומה״ .הרי אנו מגדלים כאן ,בארץ״
ב נ י ם ה ו ר ג י ם לישוב ,בנים הורגים מעריסתם ולכל ימיהם .והרי

התהיה,

כולנו שותפים למציאות הזאת ונושאים באתריותה.
וכולנו נושאים גם בקלון זה:

הפקרת

ילדי ישראל ל ת י נ ו ד

ה מ י ם י ו נ י.
איד בא חדבר שהזיון מחפיר זה ,אשר שום עיירת יהודית בגולה לא
ידעה דוגמתו ולא היתד .משלימה אליו ,הפד ל״דרד־הטבע״

בירושלים

דוקא ז איד קרה הדבר ש״התרגלנו״ בכד ,שהשלמנו לכד ? )אם אינני טועה
הרי מלחמת שלומי אמוני הישוב הישן בבתי־הםפר העברים היתה נטושה
הרבה יותר ממלחמתם בחינוד המיםיוני .ואפשר שכאן טמונה גם הסיבה
מדוע ,כשהותרה הרצועה ,היו רבים שלא הבהינו בין זה לזה(.
הנזדמן לכם ,בלכתכם בחוצות ירושלים ,לפגוש ילדי ישראל כשהם
יוצאים מבין החומות הזרות ,במדים הללו האומרים יתמות ונכר ,ולשמוע
אותם פוסקים

את פסוקיהם ופולטים את תפילותיהם?

הנתפניתם

פעם

לחטיפודשיחה עם אלה ,לדעת מה בליל־הלשונות אשר בפיהם והכפילות
שבעולמם

והרגלי־ההתכחשות

על

לשונם?

והזרות

המהולה

שחצנות

ונתיתות — במגעם עם יהודים? החשבתם על השכר ועונש הצפון
בתיניד זה?

לני
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מדוע לא זכינו שימצא בארץ גם מי שדואג לעליית ניער

בתיכה?

מדוע מכל מוסדותינו הציבוריים ,מכל הםתדרויותינו הרבות ,מכל תנועות-
הנוער שלנו ,מכל אנשי־הרוה ואנשי־המעשה שבקרבנו לא נמצא מי שהנגע
הזה יכרסם את לבי ויגזול את מנותתו ,מי שידיר נדר כי לנגע הזה
קץ?

יושם

ג
מדרד הנימוס שאירה שהוזמן יידה על ההזמנה .אד מתוץ לכל תיבת
נימוס ריצה אני להידית לכם על ההזדמנות היקרה שנתתם לי .אין כןנתי
להפריז בהערכת תכני של הכינוס ולגמיר עליו את ההלל .המדריד הוא
בשבילי מדיום ,אשר באמצעותי מבקש אני להכיר ולדעת את הדיר ה$דל.
ואינני אימר די במה שלמדתי כאן .אין לבי הילד אחרי הקטרוג על
הניער וגם לא אתרי לימוד הזכות .מבקש אני לדעתי ולהבינו.
על מה אני אםיר־תידה לכינוס זה ? על גילוי אתד שנתגלה בי ב ל י
משים:

אתדות משפתת

המדריכים.

לא אגע כאן ביצר ההתפצלות השוכן בנו ובתוצאותיו הארגוניות
והרעיוניות ,ובהערכת הגילויים הללו נוכה מצבנו .כבר תזרתי ודיברתי בזה,
וללא הועיל .ואפשר אין לי אלא ליאש את לבי מריפוי השבר הזה בימי.
אד מה שמצאתי כאן היה בו בשבילי משום הפתעה נעימה :איפה עוד מקום
להזדקרות הפיצול הפנימי שלנו כמי בשאלות הכרוכות בחינוד הנוער ,שהן
לאמיתו של דבר שאלות העומדות

ב ר ו מ י של עילם

ו ב י ם י ד י של

עילם? והנה נתכנסו מדריכים מן המקימות השונים — והם יוצאי בתי־
מדרשית נפרדים ואף מתנצהיס — וישבו שבת־אהים ממש ,הרדים כולם
לדבר

ה א ה ד,

אהראים

למעשה

ד.א ה ד.

שמענו

את

היישב־ראש

מבקש — בכננה טובח — שיתרחקו מן הויכוה האידיאיליגי ,והמשתתפים —
כמובן ־ ־ לא נשמעו לו ,ל א י כ ל ו להישמע ,וכל אהד עשה כמיטב יכלתו
להבליט את ההשקפות שהוא דוגל בהן — ואף על פי כן בלט מאליו מה
שלא ביקשו להבליט ומה שלא תמיד מתבלט גם במושב הברים תמימי־
דעים :כי היושבים כאן מאוהדים במשהו השוב מן ההשקפות שבהן הם
דוגלים! כי ביושבים כאן פועמת אהדות של ג ו ר ל ואתדות של ש ל י ת ו ת.
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שאלה היא אם משפתת־המדריכים יודעת גם להסיק את המסקנות
התינוכיות העמוקות מאהדות־היים זו ולמסור הרגשת־אתדות זו להניכיה.
אולם ,אודה כי בשביל אדם כמוני ,הכואב את מכאוב פיצולינו ורואה הזות
לכולנו

קשה

באהדותנו ,היה בשבת־אהים

בהוסר כוחנו להכיר

שלכם

קורטוב של תנהומים.
ד
דובר אצלכם הרבה בגנות

ה מ ב ו כ ה  .קבלו על כד שהיא מצויה

לא רק בנוער ,כי אם גם בין המדריכים .והיו מי שפסלו להדרכה את מי
שמידה במבוכתו .מי שאמר :מדריד הנביד באמונתו הסוציאליסטית —
פסול להדרכה; ומי שאמר :מדריד הנביד באמונתי בנצה ישראל — פסול
להדרכה .מי שאומר כד ודאי רואה עצמי משורין מכל מבוכה .ובביאי לדון
אתכם בדבר לא אעלים כי אינני רשאי להתפאר בשריון .לא טוב אנכי
מאחי.

אינני מחוץ למבוכה .ומן הראוי כי לא יםתיר אדם

מעצמו

את מבוכתו.
ומדוע

לא

נהיה נבוכים?

בני־אדם ראו

את

מיטב

האידיאלים

האנושיים — תמצית תרבות המרות — מנופצים ומהוללים ומגואלים.
האומנם לא יהיו נבוכים ?
הדור אשר ירש מקודמיו את ערכי המדע וההומניזם והליברליזם
והדמוקרטיה ,וגילה את פגימותיהם וראת בקלקלתם ,וביקש את תקנתם
באידיאל הסוציאליסטי ,ונפשו דבקה בו ,והנה — בן דור אהד נתאכזב
קשות בנושאיו ובמגשימיו

מ כ ל הסוגים .האומנם לא יהיה נבוד?

הדיר אשר ראה עצמי עולה במעלות־האדם ,לדעת ולבינה ,לגבורה,
לתירות ,לאמת ,והנה הוא רואה את האדם בנפילתו לתיד כל שערי הטומאה
והעבדות וחפחדנות והכזב והבגידה והבערות — ממש ו״שח גבהות אדם״ —
האומנם לא יראה עצמי מוכה ונזוף? וזה בךהדור ,אשר נפשו נשמרה מן
הטומאה ,האומנם לא יהיה נביד?
הדיר אשר דגל בשחרור העמים ,הכיר בעצמתה של ההניה הלאומית,
חאמין בכוחה המשהרר של האידיאה הלאומית ,והנה הוא ריאה מה

עשו

עמים מחירותם ,עד מה הפכו לכזב את דברי חוזי שחרורם ,ועד היכן מגיע
סילופה וטירופה של האידיאה הלאומית בימינו.
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הדור אשר האמין במעמד הפועלים שהוא המעמד
כל

לבטל

ה א ח ר ו ן העתיד

מ ע מ ד ולהםל כל שעבוד וכל פריבילגיה ולעשות את האדם

בךהורין ואמיץ ואמיתי ושוה־ערד ,והנה הוא רואה בעיניו את היצרים
המעמדיים בםילופם ואת האידיאה המעמדית בשלטונה,

שלטון המתכהש

לכל הבטחותיה ומתקלם בכל ערכיה ,ואת מעמד הפועלים העצום במצוקתו
האיומה ו מ ש ב ר ו הגדול — ,מדוע לא יהיה נביד?

האומנם

נפגע

לא

במעמקיו ?
והוששני לומר :כשרואה אני אדם מתהלך בינינו כמי שתירץ את
כל הקושיות והפרכות ,או כמי ש״מורה נבוכים״ חדש הובר למענו ונתון
בתיקו ,או כמי שאינו זקוק גם לכך ,באשר דעתו הצלולה לא ידעה מבוכה
מעולם — הריני מהרהר אחריו שמא חוא חי בעולמות אחרים ,מחוץ לעולם׳
הבכא שלנו ולתהפוכותיו וליםוריו ולתקוותיו הגזולות ,או שמא הוא משביע
נפשו בלעיסודגירה שהיא היא המישרת כל הדורים .ואשר לי ,טובה לי
נפש נבוכה ותועה ובלתי״נרגעת מנפש אשר מום אין בה והיא שוקטת ,גם
היום ,על אמיתותה.
לפני זמךמה ניגש אלי אדם צעיר ,מן האמונים עלי־התנועה ,ושפך
לפני ביקורת המורה — וגם צודקת — על כמה ענינים אצלנו .הוא דיבר
רתת :מדוע משאירים דברים ללא תקנה .הביע נכונות לעשות את אשר
ידרש ממנו .ולכל אלה הקדים ואמר :תדע שחדלתי להאמין בסוציאליזם,
ד

בצדק ,ביושר.
הגיע לידי שיר ,שהמוני בקדרותו :עולה תדש מביע את מר יאושו
מפגישתו עם הארץ .שנים נשא נפשו ליום זה ,למד עברית ,הלד למקום
הכשרה ,הלם בהקיץ ,ובבואו הוא מוצא והנה
בארץ החורגודהצוררת ,בנופה ובלשונה,

ל ב ו ב מ ע ר ב — הוא דבק

ופה

לו נכר ,זרה לו הלשון,

סתומים השמים ,גם הצמה והאבן מתנכרים לו.
אודה ,וידויים אכזריים אלה יקרו לי מכמה הכרזות-אמונים אשר
כזבן נושר מן השפתים .כי האמת שבנפש קודמת לאמונה ,ואם הנפש
הושברה

מנין

תהיה

האמונה

שלמה?

ומה בצע

ב״אני

מאמין

,,

אם

האדם כוזב?
ופונה אני אל התנ״ד ,הספר האקטואלי תמיד

ואקטואלי

ביותר
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בימינו .םפר־האמונה איננו מעלים כלל את המבוכה ואיננו מהפה עליה.
,

ירמיהו ,נושא דבר־האמונה ,מדבר משפטים אל ה וזועם :מדוע דרך רשעים
צלחה? הלא

זאת

המבוכה מאז ועד ימינו ,ימי היטלר הרשע .והתנ״ר

T״ T

איננו מוחק את השאלה ,וגם אינו מתרץ אותה .והנה :םפר איוב ,ספר
האמונה

במבוכתה

ובמכאובה,

בשאגתה

המוגשים לה .והספר כולו אומר:
אליפז התימני:

לא

ובהתקוממותה

נגד

התירוצים
,

ב ת י ר ו צ י ם ה  /״ויאמר ה אל

חרה אפי בד ובשני רעיד כי לא דיברתם אלי נכוגה

,,

כעבדי איוב .
בני־איוב אנחנו ולא רעי איוב .מוטב איסוא שנדע כי נבוכים אנהנו.
מוטב שנהיה את המבוכה במלוא כותותינו הנפשיים משנהפה עליה .מי
שלא מתחמק ממנה ומביט בפניה — הוא הנאבק עמה.
ה
לא באתי להקל על המדריד ,כי אם להכביד עליו ,לההמיר אתו,
לאמור לו כי אין לפניו דרד סלולה.
הכל מבקשים להימלט מן המבוכה ,הכל רוצים במוצא.

ואם אין

מוצא — לפחות בהסברה .על אחת כמה המדריד ,שבתוקף מצבו ותפקידו
,,

״אסור״ לו שיהיה נבוד :הוא חייב להסביר ,ולפיכד הוא חייב ״לדעת .
,,

ועליו ״להוכיח שהמאורעות השוטפים אינם סותרים את ההשקפות שהוא
מחזיק בהן ולהן הוא מחנה אולם דוקא משום כד יש להזהיר מפני הנטיה
לחיאחז במוצא שאיננו מוציא ובהסברה שאיננה מסבירה .והמדריר הבא
להסביר לזולת נדרש קודם להסביר

ל ע צ מ ו  ,הסברה שאין עמה אונאת

דברים ואונאת מחשבה.
שמענו כאן ,אגב הדיון ,כמה הערות .ברצוני לחתעכב עליחן ,כי יש
בחן חומר למחשבה.
הנה שמעתי מספרים על הרדיו ,העושה שמות בנפשות :יש שידיעה
אתת באה וסותרת כמה בנינים שבנינו ,כמה הנתות שהמדריד עמל לקשור
בלבבות .ונשמעה גם משאלה :שלאחר כל שידור ידע המדריר להסביר
את החדשות למען מנוע מבוכה .אכן ,מה טוב אם המדריד הוא זריז וממולה
והריף ומהיר־המצאה עד כדי לישב מניה וביה על צד היותר טוב כל
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נ.

כ צב

לםו

ן

פגיעה שהרדיו פוגע בהרגשתנו ובהשקפותינו .ואילו היו מאורעות החיים
האכזריים

נשמעים

ל״פשטליך׳ של פרשנים הרוצים אפשר היה

בכוה

ההסברה לתקן כל מה שהרדיו פוגם בהדשותיו .אד האם יוכל המדריד
להיות קבלן להרגעת הנפש ולישור הדורים כשההיים אינם מרגיעים ואינם
מישרים? ואס גם יצליח המדריך להחליק את ההדשות למען תתקפלנה יפה
בתיד נרתיק ההשקפות הרצויות לו — האם מובטח לו שחחניד הנבון
וההושב בעצמו לא יעמוד על כר שההתלקה והקיפול אינם אלא ״ביד
הלשוך של המדריד ולא בגופי המאורעות?
ודאי ,כל אדם חושב מבקש למצוא לעצמו אהיזה במערכת הכותות
החיםטוריים חנאבקים בעולם ,והמדריד מבקש ומתבקש לעזור בזח לחניכיו.
אבל אהיזה זו בעולם ,אם יש בה ממש ,איננה דבר שבקוניונקטורה ואיננה
צריכה להיות תלויה בידיעה טובה או רעה של הרדיו ,בידיעה המלטפת את
דעותינו או סוטרת על פניהן .ומי שיבקש ״להתחרות״ ברדיו אין לו אלא
״להתאים״ את הרדיו להשקפותיו או ״להתאים״ את השקפותיו אל הרדיו.
לכולנו ,לכולנו אורבת הנטיה לראות במאורעות עולם מהרהורי לבנו.
על כן יאמרו המושלים :ההפץ הוא אבי הרעיון .כדוגמה לכד ,אתת מרבות,
הדרישה להסביר יפה יפה את ענין צרפת .כלומר :הרי ראיה

נשמעה

ניצתת כי רק הימין הוא הוא שעלול לעשות מעשה־פטן ,וכל שומר נפשו
ירהק ממנו .הסברה מתקבלת על הדעת וגם מלטפת את בטתוננו בעצמנו.
אד המותר לו למםביר בעל מצפון מתשבתי ,שאיננו רודף אהרי נצתונות
קלים,

להשתמש בהסברה כזאת ,בלי כל סייגים? אמנם,

לפי הידיעות

שהגיעונו יכולים אנו להתברר כי יד הפועלים לא היתה במעל ,ולא שמענו
על שום סוציאליסט שיצטרף לממשלת פטן או שיגן על שיטתה .ואף על פי
כן אין זו כ ל האמת .האם מנדל איננו נמנה עם הימין ? והאם בקרב מעמד
הפועלים

הצרפתי לא היה מי שידיו עזרו לקרוע את יריעת התירות

הצרפתית ,האם לא נגלה שם פטניזם שמאייר גיסא? האס תתנהגותם של
הקומוניסטים

הצרפתיים — פטריוטים נלהבים לשעבר ,בשעה שנצטוו

ממוסקבה על פטריוטיזם צרפתי — לא היתה פטנית לפני פטן ולא סייעה
להתערערותה הנפשית של צרפת ולכניעתה בפני היטלד ?
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ו
סופר כי יש מדריכים המגיעים לידי ביטול הוגים ללימוד הסוציאליזם.
כנגדם

דוקא עכשיו ,בשעת ליקוי המאירית

שמענו טוענים :אדרבא,

והאפלה עולמית ,יש ויש להרבות בלימוד הסוציאליזם.
לא זאת השאלה א ם ללמוד ,אלא כ י צ ד ללמוד .הנוער שלנו ,ההי
בתיד

מושבייעובדים וקבוצות וקיבוצים,

והרואת את עתידו כאזרחים

המתכונן לקראת היי עבודה,

בתבדת־העובדים החלוצית בארץ ,בשבילו

אין הסוציאליזם לימוד היצוני שאפשר להכניסו לתיד תכנית הלימודים
ואפשר להוציאו .נוער זה לא בא אלינו מתיר ארמנות־מבטחים ,אשר נגעי
העולם וניגודיו אינם מגיעים לשם .הוא נולד וגדל בעמק־הבכא ,בתידיתוכו
של המשבר העולמי של ימינו .ואפשר שהוא ראה על עורו ועל בשרו מה
שגדולים ממנו לא דאו בעלייתיהקיר של מהשבתם .הוא הכיר את המצוקה
ואת האלימות ואת האדם הדורס .בפינת האור שבנפשו מקננת השאיפה אל
ההיפד מזה .ומרגע בואו אל הארץ ,אל בין העובדים ,הוא נושם את אויר
השאיפה הסוציאליסטית ,שאיננה כאן דברישפתים ,כי אם דבר־היים ממש.
,

ואם גם שום מדריד לא ״ידריך אותו לא יהדל מקנות מושגים ומתיית את
ההיים האלה ,משאול ומהתתבט.
בתנאים

שלנו

יש

לשאול:

אל

מה

ידריד

״לימוד

המדריך ו

,,

הסוציאליזם מה משמעותו ומה דרכיו? היש עוד בעולם תברת אנושית
להגשמה

קרובה

סוציאליסטית,

לחיפוש

ולבחינת

צורות־היים

נכםפות,

מהברה זו שבה מתהנד הנוער העולה? מאין איפוא ידלה המדריד את
המושגים הסוציאליסטיים אשר חוא רוצח לחנחיל לחניכיו — ממעמקי
הזאת

ההברה

וערכיה

שבתיים

ושבכתב,

או

מתיר

צנצנות

אייאילת

פטנטיות ?
,,

והאם השבו המדריכים מה צריד להיות טיבו של ה״קורם ? ומה
םפרי־הלימוד אשר ינתנו בידי הלומדים? צאו והפשו שפיר בםפרייהלימוד
המקובלים — איזה מהם עשוי לשמש מורודדרד לנוער שלנו בנתיב אשר ב
הוא הולד? קהו נא את ספרי ההםבדה הנפוצים ביותר )ואצלנו מהבבים
,,

״למסור להניכים ספרים אשר יצאו להם מוניטין בימי נעוריהם של מדריכי׳
המדריכים( :הימצא בהם משען )אם הבננה היא לא למשען טרמינולוגי(,
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הימצא בהם חוט המוביל במבוך האומלל של המאה העשרים ,הימצא בהם
ד

T

פירוש

והסבר למאורעות הדור האחרון ,לתבוסת הדמוקרטיה ,לתבוסת

הפועל,

היתה

לגלגולי

המהפכות,

עד

להסכם

םטאליךהיטלר ?

אילו

ההיסטוריה זורמת באפיקים המשורטטים באותם הספרים אזי הלא היינו
חיים עתה בעולם אהר לגמרי!
בפשטות כזאת אומרים אצלנו ״ללמוד סוציאליזם״ ,כמי שאומר:
נביא םפר ונשנן אותו .ואין שואלים שמא אותם הספרים שמפיהם יבקש
דורנו ללמוד את מה שיש לו לדעת ומה שיש לעשות — עדיין צריכים להיכתב.
הלא המדריך נשאל עתה — על ידי המודרכים ועל ידי עצמי — שאלות אשר
ספרי החכמה הגדולים לא ענו עליהן ,ואולי גם לא שאלו אותן .הלא הספרים
הגדולים והעמוקים )והספרים הקטנים והשטחיים אשר צמחו על ברכיהם(
נכתבו לאור מסע חנצחון של התרבות האנושית ,של ההברה הדמוקרטית,
של האדם העובד .והנה ,משורש גריבלדי יצא מוםוליני ומחיק תנועת
המהפכה הרוסית עלה םטאלין .האפשר לנו שלא לבקש להבין מה טיבה ומה
מקורה של ״תאונה״ זו בהיסטוריה ,לחפש לה פשר בתחומי מחשבתנו ? האין
זו השאלה המטרידה את בךזמננו יותר מכל ההגדרות הכלכליות והסוציולו
גיות שלומדים אותן על פה ,בלי להזיז בהן דבר ,זה עשרות בשנים? והיש
באותן ההגדרות הקאנוניות משום תשובה לכך ?
ז
והנה

הוצע

ללמוד

במיותד

את

״תנועת

הפועלים

במהתרת״.

ההצעה — יפה ,הנושא — מוחשי ,הרקע הנפשי להצעה זו בימים אלה ־־־
מובן ,מבתינת רומנטיקה וגבורתינפש — כמה וכמה פרקים נהדרים .ככל
אותם פרקי ההיסטוריה אשר בהם בני־אדם נותנים את נפשם על דעותיהם,
ההל מירמיהו בהצריהמטרה ועד מקדשי השם ומקדשי המדע ,מקדשי
השהרור הלאומי ומקדשי השהרור הסוציאלי .גיבורים היו המעונים ל מ ע ן
הנצרות בימי עניה ומדוריה ,וגיבורים היו המעונים ע ל י ד י הנצרות ,בימי
שלטונה ותקפה .אולם אם ה מ נ ה בלימוד זה היא לא רק להעלות על נם את
הכוה הנפשי הדבק באמונתו ונושא בעינויים ובז למענים ,כי אם ללקח
היסטורי ,ל״ביטוח״ אידיאולוגי מפני יאוש ומפני חולשתיהדעת ומפני אבדן׳
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דרך ־־־ יש לשאול :האומנם ? ההציל מבחן חמחתרת בגרמניה )בימי החוק
נגד הסוציאליסטים של ביםמרק( ,ההציל את תנועת הפועלים הגרמנית
שלאחר

המחתרת? והמחתרת' הארוכה של הסוציאליזם הרוסי ,רבת-

הקרבנות ורבודהגבורה ,האם הצילה את המהפכה ממלחמת־אהים ,מנחרי
נהלי דם ,מכבלים ,מבגידה,

ממתתרת

ח ד ש ה ? ההצילה

המחתרת

הגיםרית של פפ״ם את פולין המשותררת? והאם המחתרת של הפועל
היהודי ברוסיה ובליטה ובפולין ,על כל הרומנטיקה המהפכנית שבה ועל
האכסטזה שלה שהקיפה המונים ,ההצל הצילה את הפועל היהודי מן הגורל
הסוציאלי העלוב ,מהוםר-אונים לאומי ואף מעבדות בתוך מהפכה? היש
בעצם דבר המהתרת ערובה מפני טעויות שביסוד ושגיאות הרות תוצאות
איומות ? והאם רשאים אנחנו ,לאחר כל מה שעבר עלינו ועל העולם ,להגיש
לחניכינו שעשועים של הערצת רומנטית ב מ ק ו ם לחם של בחינה רעיונית,
וסוציאלית

מדינית

ותרבותית?

להידבק

בגבורה

ובדמויות

אמיצות

ונעלות — ודאי וודאי ,אך האם עלינו גם ללמוד את התורות והיהםיס
השולטים

במחתרת

כהלכה

ל מ ע ש ה ? האם עלינו לקרוא על פרקי

היסטוריה אלה ,שבקיפוליהם כבר כרוכים יחד גרעיני כל הטוב והיפה עם
גרעיני שגיאותינו ואםונותינו :״כזה ראה וקדש״?
ח
דובר על כוחו של הפאשיזם בימינו ועל חדירתו לנשמת הנוער.
ונדרשנו ״ללמוד את הפאשיזם״ .אין לי כל ספק כי הייבים אנו להכיר את
הפאשיזם ,ללמוד אותו ,לרדת לעומקו .הייבים אנו להכירו לא רק כאויב
היצוני הבא להשמידנו ,כי אם גם כאויב פנימי האורב לנו בחדר .אין עתה
הברה בעולם שאין ״טור חמישי״ חותר תחתיה מבפנים .וגם אנחנו לא
נוקינו .ואם גם אין לו אצלנו תקוה לנצה ולהשתלט ,אך לא אבדה תקותו
לפגוע ולהחריב .והוא גם מצפה לקוניונקטורה חיצונית אשר תמציא לו את
ההזדמנות להשתרר עלינו .וביטוייו שונים ,ושלוחותיו רבות .יש ויש איפוא
ללמוד ולהכיר.
ואולם שאלה היא :כ י צ ד נלמד את הפאשיזם? האם החזרה על
אותן המימרות התעמלניות המהלכות זה י״ח שנים ,בלי שנבדקו מהדש
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נוכה זרמי המאורעות ,ניכה גילוייו המוסיפים והולכים — האם לזה יקרא
T

לימוד? האם ההוקעה השיגרתית של הפאשיזס כאהד התככים של הבורדו׳
אזיה יש בה משום מיצוי מהותו ,משום תיאור נאמן של דמותו ,יש בה כדי
היםון מפניו ומפני הסכנות אשר הוא צופן?
מה כיום הזה ערכם של הדיבורים על היות הפאשיזם עבד הקפיטליזם
או משרתם הנכנע של בעלייהאתוזות ? אכן ,הפאשיזם ידע בשעת הצירד
גם להשכיר עצמו ,כשם שנוכל הםר־מצפון הרוצה להגיע למטרתו משכיר
עצמו לאלמנה עשירה כדי לרשת אותה ,אם בעזרת עגבים ואם בעזרת
ואם בשניהם יחד.

קרדום,

הוגי בורגנות נתפתו לו והפקידו בידו את

ש ל ט ו נ ם בתקוה פותה כי לו יהיה השלטון ולהם העצמה הממשית וטובת׳
ההנאה .אד האם לא נתפתו לו ק ו ד ם כ ל המוני פועלים ,מובטלים ,אכרים,
פקידים ,בעליימלאכה ,ומשוררים וסופרים פרוליטריים ונוער שואףימהפכה?
האם לא הפקידו הם בידיו את נ פ ש ם ,שבלעדיה לא יכול היה מעולם לזכות
בשלטון ?
מה טעם במונחים השגורים ״שמרני״ או ״ריאקציוני״ לגבי הפאשיזם,
לאחר שנגלה בכוה מהפכנייהרםני המוכן להשמיד גם את הקפיטליזם וגם
את המונרכיה כשהן מעיזות לא לעשות את רצונו והמוכן להשלים אתן
כשהן משתעבדות לו ,כשם שהוא מוכן להשלים אף עם הבולשביזם על
מנת שלא יפריע אותו ממםע הכיבוש העולמי?
אצלנו

עוד

נוטים

לראות

בכד

פעולה

תינוכיתיםוציאליטטית,

כשמדברים על הפאשיזם כאשר דיברו עליו בעודנו בחיתוליו ,כשמונים
את עוונותיו כאילו היה גונביכים .והלא כבר לא נער הוא הפאשיזם,
אשר ״במעלליו יתנכר״ .היא ניצב לפנינו בכל ת פ ל צ ת ו  .תוא ק ם על
כל היקר לנו .הוא קם על עצם המצפון האנושי להשמידו .אין לפניו
המושג הטא ,כשם שאין לפניו ערד תיי־אדם ,כבודיאדם ,הירותיאדס .הוא
הי לפי הוקים משלו ,פועל לשם מטרה משלו .והוא שזכה למה שלא זכתה
עד כה שום תנועה אהדת כשלימות :מטרתו ואמצעיו עולים בקנה אהד.
וסתירה אין ביניהם .הכזב והזדון וחאונם וחרצח וההתעללות והילול צלם
האדם אינם ״םטיה״ לגביו .הם מ ש מ ש י ם א ת מ ט ר ת ו .
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צוינה

כאן ,כתופעה

רוחנית מצויה

בנוער,

הערצת

כ ו ח ו של

הפאשיזם ,דרך־ארץ בפני כיה ההחלטה שלו ,בפני כוח המעשה שלו .תופעה
זו נראית לי מדאיגה ביותר ,לאו דוקא מפני המסקנות הפוליטיות העשויות
אולי לצמוה ממנה ,כי אם קודם כל מפני המשמעות הכרקטרולוגית שלה.
בהערצת רגל־הגאוה הדורםת אותנו רואה אני גילוי של התבוללות מהפירה
ביותר ,אם לא רע מזה :מום שבאופי ,תכונת־נפש של נרצעים .ותוששני
שתכונה זו רודפת אתרינו גם במולדת.
רחוק אני מלימוד זכות על כל התבוללות שהיא ,אפילו לשם מ ט ת ת
נעלות ביותר .בני־דורי שפילסו את דרכם לארץ צריכים היו קודם כל לתצות
את גלי ההתבוללות הליברלית והסוציאליסטית ,לשרות אתה ולנצת אותה
כליל בתיד עצמם .לא כיסינו על פשעיה .גם כשרגלה ברעיונות מקובלים
עלינו ,גם כשהפושעים היו אנשים נערצים עלינו .דורכם אתם אף הוא עמד
במלהמה

קשה

עם

ההתבוללות

הקומוניסטית.

אך

התבוללות

מהפירה

כהתבוללות הפאשיםטית והנאצית עוד לא ברא השטן .וודאי לא מקרה
הוא שאותו מדריד שביקש להרגיע אותנו כי ״הנוער העולה

איננו

פאשיםטי״ הוסיף ופירש לתומו :״הוא רק אנטישמי״...
האין לשאול :דרי־ארץ זה בפני הפאשיזם מנין לו לנוער שלנו?
האם לא קדמה לכד אוירה של ה ע ר צ ת ־ ה כ ו ה שלא בקשר עם הםאשיזם?
ולא הערצת

הכות כתופעה

תיונית ב ל ב ה

אלא כגורם ההשוב ביותר,

ה ע י ק ר י  ,בפתרון שאלות עולם ,בהשגת המטרות הרצויות ,ואפילו כאמת־
מ ל ה להערכת ערכים .האין גס לנו ,אויביו בנפש של הפאשיזם ,יד בזה,
בהפרזת ערד הכות ובנתינתו עליון בסולם הערכים? אין זו מידה עילאית,
אד נוהג הוא בעולם שבני־אדם מריעים לכבוד ״המצליה״ ומצפצפים ל״לא-
יוצלה״.
אבל דורנו הגדיל :הוא הגיע גס

ל ל י םולידריזציה עם המנצה

ולידי הסתלקות מן הנעיצה ב א ש ר הוא מנוצה.
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מאידך ,בחיפושי הסברה )וגם מסתור( מפני הפגעים הסוטרים על
פנינו ,נאחזים עתה אצלנו בלשון קלה וגולשת מאליח ,ומדברים על הרוח
כ נ י ג ו ד לכוה .״הכוח העיור״ ,אוהבים עתה לומר .אפשר שאין הטרמינד
לוגיה משנה הרבה .ואף על פי כן הלא ראוי לנו שנבקש לבתון יותר את
דיבורנו .וראוי לנו שלא נתלה גם באויב הגדרות גנאי שאין אנו בטוהים
באמיתותן .מנין לנו שהכוח האויב לנו הוא ״עיור״ דוקא! שמא הוא רואה
את דרכו ,הצוררת לנו ,ומנין לנו שהרוח שבה אנו דוגלים בצר לנו איננה
עיורת והיא רואה נכוחה את דרכה? ומהו הניגוד הלזה בין רות וכוחו
האומנם כל רוח היא רוח ט ו ב ה  ,וכל הדוגל ברוח מתכוון לטוב ולצודק,
וכל כוה משמעותו אלמות וזדון? אין לבי הולך אחרי טרמינולוגיה זו.
אינני מוכן לראות את ״הכוח״ כנחלת השטן .והמלה ״רות״ אל תכה אותנו
בסנורים .כי הרבה חטאו לאדם בשם ״חרוח״ .האם לא בשם ״הרות״ פעל
טורקוימדו?

האם

התיזו

לא

ראשי־אדם

ולא

היללו

רוה־אדם

בשם

״אידיאות״ ?
אגב ,קדמונינו לא דיברו מעולם על רוח סתם .הם היו מבהינים
בין רוח טובה לרות רעה ,בין דוה האמת לרוח חשקר .ומי שאמר :״לא
בחיל ולא בכוח״ לא אמר סתם ״ברוח״ ,כי אם דייק ואמר :״ברוחי״ .וראוי
,

לשוב ולקרוא במלכים א  ,פרק כ״ב ,את חמםופר על ״כינוס אנשי־הרוח״
בפני המלד אהאב הצועקים לו פה אהד :״עלה והצלח״ ,ועל מיכיחו בן
למלה ,אשר שום פרק נבואה לא שרד ממנו ,אולם פסוקיו האהדים עודם
תיים כביום אמירתם:
״ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים כצאן אשר אין להם
,

ויאמר ה  :מי יפתה את אחאב?

רועה.

לפני ה׳ ויאמר :אני אפתנו.

ויצא הרות ויעמיד

אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו.״

ומי כדורנו היה עד לרוה־השקד בפי אנשי־רוה ואנשי־מדע ואנשי-
אמנות בקנה־מידה עולמי?
ולא מן הצדק לזהות את הכוה עם הזדון .יש להבהין בין הכית
המגלם את
נטולודכוה ?

הצדק ובין הכוח

המגלם את הזדון.

כלום רצוננו בדוה
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אני רואה צורך להעביר תחת שבט הביקורת מושגים והגדרות ,מפני
שלדעתי אינם ממצים את כל עומק ההתנגדות השכלית אשר אנו רותשים
ומוכרחים לרחוש לאויב .ולא כל מה שנקרא חינוך אנטי־פאשיסטי מספיק
לנו לשם כך .ראשית מלחמתנו באויב :שלא לתת לו דריםת־רגל ב נ פ ש נ ו ,
לעקור כל זרע אשר רוחו מזריעה על אדמתנו .ולשם כך עלינו לתשוף
לא רק את שרשיו הסוציאליים ,כי אם גם את מהותו ה נ פ ש י ת .
יא
שורש הרגשתנו הרעה הוא לא רק ב״רדיו״ ובמכות שהוא ממטיר
עלינו .לא גופנו בלבד מוכה ,ולא רק האויב מתעלל בנו .גם המתנה
הדמוקרטי והסוציאליסטי ,זח שנלחם ע ת ה באחרית כוחותיו על נפש העולם
האנושי הטא ועוד ..כנגד ה״כולו הייב״ הוא לא העמיד את ה״כולו זכאי״.
אין אנחנו עוסקים בשעה זו בתיפוש תטאים של מדינות ומנהיגיהן ,אם כי
יודעים אנחנו עד מה חטאו לעצמם ולעולם ולנו .אין אנחנו שואלים אם
הצבא הלוחם עתה ראוי להיות צבא־המשיח .דיינו בחגישו ם י ר ת ־ ה צ ל ה
לאנושות ממבול הדמים והזדון .אין אנו שואלים אם חלוחמים יודעים יפה
,

,,

מהו ה״בעד שלהם ,בשעה זו ד י י נ ו ב ״ נ ג ד  /אולם את עולמנו הרותני
מכרסמים חשבונות יותר מורכבים .אי אפשר שלא נהרהר בחטאי העבר.
,,

ובמידה שאנחנו שייכים ל״עבר קרוב זה הרי גם בנו דבק שמץ .ובנפשו
של המדריך הומיה התהיה :האם לא אשמנו? האם לא בגדנו? האם לא
,,

תעינו? ואין קל מחכות ״על חטא ב ה ז ה ה ז ו ל ת  .אין קל מתפנות את
כל כובד האשמה וחחרטה אל פני מפלגח שנואח .אך מד ,בצע רעיוני ומח
לקה הינוכי בכד?
אין אנו פטורים — כבני מחנה העבודה — מהרגשת אשם וטעות.
ולפיכד :נחפשה דרכינו .ואין להיבהל מפני תביעה זו ,ואין להתריע עליה
,,

כעל ״כפירה בעיקר  .בעולם האמונה הדתית כבר למדנו להפריד בין הדת
לבין הכנםיה .יכול אדם ליקוד באש דת ולא לומר קדוש לכל מה שהכנםיד.
אומרת קדוש .אדרבא ,יש שמתיד הףה דתית עמוקה קם המאמין ומרים
יד בכנסיה ,כשהוא מוצא כי רוח הקודש נסתלקה הימנה .התפצלותה של
התנועה הסוציאליסטית הגדולה לכמה פלגים הקלה על הרוה הכנסייתית —
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האויבת

ליצירה

הרותנית־ההירותית —

להדור

אליהם,

לכביש

אותם

ולהשתרר עליהם .ואיש־ההזון הסוציאליסטי ,אשר רגליו ניןפות אל מוקשי
הכנסיות ,איננו משתעבד למסגרות הקיימות ואיננו מזדהה עם מוסכמות.
ויש שהוא אנוס לפרוק מעליו מהלצות־התנועה אשר טונפו ולתתקומם נגד
כוהני ההזון ,המסלפים את תכנו ימתכהשים למתותו.
בכל התבוסות האהרונות של תנועת הפועלים הוסיפה מכאוב על
מכאובנו — והשפה סימנים של חולשה פנימית יסודית — העובדה כי בל
מה שעבר עלינו לא זכה לביטוי־אמת ,להערכה תישפת ,מתיד יושר־לב
ועיז־רוה .אבירי התנועה ,שעילמם נהרב עליהם ,כתבו דברים כתמול•
שלשים .לא הגיע אלינו מידיהם אף ספר אהד שנמצא בי את ה ש ב ו ך
הנפש של התנועה המוכה ,ספר שיהיה ראוי לעיצם המהלומה .אפילו את
לבס שהושבר הסתירו מאתנו .לא קם לדיר ירמיהו שלי .לא ניתן לנו
אף דיקומנט אהד שיהיה ראוי להפיכת סדים ועמידה של ימינו .הלד מן
העילם אדם באיטי בייאר .העשה את השבין עילמי ? אם עשה ,הרי לתלמידיו
לא מסר .יישבים בקרךזוית גדילי התיאיריה הםיציאליםטית ,עכשיו הם
פליטים מסכנים ,שהרב אייב מתהפכת על ראשם .הם ראו הרבה בהייהם,
ויש להם על מה להשוב ומה להעביר תהת שבט הביקורת״ אד את קילם
אין אנו שומעים.
יש ובבנין מתגלה סדק .הבנאי הטוב ,העושה מלאכתו ב א מ ו נ ה ,
איננו מבקש להסתיר ,איננו הושש לשמו הטוב ,הוא הרד לגורל הבנין,
הוא תושש למפולת .הוא איננו מתרץ את תםדק ,אלא סותר את הנדבכים
הסדוקים ,ומפנה את המקום להנהת נדבכים שלמים .ואילו מי שעושה
מלאכתו דמיה ממהר וסותם את תםדק וטת עליו טית,

ודעתו נהה אם

הצלית למראיתיעין .המפולת בוא תבוא .אל נהיה סועלי־רמית ,לא במעשה
ולא במהשבה .אל יהיה הלקנו עם טהי טיח.
יב
וממבוכת העולם כולו ,אשר רבים בה ד״שותםים ,למבוכתנו היהודית
והציונית ,אשר אנו לבדנו כואבים אותה .הנכםה כי ת ר ד י ם אנו גם תרדים
לגורלנו? לא בכיסוי זה תתגלה איתנותנו היהודית.
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ולא זי השאלה ,כאשר התנצהו הברים ,מ ת י נמצאה סאת הימורים
גדושה יותר ,ו ס ב א של מי גדול לתר ,שלנו או של אבותינו .אל נתנכח
בזה .אין אנהנו היסטוריונים ,ומותר לפקפק אס גס ההיסטוריונים יש להם
מאזני־צדק לשקול דברים כמו אלה .לא נתמודד עם שאר הדורות שקדמו
לנו ביםורים .דיינו בידיעה ובהרגשה כי לא רק יםורים גדולים ועצומים
התרתשו ובאו עלינו ,אלא אף קיומו של ישראל נמצא עתה בסכנה גדולה.
והשאלה היא :אס יש לדידנו תכות לשאת את היםוירים בלי לכרוע?
אין אנהנו יודעים הרבה על הייהם ,היים ממש ,של הדורות הקודמים.
יש שאתה פותת וקורא מתדש ,בתשומת־לב מתודשת ,בספר ישן ,והדברים
נראים לעיניד באור אהד מן המקובל .גם ענין קידוש־השם ,שמדברים עליו
אצלנו בקלות יתירה ,נראה לד אתרת כשאתה קורא ,למשל ,אצל אהד
מבני הדור:
,,מגלות ספרד אני אשר גורשנו בעוונותינו הרבים והעצומים .ורוב
המתפארים בהכמה וכמעט כולם המירו את כבודם ביום מר .והנשים ועמי
1

הארץ מסרו גופם וממונם על קדושת בוראם .״
ועד־יםורים אהד מספר:
״היו כפלי כפלים כיוצאי מצרים וכולם באו עליהם המים המאררים
2

ונטמעו בתיד הגויים ולא נשארו אלא שנים־שלושה גרגרים בראש אמיר .״
מה מעט אנהנו יודעים איזה ניפוי נתנפו אבותינו ,ששרדו מכל
גתלודישראל

אהיהם והצילו את גופם ונפשם מידי מעניהם והביאו את
עד הלום.

בלי שניכנס בהשנאת עולמנו הרוהני שלנו לעולמם הרוהני של דורות
קודמים בישראל ,אפשר להנית כי מבתינת נפשית מסוימת היה כוהם עדיף.
רגילים

אנו

לראות

מעניו

ומבזיו.

נטול

את

היהודי

רגש-כבוד!

הגיטואי

כשפל־ברד,

ולעומתו את

יהודי

מתרפס

לפני•

האמגםיפציה —

הבנקאי ,הרופא׳ העורד־דין ,הסופר ,המדינאי — כבני-חורין ,זקופי״קומה.
אד אין להתעלם מן העובדה כי תוכם של הדברים הללו איננו כברם ,וכי
1

יוסף יעבץ ,מובא על ידי ש .ברנפלד ב״םפר הדמעות״.

י יצחק עקריש ,מובא על ידי א .יערי במוסף ל״דבר״ ,תרצ״ו.
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כאן לפנינו איזה מעשדרהתתפשות של הדורות .אותו יהודי גיטואי ,הכלב
המוכה ,היה בהרגשתו הפנימית בךמלד ,ואם מודה .הוא לא ״התפעל״
מתפארת האבירים ,לא ביקש להידמות אליהם ,לא ראה עצמו צריך להסכמתם,
לא מדד עצמו במידות שלהם .ויהודי אמנםיפציה ,שיצא מעבדות לתירות
וממהנק למרהבים ,היה מהלד בעולם הגדול בהדגשה כי הוא םוהב את
גבנונו .הוא סיגל את כל הנימוסים הנאים ,למד למושגי הכבוד של ההברה
השולטת ,רכש לו תארייכבוד רבים ,ורגש־הכבוד לעצמו ניטל ממנו .הוא
רכש ״זכות״בהירה״ והפסיד את ״הרגשתיהבהירה״ .היה מבקש לתיות לא־
הוא ,היה מח־ד עצמו במידות לא״לי /היה נצרד להסכמת הבעלים .הוא
הפסיד את מודד״תערכין שלו ואמת־מידת של תפארת ,של הגינות נעשה
לו ה״גוי״ .בכל גדלותו ושלבי עלייתו היה תולעת יעקב ,תולעת מתפתלת
מתיד שהיא נושאת בקרבה את תהושת הרמיסה הצפויה.
היפלא הדבר שלאתר דירות אהדים נטולי בטחון עצמי נעשו בני־
T

אדם מישראל מוכשרים לראית בעיני הערצה גם את תלאת האדם הנאצית ?
יג
יש מעמידים את המלהמה במבוכה על ה א מ ו נ ה  .דירשים אמונה
מן הניער ,על אתת כמה וכמה שדירשים אמונה מן המדריכים .זהו ענין
שהדיבור בי קשה בייתה האמונה מאין תימצא? האם ביד תילקה אמונה
או בגזירת־מהנכים תוטל?
גדולה אמונה׳ אד הכרזה על אמונה אין בה כדי לאמת את האמונת,
ותביעת אמונה מן הזולת אין בה כדי להצית אמונה בלבבות.
אשרי

המאמינים,

אד

האם

זו

תקיפות־הדעת

או

זחיחוודהדעת

שמכריזה על עצמה כי היא מאמינה ,יש אתה לנטיע אמונה?
והאומנם מי שאומר ״אני מאמין״ מישב בזה את הפרכות המכרסמות
את לב 1של מי שכואב כאבו של אדם ומתענה בעינוייו של ישראל בעולם ?
מזדמן עתה לשמוע תכופות אנשים המכריזים על אמונתם ועל אשרם
של המאמינים .ודאי הם תחים זאת מבשרם .אך לי נראת כי המאמין
האמיתי ,אשר אמונתו — תהיה אשר תהיה — איננה מצות אנשים מלומדה,
אף גורלו אינו קל .מי שמאמין באל הי ,הדן את העולם ברהמים ,כיצד
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בזעקתו? ומי שמעמיד את השקפותיו הסוציולוגיות

והמדיניות והלאומיות על האמונה )הלא גם לגביהן יש תובעים :אמונה!(,
כיצד אינו מעמידן ב י מ י ם א ל ה למבחן תמוד ואינו תובע מהן ,בכל כוה
התביעה ,תשובה לחיים ולמות?
ושמא צדק מיכה המורשתי שדרש לגבי אמונה :״הצנע לכת״ ?
יד
ומי שזכה להםד האמונה האם רשאי הוא לדרוש מן הזולת שיאמין
כמוהו? המוצדק הדבר לדרוש מכל מדריד צעיר ,שעודנו עומד בראשית
דרכו בחיים ,כי יעמוד איתן בדעותיו ,לא ינוע ולא ינוד ,כחברנו א ו ר י ,
למשל ? והלא לא כל אחד זכה למה שזכה הוא ושכמותו .לא כל אחד קיבל
צידה לדרד כמוהו .לא כל אחד זכה לגדול על מבוע ההיים היהודיים,
בשלימותם העממית ,בשרשיותם התרבותית .לא כל אחד זכה לנסיוךהיים
ארצישראלי ,פורה ומבודד ,הרואה כל פורענות כגל הולף והאומר בכל
חתנאים :גרעין זרעת — בטח! אל נשכח שאנו היים בימים שגם אלונים
נעקרים.
מותשיות.

הרעה היא ודאית,

שולטת בכל ומכל;

הסכנות אופפות,

והן

ותנחומים? אותם צריד אדם להצוב מלבו ,ומה רב הכוה

הדרוש לכד.
ובתנחומי־מימרות לא םגי .ואפילו בפסוקים .בעת רעה מרבים אצלנו
להשתמש ב״נצח ישראל לא ישקר״ .לא אעמיק עתה לשאול מה משמעותו
הראשונית

של כתוב זה ,ואף לא אשאל מה הוראתו האהרונה ,ונצה

ישראל מהו או מיהו .לא כל המשתמש בו חייב גם לחשוב על כך ,דיו שהוא
רואה בו מהרהורי לבו )ואני וךאי לא אהיה מקל ראש בו ,כי על כן בימי
דןרפי ,כשעמדתי על סף האבדן ,גיליתי לעצמי פעם במפתיע את הפסוק
הזה ,והכנסתי בו מרצוני ומתוחלתי .ונצטרף אף הוא למכווני צעדי( .אד
בלבו של יהודי בימינו הלא נאבק הכתוב הזה עם מציאותו של הרשע
המבקש לעקור את הכל ,עם אימת הכליה.
והאם פסוק אהד הוא לנו? מאותן שנוודד״עלומים ,אשד בהן נקלעתי
בכף הקלע וחזרתי על פתתי תנועות שונות עד אשר נתתי םפר־כריתות
לגלות ,מחלתל בי פסוק אתד ,מר כמות :״ ו א ב ד ת ם ב ג ו י י ם ״  .ורב הוא

נ .ב צ ג ל ם  1ן
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שאמר :היישינא מהאי קרא ־ ־ מתירא אני מכתוב זה .האין הפםוק הזד.
רודף אהרינו כל ימי גלותנו? האם אין קללה זו של התוכהה מתקיימת
בנו יום יום ,בנהשלים ובנתשבים שבנו? ובשנים האתרעות ,שראינון
כשנות התקומה הלאומית ,האם אין הלודודהאבדן אוכלת בנו גס במרכזים
ההמוניים העצומים ,שאמרנו כי בהם לא תגע הרעה?
ושמא מוטב שכל אדם ישא את אמונתו בלבו ולא נעמיד את
ד ב ר י נ ו על האמונה ,על ודאות העתיד ,על ההכרה ההיסטורי ,ולא נהיה
בעיני שומעינו כשרים בשירים על לב רע ,כמבקשים לההריש בפסוקים
את תרדת הלב .שמא מוטב שנדבר לא על מה

ש ע ת י ד לתיות ,אלא על

מה ש צ ר י ד שיהיה ,על מה שצריכים אנו לעשות למען יתית .שמא דיינו
בגילוי ר צ ו ן  ,רצוננו להיות היים שאין עמם קלון ,שאין עמם עבדות
והתכתשות ,שאין עמם בטלה וניצול ודיכוי והשתררות .שמא דיינו במאמצים
דרוכים לתיות היים אלה ובנכונות נפשית להיאבק על היים אלה ולא
להיכנע .אברהם ש ר ו ן  ,בעל מאמר ״מפלצת הגלות הנצתית״ ,גורם את תזרת
הציונות כולת כתורת הרצון ,ללא הבטתות של הצלהה .ודאי ,קל יותר
להידבק בתורה ציבורית שיש עמה ״בטחון״ אד תיים אנחנו בתקופה אשר
בטתונות פחתו ודבטתות נתבדו ,אולם
נפגמה,

האמת

ש ב ת ו ו ת ־ א מ ת לא

ו ש ל י ל ת ה ר א ו י ל ש ל י ל ה ל א פ ג ח ת ר י פ ו ת ח  .נגביר

איפוא בתוכנו את רצוךההיים של עם קשה־עורף ,המכיר ביהודו וביתירות
גורלו בעולם ,נאבק על צדקתו עם אחרים ועם עצמו ,שוקד לגלם אותה
בחיים ולא יכרע ולא ישתחוח לפני הרשע.
טו
כיצד נטע את הרצון הזה בלבבות? זוהי בעיני השאלה העיקרית
בהדרכה .ולא שאלתו של המדריד בלבד ,כי אם שאלתה של הסביבה
המהנכת כולה .אנהנו ,המושרשים באדמת ישראל ומעורים ברוהה של
שיבת־ציון בימינו ,אהוזים עתה הרדה לגורל ב י ת נ ו  .מלה פשוטה זו היא
בשבילנו תזות ה כ ל  .ואין היא טעונה פירושים .וכשאנו נקראים ביום־
ןגברה להגן על הבית הזה בכל אמצעי־ההתגוננות אשר בידנו ובנפשנו,
יודעים אנהנו אל מה ועל מה אנו נקראים .אך לרבים רבים הבאים אלינו—

261

בזכות המבוכה ובגנות הטיח

או המובאים אל חופינו מרחיק ואף מקרוב )וחוששני ,גם ללא־מעטים
הגדלים כאן או הילודים כאן( — עדיין לא הפד ההוף הזה בית .ותפקידנו
ההינוכי הוא לעשות להם את הארץ הזאת ,ואת העולם הרוהני שהצמיזז
אותה ,לבית שהנפש אהוזה ודבוקה בו .וזה לא יושג בלי אוירה של אהבה-
ללא־תשבונות ,של כבודיבלתי־מזויף ,של הידבקות בעם ובגורלו ובתולדותיו
הטרגיות ,בערכיו הרותניים ,ביצירתו התית ובחזון תקומתו ,אשר יסודותיה
״הלאומיים״ ו״האנישיים״ ,״המוסריים״ ו״הםוציאליים״ ניתנים להפרדה רק
במלוננו ובנוםתאיתינו׳ אד לא בהתגלמותה ההיה.
יש להאיר באיר אהבה והערצת את המרטיריליגיה היהודית ,לפרוש
את מגילת הגבורה וההתגוננות ומםירת־הנפש מ א ז ת נ ת ו ש ב ע ת ב נ י ה
ועד

הילדים

במהתדת

המקיימים

את

צייניותם

ועבריותם

ש ב ״ ש ט ה י ־ ה כ י ב ו ש ״  .בחודש דש״י שעבר עתה עלינו

היתד ,הזדמנות להחיות ברוהנו את קיומם של היהודים בימי מטעי־הצלב
ואת גבורת היאבקותם .יש לשוב ולהפש באוצרות ספרותנו כדי להתזיד
להיים תעודות עתיקות וספרים נשכהים ,שיש בהם לקרב את הנפש אל
מלתמותינו הבלתי־פומקות על קיומנו הגופני והרוהני ועל יהודנו ועצמאותנו
בעולם .ומן הראוי לעקוב בעין טובה גם תעודות ויצירות של הזמן האתרון:
מגילת דובובח לרחל פ י י ג נ ב דג .הבלדות ההיסטוריות של א .ל י ם י ן,
מגילת טולצין ליעקב כ ה ן )ב״מאזנים״( .איני דן פה בערכו של כל דבר
להוד .אני מדבר על הצירד לגסות ,להעיז ,ולראות מה יובן ,מה יקלט.
דרכי של המדריד איננה סלולה גם מבהינה זו.
שאלה גדילה היא ,כיצד להבטיה פינה בלב הקירא הצעיר לספרות
העברית ה מ ק ו ר י ת של ימינו .הוא רהיק ממנה ,ואפשר שאף היא רהיקה
ממנו .אל נא ינהגו המדריכים צמצום מופרז בסופרים העברים המוגשים
להניכיהם .הובה להיאבק עם השכהה ועם ״ההתישנות״ .אל נא יהשבו כי
תינייד ניתן בעיקר על ל י הטפה ועל ל י הזרה על נוסהאות עיוניות .נתן
לתניכינו לשתות ממעינות היצירה היהודית .גם המדריד עצמו אל יסתפק
במה שהוא יודע .עליו להעמיק את הדירתו לםפר העברי ,הישן והתדש.
ועל הכל ,לא לשכוה :התנ״ד כספר אשר ״עלהו לא יבול״ ,כספר
הימים.

.1
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כצנלםון
סז

הרבה דובר בכינוס זה על העולם ושאלותיו .והמךבדים — לא יהודים
,

תלושים ,הסמוכים לשולתנות עשירים בלי שיהיו להם ד אמות משלהם,
אשר העולם ההיצוני הוא להם הכל ועולמם הם לא כלום .כאן דיברו בנים
לעם היהודי ,אזרהי המולדת המוקמת .הם לא פנו עורף לעולם ,ו״כל דבר
אנושי לא זר להם״ .הם תיים בנפשם את היי העולם ,כואבים את קלונו.
תרדים לתהפוכותיו ,נפגעים מרשעתו ,מצפים לגאולתו.
והיה מי שעירער על כד :מה זה נוגע לנו? לנו ,המעונה בעמים,
יש רק ענין אהד,, .רק עליה ־ ־ והשאר תפל״ .הקול היה מבודד ,אולם הטענה
ראוי לה שתתברר ,אף על פי שכבר נתבררה כמה פעמים .וכל אהד נתבע
לתת עלית את תשובתו הוא.
הנוער העולה ואלה שהכשירו וסידרו וקלטו את עלייתו אינם צריכים
ש י ט י פ ו להם עליה .אילמלא הללו ספק אם הארץ הזאת היתה נהפכת
לארץ מקבלת עליה .והם הם שדרשו ,מימי ויתקין יעד היום ,לההיש את
העליה

בכל

ה מ ס י ב ו ת  .והם לא רק דרשו ,כי אס גם קיימו בגופם,

והפעילו אהרים כל כמה שהשפעתם הגיעה .והם גם לא יסתלקו מללמוד
מפי כל מי שיש לו עצות טובות כיצד להרהיב את העליה ולההיש אותה.
אולם מי שאומר ״והשאר תפל״ איננו מוםיף אלא גורע .מי שבא לעקור את
גאולת ישראל ממסכת ערכי המוסר והשהרור של האדם — איננו מגביר
את גורמי הגאולה ,כי אם ה צ ד ק ו ה מ ש פ ט ו ה ת י ד ו ת אינם יסוד מוסד,
אזי

מדוע

עליה,

מדוע

התישבות,

מדוע

הצלת־עס

ותקומת

ישראל ז
לא ,תציונות לא היתד .קמה — ולא תקום — בעולם שכופר בצדק
ובמשפט ובהירות לכל הנברא בצלם .והיא לא תתכתש לערכייאדם אלה,
כי בכד היא מוציאה את גזר״דינה על עצמה.
ישנם יהודים הסבורים כי עם אומלל בעמנו אין טיב לו מ״שידאג
לעצמו״ ויםית את דעתו מהניות העולם הגדול .הם אומרים :אין העולם
דואג לנו ואין אנו הייבים לדאוג לו ן מה לנו ולםדרים השולטים בעולם!
לא איכפת לנו שלטוךזדון .ואנקת־עשוקים ובלבד שאנו נסדר את ענינינו.
האומרים זאת לא הוכיחו כי בשל כד הס מפתחים יתר־יצירה ,יתר־בנץ,
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יתר־התגוננות ,יתר מאמצים הלוציים וכיבושיים.
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הם אינם יודעים,

אי

מתעלמים מדעת ,כי גם בנים הורגים לעולם אינם תיים מחוץ לםדן הארץ,
וגס הם תלויים בקלקלתו ובתיקונו .וכשם שרעש־אדמה פוגע גם בעשירים
וגם בעניים כן גם מאורעות עולם נוגעים לעמים עשירים ותקיפים ולעמים
דלים ומקופתים.
מי שאומר :אין לנו הלק בעולם ולא נהלה בהיאבקויותיו ,ריאה עצמו
בשל כד לאומי מעולה יותר״ אד על ידי כד איננו מגביר את כיהנו ,אלא
משפיל

הדל־היטטוריה והדל

את תנועתנו הלאומית ,כאילו היינו שבט

מורשה תרבותית ,כאילו יש לנו ברירה מעשית ונפשית:

לתיות מחוץ

לתהליכים ההיסטוריים של העולם .מתיד תפיסה לאומית זו ,הגאה על ה״מי•
ניזם״ שלה ,יש לפסול גם את תפילת ראש־השנה ,המבקשת לא רק על
״ישראל עמד ועל ירושלים עירד ועל ציון משכן כבודד ועל מלכות בית
דויד משיהד״ ,כי אם גם על ״כל הברואים״ ש״יעשו כולם אגודה אתת״ ״וכל
הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ״ .ואנהנו בתומנו
תשבנו כ י
עמוקה
מאשר

תפילה
דודות

ההיקויים

זו ת נ א מ ר ת
על

בטהרת

הלב

ובהתלהבות

ד ו ר ו ת יש בה יותר ביטוי ללאומיות היהודית

העלובים

ללאומיות

המסולפת

״העושה

היל״

בימינו.
אבותינו בםורא ובפומבדיתא ,בתימות האפלות של הגיטו ,במרתפי
האינקביזיציה ,מורדפים ומוהרמים מן העולם כולו ,הגו את גאולת ישראל
כמאורע עולמי ,בעל השיבות אנושית כללית ,אשר ממנו תוצאות לתיקון
עולם במלכות שדי ,ואנהנו ,מתיד הליכה לבתי־םפר של צוררינו ,נאמד כי
שיא

הלאומיות העברית הוא

בעקירת כל

התכנים

האנושיים־משיתיים

מהזון תקומתנו?
לא ,לא כזאת היתה ציונותו של משה הם ,ולא כזאת היתד .ציונותו
של הרצל.
דרכנו לעצמאות ולתירות היא לא דרד
שמהוץ לנו ולא דרד

ה ה ת ב ד ל ו ת הימנו.

