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ה היהודית מ מ  הרמת דגל ה





 מה בפינו ליום מחר?

.  לא קל עכשיו לדבר אל הפםידונים הקרוי ״תנועתנו העולמית״1
, לתנועתנו העולמית בכמה מגילוייה. עם  היו ימים והייתי ״איש ריב ומדון,
 מי אריב עתה? עם הברינו מפולין? עם אותם החברים שישבנו אתם
 בקונגרס האחרון ונמלכגו, שמא אפשר עוד לחםפיק ברגע האחרון ולהעלות
 אנשים על ספינות אחרונות ? וגם לא עם תנועתנו באמריקה. אני רואה את
 תנועתנו באמריקה, זו שאינה אלא אי קטן ביהדות האמריקאית, אוכלת
 עדיין מן הקרן שהושקעה בה לפני 30—35 שנים, בימים מקבילים ל״עליה

 השניה״. לפי מה שיש להם אולי אין אנו רשאים לדרוש מהם יותר.

 אינני מתכוון לטפל פה בשאלות ההווה של תנועתנו. שאלות ההווה
 הן שתיה: א) מצבנו הפוליטי כיום בארץ. ענין זה נדון עתה במפלגה
 ואין כל צורר להביאו לדיון מיוחד הנה, כל עוד מפלגת פועלי ארץ•
 ישראל לא הבהירה את ראייתה היא. ב) עזרתנו לגולה. כציוני קנאי
 לא תלית* מעולם תקוות רבות בעבודת העזרה, אד עתה מיחס אבי לה
 חשיבות עצומה. ענין העזרה עתה איננו ענין של רחמנות בלבד, הוא ענין
 לאומי גדול: לקיים את היהודים בגיהינום של חארצות הכבושות, למען
 יגיעו לימים שלאהר המלחמה. ובתיד העזרה רואה אני דבר שהוא בעיבי
 קודש קדשים: העזרה לציונות במחתרת בכל מקום! בדיד כלל אין לי
 בכל שדה הפעולה הציונית דבר יותר יקר מן הקרן הקימת, ודבר יותי
 בטוח מדונם קרקע מעובד בידים יהודיות. אד ברגע זה חשוב לנו כל כד
 כל קן של נוער ציוני ברוסיח, כל מפעל של ״החלוץ״ בגרמניה — שאין
 לחום על אמצעים ומאמצים כל כמד! שאפשר לחגיע לשם. אין אתי חצעות

 ־ [הדברים נאמרו במועצת איחוד פועלי־ציון(צ. ם.) — התאחדות, שנתקיימה
 במשק הפועלות עיינות * כסליו תשיא, דצמבר 1940]
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 מעשיות, ואינני יודע אם הוצעו הצעות כאלה. חפצתי רק להביע את יחסי,
 כי חובת כולנו לעמוד מאחורי מי שמוכן לפעול.

 רצוני לעורר את שאלת תפקידי תנועתנו לגבי העתיד. ורוצח אני
 הפעם לומר את דברי לא בצורת ביקורת, כי אם בצורת משאלה.

־ לבין  העמדנו על ההבדל בין מצבנו כתנועה, כעם, במלחמה זו ־
 מצבנו במלחמה הקודמת? אז היה העם היחודי חי, פעיל, מצפה לטובה.
 התנועה הציונית פעלה, הציגה לעצמה מדודש — לאחר דכאון ממושך —
 מטרות מדיניות. לאהד משבר אוגנדה חיח חכרח לכנוף את הדגל הציוני
 המדיני, התמכרנו ל״עבודה הריאלית״ הזעירה, התוכחנו עם האפיגונים של
 הרצל. אד בבוא המלהמה ישבו אנשים במקומות שונים, ציוני רוםיה על פי
 דרכם, בךגוריון באמריקה על פי דרכו, ועסקו בבירור הסיכויים והתביעות
 שלנו. רופין עשה זאת על פי דרכו. והיתד, הכרח חיה של ״עם יהודי עולמי״,
 ורעיון הקונגרס היהודי העולמי היתד. בו תמימות וחמימות ותקוה לפריקת
 עול ההתבוללות ולנציגות דמוהרטית בעלת כוח, וםירקין וברוכוב ורוטנברג
 נלחמו על הארגון העממי, והיתה מחלוקת חמה עם ה״גענאםען״, עם
 החתבוללות, ואנחנו היינו המתהיםים. היו סימנים חיים של התעוררות

 לאומית.

 מה שונה המצב עתה. אין כלל כתפים שאפשר להטיל עליהן
 משא הגון.

 יש מזכירים את הציונות ברוסיה מלפני עשרים שנה ומשרים אותה
 ליהדות הפולנית עתה, וגם מתנחמים: הבה יש עירוי־דם של שני מיליונים
 יהודים ליהדות הרוסית. הלואי! לי נראים הדברים אהדת. היהדות הרוסית
ת ההגשמה הציונית, י ש א ר  שנקרעה מעלינו לפני עשרים ושתים שנה, ב
, הלגלי  ידעה כמה גילויים של היאבקות הירואית: על העברית, על ,החלוץ,
 והבלתי־לגלי, על עליה בכל מיני דיכים, על ״הבימה״, על לימוד תורה
 בחשאי. וגם לאחר עשרים שנה, לאהר הגירושים והפולמדאיזולטורים, עוד
 לא דעכו כל הניצוצות. ואלישע רודין יוכיח. והיהדות הפולנית, שלח 150
 או 200 אלף נפש בארץ-ישראל, שבה פעלה התנועה הציונית כל השנים,
 עם רשת של בתי־ספר עבריים, עם שליהים מן הארץ — לא יכלה בכללה
 להילחם אקןילו ימים על דבר קטן, כמו בתי־םפר עבריים. ויתרו מיד על
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 כל העמדות. בעיני זו טרגדיה איומה׳ לא פחות מאשר דריסת היהדות על
 ידי הקלגסים של היטלר. אפשר שהגורמים לכד אינם םפציםיים־יהודיים.
 אפשר שלעולם אשר הסכין במשד עשרים ושתים שנה למורא־הדיקטטורה
 אבדו כמה סגולות אנושיות. אפשר שהדיקטטורה מחנכת לא רק את נתיניה
 הנתונים לרשותה, כי אם גם את העולם שמחוצה לה, משפילה את קומת־
 האדם, נוטלת ממנו את עוזו ועוקרת כמה יסודות בנפש. יתכן שזהו חזיון
 כללי של התקופה. אד כיהודי ובציוני אי אפשר לי שלא לראות איזו ידידה
 איומה באה בעולמנו היהודי. ישנם קני־םגולה, וכל גילוי של נאמנות ועוז
 במדבר הזה ייקר לנו שבעתים. אד גילויים בודדים אלה אל יזקפו לזכותו

 של הכלל הירוד.

 וגם הציונות כולה וגם תנועתנו קיימות עתה בסימן של ירידה.

 אני מודה לחברי משרד־האיחוד על הקורספונדנציה שהם ממציאים
 לי. בימי ניתוק וחוסר עתונות יש חשיבות מיוחדת בהחזקת קשרים ובחילופי
 ידיעות. אך עלי לומר בצער, כי בכל מה שאני מקבל אינני מוצא סימני
 תסיסה ציונית. במשד כל שנת המלחמה לא פורסמה שום חוברת ציונית
 על שאלת היהודים, בכללה וכפי שהיא נתגלתה במלהמה זו בפרט. במשד
 ששה־עשר החדשים לא נאמד מצדנו שום דבר אשר יאיר מחדש את
 שאלתנו, כפי שחיא עומדת במלחמה ועתידה לעמוד למחרת המלחמה. ולא
 רק באנגליה. אין לומר שבאמריקה הורם הדגל הציוני. ואין גם שום סימנים
 של ליכוד לאומייפוליטי, כדי שהתמונה של הופעתנו המדינית עם םיום
־ אביונית, הקובעת מראש את אפסות  המלחמה לא תהיה ״אויאנית״ ־

 התוצאות.

 בראשית המלחמה קיבלתי מכתב מא. טרטקובד על קובץ העתיד
ת אין לראות מאמץ א  לצאת. איני יודע מה העלה בו״ אד יודע אני שכאן ב
 מחשבה ציונית. רופין חוציא עתח ספר ,,מלחמת יהודים לקיומם״, םםר־םיכום
 של עשרות שנות חקירה. עם כל הכבוד שאני רוחש לרופין עלי לומר
 שאינני רואה ספר עשיר־חומר זה כספר הביסוס של תביעותינו הציוניות
 במלחמת י^ראל על קיומו. ועובדה זו, שהאדם ההוגה והמלומד ביותר
 בצמרת הציונות לא הגיע בשעה זו לידי תביעת פתרון ציוני במצב היהודים
 בעולם — היא בעיני לא עובדה פרטית, כי אם עדות מעציבה לכלל התנועה.
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 והעובדה שאין אנחנו משקיעים את עצמנו במחשבות אלה ואין אנחנו
 מפנים את מחשבת התנועח (לא רק של אילו יחידים) לכד — אף היא
 עדות קשה לנו. ודאי כדוד בזה גם הפסד מעשי׳ אד המנטליות חזאת קשה

 מן ההפסד.

 גם אצלנו נוהגים לדבר על העתיד ,,מתוד יםיון״, מתיד מה שהיה,
 כדרר הגנרלים המתכוננים למלחמה... שחלפה. לא יאה לנו להשתעשע
 עתה באופטימיות הדורגליםטית היודעת כי אחרי המלחמה ודאי יהיה
 יותר טוב, ונצהון הפרוגרס והדמוקרטיה יתקנו כל מעונת. מה הולם אותנו
 עכשיו הויכוח על ״דאיקייט״ ו״דארטיקייט״! האם מפלת היטלר תתזיר
 ליהדות הגרמנית את אבידותיה ? התהפוד ישוב של זקנים לצעירים ז היפנו
־ של רופאים ועורכי-דין ועתונאים ופקידים —  את המקומות שנתפסו ־
 מחזירו לשם יהודים ז האפשר לגשת לגולה שנעקרה בגישת עסקן אל עיירה
 שנשרפה וצריד לבנותה מחדש ו גם אצלנו אין רוצים, כנראה, להבין שהיטלר

 והמלהמה הזאת חם תחום אשר באיו לא ישובון.
 אינני מקבל על עצמי להיכנס לתוד פרוגנוזות׳ אד יש דברים פשוטים
 שהם ראשית ראיה ציונית. קהילת וינה לא תחזור להיות מה שהיתה, ולא
 קהילת ברלין, ולא פראג, וגם לא ורשה ולודז. לגבי כמה מקומות שאלה
 היא אם ישארו בחיים ישובים יהודיים, ואם ישארו — היוכלו להתפרנס.

T 

ו יהודים לשבת במקומות אשד עבר עליהם מה צ ר  ושאלה היא אם י
ל לשבת באותם כ ו א י  שעבר. הן יש עוד ודאי מין אדם יהודי אשד ל
 המקומות, וגם הבטחה של אוטונומיה לאומית לפי מיטב ה״דאיקייט״ לא
 תשיב את נפשו למנוחה. יש התרחשויות החותמות את הגורל. השבועה
 שנשבעו יהודים מגורשי ספרד לבלי שוב לארץ־חדמים לא חיתח מליצה
 פטריוטית. וסמלים כאלה חוזרים כפעם בפעם בהיסטוריה שלנו. ולא מפני
 שאני רוצה בכד הנני אומר שאפשר כי יהדות אירופה נחתם גורלה, כי אם
 מפני שאני רואה כוחות שלא אנחנו ביקשנו אותם והם קובעים את גורלה.
 ואינני אומר שהם קובעים את גורלה במגמה לארץ־ישראל. זאת אינני יודע.
 אד יודע אני כי מה שהיתה היהדות הפולנית — לא תשוב להיות, לא בהומר

 ולא ברוח.
ת א י צ י : ל צ ר  ומשום כד צריכה הציונות לשוב למה שהיתה בעיני ה
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. ולא בפראזה של תעמולה, כי אם כדרך חיים ופעולה. צריך ם י ר צ  מ
 שימצא כוה לכך, ואס אין בנו הכוה הזה — הרי אנו הופכים את הציונות

T 

 לאחת מן החברות היהודיות המרובות המתןזככות מסביב לצרת־ישראל,
 ואץ אתה כוח לשנות את המצב, אף לא לחשוב את המחשבה הציונית

 עד תומה.
 אני מפנה תשומודלב חחברים למאמר אחד של יוסף אהרונוביץ,
 שנכתב לפני שנים אחדות. עוד היו ימים טובים בעולם. ואז נוצרה
ת ספרות שלמה שתבעח ״לא לזלזל בגלות״. לא לזלזל בגלות — י ר ב ע  ב
 משמע לקיים אותה. ואז כתב אהדונוביץ מאמר אכזרי, מאמר פסימי מאין
 כמוהו. הוא הציג שם את ארץ-ישראל מול הגלות, לא מפני שלדעתו יכולה
 ארץ-ישראל להציל את כל יהודי הגולה, כי אם מפני שראה את החורבן
 חנחרץ של הגולה, ורק שארית ישראל באדרישראל היא תינצל, והיא
 תהיה העם היהודי. אהרונוביץ, כידוע, לא היה מן האנשים המשתעשעים
 ב״המצאות״ מענינות. זו לא היתד! אצלו פליטת־עט. לא על נקלה הגיע לכד.

 יאכזריוודראייתו הדהימה.
 עינינו הרואות, כי הנבואות הציוניות השחורות התקיימו יתר על
 המידה׳ אד הציונות עצמה מה היה לח ז כוח הבינה שלה והכוח הרואה שלה
 לא עלח בד בבד עם חחורבן של המציאות היהודית. יש שאני קורא נאומים
 של מנחיגיס ציונים ומאמרים של סופרים ציונים בשנת 1940, ואני טועם

 בהם את טעמה וסגנונה של היהדות חנייטרלית וחליברלית.
 ותנועתנו אנו, אם שרדה בה חיוניות פנימית, חייבת לעשות עתה
. חובתנו ל ג ל ב ן את הציבוריות ת ו נ ו י ת ח צ ל צ ח  מאמצים נואשים ל
 היהודית ולבקש שוב דרכים לריכוז לאומי מקיף מסביב לאחרישראל,

 כארץ העליה ההמונית והפתרון הלאומי.
 אי אפשר לנו להשלים עם המצב באמריקה, ללא התעוררות ציונית,
 ללא הנהגה, ללא מאמצים מחודשים להקמת אחדות לאומית. קפלן1 מעיר
 לי כי שני הדברים — ציונות ממשית ואחדות יהודית — ,,אינם מתקשרים״
 באמריקה. אבל גם בעניני כספים אין אנו מסתפקים בציון העובדה ״*ת״,

 1 [אליעזר קפלן, הבד ההנהלה הציונית, שחזר מביקור באמריקה]
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 ורוצים ביצירת ח״יש״, ובחיי ציבור לא כל שכן. את ארגון היהדות לא
 נשיג בדרד אשר בה אמרו ללכת כמה מידידינו בגולה. הם טרחו והעלו
 חרםיס שבורים. שום ארגוךיהדות בלי ארץ-ישראל במרכזה אינו שוד, הרבה.
 הקונגרס היהודי העולמי הנחו עדות מספקת לכד. חתנםינו בו. רק מסביב
 לארץ־ישראל אפשר לרכז לא רק מיטינגים וועידות כי אס גם ממשות,
 כוח, אמצעים, מכשירי־פעולה. מדוע לא הקימו אחרים מה שהקימה הציונות ?
 ד״ם השתמשו בלשון מובנת יותר ליהודי הגולה, הם דיברו בשם ״הרווח״.
 בשם עזרה מהירה, בהם תמכו יהודים בעלי עמדה והשפעה׳ אד להם לא

 היתה ארץ-ישראל.

 על הדגל של ארץ-ישראל עברו חליפות שונות, הוא הונף וגם קופל
 לא פעם. פינםקר הרים דגל. חיבת־ציון קיפלה אותו. כמובן, מתוד כלנות
 טובות. לא באשמתה, כי אם מחולשת העם. לילינבלום ודאי רצה בגדולות׳
 אד את קיפול הדגל ראה כחובה. בא הרצל והרים את הדגל ברמה. העליה
 השניה ראתה הכרח לקפל אותו ולפעול בתנאי המשטר התורכי. בימי
 בלםור ביקשה הציונות שוב להרים את הדגל׳ אד הים הנגרש נקרש מהר,
 ושוב היינו צריכים להסתגל למציאות המדינית ולקפל את דגלנו. מובן,
 תמיד מצויים בני-אדם ההופכים צרה לצדקה ועושים את קיפול הדגל

 אידיאולוגיה ושיטה.
 וכיצד ננהג עתה? הנשב בית או נצא לקראת הפורום הביךלאומי?
 ואם נצא — הנבוא לפניו בדגל פרוש או בדגל מקופל ? הנםתפק בקובלנות
 על האדמיניסטרציה, על הספר הלבן, על גזירת הקרקע, או נדרוש שינוי

ב השינוי אשר נדרשנו? י  יסודי ז ומה יהיה ט
 אני שואל. לא באתי להציע פרוגרמה. בערסל הזה שמסביבנו לא
 קל להבתין באבני־נגף רבות ואפשר להיכשל בהרבה פרטים׳ אד אני שואל
. דובר על רפרציות. אין להתיחם גם לזה, כמנהג יהודים, ר ק י ע  על ה
 בקלוודדאש. אפשר צריד להעיז ולמצוא בזה אחיזה. אולם השאלה המענינת
ר הפרוגרמה הציונית לקראת סיום ק י  אותי יותר מכל היא שאלת ע
 המלחמח. אנחנו, תנועה עממית־חלוצית, אנחנו, האחראים למעשה להנהלת
 עניני ההסתדרות הציונית, איננו דשאים לשבת ולחכות ולראות ״איך יפיל
 דבר״. אנחנו צריכים לומר לעולם מה היחודים רוצים, אנחנו צריכים לומר
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 ליהודים מה הם רוצים, אנחנו צריכים לומר קודם כל לעצמנו מה אנחנו
 רוצים. ד. רמז אומר לי: ״הפרוגרמה שלנו — קיבוץ גלויות!״ מלה קדושה.
ת מטרתנו — קיבוץ א  בויכוח הפנימי בציונות על ״ןגנדציל״ אמרתי: ז
 גלויות. אד כיצד נתרגם לגויים? אני אבין לרמז ורמז יבין לי. אך מה
 נעשה אם אדם יאמר כי גם באולם של הכינוס שלנו יש כבר קיבוץ
 גלויות? והלא יש בו באי־כוה של כל הגלויות. חלא נוכחנו כיצד
 מתפרשים בעולם המדיני כמה מונחים יהודיים טובים, כמו ״מרכז רוחני״,
 כמו ״בית לאומי״. נוסחה שהיא מצוינת מבחינת הבלשנות העברית ואוצר

 המונהים היהודיים ־־־ אפשר שלא תבוא בחשבון לשימוש מדיני חיצוני.

 הרבה שנים היינו אנחנו עם הטוענים כנגד הכרזה על ״מטרה סופית״.
 וייצמן אמר בורםיל1 מה שאמר: ״ארץ־ישראל עברית כאנגליה אנגלית״,
 וחדל מזה. יש בחיים המדיניים מצבים שבהם נוהגים לסי המאמר ״הכל
 יודעים למה כלה נכנסת לחופה, אלא...״ הציונות לא הסתפקה בשתיקח,
 אלא היתה מוסרת מזמן לזמן הכרזות מינימליסטיות. מלבד סוגים של
 ציונים, אשר התחילו בעצמם להאמין בהכרזות המינימליסטיות׳ לא האמין
 בכך שום אדם, לא אנגלי ולא ערבי. אחר כך באה ועדת־פיל ואמרה בקול
 רם: מדינת־יהודים. עם כל התנגדותי לתכנית החלוקח לא מיעטתי את
 עצם העובדה הציונית, שבחוגים מדינאיים התחילו שוב מדברים בגלוי
 על מדינת־יהודים. ולאחר שהדבר הותר על ידי גויים — הותר הדבר גם
 אצלנו. וגם עם ביטול תכנית־החלוקה היו אצלנו, ומחוצה לנו, אנשים
 שתבעו עתה הכרזת המטרה: מדינה. במידה שהדבר היה קשור עם דביקות
 בהלוקה — לא היה הדבר עלול להלהיב איש כמוני. וגם אודה, את כל
 הימים של ערב־מלהמה לא ראיתי כנוחים לגולל איזו פרוגרמה מדינית
 שהיא. עכשיו נראה לי שהגיעה השעה שעליה נאמר: ולא נוכל עוד הצפינו.
 לא לומר את אשר אנחנו רוצים, לא לתבוע בפה — משמעו: לשבת ולחכות

 למד! שיעניקו לנו שליטי-עולם בטובם.

 בשעה שוייצמן הופיע בדרישותיו היו בארץ חמישים אלף יהודים!
 ועתה ־־־ חצי מיליון. ויש הבדל בין מידת החריפות של שאלת היהודים

 1 [בועידת השלום עם גמד המלחמה הקודמת]
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 אז ומידת חריפותה עכשיו. יכול להיות הבדל גם בהערכת ההריסות אז
 ועתח, כמובן, אם אנחנו לא ניגרר אחרי מפזרי ישראל.

 דרד אגב, קיבלתי את חליפת המכתבים בענין אלסקה. אני שומע
 כי אלסקה הודיעה שאיננה רוצה׳ אד בעלי התכנית מוסיפים לדבר עליה.
 ואץ בכננתי להיכנס בעבי הקורה. ה,.טריטוריות״ אינן מענינות אותי
 מבהינת מעלותיהן והםרונותיהן. יש לנו היסטוריה יהודית ארוכה, והיא
 יודעת לספר על ארצות שבאנו לשם לבנותן ובמה הדברים נגמרים. ואינני
 יכול ואינני רוצח לשכוח כי כל הצעה טריטוריאלית, תאמר אשר תאמר,
י ובמקום מה הציעו לנו את ת  באה במקום ארץ-ישראל. לא שכהנו מ
 אוגנדה, ומתי ובמקום מה הציעו לנו את נירגויאנה. ומבפנים אין לנו
 מחסור בד״ר רוזנ׳ים אשר ימציאו לנו סךדומינגות ויסמכו ידיהם על
 הצעות שיבואו ממקומות גבוהים. לאנגולה היה בשעתה ציוני שלה —
 טרלו, ועתה יושב ד״ר י. נ. שטיינברג באוסטרליה ומבשר ישועות ונחמות:
 הוא כבר קיבל טריטוריה שם, אלא שאהד כד נמלכה בה ממשלת אוסטרליה

 ובן רגע ביטלה את הענין.
 היה לי מר מאד למקרא הדברים על אלסקה. אינני מאשים• מה יש
 להאשים טובע הנאהז בשיבולת״ אד מה פגום החוש ההיסטורי ומה רבה
 התמימות המדינית, אם בשעה שאנו נאבקים על כבשת״הרש האמיתית אנו
 מושיטים ידינו לאליה שמנה ומדומה. ומי שנמצאה לו אליה שמנה ממילא
 הוא מסייע לגוזל כבשת־הרש. והואיל וציונים הם אנשים טובים ויהודים
 רחבי־לב, וכל דבר טוב אינו זר להם, וחברינו על אתת כמה וכמה — אפשר
 לראות מראש לכמה הצעות ולכמה ״טיפולים״ טובים נהיה צפויים בעצם

 חימים שבחם נחתכת זכותנו להיות עם על אדמתו.
 אסיים בשלוש משאלות:

 א. שתנועתנו תעמיד לבירור את שאלת הפרוגרמה המדינית של
 הציונות בימינו.