ה ה ת ב ט ל ו ת בפני העולם

.1
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יז

והערוודמעט ,ובקיצור ,לעניניס שאינם סובלים את הרהבת הדינור.
הבר

קשיש

ומהימן השמיע כאן קובלנה

בנוער לגבי שכנינו .י ש

על

יהם

בלתי־הוגן

הנפגש

ב ד ב ר כ ד י ל ה ד א י ג  .ידענו הילוקי־דעות על

שיטות ודרכים ,על פתרונות פוליטיים ,אד מעולם לא ידענו הילוקי־דעות
כל־שהס על הובת היחם ההוגן והצודק לכל הנברא בצלם ,לבךכל־עם .זה
היה והנהו מיםודי־היםודות ,מנכםי־צאךברזל שלנו.

בחוגי העובד העברי

תיעבו כל שתצנות וכל גםות וכל התןרות כלפי השכן .הן לא כ״גזע עליוך,
לא כפלנטטורים־מעבידים ולא כנוטלי־שררה באנו לארץ .באנו לא להשתרר
על הזולת ,כי אם להשתתרר משדרתו של הזולת עלינו .ומעולם לא נשאנו
את נפשנו לכד ״שנזכה״ לנהוג באהרים כמו שאהרים נוהגים בנו .דיינו בכד
שהאהרים לא יוכלו לנהוג בנו כאשר נהגו .ואם ,הלילה ,דבק בנפש נערינו
מן ההרם הארור הזה העושה עתה שמית בנפש האדם — שומה עלינו לבער
אותו עד תומו.
ובהזדמנות זו לא אימנע מהזהיר על תובת ה ז ת י ר ו ת תמיותדת
בימים אלה .יש זמנים שבהם הובה לנהוג

ב ש י ק ו ל ״ י ת ר.

בקרבת

ערימות קש אין להדליק גפרור .כל צרה שתבוא עלינו ולא נוכל למנעה —
נדע לפגשה ,אך

אל

נתתייב

בקירובה.

הנוער שלנו זקוק להכשרה פיסית מ ע ו ל ה  .הוא זקוק לכד י ו ת ר
מכל

נוער

ש ב ע ו ל ם  .כי הוא צפוי לפורענויות יותר מאהריס .פקדון

גדול הופקד בידיו .בהיותו רפה־אונים או מרושל הרי הוא מתהייב בנפשו

ובנפש אחים ואחיות .ואין לד מצוה גדולה מזו ,כי רק כוחו

של העומד

לימין הנתקף עלול לבלום את רשעתו של חתוקפן .ומכאן כל חמםקנות
המעשיות.
הנוער שלנו להוט עתה להתנדב ,להתגייס ,לנטירה ,לשירות ,לצבא,
למלהמה .לא ניתן לו להתמכר בשקט למלאכת הבנין .הוא נדרש לצאת
למערכה מול אוי? .וטוב שהנער שלנו ידע לקבל את גורלו .ודוקא משום
התפקידים המסוכנים והמורכבים ורבי־האתריות הנשקפים לנוער יש להום
על כל שעת הכשרה ולימוד ותשתרשות בלשון ובתרבות ובהברה.

יש

להקפיד על תקופת השנתים של לימוד והכשרה ,שלא לקצר בהן .יש להקפיד
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על כך שלא לעקור במשך תקופת זו את חחניד מחברתו .אל בגזול ממנו את
מנת־הצידה לדרד הארוכה .הצידה הזאת עוד תםכון לו ביום־מבהן .כל שעה
נוספת של צמיהה והשתרשות עשויה להזק את רוהו ולהגביר את כותו
במערכה.
יח
לעתים

נשמעת

קובלנה ,ובת־קולה נשמעה גם פה:

הנה

ניתנה

הזדמנות לאומית לתת הינוד ל־ 6000ילדים מישראל ,ותתת לעשות זאת
במו ידיה וברוהה ,הפקיעה אותם מרשותה ומסרה לרשות שאינה שלה,
למשקי העובדים .כד מתנסחת הביקורת העקרונית על עליית הנוער .שמענו
גם האידיאל ההיובי מהו .לא מתן הדרכה למדריכים ,לא יתר שיתוף של
פדגוגים והוגי־דעות בבירור שאלות ההדרכה ,כי אם :מיסד גדול ומרוכז,
אשר בו ילמדו ויהנכו אנשים ממונים מטעם ״האומה״.
מי שאומר כד הרי הוא סבור כי הביטוי הנאמן של האומה הוא לא
ישובי העובדים בעמק ובהר ,כי אם מישהו אחר.

ולא

אוירת

העבודה

וההקלאות והבנין המשקי והעברית חחיה והתלוציות ראויה לשמש סביבה
תינוכית מטעם האומה ,כי אם משהו אהד.
יש לתמוה במקצת ,שכל אלה המקוננים על שהינוד הנוער העולה
נמסר לידים לא נאמנות ,אינם רואים לספר לנו היכן היו והיכן הן הידים
הנאמנות ,היכן יוקדת הנכונות להכניס הביתה ילדים־פליטים ,להתמסר להם,
לשאת בהבלי קליטתם.
אל יפול עלינו לבנו למשמע ביקורת מעין זו .יש ויש מה לבקר
אצלנו .ורחוק אני מלגמור עלינו את ההלל .מה שהםר לו למדריד שלנו
ולכולנו ־ ־ ״ולואי שיתוסף לנו״ ,כמאמר העם .המדריד ,ברובו ,איננו ״בעל־
מקצוע״ .וזהו גם המציין אותו .לא כל מה שנדרש ממנו לדעת הוא יודע,
והיא מצווה ללמוד תיד כדי עבודתו ,הוא עצמו טעון לימוד והשתרשות
והעמקה .הוא עלול לשגות בשגגות הדור .אך יש לומר לשבהו :הוא איננו
״אדם בתוך נרתיק״ .הוא הנהו עצם מעצמה של ההברה התלוצית ,יש לו
סגולות שאין להן ע ר ו ך זו רעננות־הנפש ,זו הקרבה לתניכיו ,זו הזיקה
למפעל התלוצי בכלליותו ובפרטיותו ־־־ שקולות כנגד הרבה .והמדריד הטיב

נ.
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גם יודע כי מה שהוא יודע זה מעט .והוא מבקש עזרה ושיתוף בעצה
והדרכה .והובה לעזור לו בזה.
מן

השלבים

העיקריים

ויודעים אנחנו גם את

ע י ל ו י ר מ ת ו של
בהינוד
המקומות

המדריד

הנוער

הריהו

העולה.

שבהם מתהנך הנוער העולה

ואת האוירה השורה בהם :העמקים וההרים יישוביהם.

וגם לגביהם לא

נפריז ולא נאמר שהם הגיעו לשלימות הנכספת .אף הם עוד צריכים להרבה,
כדי שיוכלו למלא את תפקידם התרבותי לגבי ילדיהם הם ולגבי הילדים
המוצלים מן התופת .א ך לעומת כל מה שיש בישוב הארץ־ישראלי ,לא
נבוש בהם.
אני מניח כי מדריכינו קוראים עם

חניכיהם

ביחזקאל

את

חזון

העצמות היבשות .דורנו הוא הנושא לחזון זה .ותהליכיו אינם אידיליים
כלל .לא על נקלה מתקרבים העצמות ״עצם אל עצמו״• גם ה״רעש״ אשר
הס מקימים בנקישתם וגם הריחות אשר הם מעלים מן הקברים הפתוהים
אינם ערבים .וגם לאהד שהם קורמים עור ובשר עוד יש לנביא לקבול:
״ורוה אין בהם״ .לא אל מולדת בנויה ,בהומר וברוה ,מובאים ילדי ישראל,
האודים המוצלים .עוד תרבות ובנין משמשים אצלנו בערבוביה .אד אם
נביט על םביבינו ונשאל מי למי הראויים שבידיהם נפקיד את פליטת ילדי
ישראל המוצלים מן התורבן ומן הקלון ,לא נמצא מקום נאמן יותר מכפריו
של העובד העברי בארץ.

א

י עז י ם

בן

שגלה
א

לפני שבועית אתדים קיבלתי מכתב קצר מניו־יירק ,כתוב עברית,
וחתום :א.

פ ר ו מ ק י ן.

הוא מודיע לי על משלוח םפר־זכריניתיו —
1

״באביב הסוציאליזם היהודי״ — שיצא עתח .שם־הכיתב חיד .זכור לי יפח.
בנעורי הגיעו לידי תרגומיו הנאים מן הספרות העולמית לאידיש ,ותידת־
האיש העםיקח אותי .ולפני י״ח שנים פגשתיו בפילדלפיה ,במערכת עתון
יהודי ,במםיבתי של הישיש יקר־הרוח ,משח ק א ץ ,מחשובי האנרכיסטים
היהודים ,מן המעטים אשר על םף הזקנה דבקו בציינות תםיציאליםטית
בתים־נפש וברעננות־נעורים ,ומצאו את עצמם מתדש .אז כבר ידעתי מה
מיצאי של א .פרומקין .בשאלותיו אלי היה מן התמיהה :האומנם ארץ-
ישראל שאני בא ממנה היא שינה מזי שהוא ידע? על שאליתי ל״איתם
הימים״ היה עינה כמתיר דמדומים.
משבא הספר לידי קראתיו בנשימה אהת .לא אימר שהספר ענה על
השאלית שהייתי שיאל את עצמי :מה היה לי לבךירושלים זה ,שעקר עצמי
מתיר תימית ״העיר העתיקה״ והשריש את עצמי

בגיטי של

האנרכיזם

היהודי ? וכן — מה היה טיבי ומה היה תפקידי של זרם־זוית זה ,האנרכיזם
של המהגרים היהודים בתנועת הפיעלים שלנו? בעל הזכרינית לא ראה,
כנראה ,בזה את תפקידי .הוא לא ביקש כלל להסביר את דרר גלגוליו
הרוהניים :מן התרדות הירושלמית ־ ־ להשכלת ולתיבודציין ,ולהתלהבות

1

א.

זשורנאליםט ׳,
,

פרומקין,

״אין

פרילינג

פון

אידישז

םאציאליזם,

זכרונות

א ר ו י ם ג ע ג ע ב ע ן פון א .פרומקין יוביליי קאמיטע ,נ י ד י א ר ק ,

פון
.1940

א

ב .כ צ נ ל ם ו ן
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לדיבור עברי ,ומאלה — למהיקת העבר ,לאדיקות בכפירה ,לדביקות באנר
כיזם .הוא גם איננו מעמיק שאלה על גורלה של התנועה ,אשר אותה שירת
באמונה ,מאז ״נולד מחדש״ ועד ימיו האהרונים .המניע לכתיבה היה לא
הרצון להרבות דיבור על עצמו ,כי אם הרצון לספר על בני־אדם שאתם
היה ואותם הוקיר ,על תנועה שאותה אהב ואותה ע ב ה אד ההוט־של־הך
וצניעית המשור על כתיבתו ,דרד הסיפור הקולת לתומו ,וההארות המפוזרות
לעתים ביד רכה ושלא במתכוון — הצמידו אותי אל הספר.
מבין השיטין של המכתב הפרטי דיבר אלי רצונו של תכותב לבוא
במגע עם הקורא שבארץ ,לקשר כלשהו את חחוט שניתק לפני  47שנים,
כשהעלם הירושלמי ראה פתאום אור גדול מלונדון ומניו־יורק ותתמכר אליו
ללא שיור.
ועוד אני מעיין בדבר ,מה הפרשות בזכרונות אלה אשר יש בהן ענין
לקורא שלנו ,ואם השעה נוהה להפנות את דעת הקורא לענינים מעולם
שאף הוא חלף ,והנה — באה הטלגרמה מניו־יורק ,כי הסופר א .פרומקין
הלד לעולמו.
עתה ראיתי במכתבו משום בקשת שכיב־מרע ,המתייבת.
ב
מאותה לונדון ,אשר משם היו באות חוברות ״המעורר״ ,היו מגיעים
גם ספרים וחוברות ממיטב הספרות העולמית חחדשה ,בתרגום לאידיש מאת
א .פרומקין .באותם הימים עדיין היתה מלאכת־התרגום בשפל המדרגה.
הקורא־המהגר
חוברות תוברות,

בלונדון ובניו״יורק היה בזרן ברומנים ארוכים,
כשעל

שערן

כתוב:

״מותה

לעילא

ולעילא״.

הניתנים
ואותם

חמתרגמים כשחיו בוחרים למלאכתם את שקספיר ואת טולםטוי ,חיו מגישים
אותם לקורא ב״עיבוד חפשי ובתיקונים״.

והנה,

פתאום ,ללא מניהםטים

וחבטחות ותכניות של ״חוצאות ספרים״ — שפע מתמיד של יצירות אירופה
הצעירה ,המהפכנית ,האינדיבידואליסטית ,נתונות בידי י ח ל  .כאן גם איבסן
ומטרלינק ואוסקר וילד .וגם קרופוטקין ורקליו וזיאן גראו ,ורבים אהרים.
התרגום — תרבותי ,היצירה — נקיה .המתרגם לא היה אומר על עצמו ולא
כלום .אם זכרוני איננו ןטעה ,הרי גם לא היה טורת ללוות את תרגומיו
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בדבר־הקדמה או המלצה משלו ,אולם הבהירה ,טיב התרגום ,נקיון ההוצאה,
הנייר ,הפורמט — העידו על פרוגרמה תרבותית ,העידו על המתרגם שאיננו
עושה מלאכתו כשכיר ,כי אם עובד מתוך אהבה ,מתוך בהירה ,באמונה,
בטעם ,בשיטתיות .ובמקום ל ד ב ר על הצורך בספרות ,כשם שרבים עושים,
הוא

ועובד

יושב

בשתיקה.

אודה,

הקורא

העברי

שבי

היה

מיקיר

ומתקנא כאהד.
מיהו אדם זה ,העובד

כ כ ה להשכלה המהפכנית והוא שוהה במים

אדירים של שפות וםפרויות? הקרוב הוא אם רחוק? לעתים הופיעו גם
תרגומי אגדה משלו ״מתוך התלמוד והמדרשים״ והעידו כי ב ך ב י ת הוא,
ואף איננו הושש להכניס דברים מסוג זה לתוך קבצים ״רדיקליים״ .אך היש
לו גם מגע ליהדות של ההווה ? לא ברור ,כי על עצמו לא היה מדבר.
ג
עתה ,על סף היציאה מן העולם ,נתפנה א .פרומקין מעמל-יומו ומן
האנונימיות של עבודתו ,ובא לספר על אנשים וגם על עצמו .ואם כי המהבר
נתכוון מלכתהילה לספר על תעמלנים ,עסקנים ,עורכים ועתונאים )היינו
הך!( ,אשר ארה לחברה אתם ,בתנועה תאנרכיםטית באירופה ובאמריקה,
לא יכול היה ,כנראה ,שלא לפתוה בפרק ששמו :מוצאי.
והמוצא הוא :ירושלים ,העיר העתיקה ,״החצר של הרדושקביצי״.
,

האב — ר ישראל דוב ס ר ו מ ק ין,

בעל ה״חבצלת״ .הסב ,מצד האם,

,

ר ישראל ב ״ ק  ,המדפים הראשון בירושלים.
האב — איתן מושבו בירושלים .משכיל וחב״די ,אדוק ומוחרם .איש
מלתמות :בצעירותו נלחם ב תקיפי ח״כוללים״ ,נלחם את מלהמת ה״הםידים״
ב״פרושים״ ,ולאהרונה — את מלהמת ״הישן״ ב״חדש״ .חבן — מטיבו:
איש שלום ועבודה שקטה ,אלא שהוא עוקר עצמו מביתו ומםביבתו ,נודד
מארץ לארץ,

מתרהק מעברו ועמל להפיץ ברבים

את בשורת המהפכה

העולמית.
ומרהק־הגיל בין האב לבן אינו אלא כ״ב שנים .במוקדם אתז הבן
במלאכת האב:

בכתיבה .עודנו נער בר־מצוה נתעורר בו היצר והתהיל

לתרגם סיפור מגרמנית .את התרגום היה מניח על שולחנו של אבא ,שהיה
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עודד ומתקן ומוסר לדפוס,

בלי

לאמור

לו דבר.

אולם מלאכת

התרגום לא הספיקה לו לנער הכותב .על שולהבו של האב־תעורד היו מונתים
עתוני־הגולה ועוד באותה שנה הוא נעשה ״קורםפונדנט״ לעתין חוץ־לארץ,
ל״עברי אנכי״ שבברוד .מדוע דוקא ל״עברי אנכי״? מפני ש״המגיד״ היה
לו כבר בירושלים כתב משלו ,יהודי שהתזיק תנות־מכולת בשכנותם של
,

הפרומקינים ,ר דויד

ב ו י מ ג ר ט ן  .בחנותו ,בשעה שלא היו קונים ,היה

יושב ומתבר את כתבותיו .היה כותב על הברד ,כשהיא ״מרופדת״ בקרש.
א .פרומקין מוסר ,דרד אגב .שיחה אחת בין תעתונאי הבא בימים לבין
הנער ,שכדאי להזוד עליה ,כי יש בה משום עדות לםוג־כתיבה מאותם
הימים ,ואולי לא מאותם הימים בלבד:
״הייתי נוהג לרדת במרוצה מביתנו שעל הגבעה להנותו של ר׳ דויד
,,

ולחטוף אתו שיהה על מכתבו ב״המגיד או להקור אצלו על מה הוא עומד
פעם שאלתיו ,אם כבר כתב השבוע את מכתבו,

לכתוב השמע.

והשיב :לא ,ה מ ל י ם כבר יש לי׳ אד מ ה לכתוב אינני יודע עדיין״.
המכתבים ל״עברי אנכי״ היו נדפסים בפםידתים ,שהיה בו רמז לאב
)״בן מו״ת״ — בן מו״ל ״הבצלת״( .אד מלאכת הכתיבה והשליהה .היתה
בהסתר מן האב .״אסור היה שאבא ידע על הדבר״.

תיאבקות הדורות אף היא תתהילה בהקדם .העבר המשכילי של האב
איננו מציל את הבית ממלהמת ״אבות ובנים״ .תאב אשר ידע רדיפות
קנאים ,אשר היה קרבן מ ל ש י נ ו ת )עוד ב־ 1877נסגר בית־הדפום של
ה״הבצלת״ עקב הלשנה( — הפסיק את מלהמתו להשכלה והשלים עם
ה״קנאים״ .לנער ניתן תיניד מסרתי המור .הקפידו לשמור אותו ממוקשי
האפיקורסות.

בארוךהםפרים של האב היו םפרי־קודש ,היו גם מלונים

וםיפורי־מעשיות כשרים׳ אד ל א ה י ה ש ו ס ס פ ר

מםפרי״השכלה.

וכשנמצא פעם בידי הנער ״טריף־פםול״ עלה הרוגז למעלה ראש .אולם
השמירה לא הועילה .״ההשכלה״ הדרה דרד כמה צינורות.
ראשית ,כרכי ה״תבצלת״ עצמה מן תשנים תקודמות ,שעדיין שימשה
צימר

להשכלה

ואיכסנה כמה

םופרים״משכילים

ואפילו

סוציאליסטים
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)או״ר( .שנית ,העתונים העברים שהיו מונחים על שולהן העורר והנער היה
מפשפש בהם .שלישית ,לא היה תםר בעיר תעתיקה ,כמו בכל קהילת יהודית,
מוכר־םםרים אשר בתנותו אפשר היה לזון את הנפש הצמאה ברומנים של
שמ״ו

ו ב ל ו ש ט י י ן .גם אלה — ו ד י נ ז ו ן לא כל שכן — היו בפותתי

אשנב החוצה .אחר כד באה לעזרתו ספרייתו תפרטית של דויד י ל י ן  .ובבית
עצמו ,אשר בין באיו היו גם ב ן ־ י ה ו ד ה וגם א י מ ב ר ואלעזר ר ו ק ה ,
אפשר היה להאזין לשיתות אשר יצאו מגדר יראת־שמים .ובא היום ונוספה
גם

״השפעת

הרחוב״:

ב״אליאנם״ אצל נםים

בתברים ,אשר

ההתקנאות

לתם

מיתר

ללמוד

,

ב כ ר  ,או ב״למל' אצל אפרים כ ה ה

וכר היה בית־הספר לציר המריבה והפירוד ,כאשר בכמה בתים
בירושלים.
האב לא התיר .והבן לא ויתר .זמם הנער לברוה מן הבית .תכנית
הבריחה נתגלתה בטרם בוצעה .פרצה ״שערותיה״ ,שהעמיקה את הפרץ בין
הבן והאב .נתערבו ידידים־מפשרים והשפיעו על האב שירכד לבו .וסוף
סוף הותר לנער שיבקר ב״למל״ .שם למד ערבית מפי דויד ילין .אלא שהאב
חלד קדורנית .אל הבן לא דיבר ,והיו אומרים עליו כי אינו ישן בלילות.
גם לאהד שויתר לא נרגע לבו האבהי :בנו הבכור ניצב על דרד אשר ״כל
באיה לא ישובוך.
ח
מבית־םסר ״למל״ יצא הבן מוסמר להוראת ערבית ,והוזמן להודות
ערבית בבית־הספר ההדש אשר נפתת ביפו על ידי ישראל

בלקינד.

הקורא של ימינו אינו יכול לשער איזה ״רעש״ קם אז מסביב לבית־הםפר
הזה ,וכמה דיו נשפכה מסביבו .ההתנגדות לבית־םפרו של בלקינד בשעתו
היתה הדיפה יותר מן ההתנגדות לבית־התינוד של העובדים בימינו .ראוהו
כפרץ בחינון״ הקיים ,שהיד .עדיין כמעט בבחינת ״אהל״.

ראו בו —

במבשרו של בית־הםסר הנקרא עתה ״כללי״ — סכנה ליהדות .וחמתנגדים
לא היו מסוג ״קוטלי־קנים״ — כל הישוב הישן ,וכל היסודות המתונים
והמםרתיים שבישוב ההדש ,וי .מ.

פינם

בראשם.

בתוברות מיותרות

ומעל עמודי ה״תבצלת״ היתד .נטושה המלהמה ב״בני משה״ ובבית־הםפר
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יציד־כפיהם ונושא מגמתם .והנה ,בנו של בעל ה״תבצלת״ עומד לצאת לשם,
להורות באותו בית־םפר ולתםתפת על אותה ההבורה .האב התנגד ,כמובן,
להליכת הבן ליפו .ושוב :הבן לא ויתר.
המורה הצעיד ,בן י״ז ,לא האריד לשבת ביפו .הימים ימי התעוררות,
ימי יסוד ועד הובבי־ציון באודיםה והקמת ״הועד הפועל״ של הובבי־ציון
ביפו .הוא נמשד אהרי קסמו של
הבין(,

הושפע מיהושע

ברזלי,

טיומקין

)שאת לשונו הרוסית לא

ה״עמוק ,נרגש

ופעיל״.

היה

נדמה

״שמתחילים חיים חדשים ,רחבים בארץ״ .האם לא מן הראוי שההובב־ציון
הצעיר,

יליד הארץ ,היודע ערבית ,יםע לקושטא,

השפה

יסגל לו את

התורכית ,ילמד משפטים ,ישוב כעורךידין מוםמד ויהיה לעזר לישוב? גם
תמיכה כספית מובטחת לו.
העלם נאהז בדבר ,לאלתר .הוא בא לירושלים ,לא על מנת להימלד
ולבקש רשות ,כי אם למען היפרד .האב ,אשר נפשו מרה עליו ,אינו מסכים
לנסיעה ומונע את ברכתו .אד הבן אינו נסוג .הוא נוםע בלי ברכת אב,
וגם בלי ״תזכרה״ )דרכיה תורכית( ,שאינה ניתנת בלי הסכמת האב.
יצא על מנת לתזור .יצא ולא תזר.
ו
עתה ,לאהד ארבעים ושמונה שנים ,הוא מספר על הדברים ברוח
שקטה ,כמעט אידילית .הוא מדגיש כפעם בפעם את צער האב ומרירותו ,אך
אינו אומר מה המשקע ומה ההתרחקות אשר השתלטו בלב הבן.

עתה,

כשהכותב — כפי שהוא מעיד על עצמו — הגיע לידי ,,הערכה ושינוי
הערכה של ערכים מאז״ ,מתגברים בלבו רגשות־הקרבה לאב,

משתנית

גם ההערכה.
עתה מעסיק אותו לא הניגוד ,כי אם המשותף שביניהם.
עתה הוא תושב ,,על ישרנותו העקשנית והמםקנית ,על הושו העמוק
לאמת וליושר״ .עתה רואה הבן את דרכו הוא בהיים כ״מורשה״ ,כ״תלק
מרותו״ של האב.
״לא תופעה בפני עצמה אני ,לא שיה שצמה לבדו על אדמה נבדלת,
כי אם ענף מאילן .כל כמה ששני עולמות־המתשבת ,של אבא ושלי ,שונים
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הם ,אף על פי כן הוט דק ,בלתי־נראה ,במשך מהאחד למשנהו .הרוחבי הטיב
והבאה ש ה י ה

ועוד

י ש נ ו ב י )פיזור המעתיק( ,ההוש לצדק ,ההרגשה

אל דל ואל מדוכא ,העמידה לימין האמת והנכונות להקריב את הקרירה ואת
חוץחה למען רעיון — את זאת ירשתי מאבי .ממנו קיבלתי גם את הסגואת
העיקריות

הדרושות לעתעאי הראוי לשמו .תנאי ראשון ,סימן ראשון

לעתונאי מחונן :חום־נפש ,חיות מעונין בדבר .הכרחי שיהא נוגע בו ,שיתא
איכפת לו .הוא מוכרת תמיד לחפוץ לשנות ,לתקן ,להילתם,
עוולות .עתונאי כזה ,עתונאי

לצאת נגד

א מ י ת י  ,היה אבי״.

הכותב חוזר ומזכיר את מלחמתו העתונאית של האב במיסיונרים
התקיפים ובקונםול האמריקאי של אז .הוא מזכיר ברגש גאוה ,כי בעתון
ירושלמי של אז נדפס המאמר ״ ר פ ו ב ל י ק נ י

ו ד ם פ ו ט ״  ,שעליו נתבע

כותבו לדין וגם נדון ל״ 45ימי מאסר.
חוא מספר על מלחמת האב בגביר הירושלמי הידוע ,ו ל י ד ו  ,שעשק
את גיסתו בעניני ירושה .ה״תבצלת״ ,כמובן ,לא נשאה את עצמה והיתה
נתמכת על ידי מצנםים חשובים בלונדון ובפריס ,והם שביקשו לתשפיע על
רי״ד פרומקין שיהדל ממלתמתו ואף איימו בהפסקת התמיכה ,אד הוא,
העתונאי הדל ,לא נכנע.
הבן מםפר גם על היהםים בין ״תבצלת״ ובין ״הפקידות״ של הברון:
בשנות

תרמ״ת־תרמ״ט עמדה ״הבצלת״ במלהמה עם הפקידות .אליהו

שייד

הציע לבעל ה״תבצלת״ כמה אלפי פרנקים למען יחדל ממלתמת.

פרומקין דהה .הבן מתאר תמונה ,כשבא אהד הידידים ,היודע את הדוהק
התמרי של בית םרומקין ,וטוען :כיצד אדם מתאכזר למשפהתו? ״יהאב,
היושב בהדר־העבודה הקטן ,מראה על ההדר הגדול שממול ואומר :רואה
אתה את התדר הזה ? ואם יתן לי מלוא ההדר הזה כסף וזהב ,אעשה בניגוד
למצפוני ?״
אכן ,ארבעים ושמונה שנים ללא גשר מפרידות בין הפרידה מאז ובין
כתיבת הדברים האלה.
ערב היציאה מן העולם תקפוהו געגועים על בית אבא.
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ז
לקושטא יצא העלם בן הי״ח כחיבב־ציון נלהב .אילו היה חפצו*
מתקיים בידו־ — היה זוכה אולי להיות הראשון הלומד משפטים מתוך מגמה
ציוניודמעשית

כ ש ה ר צ ל ביקר ברוסיה,

)שתים־עשרה שנה לאהד כד,

בשנת  ,1903עדיין הזר אהרי צעירים מהוננים שילכו לקושטא וילמדו שם,
1

למען התכונן לתפקידים מדיניים ומשפטיים  .אולם חפצו של א .פרומקין לא
נתקיים בידו .הוא בא לקושטא בלי פרוטה .השוחד בשעת יציאה ובשעת
כניםה — בגלל הוםר ה״תזכרה״— אכל כל מה ש ה ס ך הםטיפנדית ההדשית,
שהובטהה

לו מטעם הובבי־ציון ,לא נתקבלה אפילו פעם אתת .הלום

האוניברסיטה בטל.
במקום האוניברסיטה — דאגת פרנסה ו״שדה פעולה רהב״ למען
העברית וחיבת־ציון .בקושטא מתלקטת הבורת צעירים משכילים .מתגלגל
לשם יוסף ז י ר  ,אשר לפי עדותו של א .פרומקין לאהד כמה שנים,, ,היתה
לו השפעה מגנטית ומשכנעת על כל מי שבא אתו במגע״ .נוסדת אגודה
״דורשי לשון ציון״ .הוקם בית־םפר שלימדו בו ,,עברית בעברית״ ,בעקבות
בתי~הםפר שבארץ )א .פרומקין ,שהורה בו ,אומר כי בחוץ־לארץ היה זה
ביודםפר ראשון במינו(.
בקושטא הוא עוסק גם בעתונאות ממש .מ ר ת מכתבים בקביעות
לעתונים העבריים :״המליץ״ ,״הפסגה״ ,״תבצלת״ .א .ר .מ ל א כ י טרה
3

ורשם את ״כתביו העבריים״ של א• פרומקין ומנה שם ארבעים מכתבים
מימי קושטא
בקושטא,

) .(1892 — 1891ועניניהם :סבלות הפליטים המתרכזים

ביקורת על העדה שאינה מטפלת

בפליטים או בשורה על

ה״התעוררות״ בעדה למען הפליטים ,עניני תיבת־ציון ,ידיעות על ביקורים
1

בפגישתו בפטרבורג עם הסטודנט הקיובי ,בני פ ר י ד ל נד ,חברו של

פינחס ד ש ב ם ק י.
2

י ו ס ף זיו — מטיף משכיל בראשית ימי הציונות .איש-לפיתת ,סוער ומסעיר.

ברוסיה היו לו מעריצים רבים והיו מסיתים בו כבאישיות אגדית .נמלט מפני הרשות
ד

הצארית .באמריקה דעד כוכבו.
״ ״רמה״ ,טבת־אדר תרצ״ט.
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של טיומקין או של ב י נ ש ט ו ק ,ביקורת על הובבי־צלן שאינם משתדלים
״לפקוח עיני הברון הירש על מעשי פקידיו״ ,עניני בית־הספר וחברת
״דורשי לשון ציון״ ,הצגת המהזה ״זרובבל״ של ל י ל י נ ב ל ו ם )״יש בדעת
ועד ההברה ליםד תברת מחזים)!( עבריים פה ,לעורר את העם לשוב
לשפתו ,להראות לו כי השפה חיה בפי מדבריה״( ,עניני הארץ.
כרגיל ,לא האריכה האגודה ימים .בית־הםפד נסגר מתוםר אמצעים
אתרי תשעה הדשי קיום .הגזירות של תורכיה נגד העליה והשפל שבא
לאחר ״תקופת טיומקיך ודאי עשו אף הם את שלהם .כמה מן ההברים
הפעילים של האגודה מתפזרים למרכזי ההגירה הגדולים ,וכשחם נפגשים
שב ,הרי הם מוצאים זה את זה — ב מ ת נ ו ת ח ד ש י ם .
גם א .פרומקין נודד מקושטא .שוהה כשנה בלונדון ,הילד לניו־יורק,
וחוזר לקושטא.
בלונדון ובנידיודק עודנו ת א ה את עצמו הובנדציון .מה אהיזה מצא
שם להיבת־ציון שלו ,איננו מספר .ומה אהיזה יכול היה למצוא שם באותם
הימים? לאתר שההתעוררות של ימי טיומקין נסתיימה בתבוסה קשה ,באו
לתיבת־ציון

ימי

שפלות־ידים

ודכדוד־רוה.

ההובב־ציון

הצעיר,

הנודד

בבירות־עולם ומתבונן על סביבו ,מתרתש בו בעתים משהו ,המציף קמעה
קמעה את עמודי עולמו הרוהני .ויום אהד הוא רואת את סוכתו הדלה
נופלת ,וארמון כלול בהדרו פתוה לפניו .וכד הוא מספר לנו בזכרונותיו על
מאורע זה:
״בשנות  1895—1893בא בהיי הצעירים מהפד עצום .המפנה היה כל
נ ד עמוק וכל כר יסודי ,שיכול אני לראות אותה תקופה קצרה כלידה שניה.
כן ,באותם הימים כאילו נולדתי מהדש .כל מה שנתנו לי שנותי הקודמות,
יתדות מםרתית ,הרגשות לאומיות ,שאיפה לקרירה — הכל גז .כאילו נמתק
ופעה מקום למתשבות תדשות ,להרגשות תדשות ,נשתלתי בסביבה הדשה,
בתוג תדש ,ומשם השקפתי על העולם והתהלתי רואה הכל אתרת ודן אתרת.
וביום יפח אחד ,בשנת  ,1895הרגשתי בי משיכה ,תשוקה לוהטת ,להתמסר
להפצת האידיאות האנרכיסטיות״.
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ציור קצר זה ,שנכתב לאהד כמה עשרות שנים ,הוא מועם המחזיק
את המרובה .יש בו משום ציון ל״מעבר יבוק״ זה של עלם עברי מעולם אל
עולם .המונה השכיה ״משבר״ איננו הל על קפיצה זו .אין הכותב כורע
בהיאבקות בין אמונה לכפירה .אין זכר לכך שהוא נאבק על עברו הרוהני.
לא מפני שתשך עליו עולמו ,עולם תיבת־ציון ותקומה לאומית ,הוא יוצא
לנוד בנתיבות הדשות! כי אם מפני שהאיר לו זהרו של עולם הדש ,ניטל
אורו וממשותו של אידיאל נעוריו .אתמול עוד היה עולם עומד על תלו
והיום עוף התעופף כמשכירות .אתמול עוד היה עם ישראל הטיבה מיותדת
בעולם ,ממשות היה ,שעברו לא מת ועתידו צפון לו ,והיום איננו אלא
משהו נטול־שהר ,םרודעודף מעולם אשר עבד ,ועתידו ותקנתו — להמוג
כליל באור השמש העולד ,של אנושות הדשה .אתמול עוד היתה פיסת־אדמה
זו ,ששמה ארץ־ישראל ,נושא לכמיהה ,לאהבה ,לפעולה ,לאמונה בעתיד.
היום אינה אלא פרובינציה עלובה של מדינה נהשלת ,קן של ריאקציה
ואמונות תפלות ,נושא להזיות נפסדות שאין בהן אלא כדי לעכב את מסע•
הקדמה .אתמול עוד היתד .הלשון העברית — מכורה רותנית,

אהבת•

נעורים ,והיום ניתן לה םפר־כריתות .״הכל גז ,כאילו נמהק״.
הציור האמור יש בו משום עדות ומשום דוגמה .מה שאירע לו אירע
לא לו בלבד .ודאי יש צירוף־קוים מיוהד בביאוגרפיה של א .םרומקין המעורר
בנו נימים מיוחדות .אין אנו יכולים לשכות

שעריםתו עמדה בתוככי

ירושלים )אגב ,היש מונה את ילדי ירושלים שרהקו ממנה והתנכרו לה ,עד
כדי איבה ,ולא רק בימים רהוקים כי אס גם בימינו?( ,אין אנהנו מםיהים
דעתנו מן ההוליה שבשלשלת׳ אד האם יורדים אנהנו לעומקו של עצם
1

החזיון :כוח השכחה והבריהה והמחיקה בעולם היהודי ? התפרקות מותלטת
מ״םבל הירושה״ ללא שריד — תופעה מצויה היא אצלנו ,ולא בת דור אהד.
התפרקות שאינה מתיגעת ואינה רוצה להבתין בין אמונות תפלות לבין
1

במקום אחד ,בבואו לחדש בזכרובו איזו דמות מימי עברו ,כותב א.

פ ר ו מ ק י ן :״במשד שנים יצא לגמרי מראשי ,היה מונח חבוי באיזח תא של מוחי,
בין כל כך הרבה דמויות של עולמי הישן מאז ,שכהו וניטשטשו״.
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עיקרי־עיקרים ,בין םדרי־היים שהחלידו לבין יקוד־גאולה ,בין םהי־הדלות
לבין ערכי־גפש .וגם ״הרגשות לאומיות״ ו״שאיםה לקרירה״ — במהי אהד!
יום אהד ״הכל גז ,כאילו נמהק״.
שעמדו פעם בשתי

כשאתה קורא בספרי הזכרונות של אנשים

רגליהם בפנים ,ועתה הם מספרים על ימי ״התפכתותם״ ויציאתם ,ואתת
מבקש להכיר את המכניםמוס הנפשי שהכריע ,אין אתה יכול לעתים שלא
לשאול:

האומנם כל מה שהיה להם ״מקור היים ,משא־נפש ואמונה״ —

כ ל א היה? האומנם היתה נפשם של הכותבים כל כד שטוהה מלכתהילה
או השטיחה בקרב הימים ? ואפשר לא חיתח כאן חויה אינדיבידואלית עמוקה
אלא ג ל ש ו ט ף ? כדבר ביאליק :נ ש א הרוח ,ס ח ף האור?
א .פרומקין ת א ה צורר להסביר לעצמו כ י צ ד בא בהייו המהפד
הזה ,אלא שבבואו להמחיש את הדברים מתקבל גם אצלו םיפור־מעשה
תיצוני ביותר ,שכיה ביותר:
הברים שנים מקושטא ,שנזדמנו אתו בניו־יורק ,ושאהד מהם נעשה
שם בינתים אנרכיסט ואחד םוציאל־דמוקרט ,שניהם ביקשו וטרהו ״לרכוש׳
אותו .כל אחד היה מושך אותו למיטינגים שלו ,מביא לו םפרות־תעמולה
שלו.

נראו

תהילה

לו

האנרכיסטים — בפרט

יותר
מעשי

חםוציאל־דמוקרטים,
המשונים

הטרור

ומעש יחם

שלהם

באותם

של
הימים

בצרפת — דהו אותו ,אלא בסופו של דבר הכריעה ההשפעה ה ס פ ר ו ת י ת .
ספרותם

של

לתלותיות״,
יצירותיהם

הםוציאל־דמוקרטים
והספרות

של

יאנובםקי,

אבות

היתד.

בשבילו

האנרכיםטית היא שכבשה
התורות

האנרכיסטיות.

״מעוטת־הום,

נטולת

את לבו .ולאו דוקא

אפילו

מאמריו

של ש.

שתכנם איננו זכור לו עתה ,זכור רשמם :הוא היה קורא

אותם ב״השק קדתתני״ ,״היה בולע כל מלה״ ,וכל מלה ״העמיקת לתדור
ללב״.
זהו כל מה שבעל־הזכתנות יכול לםתוט מזכרונו על גורמי ״לידתו
השניה״ .לא מאורעות־היים ,לא השתלשלות פנימית ,כי אם קונטרסים.
אכן ,כוהם של אותם הקונטרסים היה עצום .במה? ודאי לא בערכם
הספרותי

או האינטלקטואלי ,כי אם

ה מ ש י ת י ת.

ב ב ש ו ר ה אשר הביאו ,בבשורה

ב.
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בשורת עולם חדש ,עולם ללא ניצול ,ללא כבלים ,ללא בערות ,ללא
שלטין אדם באדם .עולם שכולו תיקון.
ועולם זה ,תלום כל הדורות ,לא לימים רחוקים הוא .תוא עימד לקום
מ י ה במהרה בימינו ,ולא קמעה קמעה אלא בבת אתת׳ על משואות העולם
תישן ,שאץ בו מתום ,ושאיננו ראוי שיתקיים אפילו שעה אהת .כיצד אומרים
באי־כוה האנרכיסטים הצרפתיים באחד הויכוחים ב־,, :1889הדרר )המוצעת(
ארוכה מדי .אין לנו פנאי .עלינו לעבוד במהירות .המהפכה דופקת בדלת״.
הבשורה ניתנה :עולם של תירות מותלטת ,של שויון מוהלט ,של
תבונה פותרת הכל ,של אהבה מקיפה הכל .אדם מהדש מ ל ה למענה יש גם
לתת הכל.
— ״כי אורו עיני ,כי טעמתי מעט דבש הזה״.
מה לא יתן עלם יהודי שותר־טוב במהיר ״הדבש הטעום״?
אייר ת׳י׳ש.

נחמיה דה־לימה
T

)דברים באזכרה .תל-אביב ,כסליו תש״א(
פגישתי האחרונה עם דה־לימה היתה באביב

 ,1939אתרי שיתות

לונדון .אז כבר נכבשה צ׳כוםלובקיה ,ודה־לימה ראה את הצפוי להולנד.
הוא אמר אז :אני יודע את גורלי ,אני אהיה בקרבנות הראשונים.
הוא היה סבור כי שמו רשום במיותד ברשימות הגיםטפו ,כי ידועים
להם קשריו בעולם המהפכני ,ועם זאת היה מוהלט אצלו :לא יבדה ,ונשאר
במקומו עד הרגע האחרון .הוא אהראי לענינים ,הוא לא יציל את נפשו.
כרגיל ,דיברנו על הציונות .סיפרתי לו מרשמי שיהות לונדון .אך
הפעם דיברנו יותר על נושאים סוציאליסטיים ,ועל המפעלים שהוא טיפל
בהם בקרב תנועת הפועלים ההולנדית.
התענינתי במיוחד במכון להקר סוציאלי ,שהקים בשנים האתרונות.
1

זהו מוסד ביךלאומי יחיד במינו .נוסד בכטפי ביטוה הפועלים ,ברןהים ש?

נחמיה
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הםכונם .המכון התכוון להציל את כל ההומר הסוציאליסטי ,הספרותי
והארכיוני ,המפוזר בארצות שונות ,בארכיונים פרטיים ,והנתון בסכנה,
בגלל השתלטות הנאציזם .התכנית היתד .רהבה ועשירה :להציל

הכל

ולהביא למקום־מבטחים ,ואיזהו מקום־מבטהים? הוה אומר :הולנד .המכון
עזר הרבה למפלגות ולאישים ,אשר רכש מהם את גנזיהם.
במוסד הושקעו כמה רבבות לירות ,והוא נעשה מרכז ביךלאומי
לתקר תולדות הסוציאליזם .דה־לימה לא רק יזם אותו ,אלא אף טיפל
בכל

המוסד,

פרטי

בגדולות

ובקטנות,

מדי

שבוע

היה

נוסע

מהאג

לאמשטרדם לישיבת הקורטוריון שבו היה הוא הרוה ההיה .ביקשתי לקשור
קשרים בין המוסד הזה ובין ארץ־ישראל ,ושם סופר לי מה עשה דדר
לימה בשבילו.
הוא סיפר לי על השתתפותו בפעולה התרבותית של תנועת הפועלים
ההולנדית .מן הרמזים של המוסד שהוא עומד בראשו מקדישים אמצעים
לקורסים ולםמינריונים של פועלים ושל נוער עובד .ישנם מרצים קבועים,
אד הוא מטפל לא רק בצד הכספי של הדברים .את ימי תופשתו הוא מבלה
שם ,בכפר ,בתברת הפועלים־הלומדים.
אודה ,שמעתי בענין ,אך גם בקנאה ,מדוע זכו פועלי הולנד למה
שלא זכינו אנהנו?
ידעתי כי אינו יכול לבוא לארץ ,ולא רק מתמת הניגודים ,שעליהם
דיברו הנואמים ,הוא אמר לי כי אקלים הארץ קשה לו ,הוא שלת את
בני לארץ ,וגם זה נאלץ להזור ,כי לא יכול להתאקלם.
אך

מדוע

גורלו של

דדרלימה

בציונות

כזה?

אין

זו שאלה

אישית בלבד.
לא היה זה מהוסר הערכה לדה־לימה בציונות .הברי ,אנשי ההסתדרות,
בהם חברי ההנהלה הציונית ,כשהיו מבקרים בהולנד,

ראו צורד לנסוע

במיוחד להאג ,כדי לסור אל דה־לימה ,והוא היה שמח לתשומודלב זו.
לא היה בזח משום בקשת ״רות״ ותוצאות מעשיות .ואף על פי שיומו של
השליח תמיד קצר וזמנו דוהק ,ביקשנו להיפגש אתו .לא כל כד קל
להגדיר את המניעים הנפשיים לכד ,אבל הנואם הקודם אמר בזה מלה
הולמת ,היח רצון לנחמו ,ורגש זה היה קיים אצל האנשים שהתוכהו אתו,

ב .כ צ ב ל ם ו ן
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שהוקירו את כנותו /את שלימותו .היה רצון לספר לי על הנעשה אצלני,
א מ ר לו כי הראיה ההדיפה שא ,הרואה בכל אך כשלינות ,היא מוטעית.
הלכנו אליו לא כדי להתנצת ,אלא להקל מעליו את משא הבדידות.
באתי הנה להביע את הוקרתי האישית .לא נמניתי על הבריו
ותלמידיו ,ואולם גם בשעת הספד תייב אדם א מ ר מה שהוא הושב ומרגיש,
ואיני סבור כי בערב שהוקדש לאזכרה יש לעסוק בויכוה היסטורי ומדיני.
אין הלקי עם הסבורים כי הנפטרים תמיד צודקים וההיים הם תמיד אשמים.
והרבה ויכוהים ציוניים חמורים ,יותר ממה שהיה בהם משום ניגוד אינטרסים
ומגמות היה בהם משוס אי־הבנה והוסר־כשרון להידבר .דוגמה לכר היא
פרשת־המתלוקת ברנדיים ,שבאמריקה היה הוא ידידם ויועצם של הפועלים,
ובציונות דגלו בו דוקא יריבי־הפועלים ,ורק לאחר זמן הלפה אי־ההבנה
ונקבעו יהםי ידידות נאמנה בין ברנדיים ובין ההסתדרות.
י .ל .פרץ מספר על שני חסידים זקנים ,אהד בלזי והשני קוצקי,
שכל ימי הייהם המשיכו במריבה על ערכה של בלז וערכה של קוצק.
אלא שחמריבה קירבה אותם .ומשהזקינו ,אף על פי שכל אחד מהם מהזיק
בדעותיו

ומוכן

להתנגח עליהן ,הרי הם יודעים שחם שונים מהשאר

וקרובים זה לזח.
הצריד היה גורלו של דה־לימה להיות בציונות כ ז ה ? מר סימון
אמר כי הציונות הרשמית דהפה אותו .איני יכול לקבל זאת בהסברה
ממצה .נראה לי ש א פ י ו של דדרלימה הוא שקבע גורלו.
האם כל אחד מאתנו תלויה פעילותו בהסכמה או באי־הםכמה של
״ההנהלה״? סוף סוף יש בציונות שטהי־פעולה לא מעטים .השדה פתוה
ורהב דיו בשביל אנשים בעלי כוח־יצירה.
אנחנו דנים עתה על דברים שהיו לפני עשרים שנה ,מאז עברו
עלינו לא עשרים שנה ,אלא דורות .כדאי לברר עתה מה חית אז׳ אד לא
על ידי כד שכל אחד יוכיה במה צדק הוא ובמה אשמו המהולקיס אתו.
האם לא מוטב שכל אתד מאתנו יבקש עתה להבין במה שגה חוא ובמה
צדק עמיתו?
כי בינתים לא עמדו החיים,
חדשות ותמורות צצו.

וכמה שאלות ישנות נפתרו,

וכמה
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בדדרלימה היתה הרבה תקיפות ,הריפות־מהשבה ותכרת צדקת עצמו,
היה בו יסוד הירואי ,מסוג הגיבורים הצפוניים שהכרנו אותם אצל איבםן,
בפעולתו הציונית היה בו מבית־שמאי ,מה שאין כך בפעולתו בתנועת
הפועלים.
הרבה אופי עושה ,והרבה גרם גורלנו היהודי האומלל ,שבין הציונים
לא היתד .פשוט ל ש ו ן משותפת .לשון לא בהשאלה ,אלא לשון ממש,
לא לשון עברית אתת ,ולא יניקה מספרות משותפת ,ובהיפגש ה״שבטים״
היו זרים זה לזה.
זוכרני את הימים כשהקרן הקיימת היתד .עדיין מוסד קטן עם
מושגים פעוטים ,עם פרוטות ובולים ושתים־שלוש ״תוות״ .בארץ היה קומץ
אנשים שהשב את מהשבת הקרן הקיימת ,כאידיאה ,כמנוף לציונות .רוב
מנהיגי הציונים לא היתד .להם שום מהשבה על מדיניות קרקעית .הם ראו
בקרן הקיימת את אתת הקופות של ההסתדרות הציונית .וכשהגיעה התוברת
,,ארץ־ישראל״ מהאג ובה מאמרו של דה־לימה ידעתי כי נוסף אדם הוגה
את רעיונות הקרן הקיימת .כמה ביקשנו אז אנשים שנוכל להידבר אתם.
אך משנפגשנו — והנה מהיצות .תארו לכם ראשית את הגרמנית של דה״
לימה ואת הגרמנית שלי ,ולא זו בלבד :עולם אהר ,נימוסים אהרים .יהםיס
אהרים ,זרות.
והרבה היו אכזבות בין אהים לתנועה ,בין אנשים שבאו מן ההוץ
ומצאו את ארץ-ישראל הדלה ,המלוכלכת ,ואנשיה לא לפי טעמם ,ולא
היה מי שיגשר.
נגיה

שהיו הצעות טובות ,אך צריך גם להבין לאנשים הפשוטים,

שהם הם יצטרכו להגשימן .והבנה זו חסרה .אין זו אשמה .זהו אסון.
אסונה של הציונות ,פרי הפיזור ,הציביליזציות המובדלות שבהן אנו שרויים,
המרהקים שבין יהודי המזרה והמערב ,שבין יהודי אמריקה ואירופה ,שבין
ארץ-ישראל

וגרמניה,

הבדלי השבטים היהודיים

גרמו לפירודים יותר

עמוקים מאשר כל ניגודי האינטרסים.
אתרי המלחמה העולמית ,כשנפגשו ציונים מכל העולם ,היתה התהום
הזאת קשה ביותר .תהילה היו גם העסקנים וגם הפועלים ,,היתפים״ בעיקרם
משבט אהד ,מיהודי רוסיה .מנהיג ציוני שבא לפני המלהמה מרוסיה והיה

284

ב.

כ צב לם

רחוק מאד מהשקפות סוציאליסטיות

1

ן

יכול היה לבוא לאסיפת פועלים

ולהקשיב להם ,מתוך הכרה שלפניו הצבא המגשים ועליו להתבונן לחייהם
ולדעת אותם .יכול היה לררת למרתפו של פועל ולתקור אותו על כל
הענינים השנויים במהלוקת.
אנשי ביל״ו לא עמדו ,כידוע ,על מרום התריצות המשקית וספק אם
התישבותם היתד .בגדר מפעל קולוניזטורי ״בריא״ ,אך היה נם ובא-כות
תציונות א ז בארץ ,יהיאל מיכל פינם ,הבין להם .הוא היה תלמיד־חכם
ושמרני

ואורתומכס,

בהשקפותיו

הסוציאליות,

אך

ידע

למצוא

לשון

משותפת עם היםין הרפובליקני .היםין ,עליו השלום ,בא לארץ ,כסי שסיפר
לי ,בהולצה אדומה דוקא ,ולפני עלייתו התוכת עם אוםישקין על המשטר
המדיני העתיד בארץ-ישראל .אוםישקין ,כמובן ,היה בעד מונרכיה והיםין
בעד רפובליקה.
נגד הבילו״יים אז התנהלה תעמולה לא פתות מאשר נגד הפועלים
עכשיו .היו תובבי־ציון שראו את הבילו״יים בעין רעה בגלל עניני דת
ובגלל נימוסים ,והויכוה על ״הון פרטי״ ו״הץ לאומי״ התנהל עוד לפני
ששים שנים ברוסיה .אך קרה נם וההבנה הנפשית בין פינם לבין הבילו״יים
הצילה את מפעלם .וכן היה גם לפני המלהמה ,שנמצאה לשון משותפת
בין רופין והלוצי העליה השניה .היתד .מגמה של מאמצים משותפים ,של
היפוש פתרונות יהד ,של לימוד זה מזה .לא דגלו ב״קיצוץ ראשים״.
אהד המלהמה הופיעו מ ת ו ת הדשים ,אשר לכאורה לא היו ניגודים
לבין

ביניהם

הפועלים,

אך

הזרות

השבטית

קיפהה

את

אפשרות

השיתוף.
הזמן תיקן הרבה ,קירב אנשים ,הסיר קצת אי־הבנות ,אך יש
פצעים שלא העלו ארוכה.
היהדות הרוסית נדתתה .ציוני אמריקה לא רהשו אמון לציוני גרמניה,
לאהר הצהרת בלפור אי אפשר היה בכלל שיהודי ארצות נכבשות יעמדו
בראש .בעד כל זה שילמנו ביוקר .הקרבנות היו לא מעטים .סבלה גם
התנועה.
ובין
לגו כמותו.

הקרבגות האישיים היה גם דדדלימה ,אשר לא רבים היו
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דה־לימה הביא אתו סגולות חשובות ,אך גס יחם של אי־אמון
וריחוק ליחודים אחרים .אי־היכולת להידבר עלתה לציונית במחיר יקר
מאד ,ועל המהיר הזה כולנו בוכים.
אצלנו נוטים להטיל כל מיני ניגודים ,של דורות ,ארצות וגלויות,
על תשבץ ״המפלגות״ .סבורני כי אין עושים בזה טובה לציונות ולא צדק
לבעיותיה.
שיחה אפיינית היתה לי עם דה־לימה בענין ההלוקה .שללתי את
ההלוקה ,אד עשיתי כל מה שיכולתי כדי למנוע את הקונגרס מקרע ,לפי
הנוסח השגור ״ניהלתי מדיניות פשרנית״ .לא האמנתי במעשיותה של
חחלוקד .ותשבתי כי תובתנו לשמור על שלימות ההסתדרות הציונית ,ואז
אולי נגיע לזמנים יותר טובים .ןגמדתי זאת זכתה לפרסום ונדונת ברותחים
בהוגים

מסוימים

של

״השוללים״,

שראו

בה

העדפת

״המפלגה״

על

״הציונות״ .דה־לימה פתת ואמר שלאמיתו של דבר אסור לו לדבר אתי
בגלל

״בגידתי״ בענין החלוקה ,ורק לאהד הקדמה זו נכנסנו בשיחה

גלוית־לב.
עתה מותר לספר ,כי דה־לימה ראה באהדה את ההעפלה ,וביקש
לסמל במעשה את יהםו האישי לענין ,וכן אמר לי כי אין הוא אתראי למה
שעושים בארץ ״תלמידיו״ .יאושו ,מרירותו לא דהפוהו מעולם לרביזיוניזם.
על תנועת העבודה בארץ הביט באהדה עמוקה ,למרות הילוקי־הדעות .לא
ייטיב עם זכרו מי שיבקש לקיים ״לנצת״ את הויכוח מלפני עשרים שנת.
דור דור ומכותיו.
מצבנו עתד .בעולם ובארץ מציג אותנו בפני שאלות תדשות ,אשר לא
שיערון המתוכתים אז.
ובינתים

באים פזורי״השבטים לארץ,

רואים זה

את זה מקרוב,

נמצאים במגע אישי ,מדברים לשון אתת — עברית .ואולי יקל לנו עכשיו
לשמוע זה את זה ולהבין זה לזה.

יעקב זאב לצקי־3רתולדי
)דברי הספד(
אזרח צעיר היית בתוכנו .באת אלינו בגיל מאותר ,ובקלטת כמו שרק
מעטים יודעים להיקלט .בכל נפשך ,בכל רעננות נפשך .סערות הגורל קרעו
אותך מאתנו ומבית המולדת לשנים רבות ,ולפיכך לא נעשית לעצמך ולנו
מה שהיית ראוי להיות .אולם אך מצאת דרכך למולךת ,אשר אליה נכספת
במעמקי נפשך — ודבקת בה בשפע האהבה .באת לארץ בעננה ובהצנע,
בלי תביעות .קיבלת את יסודי הארץ באהבה כאהד המעטים ,כצדיק .הארץ
לא חסכה ממך צער ומצוקה ,אולם שכינת הארץ האירה לך בכל אשר פנית.
סגולות טובות רבות ידעתי בך ,אולם בארץ נגלית בכל חום נפשך ,בכל
צדקתך .ולא הסתפקת בקליטה ,בהשתרשות ,בדביקות .נכספת לפעול ,כי
איש־פעלים היית .פעלת בכל פינה אשר ניתן לך לפעול בה .ואף תידשת
מעצמך .עוד לפני ימים מועטים באת באהד הערבים אלי ,אל מהוץ לעיר,
כדי להציע לפני את הצעותיך החדשות וכךי להימלך ברבר ביצוען .דיברת
אלי על פדיון שבויים ,על גאולת קנינים עממיים ,על יצירת מקלט לסופרים
ולהוקרים .כמה ביקשת לגשור גשרים בין קרובים לרתוקים .וערב התקפת
המהלה האהרונה התמסרת בהום לפעולתך ההדשה.
אך לא ניתן לך להיות זמן רב אתנו .בדרך ארוכה ורבת־נפתולים
הזרת הביתה ,והנה כה מהר הפך לך הבית לד׳ אמות אתרונות.
שבט ת״ש.

דברי פרידה מעם דוב הרז
דוב ,איש־המערכה היית מנעוריך ולא במערכה נפלת ,כי אם ערב
המערכה .תבענו ממך וזירזנוך שתצא ללונדון ,לא יכולנו לותר עליך .ראינו
צורך לשלות מן הארץ תגבורת לאותו קומץ אנשים העומדים

במערכה

היהודית מול עולם קשית .וכשיצאת להיפרד מהבריך ,בגי הישוב שבעכו,
וכשביקרת בקבוצת גינוסר ,ידענו :הנה אתה יוצא לקראת תפקידך.
בלי כל השש של הפרזה אומר :עזבתנו ואין לך תמורה.

דברי

פ ר י ד ה מעם

דוב

הרז
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זה הנער ,יליד רוםיה ,תלמיד ״הרצליה׳ /תניף תנועת הפועלים הארץ־
ישראלית ,שיצא לארצית רבות בשליתות הפועל העברי והרעיון הצי1בי,
הגיע למה שלא הגיעו אהרים .הוא רכש את ידיעת המזרת ואת ידיעת
המערב .הוא רכש בםיון וקשרים — והוקרה .אך סגולותיו הטבעיות הן
לעילא מכל מה שנרכש :הוא היה

אמן

המגע

ב א ד ם  .בךחורין היה,

ולפיכד היה הבר טוב להבריו באוהל ,להברים בקבוצה ובמושבה ובכל
מרתף ,וגם לכל אדם אשר נפגש לו בדרכו ,מן הספן ביפו והשיד בכפר
הערבי ועד מנהיגים בפרלמנט הבריטי ובועידות ביךלאומיות.
לא תמיד ידענו במה עלית על רבים ,שככה הצלחת .רבים ידעו שמך,
אד רק אלה שבאו אתך במגע אישי הרגישו את רוחך הטובה ,את ידך
הקלה ,מי כמור ידע לגמול הסד עם ידידים ועם יריבים.
איש־אמונים היית ,אמונים למשפחה ,לעס ,להברים ולתנועה .שמרת
אמונים גם לבני־אדם ,אשר ,לדעת ידידים ,לא היו ראויים לכר .ושמרת להם
אמונים

י

עד הקצה.

נשאת בקלות משאות כבדים .מעולם לא נאנתת ,מעולם לא החזקה
טובה

לעצמך

ראיתיד בשנים חאחרונות ומבטד עגום•

אד לא דלוח.

השביעיד מדורות ולא יכלו ל ך
הבר טוב היית לנו .כל אהד טעם את נועם הליכותיך טוב־לבד וטובי
מ ז ג ך אפשר היה לחלוק ע ל י ך אד לא לכעוס עליר ולא להרגיזך לא דבק
בד שמץ מן העיקשות המבאישה רבים.
מעטים הם בישוב ,ומעטים בציבור הפועלים ,אשר יש ללמוד מהם
מידות אנושיות טובות כאשר יש ויש ללמוד מ מ ך באשר הלכת הבאת אתד
ענות־תן ואהבת־השלום.
לא למדת בשום בית־םפר לדיפלומטיה ,ואף המושגים המקובלים על
מלאכת הדיפלומטים אינם הולמים אותך כלל .לא בשפת״תלקות ולא בדברי•
תרמית פעלת ,כי אם בטוב־טעמד ובטוב־שכלד מצאת מסילות ללב אדם.
אינני הושש לומר :אתה משאיר את תנועתנו ,את הישוב בארץ,
ואף את התנועה הציונית — לקראת שעות הכרעה תמורות — ללא הליפין.
ואת ה ב ר י ך אשר

^ ד מימי תיוחד מתזיק במושכות הסוסים בדגניה ,ועד

פעולתד בועידות־פועלים ובמרכזי המדיניות העולמית — יתומים.
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באותה המהירות שבה פעלת וחיית ניתקת את תייך ,ואף לקתת אתך
את רבקה ואת תרצה ,ועוד קרובי־נפש.
רבקה,

לא אשכח לד תםד נעוריה כשהייתי בא מן הכפר לתל•

אביב ,ומקשיב ליד הלונד לצלילי הפסנתר ,בטרם הכרתי את פ נ י ה לא
אשכת את דמותד בתל־אביב בשנות המלהמה ,כשהילוכד היה משרה דוה
טובה ומעלה .לא ישכחו הקרובים מה שהיתה רבקה ,הבלתי־ציבורית ,בקרב
קומץ האנשים ,ודוב ביניהם ,מיםדי הגדוד העברי.
ותרצהז

זוד־נפש ועננה עמוקה ללא־שיעור.

דוב ,דוב! לא חסת על עצמה לא תמקת מסכנה ,מעולם לא בזת
לקטנות ולא נרתעת מפני גדולות .הרכנת ראשד בפני ההובה ,גם אם לא
היתד .לפי כשרונותיה ועכשיו פרקת מעליד כל הובה.
ומלים מעטות על
עם

יצתק

ב ן ״ י ע ק ב  .קשר בל־ינתק קשור שמו

אםיריידמשק ,עם מעוני השלטון

התורכי.

עדיךהנפש ,אמיץ־לבב.

נזדמנתי אתו לפני שנים אחדות ,והוא ידוע־מכאובים ורצרךהגוף ,אד איתן
ברוהו ועצמאי בשיפוטו .ואהר כ ה והוא על סף ההמישים ,נעשה ח ל ח
התעופה העברית בארץ.
מה מעט אנו יודעים על היי אנשים יקרים לנו .דוב לא ניהל יומנים,
לא היה מרבה ברשימת שיהותיו ,ובמותו ניטל מאתנו אוצר בלום של נםיון
מדיני ושל קשרים אישיים .טיפתנו וגידלנו אותו ,ועתה שכולנו.
כסליו תש׳יא.

אוטו

רוזנבאום

לא רבים בציבור שלנו הכירו את אוטו ר ו ז נ ב א ו ם .היה זה אהד
מן המין האנושי המובהר אשר ידיהם בונות את המפעל ומוהס הוגה את
מהשבת התנועה.
בשבילי אבידת אוטו רוזנבאוס היא אבידה אישית גדולה .מצפון
עמוק,

מהשבה

הכרעה אישית.

עצמית,

כוה

הכרעה — לאתר

לבטים

רבים — כות

אוטו

רוזנבאוס
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כל דור עליה מביא את אישיו .כשהדור זוכה הרי הם גדלים עם
דורם ומטביעים את תותמם עליו .העלית

המערבית של

האתרונות היה לה מזל קשה .היא איבדה כמה אנשים

עשר השנים

אשר נועדו להם

עתידות .חמפעל חחלוצי של העליה הגרמנית איבד חברים כמו אלפרד
ון־ךד״ולךד•״

כמו

זאב

א ו ר ב ד — אנשים

בעלי

שיעור

קומה ז

העסקנות הציבורית שבאה מן המערב איבדה במשד זמן קצר אנשים כמו
הוגו

ה ד מ ן  ,אלפרד

ברגר ,מ רם ל

ל ב — אנשים אשר עוד ב ח ח ״

לארץ הדריכו את העליה הזאת.
אינני יודע אם אוטו רוזגבאום היה ידוע ברהבי העליה הגרמגית.
הוא היד .אדם נתון כולו

להייו ההלוציים ,להייו הפנימיים ,למתשבתו

ולמעשהו .חין ערכו לא ירד על ידי כך .הוא היה אהד המעטים בעליה
המערבית ,אשר לא רק היפש את הדרד למקור העברי ,אלא גם מצא
אותה .אחד המעטים אשר הכה שרשים לא רק בשפה העברית ,אלא גם
בספרות העברית .שעל שעל כבש לו שטחים נכבדים! תייו הקיבוציים
היו עמוקים ובעלי תוכן ,גם בהם חיפש ובתיפושיו ידע לשמור אמוגים
לערכים עיקריים.
הוא נעקר מאתנו בעצם עבודתו כחורש האדמה ההדשה בדרום ,אשר
אנו מקוים לראותה קשורה בשמו של ד ב ה ו ז .ועוד בטרם זכה השטח
להיות לישוב וכבר נפל החורש הראשון שלו.
אלול תש׳׳א.

דברים
שלא נשתלבו בפרקים הקודמים

ברכה ברביבים״
אינני יודע בזכות מה נתכבדתי להיות גם אני בין השושבינים .שמא
,,

בזכות זו שהכרתי את בני רביבים בתיותם עוד ״בני בלי שם  .מצאתים
אז בראשוךלציון ,במפעלם העצמי הראשון :בהיבור ההגדה של פםת .מן
הכתלים המקושטים לכבוד ההג הציצו אלי פיוטים ,ואודה :מקצתם לא
7

ידעתי את מקורם .שמתתי ללמדנות זו של נוער ״גרמני ׳.
עתה רואה אני שהכל מספרים בשבתם .ואינני יודע אם כל גוף
חדש שמתקבל לקיבוץ זוכה כד לשבהים .ואמנם ,קיבוץ זה שביקש למזג
נוער גרמני עם נוער עובד ארץ־ישראלי מסמל לנו את מה שאנו חרדים לו
ומשתוקקים לו .גם אלה וגם אלה אינם אלא תלקים קטנים ממת שיש
להציל ,מה שידנו עד עתה קצרה מהציל .נברד איפוא את בני רביבים,
המוצלים ,שיזכו אף הם לעזור ולהציל את ההומר היקר הזה בכל אשר
אפשר עוד להציל.
השמהה הזאת באה לי בהיםה־הדעת .כי לא אל שמהה באתי ,איני
הולד אל שמהות — ,ומה תקנתי בתיי לשמתות גדולות? והרי אני מכיר
טובה על כל טיפה של גילוי תיובי בתיינו .תיינו מלאים תיאבקות בין יצירה
לסתירה ,בין היוב לשלילה .כולנו נאבקים .התיאבקות עוברת בתוכגו .לא
תמיד אנו יודעים על מה אנו נאבקים וגם לא תמיד אנו יודעים להבהין
בתוכנו היכן ההיוב והיכן השלילה .יש שהם עולים בלולים .ואם ביום
עצוב בשבילי — יום־יגור זה — ניתן לי לראות גם משתו משמת ,אינני
יכול להיות כפוי־טובה .יש בזה קורטוב נהמה .יש בזה משהו

מבטיה.

לא אומר :בטות .אין בימינו ערובות .אנהנו טורהים וזורעים .אנהנו עמלים
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עד כמת שידנו מנעת .ואיננו יודעים אם לא תבוא דוה רעה ותקפח
את עמלנו.
בשעת שמתה זו אני מעלה בזכתני שני חברים צעירים ,מראשוני
עלייודהנוער ,שבאתי במגע אתם בשהר הייהס בארץ:

י ק י ם ו א ל י ת י.

שניהם נגעו בי בחייהם ושניהם פצעו אותי במותם ,שניהם רמזו לבאות,
שניהם הבטיהו להבשיל פרי ,ושניהם נעקרו מתוכנו ביד אכזרית .רבים
המוקשים האורבים לנו ,ולא תמיד ימלט היתיד .אך גם ליצירת הרבים
אורב המוקש .לא נתימר כי יכולים אנו לראות כל צרת־הנולד ,למנוע כל
התפתחות מסולפת ,להדוף כל התקפה .לעולם אין אנו פטורים מחרדה.
בידינו רק לעמוד ולזרוע ולשתול ,ולגונן על עמלנו בכל אשר נוכל .השאר
לא בידינו.
וגם אתם ,תברי רביבים ,עשו את שלכם .תזרעו ותשתלו,

תגדלו

ותתתזקו ,ותמצאו את כוחכם לעמוד בפני דוחות רעות .השאר אולי יעשו
הברכות הטובות המלוות אתכם בדרככם.
אייר תרצ״ט.

בחג גבעת־השלושה
)למלאות ס״ו שנה להקמתה(
הברי הגבעה! כמה שאתם מכירים אותי הלא ידעתם כי אין לשוני
למודת־ברכות .דעתי נתונה לאזהרה ולתביעה ,ולא למדתי לדבר רכות.
ובאתי אליכם הלילה כאורת ,לשמות בשמתתכם״ אד לא כמי שמוכן לעלות
לבימה .אני גם תובע לי את הזכות לבוא ״סתם״ ,בלי שאהיה תייב ״לעלות״,
בלי שיכפו עלי את הדיבור .והנה ניצתתוני ,תברי הגבעה .נכנעתי לכם,
מפני שזכרתי לכם את הסד הגבעה והסד מה שקדם לגבעה — ״תבורת־
,,

מעבר ו״פלוגת עיךתרוד״ בפתת־תקוה.
ידענו בארץ הרבה הגים ,הגי-עליה ,חגי־כיבוש ,תגים של אבני־פינת
ושל תנוכת־הבתים .וטוב הדבר שבעצם האפלה אנו יודעים להדליק נרות
של תנ• אד לא כל מפעלינו נולדים במזל של אורה שוד ..יש מפעלים אשר

חג
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גם הימורים שלהם מרהיבים את העין ואורם זורח לקרוב ולרהוק .תכנם
מובן לכל .אך לא כל מפעלינו כך .כל הארץ תגגה את עליית הביתה ,את
עליית דפנה .ואם נזכה בקרוב לעליית באר־שבע תדע זאת ודאי ותרגיש
כל הארץ .כל אהד יודע מה זאת ה ר ת ב ת ג ב ו ל  ,אד לא כל אהד מבין
ומרגיש מה זאת הרחבת גבולו של הישוב העברי

מתוכו

ובתוכו.

מפעלי הרהבה הפנימיים — מטבע ברייתם — אין להם אותו ההד ואותו
ההוד .הם אינם נהנים מאותה האוירה השופעת הוקרה והערכה ,ואף נצהונם
אינו מובטה להם .אד בגלל זאת לא י;רע הלקם .יש להם תפקיד משלהם,
כובש ,משנה ,מבריא ובער .את תיינו .גבעת־השלושה היא אהד המפעלים
האלה.
אפשר אין חדבר ידוע לחברים צעירים ,כי היה זמן — אתרי המלחמה
הקודמת — שאנשינו ,בני העליה השניה וראשוני העליה השלישית ,הסתלקי
מן המושבה ,לא מצאו בה אהיזה ,ולא קיוו ממנה ,והם בהרו שדות אהרים —
פתות כפויי־טובה .הם פנו לכבישים ולעבודות הממשלה .הם פנו לעמק,
,,

שהיה כולו הידוש ,כולו ״בראשית  .אלה יהד עם העיר הנבנית בלעו את
צבא־העבודה .אד המשבר מיהר לבוא .והצורך בעבודה עשת את שלו.
ונמצאו הברים אשר העיזו להדש ימינו כקדם ולקרוא אל המושבה .ולא רק
מן האניה למושבה ,כי אם גם מן העיר הארץ־ישראלית למושבה .ספק אם
הם ראו אז בחזון את גבעת־חשלושה של עכשיו ,ואת אדמת נזלה ,ואת הדר״
האוכל הזה .אד הם ראו את המושבה העזובה ,את המובטלים בעיר ,את
מעט הפועלים הבודדים והעזובים במושבה — והם חחליטו לבוא למושבה
לא

ביתידות ,כי אם

ברבים,

ולהביא

אליה

את

מפעל השיתוף ,את

החבורה והקיבוץ.
אין לומר שהמעשה הזה הכה גלים .לא היו לו אותם הקסמים אשר
למפעלים כיבושיים אהרים .סוף סוף — עבודה שכירה במושבה ,בתנאי
המושבה,

לא תמיד אתה יכול להתפאר בה בהישגים ובנצתונות.

וגם

כשמגיעים בה לנצהוגות ,ואפילו לגדולים ,אין אתה בםוה עדיין שהם בני•
קיימא .שום כיבוש בה עדיין איננו כיבוש מותלט .ויש תמיד להשוש שמא
עוד נצטרד שוב להזור ולכבוש ולהגן על הנכבש.
וזהו שעושה לי את מפעל המושבה יקר ביותר .ולסיכד ההרדה לו.

ב.
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ולפיכך הצורד המתמיד לעמוד לימינו .הנה אך לפני שנדדשנתים ,בעצם
ימי המאורעות ,לא נהשב הפועל העברי כמיותר במושבה ,נדמה היה כאילו
העבודה העברית הצדיקה עצמה הצדקה שאין למעלה הימנה ,ומקומה איתן.
אפשר היה להניה כי ״מלהמת שלושים השנה״ נסתיימה םוף סוף בנצהון.
ומה אנהנו רואים עתה? העבודה העברית

נ ה ד פ ת מןגמדותיה.

כמה התהלות היו לנו במושבה ,וכמה התחלות שהיה בהן מן הגבורה.
אד לא היה בהן מן ההתמדה .כפעם בפעם היה עולה גל של ״כובשים״ —
בהרים ,טוריות ,היים אינטנסיביים — אך אתריו היה בא גל שוטף וםוהף
את אשר עשינו .בין שהדבר בא מתוך שהכובשים עיפו וקצרה רוהם והתפזרו
לכל רות ,בין מתיד שגילו לעצמם אפקים כיבושיים מהוץ למושבה — את
ברכת ההתמדה לא ידענו במושבה .והנה ,גבעת־השלושה ,אם אינני טועה,
היא היא המעשה היותר התמיה היותר ממושך אשר זכינו לו בכל שלושים
ושש שנות קיומה של העבודה העברית במושבה.
מי שזוכר את הימים הראשונים של ״מעבר״ ,את ימי ״פלוגת ע י ך
ה ת ד ״ ואת ימי התמזגותם ,על הקשיים הרבים ,על העזיבות המרובות ,וגם
על העזובה ששררה לעתים בתוד כל אלה — אי אפשר לו לבלי לשמות על
שהגרעין שנזרע נקלט והצמיה וגם עשה פרי .ומותר ברגע זה גם להביע
הכרת־טובה לשני האנשים ,לנטע הרפז וליעקב פרוז׳נםקי ,שניהם מלומדי•
נםיון ויודעי״פגעים במושבה אשר העיזו )ולא מתור אי־ידיעה( להרים את
המשא הזה .מי שעקב כיצד הצטרף מעשה למעשה ,דונם לדונם ,צריף
לצריף;

מי

הראשונים,
המהלד

שזוכר

באילו

נפתולים

ותתבולות

נרכשו

מאת

הדונמים

וכיצד נוספו אליהם מאת הדונמים השניים! מי שראה את

מראשית

הגבעה ועד תוספת נזלה

)כן ירבו!(,

ומן האהלים

הראשונים של תבורת ,,מעבר״ בתצר בית־הפועלים בפתת־תקוה ועד הבנין
הזה כאן ,אי אפשר לו לבלתי ראות בכל זה משהו מעודד ומאמץ גם
בזמן זה.
הברים ,אין אני יודע לדבר ניהומים בזמן שאין נהמה .בכל אשר
נסנת ־ ־ אם בישראל ואס בעמים ,אם בתנועת הפועלים העולמית ואם
בתנועה הציונית — אין משען .אל נתפש איםוא תנתומים קלים ,נבקש משען
בתוכנו עצמנו .הוכהנו כי מה שזרענו — צמה ,ובאשר התמסרנו — לא

חג

גבעת־השלושה

297

נתבדינו .אל נשכידז זאת מלבנו גם בימי רעה .ההכרה של ערך תנועתנו
ובוהה היוצר דרושה לנו עכשיו מאך מ א ה אנו נמצאים עתה ברגע המםוהן
אולי

ביותר בכל ההיסטוריה האנושית הידועה לנו .אין מסביבנו שום

כותות הצועדים לבטה דרכם .אם יצא העולם מתויד המאפליה הזאת הרי זה
לא בזכות הכותות הנראים על פני השטח ,כי אם בכוח כוחות גנוזים
במעמקים.

ובשעה

כזאת

עלינו

לשאוב

את

האמונה,

קודם

כל.

מ פ נ י מ י ו ת נ ו.
לא משום שדעתי נוחה מהישגינו עד כה ואני מבקש להסתפק בהם,
כי אם משום שבינתים קפץ עלינו נםיון אכזרי ,שלא ידענו כמוהו ,ויש הכרת
שנאזור כותות גדולים למען נוכל לעמוד בו ,משום שנדרש עתה מאתנו
לפרוץ גם דרכים תדשות — מ ש ו ם כ ד צריכים אנו ללמוד להעריד את
הדרד אשר בה הלכנו ואת ההישגים אשר השגנו בה ,ולא להקל בהם.
ישנן תנועות אשר כל הינוכן מכולן למלהמה ,לראיית האויב ,לפגישת
האויב בשער .כל מבטן היה פונה אל הבריקדה ,אל התגרה ,אל ההתנגשות
עם כוח האויב .הן לא העריכו את השיבות הכוה הבונה ויוצר .הן לא העריכו
את הצמיהה התרבותית ,את הבניה הכלכלית ,את טיפוה הםגילות חאנושיות.
הן לא ראו את הפועל כגורם בונה ואתראי לבנין ,אלא כגורם מלתמתי
והורם ,והאמינו כי לאהד ההריסה יקום הבנין מאליו ,כמו שמתייד הקליפה
המתבקעת יוצא היצור ההי ,השלם באבריו .תנועת הפועלים נענשה קשה
על התפיסה הזאת ששררה באגפיה הגדולים .מאידה היו גם תנועות אשר
הונכו לבניה זעירה ומתמדת ,לאגירה בלתי־פוסקת ,קו לקו .אלא שבהגיע
שעת־משבר ,שעודהיאבקות גורלית לתיים ולמות ,עמדו על בנינן ורכושן
באיךאונים ,ללא זיון וללא הכנה נפשית למלהמה ,והיו למרמס.
והנה ,אנהנו — אשר נשאנו בקרבנו אפקים רהוקים ואשר שמענו את
קול

המערכות

הגדולות

הצפויות לנו — ב ת ר נ ו

ב״קטנות״,

במאמצי

הבניה המתמדת והבלתי־נרתעת .ידענו כי ההםר לנו זהו הינוד לקראת
בניה ,לקראת התמדה קשת־עורף .והשגנו משהו בחינוך זה .הפכנו אנשים,
אשר היו להם כל מיני תכונות מתוץ לתכונות בניה — לבונים .נוער יהודי
אשר גדל על בטלנוודםתם או שינק מתנועת־פועלים שלא ידעת את סוד
הבנין ־ ־ נעשה לגורם היודע להסוד כמעמ כל אבק לתומר־בנין ,תיודע
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לצקת את מוחו ,את עצביו ,את רגישותו ,את יקודו ,את רותניותו לתוך
צינורות של בניךבית ובניךעם.
והנה באו עלינו ימים אשר לא ביקשנום .לא ששנו לקראת קרב.
אולם הימים הרעים — ימי השתררות הרשע בעולם — כופים עלינו מלהמת.
אנו נדרשים לפתה בקרבנו תכונות מלהמתיות .ויותר מזה :למזג במעשינו
ובנפשנו את סגולות הבניה והמלהמה .כי רק אז תקוה לנו לנצת במלהמה,
אם לא נוציא מידינו את אנך־הבנין.
עצם הדרישה איננה הדשה .עוד מימי נתמיד .ידענו ,ידיעה סמלית,
על תנאי הבנין של שבי־ציון :״והבונים איש תרבו אסורים על מתניו —
ובונים״ ,כי ״באחת ידו עושה במלאכה ואתת מהזקת השלת״ .במשך זמן רב
הדברים

נהשבו

למליצה .אולם

האהתנים

דברי־ימינו

עשות

לממשות

אכזרית .ואך למדנו לעמוד בה ,בממשות זו ,והנה כסו עלינו קרב קשה
הרבה יותר .עדיין איננו יודעים

כ י צ ד נעמוד בו ,אך יודעים אנחנו כי

מוכרחים אנו לעמוד ולא להיםוג ,ולא להתפזר ,אם הפצי היים אנהנו .עוד
לא סיגלנו לעצמנו את התכונות הדרושות בקרב הזה ,תכונות מחנח לוחם,
ונצטרך לסגל אותן לעצמנו ב ל י

ל א ב ד את

הסגולות

של מ ה נ ה

בונה.
ולפיכך אנהנו מקבלים בשמהה ,בעצם ימי הגזירות ,כל גילוי של
בנין ,של התקדמות בבנין .לא מפני שאנו מבקשים בו מפלט מעקת־הימים,
שהיא לבלתי נשוא ,כי אם מפני שאנו רואים בו עדות לרצוךההיים שלני.
לקשיות־העורף שלנו ,הוכהה חית כי אנו שוקדים לסגל את עצמנו למה
שנדרש מאתנו.
ודרך אגב .מגמה זו של

צירוף

תפקידים

ומיזוג

סגולות

איננת

מסתיימת בשדה המדיניות והמשק .היא צריכה ללוות אותנו בכל שאר שטחי
היינו .גורלו של הבנין הקיבוצי כולו לא יהתך לטובה על יךי כך שנדגיש
גורם אחד רב־חשיבות ונתמםר לו בכל ההתלתבות הקנאית ובאותה שעה
נוציא מהוג־הראיה את שאר הגורמים .במידה שאתם תקלאים למדתם ודאי
את ״הוק־המינימום״ לגבי היבול .לא די שניתן אהד הזבלים העיקריים
בשיעור מכסימלי .השדה דורש את צירוף

כל

היסודות המזינים ,והוא

מקפיד בכל הומר ההקפדה על כל אלמנט שנעדר או שניתן בשיעור בלתי־
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בו

ב מ י ע ו ט  ,והרק זה,

קיים לא בחקלאות בלבד.
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מוזנח

מרובים.

בעליותינו ובהטיבותינו השונות?

כלום

הוא קיים

בה י י

מתנקם ומפתית את היבול כולי,
מעט

מאמצים

גיבוריים

היו לנו גופים אשר גילו

ידענו

רצון גדול

לכיבוש ,אך לא היה להם החוש המספיק לבנין הברה או לשיפור התיים.
והיו גופים אשר גילו סגולות טובות בםירור החיים ,בלי שפיתחו בקרבם
את כשרונות האכםפנםיה והכיבוש .ויש שמאמצים משקיים חשובים אינם
מלווים בהתירה תרבותית .ולפיכך יש שהמטרה שאליה חותרים

איננה

מושגת ,מפני ההזנחה באיזו נקודה ,הנראית כ״צדדית״.
ואל יהשב לי הדבר להטא שאני מדבר על כך בעצם ליל־הג .לא
תדש אני בפתה־תקוה ,ואני יודע את ההבדל בין בנין בשדה הרהב ,ההל
מדגניה ועד נגבה ,לבין בנין בתהומי מושבה על תנאיה שאינם משרים
תגיגיות .לא אפריז אם אומר כי גבעודהשלושה שילמה מהיר לא קטן בעבור
שהתעקשה לבנות מפעל קיבוצי בתנאי המושבה .אין האוירה נוהה לצמיחת
הברה קיבוצית ,אין התנאים נוהים להיי תרבות .מול התנאים האלה אפשר
גם

להפתית מן הדרישות ולהשלים .יהא זה כשלון .דוקא

בקיבוצים

שבמושבות יש צורך רב ,צורך יתר ,להקפיד על דרישות תרבותיות ,על
הגברת יסודות החברות ,על רמת היי אדם ,וגם על דיבור עברי הי — כל
הדברים אשר כאן קשה יותר להגיע אליהם מאשר במקומות אהרים.
מי שהכיר את צריף־המטבה שלכם במשך שנים ישמה לראות את
תליפתו בבית הזה ,ויראה בזה הבטחה לשלבים אהרים שיבואו.

וליאי

שתצליחו למזג את העבודה השכירה במושבה עם משק פועלי־עצמי ועם
היי הברה מתוקנים ואוירת־תרבות של עובדים עברים .ולואי ששמתת־התג
לא תעזוב אתכם גם בימי־הול ותזכה הגבעה לשמש נקודת משען ואור
לפועלים שבמושבה ולאלה העתידים עוד לבוא אליה.
כ״ה בניסן ת״ש.

יצירתנו נמדדת אך באמת־־מידה של חזון
)בפתיחת הגיגית עשרים שנה להסתדרות בבית״ארלוזורוב בתל־אביב(
יש לציין את הסתירה העמוקה בין האולם המואר ,בין החגיגיות ולבין
האפלה אשר מסביבנו .עדיין אנחנו באי השקט שלנו לעומת מוראות גולה
והעולם הגדול ,כן לא נתעלם מחוםר־העבודה המציק לאלפים .בדיד כלל
איני נוטה להפוד הגיגותינו לאסיפות הלל לעצמנו.
בקביעת מועד הועידה הראשונה של הסתדרות העובדים בהנוכה אולי
לא התכוונו לקשור את יום יסוד ההסתדרות עם זכר ההשמונאים ,אד
ההגיון שבעובדה זו היה עתיד להתגלות אהד כ ך
הערכת ההסתדרות תהיה מקיפה יותר אם נעריד אותה מול תנועת
הפועלים היהודית בארצות הגולה .אנו מונים עשרים להסתדרות ,וה״בונד״,
אילו היה קיים עתה באיזו מארצות הגולה ,היד .יכול למנות עתה לקיומו
ארבעים וארבע שנה ,כשנות ההסתדרות הציונית .ה״גורקשפטך באמריקה
כבר הגיעו ליובל החמישים .ואם הלקנו טוב משל אהרים ,הםיבה נעוצה
במקום שתפסה תנועתנו בהיי העם והישוב ,לעומת תגועית אתרות של
פועלים יהודים ,שגם בהן שוקעו הרבה חיי נפש וחזון .הברכת הגדולה
שהיתר .שרויה במעשינו ,לעומת היבול הזעום של תנועות הפועלים היהודים
בארצות גולה ,־־־ זכינו לכד מפני שמהרגע הראשון לא פרשה תנועתנו מגוף
האומה ,מהכיםופים לגאולה ,משום ששילבה עצמה שילוב בל ינתק בגורל
תקומתו של העם.
כיצד הצלחנו אנהנו ,בהוםר השרשיות שלקינו בת ,ליצור דבר של
קיימא ו החזיון המופלא הזה מתבאר רק ביהםי־הגומלין שבין הפועל העברי
והציונות .אמנם היו ימים ששני אלה היו בעיני הרבים כאילו מושגים
מנוגדים׳ אף סוף סוף נתגלתה האמת :שלא תתואר תנועת פועלים עברית
בלי ציונות ,כשם שאין ציונית בלי פועל עברי .ואין אני מתכוון רק לתשבץ
היש ושנוצר על ידי הציונות ,אלא לרקמה ישובית זו והטמון בה לעתיד —
היא הנה פרי התפקידים שהציג לעצמו הפועל העברי ,היא פרי כוחו
ההמרי הפיסי ושיאיו הרוהניים.
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לפני עשרים שנה נעשה בחיפה בםיון דל וקטן על ידי קומץ פ1עלים,
לא שליטים ותקיפים ,כפי שאנו מתארים כיום ,תוך זרות גדולה אלינו מצד
התנועה הציונית והסביבה ,רק זמן מועט אהרי המכה אשר הוכיבו בתל־תי.
כיצד הפך קומץ זה של אנשים מהוםרי נםיון לתלפיות לנוער בגולה ? כיצד
התגברה ההסתדרות על מגמות הפירוד והאנרכיה השולטות ברחוב היהודי?
ההסתדרות נלחמה מראשית היותה

בחוסר

הכשרון

להיות היים

ממלכתיים ,והשיגה בשדה זה הרבה לעומת האהרים בארץ ובחוץ-לארץ.
איני רוצה להאריך בזה ,עיקר שאלתי — מה יהא עתידנו? כשבאו לארץ
שבי גולה מבבל והתהילו בבנין והקימו את הבית השני ,היו ביניהם שזכו
לראות את בית שלמה בתפארתו והרי היו בוכים למראה המקדש הדל .אגו
אין אנו נושאים באופן אישי זכרונות עבר המזהירים ,אולם אף אנו מצטערים
ובוכים למראה היש ,לא לעומת העבר ,כי אם לעומת החזון .יצירתנו אינה
יכולה להיות נמדדת אלא באמת־המידה של החזון שהביא אותנו הלום
ואשר רק בכוחו עשינו מה שעשינו.
גם תנועה שהיתר .מקומץ לרבבות איננה רשאית לשקוט ולבטוח
בהישגיה .בניננו אינו בניךאבנים ,אלא בנין לבבות .אבן מונהת במקום
שמניתים אותה ,לב האדם תמיד מפרכס ,תמיד זע ונע .בנין זה טעון תמיד
התחדשות ,בדיקח ובחינה ,ותמיד יש לשאול אם הקו נטוי לקראת החזון.
כי גם במקרה שהאשמדאי יושמד וגם כשיבוצה הרע — גם אז תישאר שאלת
עם ישראל כפצע הי .אמנם לא התכנסנו בערב זה לדון על שאלה איומה
זו .אולם אנו שליהים לעם שהועמדנו במערכה ולאסוננו רק א נ ו  ,בני
ארץ-ישראל ,עומדים עתה במערכה ,בשעה שהננו הקומץ המועט העומד
על המשמר ,ואי אפשר שנסית את דעתנו משולהינו ,ואם גם הקומץ לא
יעמוד ,לא יהיה ,הלילה ,לאן ולמי לקרוא את הבאים.
ובכן השאלה היא :במה נקדם את הבאות ? יש באגדת־העם היהודית
שעה של פתיתת־שמים ,ומי שאיננו מתמיץ אותה זוכה בכל טוב .השעה של
יצירת ההסתדרות היתה שעה טובה כזו והיו שעות שהתמצנו אותן .ועיקר
כוהה של ההסתדרות היתה ה ת ב ר ו ת.

הלכנו מליכוד לליכוד .הכשרון

להתלכד הוא הכשרון להוש את הדבר הגדול העושר .אותנו להברים .והרי
אני עומד ותוהה אם הזריקה שקיבלנו לפני עשרים שנה עוד כוהה אתה,
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אם היא עודנה מספיקה .כסמל וכאזהרה עומד בתולדות עמנו ,סמוך לזכר
יציאת מצרים ,זכר המתלוקת של קורת ועדתו .גם בראשית הבית השני ,בימי
זרובבל ,מורגש הפירוד בין הבונים לבין עצמם וביניהם ולבין ״תישוב הישן״
שמצא בארץ .ההסתדרות מסמלת את היפוכו של המושג העלוב והמכוער:
מהלוקת .ואל נפסיק אף לרגע את המלחמה למען האיהוד והליכוד ,ובתקופה
זו עוד יותר מבתקופה אתרת ,למען הבאות יותר מאשר למען ההווה.
בלי נםיון ,כתנועת מתנדבים ,ללא חיץ בין מנהיגים למונהגים ,היתד.
טבועה בנו מראשיתנו מידת השויון .זה היה שויון טבעי ,שויון של אניית־
פליטים .בינתים היינו לרבים ,הקימונו מפעל אדירים .והנה קמה שאלה
איומה :שאלת האדם והמנגנון ,האדם והארגון .כיום לא נוכל לאמור כמלפני
עשרים שנה שאין הציצה בין ההבר ולבין ההסתדרות ,שההסתדרות איננה
אלא הוא עצמו .דוקא התפשטותנו על פני שטהים נרהבים של כל מיני
תפקידים ,דוקא רצוננו שלא להיות כת ,הרצון להקיף את כל העובדים לכל
סוגיהם ,לאהד בהסתדרות אחת עובדים עם מובטלים — דוקא תכונותינו
אלה העמידו אותנו בפני קשיים גדולים .לא אירא את האיבה ,הקנאה ורצון
השבירה מבחוץ ,אלה לא יוכלו לנו• אד הרד אני לכד שמא לא תגלה
התנועה את הכשרון להסיר מעליה את הסתירה בין האדם והמנגנון .שני
דברים קטנים שאינם כתובים בפרוגרמות :תברות וישוב הסתירה שבין
האדם והארגון .בהם תלוי הרבה .לכל פינה עלינו לתכנים את התברות ,בה
הערובה לדרד פוריה להבא .אני מדבר ברוה נוגה .לא שהמפעל והישגיו
מהייבים ראיה עגומה ,אולם גורלנו שונה מגורל תנועות פועלים אתרות.
היא המהייבת להערכה אחרת ולתביעה אחרת.
סופר עברי אחד טען :אבלים אינם יוצרים .כל אהד רשאי לבהור לו
את סיסמתו כנוה לו .אנו גורסים :והפכת את אבלד ליצירה ,ואז אולי גם
לששון .אילמלא היו לנו אבלי ציון שבכל התרות ,אילמלא יאושם ,לא הייני
יוצרים את אשר יצרנו .וגם ברגר וגם א .ד .גודז־ון ,כל אהד כרוהו ,ידעו
את ערר האבל.
אנו אומרים :שאננים איגם יוצרים ,אבל הלוצים גם באבלם העמוק,
גם בראייתם הקודרת יוצרים ,תייבים להיות אנשי־יצירה.
כסליו תש״א.
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הרצאה בבית־ארלוזורוב בתל־אביב ,ב־ .23.12.1938לא פורסמה עד עתה.

המצב המדיני
כשמדברים כיום בארץ על המצב המדיני מתכוונים למאורעות האהרונים,
לשאלות העומדות על הפרק :קודם לכן עמדה על הפרק שאלת החלוקה ו עכשיו —
השיחות בלונדון ,או ,כסי שקוראים לזה ,ועידת השולהן העגול .אבל נדמה לי שאי
אפשר כלל לדבר על המצב המדיני שלנו ועל מצב ישראל בזמן הזה ,בלי לעמוד
קודם על המצב המדעי בעולם כולו .היו זמנים ונדמה היה שהדברים ניתנים להפרדה,
ואחדות העולם ,אהדות הצרות ,אחדות השמחה של העולם ,הם דברים המעסיקים רק
מוחותיהם של תיאורטיקנים ,של הסוציאליסטים ומשיחיהם! עכשיו נראה לכל שיש
קשר חדוק בין ענינינו אנו ובין עניני העולם.
תמה אני אם יש מישהו שיכול להסביר לנו אם הדבר העובר עכשיו על העולם
הוא מהלה זמנית ,אם זה ליקוי חמה או דבר המור יותר .איני יודע אם אפשר למצוא
בין כל הנביאים הפוליטיים והסוציאליים ,שקמו לנו במשד המאה האחרונה ,כאלה
היכולים להתפאר שראו בהוש איך הדברים יתפתחו ולאן יגיעו .אנחנו קוראים יום
יום בעתונים על מעשי המעה שאין להם שם ,ואף לא אנסה לקרוא אותם בשם
ולהסביר אותם .היה זמן ,כשקראנו כי ארץ פלונית נעשתה טרף לשיני עריצים ,לא
האמנו שעריצות כזאת אפשרית בעולם שלאחר המאה התשע-עשרה ,לאחר נצחונות
הדמוקרטיה ,לאחד נצחונות הסוציאליזם ,אחדי הכיבושים הגדולים של הפועלים .לא
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האמנו .ראינו בזה רק אפיזודה .כל זמן שהעולפ כולו עמד נגד עריצות זו ולא נלכד
ברשתה ,אפשר היה לחאמין שמחרימחרתים היא תחלוף ,שכל עריצות תהיה קצרת
ימים .עכשיו אנחנו עומדים לפני מצב שונה לגמרי ,לפני מצב שלא רק הלק גדול מן
העולם ,שקראו לו עולם תרבותי ,נמצא בשבי הנאציזם והפאשיזם )מושגים שאינם
מסבירים לנו בעצם ולא כלום ,כי על מה מורים המושגים האלה ,על היות״טרף או על
יםי־הבינים ז( — כי אם העולם כולו .אי אפשר לומר כיום שרק הלק מסוים של העולם
נמצא במצב זה ,וכנגדו עומד עולם אחר עם חיים משלו ,משטר משלו ,חירות משלו,
דמוקרטיה משלו ,שיש להם קיום ממש .כך אפשר היה לומד בימי הצאריזם ,למשל,
כשרוםיה היתה עולם סגור ומסוגר ,עולם בפני עצמו .אירופה ידעה אז שיש אנגליה,
צרפת ,גרמניה ויש גם רוסיה עם משטר מיוחד משלה .עכשיו נמצאים כבר הלקים
עצומים של העולם בצבת השלטון של הנאציזם .מה שהשיג היטלר בזמן האהרון,
מבחינת השלטון הפוליטי ,היא הרבה יותר ממה שהשיג נפוליון במשך כל מלחמותיו.
אץ עכשיו אף מדינה אהת ,־־־ ותהא זו המדינה התרבותית ביותר ,הדמוקרטית
ביותר ,ההזקה ביותר — שלא תנשום את אוירת הנאציזם ,שלא תחיח בפחד מפני
התקיף שיבוא מחר וישתלט עליה בכל מיני צורות .דבר זה הל לא רק על מדינות
קטנות ,על הארצות הסקנדינביות ,למשל ,שאץ להן מנוחה! לאו דוקא על ארצות
דרום־אירופה היודעות שעוד יום־יומים ומסע צלב־הקרס יתקרב גם אליהן» הדבר חל
גס על אנגליה שחיה במשך כל הזמן הזה בפחד ממש ,אפשר לומר אפילו בפניקה
ממש .אחרת אי אפשר להבין עכשיו את מדיניותה ,אהדת אי אפ&זד להבין מה נעשה
כיום בקרב העם הזה .יש באנגליח כמעט חבטחון הגמור שהצורר הוא התקיף ושצריך
לפייסו ,לשדלו ,אם אינם רוצים לעורר את הרוגז שלו .ברלין יכולה כיום לדבר על
זד! מי יכול להיות מיניסטר באנגליה ומי לא ן מי יהיה לרצון ומי לא יהיה לרצץ!
מינויו של מי ,בהירתו של מי ,יגרמו אהריהם מחר סכנת מלהמה .למצב זה הגיעה
אנגליה האדירה.
מתוך קריאה בעתונים יש לי הרושם שגם אמריקה ,שכל היי אירופה לא נגעו
בה בעצם — ,מלבד התפרצות אחת בימי וילםון — אמריקה אשר עשתה הכל למען
האיזולציה הגמורה ,לא רק מתמרמרת עכשיו על הנאציזם ,אלא יודעת ומרגישה
שזרועות הנאציזם יגיעו גם אליה ,ובדרכים שונות :אם על ידי הקולוניות הגרמניות
דפזורות בכל העולם ,אם על ידי יצירת כל מיני תאים של בגידה לאומית בכל ארץ
ןארץ ,ואם על ידי ארצות רחוקות — חיום על ידי יאפז וסין ,מחר על ידי הודו.
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כל הויכוחים שהעסיקו את אירופה עוד לפני זמן קצר — כל אלה םרו הצדה
מפני המורא הגדול שהקיף כיום את כל ארצות אירופה יחד עם מושבותיהן! המורא
מפני אותו הכוח האיום שנתגלה באותו חזיון שנחשב לפתולוגי ,שהיה מגוחך בעיני
כולם ,ובמשך שנים רבות היה ענין לקומוניסטים ללגלג עליו .החזיון הזה שחשבו אותו
לחולף ולא האמינו כי יש בכוחו לתפוס מקום בעולם התרבותי למשד זמן ממושך,
החזיון הזה נעשה לכוה השולט למעשה ,המפיל לא רק את מוראו אלא גם את שלטונו,
לא רק את צלו אלא גם את מרותו ,על העולם ועל תקיפי העולם.
לפני שאנהנו ניגשים לניתות מצבנו בתוך העולם ,עומדת לפנינו שאלה
חשובה ,והיא :היש בעולם זה כוה של התגוננות מפני הפחד ,או שהכוח הזה פג
ונחלש .לא אקבל על עצמי לענות על שאלה זו תשובה חיובית .יש עושים חשבונות
שונים ,מתנחמים בזה שבנאציזם פועלים כוחות של התפוררות מבפנים ,ובמקרה של
כלהמה לא יוכל להחזיק מעמד אלא זמז קצר ,כי המדינות הדמוקרטיות — כוחן
הכלכלי הזק יותר .ויש בענין זה דעות שונות .יש אומרים שאם הדמוקרטיות כולן
תהיינה מאוהדות ותרצינה להילחם תוכלנה לעמוד בפני הנאצתם ולשבור אותו.
בינתים אנהנו רואים פרוצס בלתי־פוםק של התרופפות פנימית של עמי התרבות.
בפשד השנים חאחרונות ראינו הפקרה בלתי־פוםקת של מכשירים ,של חפרים ,אפשר
לומר של נשק ,של מבצרים — גם של מבצרים רוחניים.
ראינו את הפסיכוזה הזאת של כניעה ואת הוסר הכשרון להתלכד לכוח אהד
היודע שבו תלויה הצלת העולם.
לא אנסה להיכנס עכשיו לניתוח היסטורי :איד התפתחו הדברים החל
1

מהמלהמה העולמית ועד היום .יש על זה הרבה תשובות של שיגרה .מספיק אם אצטט
את נאומו האהרון של ליאון בלום שנתפרסם בימים אלה .הוא פונה אל
ציבור־הפועלים הצרפתי ,אל מעמד״הפועלים אשר בראשו הוא עומד ,ואומד,
לא

אמנם

בצורה

של

תוכהה

גדולה

של מוכיח,

כי אם

בצורה

אלגית,

בקינה חרישית :היכן הייתם? האם תמכתם בי? איני יודע אם ליאון בלום
מעיז להביע מחשבה מרה זו בכל הדיסותה ,אבל נדמה לי שיש בדברים הללו כדי
לציין באופן הבולט ביותר את המצב הפנימי של אותם הכוהות ,אשר לכאורה צריכים
היו להיות הראשונים במערכה ואולי גם להפקיד את עצמם ולדעת כי מוטב להם
1

]הקודמת[
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שיפלו במלחמה ובלבד שינצל העולם .יש בדברים הללו כדי לציין את מצבם של אותם
ההלקים בדמוקרטיה אשר בעצם אין להם הרצון להילחם בפאשיזם ,בפהדם שמלהמה
נפאשיזס פירושה הגברת עסדות בלתיירצויות להם׳ הגברת העמדות של הסוציאליזם
והקופוגיזס.
מנסים להסביר את עמדתה של אנגליה במשך שלוש השנים האתרונות — החל
ממלחמת חבש ,ממלהמת ספרד ,עד ענין צ׳כוםלובקיה ועד מאורעות הימים האחרונים,
בזה שהמעמד השליט באנגליה מוכן להפקיד אפילו את אנגליה עצמה ,מוכן לנחול
מפלות ובלבד שלא לסכן את הסאשיזס ,משום שהוא מפחד ממה שיבוא לאחד מפלת
הפאשיזם .לכאורה ,אפשר היה להאמין שכנגד החלק השולט הזה ,אשר לעמדתו יש
הסברה מעמדית טהורה של חולשה ופחד — נמצאים בכל ארץ וארץ חלקים אשר
להם ,מטבע ברייתם ,לא מבטיח נצחונו של ד״סאשיזם שום דבר מלבד השמדה ,והם
מוכנים לשאת בכל האחריות של מלחמה בסאשיזם .איני מתכוון למלהמת מיטינגים
ואסיפות ,אשר בהם שופכים על היטלד ועל מוםוליני אש וגסרית ,אני מתכוון למעשה
הצלה ממש ,ליצירת אוירה חדשה של ליכוד העולם ,של ליכוד כל הלקי העולם ,כדי
להילחם נסאשיזס.
אם נתבונן לנעשה עכשיו בכל ההלקים האלה ,אם נתבונן אל כוחות הפועלים
לכל זרמיהם ,אל הכוחות הרדיקליים והליברלייס ,אלה אשר בסשד שנים הטיפו
לפאציפיזם ,לפירוק הנשק ,לאהבת רוסיה — לכל מיני דברים יפים! כשאנהנו רואים
היכן הם הכוחות האלה ,מה ןזםדתם ,הייתי אומר :מהי תבונתם המדינית — ,אפשר
להגיע לידי יאוש .לא אתעכב על דברים שקרו לפני ע^רים שנה < מספיק לראות איד
התנהג העולם הרדיקלי הזה ,העולם הסוציאליסטי והקומוניםטי ,במשד המש שנות
שלטונו של היםלר ,בזמן שאפשר היה כבר למשש את הסכנה בידים .במשד השנים
חאלו חזרו עדיין באנגליה )בפרט באנגליה( וגם בארצות נאורות אהרות בלי הרף על
סיסמאות של פירוק הנשק — כל אותן הסיסמאות אשר השיבותן יכולה להיות עצומה,
אילו הביאו לידי משטר פוליטי חדש בעולם ,אילו היו קשורים עם יצירת היים חדשים,
שלטון חדש ,יחסים הדשים בין העמים .אולם ,הגה השלטון הושמט מידי הפועלים בכל
מקום! החלומות לא התגשמו ן סכנת המלהמה הלכה וגדלה .בינתים ,תנועת הפועלים,
ולא היא בלבד ,כי אם כל ידידי הקדמה וכל ידידי הדמוקרטיה ,היו שקועים בהטפה
^ א ^ י ז ט והתיחםו נלגלוג ובביטול לכל ענין הגנת המולדת ,מפני שבתקופה ידועה
סילפו כוחות מעמדיים שונים את הרעיון הזה .תנועת הפועלים והדמוקרטיה התרגלו
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במידה כזאת ל מ ו צ ג י ם ש נ ש י ג ר ה  ,ע ד ש ה ש ת מ ש ו במושגים אלה ,גם ל א ח ר שניטל מהם
כל תכנם.
עוד

לפני זמן ק צ ר מ א ד נוסדה ת נ ו ע ה יפה מאד ,שבד .ה ש ת ת פ ו כ ל טובי

האינטליגנציה

באנגליה .הם ע ר כ ו כעין ב ח י ר ו ת  :מי מ צ ב י ע ב ע ד פירוק הנשק ,מי

מ צ ב י ע ב ע ד השלום .זה היה ב ע ר ך לפני ש ל ו ש שנים .ולפני שנתים ,ב ו ע י ד ת הפועלים
באנגליה ,ע מ ד אחד מן המובהקים ש ב א נ ש י היוניון ב ת נ ו ע ת הפועלים המקצועית

—

אדם מגושם מאד ,ב ע ל ש כ ל מגושם ,ש כ ל הזק מאד ו ב ר י א מאד ש ל אכר ,א ש ר כ נ ג ד ו
ע מ ד ו כל האלמנטים הרדיקליים ש ל ת נ ו ע ת ־ ה פ ו ע ל י ם  ,כ ל האינטליגנציה הפרוגרסיבית
והפאציפיםטית

— והאיש הזה ,חחזק ,הברוטלי ,המסמל את היוניוניזם ה א נ ג ל י בגילויו

היותר תקיף וגם היותר פשרני ,ע מ ד ו ד י ב ר אל פ ו ע ל י אנגליה בקול ר ו ע ד ו ב ד מ ע ו ת
מ מ ש  :האם יודעים אתם מה יש לכם באנגליה ז היודעים אתם מה השגתם באנגליה ז
המעריכים אתם את הייכם פה ו היודעים אתם שצפויה לכם סכנה ,שיקחו מכס כל מה
ש י ש ל כ ם ? וראיתי כמה וכמה אנשים ב ע ל י שם ב ת נ ו ע ת הפועלים א ש ר הביטו ע ל
האיש הזה הנבהל ,המזועזע ,שהרגיש בסכנה הגדולה ה א ו ר ב ת לאנגליה ,שהרגיש כי
ה מ ו ל ד ת בסכנה ,כ ע ל אדם ק צ ר ראיה ,שוביניסט ,שאינו ם ת ה ש ב בניגודים המעמדיים,
כ ע ל אדם ש ב ש ב י ל ו ה ש ו ב רק ריבוי ה ע ב ו ד ה ו ל ו גם ע ל ידי ה ג ב ר ת הזיון ,ו כ ד י ש י ו נ י ו ן
שלו ,או אחר ,יקבל יותר ע ב ו ד ה הוא מוכן ל נ ת ר ע ל אותה האידיאולוגיה ,ע ל אותו
ההינוד היסה והטהור ,אשר אנגליה ה ל י ב ר ל י ת והדמוקרטית קיבלה ב מ ש ד ע ש ר ו ת
בשנים.
ונוכה הסכנות ח ג ד ו ל ו ת ביותר אנו רואים ש א י ן כוח בידי הפועלים ל צ א ת
מ מ צ ב של אופוזיציה ,כ ל ו מ ד  :ל צ א ת מ מ צ ב ש ל הלק .א צ ל נ ו ב א ר ץ רגילים באופוזיציה
הנלהמת באמת ע ל השלטון ,א ב ל באנגליה אפשר לחיות שנים ב מ צ ב ש ל אופוזיציה
ב ל י שזה י ח י י ב מלחמה ע ל השלטון ,ב ל י שזה י ח י י ב לסיטואציה חדשה.