 ב. לברר מהדש את שאלת ארגון כל הכוחות ביהדות מסביב לאחר
 ישראל ולתביעותינו הציוניות.

 ג. להסיר מעלינו את הנטיה ללכת אחרי כל מיני פנטומים, המפנים

 את לבנו מן הגאולה היחידה.



 מה לפנים?

 חילוקי־הדעות בינינו בשאלות המדיניות המעשיות בשעה זו כבדים
 למדי• אד שאלות אלו, עם כל השיבותן, צריך שתהיינה כפופות לשאלות
 גדולות יותר. ומאז פרוץ המלחמה הן לא פנינו אל השאלות הגדולות. לא
 שאלנו: מה לפנים? איני דן זאת לגנאי. המהלומות שקיבלנו מן היום
 הראשון למלהמה היה בהן כדי להמם אותנו ולהעםיקנו כליל. ובמידה
 שהעולם כולו היה בכל רע והאפקיס כולם מעורפלים ־־־ היתד. העלטה
 שלנו נבלעת יפה בערפל הכללי, ועינינו לא הופנו להציץ מבעד הערפל
 אל יוכדמחר שלנו, והלבבות היו נתונים לתלאות היום. בינתים בא שינוי
 ניכר לטובח במצב חכללי ואפקי ד״עולם חתחילו מתבהרים משחו, ונתרבו
 חשואלים את שאלות חמחר. מצבנו אנו לא נשתנה. על כל פנים לא נשתנח
 לטובח, ואנחנו שקועים בקבלת מהלומות ובטיפוח ניגודים מםביב לשאלח
ל אותן. אל נשקע בזה. שמא הגיעה השעה שהתנועח הציונית ב ק ד ל צ י  כ

 תתחיל לחשוב ברצינות בשאלות המחר הקרוב?

 לא הרבה מגיע אלינו ממה שחושבים ומדברים ב״עולם היחודי*. מח
 שמגיע הוא תדל־אונים עד כדי יאוש. אין סימנים של תםיםה ציונית.
 במשד ששדדעשר חדשי המלהמה לא נאמר בגלוי שום דבר מצד התנועה
 הציונית אשר יאיר מהדש את שאלתנו כפי שהוארה באש המלהמה, וכסי
 שהיא עתידה להיגלות למהרת התימת השלום. אין לומר שבאמריקה הורם
 הדגל הציוני. ואין גם שום סימנים של ליכוד יהודי־מדיני, כאשר היה

 באמריקה במלהמה הקודמת.
 עוד הבוקר אפשר היה לקרוא ב,.דבר״ את תמצית מאמרו של
 פרופסור ש. בארון, שנתפרסם באמריקה, ושגם הביולטין הציוני בגנף,
 הפונה אל הגויים, ראה צודד לתת לו פרסום. פרופסור בארון הוא, כידוע,
 ציוני, אולם על עתידה של ארץ־ישראל ותפקידה בשינוי הגורל היהודי לאחד
 מלחמה זו — אין דברים ברורים בפיו. אך הוא מלא אופטימיות לגבי חחזרת
ח את ת פ ת ה ש י ס ו ר  הזכויות היהודיות באירופה ותולה תקוות ב
ן ו ר ת פ י ל ר ס ו ע מ ו י ן ס ת ת ת ו י ד ו ה ה י ר י ג ה ה ל י ר ע  ש
. פרופסור בארון, הציוני, מקובל עתה בחוגי הנכבדים ם י ד ו ה י ת ח ל א  ש
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 היהודים באמריקה, רש ללמוד מדבריו על הלכי״הרוחות שם, בחברה
 היהודית ״הטובה״.

 מן האפייני להלכי־רוה ולסגנון של יהודים מנומסים יש בההלטת
 הקונגרס היהודי האמריקאי, שיד הציונים מכונתו: לאהד ברכות ואיהולים
 לבריטניה הוא מביע את בטחונו, כי ״אנגליה תמלא את התהייבויותיה
ו חתחייבויות. שמא לפי הספר ל י , — ולא טרחו לפרש א  לארץ־ישראל,

 הלבן של 1939 ? העיקר שנאמרה נוסחה שאינה צורמת שום אוזן.

 ראיתי שגם בעתונות הציונית בלונדון מתחיל איזה בירור׳ אד מחוץ
ת מ ש ג  למאמר של ארצישראלי אהד לא ראיתי שתוצג שאלת ה

. ת ו נ ו י צ  ה
 על מצבנו הפוליטי בהווה לא אדבר הפעם. אסתפק בהבאת ציסטה
/ כתביעת אנגלי השוב.  ממאמר שנדפס בנובמבר 1940 ב״קונטמפוררי ריביו,
 הכותבת — מרת דאגדייל. היא מספרת על הצעות־השידות של הציונים
 מראשית המלחמח, שנפגשו כל חזמן בדחיות ובעיכובים, עד שהוברר להם
 סוף סוף, למנהיגים הציונים, כי הדבר ״הסוגר בפניהם את הדרד״ הוא
 ״משהו יותר מן הקושי הרגיל להזיז איזה דבר במהלקות ממשלתיות״.
 ״השתוקקותם של יהודי אחךישראל שישתמשו בחם לשירותי חמלחמה היה
 בה משום מעמסה יתירה למחברי הספר הלבף. וההסבר הוא: ״כמה אנגלים
 אין זה לפי טעמם לחיכנם בשיחות ידידותיות עם בךאדם בשעה שהם
 מתכוננים לסטור לו על פניו״. יש להניח כי הכותבת יודעת מה שהיא
 אומרת, ואף אינח חשודה על נטיה לקדרות מופרזת. אפשר לטעון, על םמד
 הדברים האלה, כי כל דיון בעתידותינו הנהו ״דבר שלא בעתו״. אפשר
י הסיטואציה המדינית — מה בצע בהצגת דרישות ה ו  להקשות: אם ז

 שלא יהיה להן שומע ?

 אינני מקבל על עצמי להעיד כי חעולם עומד ומחכה לנו שנציע את
 תביעותינו. אולם ברור לי כי אם אנהנו לא נתבע — לא יקום לנו תובע,
 ואם התנועה לא תהיה בה דעה מה עליה לומר ולא יהיה בה חכות לומר
 מה שהיא צריכה לומר — שום כוח בעולם לא ידבר בעדה. הן לא יעלה על
 הדעת שמישהו — לא אהד מבעלי־הדמיונות, כי אם אחד הכוחות השולטים
 בעולם — יציע לנו או יתבע בעדנו מה שאנהנו עצמנו איננו תובעים. ואם
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 התנועה הציונית לא תתכונן מעכשיו לדעת מה דרכה לקראת סיום
 המלהמה — לא תהיה מוכנה לכד בבוא היום.

 היכול הסטאטוס המדיני שלנו כיום לשמש בסים לשיפורים, להרהבה,
 לקיום מדיני? אני אומר: לא. על בסיס זה אפשר אולי להגיש פעם איזו
 קובלנה על מעשה־רשע של פקיד, אפשר לטעון נגד החמרה יתירה של
 גזירה׳ אד אין מה לבנות עליו מבחינה ציונית מדינית. כי הוא ביטל את
 הצהרת בלפור והגדיר את הבית הלאומי כנטול־קרקע ונטול־גידול. ואמנם.
 מי שעומד על הבסיס הזה אין לו כל דרישות ציוניות, וישנם הוגים גם
 בין ציונים שאין להם כל דרישות ציוניות. יש ארגונים הדוגלים עכשיו
י המוקדש להתמרמרות על כל גילוי רצון יהודי ר ב  בכד. יש גם עתון ע
 שאיננו מתישב עם הספר הלבן. ואגן אם הציונות היא ענינה של ״עדה
 יהודית בארץ־ישראל״ — אזי אפשר למצוא לה מקום גם במסגרת הספר
 הלבן. ויהודים שאינם מסכימים לכך הריהם מםדיעי־מנוחה ומפירי־שלום.
ה של מדיניות הספר הלבן אין להוכיח מדוע אי אפשר ד ו ס  בלי שלילת י
 להסתפק באותו שטה קרקע ובאותו מספר אוכלוסים שיש לנו כיום הזה.
 אי אפשר להוכיה מדוע אין הכנסת יהודים לארץ צריכה להתנהל לפי מה
 שהנציב העליון מוצא עתח לנחוץ, או לפי שחערבים ימצאו אחר כד לנחוץ.

 שנים רבות ראתה תנועתנו צורך להימנע מהצגת שאלות רתוקות.

 ידענו שלא הדיבורים על ״מטרה סופית״ יחישו את השגת המטרה הסופית.
 בתקופה מסוימת, כששודדו מערכותיחעולם, קיבלנו משהו. ועל יסוד
 ה״משהו״ הזה פעלנו, מאז הצהרת בלפור ועד הספר הלבן האחרון. מי יודע,
 אפשר אילו היו מושגי המדינאים הציונים במלחמה הקודמת ממשיים יותר
 ובהירים יותר, והיו מתרכזים יותר בדברים פשוטים, כמו עליה הפשית
 ורכישת קרקע ללא הגבלות — היו תוצאות פעולתנו אחרות. איד שהוא.
 זמן קצר לאהד שקיבלנו את מגילודהזכויות שלנו נקרש הים וםירתנו
ת עד בוא שעה י ש י ר  נשארה תקועה. והוטל עלינו לעבוד עבודה ה
 אחרת. עשינו כיכלתנו. אפשר לטעון שהעם לא נתן לנו לעשות כל מה
 שאפשר היה לעשות. אפשר גם לומר שאנחנו לא ידענו לחשתמש שימוש
 יעיל יותר באותם האמצעים שהעם מסר לנו. אם כה ואם כה, זאת הספקנו

ת ולא יותר. א  בשעת ההפסקה בין שתי מלחמות״עולם. ז
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 לולא קרה אותנו מה שקרה בשנים אלה, לולא קמה אנדרלמוסיה זו
 בעולם, אשר אותותיה בארץ באו עם פרוץ מלחמת חבש — היינו ודאי
 ממשיכים בדרך בה חלכנו, בלי לשאול לגדולות ולרחוקות. ראינו בחוש
 כי אנהנו מתקדמים, ואם גם התקדמות שאינה מספיקה. ודאי היינו אומרים
 כאשר אמרנו: כל עוד יש אפשרות להמשיד ולהתקדם צעד צעד — נלך
 ונעשה, ונגביר את צעדינו, ואל נוציא רוחנו בדיבורים על גדולות. שלא
 בטובתנו ולא לרצוננו הוצגנו בפני מצב חדש לגמרי, לא מצב ש״מצר את
 צעדינו״, בי אם שאומר: עד כה תבואו ולא תוסיפו. והוא אומר ועו&ה,
 בלי רהם. ״המצב ההדש״ כובל אותנו לא רק בכבלי הח*ק והאדמי
. ם י נ פ ב  ניסטרציה. לא פחות, ואולי יותר, הוא כובל את כוהותינו מ
 במלחמה המתמדת שלנו עם הרפיון וקוטךהאמונה שבעם מתחבר חוא אל
 שונאינו, אל האדישות והכפירה. הציונות איננה ענין של כת שומרי־אמונים,
. היא זקוקח לא רק ליחידי־םגולה הדבקים ת ו מ ש ג ת  היא תנועה של ה
 בחזון בכל התנאים ובכל המסיבות, היא זקוקה להמונים העוזרים על ידיהם.
 היא כובשת לבבות במידה שהיא מתגשמת והולכת. וחמצב חחדש, עוד
 בטרם ישים גבול לכיבושיה של הציונות, הוא מקצץ את כנפיה ונוטל
 מהמוני ישראל את שארית התלהבותם ונכונותם לפעול. אם אין בידינו
 להעלות עוד יהודים לארץ, ואם אין בידינו להרחיב את שטחי אדמתנו —
 ולפי ,,המצב ההדש״ אין הגבול הזה רהוק — איננו יכולים לפגות ליהודים
 בעולם, ליהודיכדםתם, בשם דבר גדול, בשם גאולת־עם. אם אין בניננו
 מכוץ לגידול ולהתרחבות על מנת להיות בית לרבים, לרבים — אץ אנו
 רשאים לדרוש מהמוני־היהודים את האמצעים העצומים הנדרשים לבנין.
 מה שמותר לדרוש מן העם לשם עליה המונית, בשם התישבות רהבה
 המוסיפה והולכת ויוצרת בסים־קליטה לבאים אחריה, אי אפשר לדרוש

 למען ״העדה היהודית בארץ־ישראל״.

 במצב זח מצאתנו חמלחמה. היא עשויה לשדד מערפות־עולם —
 לטובתנו או לרעתנו? עד כה פעלת לרעתנו. חתבוםנות בפרוס חמלחמד.
 הארצות הנחרבות בראשיתה, מורא האויב, שידול העלולים לנפול לזרועותיו
ם בכל העולם בתקופת שלטון ל ק ש מ ם ו י ד ו ה י ך ה ר  ירידת ע
 היטלר—הם שתביאו את מצבנו עד חלום. חנצחונות עלולים לחולל שינויים
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. אנחנו צריכים לפעול למען ה י ל א  גם לטובתנו. אך טובתנו לא תבוא מ
 הביאה. אנהנו זקוקים ל״התקפה״ ציונית־מדינית, בהתאזרות כל כוחות

 האומה שלרשותנו.
 מה יהיה הדגל של מדיניותנו — האם הכנסת תיקונים לספר הלבן ?
 או הזרה לנוסחאות המנדט? מה הנקודה ממנה נצא בבואנו לנמק את
 דרישותינו? תהיה האוירה הכללית אשר תהיה, נוחח או בלתי־נוחה לנו —
 מפלה ודאית מובטהת לנו אם לא נרים את דגל הציונות בהיקפה המדיני
 המלא, המבקש — בכל הפשטות — לפתור את שאלת היהודים: להפוד
, שאיננו תלוי ם ע  מיליוני יהודים בני־בלי־מולדת ובני־בלי־מחסה ל
ו היסוד — נעמוד עליו ונבחן ה  באהבתם ובשנאתם של האחרים. אם ז
ה היסוד — מה א ז  לפיו את שאלת העתיד המדיני של הארץ. אם ל
, ר ק י ע  אהיזה יש לנו, לקובלנותינו ולהצעותינו? כשאין רצון להודות ב
 בזכותנו לקבץ את גלויותינו ולהיות עם חפשי בארצנו, נהפכים כל
 ״הניירות״ לאיצטדיון התעמלות פלפולית של חכמי הפקידות של האימפריה.
 האם לא מוטב שנחזור אל העיקר, למנדט של חתנ״ך, לשגעון ההיסטורי של
 אומה שאינו ניתן לעקירה, להכרח־חיים שכל גל של פורענויות מעיד עליו

 שוב, לרצון בל-ישבר של ישוב צעיר ובלתי־נכנע?

 אין לנו אהיזה בניירות ״שלפני המבול״, ואין אנו צריכים לצמצם
 עתה את דרישותינו ההיוניות במסגרת זו, שהיא עצמה איננה אלא פרי
 קיצוצים וחיסול. עלינו להרים את הדגל של פתרון שאלת־היהודים, של
. אודה, לא המדינה היא חעיקר בשבילי. אילו היח ת י ד ו ה ה י נ י ד  מ
 אפשרי משטר המבטיח חופש עליה המונית והופש הבניה הישובית — לא
 הייתי להוט אהרי סיסמה זו דוקא. אולם לאחר מה שעבר עלינו בשנים
 האחרונות יכולנו להעכח כי בתקופה זו אין משטר אשר יבטיח לנו זאת
 בלתי אם מדינה יהודית. המדינה יותר משהיא מטרה היא מכשיר הכרחי
 לחשגת דברים עיקריים בחיי העם. מעולם לא היה חלקנו עם אלה הסבורים
 כי מדינה יהודית היא ״מושג ריאקציוני״, ולא מפני שחם שוללים את
 המדינה בכלל, אלא שהם מתירים אותה לכל העמים ולא לנו. אולם אנחנו
 סברנו כי ה,.יש״ אשר אתנו לא בגר עדיץ בשביל מדינח. חששנו להפסד
 שיש בהוצאת סיסמה זו לפני זמנה. והנה באו מדינאים בריטיים בשעה
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ר מ  חמורה לציונות ומתוך תפיסתם הם אמרו: מדינה יהודית (הם העיזו א
 עוד דבר שהציונות לא העיזה מעולם להעלות על שפתיה: חילופי

 אוכלוסיןי).

 נתיחס להצעת־פיל כאשר נתיהם׳ אד המלה האסורה נאמרה.
 המדיניות הבריטית, לאחר שצימצמה את המונח הזה עד כדי קריקטורה —
 לקחד. אותו חזרה. ואף על פי כן, את הנאמר אין להשיב. כי בינתים דנו
 בקונגרסים, ומנהיגים הצהירו, והתנועה הציונית תססה, ואפילו חוגים
 ציוניים אשר במשך שנים פסלו את עצם המושג מדינה יהודית — נעשו
 חסידים נלהבים למדינת־פיל. וידוע היה כי רבים רבים משוללי תכנית־פיל
 פסלו אותה רק משום שלא ראו בה מדינה יחודית בת־קיימא. ואס בשעח
 שכל הבעיות העולמיות נגולות מחדש תחביא הציונות את רעיון המדינה
 במגירה, תהא לדבר הסברה אחת משתים: או שמחוסר אומץ ואמיתיות
 משחקת התנועה הציונית במהבואים ומסתירה את כןנותיה האמיתיות, או
 שהיא מסתלקת באמת מכל אםפירציות לעצמאות והיא משלימה עם היות

 היהודים מיעוט לאומי בתוד המדינה הערבית הפלשתינאית.

 שאלת ארץ-ישראל פמדינודיהודים קשורה, בלי ספק, עם שאלת
 מקומה במסגרת הארצית של מזרח הים התיכון. אין אנחנו יודעים, ואפשר
 אין איש יודע, כיצד יסתדרו עניני המזרח התיכון. ואין ביכלתנו להתיר
 את פקעת השאלות הקשורות בזה. אולם לי נראה שיש עיקרון אחה שעל

 פיו אנו צריכים לנהל את המשא-ומתן עם הערבים.

 אין מהסור בהצעות־הםכם עם ערבים׳ שיש בהן מכל טוב. נדמה
 לי שרובן מסתובבות על ציר אחד. הערבים יבטיחו לנו ״שלום״, כלומר,
 שלא תהיינה פרעות (ואולי גם ירשו לנו להתפזר בארצות ערב), ואנחנו
 נבטיח להם כל מיני תגמולים, חחל בריפוי־חולים ובטיפוח תרבות ערבית
 וכלה בשיתוף בעבודה ובמסחר ובמשרות במועצה מחוקקת. אינני יודע
 כיצד העריכו הערבים את ״הסחורה״ המוצעת להם, בעיני אני איננה
ו המציעים ש ר  נראית יקרה ביותר, אך ברי לי שהתמורה אשר אותה ד
. אם ת ו נ ו י צ : ה ר ק י ע  אף היא היתה זולה ביותר. חיא חסרה את ה
 נעבור על כל פדוגדמות״השלום המהוללות נץכח כי מהבריהן לא הניהו,
ד ו ס ל י  כנראה, כלל שיכול להיות משא־ומתן בינינו לבת הערבים ע
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ץ ו צ י . אדרבא, אלמנט ניכר בהצעות האלה היה ק ת ו נ ו י צ ת ה מ ש ג  ה
 הציונות. כל קיצוצים אלה, מפורשים וםתמיים, לא זעיחו את דעת הערבים,
 אולם הם הספיקו כדי להשניא את ההסכמים על יהודים. תנועתנו, הכוה
 היחידי בארץ שפעל בשדה השיתוף היהודי־ערבי מתוד הכרת המציאות
ג זה. ידענו כי ו ס  והרגשת־אחריות, לא הלכה מעולם אחרי הסכמים מ
 אין מרמים את ההיסטוריה. ידענו שלא נרמה את הערבים, ואין אנו חפצים
ן י ב ו ו נ י נ י ם ב כ ס ם ה ו ק ם י א ו ש נ ע ד  גם לרמות את עצמנו. י
ם י א , כ ת ו נ ו י צ ץ ה ו צ י ד ק ו ס ל י א ע ם ל ו ק א י ו ם ה י ב ר  ע

. ת ו נ ו י צ ת ה מ ש ג ד ה ו ס ל י  ע

 עלינו לומר לעמי ערב: אתם רואים בנו, היהודים, מכשול בדרככם
 לעצמאות ולאיחוד. איננו מכתישים. כל עוד אתם שוללים את הציונות
 וזוממים לד״חניק אותנו, כל עוד אתם שמים מכשולים על דרכנו — אין
 אנו יכולים להביט בעין יפה על התעצמותכם. וודאי נעשה מה שביכלתנו
 כדי לעצור בעדכם. כולנו — גם אנחנו וגם אתם — למדנו כי כל אהד
 מאתנו יפה כוחו לשמש מעצור למשנהו, אד אינו יכול להשיג את מלוא־
 חפצו בניגוד למשנהו. לא תגיעו למטרתכם מבלעדינו, ועל ידי מלחמה
 בציונות לא תיפטרו מאתנו. אך אנהנו נהיה מוכנים לא לעמוד כצר לכם

T 

 ואף לתמוך במגמותיכם לעצמאות ולהתלכדות, בתנאי שאתם תסתלקו
 מהפריע אותנו ותכירו בארץ־ישראל כמדינה יהודית. על הנתת־יםוד זו

 תקום ההבנה ההדדית והעזרה ההדדית.
 אינני אומר שדברים אלח יתקבלו מחר על לב הערבים. אינני אומר
ה הם רוצים, אינני אומר כי יש בהם הכוח  שהערבים יודעים בבירור מ
 כיום להתגבר על אמביציות של שושלות וניגודי ארצות ולבוא לידי הסכם
 ביניהם. אך יתכן כי שבע פעמים יסרבו ובשמינית ישמעו, יתכן שברגע
 ידוע ימצא אותו כוח שולט בעולם, אשר בזמנים שונים דגל באחדוודערב,
ו נ ת א צ ו י ה ד ל י ג ע ש ו א י  כי שוב יש לו צורך בכך, וכי הדבר ל
 מ ה ח ש ב ו ן. על כל פנים, אם בסיום המלחמה יבוא רגע ״אשר בו נפתחים
ד שהתנועה הציונית לא ד  הרקיעים״ וכל אחד מביע את משאלותיו — צ

 תגמגם ותדע לומר את דבר העם בבהירות.
 אני מניה כי כמה שאלות מעשיות חדשות עשויות לצוף. בעקב מצבה
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 של צרפת יצוף מחדש ענין הגבולות בין ארץ-ישראל לבין סוריה. יתכן
 שתעצרנח מסגרות חדשות, ואנחנו נצטיד להיאבק על כד שהתורן
 והליטאנים יוכנסו למסגרת הארץ־ישראלית. יתכן שעוד תצוף בימינו שאלת
ת בשבילנו וגם י נ ו י  חילופי-אוכלוםין. אני מאמין ששאלה זו היא ח
 בשבילם. והיא ניתנת להיפתר בדרד־הםכם ויצוב יחסי עמים שכנים. שאלות

 אלו וכיוצא בהן טעונות מעתה לימוד והתכוננות.