לכאורה

יכולה

ת נ ו ע ת הפועלים באנגליה ל ט ע ו ן ולהוכיח ש נ ע ש ו שגיאות ,א ב ל לא להסביר

איזו

ש ג י א ו ת שגתה היא במשד השנים הללו .והשגיאות הן ע צ ו מ ו ת  ,גם מבתינת

ע נ י נ י הפועלים וגם מ ב ח י נ ת עניני אנגליה .בזמן הזה מקיימת ת נ ו ע ת הפועלים באנגליה
אופוזיציה ,נ ו א מ ת נאומים נ ג ד צימבדלין ,א ב ל היא שוקטת ע ל שמריה ,איבה מחפשת
דרכים כדי ל צ א ת מן המסגרת ש ל שיגרה ע ל ידי קשר עם האימפריה ,ע ל ידי נםיון
ל ז ע ז ע את העם ,כדי לשים קץ ל מ צ ב זה א ש ר ב ו נ מ צ א ת ע כ ש י ו אנגליה .א ץ באנגליה
שום מרץ ,שום חזון ,שום מחשבה ר ב ו ל ו צ י ו נ י ת ש ל א לסי המוסכם.
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אנחנו רואים את המצב הטרגי שבו נמצאת תנועת הפועלים בצרפת בשנים

האחרונות .תנועת פועלים זו הצליחה להגיע לשלטון לאחר פוליטיקה של השתמטות
משלטון בפשד עשרות בשנים ,לאחד ויתורים על הגה השלטון .ידוע היטב באיזה
נימוקים השתמשו גם אוטו באואר בוינה וגם ליאון בלום בפרים כדי להימנע מלהיכנס
לקואליציה ,באשר הששו שעל ידי זה יפסידו את אמון הפועלים .הם אמרו :לא יאמינו
לנו אם נהיה בשלטון יחד עם בורגנים ,יחד עם ליברלים .והס נמנעו מקואליציה
וקיימו את המצווה שלא להיות שותפים בשלטון .על ידי זה נתנו לכוחות האויבים
להתבצר במשך השנים הללו .אולם ,לאחר שתנועת הפועלים בצרפת עשתה את קפיצת־
הדרד הגדולה ,את הקפיצה הרבולוציונית שהיתר .פרי ראיית הסכנה — סכנה שרוסיה
הרגישה בה מזמן — לא נמצא בה כוה של איםטרטגיה ,לא נמצא בה הכוח של
אורינטציה כדי לקיים בידה את השלטון הזה .מעמד הפועלים באנגליה לא הבין גם
הוא כיצד לקיים את השלטון ,וברגע שממשלת הפועלים ראתה סכנה של קיצוץ הסיוע
למובטלים היתד .מוכנה להתפטר ובלבד שלא לאבד את חנה בעיני מעמד הפועלים,
וכד הפקירה את הפועלים ואת אנגליה כולה לשלטון המוביל אותה לקראת סכנה .אותו
דבר בעצם עשתה תנועת הפועלים בצרפת שלא הבינה מה זה אחריות לשלטון ,מה
נקרא להתרכז סביב שלסון של פועלים ופה צריך בעד זה לשלם .צרפת הנמצאת עתה
על ןגברי פי פחת ,העומדת בפני סכנה של פאשיזציה מבפנים וסכנה של אינמיה
מבהוץ — ,מה הם הצעדים הרבולוציוניים ,כביכול ,שתנועת הפועלים שלה מנסה
לצעוד ,בלי להיות צפויה לסכנה של מפלה מראש ז
יש פדזיאולוגיה מעמדית־מםדתית שאפשר לשמוע אותה עד היום מפי הרבה
פועלים .באותם הימים שעמדה לפרוץ המלחמה — כל המשרתים שעבדו במלון שבו
גרתי בלונדון שינו מטבעם שלא לדבר .הפחד הגדול שתקף את אנגליה ,הזעזוע
הנפשי שעבר עליה הביא לידי כך שנפתח פיהם של האנגלים וכל אחד דיבר עם הבדו.
ואחד המשרתים במלון זה ,שהיה במשך שלושים שנה חבר מאורגן באי.ל.ס ,.תנועת
הפועלים הבלתי־תלויה באנגליה ,אמר לי :למלהםה זו לא אלד )הוא השתתף נבר
במלחמה העולמית(! מה ההבדל אם להי<הם בעד צ׳פברלין או בעד היטלר? )הוא
קיבל הינוד מעמדי במשך שלושים שנה ומתוך הינוך זה הבין שהמלחמה היא ענץ
של קפיטליזם רקוב השונא לפועלים( .איזה ענין יש לי להילחם בעד אנגליה ז בדברים
אלה שנאמרו בכנות וביושר לבב מצאתי מפתח להבנת כמה וכמה הופעות בתנועת
הפועלים האנגלית .ועוד אמר :אחרי המלחמה הזאת אין תקוה לקפיטליזם ,המלחמה
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תשים לי קץ .לא השוב כרגע לעמוד על הניגודים שבין שתי המימרות הללו ,אבל
שתי המימרות כשלעצמן הן פדי הינוד של שנים רבות .כשאני רוצה להבין עכשיו את
המימרות האלו שיש להן גושפנקה של דבולוציוניות — מימרות העושות בעצם את
השידות הטוב ביותר לא רק לכוהות האנטי״רבולוציוניים באנגליה ,אלא גם את
השידות הטוב ביותר להיטלר! כשאני מחפש אותה התפיסה הרבולוציונית באמת,
את הקריאה של הצלה אהרונה — ם.או.ם — .אני מוכרה להודות שאיני מוצא אותה.
דוקא בימים אלה נתגלה קוצר־הדעת וקוצר־החינוד של מפלגות הפועלים .במקום
שקיימת כבר תנועת פועלים הזקה ולוהמת הרי אין לה כלל רגש האהדיות לגורל
האדם .הפועל המאורגן באנגליה חושב שהוא אחראי דק לגורל היוניון שלו ,הוא
אהראי לזה ששכרו לא יקוצץ ,שהסיוע לא יוםתת ,הוא אהראי לדברים ידועים .אמנם
באחד במאי או באיזה חג אחר ,פעם לשמיטה ,הוא שומע גם על עניני העולם :על
פוליטיקה ,על היטלר — ,אבל אינו הושב כלל שגורל העולם נתון בידו ,שההיטלריזם
הוא באמת אויבו בנפש ושאין שאלת מלחמת המעמדות השאלה ההשובה ביותר כיום.
יש בתנועת הפועלים שורה של מושגים קונפםיונליים ,של כנסיה ,של
קהילה — ,אבל אץ הפועל חושב שקיים עולם כדבר־מה אחיד ,שיש לו גורל משותף
עם העולם ,שבפני האחדות הזאת מיטשטשת גם מלהמת־המעמדות .הניגודים המעמדיים
השובים דק במידה שהם משרתים את העולם ,את המושגים האנושיים ,את כל אותם
המושגים שהיו יפים מאד ,שמילאו תפקיד גדול בזמן פריהת הקפיטליזם ,שכבשו
אנשים ונתנו להם תוכן ידוע .אבל אין במושגים האלה עכשיו כל ראיה רבולוציונית,
כל הערכה של תפקידי הפועלים בזמן הזה ,כל התאמה למה שמתרהש בעולם .הגישה
שלהם היא גישה אגואיסטית של מעמד .כאילו קיציץ הסיוע ,השכר ,כאילו המלחמה
על שעות העבודה — כאילו זה קובע את גורל העולם .ודבר זה אינו נכון .ראינו,
למגמה ,בצרפת שבוע עבודה של ארבעים שעות והרבה תיקונים סוציאליים אחרים
שאילו נעשו בעולם אהד ,בזמן אהד ,לא בתקופת היטלר ,היו יפים מאד .עכשיו הוברר
שהתיקונים האלה אץ בהם ממש ולא השיגו את המטרה .המטרה אינה שהאדם יעבוד
רק ארבעים שעות לשבוע ,המטרה היא ליצור עולם של חירות ,של שויון .והנה הוברר
שתנועת הפועלים לא הבינה בתקופת שלטונה את הפרובלימות החשובות באמת
ונכנסה לרפורמות סוציאליות שלא היתה בהן כל התאמה למצב הפוליטי של העולם,
לא הבינה את הצורך בליכודו של רוב העם כדי לעמוד בפני הסכנות הללו .היא
החטיאה את המטרה .עד עכשיו אפשר היה לראות באיזו מידה העולם כולו ,בתוכו
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גם אלמנטים לוחמים כאלו ,נכנע בעצם לפני הפאשיזם .הפרוצס של כניעה התחיל,
לדעתי ,כבר לפני  20שנה .עכשיו ,לאהד שהוברר לכל אפיו של הםאשיזם ,לאחר
שהוברר מה שמביאה אחריה הכניעה לפאשיזם ,מה שהשיג לאואל אצל מוםוליני ,מה
שהשיג צ׳מברלין במינכן ,אנחנו רואים כניעה מסוכנת יותר — הכניעה מפני הכוח!
טבעו של האדם בכך שהוא מעריץ את הכוה ,שהוא נכנע לכוה .במשך  20השנים
האחרונות עשתה הדמוקרטיה האירופית את הכל כדי לערער את חאמון בכוחה ,כדי
ללגלג על עצמה ,כדי למצוא פגמים במשטר הפרלמנטרי ובעמדותיו המתעדערות .אפשר
לומר כי כוחו הדוהני של האינטלקט האירופי ,כל יפי רוהו — ,כל זה הושקע
בדבר אהד :בהמעטת ערכה של הדמוקרטיה ,בגילוי תולשותיה .כנגד זה עלה כוח שיש
בידו לכבוש את כל העולם ,שהכריז על עצמו כי אי אפשר לעמוד בפניו .והעולם
מתהיל להעדיץ את חכוח הזה .וגם אלה שאינם מסכימים לו בלבם ,גם אצלם נתעוררה
הערצה אליו.
לא כל מה שמעיז הכוח הזה לעשות מתגלה לפנינו .אביא לדוגמה דבר אחד
שהוא אפייני לכל הנעשה עכשיו בעולם .ידעתם בודאי שבנש התליט פתאום לצאת
את צ׳כוםלובקיה ולנסוע ללונדון .לכאורה אפשר להשוב :מדינאי ששיטתו נכשלה
לוקח לו הופשה .האמת אינה כזאת .האמת היא שבנש ברח מצ׳כוםלובקיה בהיסבא,
בסכנת נפשות! האמת היא שהיטלר דרש שיסגירו לו את בנש ,הממשלה הצ׳כו־
םלובקית לא היה לה כוח לומר :לא ,לא תסגיר את בנש .והמוצא היהידי שנשאר לו
היה פשוט — להימלט.
ד

או דוגמה אחרת .בודאי קראתם בימים אלה בעתונות שיאן מאםאריק יצא
לאמריקה בשליהות ציונית .רצונו של יאן מאםאריק להתקשר עם העם העברי ,לעבוד
בשביל העם העברי ,גמל אצלו בעצם הימים של נפילת צ׳כוםלובקיה .הוא ידע מה
פירוש נפילת ציכוםלובקיה ,הוא ידע שזה לא דק ענין של דכאון פוליטי ,אלא
שמבחינה רוחנית הוםלה הירושה של אביון הוא ידע שהעם הצ׳כי שיקום מחר לא
יהיה אותו העם הצ׳כי שבעדו נלחמו בנש ומאםאריק .אני ראיתי את מאםאריק בליל
חורבן צ׳כוםלובקיה ,באותו לילה שהצבא הגרמני נכנם לתוכה .כבר אז דיבר כמעט כאחד
מאתנו .לאחר שחבטיח לצאת לאמדיקח בשליחות ציונית אמר :אי אפשר לפרסם זאת,
כי יש לי אהות בצ׳כוםלובקיה ,וכל זמן שעניניה לא יסודרו ,אי אפשר לפרסם את
יציאתי .ורק היום הביאו העתונים את הידיעה על סורםטר ,הםוציאל־דמוקרט הצעיר,
שצ׳כוםלובקיה מסרה אותו לידי היטלר ,בידעה שבמעשה זה היא מוציאה אותו להורג.
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האם אפשרי היה דבר כזה בימי ניקולאי רומנוב ן בזמן שכל המדינה עמדה והגנה על
נתיניה ,על כבוד המדינה ,על האתיקה האלמנטרית ביותר.
אם לא לקחת בהשבון את אמריקה ,המסחדת פחות ,והמגלה צעדים ראשונים
של עמידה איתנה בפני הנאציזם — ,אין למצוא באירופה של עכשיו אף מדינה שתחא
מוכנה להיאלץ למלהמה נגד הםאשיזם .אין זה דבר קטן שהממשלה הבריטית הסכימה
להקדיש יום שלם בבית־הנבהרים לויכוהים על גרמניה ,לרדיפות בגרמניה .זה היה
זעזוע גדול בשביל העם הבריטי .נתנו לאופחיציונרים להביע צער והשתתפות בגורל
הפליטים .בודאי היה זה מעשה נועז מאד מצד בולדוין ,שחחליט לדבר ברדיו ולהכריז
בעצמו על קרךעזרה לפליטים.
סוף סוף מתחילה אירופה לעמוד על סכנה זו שהעולם לא ראה אותה מקודם.
גם עתה איני יודע אם רוב העולם מרגיש בה .אני מסופק בזה ,מלבה אולי ,חלקים
ידועים ,אישים בודדים שראו אותה מראש .מכאן אולי יצמה ,תוד יםורים גדולים ,תוד
םכנח גדולח לעצמו ,כוח שיעיז לשים סכר בפני מלכות הבגידה של היטלר בעולם.
לאור המצב הזה צריד לראות גם את מצבנו אנו .אולי ראו נביאי הציונות
מראש מה שיקרח ,ראו שחיי נכר אין בחם בטחון ,ואין בהם קבע! ראו גם שהאמנםיפ־
ציה היא דבר הולף .הרצל אולי ראה בחוש את גירוש היהודים מארצות רבות ,את
נישול היהודים מפוזיציות שונות .אבל האמת ניתנת להיאמר ,ששום אדם לא ראה
בחזון מה שקרה עכשיו בגרמניה ומה שמתהווה עתה בעולם )גרמניה אינה פרובינציה,
היא עכשיו ההלק המרכזי וחגדול ביותר של אירופח(.
איני הושב שיש הסברה לחזיון זה .אנחנו כולנו אוחבים לראות חזיונות בלתי•
מצויים ,כולנו אוהבים לתת הסברות ,והיו לנו תמיד הסברות לאנטישמיות ,למשל .כל
דור נתן את ההסברה התיאורטית שלו .המשכילים ,למשל ,ראו בכל רדיפות היהודים
בימי-הבינים ענין של אי-םבלנות דתית ,וחשבו שיחד עם התעוררות המצפון ,יחד
עם החירות הדתית יעלמו גם ההזיונות הללו .בתקופה יותר מאוחרת נהגו הסוציא
ליסטים לדאות את שאלת היהודים כשאלה של המעמד השליט ,של הכנופיה השלטת,
שיש לה ענין לעורר שנאה ואיבה ליהודים .באו המנהיגים הקומוניסטים וניסו להראות
על השדשים הכלכליים של השאלה .איני יודע אם יש איזו הסברה מדעית רציונלית
לנעשה עכשיו בעולם.
היטלר הבטיח להמונים סוציאליזם אחר ,לא של מרכס ,כי אם סוציאליזם
משלו .והרי צריד לעשות משהו .מה ה&א עושה ז במקום לעשות אכםפרופריאציה של
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כל העם ,הוא עושה אכםפרופריאציה של הלק מן העם .בינתים הוא יכ1ל להשביע את
ההמונים ,בינתים הוא יכול לזרוק נתחים לבריונים ,לגורדיה שלו .בכל עם ועם יש,
כנראה ,הלק שאפשר לשדוד אותו וזה ממלא תפקיד ידוע ביחסי המעמדות.
איני מניח שיש איזו הסברה רציונלית לכל התאנה הזאת ,לאיבה הזאת,
לסדיזם הזה ,להשק העינויים .יש להסתלק איפוא מכל הסברה רציונלית .נוסף עוד
דף חדש בהיסטוריה היהודית ,שדומה אולי לדפים אחרים ,ואולי גם עולה עליהם.
התפיסה שלנו את ההיסטוריה ,המושגים הסוציאליים והפוליטיים שלגו ,אין בהם כדי
להסביר מה שעובר כרגע על העולם .איני אוהב להשתמש במלים אלה ,הן יכולות
ליהפד למליצות .אם אפשר להביא לידי כד שהעם היהודי כולו ,על כל שכבותיו,
ירגיש במידה כזאת ובאופן כה פתאומי את גורלו המיוחד ,אם אפשר לזרוק אותו לתוך
גיגית של עינויים ,לאחר כל החלומות על אעןנםיפציה ועל סוציאליזם — ,אין זה מן
היושר ואין זה הוגן להסתפק באותם הביאורים התיאורטיים שאנחנו חיינו רגילים
להשתמש בהם .אם אין לנו ,לתנועה הציונית ,תשובה לשפיכות הדמים ,להידה האיומה
הזאת ,אם אין לנו פתרון תיאורטי למציאות הנוראה הזאת ,הרי לא נשאר לנו אלא
לחשוב שקרה לציונות מה שקרה לסוציאליזם .בסוציאליזם היו שני חלקים :חלק
שניתח את המצב ,שהסביר את הכרה הדברים — מה תהיה התפתחות חםוציאליזם,
מהו מעמד הפועלים ,ריכוז ההון ,המכניזציה של המשק! והלק שהסביר מח על מעמד
הפועלים לעשות ,כיצד להביא את התשועה .אפשר לומר שההלק הראשון נתאמת ,אבל
החלק השני — כל הפרוגנוזות שלו לא נתאמתו .כאן באה איזו הפרעה .כל הביקורת
השלילית על העולם — כל זה נתאמת < לא נתאמתה רק הפרוגנוזה על תפקידו של
מעמד הפועלים וכיצד עליו לסתור את השאלות.

ו

והציונות? כל הנבואות הקשות ביותר ,המרות ביותר ,כל הראיה האומרת
שלא יהיה מרגוע לישראל בעמים — כל אלה נתאמתו .יותר מזה :בעצם נתאמתה גם
האמונה בכוחה הגדול של ארץ-ישראל ,בכוהה היוצר של ארץ-ישראל .ואף על פי כן
אגו עומדים עתה ,אולי יותר מאשר בזמנים אחרים ,בפני סכנה לעצם הגשמת הציונות,
ואני רוצה לומר מהי הסכנה .אין זה נכון שהמשק שלנו אין בו כוח קליטה או אין בו
כוח קיום! אדרבא ,גם הנבואות הקשות ביותר נתבדו ובהרבה דברים אפשר להאמין
יותר מאשר קודם .משק אשר עמד במשד שלוש שנים במערכה כזאת ,בלי זרימת
כספים גדולים מההוץ ובלי עליה גדולה של הון פרטי! משק שמוכרח היה מתוך
רכושו המעט להשקיע כל כד הרבה כספים בהתגוננות ובשמירה ז משק אשר נשא
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באומץ כל כך הרבה אבירות אנושיות ולומדיות ובכל זאת מוסיף לבנות ולהתבצר!
עוד יותר :ישוב יהודי ,שהוא בעצם ישוב אמיגרנטי ברובו הגדול ושאולי מחציתו
באה לארץ רק בשנים האחרונות ,שגילה גם חוש של מולדת ,כוח התגוננות עצום
ואפילו התנדבות המדית יוצאת מן הכלל! ישוב שידע בזמנים רעים כאלה ,בזמן של
משבר ,לשלם ארבעים אלף לא׳יי לקרן הקימת וקרוב לשלושים-אדבעים אלף לא״י
לקרךהיםוד ,מהוץ ל״כוסד הישוב״ ,קרן הוםד־עבודה ,פדיוךעבודה ,מסדה אזרחי —
הרי כל אלה הם גילויים של אלמנטים ממלכתיים גדולים ,של אזרתות ,של הליכה
לקראת מדיגה שיש בה משמעת מרצון ,אף על פי שאיז לה כל כוח מהייב וכל שלטוז
מחייב .מכאן ,שלכאורה לא רק הנבואה השלילית שלגו התקיימה ,כי אם גם שהנבואה
ההיובית הולכת ומתקיימת — אולי באיחור ,אבל חולכת ומתקיימת.
ואף על פי כן ,עוד לא היתה צפויה םכגה להגשמת הציונות כםכנה האורבת
לה עכשיו .הסכנה היא :התקרב הקץ ,הנבואות השחורות ביותר נתגשמו — ההלק
השלילי נתגשם ,אבל החלק החיובי עוד לא התגשם ,אינו מוכן עדיין .ובשעה שהציונות
אינה יכולה לעזור להמונים שהחרב מונחת על צוארם ,הדי פירוש הדבר שהציונות
אומרת :אני מסתלקת מתפקידי! אמנם אני יכולה לבנות ישובים הדשים ,לקיים בתי•
ספר ,אבל ,רבותי ,עזרה והצלה תחפשו במקום אהד .בשעה שזרם הבריהה מתפזר
בעולם ואין ביכולת חציונות לעזור לצרת ישראל ,אז לא דק חחומר האנושי יהיה אבוד
בשביל הציונות ,אלא היא עלולה גם לאבד את ערכה בעיני העם ,ואז יונף הגרזן גם על
הציונות עצמה .זהו המצב שבו עומדת כיום התנועה הציונית .ברצון להפריד ,כסי
שעשה זאת המיניסטר הבריטי בבית־הנבחרים ,בין שאלת הפליטים ובין שאלת ארץ־
ישראל — מקור הסכנה.
איד בא כדבר הזה ? בודאי שאיני צריד להסביר לאנשי אדץ״ישראל את הצד
ההיצוני של הדברים :מיהו המופתי ,מה זה פוגרומים .כל זה ידוע לנו יפה מאד .ואף
על פי כן אני מעיז לומר גם עכשיו ,לאהד שלושים או שלושים ושנים חדשי
המאורעות ,שהכוה המתנקש בעצם קיומה של הציונות הוא לא רק התנועה הערבית,
הטרור הערבי .התנועה הערבית חיא דק מכשיר בידי רצון אחר .על במת ארץ-ישראל
הקטנח משחקים שוב כוחות עולמיים גדולים ,היכולים להפוד את התנועה הערבית
למסוכנת מאד בשבילנו .מה דאתה אנגליה על כד להיכנע לפני המופתי ו שהרי כל
מה שעשתה אנגליה במשך כל השנים ,בצורח זו או אחרת ,זוהי למעשה כניעה לפני
המופתי ,ומה שהיא עושה עכשיו זוהי כניעה במידה עוד יותר גדולה .למעשה עומדת
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אנגליה ומתחננת לפני הערבים .עד עכשיו עוד החזיקה אנגליה מעמד ,אבל כוחותיה
לא הספיקו והיא נזקקת לאבךםעוד ,לגאזי .היא עומדת ומתחננת לפני הערבים והם
מציגים לה תנאים ,המיפתי מציג תנאים לאנגליה .ונשאלת השאלה ,האם רשאית
אנגליה להזמין למשא-ומתן ערבים מחוגים שונים או רק את שליחיו של המופתי?
המופתי מסכים למשא־ומתן בתנאי שרק הוא ימנה את כל השליחים ,והמדינות
הערביות מתווכות בינו ובין אנגליה ומשתדלות להשכין שלום ביניהם .מהו הדבר הזה ?
יודע אני כמה רגילים אצלנו במקרים כאלה לחפש כל מיני חטאים שקטא זה
או אחר .איני רוצה לומד שלא היו שגיאות .אבל אם לחפש שגיאות אני חושב
שהשגיאה הגדולה ביותר שעשתה הציונות היא זו ,שאץ לנו כפלים אנשים ושאין לנו
כסלים קרקע .זוהי השגיאה הגדולה ביותר ששגתה הציונות גם לגבי אנגליה וגם לגבי
הערבים .אין להסביר את התנהגותה של אנגליה ,הנלהמת זה שלוש שנים בטרור
הערבי בלי יכולת לבער אהריו .ראינו כיצד ,בסוף שנת  ,1936בזמן שהטרור הערבי
עמד לדעוד לכאורה ,כיצד נתנו לו להסתלק בשלום ,ליםוג בשלום .וגם עכשיו ראינו
כיצד נתנו לטרוריסטים את האפשרות לצאת בכבוד ,כאילו מישהו מעונין שלא יכשלו,
ד

הלילה ,כאילו מישהו מעונין שלא יצאו בבושת פנים .מתעוררות שאלות עוד יותר
המורות .פתאום נתגלה שהמוצא היהידי הוא לכנס אותנו לועידת שולחן עגול ולא דק
עם ערביי ארץ־ישראל ,כי אם גם עם הערבים מהארצות השכנות .קשה להניה ,גם
מבהינת האינטרסים של אנגליה ,שאילו היתה באמת מעונינת להשכין שלום בינינו
ובין הערבים ,היתד ,מסכימה לכנס את כל החתולים בשק אהד .האם זוהי באמת הדרד
הנכונה למצוא פתרון לשאלת ארץ־ישראל ? אולי אפשר בדדד זו להשכין שלום בין
ארץ-ישראל לבין עיראק ,למשל ,או בין עיראק למצרים ,ואולי יש גם השבון לאנגליה
או ליהודים להתפייס עם הארצות השכנות ,אבל מה הצורך לכנס כל מיני ממשלות
ערביות ,שבעצם כל אחת מהן מתנגדת להברתה וכל אחת מהן חושדת בחברתה ? למה
צריכה אנגליה לכנס את כל הארצות האלו לועידה ? זוהי קושיה שאי אפשר לתרץ
אותה כלל .על כל פנים יש להניח שכל זה נעשה לא לטובתנו .ארץ-ישראל משמשת
רק אמתלה לניפוח התנועה הערבית ,ולא ,חלילה ,מפני שאבךסעוד ואנגליה אינם
יכולים להתקיים בלי מדינח ערבית בארץ-ישראל .חושבני שאילו היתה המטרה הבוערת
העומדת לפני אנגליה :סידור עניני היהודים והערבים בארץ-ישדאל ,היתה מוצאת
בודאי צורה יותר פשוטה .אבל לפניה עומדת שאלה אחרת ,שאלה הרבה יותר המורה:
הזרוע הארוכה של היטלר מגיעה לא רק לארץ-ישראל ,היא מגיעה גם למדינות
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ערביות אחתת ומסכנת ,אפשר לומר ,את עורק החיים של בדיטניה הגדולה .מצד אחד
עלולה תאנתו של ציר רומא-ברלין לשבור את אנגליה ,ומצד שני — חלומותיהם
האימפריאליסטיים של מוםוליני ושל היטלר נפגשו כאן יחד .לפיכך זקוקה אנגליה
בזמן הזה להוציא מידי אויביה את הפרובלימה הפאךערבית ולקהת אותה בידיה שלה.
משום כך היא מפהדת לעשות בארץ-ישדאל משהו העלול להרגיז את הערבים .משום
כד היא מוכנה לעשות להם ויתורים עוד לפני התחלת המשא־ומתן ,ומשום כך נוהגת
היא אתנו כיום באופן כזה ,אם כי יחד עם זה ,גם בידידות גדולה ובכבוד .היא לא
תאמר ,חלילה והם ,מלה רעה על הציונות; לא כסגנון שהיה מקובל בימי ועדת־שאו
ואצל מומחים אהרים שאנגליה היה שולחת לארץ-ישראל .כיום אי אפשר לשמוע
כמעט באנגליה ,במקומות אחראיים ,כמובן ,מחוץ למקומות פרו־ערביים ,דברים רעים
על הציונות ועל היהודים .בויכוה בביודהנבחרים נאמר עלינו שאנו הננו הקולי•
ניזטורים הגדולים ביותר שקמו לעולם ,לא פחות ולא יותר .אנגליה ,המדינה הקולי•
ניזטורית האדירה ,אומרת שהיהודים מצטיינים כמישבים ושצריך לקחת אותם ולישבם
בארצות חדשות .הדברים הגיעו לידי כך שאדם אחד — ידיד ,שכתב נגד המדינה
היהודית ,אבל כתב בעד הציונות ,אמר שאנחנו הננו גיבורים ולוחמים ממדרגה גמהה
מאד ומצא בנו עוד מידות טובות אחרות .דבר מ מ ה לזה היה ברוסיה .בשנת ,1905
שנת השביתות הגדולות ,כשהיו הפועלים מציגים לבעלי בתי־החרושת את דרישותיהם
על העלאת השכר ,הפהתת שעות העבודה וכד ולבסוף את הדרישה ליהם אדיב ,היה
בעל בית־החרושת אומר :יחם אדיב — כמה שתרצו ,אבל להעלאת השכר לא היה
מסכים .יחם כזה יש אלינו עכשיו באנגליה :עורכים למעננו תפילות בבתי-הכנסיות,
יש התרגשות אמיתית והשתתפות בצער ,יש נכונות לעשות צדקה וגם נכונות לקבל
פליטים ,אולי יותר מאשר היתה אנגליה רוצה באמת .עכשיו עומד סמואל הוד ,מיניסטר
הפנים של אנגליח ואחד מעמודי התויד של מפלגת השמרנים ,אשר לפי כל אפיו אינו
עושה רושם של אוהב-ישדאל ,ואומר במין צער ורגש וםימפטיה לפליטים ,שאנגליה
תעשה בשבילם כל מה שתוכל ,אבל לעת עתה לא תפרסם מספרים ,כדי שלא לעורר
אנטישמיות .כל זה יש באנגליה במידה עצומה ,ואל תהשבו שזוהי צביעות — זה
נהפך לצביעות רק מפני שכל זה בא לומר :הוץ מארץ־ישראל .לפנים אמרו ברוסיה:
חוץ מהיהודים ו עכשיו עורכים תפילות ,נותנים תרומות )וכל זה במין עקשנות
כזאת( — רק לא ארץ-ישראל! רואים את הדבר הזה כשיטה ,כקו ממשלתי בכל
העתונות האנגלית .אם במשד עשרים שנה סברה אנגליה שתוכל לקיים את שיווי•
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המשקל בינינו ובין הערבים ,הדי הגיעה עכשיו למצב כזה שהיא אומרת :הכותונת
שלי קרובה יותר לעורי .עכשיו ,בשעת םכנה ,קשה לי לזרוק הימה את
המטען המכביד עלי ,ואתם נמצאתם מטען לא נוח בשבילי .וכשוייצמן כינס כמה
מחברי הפרלמנט הבריטי ונאם לפניהם נאום שעשה רושם גדול עליהם ,כתב עתון
אנגלי המתיחם באהדה לציונות :יש להצטער שהדיר וייצמן אינו מתחשב במצבה של
אנגליה ,הד״ר וייצמן ,שנחשב לאיש נבון ומתון ,אינו מקל עלינו את מצבנו.
כיצד ישתנה מצבנו הפוליטי? זוהי השאלה שאנחנו צריכים לענות עליה
כיום .איני מכיר כרגע שום כוה פוליטי רציני אשר יהיה באמת מוכן להידחס על
הציונות .עשינו עכשיו דבר גדול ויפה מאד באמריקה )בעיני הדבר הזה גדול באמת(
והוא :אחדות היהודים .מיליוני היהודים באמריקה ,שלכאורה אין להם כל זיקה
לציונות במובן האידיאולוגי ורבים מהם גם מתנגדים לציונות — נדלק בהם פתאום
הניצוץ היהודי והציונות התהילה קיימת בשבילם .זהו ,לדעתי ,דבר גדול מאד ,מעץ
עידוד רב בשבילנו .במובן הפוליטי — ,יתכן מאד שהשדיול האחרון שקיבלנו בעצם
הימים של סכנת המלהמה ,יתכן שהוא קשור בהרבה בלחץ שלהצה אמריקה .אין
אמריקה עושה את ענץ הציונות לענץ שלה .איני יודע אם גם רוזבלט ,המגן עלינו,
מתיחם לענין ארץיישראל באמון ,מאחד שגם ליהודים אץ אמון גדול באדץ-ישראל.
כולנו יודעים את האמת ,כי גם לציונים חסרה האמונה שארץ-ישראל היא היא
שתקלוט מאות אלפים פליטים .ולכן אני אופר :איני דואה באופק כל כוח פוליטי
רציני שיוכל מצדו ,מבהינת השלטון ,לשבור את הקו הזה של מדיניות אנגליה העובר
עכשיו לפנינו < את פולין ורומניה ,המאיימות בגירוש היהודים מתוך חיקוי למדיניות
הואצית ,בודאי שאין להביא בהשבון .אני מתאר בפניכם את המצב לא כדי לומר:
איש לאוהליך ישראל! אין לד תקוה! אלא כדי לומר :יש כוח אחד שבו תלוי הדבר
ואנו הננו הכוח הזה .אל תשתוממו ואל תראו בזה הגזמה .במלחמה לא הכל נמדד
בכמות ,לא חכל גמדד במספרים ובעמדות חזקות — יש בעולם גם מידה אחרת של
כוח .אילו היתה הרפיבליקה חםפרדית חולכת בדרכים בחם חלכו שאר הדמוקרטיות
באירופה ,מזמן לא היה נשאר זכר ממנח .מבחינת חרחמים ומניעת שפיכת דמים אולי
כדאי היה יותר שספרד הרפיבליקאית תיכנע לפרנקו! מתוך דחיסה יפה של אהבת
השלום — אולי כדאי היה יותר שהיא תותר על המלחמה .אולם ,אם הרפובליקה
הספרדית אשר עמדה כבד עשרים פעם לפני אבדון גמור ,היה בה הכוח לא להיכנע —
ישנה אולי תקוה שהיא תציל את עצמה .ואם תציל את עצמה לא תהא זו הצלתה של
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ספרד בלבד — יהיה לה תפקיד עצום גס בהצלתן של ארצות אחרות באירופה .יתכן
שיבוא יום ואנגליה וצרפת תבכינה פר על שנהגו עס ספרד כפי שנהגו.
כשהחרב מונחת על צוארך אין לך אלא אתת משתי הדרכים :או להיכנע
ולומד :יותר אין לי מה לעשות — ואז ,ברגע שאחד הצדדים הלוהמים נכנע ,נגזר
דינו ,כי אין רהמים בדין! או שהצד הזה ,שעליו מאיימת הסכנה ,יאמר :א^חם עד
טיפת דמי האחרונה ,ואז יש לו שאנםים לנצחון ,מפני שקונםטלציות פוליטיות
משתנות ואויבים מתקרבים .פי חשב לפני הודש ימים שתקום ברית בין רוסיה
ופולין? דבר כזה לא היה כלל באופק המדיני .כל הפוליטיקה של פולין של השנים
האהרונות היתד! הפוכה מזו .והנה בא מצב ששינה לגמרי את הקונסטלציה הפוליטית.
אותו דבר ראיגו גם מצד הסוציאליסטים ,ובפרט מצד הקומוניסטים .אילו היתד! קיימת
ברית פוליךרוםיה לפני ענין צ׳כוםלובקיה ,יתכן שאירופה היתד .נמצאת עכשיו במצב
אהד ,וההיסטוריה של אירופה היתד .מקבלת מפנה אחר .דבר זה איהד לבוא ,כפי שגם
הרבה דברים אחדים איחרו קצת לבוא .תפקידנו הוא לא להחמיץ כל שאנסה שתוכל
לצמוח לטובתנו .לדעתי ,דבר זה הוא אפשרי .לולא נלחמנו כאן כפי שנלחמנו היה
דינה של הציונות נהתד מכבר והעליה לארץ היתה נפסקת מזמן .יש בנו הכוח
להילחם לא מפני שאנחנו אויבים לבריטניה .איני יודע למי עוד יכולנו להיות אוהבים
ונאמנים אם לא לבריטניה  1אם ישנה מדינה שיש לה לא רק חובה כי אם זכות ,אם
ישנה מדינה בזמן הזה שממנה ישנה איזו אפשרות גם של עזרה ,אשר עניניה החיוניים
אינם עומדים נגדנו ,אלא הםיטו&ציה מעמידה אותם נגדנו — הדי זו בריטניה .איני
אומר :מלחםח לנו באנגלית .אבל אם אותו עתון חשוב דרש מוייצמן לא להכביד על
אנגליה את הליקוידציה של הציונות ,אומר אני :תפקידנו הוא להכביד על אנגליה
ככל האפשר את הליקוידציה של הציונות ו לזה אנהנו הזקים למדי .איני יודע אם
נלד לועידה ,לשיחות הללו בלונדון ,או לא .עדיין דנים על זה באכםקוטיבה והדעות
מהולקות .אם כי אני בעד קואופרציה עם אנגליה ,הריני נוטה לחשוב שאץ אנחנו
צריכים להשתתף כיום בשיהות .אם אפשרי מצב כזה ,שאגגליה מודיעה בפני העולם
שאינה יכולה להכניס את הילדים לארץ מפני שזה עלול להזיק ולסכן את השיחות —
יש בזה סכנה גדולה .יתכן שההנהלה תחליט שאנחנו צריכים להשתתף בשיהות הללו.
ויתכן שבעוד חודש־חדשלם תצאנה השיחות לפועל .איני בטוה בזה .בינתים הענינים
אינם מסתדרים .אנגליה רצתה שסוריה תשתתף בשיחות וצרפת לא הסכימה ,אנגליה
רצתה שתימן תשתתף בשיחות ומוםוליני לא הסכים .אם אנגליה מסדרת את הדברים
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בשביל פתרון שאלת ארץ־ישראל ,מה איכפת לה לצרפת אם סוריה תלך

לועידה ? אבל כינן שצרפת יודעת שהמדובר כאן הוא על ריכוז הכוהות הערביים ,הרי
עם כל הידידות של ציד לונדוךפרים ,אין צרפת מעונינת שםוריח תצא מתחת חסותה
ותיכנס תחת הםותה של אנגליה .מוםוליני ,מצדו ,אינו מעונין שהנסיך מתימן יםע
ללונדון וששם יסדרו אתו את הענינים .איני יודע איד יתפתהו עצם עניני הועידה
שאנגליה משדלת את המדינות הערביות להשתתף בה והמדינות הערביות ,,לאזן זיד
בעטך .אבל אם גם תצא הועידה לפועל ,עלי לומר שאיני רואה בועידה זו כל שאנםים
להסכם .היינו יכולים להסכים לאלף דברים ,אילו עמדה רק שאלה של עזרה כספית
לסיתות המדינות הערביות .אנהנו ,כידוע ,עשירים מאד ומוכנים לשלם בעד הכל ביד
רחבה ובכל מיני תשלומים :בכסף ,באיניציאטיבה ,בפוליטיקה ,במדע ,־־ שום דבר לא
יכבד ממנו — אנחנו מוכנים כל זה לשלם כדי לקבל את הסחורה האחת :הגשמת
הציונות .בעד הגשמת הציונות אנהנו מוכנים לשלם הכל ,אבל לא בעד הגשמת
הציונות אין אנהנו מוכנים לשלם אף פרוטה .אין אנחנו לא מיסיונרים ולא
פילנטתפים .באנו לכאן כדי לסדר את חיינו ובעד יחסי שכנות טובים אפשר לשלם
הרבה.
אבל היטלר מבטיה לערבים במשא־ומתן סודי לא דק לסגור את העליה ,כי אם
לזרוק אותנו הימה .איני רואה איפוא שום שאנםים לפתרון מעשי ,לאיזה הסכם
בינינו ובין המדינות השכנות .ומשום כד אני סבור שאם נלד לועידה — ,תפקידנו
להיות חפעם קשים כחלמיש ,תפקידגו הפעם לגולל את ענין הציונות ביד רמה .אם יש
עס יהודי ,קודם כל בארץ ,ואם יש עם יהודי בעולם המכריז שהוא לא יםוג ,אז גם
סגירה וכבילה אינן קובעות .כמובן ,הם גורמים ליםורים גדולים ,אבל אם יש כוה
לעם להילחם — להילחם לא רק בפראזיאולוגיה ,באסיפות ובמיטינגים — הדי עם
שהחליט לחזור לארצו יהזור אליה .עם שההליט לא לקבל על עצמו את הגזירה
החותרת תחת קיומו — עם כזה אי אפשר לדכא ולשבור אותו.
שאלת הציונית היא שאלת גודל בשבילנו .אנחנו צריכים להגשים את הציונות
בסיטואציה העולמית הקשה ביותר .היו גם סיטואציות סובות ,אבל אנחנו לא היינו
מוכנים .לדעתי ,לא היה זמן יותר טוב להגשמת הציונות מאשר בימי עבד־אל-חמיד.
לפני מלהמת־העולם היתה הארץ חסשית .העליה ,אמנם ,היתה סגורה ,אבל איש לא
ארב על החוף ,ואם גם ארב — די היה בבשליקים אהדים והענין הסתדר .אולם
היהודים היו רחוקים אז מהציונות .ההיסטוריה נתנה לנו זמן מסוים ומוגבל מאד
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להגשמת הצי1נות — זהו בעדך הזמן בין םלהמת־העולם הראשונח ובין םלחמת־העולם
השניה .אין אנחנו מבקשים את המלהמה ,אבל אין בידנו גם למנוע אותה .ואם
מלחמודהעולם השניה תבוא ותמצא אותנו חזקים בארז הזאת — אז ,מי שינצה
במלחמה זו מוכרה יהיה להתהשב עמנו .הזמן שנשאר לנו הוא קצר מאד .עכשיו
רוצים לפתות אותנו בכל מיני פתרונות .כמעט יום יום מציעים לנו טריטוריות
הדשות בשביל אינפילטדציה של היהודים ,בשביל פיזור היחודים בכל קצוי תבל.
וידוע הדבר שפיזור היהודים ירבה את האנטישמיות בכל העולם .אין מדברים
עכשיו על הציונות ועל ארץ־ישדאל כעל אבספרימנט ,אבל דוקא משום כד מנםים
להדק את ההבל על צלארנו .עלינו להגיד :היהם אלינו ,האהדה אלינו ,ההשתתפות
בצערנו ,תיבחן רק באתת :או שאתם מאפשרים לנו את בנין ארץ־ישראל ואז אנחנו
חושבים אתכם לבני־ברית ,או שאתם עושי־דברו של היטלר .עמדה כזאת לא תחייב
אולי שינוי יסודי של האורינטציה הפוליטית ,אבל תהייב מפנה בפעולה ,מסנה במשא־
ומתן ,מסנה בהערכת הכוהות .במשך השנים הללו למדו האנגלים להעריך מאד את
הערבים — ואנחנו ראינו זאת — ככוח לוחם ,וכמעט שמדברים עכשיו על המוסתי
בכבוד ,כפי שדיברו על גגדי ועל לוחמי־תירות גדולים אתרים .אותנו למדה אנגליה
לחעריד ככוח בתה ,ככוה מישב — עכשיו היא צריכה להתחיל לחעריד אותנו כעם
קשדדעורף.
איני מדבר עכשיו על שום תכניות של פעולה .עוד לא הגיעה השעה לקבוע
תכניות מסוימות .מה שתשוב לדעת זהו :שגורל העם היהודי וגורל ארץ־ישראל נתון
בידי הקומץ הקטן בלבד הנמצא בארץ .כניעתו הוא תכניע גם את העם העברי.
מלהמתו הוא תוכל להציל לא רק את עצמו ,אלא את העם היהודי כולו .דברים אלה
אי אסשר לחםביד בהוכחות םכמטיות — צריד להיות אותם ,להרגיש אותם .ואני
מרגיש אותם .יש לי הבטהון שאנגליה תנסה להילחם בנו ,אולם כשתראה שחמלחמה
היא הזקה ,שאנהנו עומדים בההלטיות גדולה ,שאיננו נסוגים — אז תהפש דרכי
שלום אתנו .אינני אומר שאנחנו צריכים לנקוט בדרכי מלחמה של הערבים ,מצבנו
האוביקטיבי הוא אחר )אנחנו ניבנה על ידי זה שנבקש דרכי שלום עם הערבים( .אבל
כשעם נמצא במצוקה ,על סף היאוש ,ללא מוצא ,הוא מוצא דרכי מלהפה ודרכי לחץ
אהרים משהיו לו עד עכשיו .כל זמן שרבים בציונות האמינו שאפשר להעביר את
ההגשמה הציונית בדרד הקלה ביותר ,אי אסשר היה להציע או לקבל מסנה מדיני
רדיקלי בציונות .אבל אם נגיע לידי משא־ומתן וכל הקלסים יתגלו -־ והם מוכרחים
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פעם להתגלות — אזי מוכרה ,לדעתי ,הקומץ חזה שישנו בארץ לומר :אנחנו כולבו
הננו עכשיו חזית יהודית! ואז ,אם מה שעשינו עד עכשיו עורר חלקים ידועים בעם
היהודי לעזרה כספית לישוב ,הדי מלהמתו של הישוב ,מלהמה על הדבר העיקרי
שאנו מצווים להילחם עליו :מלחמה על העליה ,על התפשטות ,על הופש הבנין
שלנו — ,מלהמה זו עלולה לעודד בעם היהודי כוהות הדשים .בהיותי בחוץ-לארץ
הרגשתי כיצד ההיאבקות הזאת מגלה כוהות שהציונות לא ידעה אותם עד עכשיו .תמיד
חשבו שהציונות שואבת רק מהבאר שהיא הפרה בעצמה ולא נגעה בשכבות הרחבות
בעם היהודי .והנה נזדמז לי לראות חוגים זרים לגמרי ,חוגים בעלי עדך ,בעלי משקל
והשפעה ,אשר פתאום נדלק בהם הניצוץ היהודי מסדש.
לא נעים הדבר להטיף מוסד ולבקר לאחד המעשה .אבל כשאני מסתכל ,למשל,
בשאלה הקרקעית שלנו)ועליה קל לי לדבר יותר מאשר על שאלת העליה ,אני מכיר
קצת מה שיש לנו בשטח זח( ,מוכרח אני לאמוד שלא היה שום הכרה בדבר שהמצב
הקרקעי שלנו ישאר כפי שהיה עד עכשיו .מקובל אצלגו לומר ברגש :ק ח הקימת!
קרקע! — אבל הרבה הטאו האנשים בארץ להכרה העמוקה של ערך הקרקע ,של ערך
לאומיות הקרקע .צריד שיהא מצב כזה שלא רק אדם כהנקין ,כי אם האדם הרגיל,
יקום בבוקר ויהשוב :ההרחיבו את שטח הקרקע שלנו ז ההכרה שזוחי המלחמה שלנו,
שכאן הכיבוש שלנו — היא שהסרה לנו .אינני יודע כמה זמן ידרש לנו כדי למלא
את חחםר .עוד בראשית חויכוח על ענין החלוקה אמרתי :יתכן שהמדינה לא תקום,
אבל את החלוקה ינסו להגשים במגמה הידועה ,שיש בה סכנה גדולה מבחינת השטת
הקרקעי שלנו .אילו ,למשל ,היתה המכונה הציונית ערה יותר ,נכונה יותר לםלהמה,
ואילו נשאר לנו זמן ,אפשר היה עוד מהר לעשות את הדבר הגדול .אבל איני רואה,
לא בישוב ולא בציונות ,את המשוגעים לדבר האחד אשר יאמרו :אנהנו מ ו כ ר ה י ס
לעשותו.
תמיד אני משתומם :מדוע בדברים העיקריים והגדולים ,שיקבעו בודאי את
חיינו בארץ הזאת ,אין משקיעים אותו המרץ שמשקיעים לפעמים בדברים חסדי-
ערך או בעלי ערד שלילי ז הייתי חפץ שהחברים יהשבו על גורלה של תנועת הפועלים
ותפקידה במצבים כאלה .האם אנחנו ,הקומץ הנמצא כאן ,האם אנהנו ,מבתינת הכוה
שלנו ,מבחינת העיד שלנו ,מבהינת האוירה הפנימית שלנו — ,האם אנהנו מוכנים
לשמש מכשיר במלהמה הזאת? זוהי השאלה הגדולה .איני מאלה האוהבים לדבר
בתנועת הפועלים ברוח אני ואפסי עוד׳ או מעמדי ואפסו עוד .איני חושב שענין
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הציונות כולה הוא רק ענין שלנו .אני חושב שהובת הפועל היא להביא בחשבון את
כל הגורמים האהרים .מידה זו של זלזול באידיאלים של אחרים אף היא הנה
מהמושגים שלפני המלהמה הקודמת שאבד עליהם כלה .אז היה אולי כדאי לספר
לפועל שהוא מלה העולם והשאר אינו קיים ,שהוא העיקר ולא האיגטליגנט .זו היתה
אחת השיטות חאגיטציוניות שפשטה את הדגל במידה קשה מאד .על כל פנים ,לגביי
מצבנו בארץ אביא זאת תמיד בחשבון ואדרוש מכסימום של קואופרציה במסגרת
חקונםטרוקטיבית שלנו ,בלי כל רצון לפתח אצלנו יחם של ביטול לאחדים .אני
חושב ,בלי כל הגזמה ,שאנחנו צריכים לחכיר את משקלנו אנו בציונות ,בישוב,
בהגנה ,את משקלנו בסידור העליה ,את משקלנו בבנין המשק בארז ,את משקלנו
בהנהגת העם עכשיו .הייתי רוצה מאד שתהיה קואליציה עממית בציונות עם המעמד
הבינוני ועם שכבות אחדות בעלות ערד .איני עושה את החשבון התגרני :מי יפסיד
ומי ירויח .אותי מענין שברגע של הכרעה יהיה מכסימום של שיתוף ,שיתוף שיטיל
עלינו חובות רבים :שיחייב שויון ,שיחייב חלוקת הסבל בין כל חאנשים ,שיחייב,
במידה ידועה ,אם לא משטר סוציאליסטי ,אבל משטר שיש בו הרבה מאד אלמנטים
סוציאליים ושכל החוגים האהרים צריכים יהיו להרכין את ראשם בפני משטר זה.
אי אפשר להשיג דבר על ידי ביטול ,או זלזול ,או דיכוי ,כי אם על ידי שיטה פוליטית
מהושבת המביאה בחשבון את כל הכוחות בעם ,השמה אותם בעול והמובילה אותם
בתלם של ההגשמה .אבל ,בין שנצליה במידה מלאה או לא — ישגו כוח שהוא גם
בכמות וגם במשקל הכוח הקובע וחמכדיע .המלחמה שלנו היא על הצלת הציונות ,על
הצלת הפליטים היהודים ,על אפשרות של חיי תירות בארז ולא חיי גיסו ,ולא היי
גלות .לא כל הישוב ולא חלקו הבורגני היה שותף למלהמה הזאת .המאורעות הכניסו
חלקים רחבים יותר לתוד המערכה ,אבל תמיד היה הלק אננגרדי בכל דבר והוא
שהכריז על המלהמה ,עשה צעדים ,הלד בראש .אין זה מקרה ולא ענין של איזו
יחםנות מיוהדת .ההיסטוריה העברית רצתה שבתוד הקומץ הקטן של הפועלים בארץ
יוצק מרץ גדול ,יתגלמו חלומות של דורות ,והרבולוציה העולמית שהלמו עליה דורות
תמצא את נושא־דגלה בהלוץ העברי .מה שלא היה בזמן של היבודציון ,מה שלא היה
בזמנו של הרצל — קרה בתקופה זו .נוצר סוף סוף הנושא למלתמת החירות של
ישראל .זהו כלי יקר מאד .מי שישבור את הכלי הזה מתור איזו מגמות שהן לא יוכל
לחתפאר שבאיזח מקום שמור כלי אחד במקומו .אם דבוטינםקי התאמר לשבור את
חכלי חזח ,נוכחנו לא רה שלא יכול היה לשבור אותו ,נוכחנו גם בדבר אחר :שלא
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היה לו מה להציע לעם העברי תמורתו .ואיני חושב שמאיזה צד שהוא יכול לבוא אחר
במקומו .אם יתנפץ ,יתמוטס ,יפורק ,איני רואה היכן ישנו כיום ביהדות הכוה אשר
יוכל לבוא במקומו .אני רואה כוהות אשר היו יכולים להצטרף אלינו ואשד אינם אתנו
בתור ההסתדרות ,אשר עומדים בפלוגתה אתנו ,אבל מחר יכולים להיות אתנו.
במה דברים אמורים ז אם הכלי הזה נשאר בשלימותו ובטהרתו .אולם לכלי
הזה נשקפת סכנה .אני קורא במשך שנים ומזהיר מפני הסכנה הזאת ,שאני רואה אותה
כגדולה וחפורה מאד ,וקריאתי כקול קורא במדבר .אוהד עוד יותר :אני דואה את
הפרובלימה הזאת של שלימות התנועה שלנו — תנועת הפועלים שלנו — כפרובלימה
כללית .איני רואה את תנועת הפועלים שלנו כיחידה נפרדת מתוך תנועת הפועלים
בעולם ,ואני רואה מה שעובר על זו האחרונה .יש דברים שלא לימדו אותה קודם
בימי מרכס וקאוטםקי ,אבל דבר אהד לימדו אותה :תורת אחדות מעמדות הפועלים.
נוכחנו בזאת במשך כל ההיסטוריה של תנועת הפועלים מאחרי המלחמה העולמית,
נוכחנו שמעמד הפועלים ורצון האחדות ,כלומר ,רצון התלכדות ההמונים ,הם חטיבה
אחת היוצרת משקל שכנגד לכוחות אחדים ,ובכוח אהדותה היא עומדת בפני כוחות
אחרים ,שאין להם היכולת ליצור את האחדות הזאת .באהדות רצון ההמונים ,ברגש
ההברות — בזה עלינו על מעמד הבורגנות .אבל באו חמאורעות של השנים
האחרונות והוכיהו באיזה פירוד הלבבות ובאיזה פירוד הדעות הי מעמד הפועלים .אין
כל ספק שאחד הגוורמים ההשובים לתבוסת הדמוקרטיה והסוציאליזם בעולם הוא
הכשלון הפנימי של תנועת הפועלים ,אי־היכולת ליצור בתוכה אוירה של בירור
חברתי .תנועת הפועלים לא הצליחה בזה ובאה על שכרה ,וכל העולם בא על שכרו.
אנחנו כאן היינו אולי היהידים בעולם שתפסנו משום מה את הענין בכל
רצינותו ולכל עמקו ויכולנו להתפאר בזה שהובלנו את תנועת הפועלים בארץ מאיחוד
לאיחוד .בודאי ,הרבה מעלות טובות יש למעמד הפועלים בארץ והרבה דברים עמדו
לעזרתו ,כשם שעמדו לעזרתו התכונות הטובות שהביא אותן מבית אבא ,מהחדר או
מהרבולוציה הדוסית .כל אלה עזרו לו .ועזר לו עוד דבר :שהציונות הכירה בו שהוא
עושה שליהות יהודית ציונית ,והיא עזרה לו לא רק מתוד ידידות ,אלא גם מתוך
היאבקות .אבל ,נוסף לכל ,בא הדבר הגדול הזה של מגמת האיהוד ,אשר השתלטה
בתנועת הפועלים בארץ והיא שעזרה לו לגלם ,לנצל את כל ההזדמנויות הטובות ואת
כל תכוגותיו וסגולותיו הטובות.
יש לי רגש מר מאד .זה כמה שנים אני הושש שמגמה זו הולכת ומתרופפת
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ועומדת בסכנה .זה כמה שנים שתנועת הפועלים בארץ חדלה לטפח את ההכרה הזאת
והיא הולכת ונעשית ,הייתי אומר ,ככל הגויים וככל תנועות הפועלים בעולם .את
ההבדל בין תנועת הפועלים אשר מגמתה היא איחוד המעמד ובין תנועה אשר מגמתה
האוביקטיבית היא פירוד המעמד ,כפי שראינו זאת בםוציאל״דמוקרטיה הרוסית לפני
המלחמה ,בימי ,,איםקרה״ ולנין ,אשר מגמתה האוביקםיבית היתד .פירוד המעמד ,עם
בל התוצאות הכרוכות בה ־־ אפשר להגדיר כד :שאם התנועה היא אחידה בדוחה
אין גיגודי־דעות גדולים ורציניים ,ובמצב ידוע גם ניגודים אישיים וגם ניגודי
אינטרסים שונים מפוררים אותה .אני יכול לומר מתיר נםיוני שהמפלגה שעבדתי בד.
במשך שנים ,מפלגת ״אהדות־העבודה״ ,לא ידעה כלל גיגודים אישיים — ,היא יחמי.
רק ויכוחים אידיאולוגיים ,גם הם לא כל כך חדים ,המגמה היתד .תמיד להנץ זה את
זה .הדבר המציין היי תנועה אהידה הוא :שבה אפשריים םלחמת־דעות ,ויכוחים,
בירורים ,אבל אין בתוכה פלהמה על שלטון .מלחמה על שלטון מתנהלת רק עם
מעמד אחר ועם מפלגות מתנגדות .בתוד המפלגה אין שאלה של גצ&נות — יש שאלה
של היפוש דרד .במקום שהאנשים בתנועה מתחילים לראות את המפלגה כאוביקט
של כיבוש ,כאוביקט של שלטון — שם ,לדעתי ,אורבת הסכנה .הסכנה לא באה פתור
דעה נכונה או בלתי-נכונה .אין שום סכנה בצמיחת תורות חדשות ,אין סכנה בתילוסי
משמרות בתנועה .יש סכנה שאני רואה אותה ,לצערי הרב ,זה שנים רבות לא רק
בתל-אביב ,אלא בשטה הרבה יותר גדול בארץ ,והיא ראיית המפלגה כאוביקט של
כיבוש — ,אולי מתור מגמות טובות ביותר ,מתוד מגמות הלוציות  -־ אבל כיבוש
שיכול לבוא לא על ידי הסתגלות הדדית ,לא על ידי התלכדות פגימית ,אלא על ידי
נצחון של הבר על הבר .דבר זה מוכרה להביא בדרד הטבע לידי התנוונות ,לדרכי
המלהמה המקובלות במלחמת המעמדות ,לפירוד הלבבות במסגרת של תנועה אתת,
של מפעל הלוצי אהד ,של מפעל ישובי אהד .מכאן אורבת באמת הסכנה .מפלגתנו
בארץ אינה עומדת אולי במרום גבהה .הייתי מתריע מפעם לפעם על פגימות שונות.
לא תמיד הייתי מסכים עם החברים בכמה וכמה דברים .בכל זאת לא ראיתי בזה
סכנה לקיומנו .ידענו שאנהנו משלמים בעד השגיאות שלנו ,בעד השגיאות שעשו
טובי הברינו ,אבל בזה לא ראיתי סכנה לקיומנו ,מפני שאפשר לשגות היום ומהר
לשיב ולתקן ,אפשר להזור ולהשתדל לתקן מה שקילקלו בזמן ידוע .אבל ,אם הכלי
התנפץ — אין לו תקנה! אם הכלי יםדק — לא יוכל להכיל בתוכו מה שצריך היה
להכיל ,לא יוכל לשמש את התנועה.

ב .כ צ נ ל ס ו ן

324

יש שאינם מבינים מדוע ,בשעה בוערת כל כך ,אני מעורר דוקא שאלות של
המפלגה .אני חוזר על זה כמו על קריאת הצלה :עלינו להתכונן למערכה קשה עד
מאד כמעט נגד העולם כולו ,והשאנםים לנצחון אינם בגדר הנדאות .אץ זו מסקנה
מתיםסית שאנחנו מוכרחים לנצח ,כשם שלא היתה זו מסקנה מתימטית שהםוציאליזם
מוכרה היה לנצח ,ולא היתד .שום הוכחה מתימטית שמוכרח לבוא שלטון היטלר
בעולם .שוס חכם לא ראה את הדבר מראש .צריך היה להבץ אולי שיש גרעינים
שמהם עלולים לצמוח דברים אלה ,אבל זה נושא אחר לגמרי .במצב כה קשה ,הדורש
פאמז מכסימלי של כל כוהות הגוף ,הדוח והמחשבה! במצב כזה הדורש אחדות
בתנועה ,הברות בתנועה ,יצירת אוירה המאפשרת להתרכז תמיד בעיקר ולא נטפל,
הדורש להעמיד כל אדם במקומו הנכון ודורש שבזמן מלחמה יהיה אמון מוחלט
בתנועה — במצב כזה צריכים הניגודים האידיאולוגיים להתמעט .יצאנו ממצב של
תנועת פועלים ציבילית .אחרי מלחמודהעולם הקודמת צריכה היתה תנועת הפועלים
לדעת שהחיים הציביליים נגמרו ,אך אס לא הבינה זאת במשך עשרים שנה ,הרי
עכשיו ברור שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה ,ושיש הכרח גמור ,אם רוצים אנו
לנהול נצהון ,להסתגל אליו.
כשאני חושב בלבי יומס ולילה על תכניות של מלהמה ועל דרכים של
םלהמה — ,איני רואה את הדרד ,אלא התסלות של דרכים! ואני רואה הכרח למצוא
את הדרך .ולשם כך דרושה לנו הסתדרות אחרת מאשר היא כיום ,אבל קודם כל
דרושה לנו מפלגה אהדת .אין זה דבר פשוט .אין זה נעשה על פי החלטה ובאופן
מכני .לכד דרושה אוירה אהדת ,אותה האדרה שנוצרה בארץ־ישראל בזמן מלחמת־
העולם הקודמת ואשר איפשרה להתגבר על כל הניגודים .כולנו עומדים שוב בפני
מלחמת־עולם ,ואנחנו ,במובן ידוע ,סגורים ומתבשלים בתוד הדוד הקטן הזה .אנהנו
צריכים לסדש אותה הערכה הדדית וחברית ,אותה אוירה חברתית ,אותו קירוב
הלבבות .אנהנו זקוקים ליצירת כלים כאלה אשד יהלמו את התנועה כולה .בלי זה —
אין טעם ,לדעתי ,לצאת למלחמה ,אץ שום אפשרות של נצחון .ולא רק שאין אפשרות
של נצחון היצוני ,אין גם אפשרות של נצחון פנימי בתיד העם.
האם בטוחים אנחנו מפני סכנות פנימיות? אם על תנועת הפועלים בעולם
עוברת הכום של פאשיזם ,־־ של חולשה והתפוררות — ,האם בסוהים אנו כי לא
תעבור גם עלינו הכום של סאשיזציה של העם היהודי? מעולם לא הייתי מן
המסליזינ* *םנ!לו* ז ^ ^ ל ^  * 1 * .י^1ו4
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את סכנת הרביזיוניזם .אבל הדאיתי על סכנת הפאשיזם לגבי העם היהודי .חח הכלל:
בתוד עם נחדב ,בתוך עם כושל ,יש גם קדקע בשביל צמיחת הפאשיזם .ובשביל
תנועת פועלים שאינה מבינה את דרכה ,שאינה יודעת לפגוש את הםכגה הזאת —
הסכנה גדולה כסלים.
שיטת המדיניות החלשה שניהלנו עד עכשיו )אשר הביאה גם פדי( הגיעה
כעת אל הקצה .יש צורך בחיפוש דרכים חדשות ,יש צורך בהתאמת דרכי המפעל
חציוני למציאות חחדשה .ובמצב כזה אין כל ספק שיהיו כאלה שימצאו לעצמם את
הדדד לפרוץ .את הגדר .תמיד היו אידיאולוגים כאלה בארץ ,תמיד היו בעם התחלות
של הדברים האלה .יש חתחלות של פאשיזם גם אצל הוגים שמהוץ לתחומי
הרביזיוניזם ,והם צריכים רק להרגיש שתנועת הפועלים נחלשה מבפנים ,כדי לדעת
ששעתם הגיעה .אני רואה בארץ ,בהוגים שונים ,רמזים מסוכנים מאד .וצריד לדעת
לפגוש לא רק את הםכנח חחיצונית ,אלא גם את הםכגה הפנימית.
עוד הדבר בידנו.
למעשה ,הוצגה תנועתנו בראש העם הלוחם ,ועד היום הזה לא הצליח איש
להוציא מידינו את ההגמוניה .בענין זה שונה מצבנו ממצבה של מפלגת העבודה
באנגליה או בארצו של בלום .הם קיבלו בידיהם שלטון בתנאים של משטר דמוקרטי
ולא הבינו לקיים אותו אפילו זמן קצר .אנחנו הוכחנו שבתנאים הקשים ביותר
בתנועות הדמוקרטיות ,מקום שאין שום כוח מדיני״ממלכתי ,במקום שקל ליצור
אנרכיה — ,בתנאים כאלה ,בזמן כזה ,בניגוד לכל העובדות חחיצוניות ,הצלתנו
לקיים תנועת פועלים גדולה ההולכת בראש .מצב זה השוב בשבילנו לא רק
מבחינה סוציאליסטית ,מבחינת כבוד המעמד — אלא הוא הכרת הציונות .אנהנו הצלחנו
לקיים את המצב הזה וצריד לקיים אותו! אין זה דבר מכני .את ההגמוניה בעם ,את
כבוד העם ,את אמון העם צריך לכבוש יום יום .ואם בלום יכול היה לומר לפועלי
צרפת :אתם לא עזרתם לי — כלומר ,לא עזרתם לי לכבוש את אמון העם הצרפתי— ,
מותר לנו לומר עכשיו לתנועתנו כולה :עד עכשיו לא השמטנו מידנו את אמון העם
ובידנו לקיים את האמון הזה גם להבא.
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נאום בכינוס הקרן הקימת בתל־אביב ,כ א בטבת תרצ״ט.21.1.1939 ,
לא פורסם עד עתה.

גהגה של הקרן הקיימת
רבותי! נעים לי לדעת כי על הבימה הזאת יושב קומץ צירים של הקונגרס
התמישי ,שהשתתף בההלטה על יצירת הקרן הקימת .בלב כל תנועה היה יש רגש
מיוהד לכל אלה שהיו בין םוללי דרכה .ובודאי יש גם להם הדגשה טובה בראותם
כי יש שכר לפעולתם ,כי אותו המוסד אשר בשעת יסודו היה כמעט מעין הלום,
ואנשים פיקחים ומעשיים השתדלו גם להשפיע על הרצל שידהה את יצירתו לקוגגרם
הבא ,עד שיבררו יותר את התקנות ,כי אותו מוסד שהתהיל בפרוטות הגיע למה
שהגיע :להיות גורם עיקרי בבגין הארץ ,ואולי גם הגורם העיקרי בתקומת ישראל.
מדי פעם בפעם ,כשאני מוזמן לדבר באסיפה של הקרן הקימת ,אינני יכול
לסרב ,אבל יחד עם זה מתקשה אני בנושא זח יותר מאשר באיזח נושא אחר .לא
ברור לי מה יש לדבר על ה ק ת הקימת ,לא ברור לי מה יש לקהל לבוא ולשמוע
באסיפת הקרן הקימת» הלא הדברים פשוטים בתכלית הפשטות .אני מבין שקהל
שלנו נוהר לאסיפות ,לשמוע בהן .למשל ,ויכוח על חחלוקה ,בעדה או נגדה ,לשמוע,
למשל ,ויכוח על המטרה הסופית של הציונית ,או נוהר לאסיפות של בהירות ,במקום
שיש תקוה שמישהו יכבוש את השלטון .אבל שהקחל שלנו יבוא לשמוע דברים על
קרקע ,על מוסד שאוסף פרוטות ,על ענינים שמדברים עליהם כבר  37שנים לסתות,
זהו מן הדברים התפוחים .מילאתי את חובתי ובאחי ,והיתה זאת בשבילי אפתעה
גדולה מאד ,שמצאתי קהל שבא לשמוע דברים כאלה.
איז מה להדש בענין הקרן הקימת ,אולם יש תמיד לשוב ולעייז גם בדברים
ישנים נושנים לאור המציאות המתחדשת ולאור הפרובלימות המתחדשות .אנו נמצאים
עכשיו בתקופה המורה בציונות ,שכמוה עוד לא היתה .כולנו ,גם אלה שאמונתם
היא אמונה הזקה ושלמה בהגשמת הציונות ,חיים בחרדה עמוקה למה שבא עלינו
כל יום ולמה שעתיד לבוא עלינו בימים הקרובים .לאור המצב הזה יש לבוא ולעיין
מדןדש בשאלות היסודיות של המדיניות הציונית .בציונות ישנן תקופות שהן כמעם
מתחלפות ויורשות זו את זו כפעם בפעם .יש זמנים שהגשמת הציונות נראית לנו
דבר קל ומהיר ,שיבוא על כנפיס ,בנסים של דיפלומםיה ,וכל הצלחה פוליטית
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בקונסטלציה הנוחה של העולם ,מפנה את כל תשומת־הלב לצדה .אבל על פי ד1ב,
התקופות הטובות האלה נגמרות באכזבות גדולות מאד .אחר כך באה תקופה אהדת,
שבה אגו בעצם מתכווצים! רבים גם מאבדים את חאמונח ,אחרים דוחים את התקוות
הגדולות לזמנים אחדים ן ואנו מתרכזים שוב באותה העבודה הקטנה ,הפעוטה והדלה
אמנם ,שרק בה רואים אנו את הכיבושים המדיניים האמיתיים שלנו .עניניס אלה
חוזרים בלי הרף .עוד לפני הציונות המדינית היה זמן שבו יהודים הובבי־ציון האמינו
בפשטות שאוליפנט ילך לקושטא ויעשה עםקים עם השולטן ויביא ליהודים את ארץ-
ישראל .בימי הרצל הלמו שהרצל יביא לנו את הצ׳ארטר ,שימסור לנו את אדמת ארץ־
ישראל .כשבאח אחר כך תקופת הצהרת בלפור )רבים מהיושבים כאן זוכרים את
הויכיחים מהזמן ההוא( ,היה לנו ויכות ,כיצד נקבל את כל אדמות הממשלה ,באיזו
צורה נדרוש מהממשלה ,שכל השטחים הבלתי-מעובדים ימסרו למדינה היהודית .אולם
כל חחלומות האלה נשארו חלומות ,ובמקומם באה המציאות הקשה .ויש להודות ,שאנו
תמיד נוהים אחרי חחלומות האלה .מובן שקשה מאד לראות את הגשמת הציונות
באטיותה הנוראה ,במאמצים הגדולים ובפריס הזעום .אולם אנו טועים נדבר אתד
יסודי :מדיניות ציונית ,כלומר ,חירות עם ישראל ,איננה הידות של עם היושב על
אדמתו והוא צריך לכבוש לו את חירותו במאמצים מדיניים ,במרד ובמהפכה .יתכן
שיבוא זמן שנגיע לכך ,אבל לעת עתה אנו צריכים לחניח יסודות אחרים ,יסודות
של ממש ,שעליהם תוכל להתנהל המלהמה לחירות ישראל .ואת היסודות האלה אנו
מניהים בעבודה פשוטה ,בעבודת־חולין ,בעבודה שאץ בה זוהר ואץ בה הדנה
חידושים.
אם נתעמק קצת ונבין מהי המדיניות האמיתית שלנו ,נאמר :הכיבושים
האמיתיים שלנו הם הכיבושים הקרקעיים ,כיבושי התישבות ועליה! הס היוצרים את
העובדות שלהן תוכן מדיני ממשי .אם כי דנת פורענויות היא התקופה נה אנו חיים
ועובדים ,גס רבת חשיבות היא בתולדות הציונית .הציונות יכולה להיות גאה יותר
מאיזו תנועה לאומית בכל העולם על דדד עבודתה ,על כוחות עבודתה ,על הכיבושים
והמעשים שלה ,על השינויים והתמורות שהביאה בנשמת האדם ובאפיו .על תקופה זו
של  33—32חדשי הפורענויות יכול עם ישראל להתגאות יותר מאשר על כל  57שנות
ההתישבות הציונית .בה נתגלח הכוח היהודי ,האופי היהודי ,בה גם נעשו כיבושים
גדולים ,בה הראינו ,מאז ימי בר-כוכבא ,מה זאת גבורה יהודית אמיתית .כשנשאל
את עצמנו על פי איזה קוים התנהלו המעשים הללו ,איפה היה קו הבטחון שלנו ,איפה
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היה קו הגבורה שלנו ,תהא לנו תשובה פשוטה מאד :קו הבטחתן שלנו הוא קו
הקרקע

ה י ה ו ד י  .זהו המקום היהידי בעולם עליו יכול היהודי להגן ,בו יכול

היהודי להילתס .במקום שאין קרקע יהודי אין גם הבםים בשביל כל אותם המאמצים
של גבורה ,של עמדה מדינית ,של הגנת כבוד ישראל ,שנתגלו בתוכגו עכשיו .כל
נקודודישוב שלנו משמשת לנו בסים ,שבלעדיו אץ מדיניות!
ד״ר מוםינזון ציץ בצדק שאנו קיבלנו את מתולה ואת כפר־גלעדי ואת תל
די לא מפני נדיבות לבם של אלה שהילקו את ארץ-ישדאל ללא כל יסוד היסטורי,
גיאוגרפי או כלכלי ,אלא מפני שהצלהנו לתקוע יתד בזוית זו של הגליל העליון.
המסקנות הנובעות מכאן הן שאילו הצלתנו באותם הימים לתקוע יתדות בפינות
אחרות של ארץ-ישראל ההיסטורית ,מסת ארץ־ישראל היתה כיום הזה אחרת .ואמנם
ד,יו מקומות שלכאורה גם רכשנו אותם ,שילמנו כסף בעדם ,אבל לא תקענו בהם
יתד של עבודה ובנין .אדמות אלה נקנו על פי רוב בכספו של יהודי עשיר ונדיב ולא
היו ברשות העם ,ברשות המוסד העממי ,שנמצא במגע קרוב עם המוני העם ,עם
תקוות העם .האדמות האלה לא רק שלא שימשו מקום לכיבוש לאומי־מדיני ,כי אס
גם נשמטו מידינו .אני מתכות לאותו השטה העצום )בחורן( שנרכש על ידי הברון
רוטשילד ,אשר במשד שנים רבות נשאנו אליו את עיניני ,וקיוינו ששם יהיה מרכז
חקלאי יהודי גדול .האדמה נשארה בתחומה של סוריה ,ומי יודע מתי יבואו הימים בהם
נוכל לשוב ולישב אותה .אבל לא רק בדוגמה זו ,בכמה וכמה דוגמאות אחרות אפשר
היה להוכיה שאילו המשכנו בזמנים ידועים לתקוע יותר יתדות בעבר־הירדן ובדרום
הארץ ,אפשר שהיינו מגיעים גם לתוצאות מדיניות אהדות.
כיום עומדת לפנינו לא רק שאלה של רכישת הקרקע ,אלא שאלה של גאולת
הקרקע במלוא מובן המלה .אנו מוצאים בשטח היהודי הקטן שבתוד הארץ הקטנה
כמה וכמה חרבות ,כמה וכמה שטהים ,שבהם שוקע לא רק כסף יהודי ,כי אם גם דם
יהודי ובכל זאת לא היה להם גואל ולא היה להם מגז .במזרה כנרת ,קרוב כל כד
לעמק הירדן הפורח ,בקרבת מקום לעידגב ,היתה מושבה בשם ,,בני־יהידה״ ,שנוסדה
על ידי ההלוצים היהודים מצפת לפני למעלה פר 50שנה .בה ישבו במשך שנים רבות
משפתות הקלאיות של יהודים שהביאו גם קרבנות דמים .מושבה זו עומדת הרבה
כאילו לא היה בה מעולם ישוב יהודי ,והדבר הולד תשכח .יש לנו ישוב בדרום הארץ:
רוחמה ,נקודה שנוסדה בכסף יהודי ובעבודת יהודים ,ואחרי שנים מעטות נחרבה :אין
לה בעלים ,אץ לה דואג .ויכולתי למצוא עוד דוגמאות כאלה .כימים אלה עברתי

מילואים

329

נקודה אחת ,שהיתר ,עוד בימינו שוקקת היים ומלאה עבודה פוריה וכרגע היא חרבה.
דבר זה מזכיר לנו רק באיזו עזובה נמצאים ענינינו .יש לנו בארץ מוםד עשיר ,אשר
אף מטרתו היתד ,לאומית ,ובידיו נמצאות רבבות דונמים אדמה בלתי מיושבים ,אשד
יכלו לשמש לכמה וכמה נקודות תקלאיות .לפעמים מתרעמים על זה בישוב ,לפעמים
נכתב על כך מאמר באיזה עתון ,אולם הדברים אינם נשמעים ,הענינים אינם זזים או
כמעט שאינם זזים.
וכנגד זה עומד מוסד ,אשר מן הרגע הראשון היה לו גם מזל טוב ,בהיותו
קשור להסתדרות ציונית עממית ,להתנהל במגע קרוב עם ההקלאי והעובד בארץ,
להישמע לזעקתו ולדרישותיו ,לא לשקוט על שמריו ,לעשות דברים שהם לעתים
למעלה מכוחו )ולהיות ,לפיכך ,תמיד מטרה להצי הביקורת של כל המבקרים
המומחים( .ולפיכך מחשיבים מוסד זה ,שהוא כמעט איננו יודע קרקע שוממה,
שאדמותיו נהפכו לאדמות האינטנסיביות ביותר ,חפורחות ביותר והמעובדות ביותר
י  /י׳

בארץ.

מובן שקל מאד לספר על מספר הדונמים ) 426אלף דונמים — ,והיהודים
שמחים לדבר הזה( ולמנות את ההכנסות של הקרן הקימת — ומונים אותן
במיליונים — ,ויכולנו להתפאר שהגענו לכד! אולם — ותמיד במקרים אלה יש צורד
לומד ״אולם״ — אין כל התאמה בין רכישת הקרקע ובין צרכינו הקרקעיים האמיתיים,
ואין כל התאמה בין ההכנסות שלנו ובין יכולת הפעולה הנשקפת לנו ,שישנה תמיד
ומחכה לנו ן אין כל התאמה בין הרעבון לקרקע שישנו לכל ההיגים בארץ׳ בין הזעקה
לקרקע של עם נטול קרקע ובין יכלתה המצומצמת והמוגבלת של הקרן הקימת .זהו
T

אחד הדברים המכאיבים ביותר׳ והם אינם מקרה בחיי הציבור שלנו• אץ זה מקרה
שבעצם עד היום הזה מתפרנסת ה ק ת חקימת רק מפרוטות ומעט מאד מתרומות
גדולות ז אץ זה מקרה שהקת הקימת נישאת בעצם על ידי עסקנים שהושבים אותם
לעסקנים קטנים ,לא מנהיגים גדולים ,לא אנשים מפורסמים ,לא בעלי יכולת! אלה
כמעט שאינם נוטים שכם לקרן הקימת  %אין זה מקרה שלאתר  37שנות פעולה של
הקרן הקימת אנו עומדים ב־ 426אלף דונם ,תחלקו את הסכום הזה ל־ 37ותראו איזה
מספר יתקבל לרכישה קרקעית שנתית שלנו .חסד משהו בהסתדרות הציונית ,חסר
משהו גם בלבו של הציוני הטוב .ד״ר מוםינזון דיבר בצדק על יחם החיבה שיש לנו
לקרקע! כל מי שקיבל חינוד יהודי היה לו מושג מסוים על זה ו כל מי שקיבל חינוד
דתי יהודי עוד לפני הציונות היה לו מושג מסוים על אדמת ארץ־ישראל .אבל אפשר
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היה להסתפק בשקיק של עפר מארץ־ישראל בשביל לשים אותו בקבר .ארץ־ישדאל
לא היתד .דבר ריאלי ,דבר של שטהים ואדמה .לציוני טוב מספיק היה שישתתף במניה
של איזו הברה קרקעית ,או יקנה לכל היותר מגרש על הכרמל — ,זה כבר היה מעשה
רב ורק מעטים מן הציונים זכו לכד .הסר היה הוש לקרקע וכל ההינוך הציוני לא
הצליח עדיין לטפה את הדבר הזה ולעשותו לקנין של כל ציוני .עיבדה היא ,שאם
בכל הענפים של פעולה ציונית אפשר למנות כל מיני עסקנים אנשי־שם מפורסמים,
כשאנו באים לעניני קרקע ספק הוא אם נמנה במספר האצבעות של יד אחת אנשים
שכל חייהם קודש לקרקע.
בציונות חסר לגמרי חוש ה ז מ ן  ,חוש לחרגיש שיש דברים שאס לא תעשה
אותם היום לא תוכל לעשותם מחר .נזכר אני בכל מיני ויכוחים ,שהיו לי בשעתם עם
טובי הציונים במערב ,בזמן שהם התנגדו לרכישת עמק יזרעאל .ציונים השובים מאד,
ששמותיהם נזכרים בכבוד בכל מסיבה ציונית ,נלחמו נגד רכישת עמק-יזרעאל! היו
ציונים טובים אחרים ,שנלחמו נגד רכישת עמק־חסר .נדמה לי שאין כמעט קניה
אחת בין הקניות הגדולות והתשובות ,שלא נתקלה בהתנגדות .הציונים הטובים בעלי
דעה ,בעלי הבנח מסחרית טעו טעות קטנה! אנשי המעשה האלה ניגשו לשאלת
הקרקע כסוחרים! הס דאו בקרקע ענין עובר לסוחר ,ענין של חליפין — היום קונים
ומחר מוכרים .אותם אנשי המעשה שלנו לא ידעו שאפילו לסי התיאוריה של חכמי
הכלכלה בעולם אין קרקע סחורה רגילה ,והרבה חוקים שסלים על קרקע אינם חלים
על הסחורות האחדות .הס לא ידעו שאדמת אדץ-ישדאל היא סחורה מונופוליסטית,
שעליה חלים חוקים בלתי-רגילים .עליה חל חוק של ז מ ן בצודה חריפה מאד .בשנים
חאחדונות אנחנו עומדים לפני הרבה גזירות ,פורמליות ובלתי-םורמליות .יש גזירות
של ממשלת המנדט! יש גזירות של הועד הפועל הערבי העליון — ,גס זוהי גזירה,
אילי יותר קשה מאשר חגזירות חחוקיות של הממשלה — שגל מי שמוכר קרקע או
מתווך בעניני קרקע ,מפקיר את חייו והוא נדון למות .זאת היא אולי הגזירה הקשח
ביותר .כשחתחלנו את פעולתנו לפני שנים רבות לא ידענו על כל הדברים האלה ,על
כל פנים ,לא טעמנו את טעם הסכנות האלה ,אם כי צריד לאמור ,למען האמת,
שבהיסטוריה אין בזה כל הידוש .לסני זמךמה נזדמן לידי ספד כתוב על ידי כומר
פדבוםלבי ,שרכש בשביל הכנםיה האורתודוכסית הדוסית את אדמת ,,מוםקוביזד,
את האדמה בסביבות מגדיאל וכמעט את כל האדמה השייכת לכנסיה זו .בםסר זה
משי9י 3איזו מלחמה של אינטרסנטים לא דק עוביים ,פי אם גם קתוליים ,אשר
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הסיתו את הערבים ,נפגש כומר זה ,באיזה איומים השתמשו אז ו באיזו םכנת חיים
עשה הכומר את פעולתו ,והערבי אשר עזר לו לרכוש את הקרקעות נהרג .אם כן
הסכנות הגדולות ברכישת הקרקע אין בהן כל הידוש .קיים ,כמובן ,הידוש גדול בהיקף
הרחב של הגזירות :כל פעם נוספים ענינים פוליטיים מיוחדים ,שאי אפשר לראותם
מראש .והנה אנהנו עובדים בתיד הגזירות חקשות מאד ,אנחנו מישבים בתוך הגזירות
הקשות מאד ,מפני שיש לנו כשרון מיוהד להסתגל לעבוד גם במשטר של גזירות.
אנחנו יודעים ,ואין זח סוד ,שישנן מגירות בשולחן הממשלה בהן שמורות בשבילנו
גזירות נוספות חמורות יותר מאשר הגזירות שעד עכשיו .אנו מאמינים שנםתגל גם
אליהן ,אבל כל גזירה נוספת לא רק שהיא מונעת מאתנו שטחים מסוימים ,סוגרת
לפנינו אזורים ידועים ,כי אם גם מיקרת את האדמה .המושגים שלנו על זול ויוקר
ביחס לקרקע הם מושגים שאינם עומדים בפני שום ביקורת .אני יכול לציין בגאוה
שהקרן הקימת אוספת מפרוטות סכום של ארבע מאות אלף לא״י לשנה! זאת היא
באמת הכנסה הגונה ,אולם אילו היתד .לנו הכנסה כזו בראשית עבודתנו ,מה עבודה
כבירה היינו יכולים לעשות בסכומים אלח .אנו שוכחים שמושג הכסף הולך
ומשתנה ,שעדד הכסף הולד ויורד בימינו וערך הםהורה בכלל עולה ,וערך הסחורה
שלנו עולה ועולה.
ולא זו בלבד :יש גס תכונה מיוחדת לסחורה זו ,שאנו מדברים עליה .כל אלח
המחכים שיעבדו ימים והאדמה תהיה זולה יותר ,כל אלה התולים את תקוותיהם בזה
שכשהיהודים יהדלו להתענין בארץ או יתענינו בה פחות יהא ההיצע גדול יותר
והדרישה תפהת ,וכתוצאה מזה מהיר האדמה ילך וירד ,טועים בהחלט .הדרישה של
היהודים תלך ותגדל ,מספר היהודים שיבואו ארצה ילך ויגדל ,הצורך בהתישבות
הקלאית יגדל ,־־ דבר זה ממילא ,באופן טבעי ,עושה את האדמה לנכס יקר יותר
ויותר.
השיטות בהן אנו משתמשים באיסוף הכספים אינן מספיקות כלל יכלל.
שיטה זו ,שהאנשים מצוים את כספם לקרן הקימת רק לאחר מותם ,לאחר שערד
הכסף יורד ומחיר האדמה עולה ,אינה מספיקה .דק לפני ימים מספר קראנו על דבר
עזבוני של בנימיז וינטר באמריקה .בנימיז וינטד בתקופת גדולתו היתה לו שורת
בנינים גדולים בנידיורק .זה היה יהודי פולני שעלה לאמריקה בלי פרוטה
.ונעשה במשד השנים קבלן גדול של בנינים בניו-יורק וחיח אחד מעשירי ישראל.
לפני זמךמה מת בנימיז וינטר ,לאחר פשיטת־רגל .ומעזבונו הגדול לקרן הקיפת,
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שהגיע למיליון דולר ,נשארו  200לא״י .כל הדברים הללו הם דק סימנים לכך באיז1
מידה הסר לנו ,גם לאנשים הטובים בקרבנו ,הוש הזמן .כי הענין בוער ,האדמה בועדת
מתחת לרגלינו ,כי אין פנאי ,כי השטן הולד וגובר ,המלהמה הולכת ונעשית חמורה
יותר מותר.
ומן הראוי שאנשינו ידעו גם מה הקשר בין הקרן הקימת ובין כל מה שנעשה
ונוצר ונתבע בשעה זו בעולם הציונות .אנו יודעים :הקרן הקימת מישבת פועלים,
מישבת עובדים חקלאיים .בענין זה נשמעים ,כידוע ,דברי תרעומת בלתי־פוסקים.
כשהייתי באמריקה השתתפתי במסיבה של עסקני הקרן הקימת .שאלו אותי כל מיני
שאלות והיו להם גם כל מיני תלונות וטענות .בין היתד שאל אותי אדם אהד .עסקן
ותיק :למה הקרן הקימת מישבת ,כסי ששמענו ,על הקרקע דוקא פועלים? למה
דוקא בועלים ז והנח ,לו חסצתי יכולתי ,כמובן ,משום דרכי שלום ,לישב ולתרץ את
הטענה הזאת ולהביא ראיה ,שהקרן הקימת מישבת לאו דוקא פועלים ,אולם לא
השתמשתי בתירוץ זה ,אלא שאלתי אותו :״דאיתי את התקציב של ממשלת ארצות־
הברית להוצאות המלחמה של מיניסטריון הצבא וראיתי שהיא מוציאה הרבה מאות
מיליונים למטרה זו .ויש לי שאלה חמורה מאד :מדוע אינם מוציאים את כל הכסף הזה
על כל אזרהי אמריקה ,ומוציאים אותו דוקא על ה י י ל י ס ? מתפקידה של הקוץ
,,

ההימת להמציא את קרקעותיה לחיילים ,להיילי האומה ,לעובדי האדמה .
אם נתבונז למה שנעשה עכשיו על אדמת הקרן הקימת ,נדע שיש בה משהו
שעושה אותה שונה מכל אדמח אחרת .ואין כאן ויכוה תיאורטי רגיל :מה יותר טוב,
אדמה פרטית או אדמה לאומית ,כי אם — מה עומד יותר לשימוש האומה וצרכיה.
כשהאדמה נמצאת בידי הקרן הקימת ,אזי במקרה של צרה ,במקרה של צורד,
מתפשטת האדמה הזאת ומתאמצת ומכניסה עוד את מישהו; היא אינה שייכת רק לאותם
האנשים שקיבלו אותה .זהו ההבדל היסודי הגדול מבהינה ציונית בין כל אדמות
אחרות ובין אדמת הקרן הקימת .הנה באים לארץ אלפי נוער מגרמניה — ההזיון
הנהדר ביותר בציונות כולה ,בהיותה ממציאה גאולת הגוף והנפש לאלפי ילדים
אומללים ,מבוהלים ,נקרעים ממשפחותיהם ומעמם ,ונותנת להם בית ומחזירה להם את
הנשמה היהודית .היכן הדבר הזה נעשה ז האם בכל בית יהודי ,האס בכל מקום שיש
אחוז יהודים הגון ? לא ,דבר זה נעשה על אדמת הקרן הקימת .שם אין שאלה של
רכישת מגרשים ,שס אץ שאלה של קניית דונמים גוססים .המתישב על אדמת הקרן
הקימת יודע שעליו למצוא נזמגים הטובים והרעים מקום בשביל הנוער הזה .זרם
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העליה לארץ הולך ונמשך .לאן נכנסת העליה הזאתו היא נכנםת למשקי הקרן
הקיםת ,בהם מוצאת היא הכנסת אורהים בלתי-דגילה ,בהם מוצאת היא את כוה
הקליטה ,את החזיון הזה ,שאנשים היושבים על אדמתם מתכווצים ומוצאים מקום
ליהודים נוספים ,לא דק על אדמתם ,כי אם גם בתוך בתיהם וצריפיהם.
לא בכל אדמה קיים מצב כזה < לא כל סידור קרקעי פותה אפשרויות כאלה.
לפני זמךמה נזדמנתי לקבוצה צעירה אהת הסמוכה ליסודיהמעלה ושמה הולתה.
קבוצה לא כל כך ידועה בארץ .היא רק בראשית דרכה ,מורכבת מנוער ארץ-ישראלי
ומנוער גרמני ,שהתאהדו יהד ורוצים להיות דוקא פועלים בחולה ,ורוצים דוקא לעסוק
בדיינות ,והם הספיקו להביא כבר קרבנות במקום )גם בסדום נהרג במקרה חבר אחד
שלהם( .קבוצה זו יושבת על מגרש צר מאד ואין לה מקום אפילו לבנות בתים ,והיא
מבקשת רתמים מאת הקרן הקימת לרכוש בשבילה  30דונמים במהיר גבוה .הקרן
הקימת אינה יכולה לקנות מיהודים אדמה במהיר גבוה .ואנו יודעים שיםוד-המעלה
היא מושבה עניה ,אבל היא גם בעלת שטהים גדולים שהיו שייכים בזמנם לברון וחולקו
ביד רהבה מאד למספר מצומצם של משפתות ,מאות דונמים של אדמה למשפחה.
וקבוצת הולתה היא גם בין השומרים והמגינים על המושבה כולה .אולם כשעומדת
השאלה להמציא לקבוצה זו אפשרות להעמיד צריפים ולסדר גךירקות ,אין למצוא בכל
המושבה שטה בשבילה .איני דן כרגע את בעלי השטתים ,איני דן כרגע את המושבה,
אני מציין זאת כעובדה .אין אנו יכולים למלא את תפקידינו הלאומיים ,הכיבושיים
וההתישבותיים ,אם אין קרקע עומד לרשות המוסדות הלאומיים ,למען יוכלו להשתמש
בו ולישב עליו.

11

ועוד העדה אתת לויכות התמידי ,שאינו פוסק גם בזמן הזה ,בין קרקע פ מ י
וקרקע לאומי .ודאי ,המצב הוא כזה שאין בידינו הבהירה ,ואנו שמהים לכל השתתפות
בבנין הארץ ושמחים לכל רכישת קרקע בתנאים בהם נתונים אנו כיום .אין אנו מוסד
ממשלתי כזה שיעשה אכםפרופדיאציה של הקרקע ויסדר אותו באופן הדש .אנו שמחים
לכל בעל הון הבא ארצה ורוכש את הקרקע בשביל האומה .השאלה העומדת לפנינו
איננה :למה מפגר ההון הלאומי ז אלא — למה אין ההון הפרטי עושה את פעולתו ז
וההון הפרטי יכול באמת לעשות הרבה אם ירצה .אין אנו שומעים שהיהודים ,בעלי
ד,ון ,יקנו אדמה בשנים חאחרונות אפילו בסביבות בטוחות :להון פרטי יש טבע כזה
שבזמן של פרוספריטי ,כשהמהירים עולים והאדמה אינה נקנית בלי ספסרות ,הוא
קונה אדמות ומיקר על ידי זח את חמחירים ,אבל בזמן שיש הכרה לקנות ויש גם
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אפשרויות לקנות הוא נעלם .הרי זהו הסימן שההון הפרסי הוא בחינת משענת קנה
רצוץ ,שאין לסמוך עליו.
כל תנועה שאינה נכנעת בזמנים רעים ומוסיפה ללכת בדרכה יכולה ,למרות
הקשיים ,לגלות אפשרויות שהיו נסתרות לפניה קודם .לנוכה המצב הזה ,לנוכה
האפשרויות האלה עומדים אנו דלים וריקים ,עומדים אנו בגבול של 30000 — 10000
דונם לשנה ,שלא תמיד הם נקנים מד״כנםותינו במזומנים ,אלא גם בעזרת האשראי
שלנו .כשאנו עומדים עכשיו לפני אפשרויות הרבה יותר גדולות ,שהן יכולות להיות
מכריעות לגבי מעמדנו ההקלאי בארץ ,שאפילו הגזירות התוקעת של הממשלה לא
יצלהו עליו ,אנו עומדים עם אותן ההכנסות ,עם אותה הקופסה ,עם אותו ״ספד־
הזהב״ — ,דלים וריקים.
בעצם הימים הקשים האלה הספקנו להדור לאזורים ,אשר במשד כל ימי
ההתישבות הציונית השבנו אותם כמעט למעלה מכות השגתנו .הענין של ״חניתה״
וסביבותיה ,שבה התקדמנו בזמן האהרון ומקוים להתקדם בעתיד ,הוא כמעט אגדי
לגבי התסיסות הציוניות .במשך שנים רבות אמרנו :אין היהודים יכולים לעלות על
ההרים ,הן מבהינת הבטחון והן מבחינה משקית! ההרים אינם בשביל יהודים .והנה
באו המשקים ההרריים המעטים שלנו ועשו לאל את כל התורות הללו .הרצון לכיבוש
שבא מתוד ידיעה ברורה מראש ,שהולך הוא לא לשרון או לעמק־הירדן ,אלא למקומות
שאין בהם אדמה פודיה ואי אסשר לעבוד בהם בטרקטור ,שאינם מישור והתנאים בהם
הם קשים מאד וצריד לפלס בהם דרד לתקלאות — ,הוא אשר עזר למסעל .הכובשים
ידעו שיצטרכו להיות בדומה לפלה הערבי בהרים ,ידעו שיצטרכו למצוא את דרכי
ההתישבות ההררית שלנו ,הטעונה עוד הרבה שנים של הקירות מדעיות ומאמצים
גדולים וחיפושים של אפשדולת-קיום ,שאינה מבטיחה לחם צר ,אף לאחד שגילו מים
ויצאו מסכנת הוסר מים .שום התישבות אהדת ,שום גואל אהד לא היה הולד למקומות
האלה ,כשם שברור ששום גואל אהד לא ילד למקומות האהרים ,אשר אנו מתכוונים
עכשיו ללכת אליהם.
אין אני רואה כל צורד לפנות לאנשים שבאו הנה בדברי תעמולה למען
הקרן הקימת* וסבור אני שהקהל שלנו הבא לשמוע איננו זקוק להם ,אבל אתי
הצורד

להביע דבר אחד :הרבה צדות שבאו עלינו הן ממילא מעמיקות כמה וכמה

חושים שחיו נרדמים בנו .בכמח שטחים יצאנו ממעשים קטנים וצדים לדרד רהבה
יותר .מה היה לנו המושג של שמירה לפנים ,מה היה המושג של השומר היהודי לפנים,
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מה היה אותו המושג של הגנה ,מה היה המושג של התישבות ,שדרשה הרבה אמצעים
והרבה כוחות ? שנים עסקנו כשכלולים ובכל מיני הכנות אחרות עד שהגענו למדרגה
של ישובים מוקמים בדלילה ,עם כל הקושי שבדבר ,עם כל הקרבנות הנדרשים לזה.
אנו מוכרחים לפתח בקרבנו את חחושים החשובים :הוש לקרקע ,הוש לזמן,
מפני שעוד ניפגש במכשולים חישגים וגם במכשולים החדשים ,משום שרק תנועה
שאינה נרתעת מפני המכשולים ,ויש בה כוה פנימי להתמודד עם המכשולים ולא
להיכנע לפניהם ,רק תנועה כזו יכולה להגיע גם לימים אהרים.

ב

ל״לאחר לונדון'׳)עמוד (30
נאום באסיפה מטעם המפלגה בתל-אביב ,ב׳ בםיון תרצ״ט.20.5.1939 ,
לא פורסם עד כה.

ספר המעל נתפרסם  -ומה עתה ?
מכנסי האסיפה הזאת ,אשד הסמיכו אותה ליום אתמול ,נהגו כמנהג יהודים
כשרים ,שלאחר ליל־נעילה ביום הכיפורים ,יוצאים ותוקעים יתד לסוכה .הפצו לקשור
את הפעולה למען הקוגגרם — נקרא כד את מלהמודהבחירות לקוגגרם ולמלאכת
הבנין — אל ליכוד הקהל .והדבר הזה מחייב שגם הדיבורים של היום על שאלת
הקונגרס לא יהיו כבכל השנים ,כי אם יוסבו על עיקר העיקרים בשעה זאת .ונדמה לי
שעל עיקר העיקרים אין צורר להרבות דברים .היה זמן שגס בין הברים קרובים זה
לזה ,בין אנשים שהיו ביחד בתנועח אחת שנים רבות ואשר פעלו יהד פעולה מדינית,
היו חילוקי־דעות המורים בהערכת הסיטואציות המדיניות .לא תמיד השתוינו בהבנת
המצב הפוליטי ,בהערכת הקשיים ,בהערכת האישים הפועלים ,בסיכויים של תקופה.
אבל ,נדמה לי ,שעוד לא היתה שעה אשד בה הדברים נעשו ברורים כל כך כמו
שנתברר לכל הקהל הציוני יום אתמול .ונדמה לי שמעולם עוד לא היה מצב בציונות
שהמכה אשר ניהתה עלינו לא היתה בשבילנו הפתעה כמו הפעם הזאת .נזכור נא את
פרעות ירושלים של שנת  ,1920או את פרעות יפו בשנת  ,1921או מאורעות  ,1929או
גם מאורעות  — 1936בכל המקרים האלה לא היינו באופן נפשי מוכנים להם .תמיד
קיבלנו אותם כהפתעה .אתמול — השכלנו :אמנם האינפורמציה הפוליטית שלנו אף
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פעם לא היתה מספיקה ,גם החושים הפוליטיים שלנו לא היו די דקים וחדים בכדי
לראות את הענן בעודו מתקרב ,אולם ,שלוש השנים האהרונות ,לא רק הקרבנות
והמאורעות שבהן כי אם גם המדיניות הבריטית — לימדו אותנו הרבה .ואם יצאנו גם
ברכוש רב ,אם גם עשינו משהו בשנים הללו ,באופן שלא רק הקרבנות האלה הם
המסמלים אותן ,אלא גם התבצרותנו כאן ,הרי צריך להוסיף ,שגם דנה פוליטי-היגוכי
היה לנו בשנים הללו .התהלנו לגשת להיים המדיניים ולמרלנו המדיגי גישה יותר
ממשית ,יותר היה! לא םנטימגטלית ,לא תמימה ,כי אס גישה ללא אשליות .זהו לקה
מר ,אבל ,יתכן שגם מן הלקה הזה נוציא משהו חשוב בשבילנו.
אץ לי מה לאמור על המצב התדש יותר מאשר אמדה מועצת המפלגה בגילוי-
הדעת שלה .גילוי-הדעת הזה הוא גם שקבע את הדדד בשביל עמדת התנועה הציונית,
בשביל גילוי־הדעת של הסוכנות אתמול .לא אכגם כרגע להערכת ההיסטוריה המדיגית
של הבית הלאומי ,או לניתות השאלה באיזו מידה יש כאן המשד של קו מסוים ,אשר
התחיל עם הצהרת בלסור — ,כי ,בעצם ,היו במדיניות הבריטית שתי מגמות עוד
מהתחלה — ואינגי רוצה להגיד שהנה כעת באה איזו מהפכה ,בא דברימה חדש.
לדעתי ,יהיה זה לא נכון .אבל ,מבתינת הסיטואציה המדינית ,מבהינת יצירת מושגים
ביךלאומיים־משפטיים — הרי סל מפנה כביר ,מסנה תמוד מאד בתולדות הציונות.
והתנועה שלנו והתנועה הציונית כולה צריכות להסתגל למצב ההדש .אין זה
דבר קל .יותר קל לנסח את הדברים ,יותר קל להגיד שהתנועה הציונית מוכרחה
להסתגל למצב הדש .כי המעבר הזה מהמצב הקודם למצב חדש — איננו מעבר
שאפשר לנו לראותו מראש בהתפתתותו ,בצעדו צעד ראשון ,שני ,שלישי .בשביל כל
תנועה העומדת לעבור ממצב של תנועה חוסה בצל ההוק למצב של תנועה ,אשר
צריכה לחיות חיי מחתרת ולהתנגד לחוק — המעבר הזה הוא קשה מאד .ולא מפני
שישנם משטרה ובתי־םוהר או מפני שישנם קרבנות .אלה הם הדברים הקלים ביותר.
הנכונות בתנועתנו לקרבנות קיימת .אבל ,ה ה ס ת ג ל ו ת ליחסים הדשים ,להערכות
אחרות ,גם ההסתגלות לאמצעי פעולח חדשים ,אשר עד כח לא חשבנו עליהם כלל— ,
כל זה קשה מאד מבהינה נפשית! כל זה מתייב גישושים רבים ,וגם עשוי להיות מלווה
שגיאות גדולות .ויתכן שלפני שתימצא הדדד תיעשינה שגיאות.
T

T

ומכאן ההרגשה שישנה לכל איש ברחוב ,וודאי ישנה גם לכל תבר :״מדוע לא
אומרים לנו בדיוק מה מחר לעשות ?״ ההרגשה הזאת היא פדי אי-הכרת המצב חחדש.
במעבר כל כך הריף ממצב למצב ,אפשר לאמור ,מתקופה לתקופה — לא יתכן שהראש
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כבר יראו כל השלבים השונים של הסולם .הדבר איננו תלוי תמיד בנו ,הוא תלוי ג ם
ב ג ו ר מ י ם א ה ר י ם  .יכולנו להכריז אתמול על ההפגנה ,אבל מהלך הגמר שלה לא
היה תלוי בנו .הגה הצליהו בהפגנה בחיפה ובתל״אביב ולא בירושלים .כי הפגנת
ירושלים נגמרה ,לדעתי ,במפלה גדולה ,והמפלה היא לא ב־ 150הפצועים ,כי אם בזה
שלא היו בה לא הכוה והסדר שצריכים היו להיות ובזה שהיא נגמרה בתוצאות אשר
לא חפצנו בהן ,כי לא חפצנו להתתיל את המלהמה ב ש ו ט ר  ,כי חפצנו מלחמה
בממשלה האנגלית ,אבל עוד לא מלחמה בשוטר עצמו .הדברים חללו רק מוכיחים
באיזו מידח חציבור כולו ,אולי חלקים גדולים בתוכו ,עדיין לא הכירו בכל רצינות
המצב ועדיין לא ראו את הגילויים האפשריים ולא ביררו לעצמם את הדרכים
חאסשריות במלחמה הזאת.
אני סבור ששום הנהגה אין בכוהה היום להתוות פרטי מלהמה» איגגי חושב
כי היתה בזה תועלת אילו היינו מתוים דברים העלולים גם להסתבך ו ולא תמיד גם
צריך לגלות לאויב את כל הקלפים שלנו .אבל הדבר ההשוב ,בעל הערך המכריע ,הוא
כרגע ח י ש ו ל רצון העם ,הכנה נפשית של העם למצבים ההדשים ,ליכוד כוהות
בשביל המצבים החדשים .אין בכד ולא כלום אם אומרים לנו שאנחנו עוד מדברים על
דברים מעורפלים .לא נתבייש בדבר הזה ולא נחשוש לו .חשובים הרצון חנחרץ של
העם ,גילוי רצונו לעצמו ,הבנת המצב בכל חומרתו ,הבנת ההכרח להילחם — כל זה
עד עכשיו לא היה .גם במשך  22השנים האחרונות היתה לפנינו בימי מאורעות
הברירה להילהם ולסכן עמדות .אד במצב ההלש של הישוב בשנות 192r1920
ובשנת  — 1929יתכן שאילו הלכנו ישר מול הסכנה היינו מיד נופלים ולא היה
לנו כוח לעמוד במלחמה פוליטית גדולה .סוף סוף ,אילולא אותה העבודה האטית,
הזהירה ,הבונה בלי הדף ,אשר בה ריכזנו וגיבשנו כוח ,אין לי שום ספק שלא היה
לאל ידנו לעמוד שלוש שנים במערכה ולפגוש את ״הספד הלבן״ הזה כשם שפגשנו
אותו כעת.
ההפגנה של אתמול היתד! בעצם הפגנה מוזרה מאד .לא היו בה שום סימנים
של הםגנת־אבל .לא היה שום ביטוי של קינה .ויתכן מאד שאנשים הניגשים לדברים
הללו במושגים קבועים ,נתונים ,היו יכולים לאמוד בצדק שזאת היתה הליכה
חגיגית ,פרדה ולא יותר .האומנם ,העם הזה אשר הלד כ כ ה ברחובות ,האומנם הוא
מוכן להילחם?! ואני ,אשר ראיתי את הקהל ,אני מרשה לעצמי לאמור :היה באפי
ההליכה של אתמול משהו שלא היה דומה בארץ בשום מצב ,לא היה בזה משום קהות*
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נפש ,משום אי־ראיית רצינות הענין .אבל היה בזה גילוי של כוח צ ע י ר  ,היודע
לפגוש צדות בבטהון גדול .אילמלא היה לישוב בארץ בטהון נפשי גדול בכוחו,
אילמלא היתה נכונות למלהמה — היה הדבר של אתמול הםר כל עדך .אבל ,היה זה
עם חי ,עם מלא כוהות היים ,עם צעיר ורענן ,אשר אולי בפעם הראשונה נמשל
דורות פגש את האםון הגדול ,אולי הגדול ביותר ,לא בראש מורכן .איש מאתנו לא
היה קובע ש כ ז א ת צריכה להיות ההפגנה .אבל ההפגנה הכריזה על עם מוכן להילחם,
הפוגש מכה פוליטית נוראה באמונה בעצמו ובהכרה שהוא לא ירתע.
T -

ואס ההרגשה הזאת נוצרה בישוב במשד החדשים האחרונים ,נ מ ש ו שיחות
לונדון ,במשד התגובה שלאחר שיתות־לונדון — ,הרי זוהי הכנה השובה מאד לקראת
הבאות ,אולי הכנה יותר השובה מאשר אילו היתה לנו היום הנהלה ,היודעת להגיד
לציבור מהי הדרד האיםטרטגית שלה .כי אפשרי מאד שההנהלה קובעת תכנית
איםטרטגית והקהל מקבל אותה ,אבל התכנית הזאת יכולה להתבטל מהר מתור
התנגשות רצינית עם המציאות .אל תהשבו ,שאני רוצה בזה לבטל את הצורר
במאמצים גדולים מאד ,כדי לברר לעצמנו מה יכולות להיות התכניות האיםטדטגיות
שלנו .אבל אין זה ענין אשר צריד להיאמר היום ומהר בדרד של סיסמה ,אלא זהו
ענין שצריכים לרכז בו את מיטב הכוהות הרוחניים והארגוניים .וברצותי להגדיר
עכשיו לעצמנו מה היא דרד־המלחמה )ולא מה הם פרטי המלהמה( ,עלי לאמור לאיזה
עניניס אני מתיחם בהיוב ולאיזה — בשלילה.
בהיוב אני רואה לפנינו שתי דרכים :דרד אחת ,שאקרא לח ,,מלחמת עליה״.
אינני צריד להסביר הרבה את הדבר הזה .הכלנה היא :להפוד את העליה היהודית
לעליה ב ז כ ו ת ו ל א ב ה ם ד  ,לעליה ברצון העם היהודי .להפיר את העליה הזאת
לעובדה מתמדת ושוטפת ,לעובדה שהיא הלק מההוי של ארץ-ישראל ,הלק מההלי של
העם היהודי ,לעובדה שהיא תהדור לתיד ההכרה הביךלאומית של העולם .העולם
הגדול צריד להתרגל לעובדה שהעם היהודי שב לארצו .אפשר להדוף אניות ,אפשר
לירות בעולים ,אפשר לאסור עולים בבתי־ההםגר .זה לא צריד להפסיק את העליה.
אם לשם כר נהוצות בארץ קבוצות אנשים המסכנים על זה את חייהם בים וביבשה,
הפוגשים כדורים ,העונים בשעת הכרת לענות — ,צריד שכוה כזה יתגלה בתנועה,
וצריד שהתנועה הציונית כולד! תעמוד מאחרי המגמה הזאת ,וצריד שזה יהיה דבר
ע ס ט י  /דחד< 5הי1ת עגין ו1מנטי״ ,או ,בטלני״ או ״פנטסטי״ .מובז ,הדבר הזה
״

קשור בהקמת התנועה ,בפיתות יכלתה ,באמצעים ,בהינוד אישי ובהינוד ציבורי .אם
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ימצאו בנו בוהות לעשות את זה ,לא לענין של דיבור יפה ,כי אם לעשות את זה
ד

לעובדה פוליטית גדולה — ,הרי ברור לי שבזה שברנו ב ש ב י ל נ ו את משטר
,,הספר הלבן״.
הדבר השני ,שאני מאמין בו ,וגם בו אפשר לנו לראות דרך ,אם כי כרגע אין
זאת אלא םיםמה — זו מ ל ה מ ה

כ ל כ ל י ת במשטר זה .ושוב ,אינני יודע אם יש

כבד באיזה מקום מומתים מצוידים בידיעות מספיקות שיודעים כבר בדיוק מה יהיה
מותר לעשות ומה אסור ,מה יכול להיות יעיל ומה בלתי-יעיל ,אינני יודע אם המוסדות
הלאומיים גייסו כבד אנשים שיבחנו את הדבר ,אבל ברור לי שזה רעלן אשד צריכים
לסלול לו מסילות בלב הישוב ,ואז הוא יעשה גדולות.
אנחנו צריכים למוטט את המשטר האנגלדערבי .לא נחריב אותו בגשק .זה
ברור .בל נרמה את עצמנו .בל נהשוב שכוה הנשק שלנו יכול לעלות על כוחו של
הצד הבריטי עד עכשיו ,והבריטי־עדבי אתר כר .אבל אנתנו יכולים להדום את
חמשטר מבחינה כלכלית .סוף סוף אנתנו מפרנסים את המשטר הזה .ואם נהיה
מסוגלים לאחוז באמצעים אשר אולי יהיו קשים גם בשבילנו ,ואם נדע להקריב
קרבנות כלכליים ,אולי גס נרויה על ידי זה .כבר ראינו שהבויקוט הערבי עלינו
גרם

לנו

עברית
המלחמה

למעשה

במושבות!
הכלכלית

ליצור

כמה

נמל

תל־אביב!

שלנו

במשטר

וכמה

מקורות

עבודה
הזה

עבודה

בנמלים

עלולה

ליצור

ופרנסה

וכדומה(.
לנו

ויתכן

מקורות

)עבודה
שגם
פרנסה

בשבילנו ,אף כי היא יכולה ,כמובן ,גם לרושש אותנו מבהינות אתרות ,הענינים
דורשים שיקול־דעת .אבל אין ספק שבידנו לסתום כמה וכמה צינודות־הכנםה של
המשטר הזה .דוגמאות אהדות :למשל ,אילו היה עולה בידנו להימנע מכל שימוש
T

ברכבת והיינו מסדרים תחבורה משלנו לכל נקודותינו וגם להובלת המשאות )אם כי
גם על ידי מכשירי התחבורה הממשלה מרויהה ,כי היא מוכרת בנזין ,אבל יש הבדל
אם אנהנו מסדנםים על ידי זה משטר אנגלו־ערבי או משק־תתבורתי יהודי( .אילו
היינו ממעיטים את תנועת המכוניות ומעמידים אותה על המינימום ,ביהוד לגבי
ניכונית פרטית ,כי אין עכשיו צורר בארץ בלוכםום זה ,וצריך לחדול לשלם לממשלה
בעד רשיונות למכוניות אלו)יתכן שזה יפגע באיזה מספר לא גדול של נהגים פרטיים,
ויתכן שאנשים יצטרכו לנתר על נוחיות ,ומכוניותיהס תעמודגה בגרג׳ים במשר
תקופה ,אילי גם ארוכה( ,הרי זה אהד הדברים ,אשר נדמה לי כי עלול לעשות רושם
על הכלכלה בארץ .או אולי צריכים היינו להעמיד את השימוש בטלפון על המינימום:
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רק במוסדות ,במשקים וכדומה ,והיינו מוציאים אותו מהשימוש הפרטי )לשם כך
היינו צריכים אולי לסדר מין שירות מיוהד ,לארגן איזה קואופרטיב של קשרים
פנימיים( — והיינו מציגים על ידי כד את הדואר במצב קשה למדי .והוא הדין אולי גם
בנוגע לרדיו .ציינתי דק כמה דוגמאות ,אבל אין ספק שמהקר רציני של מצבנו
באימפורט יכול היה להוכיה כמה יכולנו לקמץ באימפורט ובמכםי אימפורט .כמובן ,אץ
זה רק ענץ של מהקרים ,אלא ענין תמוד יותר ,השאלה היא שאלת כ ו ה ה י ש ו ב :
היש כוה להגשים את זה ,האפשר ליצור מרות כזאת אשד מוכרתים יהיו להתחשב בה,
או שכל זה רק ישאר נהלת בעלי-תלומות טובים ז
מובן מאליו שמגמה כללית כזאת ,אם לא נאמר שהיא קשורה בסגפנות,
באםקטיות ,הדי היא קשורה בשיטת מ ש ט ר  .הכרזנו על משטר של הירום .על זה
הכריזה מפלגת פועלי ארץ-ישראל בכרוז שלה .אבל ״משטר של תירום״ — אין זאת
מלה בעלמא .יש בזה תוכן פוליטי ,יש בזה תוכן להייהם של קיבוצי אנשים גדולים,
אשר צריכים לעמוד על המשמר ,אשר צריכים להעמיד את עצמם כפעם בפעם
בםכנת־תיים או בםכנת־מאםר .המושג של חירום איננו הל על אנשים הנמצאים
בחפירוודההגנה .חוא חל על חיים ציביליים ,הוא צריך לחול על חיים כלכליים ,הוא
צריך להול על כמה וכפה סדרים בישוב.
ומשטר של חירום ,לדעתי ,בתקופה כזאת ,אומר :פ ש ט ו ת החיים ,אומר:
ע נ י ו ת  ,אומר :חיי־עניות ,אומר :הגברת השויון בחיים .אי אפשר לך לעמוד זמן
ממושך במלהמה אם אינך שואף ,על כל פנים ,להמעיט את הניגודים הסוציאליים
והכלכליים .ושוב ,קל אולי להכריז על זה ,אבל קשה להגשים את הדבר ,מפני
שהגשמתו דורשת ליצור בארץ מציאות פוליטית פנימית הדשה ,אוידח חדשה בישוב,
כוה־שלטון פנימי .אם אינני טועה ,קראתי באיזה מקום סיסמה שמהיום מתהילה
העצמאות היהודית .ואינני יודע למה התכוונו אלה שכתבו אותה .זוהי סיסמה יפה
מאד .בכל זאת ,בהפגנה ובשלטים אין עושים עצמאות יהודית .ואינני מאמין שממהרת
ננהיג בארץ עצמאות יהודית ,אבל שצריכה להסתמן מ ג מ ה ליצור אלמנטים של
עצמאית יהודית — דבר זה ברור.
ואביא דוגמה משטה שהוא כלכלי ופוליטי כאהד .אני זוכר את הישוב לפני
בוא האנגלים .בארץ היה אז משטר תורכי והיה בית־דין תורכי .ואינני זוכר אם הלד
מישהו מהישוב להישפט בביודהדץ הזה .יהודי בדרך גלל לא היה פונה אליו .ומה
עשה אז הישוב חקטן וחדל ,חסר האינטליגנציה והכוחות ? הוא יצר בית־משפט-שלום
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עברי ,אשד אנשים השובים מאנשי הישוב השתתפו בו .השתתף בו ,למשל ,גם דומץ.
וכל איש בישוב ידע שהוא צריך להיענות לדבר הזה .והתחילה ,באופן כזה ,להתהוות
בישוב אינסטנציה חשובח מאד ,בעיני — אחד הגרעינים ד״חשובים מאד של
ממלכתיות ,של עצמאות יהודית .אולם ,באו האנגלים והם הביאו את בית־הדין
שלהם עם כל הכוח והתקיפית ,ועם כל הכבוד אשר יש ליהודים לגבי בית־דין אירופי,
וכנגדו עמד משפט־השלום היהודי ללא כל כות וסמכויות ,אולי בלי יוריםטים גדולים,
באשר להם היה יותר כדאי לעבוד במשפט הבריטי .יצא שעדד םשפט־השלום העברי
ירד פלאים ,ואנהנו התרגלנו ללכת לבתי־משפט ממשלתיים ,והיוריםטים שלנו םוענים
באנגלית .מי שאינה לו גודלו להישפט נוכת בודאי לדעת שבית־המשפט האנגלי הוא
גודם השוב מאד בהיי הארץ ,גודם של טמיעה גסה ,של השלטת טדמינים הברתיים
אשר הם כולם העתקה מבתי־הדין באנגליה .ואפשר לראות גם בחוגים מסוימים
הסתגלות לסגנון של אנגליה .האומנם לא הגיעה השעה להתרתק מבתי־דין זרים
וליצור יהם שלילי אליהם ז אבל איך עושים דבר זה ? אולי צייד להביא לידי כד
שעורכי-הדין היהודים יכריזו על אי הופעתם בבתי־הדין הזרים  1אולי צריך למצוא
את האמצעים הדרושים ולסתת את בתי״הדין העבריים.
כל הדברים הללו וכל תכנית אחרת ,דומה להם ,הנוגעים לעם ,לישוב — והרי
זה העיקר במלהמה הזאת שתהא נעשית על ידי המונים גדולים — מהייביס קיום
ציבור בריא ,מאורגן ,היודע לשאת בעול של היים ציבוריים ,אשר אמנם ממשלתו,
משטרו אץ להם כוח כוסה ואין להם שוטרים ,ובכל זאת יש להם אותו הכוח ,אשר לו
מצייתים ואותו מקבלים .ואגי רואה בזה את הפרובלימה הגדולה של המדיניות שלנו.
אם נצליח בזה — בודאי גצליה גם במדיניות התיצונית  1אם ניכשל בזה — אז אין
תקוזז לנהל את המלחמה ההיצונית .והשאלה כיצד להשיג את הדבר הזה — היא
שאלה חמורה.
לכאורה ,אפשר לאמור שכל יהודי באדךישראל דוגל בשם מ ת ת לאומית.
אסשר לאמור שמסלגות שונות הן כה פטריוטיות ולאומיות ,כה שונאות את הדגל
האדום וכל גילוי אחר של חתבדלות ,חלילה ,שהן רק עומדות ומתפללות לשלטון
לאומי חזק ומחכות שכל אזרח בארץ ימלא את חובותיו הלאומיות .אולם תמוה הדבר
שכל זה קשור לעוד משהו ,קשור קודם כל להפלת שלטון מסא״י .כל החוגים האלה
מוכנים לקרבנות ,מוכנים לתרומות ,מוכנים לשלטון ,מוכנים להנהיג דברים חשובים,
הם אומרים שהם מוכנים למלהמה פוליטית חשובה:אמנם ,מעולם לא ראינו את המלחמה
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הפוליטית הגדולה ואת המאמצים הישוביים מצדם( ,אבל הם אומרים שכל זה יתכן דק
במקרה ששלטון מפא״י יפול .המגמה הזאת ,הקושרת את האפשרות של שלטון לאומי,
של אחדות לאומית ,במפלת הפועלים ,נישאת על ידי שני זרמים .זרם אחד ,המופיע
בדאגה גדולה מאד למדיניות שלנו ,באיבה גדולה מאד לאדום ולישמעאל ,וחדי אנחנו
רואים אותו במשך כל השנים שכוחו המלחמתי אינו מכוון כלפי הוץ ,אלא כלפי פנים.
אם נתבונן עכשיו ,בתקופה הזאת ,האחרונה ,על כל ההתגוששות המדינית שלנו ,על
ליכוד הכוהות וגייס הכוהות השונים ,שבאו לעזרתנו בזמן הזה ,אז נראה את פועלי
ארץ־ישראל ,את ברנדיים ,את וייצמן ,את םמטם ואת ציוני דדום־אפריקה ,והוגים שונים
אהרים ,אשד אולי גם לא היו שותפים לאורינטציה הפוליטית הזאת )היו מהייבים או
שוללים את רעיון ההלוקה( ,עומדים כולם על הקרש הצר הזה של מלהםתנו המדיגית.
הם מצאו את עצמם במחנח אחד אתנו .ואיפה הרביזיוניסטים ו היה טוב שיופיעו על
הבמה .ואנחנו מוכנים לבוא ולשקול אס יש בהם משהו שהוא גורם פוליטי למלהמתנו
ולביצורנו .אבל סבורני שמחוץ לידיעה הגרנדיוזית הזאת ,שיש יהודי באירלנד שהוא
רביזיוניסט ושהוא קשור עם דימלירה — לא שמענו במשד כל הזמן הזה על שום
עובדה המוכיחה שיש להם איזה יחם שהוא לפעולה שלנו .נפגשתי ,עכשיו כבר מותר
לספר את זה ,עם ז׳בוטינםקי בלונדון .דאיתי צורד למנוע מלתמת־דמים בישוב,
ולצערי יצאתי ממנו בלי כל תקוה שאיש זה או הקבוצה הקשורה אתו מסוגלים להבין
את המצב ולשקול את השיקולים הלאומיים הכלליים .אבל מכל השיהה הזאת לא
נוכהתי שנעשית איזו פעולה פוליטית שחיא ,מחוץ לפעולה אחת שהייתי עד לה,
שבזמן שהועד הפועל הציוני ישב בלונדון שכרו הרביזיוניסטים גויים שנשאו שלטים
מיודדים ,שקוראים להם באנגלית בשם ״םנדויטשים״ ושעליהם היו כתבות שונות ,כמו:
״הסוכנות היהודית פשטה את הרגל״,, ,צריד לקרוא שז׳בוטינםקי צדק״ ...ובכן ,ההלק
הזה ,אשד הופיע בעם ורצה לקחת את לבו ,הכוה הדורש את המרובה ,הטוען שאילו
מסדו לו את הענינים היה מיד מקיים את המרובה הזה — ,הכוח הזה לא פעל שום
פעולה מדינית ולא גילה בשום מקום כל יכולת ,ולא רתם שים כוה עולמי לעזרת
התנועה הציונית ולעזרת המפעל הציוני .כל מרצו היה מופנה לשבירת איזו
אפשרות של כוה ציבורי יהודי ולהשפלת ערכו ,כדי לתת תקוה בלב האנגלים:
״אין דבר ,היחודים ביניחס יריבו״ .ואל תחשבו שזאת לא פעולה פוליטית חשובה.
כאשר ד^כנו אתמול גתה^וכה לא דאיתי את התגרות ,אבל ראיתי תמונה אחת ,שהיא
בעיני סמל הרביזיוגיזם .היתה תהלוכה עם גילוי יפה של ליכוד ,מהרב עמיאל ועד
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ארם .זה משהו לא רגיל בהיינו .אולי מפאי׳י תיגכה לכך את הציבור בארץ במשך
השנים .והנה ,בנקודה אחת התפרצה מין הבורה של נערים ,שהיו יכולים בעיירה
לעשות מעשי־קונדם בתשעודבאב ולזרוק הרולים ביהודים ,והס התפרצו ורצו במרוצה
מטורפת .אפשר היה לחשוב שקרה איזה דבר איום .אבל בעצם הריצה המטורפת
הזאת ב צ ד התהלוכה הגדולה — ראיתי את כל הרביזיוניזם .אין זח כוח גדול .זהו
זרם אהד אשר מגמתו ברורה .אין לו שום צויד אהד מאשר כיבוש השלטון או כיבוש
חרחוב בעם היהודי .ובכוה הזה יעשה את הגדולות .ולשם כד יוכל ל3צל כל דבר:
את חוםר־העבודה של פועלים ,את ענין הכותל ,את הפרעות .אם אפשר להשיג את זה
על ידי טרור פנימי ־־ ילד בדיר של מרור פנימי.
אבל יש עוד כוח אחד ,כוח לא קטן ,חבולט למדי בחיים הישוביים — זהו
הכוה אשר איננו עושה בעצמו מעשים כאלה ,אלא מוכן ל ה פ ו ת עליהם .ולמרות זח
שהוא דוגל באידיאולוגיה ציונית כללית ,האיבה למשטר הזה שהוא מכנה אותו בשם
,,

״דיקטטורה של פועלים״ )אוי ואבוי ל״דיקטטורה זאת ,ואף על פי כן תופס הפועל
מעמד מכובד וחשוב בציונות( ,מביאה אותו לידי כד שהוא תמיד יהפה על כל בגידה
פנימית ,על כל טרור פנימי ,על כל החכשלות חמדיניות של חרביזיוניםטים ובלבד
שלא להיראות ,אפילו במשהו ,כתומך במשטר הזה .קראנו בעתונות של היום את
המגמה הזאת לטשטש את המעשים של אתמול ושלשום .לכאורה ,זה פגע גס באנשים
שלהם .למשל ,ברוקה .על כל פנים ,הפקודות של ראש העיריה שלהם לא נשמעו.
התהלוכה אשר בראשה הלך ראש העירית — אותה תקפו .אבל ההוגים האלה
מוכשרים ומסוגלים להמאיס גם את המעשים שהם משתתפים בהם ,להשפיל אותם,
ובלבד שלא לצאת נגד אלה אשר מהם הם מקוים שיפילו אותנו.
והדבר הזה מציג את הציונות ,וגם את תנועת הפועלים ,בפני בעיה המורה.
הגורל הטיל עלינו להיות הנושאים חאמיתיים של אחדות לאומית .זה ענין של תנועת
פועלים ,אשר במשד  35שנים קיבלה על עצמה תפקידים לאומיים .הגורם המכריע
בחייה ,הקובע ,המהדש ומשנה ,היה תמיד המיזוג של הפעולה בארץ ובעם העברי!
תמיד היא היתה מהפשת את הדרך כדי להבטיח את הענין הלאומי ולשמור על
מכסימום של שיתוף פעולה בתוכו .הדרך הזאת לא היתה בשביל תנועת הפועלים
קלח ביותר .ויכוחים שונים התנהלו בתוך התנועה לגבי כמה וכמה שאלות של שיתיף
פעולה לאומית .אזכיר ,למשל ,שבתוך הוגים השובים בתנועת הפועלים לפני  25שנים
היו ויכוחים אם להשתתף בקונגרס או לא .ויכולתי להביא כמה וכמה דוגמאות מהדרך
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שעברנו עד אשר הפועלים הגיעו להשתתפות באכםקוטיבה ,עד אשר ״פועלי-ציוך
הגיעו מישיבתו של קפלבםקי בועדה הכלכלית עד היות בךגוריון יושב־ראש הסוכנות
היהודית .זאת היתד .דרך לא כל כך קצרה ,והיא דרשה מציבור הפועלים הרבה
מאמצים רעיוניים ,הרבה הופש־רוה ,הרבה לימוד ,הרבה הכדת־דברים הדשה ,עד אשר
הפועל קשר את גורלו למוסדות הלאומיים ,עד אשר הבין את עדר ההסתדרות הציונית
כערך עקרוני יסודי .ואם פעם תיכתב באופן אוביקטיבי ההיסטוריה של תנועת הפועלים,
אפשר יהיה לציין בודאי לא מעט שגיאות פוליטיות מצדה .היו מקרים שלא הבינונו
היטב את מצב התנועה הציונית והישוב .לא תמיד צריכים היינו להופיע כאשר הופענו.
והשאלה כאן איננה שאלה של יסוד ,של עיקר .היסוד ,הגישה הלאומית ,ההרגשה
הלאומית ,הקריטריון הלאומי — היה הזק אצל הפועל מעצם היום שהוא עלה מהאניה.
אבל הערכת הדברים פיגרה אצלו הרבה פעמים אתרי המציאות .ולא תמיד הבין הפועל
איד לקנות את לב העם .וזוהי השאלה הגדולה של הציונות ושל תנועתנו בימים אלה.
אנהנו היים בתקופה אשר ,בעצם ,אפשר לקרוא לה ,,תקופה של שלטון הםאשיזם
בעולם״ .יש מקומות שהוא שולט בהם ב־ ,100%יש מקומות שהוא שולם בהלקו .כי
הפאשיזם אינו רק ענין פוליטי ,ענין של קונסטיטוציה — ,הוא ענין של ה ל ד י ד ו ח,
של דעות אשר חדרו לכל מיני פינות.
כי מה פירוש הדבר הזה שהלקים גדולים בהברה ,לא האריסטוקרטיה ולא
הפיאודלים ,לא םבריקנטים גדולים ,כי אם הלקים גדולים של המונים ,של חנלנים,
בעליימלאכה ושל פועלים ופקידים — כל אלה אשר היו צריכים להיות ,לכאורה,
תברים בתנועת העבודה או בני-ברית לה — כל אלה אינם רוחשים לה אמון ,אינם
מוכנים להיות מודרכים ומונהגים על ידי הפועל והם הולכים עם גורמים אתרים,
נופלים בפה ,ותנועת הפועלים לא גילתח די יכולת וכשרון כדי לשחרר את ההמונים
הללו מן האסון הזה האורב להם ? והנה אנהנו ,הנאבקים עם הםאשיזם היהודי שנים
רבות ,צריכים היינו להבין שהמלהמה הזאת אינה ,כמו שסבורים ,מלהמה בין בית״ר
ובין פלוגות של חברינו בלבד .אין זו שאלה מי יכבוש את הרתוב .השאלה הגדולה
היא :מה תהיה דמותה של הציונות ,מה יהיה אפיו של הישוב ,פרצופו הפוליטי
והציבורי!