 אינני מתעלם מכד שבירור זה עלול לעורר ניגודים בקרב התנועה
 הציונית, ועוד יותר בקרב היהדות בכללח. חוששני כי היהודים הנם עתה
 יותר אנטי־ציונים ממה שהיו בכל ימי הציונות. באנגליה ובאמריקה מתגבשת
 שוב האנטי״ציונות, והאמונה הציונית נחלשה לא רק בחוגים חיצוניים,
 כי אם גם בחוגי הציונים עצמם. אד האומנם נוכל לחימנע ממלחמה פנימית

T 

ן ו מ  זו כשהאנטי־צלנות יוצאת מ חחורים ומתנקשת בגורל חייו של ה
ל בשעה הרת־הכרעהז א ר ש ת י י  ב

 עשרה בטבת, תשיא.

 תשובה לד״ד י. ל. 5גנס

 קיבלתי את חוזיד ששלהת להברי הועד הפועל של האוניברסיטה
 בענין גיוס הסטודנטים. כהבר למוסד שאליו פנית רואה אני חובח לעצמי

 לענות לד בגילוי-לב.
 בשעתו, למקרא דבריד על המשבר שעבר עליך עם ראשית חמלחמה
 ושחביא אותד ממחנה הפציפיםטים אל מחנה חמשוכנעים בחובת המלהמה
 בהיטלר, היה לי הצורד לאמור לד מקרב־לב: יישר כוח. למקרא דבריד
 הפעם — לא על המלהמה בכלל, כי אם על חלקנו אנו במלחמה הזאת —

 יש לי צורר להסתייג מהם בתכלית חהםתייגות.

 כל אותם הימים שאלפי צעירים יהודים היו עוזבים את ביתם
 ומשפחתם ונחלתם ומפעלם ומתנדבים לצבא, והנהלת הסוכנות והועד
 הלאומי והסתדרות העובדים עושים כמיטב יכלתם לעורר בישוב תנועת
 התנדבות, לא שמעתי את קולד לתיזוק ידי ההולכים ולעידוד התנועה, אף
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 על פי שדוקא בחצרות האוניברסיטה היה בזה צייד מיוחד• אך נתעוררת
. ה ב ו ח  והדימות קולך נגד הנטיה להטיל את הגיוס כ

 אין אתה נגד גיוס חובה בכלל. אדרבא, אתה מצטער על שאין גיוס
 חובה בארץ. אתה מכיר בזכותו של כל עם לחייב את בניו להתגוננות,
 ולפיכך אתה מכיר בזכותן של ממשלות לגייס ולהטיל ענשין על
 המשתמטים! אולם אתה שולל זכות זו מן העם היהודי, באשר ״הסוכנות

 אינה ממשלה״. ולשם העיקרון הגדול הזה יצאת למערכה.

 ואכן, תחליף דל של שלטון עצמי שיהודים שוקדים לקיים אותו —
 אם בצורת קהילות וועדי ארצות, ובימינו בצורח כוללת של ההסתדרות
 הציונית והסוכנות היהודית וכנסת ישראל בארץ״ישראל — יוצאים עליו
 תמיד עוררים. שלטון עצמי התלוי ברצון טוב — לא קשה לפסול אותו
 ולחתור תחתיו. ובכל הדורות לא חסרו יהודים אשר בחרו לפרוק מעליהם
 את עול הקהילה ושלטון יהודי — אם כדי להיפטר מתשלומי מסים ואם

 מתאוות המחלוקת, אם מתיד כפירה ואם מתיד אדיקות.

 והנה באת אתה, ד״ר י. ל. מגנם, בתואר נשיא האוניברסיטה, ופנית
ם י ר ח ב נ ה ת ו ד ס ו מ  אלינו, חברי הועד הפועל, להפקיע אותנו מזיקתנו ל

ם שעמנו יצר לו בדור זח. י י ק ו ח ח  ו

 מתור דבריד למד אני כמה אתה רוחש כבוד למושג ״ממשלח״,
 ממשלה ״ככל הגויים״, אשר לנו, עם סגולה, אסור או לא יאה לבקש
 להגשימה. ממשלה, לדבריד, רשאית להכריז מלחמה. והיא עשויה לפעול
 ״באופן דמוקרטי, צודק, חוקי״ ו״בלי משוא פנים״. מה שאץ כן באות־כוח
 נבחרת של עם אשד אין לו ממשלח. עם שאין לו שוטרים ובתי־כלא —
 מה זכותו המוסרית לחייב את בניו למלחמודמצוה במשמידם ומחריבם,

 למלחמת־מגן על ארצם וישוביהם ?

 ועד כדי כך עינך צרה בסוכנות היהודית שאתה נוטל ממנח את
 יפוי־חכוח גם בשם האוכלוםיה היהודית. כלומר, הדיונים הרבים של הועד
 הפועל הציוני והועד הלאומי והחלטותיהם אין בחם כדי יפוי־כוח מאת

 האוכלוסיה היהודית?
 וכדי לפסול עוד יותר את סמכותה של הסוכנות אתה בא ואומר:
ומד  ״האוניברסיטה היא מוסד עצמאי המתקיים בלי עזרת הסוכנות״. •
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 עצמאי במובן המדעי והלימודי, ודאי. עצמאות זו חייבים אבו לשמור
 ולהגן עליה מפני כל התנקשות. אד האם פירוש הדבר שאין לאוניברסיטה
 כל זיקה לארגון הלאומי, למרות לאומית במובן מדיני וציבורי? והאם
 אין אנו חייבים לשמור על זיקה זו ולהגן עליה מפני כל התנקשות? ומה
 פירוש הדברים ״המתקיים בלי עזרת הסוכנות״? מלים אלד. מזכירות את
ד דיבורם של בעלי־בתים תקיפים בארץ, המתפארים כי ידם וכיסם  די
 עשו להם את הונם, וכי אינם חייבים, בדוד השם, שום תודה למוסדות
 הלאומיים הקבצניים. האומנם כל מה שהקרן הקימת והמגביות הארץ־
, ,  ישראליות ו״הדםה״ עשו בשביל האוניברסיטה הוא ״בלי עזרת הסוכנות,
 ד״ר מגנם? והאומנם נעלם ממך כי גם מחוץ לכל חשבונות של תרומות
 והקצבות לא היתד! האוניברסיטה באה לעולם, לא היתה לה כל אפשרות
 קיום ולא היה כל שחר לקיומה — לא מבחינה תרבותית ולא מבחינה

 ישובית — אילמלא התנועה הציונית?

 אתה מדבר על הדרכה נפשית, שכלית ורוהנית, על הוראת־דרד
 כתפקיד קדוש של האוניברסיטה. האין הדרכה זו כוללת גם ראשי־כללים
 להיי אדם יהודי בעמו? כיצד יהיה עם את חייו כשאין עמו כודדכפיח
 חיצוני? כיצד תתהווה בתנאינו אנו — פיזור גופני ורוחני — דמוקרטיה
 יהודית המקיימת את מרות הכלל, עם קיום זכותו של הפרט לבקר ולחתוכח
 ולהיות באופוזיציה? והנה באת אתה, אדוני, ונתת דוגמה: מתיר אופוזי־
ם סמכותו צ  ציוניות למעשה מסוים או לשיטה מסוימת באת לידי פסילת ע

 של מעט־השלטון העצמי שלנו.

 בלעג אתה מספר לנו על ״מיני תנאים״ שעם ישראל מציג
 במלהמה זו.

 ואתה מוכן, כנראה, לםמוד את ידן• על התנדבות יהודים בתנאי: שגם
 תנאי זה — שהוא דבר המובן מאליו לגבי כל עם הרוצה להיות שותף

 למלהמה — לא יזכר ולא יפקד מצדנו.
 אתה מסיים בהערכה פסימית מאד על מצבו הרוחני של הישוב,
 שכולו חולין וקדושה אין בו, ולא חופש המצפון, ולא חופש הויכוח, ואינו
, זה שלפי ,  יודע מהי דמוקרטיה, ואינו מוכן ״ללכת לקראת המחר החדש,

 ידיעתד הוא כבר, כבר ״מתהווה בכל יום מתור הריסות וחורבנות״.
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 מי שבא לעורר אותנו על נגעי הישוב פורט על מיתרי לבנו. האוזן
א ו ת נ ט ו י ס  קשובה לתוכהה, אולם היא מבחינה בנימות פוגמות: ה
ת שבתוכחה נוטלות מן המלים החמורות את משקלן הפנימי. ו א ל י ע ה  ו
 התביעות הנאות שאתה דוגל בחן — כגון ״ויכוח חפשי וחיפוש האמת
 ביתד״, ״יראה מפני נפש היחיד״ — מאבדות הרבה מכוחן כשהן מלווות
 בהכרזה שהעולם הגדול והתקיף מבורר בהן, ורק אנחנו ״בושנו מכל עם״.
 מתוך דבריד על מצב העתונות עלינו לקבל, למשל, שבוני העתוגות
 העיקריים בארץ — מ. גליקסון ומ. בילינסון, עליו השלום, — היו מבתינת
 הופש המצפון וחויכוח ההםשי נופלים מאהיהם־לעט בארצות העשירות. מי
 שאיננו מבחין בגרעיני הקדושד. וחירות־הרוח הפזורים בישובנו ואינו רואה
 את הידים העמלות בהתקנת המחר בלב טהור ובנפש חפצה — חאין הוא
 מעיד על עצמו כי חכמת המסכן וחירותו ויצירתו בזויות בעיניו? ובהציגך
 אותנו, ״עיורים ואטומי-אוזן״, מול העולם הגדול הצועד לקראת המחר —
 האין אתה מטפח את שגרת הנחיתות היהודית שלא בנו האור, ואין אור

 אלא מהוץ לנו, באותו עולם גדול, שהוא גם תקיף וגם עשיר וגם צודק ?

 ורמז לכך מוצא אני ב״דבר נשיא האוניברסיטה״, שהואלת לפרסם
 בעתונות, בעצם הימים בו נדונה שאלת חובת הגיוס במוסדות המוסמכים
 של האוניברסיטה, בו אתה שואל: ״המוכנים אנו ברוהנו, בני עם ישראל
 בארץ-ישראל, להשתתף עם עמים אחרים בהקמת העולם ההדש ?״ כל חיינו,
 כל עמלנו, אין בהם, כנראה, לדעתד משום תשובה. מאידך אין זו שאלה
 לגביר, אם העמים מוכנים להשתתף אתנו בהקמת העולם החדש. יתכן כי
 אין לשאול כלל שאלה זו, באשר עצם השאלה פוגעת בנכונותנו להשתתף.
 אין לשאול, באשר לפי דבריך, ״יצירת עולם שהוא כולו חפשי, זה התנאי
 היהיד לגאולתנו, זוהי המטרה היהירה למלחמתנו״. ואין לשאול, אם יוקצה
 גם לנו מקום בעולם שהוא כולו חפשי. אכן, כזאת הטיפו לנו מלפני מאה
 והמישים שנה כל שוהרי האמנסיפציה, כי אין ליהודים לשאול שאלות
 יתירות ולהעמיד ״תנאים״, באשר בזרוח שמש חחופש על העמים — ממילא
 ניהנה גם אנהנו מאורו. אד האומנם לא לימדונו משחו מאח וחמישים השנים
 האלה ? ״אין תקוה לישראל, אלא אם יש תקוה לאנושות כולה״. אמת דציב.
 אך האם לא שמעה אזננו שמץ מהבטחות־תקוה לעולם כולו, ח ו ץ מישראל ?
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 ולפיכך, שמא מותר לנו לומר: אין אנו מקבלים תקוה לאנושות כולה,
 אלא אם כן יש עמד״ תקוה גם לישראל, וכל חירות לעולם שאץ עמה חירות

 גם לישראל אינד. חירוודאמת.

 ב׳ בתמוז תשיא, 27.6.41.

 גלגולים ודיבוקים
 (ניפי-העיון של המפלגה, אב תשיא)

 נדרשתי להשתתף בבירור עמדות המפלגה לקראת הבחירות לועידת
 ההסתדרות. ואני נענה, מבלי שאדע אם דברי יקלו על המפלגה או יכבידו
 עליח את מלחמת הבחירות. יתכן, למשל, כי מפלגה התובעת פחות*גיום
 תיהנה יותר מקולותיהם של המצביעים. אך ההצלחה בבחירות חשובח לנו
 רק אם היא מסייעת למטרות שלנו, ולא אם היא עשויה לבוא על חשבון
 המטרות. ואין אני מוכן ״להתאים״ את דעותי לחשבונות של נוחות

 בבחירות.
 ״האופוזיציה״ בהסתדרות יש לה צורר רק להשמיע, אץ לח צורד
 גם לשמוע. ציבור הפועלים פתוח לאנשיהם׳ אד ישוביהס סגורים בפנינו.
 אותם חחוגים המבוצרים בתוד משקיהם הסגורים, בתוך מפלגותיהם או
 ליגותיהם, רואים בנו, בכלל־ציבור־הפועלים ובמפלגת כלל־ציבור־הפועלים,
, אוביקט להסתערות, חומר ל״כיבושים״. דומה, שלעולם אינם ז ו ר ה פ ד  ש
 מתנכחים עם עצמם. הם מתנכחים אך אתנו. אנהנו בשבילם נושא תמידי
ם הויכוה הזה אתם טועמים שבוע שבוע בכתב, ובכל ע  לויכוה. ואת ט
 הזדמנות בעל-פה. אינני יודע במה היו עוסקים כל אלה אילמלא אנחנו
 שהיינו להם. אלה שרואים את ההסתדרות כאוביקט של כיבוש, ומשא•
ב ההסתדרות, אינם יכולים, כמובן, ר ק  נפשם הוא ״הקרב האחרון״ ב
 לחחמיץ שום הזדמנות ״לערער את השלטון״ ולחכריז עליו מלחמת־השמד.

 ותוצאת ״ההםתערות״ היא שהענינים האמיתיים השנויים במחלוקת
 מתפרטים למריבות עלובות. אל נתן לטשטש את התוכן האמיתי של חילוקי•
, בין שמבליטים אותם ובין ת ו ל ו ד ג ת ה ו ל א ש  הדעות היסודיים ב
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י השאלה  שםבליעיס אותם במצעי־הבחירות. ואל תתמהו אם אומר, נ
. ודאי ה מ צ ת ע ו ר ד ת ס ה  הראשונה מ השאלות הגדולות היא שאלת ה
 ישתדלו להבליט ולנפה ככל האפשר ניגודים — אמיתיים ומדומים — בדביי
 קוי הפעולה של ההסתדרות׳ אד לדיון ולהכרעה עומדים, למעשה, קודם כל:
. שמענו ת ו ר ד ת ס ה ל ה ה ש ת ל ו ע פ ־ ד ש ו כ ה ו ת ו כ מ ׳ ס ה י ס  א
 פה תיאור נמלץ כיצד מצטיירת ההסתדרות במותו של תבר, כיצד מצטיידת
 שליטתה העצומה בחיי הפרט, בכל אשר יפנה. ותיאור זה מעורר הרבה
 שאלות, שהן שאלות־יםוד בכל חברה מאורגנת: אילו הן הסמכויות הדרושות
 לחברה, למען תהיה כוח יוצר ובונח ומקדם את חיי הכלל והפרט, ומה יש
 ליטול ממנה ולהוציא מרשותה, לבל תתעמר בפרט ז כל חברה שדוגלת
 בחירות מתלבטת בשאלות אלו וההברד• הסוציאליסטית היא אשר נדרשת

 ביותר להביא את תשובתח.

 הפרט, החבר חבודד, יש שחוא נאנח תתת כובד עול המצוות
 ההסתדרותיות. ויש שהוא קובל על השימוש לרע בכוחה של ההסתדרות
 לגבי הבדיה. תופעות אלו ודאי טעונות לימוד והתבוננות ותיקונים. אולם
ל ה ש ת ו כ מ ק ס ו ר י  לפני ולפנים גוברת והולכת תופעה אתרת: פ

. ת ו ר ד ת ס ה  ה

 ההסתדרות, עם כל טיפולה המתמיד יום יום במה שקוראים
 ״אינטרסים מקצועיים״, המחתים דבק״רב בחיי הפועלים, לא היתה בשבילנו
 מעולם ״הסתדרות מקצועית״. דומה שבחוקתה לא נזכרה לא המלה ,,ציונות״
ה כמכשיר להגשמת ד ו ס י  ולא המלה ״סוציאליזם״, ואף על פי כן ראינוה ב
 חזון, להגשמת ערכים. מי שיראה בה מכשיר להגשמת הציונות יצדק, ומי
 שיראה בה מכשיר להגשמת חםוציאליזם יצדק, ורשאי חבר ההסתדרות
ך אד כ  שלא להשתמש אף באחד משני המונחים האלה, אם אינו רוצה ב
 אין זה משנה את אסיה של ההסתדרות, שאפשר להמשיל עליה: ,,סולם
 מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה״. הקשר האמיץ בין עניני המחיה והכלכלה
 של הפועל לבין משא־נסשו — הוא שעושה את ההסתדרות לחטיבה מיוהדת
 במינה. שום צמצומים אשר יבקשו להטיל עלינו מגבוה (אם מטעם האדונים
 ״האזרהים״ ״הבלתי־מעמדיים״, הדורשים מאתנו, למשל, שלא נועאל,
 חלילה, בםת־בג של תעשיה, או מטעם חממשלח, שאחד מפקידיה הגבוהים
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 תמה על כך שההסתדרות מופיעה גם כנותךעבודה) לא ישנו את העובדה
 המכרעת הזאת. האידיאה אשר הצמיחה כנסים להסתדרות היא שעושה
 אותנו לפועלים שכירים ולבוני־משק כאחד, והיא המצרפת וממזגת את
 מלחמת״קיומו של הפועל הפרט עם מלחמת־קיומו של כלל־הפועלים ועם
 מלחמת־קיומו של הכלל הלאומי. היה מי שנלחם נגד האחדות הזאת מראשית
 התהוותה של ההסתדרות. אפשר זוכרים אתם מן הועידות הראשונות את
 חלגלוג של דניאל וחבריו על ״האוטופיה של המשק ההסתדרותי״ ואת
 תביעותיו של יצחקי ותבריו ל״הפרדת הפונקציות״ בין ענינים מקצועיים

 ועניני חתישבות.

 התגברנו על אלה. ההסתדרות העמיסה על עצמה יותר ויותר תפקידים,
 הן בעניני עזרה הדדית וביטוה פועלי, הן בעניני התישבות ומשק, הן
 בעניני תרבות וחינוך והן בענינים בעלי אופי לאומי־מדיני. היא הקיפה
 דברים, הינכה את הציבור, הכשירה אנשים לתפקידים, יצרח סמכות

 פועלית עליונה.
 אד בינתים מתגלה מגמה חדשה: מכניסים את ההסתדרות בשאלות
 חיוניות ביותר, הועד הפועל מקדיש לכד חלק גדול מזמנו׳ אד כשמגיעים
 הדברים לידי ההלטה מתברר כי לא ההסתדרות מחליטה, אלא מי שחוא אחר.
 בקרב ההסתדרות? ותרשו לי מלים אהדות של התנצלות אישית, בפני
 החברים חנמצאים בצבא ובפני חחברים חמוםרים את כל כוחם לגיוס. אין
ס ו י ג  לא אגע בדברים רחוקים, כי אם בקרובים ביותר: כיצד עומד ענין ה
 אני מרבה לדבר בענין זה, ואין חדיבור בו קל עלי. שייד אני לסוג חאנשים
 שאין לחם חכשרון לחיות על ,,הרנטה מן הקפיטל״. צריד אני לחרויח את
 לחמי יום יום. והואיל וידעתי מראש כי אם אפנה למשרד־הגיום אצא
 בבושת־פנים — ניטלה ממני האפשרות להרבות דברים בענין זה. וגס אודה,
 חדרד חרעיונית שלי אל חצבא איננח קצרח. פעם בחיי התגייסתי והייתי
 לתייל. ולא על נקלה הגעתי לכד עם עצמי. לעצמו של דבר הנני אנטי־
 מיליטריםט. וגם בהיותי בגדוד העברי נתקלתי בכמה תופעות שדנתי
 לשלילה. ורגיל אני, כהבר להברת העובדים, כבן לעם היהודי, לשקול
 דברים מבתינת שכרם והפסדם. ומטבע הדברים, שדרכי אל מחשבת״גיום לא
 תהיה קצרה. ולא העברתי בפשטות קו מן הגדוד העברי אז אל חמלחמה
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ת מאשר את ר ח ו רואה אבי א  עכשיו. ואת ההתנדבות במלהמה ז
 התנדבותנו במלהמה הקודמת.

ת לבין ו ש  בעברית הקדומה היו מבהינים בין מלהמה שהיא ר
ה. ההתנדבות לגדוד העברי בשעתה לא באה מת^ד חכרח. דמצו  מלחמו
 הישוב לא היה בםכנח, וגם לא ראח סכנות באופק. לאחר שבאו האנגלים
 יכול היה הישוב לחיות בשלוה, מבלי שיחיה לו גדוד עברי ומבלי שיוציא
 את מעט כוחות הנעורים שבו אל המערכה החיצונית. אבל היו בתוכו —
 ובפרט בקרב ציבור הפועלים, צעירים שסברו כי בעולם מזועזע ומסוער
 ונלחם יש חשיבות לכד שנופיע לא רק כקרבנות המשטר התורכי, כי אם
 גם כיהידה לאומית המשתפת מאמצים בשחרור הארץ; כי את המשטר
 ההדש העתיד לבוא, ובשורות בכנפיו, יש לקדם בכוח עברי המציע את

 שיתופו בלב שלם, בבטחה ובאמונה כי היד המושטה לא תהיה^ נדחית.