כאשר ראיתי את הנערים האלה ,הקופצים מול ההפגנה ,היה ברור לי

שכל זה הוא נוער אולטדדרפרוליטדי של עדות-המזרת .ואנהנו משלמים בעד ההטא
ז«<מ

מגזוגו את הדרן אליהם .היה זמן שתמיד ,בכל ועקד! ,היינו מקבלים

החלטות בדבר התימנים .ובכל זאת ,מסופקני אם התנועה הבינה להעריך נכונה את
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הפרובלימה העמוקה הזאת של עדות המזרח ,במובן זה ,שאם הם לא יהיו בתוכנו יהיו
מוכרתים לתיות בשר תותהים בשביל תנועה אנסי־פועלית.
על התהלוכה אתמול הבטתי כעל גילוי ישובי .ראיתי בה הרבה תבורות,
קבוצות גדולות ,העושות רושם• אד כשם שצריד היה לשמוה על כד שהלקה של
ההסתדרות הוא כל כד גדול וחשוב בתהלוכה ,כד צייד היה להצטער על זה שכמה
וכמה קבוצות גדולות של יהודים ,אשר העמל היה סרות על פניהם ,הרבה אנשי*
עבודה ,ולא רק בארגוז ,,הפועל חמזדחי״ ו״אגודת ישראל״ ,אלא גם אגשים אהרים,
שאנהנו צריכים להיות אהראים להם ,גם לולא היתד ,כאן שאלה פוליטית — ,הלכו
מהוצה לנו .מי יודע ,אולי גם הם רואים בנו אויבים ואולי הם מוכנים מהר לקבל
ברצון את הבול של ז׳בוטינםקי ולשים אותו בדש בגדם.
עם כל אפיה הלאומי ,עם כל הינוכה הרחב של תנועתנו ,עדיין לא רכשה לה
תנועת הפועלים את ההכרה שכל יהודי צדיד להיות בתוכה .אני אומד :״צל יהודי״,
מחוץ ,כמובן ,לשכבות שהן בגיגוד לנו .אבל ישנם בארץ המונים גדולים של אנשי
עבודה ועמל שצריכים ותייביס להיות אתנו ,והם יהיו אתנו אם נדע לגשת אליהם
ולחיות אתם .כאן בארץ ,דוקא בתקופת הירום זאת תתנהל ,בלי שום םםק ,מלחמה
כבדה מאד עם תנועת חפועלים ובשם ,,חליכוד חלאומי״ ובשם ,,חאחריות הלאומית״
בודאי יכבידו על חיינו ויציגו לנו הרבה דרישות קשות .ואנהנו נצמיד לעמוד
במערכה .אני אומר את זה בהכרה גמורה .אבל כאשר הפועל נעשה כוח כזח שהוא
הלק אינטגרלי של ההנהגה הלאומית ,עומדת בפניו השאלה ,כיצד לעמוד במערכה זו ז
האם להתעקש על כל פרט ,על כל ענין מוסכם ,מקובל ,ולאמור,, :לא נזוז״ ו — היה
לנו ויכוה בועד הפועל של ההסתדרות ,אם צריד היה להופיע בתהלוכת אתמול בדגלים
אדומים .ואני בטוה שכל אהד מאתנו יוכל להסביר מדוע לא צייד לבטל את הדגל
האדום .ואני אומר :דוקא בזמן של ירידת הסוציאליזם בעולם ,דוקא בזמן שמצבנו
כפועלים נעשה בעם יותר ויותר קשה ,יש צורך שהפועל יכיר את כל קניניו ולא
רק

את ערכיו הפוליטיים,

וצדיד

לדעת

בזה

שהיא

יום

יום

להגן
תמיד

עליהם.
דואה דק

בלי לראות

את

אלא

גס

אבל

את
תנועת

הכלים

הארגוניים

הפועלים

את הקנינים המקובלים,
הקנינים

הגדולים

אשר

לא

ואת הסמלים.
צריכה

להסתפק

אשר עליהם

מדובר

צריד

להגז.

עליהם

יכולנו לעמוד על זה שהפועלים יופיעו בהפגנה במלוא התתמושת המעמדית
שלהם .ואז היו שתי אפשרויות :א( שהתהלוכה לא תצא לפועל .היינו נשארים לגמרי
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נאמנים לדגל המעמד ,אבל היינו מפסידים את האסשדות הפוליטית של ליכוד ההמונים
במלהמה הזאת,

אשר כולנו

בה ן ב( שהתהלוכה תצא לפ1על ,אבל

רוצים

שהיתה הופכת מתהלוכת פועלים למלחמת אזרהים ,אשר לא היתה ,על כל פנים
עכשיו ,משמשת אותה המלחמה אשר אנחנו רוצים בה .זאת היא דק דוגמה ,אך לא
זאת הפרובלימה .לנו לשנה אפשרות לכבוש את הדוב הגדול של הישוב הארץ־
ישראלי ,לנו ישנה אפשרות ליצור בארץ כוח ציבורי מלוכד ,שאנחנו נהיה בו והרבה
חלקים השובים של הישוב יהיו בו .ואנחנו צריכים כפעם בפעם לשקול ,לחשוב ,לראות
את המפה כולה ואת האפשרויות כולן .ואני הייתי אומר :ישנו מחיר אחד שאותו לא
נשלם .אם כלנתם של כל אלה חדורשים על החידושים בשלטון ועל הנהלות תדשות
היא שהפועל י מ ע י ט את עצמו — ,אז הדבר הזה לא יקום .את המלהמה בעד
גידולנו בישוב אנהנו צריכים לנהל בכל כוחותינו .אני מתכוון דק למלהמה הוגנת .אני
רוצה להזהיר מאד את חברינו ,אשד יעמדו מחר ומתרתים במערכת הבתירות לאסיפת
הנבהרים והבחירות לקונגרס ,מפני כל מיני אמצעים לא הוגנים במערכה זו ,אשר על
ידיהם אפשר באופן מלאכותי להרבות את מספר הבוהדים .כל גוף המצה לנהל
בחידות במעשי זיוף הורם את כל היסוד של הדמוקרטיה ,וזה מוכרה להתנקם בעצם
קיומם של המוסדות .ולכן תמיד אמליץ בפני החברים לבלי לרדוף אחרי ״נצחונות״
כאלה ,ולא לתת לאתרים לעשות את זה ,ולא להתיר לעצמנו מה שאנהנו אוםדים על
האהרים.
אנחנו עומדים עכשיו בארץ לפני שלוש מערכות :לפגי בחירה מתורשת של
אסיפת הנבהרים .על זה הותלט במועצת המפלגה וזה גם אושר במוסדות העליונים.
חישוב זקוק עכשיו ,אחדי הרבה שנים ,לחידוש דמוקרטי של מוסדותיו הישוביים.
הדבר ידרוש מאתנו מאמץ גדול ,כדי ליהפד במשד ההדשים הקרובים לאנשים עממיים,
T

שינסו לחדור לכל השכבות בישוב .ואנתנו עומדים לפני מערכת השקל ומערכת
הקונגרס .והמערכות האלה הן עכשיו מיוחדות במינן .יש חברים שמביטים על
הקונגרס כעל עמדה אשד כבר כבשנו אותה .אמנם ,כמדומני ,שבמשד כל השנים הללו
לא ירדנו ,וטבעי איפוא כאילו הדבר שבועד הפועל הציוני ובאכםקוטיבה הציונית
ובקרנות הלאומיות יש לפועל השפעה הוגנת מאד .אבל בל נבטה כל כד ,בל נהשוב
שאנחנו יושבים איתן .יש להבין שאם על העם עובר עכשיו משבר נפשי כה גדול ,ואם
ד.יש?ב נמצא 3מצב קשה ,ואם ט ח הסברתנל איננו מספיק

 -איננו מספיק בפנים

המפלגה ,ועל אתת כמה וכמה שאיננו מספיק ברהבי הישוב — ,הרי שבשעה כזאת
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הבהירות עלולות ליהסך למבחן גדול לתנועת הפועלים .ואנחנו יודעים עוד דבד אחד:
ישנם כוחות הנשבעים לדמוקרטיה רק כל זמן שהם נמצאים באופוזיציה והם זקוקים
לה בשביל קבלת השפעה ,אבל כאשר הם נמצאים בשלטון הם מוצאים אפשרות
להחזיק את השלטון בידיהם .ואם לפאשיזם היהודי אין אצלנו חכוח כמו בארצות
אחרות ,הרי האפשרות להשתלט על המוסדות יכולה להיות גם לו .למשל ,הגוש
האזרחי בעיריית תל־אביב שומר על כוחו ואיננו נותן לנו לפרוץ אותו ,למרות היותנו
גם בתנאים אלה כמעט מחצית העיריה .הדבר הזה יש בו כדי להדאיג ולהדריך את
מנוחתו של כל חבר בתנועה.
הקונגרס של עכשיו והבהירות שתהיינה אליו — יהיה לחם תפקיד פ ו ל י ט י 
ח י צ ו נ י גדול מאד .יש חשיבות יוצאת מן הכלל שיהיה זה קונגרס רפרזנטטיבי עם
ח ר ב ח בוחרים .ואנו מעונינים לא רק ביצוג גדול של מפלגתנו ,אלא גם ביצוג גדול
של כל המפלגות בציונות .אנחנו מעונינים בהשתתפות המונים גדולים .ויהיר! לבחירות
הפעם גם תפקיד מדינייפנימי כאשד לא היה זה שגים .על כד יכול לעמוד מי שקורא
את העתונות המתנגדת שלנו ,את אפיה התוקפני ,את היאוש שלה מהמשטר הקיים,
עאין לחוגים שהיא מדברת בשמם מה לעשות בו .המאמר של ,,הבוקר״ :״או שננצה
או שאין לנו מה לקוות מהקונגרס הזה״ — רק מוכיח באיזו מידח תדיח חפעם חמורה
המערכה של העובד בציונות .אילו היה עולה בידנו לצאת מהבחירות חאלו בכוח גדול,
היה זה שם קץ גם לאמוגה שיעלה בידי היגים מסוימים להוריד את מפלגת הפועלים
לכוח בלתי־ניכר בציונות ,ואז אולי ,סוף סוף ,היו מבינים שצריד יהיה להשלים
אתנו.
אולם גם מגמתנו אנו בתקוםת־חירום איננה יכולה להיות מגמה של דתיקת
חוגים אחרים וחעמדתם מחוץ להשפעה .לא נקנה את שלטוננו עכשיו על ידי זה שנעמיד
אחרים במצב של חורגים .במידה שנוכל ליצור מכסימום של שיתוף פעולה — נגביר
את השפעתני .כוה השפעתנו בציונות היה תמיד תלוי בזה אם יצרנו שיתוף פעולה
עם אחרים .יצאנו מלוצרן תיד שיתוף פעולה עם ״המזרהי״ ועם ציונים ב׳ — שותפים
לא כל כד אידיאליים ולא שלמים כל כד ,ואי אפשר לאמור שחשותפים שלנו היו
תמיד נאמנים ואנהנו היינו תמיד צודקים .אבל אם הצלחנו לעבור את שנות
המאורעות ואת שנות המשבר הכלכלי ,הרי זה במידה לא קטנה הודות לכד שחצלחנו
חפעם ליצור בציונות שיתוף פעולח רחב ,כאשר לא היה קודם .גם עכשיו ,בלכתנו
,,

לבחירות ,לא נלך במגמה של ״אני ואפסי עוד כדי לדתות חוגים אחרים מהפעולה.
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אדרבא ,גשתדל לרתום גם הוגים אחרים לע1ל .ובכוה זה ,רק בכות זה ,נצליח ליצור
יותר עמדות בחתישבות ,בבטחון ,במלתמת העבודה ובמלהמת העליה.
דיברנו עכשיו על הצורך של עם מלוכד .ואולי עוד נצטרך לדבר על כד
לאתרים ולא רק לעצמגו .אין זה מקרה שמועצת המפלגה הכריזה שצריד לפגוש את
המצב כעם מלוכד .כשם שהמלה ,,משטר-הידום״ יש לה תוכן מםוים ,כן גם המלה:
,,עם מלוכד״ .אבל ,כדי שנוכל לפגוש את המציאות חחדשה ולשמור על עמדתנו
בציונות ולהרחיב אותה ,יש צורך לא רק שהעם יהיה אחד ,אלא שההסתדרות תהיה
אתת ,שהמפלגה תהיה אתת!

ג

ל״פגגנו אל הקיר" <עמוד (118
1

דברים &נ&יהת הכרים גכנרת
י״ז בטבת תדצ״ט .8.1.1939 ,לא פורסמו עד עתה.
,

אי-השתתסותי במסיבת ב בהשון היתה לי כעונש ,עוד בלונדון התכוונתי
לכתוב משהו על כנרת ,אולם הענינים היו כה יגעים שלא נתנו לי כל אפשרות
להתרכז והפריעו גס בזה.
בשנים האחרונות השתתפתי ,בכלל ,מעט מאד בשמתות ארץ-ישראל ,רק בשנה
זו יצאתי מגדרי :השתתפתי בשמחות כנרת )חתונת עמליה( ועיךהרוד )סיום בבית-
הספר( .אין ענין כנרת רגיל בשבילי ורציתי מאד להגדיר פעם את ערכה של כנרת
בכל התנועה וערך הכוח שהושקע במפעל זה .אולם למצוא ביטוי לכד קשה למדי.
לפעמים מצטער אני לקרוא את ספרות הקבוצה בארץ וגם ספרות מסוג זה בארצות
אחרות ,כי תמיד נראה לי תוכז הכתוב דל יותר מאשר ההיים הנם במציאות .יוצאות
מכלל זה הרשימות של בךציון ,אשר הוצבו ממש מנפש הקבוצה .זה היה נםיון
ספרותי ראשון ,שהקבוצה הצליהה בו להשמיע ולבטא את עצמה .ולכן כשהגיעו אלי
דברי גךציון חשבתי אז את כתיבתי למיותרת .אמנם יש לכנרת הצלהה בנדון זח,
ובודאי עוד נדון בדבר כשכל הרשימות תשלמנה.
והאם יש לי משהו להוסיף על הדברים האלה ? כשאני הושב עכשיו על כנרת
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נדמה לי שיש בה משהו מהיסודות המכריעים בחיים .דורנו ראה הרבה דברים
נהתרהשותם :נצתונות ,מפלות ־־ דברים הראויים לשמש הומר לאנשים הושבים
לתהות עליהם .דאינו איד הפכו דברים בםוםם להיםך ממה שהיו בראשיתם .דאינו
כיצד התאכזבנו מתנועות שחבטיחו חירות וגרמו לעבדות ,ועוד דוגמאות כאלה .וכל
זה לא משום שהם רצו לרמות ,אלא באשר הפכו להיות נשק בידי מישהו .עוד מעט
ויגדל אדם אשר לא יאמין בכלל בשום דבר.
ותמוה הדבר :לאחר כל מה שנתערער בעולם ובאדם נשארה תנועתנו יהידה
בנאמנותה לראשיתה ואין לה להתבייש בשום דבר יסודי בדרכה שעבדה עד עתה.
יתכן שכותותיה לא הספיקו ,אולי בוזבזו כותות ,אולם התנועה בכללה עומדת מבחינת
אפיה המוםרי-אנושי-כללי בתוד עולם כזה בלי שידעה במה התחילה ובלי לדעת אם
תגצת ,ומקיימת יותר ממה שהבטיהה .זהו הזיון רב־ערד ,ורק מעטים עומדים על גודל
ההזיון הזה ועל מקוריותו .כי בזמן שהכל מסביב מתמוטט נאהזת תנועתנו במשהו
יסודי ,נאמן ,מכולן לאמת ד״חיםטורית .שום איש לא כיוון מראש ולא חשב שהציונות
תקלע באמת לאםוז האומה במידה שהיא קולעת בתקופה זו .זהו חזיון אחד אפייני
לתנועתנו ,האפייגי גם לכנדת.
כשמתבוננים בזמן האהרון אל הנעשה בעולם ,אל מפלגות ,אל מדינות ואל
ההטאים שגרמו לנצהון הברבריזם — מתגלח דבר מחריד יותר מעצם נצחונו של
היטלר והוא :כיצד קיבל העולם את פניו׳ ואיד נכנע העולם מפניו .ואלה שהיו צריכים
להיות מגדלי-עוז ולשמור ממבול הדם והעבדות לא הבינו ולא עשו את זה .להיפד:
המדינות ,המפלגות והמנהיגים חיפשו דיד להתפשרות .איש לא עמד בפניו .גם במובן
הרוחני — הולד ההדס וכובש את ההמונים והוא גרוע יותר מכניעה פיזית .ואי אפשר
לשער לאן יגיעו הדברים .בדוד שהזלזול בדמוקרטיה אחרי חמלחמה העולמית
והביקורת עליה — לא אגב חיפוש דרך ,אלא אגב זלזול גמור — חוא שפתח את הדרד
להיטלר וגם לרוחו ההודר כעת לדמוקרטיה עצמה ולמדינותיה .כי לאדם יש במקרים
אלה טבע בזוי ־־ יסוד העבדות העמוק שבו מתנער ומתגלה בכל מיני צורות .ערך
יצירת התרבות הולד בלבו ונהרב .אילו היו באפי האדם כעת משהו מז הקנאות שאינה
מותרת ואינה נכנעת ,אולי הדברים היו אחרים .כי במה היה כוהה של היהדות לא
לכרוע לבעל י במח כוחו של עם קטן זה לעומת כל פאר העולם הגדול והרהב ,עם
שהכל בזו לו ז בקשיות־ערפו! ואילו היה משהו דומה לקשיות-עורף זו אצל הסוצי
אליזם ואצל הדמוקרטיה ,יתכן שהעולם היה נמצא במצב אהד מאשר הוא כיום .מעטים
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הם חזיונות של קשיות־עורף כזאת בעולם ,אולי אצל גנדי .אבל חזיון כזה בקנדרמידה
עולמי היה אהד — קיום האומה העברית בכוה קשיות ערפה .גם בציונות היתה וישנה
קשיות־עורף

בלתי-מושכלת ,לא

רציונלית.

בזמן העליה

השניה לא

יכולנו

להסביר ליריבים בגולה ולהתנכה אתם על הציונות .לא היו לנו כל נימוקים
להוכית למתנגדים את אמיתנו ,אבל היה לנו איזה כות בלתי־נכנע שדיבר מתור הלב
וידע לעמוד נגד ולמרוד בכל הסובב אותנו .כזאת היתד ,גם בארץ .לא רצינו להשלים
עם הסובב ,אף כי הפרספקטיבה היתה בלתי־ברורה כלל.
מה עלינו לעשות כעת ,כשלעינינו כל כד הרבה גורמים נגדנו ? באם תתעורר
בעם היהודי קשיות־העורף ,הקנאות לעם וארץ ,אז נעשה גדולות .אין לנו דרד
אהדת .לצ׳כוםלובקיה ,יתכן ,היתה דרד :לנתר .הלא הכוח הלוהם עד טיפת הדם
האחרונח חסר כעת לעולם .אבל אנו נדונים למלחמה — בלי עקשנות לא נינצל .ולו
יכולנו לההדיר לכל העם את קשיות־העורף הזאת ורצון קיום והיים ויהי מה ,היה זה
גורם חינוכי חשוב לכל עתידנו.
וכנרת היא ביסודה מין חזיון דומה ,בעלת קשיות־עורף כזאת .לא היה אף
מפעל בארץ שעמד על ןנברי פי תהום כדוגמת כנרת .ארבו לה תהומות מכל הבחינות.
ונצחונה של כנרת עד היום הזה חנו גילוי מחנך של קשיות־עורף מצד קומץ קטן של
אנשים .בשבילי ,כיהודי וכאיש תנועת הפועלים ,מחוץ לכל הקשרים האישיים ,היה
זה גילוי האמת הפנימית של הפועל על ידי עקשנותו הקדושה והעמידה על נפש
התנועה שהתגלו בכנרת.

2
חרצאודפתיחה בהנוכת בית מפלגת פועלי ארץ-ישראל בתל־אביב —
בית ארלוזורוב .כ״א בחשון תש״א .22.11.1940 ,לא פורסמה עד עתה.

הישוב במלהמה והמלחמה בישוב
פטור אני מדברי פתיחח בשבח האכםניח ,אסתפק במשפט אחד :ארלחותב,
אשר שמו נקרא על הבית הזה ,היה לא רק ממדריכי התנועה ,ממבקשי דרכה ועושי
דברה ,הוא גם היה מ ג י ד ו ל י ה של התנועה .בהיקה גדל ,ממנה למד ,בה המשיד.
ואם יש זכות קיום לאיזה בית־פועלים ,לאיזה בית בתנועה ,הרי זה אם האוירה אשר
תשרור בו תוסיף לגדל א נ ש י ם .

מילואים

351

איני מתכוון הפעם להרצאת ויכוח עם מתנגדינו .לו חפצתי בכך לא הייתי
בוחר בבית־ארלוזורוב ובאסיפת הברי מפלגה .הייתי פונה לבימח אחרת ,אשר בה
ניפגש גם עם יריבים .כלנתי לסקור את מצבנו .לסקור בשביל חברים לתנועה.
והדגש הוא לא על סתירת טענות מתנגדים ,הדגש על בידוד דרכנו.
א
מה י ו ד ע הישוב על מצבו במלחמה? העתונות העברית ,במידה שהעיזה
לומר משהו ,ספגה ענשים חמורים ,ועדיין היא סופגת .לא הרי הצנזורה כאן כהרי
הצנזורה באנגליה .אין עתונותנו יכולה עתה להשמיע מלה אתת על המדאיג ומטריד
אותנו .מסביבנו ועל השבוננו נ ר ק מ י ם דברים .פוגעים בנו מאורעות מזעזעים עד
עומק הנפש ,הוונו ועתידנו נדונים — לשבט ולא להםד — ואין הישוב יודע עד מה
צינורות האינפורמציה הציבורית נסתמו .מעולם לא היו מזימות נגדנו נשמרות בסוד
כמו בימים אלה ,בחסות הוקי־המלהמה .לידיעת הישוב הן מגיעות רק לאהד שהן
נעשות עובדות ,וגם אז נמנע מאתנו להעריר אותן כערכן .אין אני מתכוון כאן לעסוק
בנסתרות .גם חנגלח ראוי שלא נסית ממנו את דעתנו .ואנחנו נוטים לשכהה
ולהתעלמות מן המרודות .לא אאריך ורק א מ נ ה את עיקרי חדבדים חידועים .צריר
שיהיו ידועים.
,,

ב ש ב י ל נ ו התהילה המלהמה עם ,,הספר הלבן  .הוא שבישר לנו את קרבת
חמלחמה וגילה מ ה ה ד ר ד אשר בה מתכוונת מדינת־המנדט ללכת בימי המלחמה.
וכשהמלהמה הוכרזה בא עלינו יום  , ,ט י י ג ר ה י ל ״  ,יום בו נפגשה םפינת־חעולים
במכעוודיריה .וזכות־ההעפלה שולמד ,בגויות אחים .היה זה משום סימן :כד נוהגים
,,

בנו בעצם הימים שמחזרים אחרי,,בני־ברית  .ומיד לאחר הכרזת המלחמה בא ההמשך:
בוטל

ה ש ידי ו ל

של

ה ע ו נ ה  ,נענשו העולים החוקיים על חטא שהטאו

מעפילים .כל סרטיפיקט וםרטיפיקט ש ע ו כ ב באותם הימים — כשכמה ארצות עוד
חיו פתוחות ליציאה ,ובהן התלקטו יהודים המצפים לעליה ,בהם ילדים ונוער והלוצים
ובעלי־הון ־־ הסגיר אל היטלר עוד נפש ועוד נפש .ויהי המדינאי שהחליט החלטת־
נקם זו מי שיהיה ־־ על מצפונו עינוייהם של אלפי יהודים.
וםמוד לכד התחילה חמלחמה בהגנה ,זאת ההגנה אשר כל שנות המאורעות
העלימו עין מאי־הוקיותה ואף השתמשו בנםיונה ובאנשיה .באו מאסרי מ״ג ,מאסרי
גינלםר ומשמר־השלושה ובךשמן .באו חיפושים בנקודות ישוב רבות .בא טיפוח

352

נ .ע צ ג ל ם ו ן

מלשינים ומרגלים ,ולאחר המאסרים באו המשפטים ופםקי*הדין .קרבנות ההגנה —
אשר השלטון הפגיע בחם את עוון כולנו — עודם מתענים בעכו ,עודם בחזקת
פושעים ,דבר זח אי אפשר לנו שנשכח .סבלות אחים אלה מסמלים את מצבנו .כל
עוד הם נמנים עם פושעים ,חדי ש ע צ ם ע מ י ד ת נ ו על נפשנו מול אנשי*דמים,
ולעיני ממשלה אשר לא מנעה שפיכת דם נקיים ,היא בחזקת פשע .אחר כד באה
המהלומה הגדולה  -־ ג ז י ר ת ה ק ר ק ע  ,ההתנקשות בעצם קיומו של הבית הלאומי,
בעצם זכות האדם היהודי לחיי אזרח במולדתו .וגם פרשת השתתפות היהודים בצבא
חלוחם קשורה כולה בדחיות ,בעלבונות ,בגכוגות להשתמש בגויותינו בלי להודות
בקיום נשמתנו :שנלך לקרב׳ אד לא כיחודים ,לא כציונים ,לא בקשר עם ארץ*
ישראל .כל מח שהושג וסודר עד כת אינו אלא פירורים פעוטים ועלובים לעומת מה
שיכול היה להיות ומה שצייד היה להיות .וכשבאים רגעים שגם ,,מלאך רע״ אומר
אמן ,ומחליטים בחיוב — מתעכבות ההתלטות בדרכן ממשרד למשרד .הממשלה עשתה
כל מה שיכלה כדי ל ה כ ב י ד עלינו את ההתנדבות ,כדי ל ה מ א י ס עלינו את
ההתנדבות ,אולם התנדבותנו יש לה מקורות עמוקים יותר מתשבונותיה ותכםיםיה,
ולמרות כל המכשולים הרבים אשר שמו לפנינו תתנדבותנו קיימת.
והנה מהלומת הימים האלה — ההחלטה לשלח מחוף הארץ את  1800המעפילים
מ״פםיפיק״ ו״מילום״ .שמעתי כי מ״פטריה״ כתבו המעפילים אל הנציב העליון ,כי
גירושם מפה קשה להם יותר מגידושם מגבולות גרמניה .זוהי הרגשה יהודית
אלמנטרית .שילוח יהודי-עולה מהוף הארץ הרי זה לפי הדגשתי מעשה*רצה לגבי
הפרם והתקלםות אכזרית בכלל .ובמהלומה הזאת צירפה הממשלה מרצונה הטוב
עוד ,,הודעה ממלכתית״ ,אשד יש לקרוא אותה כ״םפר לבן״ הדש ,כי היא מכריזה
לא רק על היהם ל* 1800פליטים אומללים ,כי אם גם על מדיניות הדשה .יש לקרוא
ולשוב ולקרוא בתעודה אכזרית וקנטרנית זאת ,אשר לא סםרה פה אפילו אמירת*
הקלם כי ״מ .ה .מ .אינה הסדר ,אהדה לפליטים״ .אולם העליה הבלתי*הוקית ״עלולה
להשפיע מאד לרעה על המצב בארץ ולהוות סכנה חמודה לאינטרסים הבריטיים
במזרה התיכון״ .אנחנו היושבים כאן והמתבוננים אל מה שמתרהש סביבנו יודעים
נאמנה כי שום אדם ממתנגדי הציונות בארץ ובסביבותיה לא רגש ולא רגז מסביב
לעליה ״בלתי־חוקית״ זו ,ולא היה מעיז לאיים בסכנה לאינטרסים הבריטיים ,אם
הדברים לא יושמו בפיו מטעם השלטון הגבוה .ואין הממשלה מסתפקת בשילוח
ובקריעת הורים מעל ילדים ונשים מבעליהן במשד ימי המלתמה .הממשלה המכריזה
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כי ״אינה תםרת אהדה לפליטים״ מ1דיעה מפורש כי גם לאהד המלחמה ״אין בדעת
הממשלה כי ישארו במושבה שאליה הם נשלהים או יבואו לארצנו״ .זהו כבר ״לפנים
משורת הדין״ של כל םפד לבן ושל כל התתייבות בפני ערבים .הספד הלבן לא הייב
את הממשלה להתנקם במעפילים באופן אישי לכל ימי הייהם ,והפרקטיקה הממשלתית
שהיתר .מנכה את מספר המעפילים מן המכסה המותרת ,היתה משאירה אותם בארץ.
לעולם לא ן עזבו כל תקוה! מהוץ לניםוה הרשמי ניסו להפיץ רבים הסברה אחרת:
״גיס חמישי״ .וודאי זה לא מקרה שהממשלה ויתרה על נימוק זה בהודעתה הרשמית.
ידוע שהאניות האלה הן מן חטובות שבאנלת־עולים :אתים ואתיות ,בנים והורים
ליהודים בארץ! מאות חלוצים ונוער ,כמה וכמה ציונים מובהקים ואנשים שהתכוננו
עוד מלפני המלהמה לעלייתם .כך נוהגים אתנו ובימי מלחמה! ופרט נוסף ומכביד בכל
אלה :זה נעשה על ידי קבינט־המלהמה ,אשר חעומד בראשו וכמח מחבריו התנגדו
בשעתם לספר הלבן .בהודעה זו הם לא רק מאשרים את הספר הלבן ,כי אם
מפליגים

ממנו

ל ר ע ת נ ו  .וצירצ׳יל ,שעמד בראש המתנגדים לספר הלבן,

התם עתה את שמו על המגמות הפוליטיות שהן רעות מן הספר הלבן עצמו.
ב
לרגל הפורענות האהרונה זכר .חישוב לרגע קט של איחוד .של איהוד בלתי*
מזויף .נתקיים מושב של אסיפת הנבחרים ,שהיה פטור הפעם מניצוחים ומנרגנות.
דיברו מכל הסוגים והמפלגות ,ואפילו ״אגודת ישראל״ והרביזיוניסטים ,ולא היה
פרץ .ונתקיימה שביתת הישוב ,בתנאי־מלהמה ,בהוםר־פרםום ,בשתיקה מאונם של
העתונות .ודאי ,שביתה אינה אלא מעשה דל לעומת היםורים והעלבון ,ולא קשה לבטל
את ערכה ,אך קשה להציע דבר יותר אפקטיבי .ואף על פי כן אין לבטל את צד
האיחוד שנתגלה באסיפת הנבחרים ובשביתה .יקר לנו כל אות בישוב של נכונות
נפשית להיות לעם.
אולם רגעים אלה בהיינו מועטים מאד .ועל דרד הפרדוכס אפשר לומר ,שהפעם
היה חישוב מאוחד ,מפני שלא רדף אחרי ״איחוד״ עם מספר נכבדים והשאירם מן
הצד .רק משום שברגע המר לא היתה חדעת נתונח לרדיפח אחדי איהוד מלאכותי,
למשא-ומתן שאינו פוסק ,לםיוםים ולתשלומי מם — רק משום כד אפשר היה שתתקיים
מניפםטציה של אחדות.
במה עוסק הישוב מהוץ לרגעים מועטים אלה ז אין ״הישוב״ נתון להתגוננות
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פוליטית ,ולא למלחמה במצוקה — ״הישוב״ עוסק יומס ולילה רק בדבר אחד:
בעשיית

ש ל ו ם  .אנשים נצים ,מתקוטטים ומכים זה את זה וצועקים :שלום!

והמדורה לא תכבה .אין מהםור בדלק .ותמיד יש מי שמוסיף עצים .והנה נזדמן לה
אילן גדול — רוטנברג.
אני נוגע בנושא זה מתוד צער .אין לי ענין בפולמוס .הצהלה והפולמוס מסביב
לענין זה מאפילים על הצד הטרגי שבדבר.
איגרת רוטנברג יותר משיש בה ענין ציבורי הנה תעודה אישית ,טרגית למדי.
במשך כל השנה הזאת היה רוטגברג גפעל יותר מפועל .הוא הלך לעבודת הישוב בלב
טהור ,ברצון טוב ,בהתעוררות כנה .הלך ללא חשבונות — מפלגתיים ,מעמדיים,
אישיים .הוא השב על דברים שבעיקר :על הרעב ,על המצוקה ,על מצבנו הפוליטי.
אין לומד שהיו לו אידיאות בהירות׳ אד הרגשת המצב היתד .לו כלמעטים.
רוטנברג ,בדרד כלל ,איננו זוכר הרבה מלימודי נעוריו ,ויש לו גם הכשרון
לשכות .בשאלות פוליטיות וסוציולוגיות עלול הוא לבלבל את הקלפים ,אך יש לו
זיקח לדברים שביסוד .חוא שונא ספסרות ,חוא מתחמץ על רעב ,הוא מרגיש עצמו בן
לעם היהודי ורוצה לעזור .והנה עבד במשך שנה עבודה קשה ,התאמץ ,סבל ,פנת כח
וכה .ולא עלתה בידו.
ויש לשאול :מדוע לא עלתה בידו ? הוא עצמו אומר,, :הקלתת הציבורית
אכלה אותי״ .כן ,הציבוריות שלנו ודאי קופה של שרצים תלויה לה מאהוריה .אד
חאומנם כח מקוללח חחלקה שבאמת אין לעשות בה שום דבר ,ואין לראות בה כל
ברכה? האין אנו רואים בקרבתנו אנשים אשר למרות האוירה המקוללת ,למרות
בזבוז הזמן וחכוחות על ״יחסים ביךמפלגתיים״ ,למרות השיםויים ,למרות הפרעות
כל יום תמיד ,למרות כל אלה — אינם מרפים וזוכים לראות פרי בעמלם ? האין אנו
רואים סוג אנשים העובדים את מלאכת העם באמונה ,והם דורכים על התתתי העסקנות
ומקדמים את ענין העם ל מ ר ו ת ה כ ל ? אבל רוטגברג לא זכה לכד .ודאי יש בזה
צער גדול .הוא גילה כמה תכונות אנושיות יפות בעבודה .גם הקשבה ,גס אורך־רוה,
גם נכונות ללמוד .וחעיקר :רגש חרדה עמוק לגורלנו.
ובכן ,מדוע נהפך נםיונו לכשלון ? תשובה לכך יש להפש בדבריהם של חללו
אשר כפעם בפעם הם ״מעלים״ את רוטנברג לעילא ולעילא וקוראים לו :״יהי״,
ומבטיחים כי הוא יעשה נסים ונפלאות .באותו עתון אשר הכריז כמה פעמים את
רוטנברג לגואל קראתי בחודש אוגוסט זה מאמר שכולו אומר אכזבה :הנה היתה
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לאדם הזדמנות גדולה וההמיץ אותה .והסופר מםביד מה ההזדמנות הזאת :קיוו
מדוטנברג שיקום ״למגר את שלטון מפא״י מקרב הציונות והישוב״ ,ויוכל ,,להכניע״
את ההסתדרות ״כהרף עין״ .הדבר לא היה למעלה מכוחו של רוטנברג ,כי ״לצדו היה
רובו המכריע של הישוב״ והועד הלאומי היה ״בכיסו״ .ומרוב התלהבות מגדיר אותו
סופד ,מתלמידי ״השבירה״ ,את התפקיד הגכםף במלה לועזית :צייד היה ״צושלאגעך
)הנגינה מלעיל( את ההסתדרות ,״פירושו מתן ההכאה הסופית שלפני חנצחוך .ל כ ך
ציפו הללו מאת רוטנברג .לשם כ ך הריעו לפניו ,ואולם ״הוא נרתע״ ״ונסתלק משערי
חנצחון .ואכן ,כאן המפתה לכשלונו הציבורי של רוטנברג.
כוחות שונים חפצו בעבודתו של דוטנברג .הפצו הפועלים .לשיטתם :יש
לרתום עוד ועוד אנשים בעגלה הכבדה .הפועלים המכירים את פינחס רוטנברג
מעבודה משותפת במשד שנים לא ראו בו רב־מג ,עושהינפלאות ,כי אם איש־פעלים,
בעל רצון סוב ,בעל-תנוסה .והם ביקשו לראותו במרכז הפעולה חישובית ,שכם אחד עם
שאר הכוחות הבונים .לאחרים היו נימוקים אהרים .בימים שהספד הלבן הודיע על
ההתנקשות בסמכותה ובקיומה של הםוכגות היהודית געגו לו בישוב המתגעש בקריאת
״הועד העברי העליון״ על משקל הועד הערבי העליוז• ואז ,כשהיתה ״תקוזז״ כי לא
יהיה שלום בין הנהלת הסוכנות לבין רוטנברג ,צעקו מכל כותרודעתון :רוטנבדג
בראש הישוב! אך משנפגש רוטנברג עם אנשי הנהלת הסוכנות ועם אנשי הועד
הלאומי ועם אנשים מתיר ״המפלגה השלטת״ והוברר כי יש רצון טוב מכל הצדדים
ויש נכונות הדדית לפעולה משותפת ויש גם הבנה הדדית לגבי עיקרי־פעולה —
פרשו ממנו מיד כל אלה אשר עוד אתמול התזיקו בכגף־בגדו וקראו :קום גאל .הוא
,,

״הכזיב״ כבד אז .קיוו ממנו שיפרוץ בחומת ״השלטון  ,ש״ימגר״ ,והנה האיש נכון
לשיתוף פעולח .לא נמצא אז א ד ם א ח ד בכל החוגים ההם אשר היה מוכן ללכת אתו
לתוד הנהלת הועד הלאומי ,לתוך איזו פעולה משותפת שהיא .וחוא — לעשות את
הרע שציפו ממנו לא נטה כלל וכלל ,ואת הטוב אשר ביקש לא עצר כוח לעשות .ולא
נשאר לו אז לרוטנברג אלא לקום מתוד ״חקלחת הציבורית״ ולטוס ללונדון.
משחזר מלונדון ונתמנה נשיא הועד הלאומי חיו שחרדו שמא נפתח כאן פתת
,,

לדיקטטורה ועתון אחד אפילו ראח לעצמו תפקיד ,שבוע שבוע לחילחם ב״םכנה זאת.
ודוקא רוטנברג הוא שאמר בערד כך :אפשר כדאי להיות דיקטטור׳ אד לא כדאי
להיות שוטה .ואכן ,״שלטונו״ של רוטגברג היה ההיפד מדיקטטורה .מי שהישוב ראה
אותו מוקף קרני־אורה של רב״פעלים נהיה לרב־דיבורים .לא מצא את ידיו ואת
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רגליו באותה ״קלהת ציבורית״ שלא הסכין לה ולפגעיה .הוא קיוה בתום לבו שילכד
סביבו את כל ההוגים אשר עליהם יוכל להישען ולעבוד .והנה קרה דבר מוזר :אד
נכנס לנשיאות וכל אלה ההשובים אשד בהם תלה תקוות ועל עזרתם סמר — כ ו ל ם
ע ד א ה ד  ,ואפילו ידידיו האינםימיים מתוד החוגים הבעלי־בתיים ,עזבוהו לאנתות.
אף אהד מאלה לא היה מוכן לשאת אתו בעול .הנימוקים היו שונים׳ אד התוצאה
היתה אתת :בעטו בו.
חלקח היה מר ,אך משמעותו היתה בדודה :דרכו אינו דרכם .אבל רוסגברג,
שלא בחר בדרכם ,חחליט לא לנתר עליהם ויהי מה .חוא לא עייף מדפוק על חדלתות.
כדי לקבל מגביר כסף למכדהירום היה מוכן לשבת שעות שלמות ,והעלה חרם .הוא
גילח בכל זח אידיאליזם ותוםעםש .אד ללא חועיל .חוא ביקש לדעת מח חמחיר שעליו
לשלם ,מה התביעות שעליו ל5פק .אותם ה״אישים״ אשר אהריהם היה מחזר ,מתוד
אמונה כי בלעדיהם אי אפשר ללכד את הישוב ,לא השבו אפילו רגע אהד ברצינות
על כניםח לעול חעבודח חישובית״ אד לא מנעו עצמם מטרוניות ותביעות .הוברר
שנשיאותו של רוטגברג עצמו ,שהכריזו עליה בקולי-קולות ,אין בה ,,סיפוק״ .ובמקום
לעשות את העבודה עצמה התהילה פרשה של סיפוק תביעות .אך שום סיפוק לא סיפק.
מה שנתבע היום לא סיפק למתרתו .כל ,,סיפוק״ לאתר שניתן — ,,הוברר״ שאין לו
ערך וכד שיקע עצמו רוטנברג במעשי ״מרכבה״ בלתי-פוםקים ,ביזבז את כוחו ופות
האנשים אשר אתו והלד מחולשה אל חולשה.
הוא התהיל בדבר חשוב מאד ,מכדהירום .ואילו היה הוא מפשיל את השרוולים •
ומתהיל בונה את הבנין הזה ,בונה בעצמו ובעזרת כל אלה )בלי לשאול ל״יהוםם״(,
אשר היו מוכנים לעבוד ,היה ודאי עושה מעשה רב ,שיש עמו עזרה במצוקה ,גילוי
סולידריות לאומית א מ י ת י ת  ,וגם עשוי לשמש מ ב צ ר לישוב ,היזוק לכנסת
ישראל ,ומעשה של קיימא זה היה מסייע לאחדות הישוב יותר מכל תוכהוודמוםר.
אבל רוטנברג משנתקל באופוזיציה ל ...מם־הירום ,שהתלבשה בכל מיני איצטלות,
משנתקל ב״תת לא אוכל״ של גבירי ישראל ובחתירה החשאית של תקיף־הקהל ,עזב
את ביצוע מם־חתידום ותתחיל לעסוק בשקידה ב ה ר כ ב הועד הלאומי .הוא הלד
מהרכב אל הרכב ,עם כל רשת ההמולה והבזיונות שבכך ,ושום הרכב לא ״סיפק״,
ולאמיתו של דבר לא היתה כל אפשרות פ י ס י ת ש״יהפק״ .הסיסמה היתד .לכאורה
פשוטה ביותר :״הנהלה מצומצמת״ ,מצד הפועלים לא היה קושי .אלא שמיד הוברר כי
בתוך הימין עצמו נתקלה דרישה זו בשני מעצורים שאין להתגבר עליהם; א .כל
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הרעיון של הנהלה מצומצמת נגזר מלכתחילה לפי מידתה של ״אישיות״ מסוימת
,,

שאתה הבנין קם ונופל .ואותה ״אישיות נוה לה יותר לעמוד במצב של סירוב ,והיא
תמיד נותנת שישדלו אותה ותמיד מסרבת  1ב .תביעת הי״צמצום היתה מלווה תמיד
,,

בתביעה מקבילה :מתן נציגות לכל החוגים ,וחחוגים תובעי נציגות פדו ורבו .כיצד
,,

אפשר לאהד את צמצום הנציגות עם מתן סיפוק ״לכל החוגים  ,כשכל אהד מן החוגים
הרבים איננו בא על סיפוקו אלא אם כן נציגו הוא ישתתף בהנהלה המצומצמת ?
כי שאלה אריתמטית זו אינה ניתנת להיפתר — יכול לתפוס כל בר־בי־רב .אולם
רוטנברג ,השוהר סוב ,לא הדל מלבקש לה פתרונות .וכד עברה עליו שנה בועד
הלאומי במשאינדומתנים בלתי־פוםקים .מי ימנח את מספר חחרכבים שחלו השנה
בתוד הועד הלאומי ו היה גם צד היובי במלאכה זו .כל הרכב חדש הוכיח כי גם
אנשים זרים ביותר ,באי־כות תוגים מנוגדים ביותר ,יכולים להגיע לאיזה מינימום של
פעולה משותפת ומוסכמת ,אם אין מכים על ראשם וצועקים להם :התקוטטו! אלא
שלמתרת כל חדכב חדש חיו נמצאים אנשים חחרדים לשלום בישוב ,הצווהים
במקהלה :הזהו יצוג הישוב ? האם להנהגה כזאת התפללנו ?
במקום לעבוד בתוך התנאים האלה ,עם האנשים הרוצים לעבוד — וכמה אנשים
טובים דפקו על דלתו והתיצבו לרשותו ,ללא כל תנאים ,ללא בקשת כבוד וכסאות —
במקום לחמשיד ללכת בדדד מתוך בטחון שחמעשח ינצח ,במקום לחפש ולגלות
כוחות ת ד ש י ם אשר ודאי ישנם בציבור ,במקום זאת עסק רוטנברג כל השנה בדבר
אחד :בחחלסת מקומם של המוזיקנטים ,לסי המשל הקדילובי .הוא לא ידע במה
כוחו ובמה חולשתו .ממחרת כל הרכב היה מתתיל משא-ומתן על הרכב חדש .ושוב
טרוניות ושוב פיוסים ,ושוב תכניות פותרות־כל בלי לחקים מנוף אשר יחא בו להסוד
משהו מן התכניות לקורטוב של ממש.
ג
אי־היכולת למצוא דרד־פעולה ,הכרת הכשלון ,עם ההרדה והצעד והעלבון
שבאי־הצלהה אצל אדם שאינו רגיל לראות עצמו בלתי־מצליה ,הולידו את הדוקומנט
החדש .הציבור שלנו פגש את האיגרת בדגש מד ,באכזבה ,ככסיית־ידידות .לא אומד
שאין לזה כל יסוד .רוטנברג הצליח ״להגיש״ את רעיונותיו בצורה כזאת הפוגעת
בידידיו ,במי שרצה בהצלתתו ,ונותנת מזון לאותה הנכהנליה הציבורית אשר הכשילה
את מאמציו .אולם ראוי שבהמה זו לא תסתיר את שאר הבחינות.
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דרכו של דוטנברג בארץ מתבארת במידוד־מה פפםוק :״}יגדל — ויצא אל
אחיו״ .זכות היא לאדם שמצא בעצמו כוח לשוב ובסרט מי ששב כאדם שרשי
ורציני ,כאיש רצון וסעלים .חצמיחח בנכד יש עמד .כמח יתרונות .אד יש רגעים
שבחם מתגלח גם חולשתח .לגבי הקמת מפעל־חשמל אין חולשח זו ניכרת• אד משבא
אדם להעלות ארוכח לתחלואינו הציבוריים עשויה חולשה זו לחתבלט .רוטנברג
הביא אתו רצון ציוני ,אך לא ידיעת ההסתדרות הציונית ולא הערכה לתהליכיה,
למסעליה ומוסדותיה .דבר זה היה לו למכשול .דוטנברג הוא הסיד של כנסת ישראל.
הוא רוצה לראותה הזקה .הואיל ומתהילתה מנע ממנח חשלטון בסים משפטי חזק —
נדרש עמל־נמלים וםבלנות-איךקץ כדי להוליד אותה לקראת היזוקה .אולי :רוטנברג
גילה אמצעי פשוט וקל כיצד להזק את הכנסת :למסור לועד הלאומי את כספי
הקרנות...
אד יהא זה משגה מצדנו אם לא נשים לב לכמה נקודות תשובות בקריאתו של
רוטנברג ,ואם לא נבתין בין כונותיה לבין מנותיהם של אלה הרוכבים עתה עליה .יש
כאן הבדל עמוק ,שלא מן הראוי לטשטש אותו .הוא אומר :״את דלדול ההיים צריד
לחסל״ .והלא זהו ההיפר הגמור ממה שרוצים הללו .הוא מתכוון ב א מ ת להסתדרות
א ה ת של כל פועלי ארץ-ישראל .אין זה פתיון למישהו .פיצול הציבור חפועלי נעשה
במידה כזאת הלק מוםכם של ההוי הישובי ,שגם אנהנו — לבשתנו — השלמנו עמו.
אפשר זוהי תמימות להעלות עתה תביעח זו :חםתדרות אחת לכל הפועלים ,אולם
תום זה מעורר כבוד .אלא שלא די בהעלאה ,צריך למצוא גם דרד להגשמה .ועוד :הוא
בעד לשכודעבודה כללית ואחידה ,״הנבחרת על ידי הסתדרות הפועלים״ .הוא תובע
את ביטול הספקולציה הפוליטית ,שהמפלגות השונות נוהגות בארגוני־פועלים שלהם.
הוא תובע את הפרדת הסיוע מן המפלגות .היא דורש שהגנה וגיוס לא יהיו קנין של
מפלגות ,כי אם של חישוב כולו .חאין כל אלח דרישות ברוחנו ,נובעות מכל
תפיסתנו ? אמנם ,באשר הוא נוהג לדבר ״על־מםלגתית״ וסתמית ,באשר איננו מספר
ק ו נ ק ר ם י ת מה עבר עליו במשד השנה ,באשד איננו קורא בשם מ י ל מ י הכשיל
את מאמציו ,הרי הוא ניתן מקום למעונינים ,לתומכים בכל מיני ארגוני־פועלים
םבוריטיים ,לכל הםוככים על פיצולי־הגנה ופירורי־גיום מפלגתיים שיפנו את הדברים
כנגד ההסתדרות או ״הםתדרות־מפא״י״ ,כפי שכותבים אצלנו על דרד שהאנטישמיים
כותבים ״טדוצקייבדונשטייך .אד מי שאיננו מתכווז למרוד באמת יודע גם יודע מי
ד.ם שמחליפים את בטחון הישוב בארגון מפלגתי ,מי הם שעושים גיוס נפרד ,מי הס

מילואים

359

שעושים את הסיוע מקורעיצול למפלגתם ,היכן משועבד הפועל לארגון פוליטי.
כוחו של רוטנברג איננו דוקא בדיבור או בכתיבה .ולפיכך יש והוא מדבר
נמרצות יותר משקולות .ולא תמיד הוא שוקל את דיבורו בפלס ונותן להצעותיו את
הניםוה המדויק .הוא דורש מרות לאומית ביהםי המעמדות ,ו״פםקי־דין של ועדות-
בוררות מקומיות ומרכזיות שעל יד הועד הלאומי בלי זכות ערעור״ .יודע אני כי יש
אצלנו אנשים המפחדים מפני ״מרות לאומית״ ,ובמידה שהמרות הלאומית מזדייפת
ודאי יש לפחד מפניה .אולם הסוציאליזם איננו עומד בסתירה למרות לאומית ,אמיתית
ובלתי־מזויםת .אדרבא ,הוא שואף לכד ,בחנחח שחיא מרות של חעם ולטובת העם.
ובמקום שקיימת דמוקרטיה אמיתית ,ובמקום שהאומה יצרח כוח המסוגל לשלוט בחיים
הכלכליים וביהםי המעמדות ,שם נלחמים סוציאליסטים על מדות לאומית .אבל אם
מרות לאומית אזי — גם על חברת החשמל .וגם הרמת מהירי החשמל לצרכנים טעוגה
הסכמת מוסד לאומי.
והנה הדרישה לביטול שביתות בזמן חמלחמח .אין אנחגו גורסים שביתות
ל ת י א ב ו ן  .שביתה קשה קודם כל לפועל .וציבור פועלים שהגיע לדרגה מסוימת של
הישגים והכרה ונםיון איננו משהק בנשק זה בקלוודדעת .אד שביתה איננה הרעה
הגדולה ביותר במשק הלאומי ובהיי ההברה .יש רעות גדולות ממנה .גגדן צריד
לעתים — בלית ברירה — לאהוז בנשק השביתה .לפיכך אין הפועל נוטה לנתר
מעיקרא על האמצעי האהרון השמור אתו ,וכל מגמה הבאה לגזור על ז כ ו ת השביתה
הוא רואה כמגמה ריאקציונית .רוטנברג איננו בא לגזור על זכות השביתה ,אבל הוא
תובע את ביטולן לזמן המלחמה .ידעתי כי צפויים לי כמה הצים מבית׳ אד אומד:
אהיה מוכן להסכים לביטול־שביתות בתקופת־חמלחמה אם תינתן ערובה גם
לביטול־רעב.
ביטול־רעב זהו אלמנט חיוני מאד בכל הסדר לאומי .אם יקום סדר כזה שילדים
לא ירעבו ,וכל אדם יהיה מובטת בםת־לחם ,אזי כדאי שבשביל כך יביא הפועל
המסודר בעבודה את קרבנו הוא ,וינתר על איוכדהשביתה.
רוטנברג עצמו לא הרגיש ,כנראה ,באיזו מידה הוא מחליש את תביעתו למשטר
של מרות לאומית על ידי אמירה כי בחירות לאסיפת נבהרים הן ,,אבסורד יקד״ .לא
זה השוב שרוטנברג עצמו דרש כמה פעמים לקיים את הבחירות .ועוד לפני זמן לא
רב תבע ממוםד־פועלים אחד שיתרום סכום ניכר לועד הלאומי לשם עריכת הבתירות.
תשוב יותר הדבר בעיקרו .רוטנבדג איננו מדגיש את הסתירה שבדבר :גם לדרוש
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מרות לאומית וגם למנוע ,בהירות! על מה תישען המרות הלאומית אצלנו ז אצל
אחרים היא קיימת בכוח הצבא ,המשטרה׳ הגיםטפו ,הגפא״ו .אתנו אין כמו אלה.
הדבר היהיד אשר יש לנו זה רצונו של אדם בישוב לקיים משטר לאומי .אך אם זכותו
של כל אדם בישוב לבחור את שליתיו תינטל מאתו ,מי יקים לנו אז את המרות
הלאומית ז
ד
קריאתו של דוטנברג מיצגת את ה א י ש ,את דעותיו הקבועות ואת הלד־דוחו
החולף,

ולא כותות ציבוריים ,מוכנים לתמוך

בלב תמים

בעיקרי הפרוגרמה

שלו .לא כז התגובה העתונאית והרזולוציונית שפרצה לקראת קריאתו ,בח
אין כלום מן הגילוי האישי והרבה מז הציבוריות .אילו היה בינינו סםיריקון
גדול היה מוצא בזה הומר מצויז בשביל קומדיה מנימוםינו הציבוריים .מקהלה
רבת־קולות פרצה פה אהד ב״הםכמה״ .הכל מסכימים!