 לא כן המצב במלהמה זאת. לא אותה ההרגשה התמימה, ולא אותה
 קונסטלציה. במלחמה הקודמת היה מי שעורר אותנו, מי שהבטיח לגו
 גדולות, מי שרצה, אולי, לראות בתפארתנו ובקוממיותנו. במלהמה
 הקודמת היה מי שהעריך את השתתפותנו, ועוד יותר מי שיחם חשיבות
 לאהדת היהודים בעולם. לא כן עתה. לפני זמךמה נשאלתי באסיפה של
 צעירינדמשכילים: ״מבינים אנחנו שהממשלה לוחצת על הסוכנות שתרבה
, ושאלה ,  את מספר המתגייסים. האומנם הוגן הוא להיכנע ללחץ זה?
 שניה: ״המוסדות הלאומיים הכרתו על סנקציות כנגד המשתמטים. ודאי
 דורשת זאת הממשלה. האם לא מן הראוי שיאמר לממשלה, המעונינת בכד,
 כי לא נתן לה את הפצה עד שלא תתן לנו צבא יהודי כחפצנו?״ וצריד
 הייתי להסביר להם, לצעירים משכילים יהודים הבקיאים בחניות העולם —
 שלא כאבות אבותיהם המשוחחים ב״פוליטיקה״ בין מנהה למעריב — כי
 אין שום רשות ״לוחצת״ עלינו, חלילה, שנתן מתגייסים ושגדבה מתגייסים,
 כי סיר הרולד מק־מייכל, ואפילו משרד־חמושבות ומשרד־חחוץ, לא תהיה
 להם כל טינה עלינו אם נמעיט להתגייס. וגם אם נודיע להם שהחלטנו
 לגמרי לא להתגייס — אפשר שמי שהוא עוד ירחש לנו תודה על הקלה
 שגרמנו לו. נראה שעוד לא מבינים אצלנו, כי לא למען עשיית נחודרוח

. ו נ  למישהו אנהנו מתגייסים, כי הגיוס דרוש, קודם כל, ל
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 אני שואל את עצמי: מדוע אין הגיוס נותן את אשד הוא צריד לתת ן
 אני שואל, ואני שומע תשובות, ואין הן מניתות את דעתי. קודם כל, אינני
 מקבל את התשובה התולה הכל בתכונוודחאופי הפסולות של הצעיר היהודי.
 אומרים: מורשה היא — השתמטות מצבא. ודאי, ענין זה ידוע יפה, ואיננו
 טעון מאמץ חלוצי מיותד. אומרים: פחדנות, בריהה מסכנה. אין אני רוצה
 לנקות את המפגרים מכל האשמה מסוג זה. אך הן ראינו אלפי צעירים
 יהודים בימי המאורעות שלא היו בורהים מן הסכנה. לא נפלו מאתרים,
 ורבים מהם גם ידעו לפגוש אותה כראוי. לי נראה, שגם סגולותיו הטובות
 והרעות של היחיד אינן תלויות בו בלבד. הן תלויות במידה מרובה במה
. הן מתגלות, מתפתתות, נתלשות ,  שאנו קוראים ״רודדהזמד, או ״מצנדהכלל,
 או נעלמות, בקשר עם גורמים, שלא תמיד אנחנו יודעים להגדירם. לא די
 שיש בו באדם סגולות טובות. האדם ההלוצי שלנו הן קורץ לכאורה מאותו
 חומר אנושי המצוי לרוב בתחום ד״חיים היהודיים. הביטו אל פגי האנשים
ת שלושים שנח ושלושים וחמש שנים, וליחם לא נם, א  העומדים במערכה ב
 ורעננותם הנפשית והרצונית כאילו גוברת עם השנים והנםיונות. לאן היה
 חכוח הגנוז הזה פונה אילו נשארו בעיירותיהם? אולי נזדמן לכם להיפגש
 בגולה עם אנשים שהיו לפנים חלוצים בארץ ו״חזרו״? — ולא תמיד חיו
 אלה מן הנחשלים דוקא. וכמה הם שונים בלןזותם, במושגיהם ובהליכותיהם
 מחבריהם שנתערו בארץ. הוד! אומר שגם סגולות טובות צריכות לאקלים
 ולאדמה מצמיחת. ואותו דבר גם לגבי תכונות רעות. גם פחדנות וחשתמטות
 1רדיפת ״תכלית״ הןךידה פורהות באקלים מסוים ובקרקע ציבורי מסוים.

 בימי המאורעות היה חאקלים אחד והקרקע אחר.
 מכאן אני בא לידי מחשבה, שאולי תיראה מוזרה, שההשתמטות
 והפגרנות בעניני הגיוס נזונים מאוירת ציבורית מסוימת, ולאו דוקא
 מאוירת ההפקרות ופריקת־העול הקיימת בהוגים ניכרים בישוב, כאשר
ד נתקל ל כ ף ע ס ו . נ ,  ראינו לגבי ״מם״חירום״ ולגבי ״חועד למען חחייל,
, באיזח קשי־חבנה, באיזו ם י י נ ו י ע ם ר י ר ו צ ע מ  חגיום, כנראח, גם ב
 הפרעה רותנית, ואלה אינם נותנים לנו לראות את ענין המלהמה וההתגייםות
 שלנו כראות אדם המביט ישר אל מול גורלו. ושני הגורמים הציבוריים —
־ סברו, ם מצד שני ־ י י נ ה ו ם ר י ר ו צ ע מ ל מצד אחד ו ו ע ־ ת ק י ר  פ
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 כנראה, יחד, ומסייעים זה לזה לצמצם את הגיוס ולדלדל איתי מתכנו
 ומאפשרויותיו.

 איני יודע אם אצליח להקנות לאחרים את ראייתי אני. יש שבינך
 ובין העצם מבדיל מםך־עשן, ואף על פי שעיניד בהירות והדבר אשר אתח
 צריד לראותו הוא קיים וממשי, אין אתה יכול לראותו. וכשאני רוצה ללמד
 זכות על אלפי אנשים, שאין אני רוצה להשוד בהם בהשתמטות פיסית,

 אנוס אני להניה כי מסך-עשן מבדיל ביניהם ובין גופו של הענין.

 מי הקים את מםדהעשן ? הוי, רבים! ובראשונה — ממשלת ,,הספר
 הלבך. היא עשתה את שלה — ואנשים קצרי־ראות נפלו בפת. ברור,
 שממשלת הספר הלבן צריכה לראות בעצם קיומן של יתירות יהודיות
 סכנה לסיסמתה, לאינטרסים שלה, לתכניותיה. ואפילו אם חיחידות אינן
 אלא פלוגות, ולא צבא ממש. ואפילו אם לא ניתנו להן כל הבטהות שהן.
 עצם קיומן — מפריע. ומשום כד לא הדלו עיכובים והפרעות מן היום
 הראשון, ולא רק נגד הקמת צבא יהודי כי אס אף נגד פלוגות יהודיות.
 ולכן כשניתנו חבטחות — לא נתמלאו. ומשום זה היתה הממשלה כל כד
 מעונינת ב״פלוגות מעורבות״ ובבשורת לעולם כי ישנן פלוגות פלשתינאיות
 מעורבות — הן זו ההוכחה הטובה ביותר באיזו מידה השכילה הממשלה
 להשכין שלום ו״לסדר״ את עניני הארץ. ודאי, אין אנו יודעים אלא מעט
 מזעיר ממה שהפריעו לנו כל הזמן בהקמת צבא יהודי וגדרו בפני גיוסים.
 אך ידוע לנו למדי מה עשתה ממשלת הספר הלבן כדי להמית בקרבנו
 כל התלהבות לגיוס, כל אמון לשלטונות המנהלים את חמלחמה: גזירת־
 הקרקע, מדיניות סגירת העליה, ״פטריה״ ו,.;״:לנטיק״. וכל אלה הדוגלים
 בפטריוטיזם וברדיקליזם לאומי, אשר מתוד ,,לעשות נקמה״ הם שוללים
 את הגיוס או מזלזלים בו — עושים בדיוק מה שאנשי ״הספר הלבן״

 רוצים בו.

 והרדיקליזם המעמדי אף הוא יש לו חלקו שלו במםד-ד״עשן. אף
א יבין מה המלהמה הזאת לו. וכיון שכל אחד ל  הוא עזר לצעיר היהודי, ש
 מאתנו רכש לו די מונחים פוליטיים־ביקרתיים, שאפשר להשתמש בהם
 לענין ושלא לענין, וכיון שיש לנו יסוד מספיק להתיחם באי-אמון למעצמות•
 העולם ולמדיניותן — הרי שהמלאכה היא קלה. ויצא דבר מגוחד למדי:



ן ו ם ל נ צ  36 ב. כ

 אותם האנשים אשר דגלו שנים על שנים ב״אנטי־םאשיזם לוחם״, ואשד
 עיקר מלתמתם בפאשיזם היתה בצעקת־תמם על מפלגות־פועלים אחרות
 שאינן חדורות רוח מלחמה, ועל המדינות הדמוקרטיות שאינן נלחמות
 בפאשיזם, אותם שהיו טוענים כנגד ״אי־ההתערבות״ של חמדינות הדמ1י
 קרטיות במלחמת ספרד, ואשר ״מינכן״ היתד! בשבילם שם נרדף לבגידה,
 לקוצר־ראיה פוליטית, למכירת עניני העמים, לכניעה להיטלר — אד פרצח
 המלחמה, שתפקידה הראשון היה לשים קץ ל״מינכך, ומיד הוציאו הללו
 מכיםם את כל הטרמינולוגיה המעמדיודהפאציפיםטית, והכירו שזו ״מלחמח
 בין שני אימפריאליזמים״ וממילא איננה נוגעת להם. מה להם היטלר, מה
 להם צ׳רצ׳יל? הן צ׳רצ׳יל לא היה מעולם חבר לליגה אנטי־סאשיםטית.
 וכי בגלל סכסוך בין שני אימפריאליזמים ילך צעיר יהודי ויךןרף נפשו

 למות? חלילה, עד כדי כך איננו טיפש!
 ואין אני בא לומר שלא היח כל יסוד לחששות חמורים. ודאי, חםכנח
 של ״מינכן״ לא נמוגה עם פרוץ המלחמה. עוד הרבה זמן נאבקח רוחו של
 צ׳רצ׳יל עם רוחו של צ׳מברלין. רק בתוך מעמד הפועלים האנגלי התגברה
 במהרה רוחו של בוין על ה״פאציפיזם״ הכוזב של חקומוניםטים ועל חפאציפיזם
 הנאיבי של א. ל. פ., ועדיין נלחמים באנגליה על עקירת רוה מינכן, ומן
 הרמזים שהיו בעתונות בימי בריהת רודולף הם אפשר היה ללמוד כי
 עוד הסכנה לא חלפה — לפחות, עד חזמן חאחרון. ועוד צריכים אנשים
 לחזק את עצמם — בקרבנות ובהסברה — ולומר: אין שלום להיטלר, רק

 מלחמח עד חישמדו!

 ובאותו זמן יושבים צעירים יחודים ומעמיקים שאול: חאם אפשר
 לסמוך על צ׳מברלין, ומה יעשו השמרנים ד״אנגלים למחרת חנצחון, וחם
 ממתינים עד שיביאו להם שטר כתוב וחתום שזוהי מלהמה ״כשרה״ ושהיא
 עשויה לשים קץ לכל נפתולי הקפיטליזם. לא, לפני כד אינם מסכימים.
 וכך יושב בן העם, אשר עליו הכריז חיטלר מלחמת־השמד תהילה, העם
 ההולך וכלה יום יום בצפרניו של אותו רשע, העם אשר אין לו כל עתיד
 אנושי בתחום־שררתו של הנאציזם — והוא מגלגל בתיאוריות מחוכמות. הוא
 רואה עמים ומדינות נופלים לפניו ונבלעים בלועו, והוא רואה בני-אדס
 מתהזקים להילחם בעמלק עד חרמה, והם מקריבים לו את היקר ביותר
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 שיש להם — ואין מתעורר אצלו שום רגש אלמנטרי של אדם בריא
 (כמו אצל ההייל האוסטרלי שהרעה עוד לא הגיעה אל סף ביתו), לא
 הוש־םכנה ולא רגש של סולידריות, והוא נהנה מזירסהפכנותו, וכולו
. אכן, מתחת לאדרת אנטי־ ם כ ו ח ח מ ט ו  חריפות ופלפלנות של ש
 פאשיםטית יכולה להתחבא על נקלה עזרח לפאשיזם. ומתחת לתיאוריות

־ בערות מדינית וחוסר כל חוש מדיני.  מדיניות ־

 מח רב כוחה של חתחכמות מטופשת, חמתגלגלת מדור לדור ומחליפה
. היו ימים ובעולם היהודי שלטח הבטלגות ,  את לבושיה ל״רוח הזמן,
 חלמדנית, נטולת־חושי־היים, הרואה את ההןיה כולה מבעד לפסוקים קדומים
 ופירושים מעוקמים. היתה זאת זכותה של הספרות העברית מימי ההשכלה
/ על ״הנשמה שפרתה ,  והיבת״ציון שהסתערה על התאבנות הלבבות
 מן הלב ונכנסה לתוד גדלים״. לא עבר זמן רב וגם תנועת־המהפכה ברחוב
 היהודי הביאה לעולם נשמות אשר פרחו מן הלב ונכנסו לתור נוסחאות —
. ואז בא לעולם ,  לא של ח״שולחן ערוד״, כי אם של ״איסקרה״ ו״בונד,
 נוער יהודי אשר הסתער על הנשמות החנוטות חללו, אשר דחה נוסחאות
 מקובלות החוצצות בינו לבין הניתו, והוא שפרק את הקליפות של הדור
 והצמית את תנועת הפועלים הארצישראלית. והנה שוב זכינו — וגם כאן
/  בארץ — למהדורה חדשת של נשמות חנוטות היודעות הכל ״ככתוב,
 עזר לכד גורם שלישי, אשר מילא תפקיד עצום — מדעת או שלא מדעת —
 בהלד־דוהם של רבים: אותה מדינה גדולה, אשר העולם ראה אותה כמבצר•
 שכנגד לםאשיזם, אשר מיליוני עינים נשואות אליה כאל משענת הפועל
־ המסוגל להתמודד עם הםאשיזם  בעולם, כאל הכוה העיקרי — או היהידי ־
. ומה ת ר ח ד א ר  ולהכריעו — אותה מדינה מצאה לה ערב המלחמה ד
 שהיה ריאקציוני וממיט קלון אצל צ׳מברלין ־־־ נמצא ראוי לכבוד ואפילו
 להתפעלות אצל סטאלין. והנימוקים שנמצאו פסולים אצל מדינאי שאר
 הארצות — נתקבלו בהסכמה בשעה שנתגלה כי המדובר הוא לא במדינה

 בורגנית, כי אם במדיבודהפועלים.

 עכשיו, כשרוסיה הסוביטית התיצבה במערכה, והיא נלהמת את

 מלהמת כולנו, ועל עמי רוסיה נופל כובד המלחמה — לא אבוא לדון על

 מדיניותה חיא בעבר, לא מבחינת המוסר הסוציאליסטי ולא מבהינת ההכמה
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ת מדיניותה הקודמת או ו ר מ  המדינית, ולא אהקור עתה לדעת אם ל
ת אותה מדיניות באה עליה ועל העולם הפורענות הגדולה ן לא אשאל מ ח  מ
 אותה אם אותה מדיניות — אשר הרבח מוחות חתחדדו בחסברתח ובהגנה
 עליה — הדחיקה את הסכנה או המעיטה אותה. מדיניותה של רוסיה
. אד אותה פסיכולוגיה ציבורית, ר ב ע  בעבר הקרוב היא עתה ענין של ה

T 

 המושבעת והעומדת להמציא נימוקים מסבירים ומצדיקים בכל מצב, היא
. ומן הראוי שיבוא פסיכולוג סוציאלי אשר יתקור וימצא את ה ו ו  תמיד ה
 חחוקים אשר על פיהם תנועה מתירה לעצמה — או למי שהיא שמה אדון
 לעצמה ־־־ את מה שהיא פוסלת בתכלית אצל אחרים, שיסביר כיצד ציבור,
 אשר נקודת־מוצאו היא סולידריות של עמים וסולידריות של מעמד —
 יכול לאשר וללמד זכות על מדיניות אשר נקודודמוצאה היא הפוכה, ובלבד
 שהנושא של אותה מדיניות הוא אותו הנושא אשר בו קשורות התקוות.
 יש לבני־אדם צורר רב לחיאחז בנושא חזק ובטוח. המושג ״אמונה

 בסוציאליזם״ הוא רב־תוכן, אולם מופשט מדי, ונוח הדבר לחחליפו, למשל,
 באמונה ב״מנהיג״, באמונה בצבא האדום, שהוא גם מוחשי וגם הזק.
 ומשנעשה מעשה החליפין של ״תוכן״ ב״נושא״ — הרי שדרד ההסברה

 וההצדקה פתוהה תמיד למהה.
 ברגע זה חנני, כמו ודאי כל אחד מאתנו, מתפלל לכותו ולעצמתו
 של ״הצבא האדום״ ומצפה לשמוע ממני אד בשורות טובות. אפשר שמתם
 לב לשיר של ש. שלום ב״דבר״ — איגרת ״אל אחינו בצבא האדום״. שיר
 סימפטומטי. המשורר רוצח לראות את אחינו חיחודי בצבא חאדום לא דק
 כחייל אמיץ וגיבור, הוא רוצה ששמו ידד אברהם, יצחק ויהושע, ושישא
 בלבו גם את דגל־ציון, ״עטרת עמכם חמושפל״. יחי רצון! חן כולנו
 משתוקקים לראות בבוא משאלוודלבנו. ואנחנו אומרים לעצמנו: חן לפני
 עשרים שנה היה היו בחורים יהודים אשר הלכו לצבא האדום לא מתוד
 רצון להתבולל, כי אם מפני אש הסבל היהודי שבערה בלבם. שמא יש
 גם עכשיו בקרב הצבא האדום נושאי הכאב והזעם היהודי ז אס גם
 אין — לא נדון אותם. עשרים שנה ויותר של ביעור כל קשר תרבותי עם
 עולם יחודי שמעבר לתחום — עשו את שלהן. היאשם אברהם או יצחק
 או יחושע על שלא ניתן לו לדעת את עמו ואת גורלו ואת מלחמת־חייו?
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 מה שאין כן אותו אדם יהודי אשר בקרבנו, אשר עד 22 ביוני 1941* ראה
 את ההייל העברי כשותף למלהמה אימפריאליסטית, ופד22 ביוני 1941
 נשתנה מזלו והוא נעשה לוחם סוציאליסטי כשר. כיצד היה אומר סרישמן
 במקרים דומים: את מוחו, רק את מוחו, תנו לי, תאב אני לדעת מה בתוכו...

, אם ם י נ ח ם בארץ מהפםקת־נופש. אמרתי: נ י נ ה  עכשיו אנחנו נ
ם בה — מסופקני. וכי צריך אני לומר, כי הרבה י ש מ ת ש  אנחנו גם מ
 סימנים מעידים על כד שהנופש הזח איננו לאורך-ימים? מאז חגיעח
 המלחמה אל חופי הים התיכון ניצלנו, בנסים, מאסונות. אבל עצם האסון
 המאיים על הארץ לא חלף. יש יהודים אשר השיגו ויזות לאמריקה או
 להודו. בשבילם ודאי נפתרו כל השאלות. אד לא כל הישוב יכול או
 רוצה, להשיג ויזות. ואם כן הן צריד אדם לשאול: מה אעשה מתר, מה
 אעשה לילדי, מה אעשה לאהותי? ואילו נשאלה השאלה בפשטות, בלי
 התהכמות פוליטית, היתד! גם באה התשובה הפשוטה: רובה ואף מדים —
 אין טוב מהם לשמירה. בארץ אשר סכנותיה מרובות, מחוץ וגם מבית,
 אפשרות של אימונים, של נשק חוקי — האם זה ענין לתיאוריטיזציה
 מדינית או לד״גנת־חיים ? לכאורה, ידענו זאת כל השנים, עוד בימי חגדודים
 העברים. ואתם יודעים מה מעט מזה ניתן לנו. צריכות היו לבוא שנות
 ״המאורעות״ כדי שנשיג משהו רציני ייתר. והנה עכשיו, בימי המלהמה,
 נפתחו לפנינו שערים, בלי הגבלה. לאלפי יהודים, ואפשר גם לרבבות,
 ניתנה האפשרות להזדיין ולהגן. האם לא צריך היה חחוש הפשוט של

ד עלינו להשתמש בהזדמנות זאת ז צ י  חגנת־חחיים לגלות לנו כ
 ומה אנהנו רואים? אילו היה מישהו בא ורישם את כל חויכוחיס
 המתנהלים בקרבנו על הגיוס, היה ממציא לנו הומר לימוד מצוין להכרת
 האנדרלמוסיה הרעיונית בציבורנו, והיה משרת יפה את ההיסטוריונים
 לעתיד לבוא. נזכר אני בשיחה שהיתר, לי בהרךלארץ בימים הראשונים
 למלהמה עם אהד המנהיגים של זרם אשר ״המחר״ מונח בכיסו. אז חיו
 לנו עדיין מאות אלפי פליטים יהודים נפוצים בעולם, — מי יודע היכן
 הם עכשיו ומה גורלם? והיה יסוד להשוב, כי אם המדינות הלוחמות נגד

ד צבאות היטלר]  1 [הוא היום שבו הותקפה רוסיה על י
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 היטלר לא יסרבו לנו — יוקם היל יהודי גדול. שאל אותי אותו מנהיג:
 למה זה לד? אמרתי: כלום אתה מתנגד להשתתפותנו במלחמה? אמר:
 לא, אינני מתנגד, אך למה דוקא צבא יהודי? אמרתי: ומדוע אתה רוצה
 בתנועודפועלים יהודית, התישבות יהודית? אמר: וכי רוצה אתה שגם
 הגנבים היהודים יופיעו בארגון יהודי מיוהד ? כזאת היתה תפיסתו המדינית

 של אותו ״איש־המחר״.
 וכשהמלהמה הגיעה לשערי הארץ וחצלחנו להתגבר על סכנת הפלוגות
 המעורבות (שגם יהודים טובים הפצו בהן — אמצעי בדוק ומנוסה להרבות
 שלום ושיתוף! אלה שנתנסו בפלוגות מעורבות יכולים לספר מנםיונם, עד
 כמה הללו מרבות שלום ושיתוף), וניתנה לנו האפשרות לגייס פלוגות
 יהודיות שונות, התחיל ויכוח גדול — מהו שראוי שנהיה מתגייסים לו,
 ומהו שאינו ראוי. וחוג השוב מאד בהסתדרות, חוג אשר במשד שנים
 רבות הינד את הבריו בתורה מדינית של ״נייטרליזציה״ של ארץ-ישראל,
ר גבולות הארץ, ו ת  הכריז עתה שכדי להגן על ארץ־ישראל צריד לעמוד ב
 ולא להתרחק מהם, חלילח, ולפיכד כל גיוס מחוץ ל״באפם״ אין בו משום
 הגנת הארץ. אין להשוד ב״השומר הצעיר״, שנכונותו להשתתף במלתמה
 עם היטלר או להגן על ארץ־ישראל היא פחותה משל מפלגת פועלי ארץ־
 ישראל׳ אד הלא הוא מהווה תנועה פוליטית עצמאית, ולא יתכן שלא
 יהיו לו השקפות והערכות פוליטיות עצמאיות. ואץ אפוטרופוס להשקפות
 מדיניות. המלהמה מהכה וחגיוס מחכה — עד שהויכותיס נמשכים. והגיעו
 הדברים לידי כד, שבישיבת הועד הפועל של ההסתדרות, בה דנו בדבר
 הטלת מכסה מסוימת של מתגייסים לכל הישובים, נאמר ל״השומר הצעיר״:
 ובכן, יהי כדבריכם. הואיל ואתם שוללים את שאר הפלוגות — תתנו את
 האנשים שלכם ל״באפם״ בלבד, אבל תתנו לפי המכסה הכללית. אלא
 ש״השומד הצעיר״ ״גם הוא חכם״, והוא אומר: לא כן, היות ואנו שוללים
 את הגיוסים לשאר פלוגות, אין אנו הייבים לתת הלקנו לפי המכסה הכללית
 של המתגייסים, אלא לפי מה שאהרים שולהים ל״באפם״ בלבד. יהודים

 יודעים חשבון.

 אין אני בא, חלילה, לערער על עצם תורת האיסטרטגיה של ״השומר
 הצעיר״. אין אני מעיז לערער על חחנחה האיםטרטגית האומרת, כי חמלחמה
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 בעמק הבילום או הכביסה לסוריה — אין בהן משום הגבת ארץ־ישראל,
 ואין חובתן עליבו. ורק משיעמוד האויב בשערי רפיח או ראכדאל״נקורה —
/ שגם השקפות איםטרטגיות  בצא בבשק לקראתו. חזקה על ״השומר הצעיר,
 יש לו משלו. ובפרט שבאותם המקומות יש, בדיד חשם, מי שילחם לבו,
 יש אוסטרלים ודרונדאפריקנים וכר — למה איפוא לבבי אברהם, יצחק
 ויעקב להכבים את ראשם? אולם שאלח אחרת לגמרי יש לי בבדון זה,

 שאלת חבר-ההםתדרות, שאלת שוקל ציובי:

ק בשאלת גיוס או לא גיוס? האם ס ו פ ע ו ב ו  מי חוא סוף סוף ח ק
 באמת כל קהילה וכל בקודה ישובית וכל סיעח פוליטית חיא אוטובומית
 לפסוק הלכה, ואין עליה שום מרות עליונה מלבד החלטתה היא, ממש כמו
 גברלים סיביים — קובה לו תותח ועושה עצמו ״עצמאי״ — רוצה מחייב
 גיוס, איבו רוצה — שולל? הן קיימת בעולם הסתדרות ציובית, ומוסדות
ל ע פ  בבחרים, וועד פועל ציובי — לשם מה הם קיימים, כדי שכל סיעה ת
, פוליטי שלה? ובמה אבו בבדלים מן הרביזיוביסטים, שגם לחם  לפי ״קו,
 מדיביות של גיוס משלהם? קרה אסון, והמוסדות הציוביים החליטו כי לא
, חשובים כי אם גם בחגים וחפרים — המתייבת התלטח זו את  רק ״באפס,
 חברי ההסתדרות הציונית, המיוצגים בועד הפועל חציובי? ושאלח מעין זו
 גם לגבי הסתדרות העובדים. היא עוסקת הרבה בשאלת שמירה ובטחון
 והתנדבות. מקדישים לזה זמן ואבשים. היא דבד. ומחליטה. המהייבת הההלטה

 את הברי ההסתדרות, או כל סיעה הישר בעיניה תעשה ?
 שאלת הגיוס היא איפוא בעיני, נוסף לגיוס, גם שאלת המרות הציונית
 וגם שאלת ההסתדרות, שאלת סמכותה וכוהה המהייב. ואין זו שאלה
ו הסתדרות הם ז י א  פולמוסית או ריטורית. עלינו לשאול את חבוחרים ב
 רוצים, בהסתדרות שאינה אלא קלוב לויכוחים, פורום למפלגות שונות
 להביא את טענותיהן ולהכריז את הכרזותיהן, או הסתדרות שיש לה
 כשרוךמעשח וסמכות מחייבת לגבי חבריה בכל אותם הענינים שהוטל
י נ פ  עליה לטפל בהם? עולה מחדש בכל החריפות השאלה שנשאלה ל
 היות ההסתדרות: האם תהיה ההסתדרות פדרציה של מפלגות, העוסקת
 רק במה שהמפלגות מתירות לה לעסוק, ושכל מסלגה יכולה להטיל וטו על

 החלטותיה ״ולעשות שבת לעצמה״ בעניניס הנוגעים לכלל-המועלים ?
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 ההסתדרות לא הגדירה בנוםהאות את עמדתה בשאלות המדיניות
 הציונית. אד היא היתד! תמיד מכשיר ציוני מדיני ממדרגה ראשונה. מי
 שקורא בעיון את הספרות של ערב־בחירות ימצא בתוד השיטין, ובעיקר
, המגלה טפח ם י פ י ע ל ס ה ע ש ד ח ח ח י ס  בין חשיטין, סימנים של פ
 ומכסח טפחים. אני מונע עצמי מדון עכשיו בטסח המכוסה, לבל יאמרו
ת זרות, הלילה. אך רשאים אנו לדרוש מן חנואמים ו  שאני מיחס לכותבים מנ
 והכותבים שיפרשו את דבריהם, כי הפסיחה חיא בנפשנו, בנפש חציונות,

 בנפש תנועת הפועלים הארץ-ישראלית.

. ס ו י ג  הענין חפוליטי חגדול ביותר בחדשים אלה הוא — ענין ה

 דיברתי עליו קודם מבהינה אחת ויתירה— מבתינת הגנת הארץ והתגוננותה.
 לא מפני שמישהו חבטיח לנו ״הבטחות״ מדיניות הלכנו לגיוס. כל ההבטחות
 שהושמעו עד כה לא לנו הן, ולא לכבודנו נאמדו• אד יכולים אנו לםמוד
 על עצמנו ולהאמין, כי אם נצא בשלום ממה שנשקף לארץ בהדשים
 הקרובים — הרי עצם היות רבבות יהודים נושאי־נשק ושותפים למלחמה

 חנח עובדח פוליטית חשובה, שתמצא את משקלה על כף המאזנים.

 אך יש בישוב מי שחושש לכד דוקא. יש יהודים הנלהבים למלחמה,
 אד אינם נלהבים לכוה יהודי, להבלטת האופי היהודי של חשתתםותנו
 במלתמה. הם רואים, כנראה, פגם בכד אם נרצה להסתייע בהשתתפותנו

 במלחמה לשם מלחמתנו בגזירות ובהתגקשויות.

ב י ד י צ  מצוי עכשיו בציונות, ובארץ, חזיון שאפשר לקרוא לו: ר
. חזיון מעין זח נפגש לעתים בתנועות ״ ת י ל ר ב י ל ״ ת ח ו ד ה י ל ה  ש
 ציבוריות, או בחבורות וביחידים: יש אשר יצאו מתוד נקודה מסוימת, ואף
ם שוב י ל ת  הלכו כברודארץ ונקודת־המוצא נשכחח מחם. ויום אחד הם נ
י מתן אותה ״נקודה״. אהינו שבמערב מילאו תפקיד נ פ ל  בסבל״ירושה ש
 גדול בהיי הציונות. וכמה עמודים יפים כתובים בידיהם. הם באו תהילה
 דרד הרצל, שמרד במושגי היהדות הליברלית, מתור רצון להיי תירות,
 לעצמאות, לשלימות אנושית שאינה מתחלקת בין חומר ורוח. אחר כד
 דבקו בתורת אהד־העם. הדיד שלהם אל עמם לא היתד. קצרה ופשוטה
 כדרד מי שהי בתוד ישובים יהודיים מרוכזים — וזה רק מוסיף על כבודם
 ומרבה את זכויותיהם. ובשעה שהיתה בהם יד הצורר, והם הכריזו כי ישאו
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 בכבוד את הטלאי הצהוב, המה לבנו להם ובירכנום. וכל כמה שהם באים
 לארץ ומבקשים להשתרש באדמתה, בעבודתה, בלשונה ובתרבותה — כל
 הכבוד להם. אץ הכבוד צריד למנוע אותנו מבירור־אמת, שאין בו משוא־

 פנים. ואין אנו רשאים מפני הכבוד לטשטש דברים הקובעים גורל־עם.

 הרי זה טרגי למדי שבהוגים ציוניים מסוימים קמים לתחיה מושגי
 היהדות הליברלית, מושגי התיאולוגיה הרפורמית, כשהם מתלבשים
 בטרמינולוגיה קואזי־אהד־העמ׳ית. מתוד הדגשת הרוחניות והפרדתה מעל
 התומר באים לותר על העגין חחיוגי ביותר — על גאולת עם, על גאולת
 המוני עם, על שיבת ציון ברוב עם. ולא תמיד אומרים דברים מסורשים,
 אבל מגמת הצמצום ומיעוט דמות הציונות כתגועה גואלת, קרקעית,
 המונית — משתררת. המאמצים האינטלקטואליים נתונים לא להרתיב את
 היריעה הציונית כי אם לד״וכיה את הכרה צמצומה. אינני יודע אם תוג
 זה, הרואה את עצמו קרוא ללמד אותנו אמיתות נעלות ותכמת־מדיגה
 ריאליסטית כאחת, אם חחוג הזה כמו שהוא וכשהוא לעצמו יש לו סיכויים
 לגידול ולהשפעה ציבורית. יותר מדי הוא מזדהה עם שכבה חברתית מסוימת,
 הייתי אומר אפילו, עם גיל מסוים, משיאציל מרוחו על חוגים רחבים יותר.
 וספק אם יהדות ,.רוחנית״ זו — שאין לה שרשים במעבה היהדות המםרתית
 ולא אהיזה בצרכים ההיוניים של המוני ישראל — מרובים סיכוייח לשמש
 מזון רוחני לרבים. אבל סיכויים אחרים יש לה: לשמש שדדראימונים למי
 שנצרך לכך. ציונות קצוצת־כנפים ונטולת־אסקים, המביטה בעין זועמת
 על המון הטועים היושבים בשפל, מחווח קרקע נוח לאימוץ חידקי הכפירה
 הציונית. נושאי הכפירה והאיבה והחתירה זקוקים לתתנת־גידול, והם
 יודעים להםתפה. מובן מאליו, שום אדם שוהר־טוב לא יסכים להכיר שהוא
 אחראי ומסייע לריבוי פגעים רעים• אד אני מדבר את דברי לא מתור
 הפשטה. כבר ראינו משחו. ראינו במי נסתייעו בשעתם קולטון וחבריו.
 ראינו גם השנה במי נסתייע חוג מסוים, שבא להסוות את כפירתו ותתירתו.
 לא קל לדבר בענינים כמו אלה. אבל יש הכרה להזהיר. כבר ראינו בארץ
 אנשי־שם ולהם מיטב הכןנות, אלא שכוח הבהנתם באנשים ובענינים אינני

 רב. ועל כגון דא נאמר: לאו עכברא גנב אלא חורא גנב.

ד מתנכחיס אתנו. בני־אדם מהוגנים יש עליהם צ י  כדאי לשים לב כ
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 חובת־נימום. אבל בתחומים מסוימים. ציכוב מספר על אשה צנועה, צנועה
 ביותר, אשר הקפידה מאד מאד עם בני־מעמדח, אך את חמשרת בבית לא
 ראתה כגבר. הכרתי בהיי בני־אדס מכובדים, יסי־נימוסים, אשר הגבילו את
 נימוסיהם הטובים בחוגי ״החברה הטובה״ בלבד. אודה, נימוסים נאים —
 דבר נאה הוא, אך אם הם הלים רק על ״הברה טובה״ בלבד — מעדיף אני

 הוםר־נימום.
 אדם תשוב ובעל־זכויות, הבא לפסול, למשל, את רעיון חילופי־
ח שזהו פתרון רע, מונע י כ ו ה  האוכלוסים בין עמים, איננו רואה צורד ל

 שלום, מזיק, אלא אומר פשוט: ״פתרון ברברי״ וחסל.

 ואני לא אבוא לתבוע את עלבונן של אותן בריות ברבריות, הסבורות
ל הצדדים ומוסכם על ידי כ ל כ  כי בבוא היום ימצא הפתרון הזה רצוי ל

T 

 הצדדים וירבח שלום ומחה, ואף לא את עלבונם של הילנים והתורכים,
 ואף לא את עלבונו של םטאלין, אשר הוציא את הגרמנים מתחומי שלטונו
, כי ( ל כד ו ע ה ו ח ב י ם ש י י נ מ ר ם ג י י ב י ס ר ג ו ר ם פ י ר פ ו ס ו ) 
 אם אתבע את עלבונו של אברהם אבינו, שכרת ברית־שלום עם לוט על
 יסוד ״ברברי״ זה: ״ויאמר אבדם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינד

 ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, הלא כל הארץ לסניד
/ י  ניפרדו איש מעל אחי

 וסופר אחר חשוב ובעל־זכויות, בבואו להפריך את הרעיון ״שאם יקום
ץ הציונות, כי אס ו צ י  הסכם בינינו ובין ערבים, הוא יקום לא על יסוד ק
ת הציונות״, ושהיהודים יסכימו לתמוך במאמצי הערבים מ ש ג  על יסוד ה
 לעצמאות ולהתלכדות על תנאי שהערבים יכירו בארץ־ישראל כמדינה

 יהודית ־־־ איננו טורח הרבה, הוא פשוט אומר: רעיון אבסורדי!
 אפשר שמעתם שבארץ עושים עתה כמה מדינאים ועושי־מדינאות
 מארצות גדולות וקטנות, והנה אחד האנשים ממדינה קרובה, המעורב ובקי
 בענינים, נזדמן עם אחד מאנשינו, ואגב בירור תכגיות ואפשרויות אמר:
 ״אם לא תהא פדרציה1 אין אתם יכולים להגיע אלא לכך וכה אד אם תבוא
 הפדרציה — אזי תוכלו לקבל מדינה יהודית״. איני מביא מימרה זו לשם

 1 [פדרציה של המדינות הערביות]
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 ״הסכמה״ אד מענין לדעת שמה שהוא בל בד ״אבסורדי״ בשביל פובליציסט
 ציוני איננו אבסורדי בשביל מדינאי וסופר בךתרבות מארצות המזרח.

 ועדיין אני עומד בפרשת נימוסים בלבד. ורק בקשר עם זה אזכיר
 את מאמריו של ד״ר י. ל. מגנס. אולי אשוב אליהם, לאתר שםדרודמאמריו
 המובטחת תסתיים בדפוס. ד״ר מגנם נמלד וסירסם מאמר, בעברית
 ובאנגלית, בו הוא פונה לממשלת פלשתינדרא״י שתקה עליה עכשיו את
 ״פתרון״ שאלת ארץ־ישראל. אינני יודע אם ד״ר י. ל. מ. כבר יש לו מן
 המוכן ה״פתרוך, או הוא רק מצפה לכך שממשלת פלשתינה־א״י תמציא
 לו את הפתרון, אד ברי שהוא יודע היכן היא הכתובת ההוגנת לפתרון
 צודק של השאלה, והיא: ממשלת הספר הלבן. ממנה הוא דורש את היזמה.
 והנה נמצא הטא בעתונות העברית: אף על פי שהמאמר נדפס ב״בעיות
 היום״ וב״פלםטיין פוסט״ ובהוצאח מיוחדת באנגלית, לא דנה בו העתונות
 העברית. ואדם כרוברט ולטש רואה צורך לציין, כי הצעתו של ד״ר מגנם
ת ש ו ל ל ש כ  ״מצאה הד רהב בציבור הארצישראלי וכפי הנראה ב
ם אשר בארץ״ (אגב, מי הם ש ל ו ש ת הקיבוצים י י מ ו א ל ם ה י צ ו ב י ק  ה
 הלאומיים?), אלא העתונות העברית ״בהרה בשתיקה״. צא ולמד, מה רמתה
 הפוליטית והמוסרית של העתונות העברית שהיא נלחמת גגד הצעה חשובה
 ומסייעת לפתרון — באמצעי השתקה! כלום אין אדם כרוברט ולטש, שיש
 לו נםיון רב בעניני עתונות, יודע משהו על התנאים בהם נתונה העתונות
 העברית, שהוא מרשה לעצמו לזרות מלח על פצעיה? כלום לא ידוע גם
ד מדינה יהודית ואי אפשר לכתוב בעד, ג  לו שאפשר עכשיו לכתוב נ
 שאפשר למעט את דמות הציונות ואי אפשר לתבוע את עלבונה, שאפשר
 לתקוף את הארגון ואי אפשר להגן עליו? וכהנה וכהנה. חושבני שאדם
ב לדעת זאת, אבל הוא בוחר לומר: העתונות העברית י י  כרוברט ולטש ח

 ״בחרח בשתיקד.״!

 ובינתים מתרחשים אסונות. סופרים עברים בארץ אפשר לפטור
, וב״אבםורדיות״. אד הנה מגיעות ידיעות מדאיגות מאמריקח:  ב״ברבריות,
 מקךקורמיק, מנהיג הרוב בקונגרס, נאם על מדינוריהודים, ועל מיליון נפש
 שישבו בה! וויקטור קזלט, חבר הפרלמנט הבריטי ששהה באמריקה, אמר:
 אין פתרון לשאלת היהודים אלא אם כן מדינה יהודית בארץ-ישראל.
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 והפובליציסט הציוני המכובד מ״בעיות היום״ רואה צורך להזהיר א1תם,
 שהם עושים ״שירות־דוב״ לישראל. ואם מנהיגי כנסיות נוצריות באמריקה
 נועדו יחד ודיברו על שיבת היהודים לארץ־ישראל כעל מסעל הומניטרי
 גדול, יש צורך ללוות את הצהרתם בהטפודמוםר: ״אכן זאת חיא אמת.
ת ו י ט י ל ו ת פ ו ר ט ת מ ב ו ט  אבל אסור להשתמש בהצהרה כזאת ל
. אילו הן המטרות הפוליטיות השייכות לשטת ח אתר״ ט ש ת ל ו כ י י ש  ה

 אהד, לשטה בלתי־הומניטרי ?
 ודאי, מדינה יהודית — היא המטרה הבלתי־הומניטרית. אד כאן
 יורשה לי להביע תמיהה קטנה. הן רבים מאנשי ״בעיות היום״, ואם איני
 טועד. גם רוברט ולטש ביניחם, חיו בשעתם חסידי מדינודפיל. אותה מדינה
 היתד. גם הומניסטית וגם ריאליסטית. ומדוע נעשית המדינה חיחודית
 ״אבסורדית״, ופסולה בתכלית, כשציונים רוצים בה ז משוס שאנחנו
ה אחרת? ואפילו רעיון חילוסי־אוכלוםין כשהוצע על ידי פ מ  מתכוונים ל
 ועדת־פיל לא עורר את התמרמרותו של הוגו ברגמן, ועכשיו הוא

 נעשה ״ברברי״.

 הסתפקתי הפעם רק בהערות קלות, ואם ציטטתי כאן כמה מושגים
 וביטויים, הרי זה לא מפני שהתאויתי לקבול, כי אם מפני שיש בהם
. התנועה שלנו נתקלת כל ימיה בכל כד הרבה מכשולים, ן מ ז ת ה ו ת ו א  מ
 שרק אמונה איתנה בצדקתנו ובכוחות הגנוזים בנו — יכולה לעמוד לנו.
 מה פלא, אם ״מקוצר־רוח ומעבודה קשה״, מתיד שנים של פרעות, של
 גזירות, של התנגדות כוחות שונים — רפות הידים אצל רבים, ואמונתם
 הציונית נמוגה. ראינו כהנה וכהנה במשד שנות היאבקות הציונות על
 נפשה ועל התגשמותה. ראינו ימי־גיאות וימי־שפל. ראינו שציונים כבר
 הסתלקו ממדינה יהודית, וכשבא פיל חזרו ודבקו בה, ומששולהיו של פיל
 חזרו בהם — הזרו גם ציונים. רעה הולה היא בציונות מאז: הנטיה לגזור
. ודאי עיפו רבים. רבים ח י צ ל ט ם נ ו ק י ה פ ה ל י ג ו ל ו א י ד י א  את ה
 סימני הדלדול הנפשי בחוגים שונים, במעשים שונים, בדעות שונות. והם

 לא פסהו גם על ציבור הפועלים.

 נאמר כאן כי במשברים הקודמים היתה ניכרת שנאודציון ולא היתה
 שנאה להסתדרות, ועכשיו יש שנאת־חהםתדרות ואין שנאת־ציון. מי יתן
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 ויאמנו הדברים: מוטב שההסתדרות תספוג מכות ולא יבזק השורש של
 תנועתנו, שבלעדיו אין קיום להסתדרות ואין שחר לקיום ההסתדרות.

 *ד עוד עלינו להעכח שכד הוא, ששורש תנועתנו שלם ואיתן.

 לא ניתן לנו לשבת בשלוה. עוד צפויה לנו מערכה גדולה ע ל ע צ ס
 הרעיון הציוני, על הכרת צדקתו ועל חאמונח בכוחו. מבלי שננצח במערכה
 הפנימית לא יקום בנו הכוה לעמוד במערכה התיצונית, בימי מלחמה

 ולקראת שלום.

 מורי הדור או בני מרוז?

ם י ס ו מ י א נ ל  ל

 הקונגרס השנתי של סופרי אמריקה, שנתכנס ימים מועטים לפני
 פלישת היטלר לרוסיה, קיבל החלטה כנגד התערבות אמריקה במלהמה
 ״בין שני אימפריאליזמים״. לפי דברי השבועון הרדיקלי ״ניישן״ שמר
 הקונגרס גם בשאר החלטותיו על ״הקר, המשותף לכל ההסתדרויות הנתונות

 לחשגחה קומוניסטית.
 י. ס. הוראבין, סוציאליסט אנגלי ידוע, סופר וצייר, שלח איגרת

 ל״ליגה של סופרי אמריקה״, וזו לשונה:
 ״חברים יקרים, אין אני חדל־דמיון לגמרי, ולא הייתי זקוק לקריאת
 חספר ״למי צילצלו חפעמונים״, כדי לחבין מח חשבו בני ססרד חגונים עלינו,
 הבריטים והצרפתים, כשהיינו מחפים על ״אי־חחתערבות״ הפחדנית שלנו
 במליצות מצלצלות. עתה איני צריד עוד להשתמש בכוה־המדמה שלי כדי
 לדעת מה הרגישו הספרדים — אני יודע זאת מבשרי. פה בלונדון,
 כשהפצצות נזרקות — אותה תוצרת עצמה שהיתה מפציצה את מדריד —
 הרי זה באמת מרעיד את מיתרי הנפש כשאתה למד מן המניפסט שלכם,
 כי באמריקה יש סופרים ואמנים הדוגלים עדיין בסיסמת ״אי־התערבות״,
 ואשר עיקר דאגתם היא, כנראה, שמא עלולים סיפוריהם ושיריהם וסםותיהם
 וספריהם להיות ״מקוצרים״. תודה לכס, הברים יקרים, על שאפשר לצתוק
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 במלוא הפה בעולם זעוף: ויהי נא חםד־אל עם נשמותיכם האנינות, הזעירות,
 המשמרות עצמן, הבלתי־מתערבות״.