על מה

מסכימים?

אפשר על הסתדרות פועלים אחת ,על חיסול לשכות־העבודה של המפלגות,
על שחרור ארגוני חפועלים מזיקת למפלגות ,על קרבנות חמריים שכל אהד
צריד לתביא אותם כיכלתו,

באשר ״הצודד

בכסף חוא גדול״

ו״מז החוץ

אי אפשר יהיה לקבלו״ ו״על הישוב ללמוד מן הנםיון של היהדות האירופית
שהפסידה הכל ללא תועלת״? לא ,על דברים אלה ודומיהם עברו בשתיקה כל
המסכימים .ואף אתר מהם לא קם ביושר־לבב להשמיע את התנגדותו לכך כשם שהוא
מתנגד לכך ב מ ע ש י ו יום יום .לכך לא היה אומץ-לבב .אולם הכל הסכימו שהתוכחה
של רוטנברג מכוונת לא להם ,כי אס למפלגה ה״שלטת״ .אפילו עתון כ״הצוסה״
המיצג מפלגה בעלת שרשים ובעלת זכות-קיום בציונות שראתה צורך להעביר תתת
שבט הביקורת כמה הצעות של רוםנברג ,פגש תהילת את קריאתו בהסכמה כוללת,
ומ״צרת הפירודים והפילוגים בישוב שמכשילה אותנו״ הסיק את המסקנה העיקרית,
שבעיקר צדיד ״לותר״ ״אותו ארגון התופס מקום בראש בכל שטחי תיינו ,שאחריותו
מרובה משל המיעוטים״ .והעתונות ה״בלתי־מפלגתית״ על אחת כמה וכמה .פובליציסט
אחד ,הכותב יום יום על הצורך ״להפוך את בדית הציונים הכלליים למפלגה״ ,כתב
מאמר גדול לכבוד איגרת רוטנברג שנו הוא מדבר על תשיבותה הגדולה ועל ״התוצאות
המהרידות הקשורות״ במפלגתיות ,ומסיק מסקנה כי ה״ברית״ צריכה להיות ל״מפלגה
המקיפה את כל מתנגדי המפלגתיות״ מכל חור יצאו כתבנים ,אשר רק מאיגרת

מילואים

361

רוטנברג ,כביכול ,גילו שאילמלא המפלגה השלסת היה הכל בישוב מסודר ומתוקן.
לאתר קבלודהפנים הנרגשת ל״תכנית״ דוטגברג צצו ,בעצם הימים האלה ,כמה
וכמה תכניות חדשות .אפילו חתאחדות עולי גרמניה ,לכאורה התאחדות של ממש
המקיפה הוגים שונים למדי ,ראתה צויד לפרסם תכנית ,לא בשביל מפלגה הדשה,
,,

הלילה ,כי אם בשביל ״הסתדרות כללית של הישוב  .נראה שבין המושג ״מפלגה

,,

לבין המושג ״כנסת ישראל״ יש מקום לעוד יצוד־ביגים .ויש עוד תכנית הדשה:
.הזית לאומית אהידה״ .שוב ,לא מפלגה ,חלילח .לאחר שהוברר כי מקור הרע הוא
במפלגת יש לבקש את מקור חטוב בבריתות ובחזיתות .הללו הלא מיופות״כוה
לדבר לא בשם אילו מפלגות עלובות ומפוררות ,כי אם בשם ״הקהל הרחב״ וחמלוכד.
אגב ,לרגל כל אלח זכינו בימים אלח גם למקצת נחמה .הנה קראנו כי מעל
בימת ״הבמח לעם״ חכריז מר ם .ברנשטיין כי חוא חסיד של ״צדק סוציאלי״ .ודאי,
אין לערבב צדק זה עם הצדק של השמאל .ואף על פי כן הרי זה חידוש גדול .היו
ימים וכל נואם ציוני היה מתלחב לחזון הצדק הסוציאלי בציון הבנויה .אד זה כבר
גורשו הביטויים הללו מכל לכסיקון ציוני-כללי .והנה שוב היתה להם עדנה .וגם
ב״חזית לאומית אהידה״ הוטלה סיסמה :״צדק תברתי במשק בריא״ )ודאי ,להבדיל
מאלה המבקשים צדק תברתי במשק חולח( .ואחד חנואמים ,ד״ר גרינבוים ,חגדיל :תוא
דרש ״בניה תכניתית של המשק והפסקת המשהק ההפשי של הכותות הכלכליים״ )לסי
״הארץ״( .הרי זו מהפכה ממש בעולם מושגיה של הציונות הכללית ,הדוגלת ב״יזמה
פרטית״ .עד היכן הגענו :גם צדק תברתי וגם בניה תכניתית ,ואפילו הפסקת
המשהק התםשי של הכותות הכלכליים .וכל זה בניגוד ל ...״אידיאולוגיה של הסתדרות
שאיננה מתאימה לתנאי ארץ חדשה״ ,כפי שנאמר מפורש מעל בימת ה״תזית״.
אולם כל אלה ,כמובן ,הנם קישוטי־דברים .ה״תכלית״ היא :ביטול ״תמפתה״,
כמו ב י ט ו ל ה ב ת י ר ו ת ב י ש ו ב  .אומרים :״הנהגה ישובית אל־מםלגתית״ ואין
אומרים כ י צ ד תקום ו מ י יקימנה .ומה יבוא ב מ ק ו ם בתירות ? עדיין לא ראינו
משטר חברתי שאין בו פגם ולא יקשה לגלות פגמים גם במשטר שבו כל אדם יש לו
זכות בחירה )אין אדם נוטה לפקפק בעצמו אם הוא ראוי לזכות-בחירה׳ אד הוא נוטה
ונוטה לפקפק בזכות הזולת( .אד הלא רשאים אנו לתבוע ממי שבא להיטיב עמנו לבל
יעלים מאתנו מה חוא מכין לנו ב מ ק ו ם משטר של בחירות עממיות .יש מדינות
שבחן מוסרת חחוקח את חשלטון לידי בעלי-אחוזות או לידי הצבא .לידי מי ימסד
תשלטון ללא־בתירות אצלנו? מה היסוד התוקי אשר יתן לשליטים חעתידים את
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הסמכות ואת היכולת לנהל את עניני הישוב ? רכוש ,הכנסה ,נכםי דלא ניידי ו ושמא
התנדבות ז אף על פי שאנחנו ,בני הישוב ,הננו המאושרים בישראל ,אין לומד שרובו
חגדול של חישוב חי ברנחח ,בנוחות ,בלא יםודים .והוא נדרש :לתרום ,לשלם מסים,
להתגונן ,לחתנדב ,לעבוד עבודות קשות ,למלא מצוות שונות .לכל אלח ידרש ,וזכותו
לעצב באיזו מידה את צורת ההיים בישוב — תישלל ממנו ? ובכוה מה יעשה הדבר
T

•יד

הזה ? בכוה ״אישים״ אשר הכל מודים בהם ובערכם ובאל״מפלגתיותם ובכושר הפעולה
שלהם לטובת הכלל ? אדרבא ,אם יש אתכם ״אישים״ כאלה — הוציאום אליגו ונדעה
אותם .ונדע מי הם האישים אשר בשמם מדברים ובידיהם מפתתות העשיה וההצלה .היה
״איש״ אהד ,ובמשך השנה ״אכלנו״ אותו.
ובינתים ,בעוד כל אחד עולה על זולתו בעשיית שלום ,באה התפטרותו של מד
רוקה מכופר הישוב ,והספרות היפה שבעקבותיה ,שחיא עשויח לחרבות שלום ובטתון
כאהד .הכתיבה בכלל ממלאה תפקיד מיוחד בעשיית השלום ובהגברת הבטהון.
חמלחמה יוצרת לנו במובן זה מצב מיותד :אפשר לכתוב כגגד כופר הישוב ,אבל אי
אפשר לכתוב בעד ,אפשר לחוכיח שחלף חצודד בחתגוננות ,אבל אי אפשר לחםביר עד
מה מגוהכים אלה שבשעת פורענות הם תובעים הגנה ובשעודהםםקה תם פוסלים כל
התכוננות .אפשר לכתוב ברות הספר הלבן ,אי אפשר לכתוב נגדו .אפשר לכתוב נגד
המעפילים ,אפשר להפיץ עליהם דיבות ברבים׳ אד אי אפשר לתבוע את עלבונם.
ובינתים מתרחש עוד משהו בישוב .היו כמה מקרי־שוד ,שוד מאורגן ,בבנקים.
ונתפסו נערים ,המתאמנים במלאכת השוד ,במערה בירושלים .אלה לא היו ״רעבים״
כשודדים הדמיוניים באיגרת דוטנברג .אצלנו השודדים אינם רעבים ,והרעבים אינם
שודדים .והיה מעשדדהרצליה .ויש סימנים לקיום ׳׳אורינטציה״ חדשה .על כד מדברים.
אך אין זה מזעזע את הישוב .ובינתיס — דבר שאין מדברים עליו — גוברת המצוקה,
ובינתים — גזירה על גךילדים ,שהוא מעמודי תהיית הלשון ומיסודות הציביליזציה
העברית בארץ .כל זה לא זיעזע את הישוב׳ אד יש דאגה

אתת שהיא גוזלת את

חמנוחה :״שלטון מפא״י״ ,״המפתה המפלגתי״ .לפני זמךמה טרת עסקן אהד ומנה
מנין שלם של דברים שבהם שולט המפתח ,דברים אמיתיים ודברים מדומים .קראתי
וחשבתי :מדוע אין קובלים על ״מפתח״ בגיוס ? השתתפתי לפני ימים מספר במסיבה
של חיילים עברים ״אי״שס״ במהנה־האימונים ,ותשבתי :מדוע אין איש קובל על כד
שההסתדרות ״לקהה״ לעצמה הלק גדול שכזה בגיוס ז
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ה
כשאתה רואה את פני הציבוריות הזאת אתה נאלץ לחשב מחדש כמה חשבונות.
תינכנו את ציבורנו כל הימים לא על ״מעמד לבדד ישכון״ .בנינו את הציונות על
שיתוף מעמדות וזרמים .אנחנו גורסים שיתוף מפני שאנו רואים הצטרבויות ותפקידים
אשר שום מעמד ושום הטיבה אינם יכולים למלא אותם בעצמם .יש גורל-עם תמברית
את כל המעמדות ואת כל הזרמים ויש תפקידים המצריכים את כל העם .וכל אדם
יהודי שאיננו משתתף ,אם בשימוש בלשון עברית ואם בשימוש בתוצרת עברית ,ואם
במניעת התנקשות ואם במניעת רעב ,הרי הוא חסר לנו׳ אד מגמת השיתוף המטיל
חובות נתקלת ב מ ג מ ת ש ל א ל י ש י ת ו ף חפוטר מחובות .מגמה זו קיימת ,בכל
מקום ,ובמקום שאין כוח מחייב אף איננח זקוקח לעזרת מפלגות וארגונים .נביאיח
ומיצגית יש לחם תמיד על מי לחישען .אין מחסור בפורקי־עול ,בקופצי־יד .כוחו של
הרוגן ,של תמתגכר ,של העיקש והקישה גדול בישוב .ועל אלת ,ועל מנטליותם של
אלה ,רוכב סוג מסוים של עסקנים ,שעשו עצמם טוענים ל״קהל הרחב ,הבלתי-
מאורגך ,שמגרוגו כביכול חם מדברים ומאיימים .אך טבעו של איום שלאחר שהוא
מתקיים חדלים לפהד מפניו .ואם כל כד הרבה שנים מאיימים עליגו בפרישה ובאי־
נשיאה באחריות ,וגם מקיימים ,אין לנו אלא לשאול את עצמנו :שמא אפשר גם
מבלעדיחם ?
מגנים אותנו שאנתנו ״רודפי־בצע״ .מגנים אותנו שאין אנו מתכוונים לשיתוף
לשמו ,אלא לשם הכסף ,אשד ה ם ממטירים לחחזקת ״חשלטוך .ומכאן חם מסיקים
המםקנת :אין לד שוט יותר טוב כנגד השלטון מעצירת־כים .אד דוקא בימים אלה
נזדמן לי לקרוא אצל אחד מעתונאי הימין ,הכותב כמעט מתיד יאוש :״הנשק חיחידי
של אי־תשלום מםים איננו עלול לפעול במקום שחמםים אינם משתלמים ממילא״.
מתברר כי חשוט אינו שוט .ויש לחשוש כי אם יבואו ויבטלו את ״המפתת המפלגתי״,
וינהיגו ״מפתה המסים והתרומות״ ,לא תהיה ידה של ההסתדרות על התתתונה .אני
כופר בזה כי כל עצמו של השיתוף אינו אלא ״למען הבצע״ .אם כי איני מזלזל בו .כל
מי שרוצח שקרקע תיגאל ,שחחקלאות תתבסס ותתרהב ,שהמורה לא יתנוון ,שגך
הילדים לא יםגר ,שילדי הפרנרים לא יהיו בניס הורגים לישוב ,שהרעב לא יעשה בנו
שמות — לא יחיח חלקו עם ״שונאי הבצע״ שבימין .אין שיתוף לאומי בלי שיתוף־
כים לצרכי האומה ,אולם עצם השיתוף ,עצם הגשיאה בעול יהד ,עצם הפגישה של
מעמדות והוגים שונים ומנוגדים ־־־ יש בו מן ההכרה ומן התועלת כאתת .שיתוף מביא
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לידי עזיבת ה״אני ואפסי עוד ׳ ,לידי ראיית הצד השני ,לידי התהשבות הדדית ,לידי
ויתורים.
ועוד .למדנו כי כל המצד לשמאל נעשה ראש .והיפוכו .מי שהדל להצר להסתדרות
חדל להיות ראש .הימים האהרונים נתנו לנו דוגמה מבהיקה .מאימתי נעשה משה
םמילנםקי מנהיגם המוכר של האכרים? אפשר עכשיו לדבר בזה ,מתוד התבוננות
גרידא ,בלי שמץ פולמוס .לי עוד זכורים הימים כשבהוגי האכרים חתיחםו אל
םמילגםקי כמו שמתיהםים עתה בחוגים מסוימים אל גדיגבוים .פעולתו הספרותית,
ביקרתו הישובית ,השקפותיו האהד-העמיות ,הגגתו על העבודה העברית בעוגות
מסוימות לא הן שעשו אותו למנהיג האכדים .אד עם גיאות הפרדסנות ,כשגבר
הבטהוז :״כוהי ועוצם ידי״ ,אהז גם םמילנםקי בשיטת ההתבדלות המעמדית והיה
לה לפה ,ו א ז היה ל״ראש התאתדות האכרים״ ,לאבירה תלותם ולאישיותה המרכזית.
משחזר הגלגל וםמילנםקי חזר להיות מה שהיה ,והסתלק משיטת ההתבדלות עד כדי
הליכה בשליתות הקרן הקימת — לא הלכה התאהדות האכרים עמו ,ולא ארכו
הימים ובאה ההתפטרות.
וחוששני שאם יבוא יום ומר ס .ברנשטיין יכנס לאתת ההנהלות רכוב על גלי
ח״ברית״ המתנתשלת — יצטרכו אז לחפש אדם אחר אשר ימלא את התפקיד אשר
פ .ברנשטיין ממלא חיום.
יש אצלנו הנוטים להפריז בערך הקמפניות הגועשות כנגד התםתדרות .הנםיונות
״לגייס״ את הישוב ואת הציונות נגד הפועלים קדמו ל״הםתדרות״ .היו ימים שאנתנו
T

עוד לא היינו כות ״בלתי-פרופורציונלי״ ומםוכז ,כי אס קומץ ,וגם אז יצאו עלינו
בחרמות ובמכתבי אזהרה לחוץ־לאדץ .ומי ימנה את מספד הנםיונות להקים ״גוש
אזרחי מוצק״? ימיהם כימי תנועת הפועלים בארץ .ואינני הושש להודות שאני
מעדיף גוש ימני מוצק ,שתהיה לו כתובת ,שיהא אחראי למעשיו ,על חמתרוזת של כל
מיני חוגים ,עם גבאים ותקיפים ומתנשאים ,עם אמביציות קטנות ,ולא עם ״מפתת״
אתד ,אלא עם ״צ ר ו ר מ פ ת ת ו ת״ שלם ,אשר ב ג ל ל ם אינם יכולים לעולם לחלק
את תכסאות ביניהם ולהסתדר בשום מוסד ,ואת כשלונם ז ה חם זוקפים על
,,השמאל״ .היש בהוגי הימיז כות להקים גוש כזת ז יש לפקפק בכד .כתיבתם מעידה
על רגשי קנאה ,נתיתות ,מרירות׳ אד לא על כוה יצירה .על שנאת התםתדרות בלבד
לא יקום שום בנין של קיימא .בנין תברתי רציני לא יתכן בלי תזון ,בלי
נכונות לקדמות ,ואלו  -היכן חם בקרב אותם חוגים המתלקטים מסביב ל״ימיד י
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לפיכך אין תלקי עם אלה המתריעים כפעם בםעם על ״הסכנה״ .״אל תירא
עבדי יעקב״ .יש לנו דאגות גדולות מאלו .ביקשו לנצל כנגדנו מה שכתב דוטנבדג:
,התפוררות ההסתדרות בתנאי היום היא אפשרות ריאלית״ .אם הבלגה היא ל״שבירת״
,

ההסתדרות מבהוץ — הרי זו טעות גמורה .״כל כלי יוצר עליה לא יצלח ׳ .סכנת
התפוררות

מ ב פ נ י ם — שאני .בה אין לזלזל .םכגה זו אורבת לגו מן הימים

הראשונים ואנהנו תייבים כל יום תמיד להתגבר עליה .אולם זהו נושא בפני עצמו.
ו
ש ל ו ם ב י ש ו ב — כן .אד אל נא נהשוב כי נבנה את השלום בישוב על ידי
שנדדוף שלום עם מספר תקיפים ופוליטישנם חמחזיקים בכיסם את ״דוב הישוב״.
שלום עם ה י ה ו ד י ס ת ם  ,שלום עם ה ד ל ו ת ד .י ה ו ד י ת — אם מפלגתנו תעמיד
זאת לעצמה למטרה תמצא את הדרד ותמצא את השלום.
נתבונן קצת בסוציולוגיה של הישוב ,בהרכבו התברתי .היות שרגילים להעמיד
מול ההסתדרות את ״כל הישוב״ ,כדאי לבדוק ממי מורכב ״כל הישוב״ .לא נעסוק פה
בסטטיסטיקה ,כי אם נעביר לעינינו מספר תופעות מאלפות.
לפני זמךמה נתקיימה ועידת ״התאחדות הציונים הכלליים״ ,אגף זה הממשיך
במסורת של ציונות כללית ,הנוטה שכם לפעולה קונסטרוקטיבית ,ואשד לו זכויות
רבות ברחבי התנועה .קראנו בעתונים כי סיעת ״העובד הציוני״ ,תברי ההסתדרות,
היה לה רוב בועידה .ועל ידה סיעת התקלאים הזעירים.
והנה ״המזרחי״ — הטיבה תשובת בציונות ובשנים תאתרונות גם בישוב .הטיבה
שאיננה בת־חלוף ,ויש לה שליתות משלה ,ואין להעמידה בשום פנים בשורה אתת עם
ארגוני הימין הרבים ,ד״צצים ונובלים .אינני יודע מד ,בו חלקו של ״הפועל המזרחי״
באחוזים ,אבל אין ספק שהוא גיכר ביותר גם בכמות וגם באיכות )במפעל ההתישבותי
ובנוער( :ציבור פועלים ממש ,עם צרכים ותביעות של פועלים ,עם מלחמודקיום ,עם
ישובייעובדים ,עם מפעלי־כיבוש תלוציים.
ויש רביזיוניזם .הימים אשד בהם נשעז על דור הזקנים אשר זכרו את ימי גדולת
ה״רזםביט״ בפטרבורג — עברו ללא שוב .וגם ״נוער־הזהב״ כבר הדל להיות הקובע
בדמותה של התנועה הרביזיוניסטית .אפשר להצטער על כד שפועלים גתפםים לתנועה
כזאת ,יש ויש להרהר בדבר׳ אד אין להתעלם מכד שהרביזיוניזם נשען בשנים
האחרונות במידה גדולה על שכבות פרוליטריות דוקא ,וגם תלוציות.

ב .כ צ ב ל ם  1ן

366

,

וציונים כלליים ב׳ אף הם אי אפשר להם בלי ארגון פועלים ״שלהם  /ואפילו
הפטריוטים של ספרדיות אינם יכולים לקיים את עמדתם בעדה הספרדית בלי ארגון
,

פועלים ספרדים .ואין לשכוה גם את ״פועלי אגודת ישראל  /הנאבקים בתור
,,

״האגודה .
סקירה חטופה זו דיה להפוך על פיהם את המושגים המהלכים על ״רוב הישוב

,,

בניגוד לפועלים .עוד לא נחקר ועוד לא הוכר עד מה גדל משקלו של הפועל בישוב,
בהייו ההמריים והרוהניים .ציבור הפועלים בכללו ,מעבר למהיצות המפלגות אותו,
מהווה לא רק את רוב בנינו של הישוב ,אלא אף את רוב מנינו .אין זה מקדה .יש
,,

הדואים את עלייתו של הפועל בישוב כאיזו ״אי-הבנה חיםטורית ,כמיקח־טעות ,והם
,,

מסבירים אותה ב״עדמתה״ וב״תכםיםיה של ההסתדרות ,או בהולשתם של האוםיש־
,,

קינים והרופינים והוייצמנים .אד מי שלא טפש לבו יבין כי דוקא ״הארץ ההדשה היא
שמחייבת את היהודי העולה להיות ליהודי עובד .ואם גזכה להיות ולגדול ,לבנות
ולהיבנות — עוד יגדל ויגבר חלקו של העובד בישוב .הבוכה על כך יבכה׳ והמבין יבין
כי הנושא העיקרי של בנין הארץ מן ההכרה שיהיה האדם העובד.
ז
ובשכגות קרובה לציבור הפועלים גמצא אותו המהגה הרב והמגונן ,שמדביקים
,,

,,

לו כל מיני תוים :אם ״מעמד בינוני כביכול ,ואס ״בורז׳ואזיה זעירה  ,ואם ״המוך
,,

העם  .נאמר בפשטות :הדלות היהודית .הבעל־מלאכה ,הרוכל ,חחננני ,האשה העומדת
בשוק .חמץ חלכאים חםרי־מחיה ,ולפרקים גם חסרי־םיכויים .מי יגן עליהם ,מי ישקוד
על תקנתם ? רבים הרוכבים עליהם ,רבים העושים עצמם אפוטתפםים להם• אד כמה
הם העושים באמת משהו בשבילם ? אני מניה כי מצבם כאן קשה יותר מאשר באיזה
ישוב יהודי העומד על תלו .מדוע ? מפני שעל אותם התלים ,בני מאות שנים ,היה כל
אדם מהובד למישהו ולמשהו ולא ידע את טעם העקירה והגלמודיות הנופלת בהלקו
אצלנו .בםביבח בח אדם נולד וגדל ומוסיף לחיות מתהווה ליכוד טבעי ,ובה צומתת
עזרה הדדית ועסקנות נאמנה .גם תנועת הפועלים היהודית ,שצמחח ועלתח מתוך
סביבה המונית זו ,ולקהה ממנה הרבה ,החזירה לה לא מעט במתכוון ושלא במתכוון,
אם על ידי אותם עסקני פועלים שניחנו בסגולות עממיות ולא הסתגרו בתהומי
״האודגניזציה

,,

בלבד ,ואם על ידי פועלים שקיבלו את הינוכם הציבורי בתוד

הסתדרויות הפועלים ,ולאחר ״שעבר עליהם הגלגל״ ,אם מסיבת נישואים או ״יציאה
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מרשות בעל־הבית לרשות עצמם״ — מצאו כר למאנייהם החברתיים בתוך ההמון
היהודי הבלתי־מאורגן ,ומהם שיצאו עסקני בעלי-מלאכה ,פעילי קואופרציה אשראית,
נושאי השכלה עממית .ובארץ ? בצדה של העליה החלוצית — אשר תנופתה והישגיה
מושכים אליה את מיטב כוחות היצירה המבקשים גאולה — זורמת עליה המ1נית,
עזובה לנפשה ,ללא ליווי ,ללא עזרה .אין מתגלים בתוכה כוהות כאלה שהיו בקרב
ההגירה לאמריקה .אז באו אנשי ״עם עולם״ ואינטליגנציה רדיקלית מרוסיה,
שהתמזגח במידח מסוימת עם חחגירח ההמונית .לפני חמלחמה הקודמת עוד היו
בתוד העליה אנשים אשר היה להם צורד בפעולה עממית ,כמו שיינקין ובוגרשוב,
והם 3יקשו — וגם מצאו — שדה־פעולה בשכבות אלה .גם ״הפועל הצעיר״ בתל-אביב
גילח קרבח לחם וחעמיד לחם עסקנים .אולם מאחר המלחמה היתר ,העליה חחלוצית
שקועה מאד בעצמה ובמפעל הכיבושי ,וכוחות אחרים לפעולה בקרב העליה חחמונית
העזובה לא קמו .פדטנדנטים לניצול ולפיתוי היו רבים׳ אד עובדים עבודה לשמה
לא נתגלו.
ח
מתוד ראיה זו יש לקבוע את האורינטציה הציבורית שלנו :לא על מספר
עסקנים המסלפים את דמות הישוב ואת דעת הקחל ,כי אם על חוגים עממיים ,אלה
העשויים להיות אתנו הבדים ממש בכל ,ואלה שיש לכרות אתם ברית״אמונים.
ראשית :ארגוני הפועלים .רבים מחם עומדים אתנו בקשרי־מלחמה .עלינו לדבר
אליהם לא בלשוז אויב ,לא דרד חתנצחות ,כי אם בלשוז הברים .לא זה העיקר אילו
מושגים משונים על אודותינו הם מביאים אתם בבואם ,העיקר אילו מושגים יקנו
לעצמם בהיפגשם אתנו בחיים ,בעבודה .יום יום תוקעים באזניהם שאנהנו התקיפים
ומשתמשים בתקיפותנו רק לחנאתנו .איש לא מספר לחם מח חעול שאנחנו מטילים
על עצמנו ,ומה הכיבושים שאנו כובשים למעז כולם .איש לא מספר להם באיזו מידה
כל ארגון יוצא בעקבותינו .כל אהד מאתנו יודע עד מה במצב של הוסר עבודה
וחוסר מהיה השוד כל פועל מסודר על ״קיפוה״ .אד הובתנו היא להיות נקיים .אל
יהיה בנו מקום לשום מגמד .של קיפוח .בהסתדרות גדולה כשלנו אין שום אדם יכול
להשוב שיש לו ידיעה מלאה על כל המתהווה בקפליה .ואם גם המוסדות העליונים של
ההסתדרות לא עלה על דעתם מעולם לבנות את עצמתח על קיפוח מי שהוא ,ואם כי
הדבר מגוחד מדי שציבור של למעלה ממאה אלף יבנה על קיפיח של אלפים אחדים,
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יש ויש להזהיר מפני כל שמץ של קיפות ,בכל מקום שהוא מופיע ,אם בשוגג ואם
מתוך הדיצות־יתד של איזה מזכיר מקומי המבקש ״דוח״ לציבורו ומביא רק הפסד.
וצריך גם לשפוך אור־אמת על כל עובדה ועובדה .אם אני קורא ש״הפועל המזרחי״
קובל כי בחודש מסוים הגיעו לו  600ימי־עבודה והוא קיבל רק  — 150איני יודע אם
זה אמת או לא .אולם אני רוצה לדעת את האמת .אין לי כל רצון לחתעלם מן הדבר.
ואני רוצה שאוכל מחר לקרוא הודעה של מוסד מוסמך כי הדבר איננו אמת או
1

שהדבר נכון ויתוקן .יודע אני שיש לא מעט סהטנות ויש נרגנות לשמה  .אד צריך
ליצור מצב כזה שיוציא את האויד ממפרשי הריגון והרמון .מובן שאין פתרון רדיקלי
בלתי אם לשכודעבודח כללית ואחידה ,עם רישום אישי ,המונע כל פריבילגיות
בחלוקת עבודח ,גם מן חרוב חנאנח וגם מן חמיעוטים הצועקים ,ומובן שחפתרון
האמיתי למניעת כל טרוניה וכל התירה לחיזוק בריודאהים ,חדי חיא ח ם ת ד ר ו ת
פ ו ע ל י ם א ת ת  ,שכל פועל ימצא בה את ביתו .הגיע הזמן להדים שוב את דגלה.
ת מ ה שגם הפועלים חברי הארגונים השונים רכשו נםיון ולמדו לקח .האין לקוות שגם
אנהנו למדנו משהו מעשרים שנות קיומה של ההסתדרות ,ושרצוננו לראותח אחת
וכללית לא נחלש אלא גבר במשך הזמן ?
לפני כמה ימים נזדמנתי למושבה אתת ,וסיפרו לי חברים כי נתקיימה שם הגיגה
נאה לרגל הצטרפות חבורת פועלים הרדים להסתדרות .לכאורה הייתי צדיד לקבל את
חידיעח בשמחה שלמה .כי מימי הראשונים בארץ נשאתי את נפשי לאיחודם של כל
העובדים היהודים ,ומיומה הראשון של חחםתדרות ביקשתי וגם לחמתי על פד שכל
יהודי עובד — ללא הבדל השקפות והליכות חיים — ידאה בה את ביתו .ודאי שאין
דבר זה נעשה בלי מחיר .לא די שנכריז :כל דכפין .צריד שכל אהד י ר ג י ש שהנהו
כאן בעל זכויות שוות לשאר המסובים .משרבו הבקיעים בביודישדאל ,משנפדדו כל כד

1

אהד הדברים האלה באו לפני דברי ד״ד ראדט ,שערד מטעם המכון לתקר

הכלכלה של הסוכנות היהודית מחקר על לשכות־ד״עבודה .וזה לשונו,, :ההרשמה
בלשכות בתור רישום אישי מתנהלת בכל מקום בסדר .על ההרשמה של הארגונים יש
להגיד :בהסתדרות היא בסדר ,משום שמתנהלת על פי הכללים של הלשכה הכללית
ומוצאת לפועל על ידי עובדיה .היא לקויה בהחלט אצל שאר הארגונים .לכן הדרישה
הראשונה לשם תתפתתותן הבריאה של הלשכות היא שתיפסק ההרשמה אצל הארגונים
ותימסר ללשכות״ )״העולם״.(5.12.40 ,
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למושגים ולתנות ולנימוםים ודבר .הזרות וההתגברות של חוג לתוג —אין הדבר ניתן
על נקלח .וחדבר טעון חרבת רצון טוב וחינוד מתמיד והתגברות .לפיכד קיבלתי הפעם
את הידיעה בשמחה מהולה בדאגה .הירהדתי :חירגישו עצמם חחברים כמו בביתם ?
ושמא הס רואים מדתוק את ההסתדרות ראיה אידילית ביותר ,ואינם יודעים את
קשייה ? יש לתניה כי התברים אשר קירבו אותם וסייעו להצטרפותם גילו הבנה ואהוה,
אד שמא בבואם אל המהנה הרב והמגולן ,אל הלשכה ,אל האגודה — יפגשו שם במי
שרגיל לראות בחם נתותי־דרגח י חרי יחסים כאלח מצויים ברחוב היהודי אשר משם
עולים חברינו ,והם חודרים גם אלינו .צייד ל ע ק ו ר א ו ת ם מ ן ח ש ו ר ש ,כי חם
עומדים בםתירח גמורח לאחדות פועלים ,כי חם אחד המפריעים הגדולים לכלליותה
של החםתדרות.
ס
וקו שני :ה ת ק ר ב ו ת

ל ה מ ו נ י העם

ב י ש ו ב .אין חכלנח לציד*

נפשות ולתעמולודבחירות .כי אם לשאת במשאם ,לדעת את סבלותיהם ,לשקוד על
תקנתם .וקודם לכל פעולה:

לא

ה ת נ ש א ו ת  ,ל א ה ת ר ב ר ב ו ת ,ועל אחת

כמה — ל א ש ח צ נ ו ת ! תכונות אלח אינן נחלתן של השכבות ״העליונות״ בלבד.
הן מקננות גם בכל תנועה אידיאליסטית ומחפכנית .אד כל שחצנות פסולה .לנין
בשעתו הזהיר את הבריו מ״קומצ׳ונםטבו״ ,מהתרברבות קומוניסטית .כל תנועה
תמטפתת בקרב הבדיה את הרגשת חיעוד חמיוחד חייבת גם להנד אותם כגגד הצד
השני של המטבע ,כנ

ההתנשאות והשהצנות כלפי הנמצאים מהוץ לה .וגם תגועתגו

הפועלית־התלוצית זקוקה להיניד זה.
כפעם בפעם קמים בהרבנו הבדים יהירים המגלים הבנה עמוקה והושים דקים
לצרות ההמונים ולצרכי חחוגים שמחוץ לנו .ויש ששיקעו חרבח מכוחם בכד .אולם
פעולתם לא הביאה את מלוא הברכה הראויה ,באשר אין די לכד במאמצי יהירים.
דרושה א ו י ר ה צ י ב ו ר י ת  ,דרושה חכרח מצד ח מ ו נ י חחברים ,דרוש עידוד
מצד התנועה כולה.
רעה חולה היא בתנועת־פועלים אם היא מסתגרת בקליפתה המקצועית
והמסלגתית ,נתונה כולה לסבלותיה ולדאגותיה הרבות ,ואינה שועה לסבלות ולענינים
הנוגעים נגיעה עמוקה בחיי ההמונים ,בלי שיהיה להם ״אופי מעמדי״ לפי המקובל.
הנה ,למשל ,עוברת עתה על הישוב פורענות גדולה :ה ג ז י ר ה ע ל ג נ י * ה י ל ד י ם.
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עצם הדבר הזה ,שלאחר ארבעים שנות קיום והשתרשות של חגבים ,עד היותם לחלק
אורגני של ההינוד העברי ,מעיזה הממשלה להגיף עליהם גרזן — יש בו להעיד על
מצבנו הפוליטי ועל האוידה הממשלתית מסביבנו .האדמיניסטרציה הבריטית ,בדרך
כלל ,יש בה מידה גדולה של תרבות ודרך-ארץ .היא יודעת להתהלך עם ,,נייטיבם׳׳
בלי לפגוע בהדגשותיהם ללא צורך .היא יודעת לנהוג כבוד במושגים דתיים ,במוסדות
מושרשים .ואצלגו — לא היססה לפגוע בגךהילדים ,שהוא שכבת־היםוד של התיגוך
העברי וגורם חשוב במיזוג השבטים ,וחלק עיקרי בעזרה הסוציאלית .הרי זו פגיעה
קשה ביותר .אפשר אינה פוגעת בשכבות האמידות ,אולם היא פוגעת ביותר באותם
הילדים אשד להם הגנים הכרה .האם לא כאן מקום לגילוי אתדות אמיתית של הישוב ו
האם לא אנהנו ,כתנועה תרבותית וכמיצגי השכבות הנפגעות ביותר ,צריכים
ל ח ם ת ע ר על כך בכל כוחנו ?
או ,נאמד ,ה ע ז ד ח ד .ם ו צ י א ל י ת בישוב .סבורני שעלינו לחיות חנושאים
העיקריים שלה ,להרהיב את שדה פעולתה על ידי להץ על העיריות והממשלה ,לשהרר
אותה מן הסגנון הפילנטדופי ולנטוע בה את העממיות הברוכה ,ולהקיסה בהתענינות
ציבורית .או ,נאמר ,ע ד ו ת ה מ ז ד ה ,שהעזובה בהן מרובה ביותר ן או ה מ ל ה מ ה
במיסיון!

או

הגנת

השכנים

ו ה ד י י ר י ם  ,וכדומה ,תפקידים ציבוריים

בריאים ,אשר תנועת פועלים אמיתית ח י י ב ת לשאת בהם ,אם איננה מצטמקת בתוך
קליפתה.
העמסנו עלינו מצוות יותר מאיזה חוג אחר בישוב .עוד נצטרך ל ה ע מ י ק את
חעזדח חחדדית שבינינו .ואף על פי כן נעמיס עלינו ע ו ד מצוות .אנחנו ,,םוהבים״
בעול .ח״םחיבד.״ קשח ,אך יש בד .ברכח ויש גמול .אנחנו זורעים ומוצאים כמד.
שערים.
אני מקווה שדרישותי אלה לא יתקלו במשפטים קדומים מבפנים׳ אד אם גיתקל
בכך — נצטרך לברר את חדברים לעומקם .אינני חושש לבירור הזה ,הוא לא ידלדל,
חוא יעמיק ויעשיר את תנועתנו.
בכל תנועת פועלים רצינית עובר קו חוצץ בץ תקופת חילדות וההתהוות
הראשונה לבין תקופת הבגרות והגבורה .בתקופה הראשונה כל מעיניח נתונים
למציאת-עצמה,

להגדרת״עצמה,

ולהתגדרותה

מן

השאר.

אך

עם

ההתגברות

וההתבגרות ,עם ההישגים הגדולים ־־׳ צריכה לבוא הכרת ההובות לכלל כולו והעמסת
הדאגה ל כ ל מ ה ש ל מ ט ה ה י מ נ ה  ,מבחינה סוציאלית .תנועת פועלים שמסגרת
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בזת ,ואם גם באמתלת של אדיקות מעמדית ,מתכחשת להזונה ,מועלת בשליחותה
ההיסטורית.
כשאומרים לנו מן ההוץ :העם נתן לכם הרבה — הרי זה לא נעים לשמוע.
בפרט כשהאומר מבקש להסיק מ״נתינה״ זו מסקנות מבולבלות .אד אנהנו לעצמנו
תייבים לומר :תעם נתן לנו הרבה ,קודם כל נתן א ו ת נ ו .זה לא מעט .גודל העם בהר
בנו ,והבדילנו מן הטועים ,והצילנו מטמיעה ומקלון ומאבדן .אילמלא העם לא היינו
מגיעים למה שהגענו .והעם גתן לגו ,לא בגלל יהוםנו ,כי אם לשם מטרה ההשובה
לו מכל ,לשם גאולתו .תנועת הפועלים זכתה למה שזכתה לא מפני שמישהו ביקש
לשחק באהבת־פועלים ,כי אם מפני שהטילה על עצמה תפקידים לאומיים תלוציים.
והעם — לא התקיפים והגבאים שנפגעו על ידינו — ידע להעריד זאת ,הוא רחש
אמון למפעלנו ,ו נ ת ן לנו את המנדט :להמשיד .והאצילות ה ז א ת מתייבת .אגו
זקוקים לאחדות יותר מאשר בכל זמן שעבר .אנו זקוקים להריסת מהיצות .אין בידינו
להרוס מתיצות של הנרגנות חמאורגנת׳ אד יש ויש בידינו להדום מחיצות של ניגודים
מדומים

ברחבי העם.

האחדות

שלהם

יהודים
היא

פליטים

למעלת

נוהרים

מגיגודי

לארץ-ישראל —

מ ע מ ד ו ת  .בתור הספינה

העוגגת בתוף תיפת וגזירת הגירוש מתהפכת עליה — שם אהדות אמיתית ,למעלה מכל
אחדות המוגדרת בספרים סוציולוגיים .הללו לא ידעו מעפילים מה הם ,ומהי אתדות
של עם־מעפילים .ואחדות זו מקיפח לא רק את  1800חידודים שבםסינת הזאת.
האהדות של הגיהינום היהודי ,אהדות־ההעפלה ומלתמת־ההצלה ,מאחדת עכשיו רבבות
יהודים במרהקי־עולם .ותנועה סוציאליסטית יהודית היוגקת ממקורה ולא מכלים
שניים ושלישיים — תדע לגלם אחדות-אמת הרצופה ע ז ר ת י ש ר א ל

ואהבת

ישראל.

3
במועצת הד״םתדרות בכפד־םבא .ט״ו בכםליו תש״א.9.12.1940 ,
בפתיחת המועצה הודיע היושב־דאש ,דויד רמז :״בשעות הערב הוצאו
בכות עולי ,,אטלנטיק״ ממהנה העולים בעתליט והועלו לאניות לשלחם
מן הארץ .לא נוכל לקיים את םדר־יומנו .אתן רשות־הדיבוד בענין זה
שתתרהש הערב בשם כל המועצה לבדל כצנלםוך .הדברים לא פורסמו
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בשעתם והם ניתנים בזה מתוך הםטגוגרמה .הם הובאו בקובץ מדברי
,

בדל ״מדיניות ציונית  /שהוצא על ידי מהלקת הנועד של הועד הפועל
של ההסתדרות ,תל־אביב ,תש״ו.

עפ הגירוש למאוריציוס
יש רגעים אשר בהם כל דיבור אינו אלא תחליף ,תהליף עלוב ,מבייש ,למה
שםתרהש ולמה שצריד חיח לחיעשות .היום הזה הוא יום מר ,יום מר בתולדות הציונות.
במלחמה הקודמת חיח יום כזח ,יום שחטפו יהודים ביפו ברהובות ובכוה זרקו אותם
לאניות והובילו אותם למצרים .זה היה מעשה הממשלה התורכית של הימים ההם —
ממשלת חשולטן ,ממשלח חסרת תרבות ,חסרת יסודות של חוק ומשפט .היום הזה,
במלחמח חזאת ,נעשח חדבר מצד ממשלח נאורח ,תרבותית ,תובעת צדק ,דורשת
טובת עמים נדכאים ,ממשלה אשר בתקופות שונות היו טובי בניח יודעים לחילחם על
1

זכות עמים משועבדים .לפני  120שגה ידע אדם אגגלי להילחם על שהרורה של יכן.
אנגליח ידעח לתבוע את עלבונם של חארמנים חנשחטים .אנגליה ידעה להכריז בפני
חעולם כולו על תקומת חבית חלאומי חיחודי .ועכשיו באים באייכוח מדינה זאת
ותופסים בגי־אדם ,פליטי גיהינום ,אשד הגיעו אל החוף ביםורים בלתי־אנושיים —
יםודים אלה בלבד יש בהם לאשר את זכותם לארץ הזאת ואת רציגות בואם אליה —
ולוקהים אותם בכוה הזרוע ,בכוח שוטרים וחיילים ודוחפים אותם הזרה ,ומוסרים להם
מודעה כי באשר העיזו לחתור בלי דשות אל הארץ הזאת — צפוי להם עונש ,עונש
כפול :הם נידהים מן הארץ לא דק ברגע זה ,כי אם לעולם מגד! כל עוד השלטון הזה
יהיה קיים מובטח להם שהארץ הזאת תישאר סגורה בפניהם.
היש בפינו מלים להגדיר את הדבר הזה? היש לנו מוגהים מקובלים בחברה
האנושית אשר יעשו את מכאובנו מובן לזולתנו? כל עם ועם יש לו סמלים של
יםורים ,המדברים ללבו יותר מאשר ללב אהדים ,ויש סמלים אשר רק הוא מבין אותם.
וההיסטוריה היהודית נתנה לנו מלים חמחרידות את לבנו ,וזר לא נתנסה בהן ולא
יבין להן .מה יכול להוש איש אירופה מה היתה לנו בימי־הבינים האינקביזיציה?
והאם יכול איש אירופה להבין מה לנו המלה פוגרום? והאם יבין זר מה בשבילנו
ע ל י זד? הן גם אנחנו לא תמיד מביגים זאת .לא די לה לאידיאה גדולה שתביע במלים
י ]המשודר ביירון[
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אזזדות מופשטות ,באיזה טרמין שנגמר ב״איזם״ ,מאניים גדולים ,שאיפ1ת גדולות .עד
שהאידיאה חודרת לעצמות ,עד שהיא נהפכת לבשדעדם של בני־אדם ,של תנועה,
של עם —עובר זמן רב .והתנועה משלמת מהיר יקר מאד על שהיא מאחרת לגלם את
האידיאה בערכים מוהשיים.
שנים רבות לא הביגה גם הציונות עצמה מה גילומה .אמנם ,הראשונים רמזו
משהו .עצם המלים ,,בית יעקב לכו ונלכה״ אמרו שציונות אץ זו אידיאה של שחרור
סתם ,אלא אידיאה המתייבת דרו מסוימת של הגשמה .גילום רעיונה של התנועה הוא
עליה׳ ואיז לו גילום בלי עליה .אולם מה הבינה התנועה הציונית במשד עשרות
בשנים ב״ראשית־הכמה״ זו? פה באולם יושבים הברים שהלבינו שערותיהם ,והם
שפתחו את חעליח לארץ לאחר חמלחמה הקודמת .רבים מאתנו עוד זוכרים יפה
באיזה מכשולים נתקלו אז ,ולא מצד השלטונות הבריטיים ,כי אם מצד חשלטונות
הציוניים בארצות ,אשר לא הבינו כלל וכלל מה ההפזוז הזה של מספר בהורים אשר
אין להם סבלנות להכות עד אשד יבואו הימים הטובים ,שיהיה אפשרי וכדאי ורצוי
להגיע לארץ .ועד היום הזה — למדות הקטסטרופה ,למרות האסונות ,למרות כל מה
שעשתה הארץ בשביל העליה ומה שהעליה עשתה בשביל הארץ — כלום נעשתה
חעליח בשביל חציונות כולד .דבר מוחשי ואורגני ועיקרי ?
אילו חיתח אז תפיםח אחרת של חעליח ,חיתח ,אפשר ,גם חצחרת בלםוד
מנוסחת אהדת ,והיה כל העולם יודע כי בית לאומי אשר לא מובטחות בו זכויות
עליה ה ם ש י ת — איננו בית לאומי ,כי אס קריקטורה של בית לאומי והתקלםות
בחזונו של עם.
1

איום ומר ש א ס ש ר לעשות לנו דבר כזה כיום הזה ,בעצם המלחמה ,בשעח
שאלפי בחודים שלנו מתנדבים למלהמה ,שאפשר ככה לירוק בפנינו ,כת לדקור
בלבנו; שלעם היהודי חמתבוםם בדמו ,אשר כל לבו נתון לצד אתד במלתמת תזאת —
שאפשר ככח לחתיחם אליו ,ככה להעדיד את תפילותינו ,את קרבנותינו .אד אין זה
הכל .יש משחו שחוא בעיני עוד חמור מזח .ולא אחיח אמיתי אם אחריש ולא אומר
זאת .לי ההכרה כי היה בידינו לנסות למנוע את הדבר הזה ,כי מניעת הדבר המחפיר
הזה לא היה למעלה מכוהותינו .ואני מדבר כאז מעל הבמה הזאת כ נ א ש ם  .אני
מרגיש עצמי ברגע זה כאהד מהקהל הזה ,כנאשם ,כאיש אשר לא עשה כל מה
1

]כלומר ,לגרש עולים מן הארץ[
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שאפשר היה לעשות כדי שהיום הזה לא יהיה .אנהנו נלהמים בכל החזיתות בעולם,
שופכים את דמנו בכל מקום ,על כל המזבהות שבעולם מביאים אנו קרבנות — אם
יש להם טעם ואם אין להם טעם ,קרבנות מרצוז וקרבנות מאונם ,בכל מלהמות
השחרור שבעולם וגם בחרבח מלחמות של שעבוד העלינו את קרבנותיבו .רק בשביל
עצמגו ,רק בשביל שחרורגו איגגו יודעים להילהם .ורק בשביל שהרורגו אגו יש לבו
מידות ומשקלות וחשבוגות כל כד מדויקים וכל כד ברורים ,כאשר לא חיו לגו מעולם
לא בשביל דברים גדולים וגם לא בשביל קטנות חחיים.
במשך שנים הורגל העולם כי אפשר ונכון הדבר ,באמת אפשר .מי יפריע ? יש
לנו מעצורים כל כד רבים ,כל כד הרבה חשבונות מטיל גורלנו המיוחד עלינו .ואף על
פי כן ,גם החלש ביותר ,גם האומלל ביותר — יש דברים שעליהם הוא נותן את נפשו
ועליהם הוא מוכרה לתת את גפשו ,אם הוא רוצה מעט כבודיאדם ,אם הוא רוצה
לחשאיר לעצמו פתח של שחרור .אין עם יכול לותר על מלחמת שהתרו בלי שתהייגה
לכד תוצאות איומות .ומח טרגי חדבר שידיעת זאת באח אלינו שעות ל א ח ר חמעשח,
שחישוב כולו ,אשר גצבר מכל חעולם חידודי ,אשר גורלו עצמו תלוי בזח אם יוסיפו
לבוא לארץ אניות מעפילים ,ואשד אפשרות מלחמתו על עתידו מותנית בזח אם
יוסיפו להלך בימים ספינות של יהודים התובעים את זכותם לארץ או יבהלו ויחדלו— ,
שהישוב הזה ,על רבבות אנשיו חחיים חיי הציונות ,יכול היה להיות בימים כאלה
בלי ל ד ע ת מה צפוי לו ,בלי לשקול ובלי להכריע :אולי עוד אפשר משהו לעשות.
חוםד־הכרעח מחייב לא פהות מהכרעה שלילית.
ואומר בלב מר דבר שלא אוכל לחוכיח :יתכן כי אילו חיתח תנועתנו אחרת
לא היה גורלם של אנשי״פטרית״ צריך להיות כאשר היה .עוד לא פסו כל חאפשרויות
של היאבקות פוליטית גם בזמן מלהמה .נגיע גם לגירושים — אס אין מתחילים
במלהמה ,אם אין מגלים את הנכונות להילהם .הנכונות להסתכן יש שהיא מצילה
מסכגות!
היום הזה ,יום הפרעות במעפילי אטלנטיק ,הוא היום המד יותר מכל הפרעות
שעברו עלינו בארץ במשך שנות השלטון הזה! מר יותר מכמה כשלמות פנימיים
שהיו לנו בארץ חזאת .נוכחנו באופן הבולט ביותר מה טיבה של המדיניות אשר
בריטניה הגדולה והאדירה ,הלוהמת עכשיו גגד האויב ,אשר לא קם עוד כמוהו
לאגושות ,גוקטת לגבינו .והיא מגשימה אותה ביד אויבת אשר אינה נרתעת מכל רשע,
ואולי לא גילתה עוד את כל מזימותיה .וזת מר מאד .אל גתעלם מזה! על ידי תתןלןןוןן
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לא ננצח ולא נילחם .אל נבקש נחמות עלובות .אינני יכול לקום ולאמור :״שס1ך
,

חמתך  /אין לנו על מי לשפוך חימה .אבל בחכרת המצב אנחנו חייבים .אנחנו חייבים
בהכרת המצב ,כי אין לנו עתה בעולם בני־ברית שומרי־אמונים .תלווה אותנו חכרח
של בדידות מוחלטת ,של אי־אפשרות לםמוד על ידידות ,אם לא נמצא בעצמנו דרכים
להביא לידי מידת התחשבות אתנו.
כל שנות חמלחמח חזאת אשר בשבילנו תתחילה עם ה ה כ נ ו ת למלהמה —
אינן רק שנים של פגיעות ועלבונות ומכות קשות מאד ,אלא שלב אחרי שלב של
התנקשויות ,של הסגרה ,של כריתת״תקוח .ובזמן שאנחנו חייבים ומוכנים לתת את
חכל במלחמה הזאת אי אפשר שלא נדע היכן אנחנו עומדים.
נקל למעטים תתת לחץ הרבים לראות עצמם מתור האספקלריה של הרבים .נקל
לעניים לראות עצמם מתוד ראיה של העשירים .קל מאד — וזאת דרכם של יתודים
רבים בעלי אורינטציות ״כלליות״ — לנתר על ראיית עצמנו כ נ ק ו ד ת ־ מ ו צ א ,
כנקודודהערכה מוסרית סוציאלית; קל ,כנראה ,ליהודים בעלי אורינטציה סוציא
ליסטית ,למשל ,לא לראות היכן החטא והעוול כלפינו בעולם הסוציאליסטי .קל לבעלי
ראיה יהודית־ליברלית לא להקפיד ביותר עם התקיפים ובלבד שלא לבוא לידי
קומפליקציות בלתי־נוחות .בעולם זה ,הרודף אותנו ומשמיד אותנו ורוצה אותנו גם
מבהינה רוהנית ,בעולם זה ,אשר אין לנו בו משענת נאמנה אף אחת — קל מאד
להגיע לכלל ראיה יהודית ,שאסור לאבד את מעט הידידות המינימלית שיש לנו ושאין
להכביד ,הלילה ,על הידידים למהצה בדרישות בלתי־גוהות .אומר את אשר בלבי:
לראיה זו אני הושש ביותר .אין לנו נקודודמבט מסוכנת יותר מאשר ויתור על
נקודת־המבט שלנו ,מאשר ראיית מצבנו אנו בעינים לא לנו.
מעט חרכוש שעשינו בארץ יקר לנו מאד .ודאי צריכים אנחנו לנהוג בו זהירות.
קבצנים שכמותנו ,דלים שכמותנו צריכים מאד מאד להיות זהירים ן איננו שמחים לשוס
זעזועים ,שבענו זעזועים ,וכולנו צמאים לטיפת נהמה ,לטיפת עבודה בונה שקטה• אד
לא נקנח זאת במחיר של אונאה עצמית ,ולא נקנח זאת במחיר זה של השלמה עם גזל
כבשת הרש .ראיתי יהודים טובים מאד ,לא גרועים ,הלילה והם ,ממני ,והם כבר
תתחילו לראות את הנק העליה ,או כל תנק אתר שלנו בתקופת תמלתמת ,כענין
ממדרגה שניה או שלישית ,שלא כדאי בגללו עכשיו ״להפריע״ .האם רק עתה חושבים
יהודים שאסור ״להפריע״ ? האם לא לימדונו בכמה הזדמנויות שאין לגו להכביד על
״המהלד הכללי* ולדתות את ענינינו ל״אהר כך״ ז אך הן זה כוהה המוסרי של
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הציובות שראתה את תביעת הצדק לבו כדבר שאין להתבייש בו ואין לדתותו ל״אחר
כך׳ .עם ההשפלה של יהודי גרמביה התהיל כל יהודי ויהודי מהארצות הדמוקרטיות
חושש לעורו ולעתידו שלו ,וגם היהודי חציוני ,במקום שהוא עוד בהבה מזכויויראדם
וקצת כבודיאדם ,נכון לטשטש את עצמו ואת יםורי עמו ותביעות עמו ,שלא לסכן
את המעט ולא להרגיז .ואם גם הישוב בארץ — האהראי בפני העולם היחודי על
חפקדון חציוני — יראת כ כ ח את חדברים ,אזי אנח אנחנו באים ? !
אין אני יכול לםיים בדברי נהמה .רוצה אני כי הכאב הצורב של היום חזח,
הכאב הרצוף רגש בושה — יבער בנו עד שיבקע דיד למוצא.

ה ע ר ו ת
לשער הספר :כ ר ך תשיעי .דברי בדל בכרד זה מגיעים עד קצה של המערכה
הראשונה של מלהמת הע1לם — עם כגיםת רוסיה למלהמה ובםיגתה מכל השטה
של פולין ,ליטה ושכנותיהן — אשר חשפה את גולת ישראל בהן בםגי חרב ההשמד
של האויב .גברו ועלו בלבו של בדל הדכאון והכאב על שבר העם ,ואותה שעה
בשלה בו הכרת הצורד הציוני לנסח ולהביע את מטרת המלהמה בשביל עם
ישראל ,וחיא השגת חירותנו המדינית בארץ־ישראל ,כמוצא היחידי להצלתנו
וכמבטח לקיומנו .לזאת חקדיש בדל את מעיניו ודבריו במיוחד בשגתים שאחרי
זה ,בשנות  .1942*1941הדברים ניתנו בכרד החמישי אשר הופיע בשנת תש״ז,
לפני הקונגרס הכיב .הקורא שירצה להמשיד בדברי בדל אתרי הכרד תתשיעי
בסדר כרונולוגי יצטיד לשוב אל הפלד התמישי ,בו האיר בדל את עינינו
בקביעת המטרה של מדינה עברית ,אשר תבע אותה ,צפה אותה ברוחו ,אד לא
זכה לראות את ראשיתה.
הכרכים הבאים יכילו את דברי בדל תאתרונים.