א הושמעה מעל בימת  האם צריך להוסיף, כי אותה איגרת ל
 הקונגרס ו

״ ו י ו על ר מ ש ר זה ו מ א ו מ ר ז ג  ״

 ב״8 בספטמבר 1939, בימים הראשונים למלהמה, כתב אפטון
 םינקלר, הסופד האמריקאי המפורסם, בז׳ורנל הקומוניסטי ״נידמאםאם״

 (והדברים הועתקו בהבלטה רבה בםםס״ר), לאמור:

 ״בשעה שאני כותב שורות אלה נלהמת גרמניה עם פולין, ובגמר
 המלהמה היתד• מציעה שלום לאנגליה וצרפת. אולם האנגלים והצרפתים,
 הסבורים כי אין די להם שנקים עולמיים ומהים, הכרתו מלהמה על גרמניה
 ואת וינםטון צ׳רצ׳יל הכניסו לתוך הקבינט. עמה של אמריקה החליט

/ ,  בתוקף להישאר נייטרלי במלתמה זו
 המאמר מסתיים במלים: ״שמעוני, גזרו מאמר זה ושמרו עליו,

 וכשהמלתמה תסתיים — תקראו בו מלודש״.

 שמעתי, גזרתי ושמרתי. עוד לא נסתיימה המלחמה ואני קורא
 ב״ניישך האמריקאי מכתב למערכת מאת אפטון םיגקלר מ~28 במאי 1941,
 בו הוא מבשר לקוראים, כי זה עתה שלח מברק לנשיא רוזבלט בזו הלשון:
 ״במשך עשרים שנה היה כל דבר מאוהד מדי. איננו יכולים להרשויז
 לצי שלנו שיהיה עומד בטל בשעה שבךהבדית היחיד האפשרי שלנו שותת
 דם עד לגויעה אטית. אנשינו אינם יודעים מה הסכנה האורבת להם. הם

/ ,  מצפים להנהגתה אפטון םינקלר

 מאוהד למדי׳ אד עוד לא מאוהד מדי. על כן לא נשאל עתה, אם
 שמר גם אפטון םינקלר על מאמרו מ~8 בספטמבר 1939.

י ש י ל ב ש ו ת  כ

 ״מה שנדרש הרי זו הסגולה אשר ושינגטון הרשמית חסרה אותה
 עד כדי יאוש — רוה לוהמת, לוהטת, בעלת דמיון. המדינה מרגישה בהםרון
 זה! והיא מבינה כי הנשיא אינו יכול להזרים אותה רוח בעורקי הביורו־
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 (אל יהדות רוסיה. עמוד 49)





ה 49 י ס ו ת ר ו ד ה  אל י

 קדטיה אד ורק על ידי דיבורים על אודותיה. צייד שיהיו נמצאים אנשים
 היודעים לסרוץ דרד מכשולים ולבצע מעשים במהירות, והמוכנים לתסוס
 את הממשות מבעד חיצוניות נוהה. מה פלא אם העם אץ דעתו נוהה. עד
 מתי עוד יבואו אזהרות חגיגיות תחת מעשה תקיף ז עד מתי עוד ישארו
 סוכני־נאצים באמריקה בכסות דיפלומטים? עד מתי עוד נהיה שולחים
 לאויבינו אספקה צבאית שישתמשו בה נגד ידידינו, ובסופו של דבר נגדנו ן
 למתי אנו מתכוונים לשנות את תוק הנייטרליות למען הרשות לספינות
 אמריקאיות שיובילו סחורות לבריטניה? מתי נתהיל להגן על חםחורות

 אשר אנו שולתים?״

ו ו י י. פרוזח פשוםח י צ ה ק י ר ד י ר  כד שואלת העתונאית פ
 ובהירה של אשודעט בימינו. על נושא זה, מעבר לשאלה במי האשם —
 אם בביורוקרטיה ואם בפאנוקךטיה — כבר כתבה לפנים אשת־לפידות:
/ אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת ה/ לעזרת  ״אורו מרוז אמד מלאד ה

, בגבורים״.  ה

 אלול תשיא.

 אל יהדות רוסיה
 (בשידוד הישוב אל יהדות רוסיה, ר בתשרי תשיב)

 אהיס יהודים!

 שנים רבות נכספנו לשמוע את קולכם. עתה שמענוהו תוך כדי
 התקםת־הדמים של הצורר, מעל הרבות של ישובים יקרים שהפכו ל״אדמה

 חרוכה״, עם שמע הגבורות ומסירודהנסש של מגינים אמיצים.
 והיה לנו קולכם כקול ממעמקי ההיסטוריה העברית הקורא ״בדמיך
 חיי!״ כקול אבותינו אשר מעל מדורות־האש היו שרים ומבשרים את

 בטתונם כי ממשלת הזדון מגר תמוגר.
 ויש לנו צורד נפשי רב לענות לכם תשובודאחים. ותקוזז לנו

 שקולנו יגיע אליכם, כי תשמעוהו ותכירוהו.
 גורל יהודי אחד מאחד אותנו מעל ארצות ודורות. האויב שלנו
 אינו מכיר בשום הבדלים ואין עמלק פוטר שום קיבוץ יהודי משבנדזדוגו.
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 נזכור ואל נשכח. נזכור זה את זח, נרגיש זח את זה, אל נתנכר ואל נתרחק.
 שמעו קולנו, קול הענף הצעיר בגזע העם העתיק, הענף אשר יחודים
 יוצאי רוסיה היו בין ראשוני נוטעיו באדמודישראל. קול הישוב העברי,
 בן למעלה מחצי המיליון, השתול בקרקע, אשר זכה לשמש מקלט לרבבות
 יהודים קרבנות האנטישמיות והנאציזם, פליטי כל ארצות הרדיפות, כובשי
 חופש ובוני חיים חדשים. קול יחודים עובדים ובונים, חקלאים וחרשתנים,
 נהגים ומובילי טרקטורים, חיילים ועובדי-ים. אחים לצרח ולמלחמת, אתכם
 אנהנו בכל מה שעבר עליכם, לבנו שותת דם עם כל ידיעה המגיעה על

 יםוריכם ומתגאה על גבורותיכם, בהזית ובעורף.
 זאת הפעם הראשונה בתולדות המלחמות, מאז גלינו מארצנו, שכל
ד מול האויב. ח  העם היהודי באשר הוא מפוזר ומפורד עומד ב מ ח נ ח א
 כי האויב בטרם חכריז מלחמה על מדינה מן המדינות פתח במלחמודהשמד,

 במלחמה בסטיאלית־טוטאלית, על העם היהודי באשר הוא.
, ם ח ו  אולם במלהמה הזאת מופיע היהודי לא רק כקרבן, חוא גם ל
 לוהם אשר אין לפניו דרך נסיגה, לוהם הנותן את כל חחיים שבו למען

 הנצחון על האויב. כי נצחון האויב הוא בשבילו כליה ודזרפודעולם.
 ובמלחמה הזאת אתם עושים את שלכם ואנהנו עושים ונעשה את
 שלנו, בעורף ובחזית. פורכןנציות צבאיות יהודיות, מיהודי ארץ־ישראל,
 נלחמו בחזיתות השונות — ביון, בכרתים, בחבש ובטוברוק — ביבשח ובים

 ובתעופה. פורמציות יהודיות משתתפות בהגנת הארץ.
 אנחנו נלחמים לא תתת שבט נוגש ומצוה. אנהנו נלתמים מרצוננו,
 מהתנדבותנו. אנתנו יודעים כי זאת המלחמה היא מלחמתנו. כי אין תקוזז
 לישראל בעולם שהיטלר עושה בו כרצונו. אנחנו יודעים כי מלחמה זו
 היא מלהמת העולם על הצלה מברבריות, מלחמת העולם על מוצא לתירות.
 היסורים שהביא עלינו היטלר בכל מקום שידו מגעת עולים על
 יסודי מםעי־הצלב ופרעות המלניצקי. אד גם אנהנו לא נבייש את אבותינו
 בהכרת צדקתנו, ברצוךהברזל של תיים, בידיעה כי נעלים אנו על האויב

 הצורר, ברצון ההיים שבנו.
 אנחנו בוטחים בנצחון. אנהנו מ?ןוים כי הברית של הדמוקרטיות
 חגדולות עם ברית חמועצות תשמיד את חחיטלריזם מעל פני חאדמח ותפתח
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 פרק חדש בתולדות העולם. ואבהנו נעשה כל מח שבידינו כדי שפרק זה
 יהיה גם פרק חדש בתולדות עמנו.

 אנחנו רוצים בחיים. ולא בתיי שפלות ועבדות, כי אס בחיי כבוד

 וחירות.
 איננו רוצים במיתר״, בשום פנים ואופן, ואפילו לא במיתת־נשיקח.

 סיסמתנו: ובחרת בחיים!
 אנחנו מקוים כי מעיבות האחוה היהודית אשר פרצו בעצם ימי•
 חמלחמה האיומים לא יסתתמו עוד. כי לא נתנכר ולא נתרחק. נעשח כל

 מח שבידנו כדי לאחות את הקרעים, לקרב לבבות.
T 

, — אמר המשורר. ועם אחד נוסיף ,  ״עם אהד הננו, ועם אהד נהי
 להיות מעל לכל מחיצות.

 הפוטנציאל היהודי, כל כמה שמשהיתים בו, עוד לא דלל. עמוקים
 המעינות של היהדות הרוסית ועוד ישאבו מהם כוחות עצומים של יצירה

 וחידוש חיים.
 ההיסטוריה הגדולה שלנו, רבת־היסורים ורבודהתוכן, לא נחתמח.
 ושום צורר לא יצליח לחתום אותה אם אנו לא נתן זאת. עוד נזכה לראות
 במפלתו של היטלר הרשע. עוד נזקוף קומה ונחיה כעם בךחורין במשפתת

 עמים בבי-הורין, עם של עבודה, תרבות וצדק.

 בועידה החמישית של ההסתדרות
 (ב׳ באייר תשיב)

ר ח מ א ה ו ם ב ר ט  ב

 היום 19 באפריל. אינני יודע אם במתכוון קבע הועד הפועל של
 ההסתדרות יום זה לפתיחת הועידה, או זה נזדמן בהיסודהדעת, לנו הוא
 תאריד. העולם מונה את השנה השלישית למלהמה. לנו היום שש שנים
ת י ר י ש ע , בארץ. והשנה היא ה ן א  למלהמה אשר ״הציר״ הכריז עלינו כ
 למלהמת־השמד שהיטלר הכריז על עם ישראל. לא בבת אהת עשה היטלר
 מלהמה בעמים. אנהנו העם הראשון. קדמנו אפילו למלחמת יאפן בסין.
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 ועוד אין רואים את הקץ. אדרבא, אנחנו שומעים אזעקות נוספות—שומעים,
 אבל איננו מאזינים. עוד בליל ששי זה ניתנה לנו אזהרה תמורה בחוף

 תל-אביב. האם אזהרה אהרונה זאת עלולה להשפיע על דיונינו?

 אינני שואל את זולתי, את השומעים. אני אומד אותם הדברים
 לעצמי: היודעים אנהנו להתאים את הליכות חיינו, ולפחות את הלד
 מהשבתנו, לאזהרות אלה אשר אנחנו שומעים אותן בזו אחר זו? ואץ
 אני מדבר על אלה האוטמים אזניהם. הם אינם יושבים באולם הזה וקולנו
 אינו מגיע אליהם. אינני מדבר אל אטומי־האוזן ואל אטומי־הלב. אני מדבר
 אל עצמנו. האם לא לקינו באיזח שיתוק־חושים, כאילו ניטלה מאתנו
 תחושת הסכנה ז אנחנו חיים, אנחנו דנים, אנחנו מדיינים זה עם זה׳ אד
ר חמלחמח. איני טוען נגד מי ששואל ח א  כל זה נתון בעיקר למה שיהיה ל

 את שאלת המחר. אני טוען כנגד חבריחה מאת ״היום״.
 לפני היות חמלחמה היו רבים בישראל שחשליכו את יחבם על

T 

 המלהמה: יהיה מה שיהיה, תבוא המלהמה ותוציאנו מן המועקה. עכשיו
 משליכים רבים את יחבם על אחר חמלחמח. כאילו אנחנו כבר קרובים אל
, זה. ואמנם, משהמלחמה הורסת כמח וכמח דברים וחופכת כמה  ״אחר,
 בנינים למפולת, חדי מתפנח שטח גדול וחמחשבח שלנו תסשית לטייל בו.
 יש עתה בציונות לא מעטים אשר עצם חמחשבח חציונית, בעלת חראיה
 האכזרית, המהשבה הפינסקרית, חמחשבה ההרצלית, היתה להם למשא
 קשה, וחריחס שמחים להתנער ממנה והם שמים את מבטתם בנצתון
 ההומניזם, ברוח הטובה והקלה, אשר תרחף בעולם לאחר המלחמה. ויש
 יהודים מאושרים המתנהמים ואומרים: בדיד השם, לאחר מלחמה זו כבר
 לא יהיה מה שהיד, לאחר המלהמה הקודמת; השאלה הלאומית עוד לא
 תתפוס מקום מרכזי כקודם. לא תהיינה עוד ״מדינות קטנות״ > יבואו פתרונות
 חדשים וגם אנחנו נהיה פטורים מדאגח. אשרינו, מח טוב חלקנו. כאילו
ו הרעה ההולה, כי אם בזח שנאלצנו לבקש לנו פתרונות נ ב צ מ  לא ב
 מוזרים, ועכשיו כבר לא נצטרך לכך. שמחת בעל־המום המקוזז כי חמלחמה

 תרבה כמותו ולא יחא מומו נחשב.
 ויש סבורים שאנחנו יכולים — או חייבים ־־־ לחשליד את יהבנו

T 

 על המהפכה אשר תבוא, שמוכרחה לבוא לאהד השמדת הסאשיזס, ואץ
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, הקרואים לסעודה, נחמיץ — מתוך קוצר ו נ ח נ  דאגתם אלא זו: שמא א
 דעתנו וטעויותינו — את חד״זדמנות.

 אילו חיו עושים כד חאנשים במחנות־ההסגר, שאין אתם יכולת
 עשיה ולא נשאר להם אלא לחתנחם בעתידות, אפשר היה ללמד על כך
 זכות. אבל כל עוד ידינו לא אסורות, כל עוד יש לנו אפשרות של עשיה,
 ועשיה לא מתר אלא היום — יש משהו קודם לכד. ודאי יש רצון לשמוע
 מה ״לקראת הבאות״. שאלה היא אם גמלו הדברים לדיון כזה,
 אם גמלנו אנחנו, אם זכאים אנחנו, אם כבר הגענו לנקודה שרק אחריה
 נעשה הדיבור על הבאות דיבור רציני, דיבור של ממש. חוששני שלא רק
 המסיבות בעולם בשעח זו אינן נוחות לניסוה סופי, אלא גם אנו בנפשנו
. ה ו ו  איננו מוכנים לדיון על כד. ואני רואה צורך לדבר קודם כל על ה ה

 ההווה יש בו שלושה סעיסים: ההורבן היהודי, שתיקתו של העולם
 להורבן זה והסכנה המתקרבת לארץ.

 לא אקח לעצמי רשות לדבר על החורבן היהודי. לא נמלטתי מן
 השבי, לא ניצלתי מ״םטרומה״, לא ברחתי ממאוריציוס, לא הייתי בעורו
 של הילד, של הזקן, של האשד, היהודיה בגיטו ההסגר. אנחנו נזונים
 מקטעי־דברים של פליטים, מפירורי־ידיעות המגיעים אלינו באיהור של
 כמה הדשים ודרד כמה סינונים. העולם אין לו הרבה ענין לספר עלינו. גם
 אינני יודע אם מבקשים אצלנו לשמוע לדברים אלו. הנזדמן לכם לשבת
 על יד הרדיו, כשרבים מטים אוזן לשמוע ידיעות ? ברגע שנגמרות הידיעות
 העולמיות ומתתילות להישמע הידיעות ״שלנו״ בא שינוי גמור בכוח
 ההקשבה. אינני מקטרג, אפשר אין כוח לשמוע. אד אם אנו דואגים
, אם רצוננו שהילד בארץ לא יהיה זר לסבלות עמו, הייבים ו נ ד י ת ע  ל
 אנחנו לספר לא רק ביציאת מצרים, אלא אף בשעבוד מצרים. וחוסר תשומת-

 הלב ליםורים שלנו, חוסר כוח ליםורים שלנו, יש בו להפחיד.
 בספר אחד מצאתי מספרים, ואני חוזר עליהם מבלי שיש בידי לבדוק
 אותם: בידי היטלר באירופה בלבד נמצאים עתה שמונה מיליון יהודים,
 וגם בסביבותינו הקרובות — באפריקה הצפונית — נתונים יהודים בידי
 ,,הציר״, ואם לצרף לזה גם את יהודי המזרה הרהוק עולה חחשבון לעוד
 חצי מיליון יהודים. גס מבלי שנתעמק בסרטים, בםיסורי״יםור״ם ועינויים
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 סדיסטיים, יודעים אנו מה פירושם של מספרים אלה. אחד מגדולי הרייך
 הגדיר זאת בקיצור ובבהירות מוהלטת: הפתרון היחיד לשאלת היהודים
 הוא בית־הקברות. והם נאמנים על כך. הקץ עדיין לא נגלה לנו. ומבתינה
 עולמית לא צריך אולי להתפלל לקץ מהיר, מוטב שיתמהמה ושיהיה

. אך מה יהיה כוחנו להגיע לקץ הזה? י ד ו ס  י
 אפשר לאמור שהפעם הזאת ״איננו מיוחסים״. הפורענות היא כללית.
י מוצא יותר להורג, אם י מעונה יותר, מ  ולא נבוא למדוד ולשקול מ
 הציכים, חפולנים, או חסינים, או אנחנו. רק לפני זמךמה קראתי תיאור
 זרימת פליטי סין מפני היאפנים, והיה בשבילי כאילו אני רואה את אהינו
 באוקראינה. אין אני מבקש להוכיח שאנחנו ״עם נבחר״ גם בפורענות זו.
 ואף על פי כן יש גם הפעם משהו המציין אותנו, דוקא אותנו: כל האומות
 הנלחמות יודעות פהות או יותר מה יהיה גורלן הן לאתר הנצהון. אין
 מתעלמים מהיםורים שלהם, אין משתיקים אותם במתכוון; מבטיחים להם
 גמול, ולא בחשאי, כי אם לעיני העולם. לא כן אנחנו. הגורל, השוקד כל כד
 עלינו לקבוע את יחידותנו, את יהירות הפנומן היהודי בהיסטוריה העולמית,
 הוא הדואג לכד שגם במלהמה הזאת, המערבבת את דמיהם ויםוריהס של
 עמים רבים, ומשוה קטן עם גדול, יהיו יסורינו עטופים עלבון מיוחד. כאילו
 לא די לנו ביסורים מידי הנאצים. אין אנהנו פטורים מיסורים קשים, בגוף
. ואיננו רשאים לעבור ו נ י ב ה א  ובנפש, בהווה ובהבטחה לעתיד, מידי מ
 בשתיקה על פצעי ידידים. ואני אומר ידידים, לא במרכאות ולא באירוניה.
 כל מי שנלהם בהיטלר הוא ברגע זה ידיד, ולנו אין כל רצון לגרד פצעים,
 להזכיר חטאים. אילו נתנו לנו לפחות במלחמה זאת להרגיש את עצמנו
 לוהמים בין הלוהמים, לא מושפלים, לא רמוסים, ודאי לא היינו באים

 להזכיר עוון מאיזה צד שהוא. אבל מה נעשה והדבר לא ניתן לנו.

 איננו נופלים משום בךברית במסירותנו במלחמה זו, אנחנו מוכנים
 לתת במלחמה זו — לתת מרצון — לא פחות ממישהו. אד בכל מקום
 שאנחנו פונים נגזרה עלינו ידידות טרגית. אזכיר רק דברים מעטים. לא
 קיבלתי על עצמי למצותם. אינני יודע אס רבים מכס קראו עליהם, כי
 הצנזורה שומרת על שלומנו, על בטחון הארץ, על עצבינו, ומונעת מאתנו
 כמה ״תענוגות״. הידוע לכם מה גורלם של הפליטים היהודים, האנטי־
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 פאשיםטים, רדופי היטלר ורדופי הארצות אשר היטלר השתלט עליהן,
 מה היה גורלם בארצות הלוחמות אשר לשם נמלטו, ואשר לשירותן ביקשו
 להתנדב מראשית המלחמה? הידוע לכם גורלם במחנות־ההסגר, בספינות־
 נוד אשר בהן העבירו אותם — בעצם המחסור בספינות — אל מעבר
 לים? ד״ידוע לכם על אלח שמחזיקים אותם במהנות־יהםגר, ביניהם פועלים,
 בעלי־מלאכה, בעלי־מקצוע, מלומדים? יש מהם מוצאים לאחר השתדלויות
, ,  מרובות, לאחר חוכחות שיש בהם כדי ״להביא תועלת למאמץ המלהמתי,
 אחרי פרוטקציות גדולות מאד. זאת היתה קבלת־פנים ראשונה לרבבות
 יהודים, אשר הציעו את עצמם לשירות המלחמה, ולאחר שנציגות העם

 היהודי הציעה את שירותה לארגן המונים יהודים למלחמה.

 זאת היתה התשובה הראשונה. גם עכשיו אפשר עוד לשמוע בקצת
 מקומות שלנו דברי ביטול ואירוניה על ״הלגיונריות״ של התנועה הציונית,
 כאילו חיא, חלילה, משכירה עצמה למי שהוא, למלחמה לא לה. מי שמדבר
 כך אינו רואה, כנראה, כי מן הרגע שפרצה חמלחמה נשקפה לעם היהודי
: להילחם כאומה, כבךברית עם שאר העמים, או להיות ת ח  ברירה א
 מושפלים ודרוםים וכלואים במחנות־הסגר ובבתי־םוהר. אין אני בא כאן
 לדון על אותם השלטונות הנלחמים בפאשיזם שראו צורך, כדי להימנע
 מסכנת הגיס החמישי, לדון לכלא ולאפם־מעשה את הכוחות המרובים של
 קרבנות היטלר ושנואי נפשו. אינני מדבר עתה עליהם ועל נפתולי מדיניותם

 בדרך כלל. אני מדבר רק על גורלנו אנו.

 לפני זמךמה קראנו על ועידת העמים המדוכאים, שנציגיהם נתכנסי
 בלונדון והכריזו על אחות עמים במלחמה נגד היטלר. אין לי ידיעות
 מספיקות כיצד סודרה הועידה הזאת. אני מניח שםוברניותם של אותם
 העמים אינה גדולה כל כך בשעה זו, וגם לא הרבו לשאול לסמכויותיהן
 המשפטיות של הממשלות שבגולה. השוב היה עצם הדבר שעמים שונים,
 אויבים מאתמול, צרים זה לזה, חותרים זה תחת זה מאתמול, נפגשו היום

 כאתים לצרה. מקומנו נפקד ביניהם.

 ומשהו מגיע אלינו גם על המשא־ומתן בין יהודים לבין אותן
 ממשלות. יש ממשלת שיקורםקי ויהודים בלונדון ובנידיורק משגרים
 משלחות ומקבלים חבטחות. ודובר, כמובן, שפולין התסשית לא תהיה מה
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 שהיתה קודמתה. היא תלמד משהו. תלמד לגבי הציכיס, וגם לגביבו. והבה
 בתפרםמה תכבית של ממשלת שיקורסקי ולא מצאבו בה מלה אתת על

 הדברים הטובים שהובטהו לבו. וזאת היום, כשעוד זקוקים לדעת הקהל.

 ויש מדיבר, אהדת שבהגה בבו אחרת. והראש של אותה המדיבה יש
 לו רקורד אחר לגבי היהודים מאשר ראשיה של פולין. אבי מתכוון לבבש,
 מן הטובים שבמדיבאים וגם ידיד מובהק לבו מכמח שבים וקיבל תורה
 ממםריק, והבה המעט המגיע אליבו כבר איבבו אמור בםגבון של 1918.
 דיבורים אהרים; אין, הלילה, התבגרות ליהודים, אך כבר יש םםק אם
 ביתן לאחד את הבאמבות לציובות עם אזרחות במריבה הצ׳כוםלובקית שתקום.
 העצמאות הציובית טרם ביתבח לבו, וכבר מחייבים את היהודי ״לבחור״

 בין השתים.

 ויש דברים שאבחבו יודעים עליתם יותר. חמלחמה היא בשבילבו גם
 שלשלת של שמות, ההל מ״קלאדובה״, קלאדובה זו, שבתקעה בדובאו בראשית
 המלהמה, ובוסעיה — מעפילי ויבה ושאר מקומות — בפלו שוב טרף בידי
 אלה אשר מהם במלטו. הם לא היו דרושים כאן לשום מאמץ מלתמתי, צריד
 היה להפקיר אותם בידי כובשי הבלקן! דש פטריה, וםלודור ואטלבטיק.
 ויש מאוריציוס ויש דוריאן, שבוסעיה עדיין כלואים בעתלית זה שבה,
 לאחר שביצלו מסלודור; ויש םטרומה, ויש אותן הסירות הקטבות המהלכות
ר ם ט ר ו מ ה, בים השחור, ואיבבו יודעים מה גורל אורב לחן. ח א  עכשיו, ל

 עם כל ידידותבו לכל בבות הברית ועם כל מה שאבחבו מתפללים
 לבצחובן, אין אנחבו רשאים להשתיק את זעקת דמבו, ואי אפשר שיהיה
, ו י ש כ  בזה מש1א~פבים. אי אפשר לי להתעלם ממה שעושה לבו םםם״ר ע
 במלחמה זאת. ואיבבי מתכוון לעורר ברדמים ולדבר בעביבים שבעשו בתלת
 ההיסטוריה. אץ אבי עומד עתה אלא בתחומי ההווה. ובתור ההווה הזה מר
 לבו מר לציין, כי כל חבםיובות לפתוח סדק — לא, חלילה ותם, לפוליטיקה
 גבוהח, אלא סדק לחצלת פליטים, לעזרת אחים כלשחי — מושבים עד
 היום הזה ריקם. שום מגע לא הורשה לבו, שום סימן של שיבוי חיחם לא
 הוראה לבו. הדבר היהיד, אם איבבי טועה, שזכיבו לו, הרי זה הריהאבילי־
 טציה של הכתיב העברי בחוברת של ברגלםון הבמכרת ברתובות תל־אביב
 ושהוצאה, כבראה, לשם אכםפורט לאמריקה. שם אץ כותבים ״מילכאמע״
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/ ממש כמו שאנחנו כותבים. זהו לסי שעה חחישג  כי אם ״מלחמה,
י חיחידי של העם תעברי במשד כל אותם ד״חדשים חרבים ט י ל ו פ  ה
 אשר אחינו עומדים שם במערכח ואנחנו כאן מתפללים לנצחונם. אץ אני
 עומד כאן לשם ויכוח עם מישהו וגם לא לשם הערכה. אני רק מתנה את
 גורלנו. איננו יכולים לחדשות לעצמנו, אם תנועת תירות אנחנו, לחשלים

 עם כך שבאיזה מקום שהוא יהיה דמנו סומק פחות.

 אנחנו מלאים הערצה לאנגליח בימים שחתיצבח — יחידה ומבודדת
 בעולם — גגד האויב. בשעה זו קנתה לה את עולמה, את זכותה חגדולח
 בתולדות העולם האנושי. אך הערצתנו זאת לא תשתיק את זעקת םטרומה
 באזני. ועם כל הערצתנו למלהמה של עמי רוסיה עכשיו נגד הכובש
 ולתפקיד ההיסטורי הכביר שהם ממלאים עכשיו, לא נשתיק את עלבוננו
ה העברית, את עלבון הספר העברי, את עלבון מ ו א  אנו, את עלבון ה

 חחלוץ העברי הנושא את נפשו ליצירת עולם חדש במולדתו.

 אין אני מתכוון לדבר עתה על עניני הציונות במלחמת הזאת. אני םומד
 בזה על משה שרתוק. חושבני כי שום דבר, מראשית חמלחמה על כל
 פנים, לא נשתנה לטובה. בימים אלה בא לידי ״טיימם״ עם מאמר המסביר
 לקורא באנגליה מדוע ההתגייסות של הערבים בארץ-ישראל פחותה
 מהתגייסות היהודים. בלי חשק רב מציין הכותב, שהתגייםותם של היהודים
 היא קצת יותר גדולה. והוא רואה להסביר את הסיבות, אשר ליהודים ואשר
 לערבים: ליהודים — נאמר שם — יש ״מעין שלטוך באחךישראל, ולכן
 התגייסותם גדולה יותר, והתגייסות חערבים פחותה, כי הועד הערבי העליץ
 אינו קיים עכשיו. וחדי חכשרת חרוחות לחידוש הועד הערבי העליון. יש,
 כנראה, למישהו צורר בהקמתו מלודש. ויש עוד נימוק: אלח שחם בגיל
 הגיוס השתתפו בכנופיות בימי המאורעות, ואי אפשר לדרוש מהם שיתגייסו
 עכשיו. ונימוק שלישי: מפני שיש רדיו של בארי וברלין והס מפריעים
 לגיוס הערבים. לא נאמר, הלילה, שיש בארץ גיס תמישי. הקורספונדנט
 מבין ללבם של הערבים, שאי אפשר להם שיתגייסו במצב זה.
 והוא מתנהם בזה שנורי םעיד יודע לאחד בלבו שני דברים יתד,
 גם לאומיות אמיתית — לא פושרת, כי אם קנאית ושוקדת על עניני סוריה
 ופלשתינה — עם נאמנות לבריטניה. והנהמה השניה: קיימת אמנם ״טינה
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 בת עשרים והמש שבה״ לאגגליה, אבל עוד רב המרחק בין טיבה זאת לבין
 אמובה בגצתון היטלר.

 ולפי זה כיצד מהבד ״טיימס״ את הקהל האנגלי, בעצם ימי המשבר
 במצרים, אפשר להבין אל מה מכיבים את הקהל הזה ולאן משיבים

 את הרוה.
 ואבהבו, המוכים ביסורים, יש לבו צידד בהרגעה עצמית, ושבי מיבי
 הרגעות מזדמבים לבו. הרגעה אהת באה ממקומות גבוהים למדי ואומרת
 בערד כך: ״למה אתם רוגשים, האין אתם יודעים שאבחבו רוצים בטובתכם ?
 הביהו לבו קצת, עכשיו ימים קשים, יבוא זמן ובודאי בסדר את עביביכם,
 תסמכו עלינו״. ואין מחסור ביהודים טובים המוכנים באמת למסור את
 גורל העם היהודי לידי ידידים, בתקוה שהללו לא ישכחו אותנו בבוא ימים
 טובים יותר. לעומת הרגעה זו מצד אנשי ״אתמול״ ו״היום״, הרגעה שניה,
 שהיא פרוגנוזה מרגעת של ״אנשי־המחד׳/ והפרוגנוזה היא: הן לא יתכן
 שלאהר הנצהון, לאהד שיבואו על העולם הזעזועים הגדולים ומתוכם יצמה
 משטר עולם הדש — הדש באמת, לא זה שהיטלד מדבר עליו — הן לא
 יתכן שלא יכירו אז בצדקתנו! דרוש רק שאנחנו לא נהיה חוטאים או

ן שלא נקבל מה שמגיע לנו! כ ת א י  טיפשים, ואז ל
 פרוגנוזה של ״לא יתכן״! עם כל הכבוד לידידים, החוששים
 לברד אותנו לעיךהשמש — כמו שנאמר: ״גדים מיד ניט אונטער
דך — והם עושים זאת באיגרות־שלומים פרטיות ובסריםות• נ י  ראן ל
 שלום טובות — אינני יכול להירגע בהרגעה כזאת, ועם כל הכבוד
 לבעלי הפרוגנוזות אינני יכול לםמיד על הפרוגנוזה של ״לא יתכן״. מי
 שרוצה להרגיע עם בשעת הפורענות הגדולה ביותר בתולדות ימיו,
 צריד לכל הפתות לטרות ולהביא פרוגנוזה תיובית ולא פרוגנוזה של
 ״לא יתכן״. הרבה דברים אשר האמנו כי לא יתכנו — נתכנו. לפני שלוש
 שנים בערד ישבתי עם הברי דוב הוז, עליו השלום, לפני נהרו, מנהיגה של
 תנועת השהרור ההודית, והרצינו לסניו את עניננו וניסינו להסביר לו.
 כלום לא הייתי רשאי לומר: לא יתכן שלא יבין לנו? הוא עצמו שייך
 לאומה גדולה בעלת יסורים ובעלת היסטוריה עשירה, אומה מושפלת
 ומדוכאה. הוא עצמו, בן המזרה, כלום אינו מזכיר את הדמות של איגט־
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ה הגיע להיות כ ו ת מ  ליגבט מתבולל אשר גדל על ברכי תרבות מערב ו
 נושא דגל התנועה הלאומית של עמו? והלאומיות שלו איננה שוביניסטית,
 פטריוטית סתם ; היא אינטרגציוגליסטית, קשורה בגורלם של המוני עובדים,
 של פלהים. גם ינק מן הסוציאליזם המערבי. והנה ראינו וידענו: נהרו זה
 עומד בקשרים לא אתנו, הוא עומד בקשרים עם הועד הערבי העליון;
 והקונגרס ההודי שולה, בזמן שהללו שופכים את דמנו, טלגרמות ברכה לא
 לנו, אלא להם. כך הוא הדבר. לא פחות מאשר אותם ההברים הבונים עכשיו
 פרוגנוזות על מה שיהיה לאחר המלחמה העולמית, אפשר היה להינבא
 שתנועה כה חשובה כתנועת השחרור ההודית, עם אישיה ההשובים, עם
 יםוריה, תבין לציונות וליםורי העם היהודי. וחנח נוכחנו שלא רק אין
י להבין א ד א כ  יודעים אותנו, אלא שיש חשבון פוליטי האומר, כי ל
 אותנו. מדינאים כאלה מוכיהים שיש להם לא רק עקרונות, כי אם גם
/ לכאורה, מה השיבותם הפוליטית של / וגם ״חשבונות צדדיים,  ״חשבונות,
 א9נדים ערביים בארץ־ישראל לגבי מאות מיליונים של ההודים? מתברר,
 שיש פוליטיקה פנימית הודית, ובפוליטיקה הפנימית ההודית חשוב לקנות
ר לקנות את לבם במה שהללו ש פ י א א  את לבות המוסלמים, ומכיון ש
 דורשים — אותה תנועה הודית המטיפה לנו שלום עם הערבים, כל שלום
 שהוא ובכל מחיר שהוא, היא עצמה לא יכלה להגיע לשלום עם המוסלמים
 שלהם — אפשר לרצותם בדבר מועט: בהתנגדות אלינו, אין זה מהיר יקר.
 וגם אנשים בעלי אידיאות נשגבות, אנשים המתעבים אופורטוניזם, יכולים
 להרשות לעצמם אופורטוניזם על חשבון העם העברי ועל חשבון יצירתו

 של הפועל העברי בארץ-ישראל.

 אינני מספר זאת מפני שזה גורם לי קורת־רות לספר זאת, אלא משום
 שהובה לדעת דברים כד״ניתם. את מלחמת שהרורנו לא נוכל לנהל על

 התעלמות מעובדות מרות מאד.

 אם נתענין בפרוגנוזות, אולי נשוב למה שהיה ב~1917—1918. אז
 התנהלה המלחמה על ידי ארבע בנות הברית, ואנחנו קיבלנו באותו זמן
ר מאשר עכשיו. ארבע המדינות היו: ת  הבטחות ורמזים טובים הרבה ל
 אנגליה, צרפת, אמריקה ורוסיה. והנה כדאי לראות מה היתה התפתהות

 הענינים לגבינו, בכל אחת מאותן המדינות.
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 על אנגליה אין צויד לדבר. נסתולינו ידועים. והחשבון הוא מורכב
 למדי, על החיוב הגדול ועל חשלילות המרובות. צרפת, אשר בשעת המשא•
 ומתן הדיפלומטי גילתה כמה אותות־ידידות, לא עמדה בכד כבעלת המנדט
 על סוריה. היא הצרה את גבולותינו. הארץ השכנה נעשתה מקלט לכנופיות.
 תהרותן של שתי בעלות־חמנדטים אף היא לא הקלה עלינו. וגם אמריקה,
 אשר עשתה בשבילנו חרבח במלחמה הקודמת, אשר משקלנו היה
 שם גדול ולאנשינו, לציונים מובהקים, היתה השפעה מדינית גדולה,
 והם נשאו את ציונותם בראש גלי ובכבוד, אמריקה זאת שלהה אלינו,
 זמךמה לאהד הצהרת בלפור, את המשלתת של קינג־קריין, אשר שימשה
 פטר ההסתה הפוגרומית בארץ־ישראל, ואישה, צ׳ארלז קריין, היה התומך
 והמממן את התנועה של המופתי, עד שבאה לה העזרה הגדולה יותר, עזרת
 מדינות ה״ציר״. וגם הפרוגנוזה לגבי רוסיה היתה יכולה להיות במלתמה
 הקודמת אד ורודה. לא היה לנו יסוד לחשוב שמהפכת אוקטובר, הפונה לכל
 העמים המדוכאים והמושפלים בכל מקום שהם והדוגלת בהגדרה עצמית
 לכל הלאומים, עתידה לראות את הציונות כצר ואויב, עתידה לקצץ את
 הציונות בכל מקום שידה מגעת. לא היה לנו שום יסוד לחניח שתנועת
 מהפכה עולמית צריכה לראות את התנ״ד כספר של הקונטר־רבולוציה
 ואת הלשון העברית כריאקציונית ואת המאמץ של העם היהודי לבנות לו
 לעצמו בית־עבודה כדבר־מה העומד בסתירה עם עניני הפועל בעולם או
 עם עניני העם הרוסי. מר הדבר, שההיסטוריה אינה מתנהלת לפי הסרוג•

 ביזית הטובות שלנו.

 ואני מדבר לא על יחסים בלבד, על ״אהדה״ בלבד. אלה חשובים
 למדי״ אד יש משהו השוב מהם. אני מדבר על דבר חחורץ את גורלנו
ד שהיא נסגרה  במידה מרובה. יודעים אנו מי נמי בנה את ארץ־ישראל ע
 בפני יחודי רוםיח. כולנו יודעים אילו כוחות היו צפונים ביהדות זו ומה
 היה ברצונה ובידה לעשות בשביל הגשמת הציונות בתקופח קצרח. גורלנו
, אולי גורלנו בעולם כולו, יכולת עמידתנו מול היטלר וכל ן א  אנו כ
 עתידנו היו אתרים לגמרי, אילמלא בא אותו הקרע האכזרי בינינו לבין
 אחינו ברוסיה, קרע זה אשר הגיח את חותמו הטרגי ביותר על כל ההיס

 טוריה של עמנו בימינו.
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 תקראו בספרות חפרוגנוזית של חמלחמח חקודמת ותמצאו פי שום
 •רוגנוזד. לא ביבאח לבו את חאסון הזח. מנין לבו איפוא ד״בטחון שפרוגגוזות
 קלות ונוחות לנו, בנימוק אחד ויתיר ״לא יתכן״, תהיינה ממשיות יותר.
, שגורלנו חוא בל ו נ י מ ד ב  אנחנו שוכהים שמצבנו אנו הוא כל כד ח
ך ! דבר פשוט מאד, אלםא־ביתי, כמעט בושה לחזור על כ ו נ י מ ד ב  כך ח
 אד יש חכרח לחזור. אי אפשר להבין את בעיות המדיניות של הציונות אם
 שוכתים אמת זו. יום יום, במשא־ומתן עם אויב ועם ידיה עם בורים ועם

 משכילים, אתה אנוס לשוב ולחםביר לו את ח מ י ו ת ד שבגורלנו.

 עתים אתה שומע בימים אלה כי עתידו של העם היהודי תלוי בכך מה
 ״אורינטציה״ מדינית נקבע לעצמנו. והמנה לא לאורינטציה במובן הרגיל.
ה נ ו ת  בזה הן התנאים נתונים ממילא. האודינטציה בחרה בנו. היא נ
 באופן אוביקטיבי במציאותנו, כשם שהיתה נתונה בימי ירמיהו. עם קטן על
 כרתו מקבל מידי ההיסטוריה מציאות מדינית מסוימת שבה הוא מצווה
 למצוא את מקומו. אבל יש אומרים ״אורינסיצה מדינית״ ומתכוונים
. הם סבורים כי אם עם רוצה למצוא אוזן ת י ג ו ל ו א י ד י ת א ו ה ד ז ה  ל
 קשבת, הרי הוא חייב להזדהות עם הזולת זהות אידיאולוגית. כנגד זה סבור
, וכן כל תנועח עצמאית יש ו מ צ ל ע  אני, כי כל עם יש לו אורינטציה ע
. יהםי שלום ועבודה הדדית עם עמים אחרים ה מ צ ל ע  לה אורינטציה ע
ת אידיאולוגיה. תנועה המכבדת את עצמה אינה ר ו מ  אינם נקבעים ת
 מקבלת אותה מתוך השבונות פוליטיים. ״מקבלים״ אידיאולוגיה אם אין
 כוח להצמיח אותה מתוך גידול פנימי, מתור הצרכים הפנימיים, מתור

 היכולת הפנימית. אין מקבלים אותת לשם משא־ומתן עם חזולת.

 כל השנים שעמדנו במשא־ומתן עם מדינות ועם נציגי תנועות לא
 עלה על דעתנו שבעד שותסותנו המדינית נשלם מהיר אידיאולוגי, נשנה
 ממטבע שלנו. אני גם מעיז לחשוב כי כוחות עולמיים אינם קובעים את יהםם
 אלינו מתור הערכה יתירה ל״אידיאולוגיות״ שלנו. ראינו גם עכשיו בעולם
 כי יהםים מתהווים ובריתות נכרתות לא לפי ״השקפוודעולם״, כי אם לסי
 המקום ההיסטורי שעמים תופסים. לא בגלל השקפותינו מודים בנו או
־  כופרים בנו. ואם, הלילה וחם, נצטווה לעשות עם מישהו הסכם מדיני ־

 במחיר ״אידיאולוגי״ — מי יאמר לנו לאן אפשר בזה להגיע.
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 רבי ומורי נהמן סירקין היה מדבר בלעג על אלד. שמסגלים את
 ה״תיאוריה״ אל ה״דיסקוםיה״. המלה דיםקוםיה באותם הימים הביעה את
 המערכה הקשה שבה עמדו ציונים ו״סועלי־ציוך עם מתנגדי הציונות,
 ומובן שהיתה דאגה מרובה שלא להיכשל בדיםקוםיה. והיו מי שביקשו
 להקל על עצמם את מלאכת הדיסקוםיה הקשה על יחי שהיו גוזרים את
 התיאוריה לפי מידת הדיםקוםיה, תהת למתוח את הדיסקוםיה לפי צורר

 התיאוריה.

 ראינו את גורלם של אנשים ושל תנועות אשר הלכו בדיד זו, ומי
 שעולה על דרך זו סופו שהוא מגיע לרגע אשר בו יש רק ברירה אחת:
 או ש״מתאימים״ את התיאוריה אל הדיםקוםיה, עד שלא ישאר מן התיאוריה
 שום דבר; או שמגיעים לכד שכל הויתורים על התיאוריה ״למען הדיםקוםיה״

 אין בהם מועיל.

 לא נשנה את יהם העולם אלינו על ידי שוחד — שותד מאיזה מין
 שהוא, שוחד אידיאולוגי או נפשי. רק אם יש בנו כוח לעמוד על שלנו,
 על צדקתנו, רק אם אנחנו עצמנו נהיה לעומקו את הפנומן המיוחד הנקרא
 גורל העם היהודי בעולם, ונדע שהגורל המיוחד הזח צועק לפתרון במלחמת
 ובמהפכה הסוציאלית, ואץ לו פתרון אתר אלא זה האתד אשר אתנו —

 רק אז נדע להביא את דברנו לאחרים.

 מי שמבקש ״לתקן את המערכה״ שלנו על ידי ההלקת דברים שאינם
 הלקים, לא יעזור לנו. ההחלקה לא תצליה, מפני שענינינו אינם קשורים
 בשום ״נוסה׳, מן המוסכמים. אי אפשר להסתיר את השוני שלנו, את מה
 שמבדיל אותנו. האנשים אינם מטומטמים עד כדי כד שלא יראו שאנהנו
 אחרים. חסר רק דבר אחד: שיכירו כי השוני הזה הוא הכרתי ואין לבטל

 אותו רש להכיר בו.