לא עת מתרומת  -עת להיאבק
)בועד הפועל תציוני ,בלונדון .י״ז בתשלז תרצ״ט(11.11.1938 ,
״דבר׳׳ ,גלימ  ,4114כ״ז בכםליו תדצ״ט.20.12.1938 ,
עמוד  ,11שורה  :4ו ע ד ת וודהד .ועדה להצעת שינויים בתכגית החלוקה של ועדת
פיל ,שמונתה על ידי ממשלת בריטניה בפברואר  .1938בראשה עמד ג׳וז
וודהד .בנובמבר אותה שנה נתפרסם הדיךוהשנוז של הועדה ,בו הוצע לדתות
את תכנית התלוקה של ועדת פיל ולקבוע את המדינה היהודית בשטח שבשפלה
ובשרוז ,מטנטורה ועד דתובות.
עמוד  ,12שורה  : 3מ ר ת פול .תמר דהיםולו פול .עסקנית ציונית באמריקה.
עמוד  ,14שורה  : 17ימי ס פ ט מ ב ר ב א נ ג ל י ה — ימי ״הסכם מינכן״ בספטמבר
.1938
עמוד  ,16שורה  :3גריבלדי ,ג׳וזפה .1882—1807 .לותם לתירותה ואיחודה של
איטליה.
שם :מםריק ,תומם גריג .עייז פרד ה׳ ,עמוד .404
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שם :פרנקו ,אמאן .1916—1856 .מגדולי משוררי אוקראינה .שירתו נסבה בעיקר
על שחרור אוקראינה משעבוד זרים.

גימי מינכן
)שיחה עם אנשי תשורת ,ט׳ בטבת תרצ״ט(31.12.1938 ,
״התבוננות במצבנו״ ,תוברת מיותרת בסטנסיל .חתתימח :ירובעל.
״אחדות-העבודה״ ב /קובץ מפלגת פועלי ארץ־ישראל לזכר ה.
ארלוזורוב ,אלול תש״ג ,עמוד  ,76שם המאמר בקובץ,, :שברים״ ו
ההתימה :אסיר היים.
חשיחה מתחילה בקטע זה שלא ניתן בפנים:
הפעולה שאתם עוסקים בה אינה פעולח טכנית בלבד .חיא קשורה
במצבנו המדיני ,ומצבנו המדיני קשור במצבים המדיניים של העולם ,ובתקופה
זו — יותר מבכמת תקופות אהרות .מהבנת מצבנו המדיני נובעות גם מסקנות
היוניות לגבי פעולתנו המעשית.
ובטרם אגש לתציע לפניכם את מחשבותי על הנשקף לנו בימים
חקרובים ועל חנדרש מאתנו ,עלי לחזחיר אתכם מפני קבלת דברי כודאות
יתירח .מדיניות איננח מדע .מדיניות מצריכח ידיעח וטעונח לימוד• אד יש
בח שיקולים שונים וגורמים מתחלפים .מה שאומר להלן זהו מה שחעליתי
מתוך התבוננות ועיון׳ אד איני קובע מסמרות .תמיד אפשר להניח שיש
ידיעות שנעלמו מאתנו .אץ בימינו יציבות בהיים המדיניים ,ויכולות לבוא
תמורות אשר תדרושנה מאתנו להגיה ולתקן את מושגינו על המצב.
מושגי איםטרטגיה אינם על עניני צבא בלבד .כל עוד השדה פנוי —
אין צורר בשום טכסיסים• אד כשהשדה תפוש ,או כשיש מי שעלול לתפוש
אותו — עליד לחשב כל מהלד שלד ,ולא לנמנם .מצבנו בארץ מחייב אותנו
לגישה איםטדםגית לא רק בשעת התקסח .עלינו לגאול קרקע ,לבנות בנינים,
להקים משק ,לסדר את ההספקה ,לפתור את שאלות תאוכלוםין — מתור תפיסה
איםטרטגית של מצבנו ושל עתידנו בארץ .באנגליה קיים מיניסטריון ל״תיאוס״
כותות תבטתון .אתת הסיבות לתולשתנו — שידענו הרבת תשבונות שונים ,אד
לא ידענו את התשבוז האיםטרטגי .עלינו לרכוש לנו את ההבנה הזאת ולשקוד
על תיאום כל פעולתנו מבהינה זאת.
ולפני הדייז הפוליטי ,אתיר לעצמי לתציע כללים איםטרטגיים אחדים,
שהסקתי לא מתוד נםיוני בגדוד העברי ,כי אם מתור נםיון ציוני .כ ל ל
ר א ש ו ן  :אל תחמיץ שום שאנסה שנזדמנה לד .אל תםמור על כד שהיא
עשויה להזור .ההיסטוריה כולה ,על נצתונותיה ועל מפלותיה ,הרי תיא שלשלת
של הזדמגולת ,שהשתמשו בהן כהוגן או שלא כהוגז ,או שלא השתמשו בהן
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כלל .כ ל ל ש נ י  :הםםדת הזדמנות — אל תיאתז בה בעקשנות .אל תביט
אתורנית .ברגע שהפסדת מערכה — היכון למערכה חדשה .כ ל ל ש ל י ש י :
נתגלתה לד טעות בדרכד — אל תתן לה לגדול ולהתגלגל .תקן אותה מיד.
עמוד  ,20שורה  : 13ע כ ש י ו בא מ ע ש ה צ ׳ כ ו ם ל ו ב ק י ה  .בפגישת ראש ממשלת
בריטניה ,צ׳מברלין ,עם היטלר בברכטםגאדן קיבל על עצמו להביא לפני
צ׳כוםלובקיה דרישה למסור לגרמנים את השטתים שבתבל הםודטים ,שבהם
מספר הגרמנים עלה על  50אתוזים .בספטמבר  1938םיפתו הגרמגים את
הםודטים לגרמניה .במרץ  1939פלשו לצ כיה ועשוה ארץ-תםות.
עמוד  ,22שורה  : 22ל פ י י ס א ת .מוסוליני• ע ל ח ש ב ו נ נ ו  .באביב  1938נחתם
הסכם ביז אנגליה ואיטליה בעניני ארצות הים התיכוז .לפי ידיעת אתת הובטהה
עזרת איטליה לשיכור המתומות בארץ-ישראל הלף הכרת אנגליה בכיבוש
הבש .וב־ 2.5.1938הודיע צ׳מברלין בבית־הנבתרים :״כי איטליה תימנע מכל
גרימת קשיים לממשלה בארץ־ישראל ואגגליה תשמור מצדה על זכויותיה
חחוקיות של איטלית בארץ־ישראל׳׳ )״דבר  ,גליונות ?3935 ,3906 ,3902
.(3.5 ,28.3 ,23.3.1938
עמוד  ,23שורה  : 9ה ק ו מ א י נ ט ר ן  .עיין כיד ב  ,עמוד .304
שם ,שורה  :27ת ח נ ת ־ ב א ר י  .תתנת שידור ערבית עוינת לציונות וליהודים,
שפעלה בזמן ההוא בבארי ,עיר־הוף באיטליה הדרומית.
,

״

,

ועידה לשם מה ?
,

״דבר  /גליון  ,4106י״ח בכסליו תרצי׳ט .11.12.1938 ,דבר היום.
בפנקם-כים של בדל ,בתאריד  ,10.12.1938רשום :״כתיבת דבר חיום,
״ועידח לשם מה?״
עמוד  ,29שורח  : 11גם ה א ר כ י ב י ש ו ף מ ק נ ט ר ב ו ר י ה ש מ י ע א ת קולו .בויכוח
המדובר עליו אמר הארכיבישוף בבית־הלורדים ,כי על אף אחדתו לערבים
הוא מבקש לא לעכב את ההתלטה להכניס  10.000ילדים גולים לארץ-ישראל.
שם ,שורה  : 13ה כ ר ו ז ש ל בולדוין .ם ט נ ל י ב ו ל ד ו י ן ) ,(1947—1867מדינאי
אנגלי שמרני ,ראש הממשלה בזמז ההוא ,פנה בנאומו ברדיו הבריטי
ב־ 8.12.1938בקריאת למצפוז תנוצרי לתצלת ילדי ישראל והוצאתם מגרמניה.

לאהד לונדון
)במועצת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ,כ״ת בניםז תרצ״ט(
הוברת בשם זת ,תוצאת מיותרת מתוד ״תפועל הצעיד״,
גליונות  25 ,23ד ,26י״א באייר ,ה׳ וט״ו בםיוץ תרצ״ט,
.30.4 ,23.5 ,2.6.1939
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עמוד  ,31שורה  :4ועידת לונדון .עם פרסום דיךחזשבון ועדת וודהד הודיעה
הממשלה הבריטית בגילוי־דעת מיום  9.11.1938על ההלטתה להזמין נציגים
של ערביי ארץ־ישדאל והמדינות הערביות מצד אהד וגציגי הסוכנות היהודית
מצד שני לדון בעניגי ארץ-ישראל .הועידת נפתתה בפברואר .1939

עמוד  ,33שורה  : 25ההיגגה הערבית למשמע הבשורות ה ב א ו ת מלונדון.
עם המפנה להצר• /צעדי המפעל הציוני בועידת לונדון הביעו ערביי ארץ־
ישראל את שמחתם בתפגנות )עיין ,,דבר׳ /גליון .(27.2.1939 ,4173
שם ,שורח  :26הטלגרמה של בן־גו-ריון .מכוון לגילוי־דעת מאת ד .בך
גוריון ביום ) 26.2.1939על ידי ״פלקור״( אל חישוב חעברי בארץ ,בו גאמר:
״זוממים לתםל את הבית הלאומי ולהסגירנו לשלטון מגהיגי הכגופיות .המזימה
הזאת לא תקום! גבורת הישוב ,מצוקת המוני ישראל בגולה ,המצפון של
אנגליה הישרה ,העזרה המוסרית והפוליטית של אומות העולם — יעשו לאל
את נכלי צוררינו .אל בהלה! נציגי העם עומדים כאן על המשמר בבטהון
מלא שכל אחד מכם יעמוד במבחן העליון מתוד נאמנות ,התלכדות ,משמעת
ועוז״ )״דבר״ ,גליון .(27.2.1939 ,4173
עמוד  ,34שודח  : 2פספילד — עיין כדד ד  ,עמוד .315
עמוד  ,35שורה  : 1פאנל — חבר חאישים )ציונים ולא-ציונים( ,שמתוכו חיו נבחרים
המשתתפים בפגישות עם הממשלה בועידת לונדון.
עמוד  ,38שורה  :4שיחות קאהיר .עם תום ועידת לונדון נתכנסו באפריל 1939
בקאהיר מדינאים ערבים מהארצות הערביות עם נציגים אנגלים ודנו על
קירוב ההשקפה הערבית־אנגלית.
עמוד  ,39שורה  : 28ביום שהגיעו• הידיעות מלונדון הכרזנו :לא ניכנע.
ה י ד י ע ו ת מ ל ו נ ד ו ן — על מזימת ממשלת בריטניה להקים באדץ״ישראל
מדינה עצמאית הנתונה לשלטון רוב ערבי.
ה כ ר ז נ ו  :ל א נ י כ נ ע  .בכינוס ישובי שנתקיים בירושלים בט׳ באדר
תרצ״ט.28.2.1939 ,
,

,,

עמוד  ,41שורה  : 1כזאת היתה גם ״השביתה הכללית בצרפת ,בימים
שהיטלר עמד בשער .מכוון לשביתה של פועלי צרפת בשלהי נובמבר
 1938נגד הצעת תוק להארכת שבוע העבודה מ־ 40שעות ל־ ,50בתנאי תשלום
בעד השעות הנוספות ,שהוצע על ידי הממשלה מפאת הצורך לתזק את המדינה
חיזוק כלכלי וצבאי ,נוכת האיום על בטתון צרפת מצד גרמניה.
עמוד  ,44שורה  : 7ע נ י ן ה־ .17מכוון ל־ 17מעפילים שנאסרו בפברואר  ,1939נדונו
למאסר של שלושה חדשים והומלץ על גירושם מן הארץ )עיין ״דבר״ ,גליון
.(7.4.1939 ,4206
עמוד  ,45שורה  : 27כרוז מטעם היצ״ם ,נגד סרסורי עליה .היצ״ס  -הברה
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יהודית בינלאומית לטיפול בעגיגי ההגירה היהודית .השם הוא ראשי־תיבות של
שלוש ההברות היהודיות :היאם )Hias — Hebrew Sheltering and
 ;(Immigrant Aid Societyיק״א )jca — Jewish Colonisation
 ;(Associationאמיגדירקט ).(Emigdirect—Emigrants Direction
החברה החלה לפעול בשגת .1927
אניות גרמניות אהדות עם פליטים יהודים בלי רשיונות כגיםה לאיזו
ארץ שהיא שטו באפריל  1939בלב ימים באמריקה הדרומית .לאתר השתדלות
היצ״ם חושג לחלק מהם רשיון כניסה לצ׳ילי .חחברה פירסמה אהד כד אזהרה,
כי להבא לא תבוא במקרים דומים לעזרת הפליטים.

בשנת היובל הזאת
)באהד במאי (1939
״דבר״ ,גלימ  ,4228ט״ז באייר תרצ״ט.5.5.1939 ,

בקונגרס הציוני העשרים ואהד
)אלול תרצ״ט ,אוגוסט (1939
״דבר״ ,גליון  ,4320י״ד באלול תדצ״ט.29.8.1939 ,
,,הקונגרס הציוני תכ״א״ ,דידותשבון סטנוגרפי ,תוצאת
ההנהלה של ההסתדרות הציונית ,ירושלים ,עמוד .142
עמוד  ,69שורה  : 20וספרו ההיסטורי של יו-םטוס איש טבריה אבד לנו.
יוםטום איש טבריה ,בן זמנו של יוסף בן מתתיהו )יוסיפום סלביום( ,כתב ספר
על מלהמת היהודים ברומאים ,בו האשים את םלביום בזיוף העובדות לטובת
שליטי רומא.

עמוד  ,74שורה  : 23סגירת ״דבר״ בגלל מאמר להגנת המעפילים .זה היה
מאמר על שלוש מאות מעפילים שנתפסו ב~ ,10.8.1939שבגללו גםגד העתון
לשבוע ימים.
עמוד  ,75שורה  : 23ועידת אויאן .עיין כרד ה  ,עמוד .400
,

שם :עליו )על הפליט( יתיעצו־ בושינגטון .על פי יזמתו של הנשיא רוזבלט
עמדה להתקיים בנשינגטון התיעצות בשאלות הטיפול בפליטים ופיזורם בארצות
שונות .זו נתקיימה שם באוקטובר  1939בהשתתפות משרד התמיד הביר
ממשלתי לעניני פליטים ,פקידי מיניסטריונים שונים בממשלת ארצות הברית
וגציגים ממדינות אתרות.
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עמוד  ,79שורה  : 18״ועד עליון״ .מכונן להצעה שנתעוררה בחוגים האזרחיים בישוב
להקמת ״ועד עליון לשעת הירום״.
את הרשימה הזאת כתב בדל )בתתימת ירובעל( תדשים אתדים לאהד התהלת
המלחמה.
משהו על המודיעים אשר מפיהם אגו חיים ומתים.
יפת כתב יעקב רבינוביץ על בעלי הידיעות תממיתים בהבל פיהם .ויש עגין
נוסף לתתבונן בדבר :את מי מאנשי־השם )או שהם עושים אותם לאנשי־שם( הם
דנים למיתת ומזכים בתתיית המתים ואת מי הם דנים לשכתת .מכאן אפשר ללמוד
על מי ומי פקוחת עיגם .פותהים ,כמובן ,בצדיק .ולאו דוקא ברביים הגדולים ,כגון
הגורי והליבאביטשי — אשר תידיעות היום על הקורה אותם ולמחרתו על שלא קדה
אותם איגן פוסקות ,עד שאדם מתבלבל לגמרי — כי אם גם בכל רבי זעירא .ולאתר
הצדיק בא ה״עםקך למינחו :פלוני ציר הםיים ,אלמוני היושב־ראש הציוגי ,פלמוגי
הבונדאי ושלמוני הבנקאי ,פלונית אשת עסקן ואלמונית מי שתיתה אשת עםקן
והגלוה עלית .את אחד חבונדאים כבר שילחו פעם והושיבוהו שם במאסר ,וכעבור
יומים העבירוהו לפרים ,ולמתרתו הודיעו שוב כי זה שבפריס הוא יוסף בן שמעון שני.
אד הנזכרו המודיעים — ולו גם אהד המודיעים — בשמו של אדם שאיננו רבי
וגם לא רב ,ולא עסקן ציוני ,ולא בונדאי ,ולא בנקאי ,אלא סופר עברי או הוקר?
חיכן הלל צייטלין ? מה היה ליצהק קצגלםון ז מה גורלם של התוקרים העברים שלימדו
תורה במכון למדעי היהדות בורשה — מנחם שטיין ,ישראל אוםטרזצר ,א .וייס ז
היכן הוקר תולדות הכלכלה של היחודים ,ד״ר יצחק שיפר ,ומה שלומו? היכן
ההיסטוריון באלאבאן? מה אירע לאותו סופר עברי שבקרךזוית בגליציה ,המשגר
משם כפעם בפעם מאמר או ספר פילוסופי ,ובךציון רפופורט שמו? מה גורלה של
קבוצת הסופרים העברים ,,מפלט״ ,שלום בגציוז ,זילבדפגיג והבריהם ? היכן פומרגץ
ולוסטיגר? מה גורלו של הייקל לוגסקי ,יהודי תמים ויקר ,שבספריית שטראשון
בוילנה? וכיצד עבר הכיבוש והפוגרום על י .א .טריוש הישיש ,משיירי דורו של
ליברמן ,עליו ועל יתר הפליטה של סופרים והכמים ?
מכירים אנהנו את דמותם של רובי מודיעינו מתמול״שלשום .אד הלא נאמר:
יודע צדיק נפש בהמתו — האומנם גם אנהנו ,הקוראים העברים ,איננו טובים מהם,
ואיננו מעלים על לב? ),,דבר״ ,גליון  ,4390י״ב בכםליו ת״ש.(24.11.1939 ,

עם גזירת הקרקע
•;במועצה התקלאית ,כ״ג באדר ב׳ ת״ש(2.4.1940 ,
״אחדות־תעבודת״ ב׳ ,קובץ מפלגת פועלי ארץ-ישראל ,תש״ג,
עמוד  .82שם חמאמר בקובץ :״שברים״״ החתימה;  TBRחייג!
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עמוד  ,92שורה  : 19ה נ ה א פ ש ר ה ד ב ר ש נ ש י א ת דגל עברי ב ה פ ג נ ה
ב א ר ץ ־ י ש ר א ל ת י ע נ ש ב מ ל ק ו ת  .הנער גבריאל מזרהי )כבן  (15נדון
על ידי השופט הבריטי בודילי לעונש של  12מלק1ת בשל השתתפות בהפגנה
בתל-אביב גגד גזירת הקרקע ב־ 2.3.1940עם דגל ביד.
עמוד  ,93שורת  : 2ה ר צ ה ב ד ר ך ג׳נין .ב־ 26.3.1940גרצת במכוניודמשא יתודית
בכביש ג׳נין—שכם אברהם אברמוביץ ,יליד ראש־פינה.

גהתקרכ ההזית
)במועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל ,תל-אביב ,ה׳ בםיון(14.6.1940 ,
״בכור״ ,מאסף ,הוצאת תוג ״אבנןם׳ /תל-אביב ,תש״א ,עמוד .138
החתימה :אסיר תיים.
בראש המאמר באה העדה זו:
״ ה ת נ צ ל ו ת  .בזה צרוד־דבדים שבעל״פה ,שגאמרו ל י ו מ ם בימים
שונים ,בקוים שבודים .מי שאמרם לא טרת לרפא את השברים ,ואף לא הוסיף
ולא גרע מהם לפי מה שהוסיף וגרע דבר הזמן .הקורא הנושא נפשו לדברים
בני־קיימא רשאי לקבול על המכנס שלא נעל דלת בפגי דיבורים בגי־הלוף.
והמכנס מקבל את הדין למפרע .אולם גקודה קלילה אהת מבקש הוא לשמור
לזכותו,, :ה י י ג ו ש ב ע ל * פ ה שוגים במידת־מה מ ח י י גו ש ב כ ת ב ,
ושמא ראוי במקרה מן המקרים לתת גם לתם שאדיודמת .ותהא זו כפרתו,
שלכשנזכת וגגיע לימים אתרים יעמדו השברים לעד ותגות־רוהו הקשה של
בעל־הדברים תיםרהו על פגיו ,והטועה לא יוכל שלא להכיר בטעותו״.
עמוד  ,97שורה  : 13בולם .עיין כדר א  ,עמוד .380
שם ,שורה  : 18מובילים ל מ א ס ר א ת ד א נ ט ה ל א ט ם ו א ת אנצו סירני .הם
נאסרו על ידי ממשלת ארץ־־ישראל כנתיני האויב מיד לאתר הצטרפותה של
איטליה למלהמה.
ד א נ ט ה ל א ט ם — סופר ועסקן ציוני.
ח י י ם א נ צ ו ס י ד נ י  ,נולד בשנת תרם״ה ברומא .עלה לארץ בשנת .1926
היה ממיםדי גבעודברנר .עשה בשליחות תנועת חעבודח וחעם בארצות שונות
)גרמניה ,עיראק ,אמריקח( .אחד ממארגני הצניהה לארצות אירופה לשם הגשת
עזדח לשרידים מאחורי קוי חאויב .צנח ונתפס ומת מות קדושים בדכאו בב׳
בכםליו תש״ה .18.11.1944 ,קובץ מכתביו בשם ״האביב הקדוש״ הופיע בהוצאת
״עם עובד״ בשנת תשי׳ז.
עמוד  ,98שורה  : 16מ ש ל ה ת הוץ־לארץ של ה מ נ ש ב י ז ם הרוסי נ ת נ ה ע ת ה
דוגמה של מ ח ל ו ק ת ב ש ע ת מ ל ח מ ה '' :לאחר ויכוה פוליטי ת י א ו 
ר ט י גדול נ ת פ ל ג ו שני ה ב ר י ם מעל שבעה .בראשית  1940נתפרסם
,
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בעתונות על פילוג בהוגי הםוציאל״דמוקרטיה הרוסית בגללה )בפרים( .ם .דן
יצא נגד הרוב )אברמוביץ ,ניקוליבםקי ועוד( ודרכו תעוינת לרוסיה הםוביטית.
עמוד  ,101שורד : 26 .ריציםונד• ,הרו־ן ,קרוסביי .פקידים בריטיים בממשלת הארץ
בתקופת המנדט .מתנגדים לציונות.
עמוד  ,102שורה  :8מ ס ע ו ת י ה ם של אידר ,רופין ,ם א ק ר )לרוסיה( .ד׳יר ד ו י ד
א י ד ר ,מי שהיה הבר ועד הצירים לארץ־ישראל ,ביקר ברוסיה בשנת .1920
היה גיסו של ליטבינוב .הודות להשתדלותו שוחררו אסירי הועידה הציונית
במוםקבח .ד׳יר א .ר ו  bי ן ביקר שם בשנת  ,1927במטרח לחקור את התישבות
היהודים ברוסיה .ה א ר י ־ ם א ק ר — בשנת ) 1936בקירוב( מטעם ״מנצ׳םטר
גארדיך.
שם ,שורה  : 12נ ם י ו נ ו ת ה ג ב ו ר ה של יהירים שסיכנו• א ת ח י י ה ם למען
ה ב י א א ת ד ב ר ה ה ח י של ארץ־ישראל ל ש ם )לרוסיה( .מכולן למישה
ניםביין מגבעת־השלושת ,לדויד אורנשטיין ולשמואל׳יק שניאורםון ,שיצאו
לרוסיה תוך שנת  .1927שניאורםון מת שם .עקבות תשגים תראשוגים לא גודעו.
עמוד  ,104שורה  :22ו כ ש א נ ו מ ת ב ק ש י ם ל ה מ צ י א ״מספרים״ ,כלומר ,למסור
ידיעות על הנשק שגמצא ברשות ה״הגנה״.
עמוד  ,107שורה  : 25עני! המ״ג .המ״ג)הארבעים ושלושה( היוו קודם קצינים של
ההגנה שמושבו היה ביבנאל שבגליל התתתון .עקב רדיפות הרשות עקד
הקורם ממקומו .תוד מסע אגשיו תוקפו בליל שמתת־תורת תרצ״ט ,בדרך
מיבנאל לעמק-יזרעאל ,על ידי כוה גדול של היל-הםסר ונאסרו .הם הועמדו
T:

למשפט צבאי ,אשר בסופו נדונו  42מהם לעשר שנות מאסר כל אהד ,ואהד —
למאםר־עולם .מפקד הצבא בארץ המתיק את פםק־הדין והעמידו על  5ד10
שנים .הנאסרים נכלאו בכלא עכו וישבו בו קרוב להצי שנה .אהד הועברו
למהנה האסירים במזרע .כשנה והצי לאהד היאםרם שוהררו בפקודה מהממשלה
תמרכזית בלונדון.

בגבנו• אל הקיר
)בכינוסים בימים י״ט—כ״ג בםילן ת״ש(25—29.6.1940 ,
מאסף ,,בכור״ ,עמוד  .151התתימה :אסיר תיים.
עמוד  ,121שורה  :21ו ה ק ס ר ק ט י ן ה צ ב א י ) ב י מ י ניקולאי הראשון( לא
ה י ה  -מ ב ח י נ ה י ה ו ד י ת  -א ל א פרוזדור לשמד ,ולכל ה פ ח ו ת .
ל ט ש ט ו ש צ ו ר ת ה א ד ם היהודי ו ה ר י ס ת מוסדי היינו .כאן נאמר
*מקור ),,בכור״ ,עמוד  :(153״ועוד בימי מלתמות נפוליון היו ר׳ לוי יצהק
מברדיצ׳ב והרב הזקן מלאדי מתולקים :מאי עדיף מבהינה יהודית ,אם בצחונו
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של נפוליון ,העתיד להביא ליהודים עושד ודנהה ולהוציא אותם מן היהדות,
או נצהונה של רוסיה ,שנדאי תשאיר את ישראל בדלותו ובדתקותו ,אלא שלא
תפגע ביהדותו״ .כאן נפלה טעות ,כי ר׳ לוי יצהק נסתלק בתשרי תק״ע,
היינו כשנתים לפני מלהמת נפוליון ברוסיה ,ועל כן לא יכול היה להיות
בינו לבין הרב .עצם דבריו הידועים של הרב על
ויכוה זה
םילודו מנצהונו של נפוליון מובאים ב״הרב מלאדי״ מאת מרדכי
םיטלבוים )עמוד  (156מתור מכתב של הרב אל אחד מאוהביו ,העסקן ר׳ משה
מייזלש מוילנה,, :אם ינצח בעאפארטא יורבה העושר בישראל ויורם קרן
ישראל ,אבל יתפרדו ויתדהקו לבז של ישראל מאביהם שבשמים» ואם ינצח
אדוננו אלכסנדר ,אם כי ירבה תעוני בישראל ויושפל קרן ישראל ,אבל
יתקשרו ויתתברו ויתעקדו לבן של ישראל לאביהן שבשמים״.
עמוד  ,127שורד : 1 ,טליח׳ ש ר ל מ ו ר י ם .1838—1754 .מדינאי צרפתי .שירת את
המהפכה הצרפתית ,את נפוליון ואתר כד את לואי השמונה־עשר ואת לואי
פיליפ .נודע בדרך הסתגלותו לכל משטר.
עמוד  ,130בהערה :משפט בן־שמן .באפריל  1940נתקיים משפט על אהד־עשר
אנשים מבךשמן ,שנאסרו לרגל הימצא שם נשק בהיפוש שנערך על ידי
המשטרה .מהם שנתנו לשבע שנות מאסר ,מחם לחמש ולשלוש.

מול קיר
)ב״יום הפעילים״ של חקיבוץ חמאוחד ,יגור ,י׳ באייר תרצ׳ט(29.4.1939 ,
חוברת ,,ערעורים על המצב הקיים״ ,הוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל,
יולי .1944
עמוד  ,146שורה  : 16יום חיפה .ב־ 23.4.1939הוכרזה שביתת הציבור היהודי
בחיסח כמחאה על הכנות הממשלה לההזיר שתי ספיגות עם מעפילים הימה.
המעפילים חועלו אחדי כן להיפה.
עמוד  ,150שורה  :5״בעמן״ — ביודהדושת ללבנים בעמק זבולון ,שהוקם בשלהי
 1938על אדמת הקרן חקימת על ידי חברת מניות של קרן ״השומר הצעיר״
בשיתוף עם הון פרטי.

עמוד  ,151שורה  : 21ענין ״ניר״ והויכוח שהיה לי עם החוששים למרותה
,

של ההסתדרות הכללית .עיין כיד ב  ,עמוד .209
עמוד  ,153שורה  : 24״ברית התנועה הקיבוצית״ .נםיון שנעשה בשלהי 1936
להקים מסגרת לפעולה משותפת בין ״הקיבוץ המאוחד״ ,הקיבוץ הארצי
״השומר הצעיר״ ו״חבר הקבוצות״.
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במועצת נען
)מועצת הקיבוץ המאוחד .גען ,כ״ז בתמוז תרצ״ט(14.7.1939 ,
דיךוהשבון המועצה׳ הוצאת הקיבוץ המאוהד ,עמוד .235

במועצת דגניה
)מועצת חבר הקבוצות ואיגח-גורדוניה .דגניה ,י״א באב תרצ״ט׳ (27.7.1939
,

,,ניב הקבוצה  /חשלן ת״ש׳ תל״אביב ,עמוד .114
עמוד 181׳ שורח  :27ה ת מ ר י ם  .מכולן למטע חתמרים מזנים משובחים מעיראק,
מאיראן וממצרים ,שהוכנסו לקבוצת כנרת לחקים זכר למשוררת רחל ,״גן־
רחל  ,ביזמתו ועמלו של בךציון ישראלי .מכנרת פשט מטע התמרים במקומות
שונים בארץ.
,,

למען דעת
״דבר״ ,גליון  ,4371י״ט בחשון ת״ש.1.11.1939 ,

גפ בשהוק יכאב לב
תוברת בשם זה ,תוצאת מפלגת פועלי ארץ־ישדאל ,תל-אביב ,טבת ת״ש.
,,דבר״ ,גליוגות  ,4396—4393י״ז—כ״א בכםליו ,תל-אביב.29.11—3.12.1939 ,
עמוד 195׳ שורה  : 7״קאהירו סיטי״ .שם האגיה שהובילה רבים ממשתתפי תקונגרם
העשרים ואהד מנמל מרםייל להופי הארץ ,עם פרוץ מלתמת־העולם השגיה.
באניה גתקיימו שיתות על איתוד המפלגות בין תברי מפלגת פועלי ארץ-ישראל׳
,,השומר הצעיר״ ו״פועלי-ציון״ שמאל.
עמוד  ,198שורה : 15

פוקרובםקי ,מיכאל .1931—1868 .היסטוריון רוסי .היה

קומיסר להשכלה בממשלה הםוביטית.
עמוד  ,213שורה  :4כ ״ א ה ת נ א י ם  .הקוגגרם השני של האיגטרגציונל הקומוניסטי
)קומאינטרן( ,שנתקיים בשנת  ,1920קבע תנאים לתברות בקומאינטרן ,שגוםחו
ב־ 21סעיפים.
עמוד 222׳ שורה  .27ה ב ע י ה ה מ ע מ ד י ת ב צ י ו נ ו ת צ פ ה ו ע ל ת ה עוד
ב ק ו נ ג ר ס הציוני השני ,בו הופיעה קבוצת ציונים סוציאליסטיים )נחמן
םירקין ,ברנד לזר ועוד( שביקשה שהקונגרס יבתר לועדותיו גם צירים נבהדי
הפועלים המאורגנים.
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עמוד  ,223שורה  : 7ז י ל ב ר פ ר ב  ,משה .1933—1876 .סופר ועסקן יהודי סוציאליסטי.
שם :מ .ב .רטנר .עיין כרד ז  /עמוד .422
שם ,שורה  :8יצחק שיפר .נולד בשגת  ,1884גםפה בשואת גולת פולין .חוקר
דברי ימי היהודים בפולין.
שם :ל .חזנוביץ ,עיין כרד ה  /עמוד .405
שם :א ב ר ה ם ליסין .1938—1872 .סופד ומשודר באידיש .היה עודד תירתון
הסוציאליסטי היהודי באמריקה ,,צוקונפט״ .היה רב־השפעה בתנועת הפועלים
היהודית ברוסיה ואמריקה .קובץ מאמרים שלו ״זכרונות ותליות״ הופיע
בהוצאת ״עם עובד׳׳.

בזכות המבוכה ובגנות הטיה
)בכינוס מדריכי עליית הנוער ,ב׳ בתמוז ת״ש(
״דבר״ ,גליונות  ,4624—4622י״ז—כ׳ באלול ת״ש.20—23.9.1940 ,
עמוד  ,248שורת  :24ה א ם מנדל אינו נ מ נ ה עם הימין? ג׳ורג׳ מגדל  -מדיגאי
צרפתי ,יהודי .היה מנהיג המפלגה הרפובליקאית תבלתי״תלויה )ימנית( ,שימש
מיניסטר הפנים והבטחון בממשלת דייגו .התגגד לכניעת לגרמנים ,כאשד
נשקםח סכנת כיבוש לפרים .נאסר אחרי כניעתו של פטן.
עמוד  ,251שורה  : 1בימי ה ח ו ק נגד ה ס ו צ י א ל י ס ט י ם של ב י ס מ א ר ק  .לאחר
שקרו מקרי התנקשות בוילהלם קיסר בן השמונים פירםם ביםמארק בשנת 1878
הצעת תוק שתתכוון ליטול מאת הסוציאליסטים הוסש הביטוי וההתארגנות
ופיזר את הפרלמנט .נערכו בתירות .חפרלמגט חחדש אישר את ההוק גגד
הסוציאליסטים ,אולם הגביל אותו לשנתים והצי .הסוציאליסטים נרדפו,
עתוניהם ואםיםותיהם גאםרו.
עמוד  ,256שורה  :14אוטו בויאר .1938—1871 .יהודי .ממנהיגי תםוציאל-
דמוקרטיה האוסטרית .השתתף במרד פברואר ) 1934עיין כרך ר ,עמוד .(449
גלה לצ׳כוםלובקיה ולצרפת .מספריו תופיעו בעברית :״הסוציאליזם
במתתרת״ ,הוצאת הקיבוץ הארצי ״השומר הצעיר״! ״בין שתי מלדמות־
עולם״ ,הוצאת הקיבוץ המאותד.
עמוד  ,260שורה  :14א ב ר ה ם שרון ,ב ע ל ה מ א מ ר ״ מ פ ל צ ת ה ג ל ו ת
הנצהית״ .עיין ״משני עברי השעה״ ,מאת א .שדון ,הוצאת ״עם עובד ,
עמוד .41
עמוד  ,261שורה  : 18מ ג י ל ת דו-בובה לרהל פ י י ע ב ר ג  .הסופרת רהל פייגגברג
)נולדה ב־ (1885תיארה בספרה זח את חורבן העיירה דובובה בקרבת אומן
באוקראינה בשלהי המלהמה הקודמת .הספר הופיע באידיש בורשה בשנת
 1928ובעברית בתל־אביב בשנת ת״ש.
,,
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גן שגלה
״דבר״ ,גליון  ,4527כ״ג באייר ת״ש .31.5.1940 ,״בחבלי אדם׳ /עמוד .30
עמוד  ,273שורח  :4שמ״ר .קיצור שם הסופר נחום מאיר שייקביץ )(1905—1849
הנודע בשפע הסיפורים והרומנים שלו באידיש שנפוצו בין המ1ני חעם.
שם :בלושטיין ,עוזר .1898—1840 .םופד ורומניםט באידיש.
שם :דינזון ,יעקב .1919—1856 .סופר ודומגיםט באידיש.
שם ,שורה  :6אימבר ,נפתלי הירץ .1909—1856 .משורר עברי ,מהבר השיר
״התקרה״.
שם ,שורה  : 9נ ס י ם ב כ ר  .1931—1847 .היה מהלוצי ההינוד העברי בירושלים.
שם :א פ ר י ם כ ה ן רייס .1943—1863 .היה ראש מוסדות החינור של החברה
היהודיתערמנית ״עזרה״ בארץ-ישדאל )עיין כרך ג  /עמוד .(387
עמוד  ,279שורת  :20יאנובםקי ,שאול יוסף .מתלוצי תנועת האנרכיסטים היהודים.
היד .עודכם של עתונים אנרכיסטיים באידיש באמריקה ,בלונדון ושוב
באמריקה.

נחמיה דה־לימה
״דבר״ ,גליון  ,4699כ״ד בכםליו תש״א.24.12.1940 ,
,

עמוד  ,280שורה  : 14נ ה מ י ה דה־לימה .עיין כרד ב  ,עמוד .324
עמוד  ,282שודד : 18 ,םימון ,יוליום .עיין כדר ג  ,עמוד .398
,

יעקב זאכ לצקי״גרתולדי
)דברי הספד(
״דבר״ ,גלימ  ,4449כ״ו בשבט ת״ש.5.2.1940 ,

דברי *דידה מעם דוב הרז
,

״דבר  /גליון  ,4705א׳ בטבת תש״א .31.12.1940 ,״בחבלי אדם״ ,עמוד .246

אוטו רוזנגאום
,

״דבר  /גליון  ,4905א׳ באלול תש״א ! 24.8.1941 ,״בחבלי אדם״ ,עמוד .250

כרכה ל״רביבים״
,

)דברים בישיבת מזכירות חקיבוץ ,יגור .י באייר תרצ״ט(
״צרוד מכתבים״ ,עלון לאינפורמציה פגימית של חקיבוץ חמאוחד,
עיךהרוד ,ג׳ בתמוז תרצ״ט ,20.6.1939 ,עמוד .68
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הערת מעדכת ״צרור מכתבים״ :״השם ״רביבים ׳ הוצע לקבוצה על ידי ב ד ל
כ צ נ ל ם ו ן ביום ביקורו אצלה ,ערב פסח תדצ״ח .ואשר ל״שלשלת־היוחםיך
של שפ זה :הקבוצה בתהנכה ב ג ב ע ת ־ ב ר נ ר ן אהד מקבצי י .ה .ברנד,
שקבעו לא במעט את דמות םםדות-העבודה בארץ ,שמו ״רביבים״! הקבוצה
שוכנת כעת במהנה קבוצת ״ ה ש ד ה  /שעברה למקומה הקבוע בעמק בית־
שאן)הוא שדודגהום( < אף קבוצת נוער זו שואפת ללכת ,בבוא תורה ,לכיבוש
קרקע ולהתישבות ) /קבוצת ״רביבים״ התישבה בנגב ,בעםלוג׳(.
,

,

נ ח ג גבעת־השלושה
)למלאות ט״ו שנה להקמתה(
״דבר״ ,גליץ  ,4518י״ג באייר ת״ש.21.5.1940 ,

יצירתנו נמייי* אף פאמת־מידה של חזון
)בםתיהת הגיגות עשרים שגה להסתדרות ,בבית ארלוזורוב בתל־אביב(
,,דבר  ,גליון  ,4703כי׳ט בכםליו תש״א.29.12.1940 ,
,,

מפתח ענינים ,שמות ומקומות
אגודות מקצועיות — 216 ,164
״אגודת דורשי לשון ציוך — 276
״אגודת ישראל״ — 207 ,32
אוטוגומיה אישית רעיוגית — 202
״אוצר הישוב״ — 51
אהד במאי — 60
״אחדות-העבודה״ — 190 ,163 ,148
אתדות לאומית — 243 ,111 ,74
אתדות פועלים — 214 ,60
איחוד — 232 ,165 ,54
איחוד ״הפועל הצעיר״ ו״אתדות•
העבודה״ — 202 ,166
איחוד תתגועה הקיבוצית — ,163 ,143
179
איחוד מפלגת פועלי ארץ-ישראל עם
״השומר הצעיר״ — 210 ,193
אי־כניעה — 60 ,39
אינםרנציונל וינאי — 237
אינטרנציונל שני — 237
אינקביזיציה — 263 ,197 ,117
אמונה וכפירה — 278
אמנםיפציה — 258
אנרכיזם — 279 ,271
אסיפת הנבהרים — 208
אסירי דמשק — 288
ארצות ערב 29 ,19 -׳ 124

אדלר מכם — 197
אתרונוביץ י241 ,237 — .
אוגנדה — 82 ,39
אובדג׳וני — 158
אוםישקין מ284 ,219 ,11 — .
אורבד ז289 — .
אורמםבי-גור — 13
אחד־העם — 241 ,17
אידלםמ י189 ,171 — .
איטליה — 97 ,23׳ 122
אייזנשטדט ב176 — .
אימבר נ .ה273 — .
אלכסנדריה — 125
אנגליה — 235 ,123 ,14
אפיקים — 150
ארלוזודוב ח״ — 209 ,101
ב
״בונד״ — 300
ב1ררוודחובה — 218
ביל״ו — 284 ,242 ,75
ביקורת — 165 ,98׳ 265
בית־הספר לבנים ביפו — 273
בית-הםסר ״למל״ — 273
בית־הםפר של ״כל ישראל חברים״ —
273

מסתת עניניס ,שמות ומקומות
בניה סוציאליסטית — 226 ,198
״בניימשה״ — 273
בנק הפועלים — 50
״ברית התנועה הקיבוצית — 176 ,153
״בדית שלום״ — 100
,,

באר־שבע — 295
בויאר א256 — .
בוסל י181 — .
ביאליק ח .נ279 ,223 ,90 — .
בילינםון מ237 ,215 — .
בינשטוק י .ל277 — .
ביסמרק — 251
ביודהשטה — 238 ,170
בית־שאן — 101 ,67
בלוי מ .הרב — 35
בלקינד י273 ,241 — .
בךאדיר א223 — .
בנארי נ147 — .
בךגוריון ד¿32 ,101 ,11 — .
בךיהודה י273 — .
בךיעקב י288 — .
בנש א133 — .
בךשמן — 242
ברוכוב ב223 — .
בריילספורד ה .נ225 — .
ברנדיים ל282 — .
ברנפלד ש257 — .
ברנד י .ח302 — .
ברנשטיין א197 — .

גאולה — 300 ,263
גדוד העבודה — 237 ,182 ,169
גדודים עבריים — 25׳ 135 ,49

גולה — 300 ,260 ,48
״גורדוניה — 153
״גורקשפטך באמריקה — 300
גזירות הקרקע — 124 ,85 ,46
״גיס חמישי״ — 251 ,138 ,97
״גיםטפו״ — 127
ג .פ .או226 — .
,,

גבעת־חשלושח — 294
גדרה — 242 ,132
גולדמן נ70 — .
גורדון א .ד302 ,217 ,157 — .
ג׳מל פחה — 178 ,86
גרוםמן מ65 — .
גריבלדי ג 250 ,122 ,16 — .
גריגבוים י11 — .
,

ד
,,

״דבר 215 ,74 -
״דיםפוטים״ בימי הביגים — 31
דיקטטודח — 207 ,197׳ 235
דמוקרטיה — 229 ,81 ,20
דת וכנסיה — 254
דגניה — 299 ,181 ,148
דדרלימה ג280 — .
דובגוב ש198 — .
דיין ש211 ,202 — .
דינבורג ב .צ• — 198
דפנה — 295
דשבםקי פ276 — .

ה
,,האדמה״ — 237
הבלגה — 65

392

מפתח ענינים ,שמות ומקומות

הגידה — 74 ,45
הגנה ־־ 215 ,115 ,47 ,27
״הדסה״ — 219
ההגנה בהומל — 131
ההפגנה בהיפר146 — .
הויכות בבית-חנבחריפ — 71 ,28
הון לאומי — 187
הועד הלאומי — 234 ,204 ,79
״הועד העליון״ — 79
הועד הפועל הערבי העליון — 68
הועד הפועל הציוגי — 207,11
הועדה המלכותית — 67 ,44 ,13
הועידת הרביעית של מפלגת פועלי
אדץ־ישדאל — 176 ,56
החברה בקבוצה — 181
חחשת פעולתנו — 87 ,64 ,26
חימנונים — 113
היצ״ס — 45
הליכה אל הכפר — 182
״המגיד״ ־־ 272
״המכבי הצעיר״ — 153
״המליץ״ — 276
״המעודד״ — 270
המרכז ההקלאי — 146
״המרכז לגועד״ — 112
״המשביר״ — 181 ,117
הסוכנות היהודית — 77 ,50 ,12
הסכם וייצמן—פייצל — 15
הסכם יחודי־ערבי — 101 ,38 ,14
הסכם םטאלין—היטלר — 227 ,120
הסכם עם רביזיוניסטים — 233 ,204
הספד הלבז — 178 ,96 ,37
הסתדרות העובדים — 300 ,165 ,78
הסתדרות פועלי הרכבת — 231
העברת אוכלוסין — 65 ,13

העפלה — 285 ,215 ,74 ,46
הערצת כוח — 253
הפגנות גגד גזירות הקרקע — 92
,,הפועל המזרהי״ — 55
,,הפועל הצעיר )המפלגה( — 190 ,163
,,הפועל הצעיר )העתון( — 214
,,הפסגה — 276
הפקידות הברוגית — 275 ,242
,,הפתקה האדומה״ — 75
הצהרת בלפוד — 284 ,62 ,26
הצלת שארית הפליטה — 242 ,115 ,28
הקיבוץ המאוהד — 200 ,168 ,148
השביתה הכללית בצרפת — 41
״השומר״ — 181 ,167 ,131
״השומר הצעיר — 15׳ 236 ,150
״השורה״ — 112׳ 137
התאתדות בעלי התעשיה — 78
התבוללות — 68
התבטלות — 263
התגייסות — 136 ,99
התישבות — 262 ,187 ,94
התגגדות קונסטרוקטיבית — 42
התגועה הערבית — 41 ,37 ,16
התקפות מן האויר — 27
,,

,,

,,

,,

האפט א185 ,177 — .
הארכיבישוף מקנטרבורי — 29
הגליל — 75
הודו — 225 ,22
הוז ד286 — .
הוז רבקה — 288
הנגב — 67
הם מ263 ,127 — .
חרמן ה289 — .
חרפז נ- .־ 296

מסתת ענינים ,שמות ומקומות
הרצל ת276 ,73 ,17 — .
הדצסלד א167 ,117 ,96 — .

ו
ועדת המנדטים שעל יד חבר
הלאומים — 62 ,13
נעדת וודהד — 11
ועידות ״אהדות־העבודה״ — 189 ,160
ועידת אויאן — 75 ,37
ועידת יסוד ההסתדרות — 189
ועידת לונדון — 125 ,31
״ורקלויטה״ — 153
וולין — 220
וייטר א223 — .
וייצמן ח134 ,97 ,11 — .
וינה — 73
ויתקין י262 — .
וךדר־ולדה אלסרד — 289

ז
זכות בחירה — 258
זרות שבטית בציונות — 283
ז׳יטלובםקי ח223 — .
זייד א237 — .
זלצמן י158 — .

ח
״תבורת מעבד״ — 294
״חבצלת״ — 275
הבד הלאומים — 62
הבר הקבוצות — 300 ,169 ,153
תברות — 301 ,232 ,184
חוםד־עבודה — 300
חורבן הגולה — 118
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״חזית העם״ ־־ 234
חיבת־ציון — 274 ,75 ,16
חינוך מיםיוגי -־ 243
חירות — 263 ,173 ,21
חלוציות — 265
חלוקת עבודת צודקת — 116
״חקיקת אל אמר״ — 100
חרושת שיתופית — 149
חבש — 225 ,23
חג׳ אמץ — 128 ,90 ,17
חדרת — 158
הזז י 232 ,15 — .
חזנוביץ ל223 — .
חייקין בת־שבע — 149
חיםין ח284 — .
חניתח

—

,12

,149

295

ט
טבת אוקראינת — 73
טוחר נשקנו ־־ 132 ,65
״סיימם״ — 125
טרור — 178 ,67
טבנקין י155 ,117 — .
טולםטוי ל270 ,226 ,197 — .
טירת־צבי — 79
טריפולי — 128

״יבםקציה״ ־־ 102
יהדות אמריקה — 18׳ 284 ,119
יהדות מזרה אירופה — 119 ,95 ,35
יהדות מערב אירופה — 284 ,35 ,15
יחידות גורלנו — 260

מפתח עניגים ,שמות ומקומית

394

״יחידות מעורבות״ — 133
יחם הוגן לשכנינו — 264
ימי ספטמבר 37 ,14 — 1938
יאנובםקי ש279 — .
יבנאלי ש162 — .
יגור — 186 ,143
יהודה הלוי — 73
:לין ד273 — .
יעבץ ז257 — .
יערי מ232 ,195 — .
ירושלים — 243 ,186 ,97
ישראלי בךציוז — 181 ,159 ,46

כ
,,

״כ׳יא התנאים — 213
,,כופר הישוב״ — 216 ,136 ,51
כיבושים ישוביים — 175 ,81 ,67
כיבוש עבודה — 296
כניעה — 59׳ 103
כחן יעקב — 261
כנרת — 238 ,149 ,67
כסר־גלעדי — 169
כסדיהתורש — 150
כסר־ויתקין — 236
כסר־יתושע — 238

ל
,

״לודזיה ׳ — 79
ליגה לתתקרבות יהודית-ערבית — 101
לשכות עבודה — 204 ,80
לאטם דאנטה — 97
לביא ש185 449 — .

לוב — 128
לוזינםקי קדיש — 190 ,179
לויד ג׳ורג׳ — 97
ליטח — 251
לילינבלום מ .ל277 — .
ליםין א261 ,223 — .
לבין ו197 — .
לצקי־ברתולדי ז286 ,223 — .
לשצ בםקי י223 — .
/י

מ
מאורעות תרצ״ו—תרצ״ט — ,65 ,18
136
מ״ג האסירים — 133 ,107
מדינה דו־לאומית — 228 ,154 ,15
מדינה יהודית — 41 ,13
מדיניות בריטית — 100 ,59 ,21
מולדת — 261
מועצה מתוקקת — 90
מועצות פועלים עירוניות — ,173,145
216
מושבי עובדים — 162 ,42
מיזוג עליות — 293 ,81
מיעוטים בהסתדרות — 116
מכםימליזם ציוני וםוציאליםטי — 157
מלוה ציוני — 77 ,50
מלתמת אבות ובנים — 272
מלתמת אזרתים ־ 99
מלתמת־העולם הראשונה— 110 ,49 ,26
מלתמת־העולם השניה — 98 ,30 ,14
מלתמת תבש־איטליה — 22
מלחמת מעמדות — 216
ממשלת ארץ־ישדאל — £ ,65 ,35 ,12ל1
מנדט על ארץ-ישראל — 29
*מס-חירוס* ־־ 216,110

מסתת ענינים ,שמות ומקומות
מפלגת פועלי אדץ־ישראל

 ,34ר,15

״נשר״

395
79

214

מפקדה כלכלית — 108
מפקדה לעניני בטחיז — :03
מרות — 172 .51 ,26
מרטידולוגיה יהודית — 261
מרכםיזפ — 197
.משא גמירוב״ — 131
משלתת הוץ-לארץ של הםוציאל־
דמוקרטיה הרוסית — 98
משפט בךשמן — 130
משקי עמק־הידדן — 150
מאיד־שפיה — 242
מאציני ג׳127 ,122 — .
מולוטוב ו120 — .
מוםוליני ב250 ,127 ,22 — .
מיכה המורשתי — 259
מיגכן — 134 ,19
מםריק ת16 — .
מעלה־התמישה — 175
מקדונלד מ75 ,62 — .
מקדונלד ר124 — .
מקודדישדאל — 242
מרןזביה — 210
משמר-העמק — 188

נאציזם — 120 ,11
נביאי־שקר — 254
נוער — 264 ,184 ,113
״ניד״ — 151
נמל תל-אביב — 26״ 230
״נעמך ,ביודחדושת — 150
״נרודניה ווליה״ — 122

גגבה — 299
נהלל — 79
נודי םעיד — 125
נזלה — 295
ניו״זילנד — 226
נען — 188 ,177

,,םולל-בונה״ — 146 ,100
סוציאליזם — 249 ,170 ,57
״םוציאל־פםדיוטיזם״ — 235
סיעת העובדים הציונים הכלליים
בהסתדרות — 153 ,55
,,ספר הדמעות״ — 118
ספרות עבודה — 223
סאקר ה102 ,50 — .
םג׳דה — 158
סואץ — 22
סולד ה241 — .
םטאלין י250 ,122 ,95 - .
םילבר א71 — .
םירגי א97 — .
םירקיז נ223 — .
םמואל ה101 — .
סעודיה — 125 ,25
ספרד — 257 ,225 ,23

עבדות בתיד תירות — 258
,,עבודה״ — 159
עבודה עברית — 296 ,214 ,78 ,26
עבודות ממשלה — 295

3%

מפתת עניניס ,שמות ומקומות

עבודודתוץ בקבוצת — 185
״עבדי אגני״ — 272
עברית — 276 ,221 ,131
עזיבת הארץ — 278
עיריית תל-אביב — 111 ,54
עליה ־־ 262 ,187 ,43
עליה שלישית — 295 ,182 ,146
עליה שגיה — 295 ,181 ,75
עליית הגוער — 265 ,171 ,48
עליית הגגיה בן הזקית — 132
עם עובד — 55
עםקנים־פליטים ־־ 116
עצמאות — 263 ,36
עתונות פועלים — 215
עבדאללת — 26
עבד-הירדן — 126 ,36 .24
עוני עבד אל־האדי — 102 ,97
עיךחרוד — 233 ,166 ,79
עיראק — 125 ,97 ,24
עמק יזרעאל — 295 ,67
עקבה — 175
ר׳ עקיבא — 39
עתלית — 92

פ
״פאנל* — 35
פאךערב — 23
םאשיזם — 252 ,20
פולמוס ההלוקה — 168 ,64 ,13
פועלי מושבות — 186 ,173
,,פועלי-ציוך — 223,158
פועלים עירוניים — 162
פועלים ערבים — 231
פילוג — 300 ,183 ,99

פירוק נשק מיהודים — 129 ,104
,,פלוגת עיךהרוד״ — 294
פליטים — 265 ,75 ,18
פ .פ .ם251 — .
פקידות תםתדדותית — 174
פרוספריטי — 26
פריטטיות — 15
״פרקציה״ — 231
פולין — 251 ,91 ,11
פורטוגלי מ158 — .
פטן — 248 ,124
פייגגברג רהל — 261
פיינשטיין ז203 — .
פינלנד — 235 ,224
פינם י .מ284 ,273 — .
פינםקר י .ל73 ,49 — .
פליכגוב ג197 — .
פםפילד — 62 ,34
פראג — 73
פראי א211 — .
פרוז׳נםקי י296 — .
פרומקין א269 — .
פרומקין י .ד275 — .
פרידלגד ב276 — .
פרייאר דהה — 241
פרץ י .ל282 — .
פתת־תקוה — 59׳ 294 ,153

צ
צ׳ארטד — 17
צבא עברי — 133
ציוגות — 300 ,207 ,164 ,17
צ׳ק״א — 226
״ציר רומא-בר^יך 30 ,15 -

מפתת ענינים ,שמות ומקומות
ציזליגג א203 — .
צימדולד — 235
צ׳כוםלובקית — 235 ,57 ,11
צ׳מברלין — 124 ,92 ,22
צפת — 124 ,104
צרפת — 235 ,122 ,21
צ׳רצ׳יל ו97 — .

ק
״קאהירו םיטי״ — 195
קבוצה — 181 ,42
״קבוצת הרועים״ — 242
״קדמה מזרחה״ — 101
קואופרציה יצדגית — 161
קואליציה — 209 ,103 ,53
קובץ ״הקבוצה״ — 148
קולהוז — 227 ,226
״קול ישראל״ ־־־ 113
קולקטיביות רעיוגית — 202
קומאיגטרן — 23
קומוגות התישבותיות — 179
קומםומול — 220 ,120
קוגגרםים ציוניים — ,222 ,201 ,53 ,13
285
״קונטרס״ — 237
קיבוץ גדול וגדל — 175 ,149
קיבוץ עיךתדוד — 167
קיבוץ עירוגי — 185
קיבוצים במושבת — 299
קידוש השם — 257 ,39
קרךהיםוד — 64
קרן קימת לישראל — 283 ,64
קרקע — 187 ,64 ,12

397

קאץ מ269 ,223 — .
קוםוי י203 — .
קישינוב — 85
קלנריםקי ת101 — .
קנדה — 242
קפלנםקי ש223 — .
קתפוטקין פ270 — .
ר
רדיפות יהודים — 261 ,117 ,76
רוב ומיעוט — 172
דאשוךלציון — 293 ,242
רביבים — 293 ,149
רוזנבאום א288 — .
רוטנברג פ234 ,110 — .
רומא — 127
רוסיה — 251 ,101 ,21
רופין א102 ,70 — .
רוקה א273 — .
דידיק י188 — .
רמז ד210 ,102 ,79 — .
רמת־רהל — 162
דשיד אל־כילאני — 125

ש
״שבוע הנוער״ — 113
שואת יהדות אירופה — 193 ,73 ,11
שוי1ן — 302 ,238 ,158
שותפות הגודל היהודי — 244 ,178 ,74
״שחרור העבודה״ — 122
שיבת ציון — 301 ,260 ,43
,,שיתות קאחיר״ — 38
שיתוף — 169 ,150
שיתוף ידודי-ערבי — 100

398

זנםתח ענינים ,שמות ומקומות

שכונות עובדים — 186 ,162
שליחים — 94 ,48
שמד — 49
שמירת שבת — 54
,,שמך — 79
שמרנות מהפכנית — 40
שטורמן ה237 — .
שטיף נ• — 223
שיפר י223 — .
שפדינצק י232 ,202 ,188 — .
שקולניק ל186 ,179 — .
שקםפיר ו270 — .
שדון א260 — .
שרתוק י170 — .
שרתוק מ101 ,44 — .

ת
תבוסנות — 129 ,123
תוצרת הארץ — 79

תכניות טריטוריאליות בגולה — 37
תכגית החלוקה — 11׳ 285 ,233
תנועות הנוער הציוגיות בשטת הכיבוש
הםוביטי — 220
תנועת הפועלים במחתרת — 250
תנועת הפועלים הארץ־ישראלית —
297 ,177 ,57
תנועת הפועלים היהודית — ,251 ,223
300
תנועת הפועלים העולמית — ,256 ,173
297
תנ״ך — 261 ,247
תעשיה — 161 ,65
,,תקופת טיומקיך — 277
תורכיה — 277
תימן — 24
תל־אביב — 186
תל-חי — 301 ,94 ,31
תל-יוםף — 169 ,146