 פטור אני מהאריך דברים על הגיוס. הרבה דובר עליו (אד לא הרבה
 זז). משהו מוזר בתנועת הגיוס אצלנו. אין ספק שבקרבנו יש מאות ואלפים
 מתנדבים אשר אינם נופלים מטובי המתנדבים בכל מקום שהוא, ביהוד אם
ל נעשה כדי למנוע את גיוסנו, כ ה ש ת שירות אין לנו ו ב ו ח  נזכור ש
 כדי ליטול מאתנו את נכונותנו, כדי ליטול מאתנו את טעם חגיום, ושיום
 יום חזרו ושקדו להכביד עלינו. ובמצב כזד. יש לנו בכל זאת אלסי



 נועידה ההמישית של ההסתדרות 63

 מגויסים. ואנתנו יודעים שלא מפני לתץ ולא מפני נימוקים המריים הולכים
 הם לשירות הצבא, כי אם רק בגלל נקודה אחת ויהידה, בגלל מלתמת
 ההירות של העם והעולם. ואפשר היה להסתפק בכד, אילו היה לגו הגיוס
 ענין של ״נוי״ ן אפשר זוכרים אתם את ״שלוש המתנות״ של פרץ, שהקדוש־
 ברוך-הוא רוצה בהן, לא לתשמיש כי אם לנוי; אילו היה הגיוס דרוש לנו
 רק לשם יצוג גבורה יהודית ומםירת-נפש יהודית — אז אפשר שהיינו
 יכולים להסתפק במה שיש לנו, אך הגיוס דרוש לגו לא לצויד סיפוק נפשי
 בלבד ולא כדי שיהיה רשום אי-בזה כי יהודים היו בצבא, ולא כדי למצוא

. ואס כך הוא — אין אתה יכול ו נ ו א נ ל י ב ש  חן בעיני מושלים, אלא ב
 שלא לתמוה על האוידה הכללית אשר בה נעשה הגיוס.

ץ משונה עומד בין המדבדים־המתנדבים ובין הקהל• י  כמין ה
 .... לפעמים נדמה שלדיפרנציאציה המעמדית הקיימת נוספו לנו עתה עוד שני
 מעמדות: מעמד אהד — המתגייסים, ומעמד שני — אלה שאליהם

 המתגייסים מדברים. ולא שהמתנדבים חלשים בכוח הדיבור. אדרבא,
 שמעתי מהם דיבור נפלא, כאשר לא שמעתי בארץ זה כמה שגים בשום

 שאלה ציבורית.
 יש ויודעים את הסוד, מדוע זה כך. שמעתי מפי אנשים נכבדים
 מאד, שהם ״אינם בטוחים״ כי באמת ובתמים רוצים המוסדות הלאומיים
 שיתנדבו רבים... ועוד אומרים: מובן מאליו, אתם מחנכים אנשים להשקסות
, אתם מבקרים בהריסות כל כך את מעשי השלטונות, אתם ו ל א  ציוניות כ
ו לשלטונות ואהר כל אלה עוד רוצים אתם ל א  מציגים תביעות כ
א דרשתם יתידות ל ו ל א דיברתם על צבא יהודי ו ל ו  שיתנדבו?! ל

ם נוהג אהרת. ע  יהודיות דוקא — היה גם ה
 אומר את האמת, אילו ראיתי שמצד האנשים, שהם מלאים התנגדות
 נפשית לדרד ההתנדבות שלנו ולהדגשת המומנט היהודי בהתנדבותנו,
 שהתנגדו גם לדרישת יהירות יהודיות בצבא — אילו ראיתי שמצדם או
 מצד נושאי-כליהם זורם זרם גדול של מתנדבים, — הייתי אפשר הייב
 להרכין את ראשי בפני טענותיהם. «ד רואה אני ויודע מי נמי ההולכים
ן ההולכים. ואת התנדבותם הגדולה והדהבה של אלה שאומרים כי י א מ  ו
 את כל טענותינו צריך עתה לשים הצדה וכי אין עתה השעה לעמוד על
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י רואה. ודוקא אלה שקיבלו את החינוך נ י  קיפוחים של מה בכך — א

 הציוני קשזדהעודף וה״תובע״; דוקא אלח שחונכו על ידי מחנכים שגם

־ דוקא אלה הס  בימי מלחמח אינם שוכחים את גורלנו ואת תביעתנו ־

 במתנדבים.

 חדבר חזח מזכיר לי במקצת ויכוחים מאז על ,,חציונות חרוחנית׳,

 ועל חציונות חבשר־ודמית שלנו שאין בח רוח, כידוע. חייתי מביט על

 הדוגלים בשם ״הרות״ ושואל, מדוע בכל זאת קם החלוץ חעברי לא מקרב

 חדוגלים באחד־העמ׳יות, אלא דוקא מתור תניכי האוטופיה ההרצלאיתז
T 

 מדוע אותה לאומיות רוחנית ונעלה, התובעת מן האדם היהודי כמת מידות
 טובות, מדוע לא נתנה ה י א את האדם הדרוש לבנין ישוב, לםעדר ולמחרשה
 ולשמירה? ודוקא הציונות הפרימיטיבית הבשר־ודמית של ,,פועלי״ציון״
 ו״צעירי־ציוך וחולמי מדינה יהודית — היא שנתנה את חכוח חחלוצי.
 ואותו דבר חוזר עתה בענין ההתנדבות לצבא. חיא נעשית על ידי אלח
 הרואים אותה כהלק מהניתנו היהודית־חציונית. אני קורא קצת את התעמולח
 של האנגלים ואת התעמולה של הרוסים ואני נוכה שהללו אינם מעלימים
 את קיום העם והצלת המולדת. הם נלהמים לא רק מפני שהם שונאים את
 היטלר, אלא קודם כל מפני שהם אוהבים את עמם. ושום עם אינו מסתלק
 מתביעותיו. כולנו יודעים שמאחורי הקלעים מתנהל משא־ומתן בלתי־פוםק
 על כל מיני עניניט. אבל רק לנו מציגים למופת את חתביעח ״המוסרית״:
 אל תזכירו בימי מלהמה שום דבר. רק אנו מצווים על מוסר ״עליוך, לטשטש

 את צלמנו אנו למען הנצתון על היטלר.
 יכול הפרט לותר על שלו, על עצמו. ויש שהפרט מנתר גם על
 נשמתו, אפשר זוהי גבורה. אך אץ עם רשאי לותר על נשמתו, ואין הפרט

 רשאי לנתר על עמו.
 הציגו פעם מדינה אחת למופת ואמרו: ראו כיצד הללו נלתמים, הם
 אינם שואלים דבר. וצתקתי בלבי: האומר בקי בכל מסתרי המדיניות ויודע
 בדיוק שהללו לא שאלו דבר. אכן, יש מי שאינו צריד להשמיע את קולו,
 כי את רצונו עושים. וחנח רואים אנו עם אחד, העם ההודי, שמרחוק אנו
 עוקבים אחר נפתולי־מלחמתו * לא תמיד מבינים לחם, לא תמיד שותפים
־ אולי מתץ״ אי־הבנהו אנו רואים כיצד עם זח, חקרוב כל כד  להם ־
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 להגשמת תביעותיו, עומד על שא. קראנו עתה את הכרזת נהרו• והוא.
 אשד קיבל את הינוכו בהוגים הפאציפיסטיים והאיגטרנציונליםטיים
 באנגליה, וראה את עצמו כמה שנים קרוב למוסקבה, לפחות ברות, מכריז:

 ״אני דן על הכל מתיד נקודודההשלפה ההודית׳/

 אותה הזכות שיש לכל עם ועם, שיש למדינת הםוביטים לדבר יום
 יום על המולדת היקרה, הקדושה׳ על רוסיה, על הצי הרוסי, על מםרתו,

T T 

 על קוטוזוב — אותה מבקשים למנוע מאתנו. אני חייב לחילחם נגד היטלר
 לא כבן לעם ישראל, על דמותו ועל צרכיו ועל דגלו, כי אם כאיזה מין אדם
 מופשט, איזה יצור קוסמופוליטי. ואנו אשר גם במלהמה וגם לאתר המלהמה
 נתון כל קיומנו בסכנה יותר מכל עם אהד, לנו אסור אפילו לשאול. ואנו
 הן גם איננו שואלים, אנו רק מבקשים שיתנו לנו להילתם כיהודים וגם

 זאת אוסרים עלינו בעלי המוסר הלאומי.

 אם יהיה כוחנו אתנו בשעה אחרונה, לעורר ביתר תוקף את תנועת
 הגיוס, נדע לגשת ברצינות אחרת מאשר עד עכשיו לשאלת העבודה, לשאלת
 מילוי ההםר בכוהות העבודה. יודעים אנו וגם יודעים שבלי עליה גדולה לא
 נמלא את ההסר במשקינו! בלי עליה גדולה אין כלל לבנות את המשק
 שלנו! לא רק בשביל העם העברי ובשביל המוני ישראל בעולם, כי אם גם
 בשביל המשק עצמו, כמות שהוא, אין כבר עכשיו אפשרות של צמיחה
 וגידול נורמליים בלי עליה מתמדת, ואת הדבר הזה אין נותנים לנו! ואם

 לא נדע לקהתו במו ידינו — לא ידעו, כנראה, ליתן אותו.

ה של הישוב המצומצם הזה. ל  אך יש לעשות משהו גם בתנאים א
 עכשיו הזמן לדרוש מן הישוב מאמץ יותר רציני, מאמץ שהיה דרוש גם
 לפני המלהמה, מאמץ שהיה דרוש תמיד, אבל עכשיו הוא נעשה הכרח:
 להתאים את היניד הדור הצעיר בארץ לחיי בנין. אם רוצים לקיים את המשק
 שלנו ולהנד את האדם הגדל בה שיהיה נושא המשק, — יש הכרת לעשות
 את העבודה הלק אורגני ממערכת החינוך. אני מציע שלא להסתפק בגיוס
 תלמידים לחדשי החופש. כבודם במקומם מונח. אגי מציע שגדרוש בועד
, ת י מ ו א ה ל ד ו ב ת ע ב ו  הפועל הציוני ובאסיפת הנבהרים התקנת ח
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, ושזו תחיה חיבה על מחלקת ת י נ פ ו ה ג ד ו ב ע ת ב ו ר י ת ש נ ת ש ב 1  ת
 ההיניד ועל כל המוסדית הלאומיים, לאמיר: אין מקבלים תלמT לבית־םסר
 גביה אם אין מאתריו שנת־עבידה, שהיא נחשבת לחלק ממערכת הלימודים
 ותנאי לקבלת תעודת~בגרות> אין מקבלים אדם לעבידה משרדית לשום
 מקים, אם לא עבד שנת־עבידה בארץ. יביאו בעלי־חתשבינית ויחשבו כמה
 ימי־עבידה תכניס תקנה זי למשקנו. אך מחוץ לחשבינית אלה יש עיד השבין
 של קבע לאומי. צריך שתיבת שירות־עבידה תיעשה חלק של החני חישובי,
 גידם לדמיקרטיזציה בעיצוב היי העם, להכנסת אנשים לתיים תלוציים, לכל
 סוגיהם, גידם ביצירת יתד־שויון בתיבית וזכויית של בני הישוב ויתר

 שותפות באתריות לגירל העם.

 לאתר כל התבוסות שנהלנו בענין ארגון הישוב, תייביס אנו לשוב
 ולתזק את נ צ י ג ו ת הישוב, לא על ידי משא־ומתן עם סרבנים — כבר ניסינו
. ת י ר י ח ב ם ה ו י  בזה בכל הדרכים ולמדנו מנםייננו — כי אם על ידי ק
. ה נ מ י י ק ת  חייב כלל־הפיעלים על כל חלקיו לשקוד על כך שהבהירית ת
ר ו ב י  ולשם הצלת הישוב בשעת־חירום חייבים אנו ליציר ברית של צ
, למען יקום ריב חזק, אשר עליו יתבססו ם ע ת ה ל ם ד ם ע י ל ע י פ  ה
 חמוםדות חלאומיים ובכוחו יוכלו לעבוד וינצלו מאותה םביטדה זידינית

 ד -

 חחותרת תתתם כל השנים.
ג ו צ , המיוחלת עלינו ליצור י  ועוד בטרם תתכנס ״ועידת השלום,
, אילו היה לנו , . אפשר היינו ניצולים מרצח ,,סטרומה, י י נ ד • מ י ד ה ו  י

 לפתות צל של רפרזנטציה פוליטית מוכרת.
 עד שהשעה תהיה כשרה ונוכל לעסוק בניסוחים מדיניים מדויקים
 עלינו לבקש ולראות אם יש נקודה אחת שהיא נקודת־מוקד לכולנו! אם
 כזאת תימצא — יהא כל הויכוח על ניסוחים יורד לשורה שניה. אני מאמין
 שנקודת זאת קיימת ואנו חייבים לחשוף אותת מתחת לערימת הניגודים

 חויכוחיים.
, היא קמה ונופלת עם ה י ל ל ע ת ש ו נ ו י  הציונות שלנו היא צ
 העליה. יש תפיסות ציונות בעולם היכולות להיות מהוץ לעליה והתיות גם
 מהוץ לעליה. אנו אין אנו יכולים לתאר לעצמנו ציונות חיה בלי עליה.
 הציונות שלנו היא ציונות של עליה. זו נשמתנו, ולא נשמה יתירה לכבוד
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 שבת, כי אם נשמה לכל ימות ההול, ואת תיתם לכל מטבע מדינית, לכל הסכם
 עם עמים, נקבע מתור נקודה אתת, אם הוא ביתן לעם ישראל להעלות את בניו
 או מונע. לא נרמה שום אדם, ולא נבנה שום מדיניות על הסתרה והעלמה ן
 העלית — זהו מרצע שאי אפשר לההביאו בשק. ועצם האפשרות של הסכם
ל בדבר זה. ם כ ד ו  ושל שלום ושל ידידות עם עמים ומדינות מותנית ק
 אץ העלית בשבילנו מותנית בהסכם, אבל כל הסכם מותנה ביתם אל העלית.
 היי עמים צריך שיבנו על הסכם. ויש הרבה דברים תשובים בתיי עם שהם
 נתונים להסכם ולמשזדומתן בץ עמים, ושבהם אפשר לעמוד על המקה. אבל
 יש דברים אצל כל עם שאינם בגדר של מיקות, שאינם תלויים בהסכם, כי
 אם כל ה ס כ ם ת ל ו י ב ה ם. בשביל העם העברי, בהיסטוריה המיותרת שלו,
ת ו כ  אץ זכות העלית מה שלכל עם ״זכות אמיגרציה״ן לנו זאת ז
, זכות להמשד היסטורי, זכות לקיום אנושי. ואם יש אדם ה מ י ש נ  ל
 שהנשימה שלו אינה נורמלית, אין לחייב אותו שיסתפק בצינורות הנשימה
 המוסכמים, נלא — לא יהא רשאי לנשום. יודע אני, אין לך דבר קשה יותר
 מלהיות מיעוט מקופח, שגם קיפוהו מיוחד לו לבדו ואין לו שותפים לגורלו.
 אין בגי־אדם רוצים להכיר ב״יוצא מן הכלל״ הזה. אבל זהו לא רק תסקידגו
 הנפשי תגדול בתקופה זאת, זוהי גם אבךהבוהן לכנותן של תנועות, בזאת
! אד בטרם נשכנע אחרים אנו חייבים קודם כל לשכנע ח נ ת ב י  ת

 את עצמנו.

 עד מה גורלנו חד־במינו אפשר ללמוד גפ פנסיון פנימי אתד שאין
 דוגמתו אצל אחרים. זכו עמים במלחמה זו ויש לחם ״קויםלינגיס* ו״נים
 תמישי״, אך שותסות בגי עמך עם פורעים ״למען האידיאת הגדולה״,
 התקלםות על גויותיהם של הללי ״סטרומה״ — מי עם ונתנסה בשכמותו?
 אצלנו אפשר לאחד נאמנות לאידיאות עולמיות, החל מנצרות ועד מהפכה
 עולמית, עם נאמנות לפורעים. והן כמה פעמים חזר הקלון הזה בדורות
 האתרונים: מסירות למהפכה עם שנאה למהפכה בתוך העם, הערצה לפועל
 בעולם עם התכתשות לזכות העבודה של העם, אהבה להמונים עם משטמה
 בוערת להמוני עמך, — רק אנו בגורל החולני שלנו נתאפשרו בתוכנו
ש אלה. ואל תהשבו שרק מי שהכל הכירו על מצתו את תו חמחלה פ נ ך ה  מ
 הזאת הוא ההולה. לא! מהלה זו שייכת לסוג הנגעים הפועלים הרבה זמן
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ן בפגיו את הגוף מבלי להמתין ס ה  בפנים הגוף בטרם נגלו לעין, והובר. ל
 עד שהמהלה תתקיף את הגוף הנחלש ללא תקנה.

 אנו זקוקים לעזרת העולם, לאמון העולם, להבנת העולם. ועלינו
 לרכוש אותם. ונוכל לרכוש זאת קידם כל בכוח עמידתנו, בכות גיוםינו.
 בכות עלייתנו הבלתי־פוםקת והפורצת כל גדרים, בכוח עבודתנו ויצירתנו
 בכל מקום שאנו עומדים. לא זהו כוחנו שנדבר בדיוק כמו שאתרים מדברים,
 אלא שנעשה לפי מה שגורלנו החד־במינו מצוד. עלינו. עשיח נאמנח זו
ם שעוד יבינו להלמות לב פועל נאבק, ו ק ל מ כ  תכרה לנו אוזן קשבת, ב
 בכל מקום אשר שתדור עמים איננו מליצידשוא. גיוס, עליה בלתי־פוסקת,
 עבודת בנין מאומצת — אלה שלושת הדברים, הם אינם זכוודיהידים. הם

 זכות־הרבים. ביד כל ציבור הפועלים לעשותם.

ה ב ו ש י ת ר ב  ד

 ידעתי כי למרות התכונה הרבה באנו לועידה בלי שנתגבש בקרבנו
ה ההולם את השעה. קיויתי שאם נסלק הצדה כמה דברים, תשובים ש ע מ  ה
ת מבפנים, מתוכנו, את ו ש מ  כשלעצמם, ונתרכז בנקודה אתת, נצלית אולי ל
 המעשה אשר כולנו הפצים בו ואיננו יודעים מה הוא. אולם תבירור הלך

 בדרד אחרת. ועכשיו אין לי ברירה — תייב אני לענות.

 יש זוכרים לי שבועידה אחת, במלחמה הקודמת, דיברתי ״לקראת
 הימים הבאים״. אפשר קיוו ממני שגם הפעם אדבר על כך. ולא עשיתי זאת.
 בעיני אין זו ועידה לקראת הימים הבאים, עוד לא הגענו לכד. זוהי ועידה
 של ״הלילה הזה״, הלילה האפל שבו אנו נתונים. אם נתרכז בכל נפשנו

 בעניני הלילה הזה אפשר עוד נגיע לימים באים.
 ועל כן נתתי מזון למתוכחים, להיות נדון כ״חםד־אודינטצחד/ איכה
 אשא כלימתי זאת, להיות אדם הםר־אורינטציה ? אדם שאינו חושב את
 מתשבודהמחר! אולם לא את המחשבה של מתר אני דוהה, כי אם את
 הספקולציח על חשבונו של ״מחר״. ואינני מכיר בתועלת אותם הדיבורים
 על אורינטציה אשר אין בחם תוכן אחר אלא ״הידד, מחר!״ תסלחו לי אס
 אומר, כי לי הוכית הויכוה שאין בנו הכוה הנפשי להיות את השעה הזאת

 לכל עומקה.
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/ ואין דרכי לברוח  אד הואיל ואתם תובעים ממני ״אורינטציה,
 מהמערכה, אומר בזה משהו. לא אסתיר, הלילה, דבר. ואם כי מרגיש אני
 שהרבה דיבורים שלנו, וגם מה שאומר עכשיו, אינם הולמים את השעה
ב אני לענות על מה שנאמר כאן. יש דברים י י  הזאת, ומר לי על כך, ת
 שאין אתה רוצה ואין אתה צייד לדבר עליהם, אולם הרגשת־יכבוד מתייבת
 אותך לא כבוד אישי. כבוד התנועה שבה אתה חי, כבוד התנועה שבת
 גדלנו, אני וגם אתם, היריבים שלי, תנועה אשר ממנה יונקים כולנו, גס
 מתנגדיה, וכשאתם מזלזלים בה ומסלפים את דמותה אתם מיבשים את
 הקרקע אשר ממנת אתם יונקים. ועם כל אי־הרצון לטפל בכמה דברים,
י להשאיר ציבור גדול וךפרזנטטיבי כזה, המקבל אינפורמציה א ש י ר נ נ י  א
 שאינה הולמת את האמת ומםלפת את דמות התנועה, מבלי שאערער. תייל

 אני, מאמין בטוהר הדגל ותייב בכבודו.

ה לאופוזיציה, ק ו ק  אינני הושש כלל לאופוזיציה. כל תנועה מנהלת ז
 לאופוזיציה בעלת שיעור קומה. ויותר מזה: המפלגה, שדרכה אני עובד,
, מדוע ת א ז  זקוקה מאד לאופוזיציה, למען תתאזר. מדוע האופוזיציה היא כ
 היא נתנה בועידה הזאת מה שנתנה — זה נושא מענין לדימ׳ אד לא אני

 הדיין.
 ועד שאגע בשאלות הגדולות, אני הייב להסיר מעל דרכי כמה
 מכשולים קטנים. מלים אחדות להברים ארם וניר. יודע אני להוקיר את
 נאמנותם של ,,פועלי״ציוך שמאל. גם יודע אני במה זו עלתה לחם ומה
 אורך הדרך אשר הלכו, ואין לי כל רצון לפגוע במי שהוא מבתינה אישית.
 אבל אין משוארפגים ואין מתךפריבילגיות למי שאינו יודע לנהוג כבוד

 בתנועה, אשר אילמלא היא לא היו הם יושבים כאן.

 הבר ניר יודע יפה מדוע אדם לא־יוצלת כמוני לא יכול היה להסביר
 לנהרו את עניני הציונות: הן גם לו, לניר, מסביר אני את עניננו זה עשרים
 שנה ועדיין לא הצלתתי להסביר לו. כד מתפאר הוא, ההבר ניר. מכאן אתה
 למד שני דברים: ראשית כל, שהסבר ניר היטיב להסביר לגויים את ענין
 הציונות מאשר אני והברי, והוא זכה להצלהה מרובה בפתיתת שערים סגורים
 לתנועתנו. כולנו נשמה לשמוע כי הבר ניר הצלית לרכוש הבנה וידידות

 לעניננו באותן הפינות שאנהנו לא הצלתנו בהן.
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 וההבר ארם הכביד. לא חיסר כשרון הסברה הוא מונה בנו, אלא דבר
 קשה הרבה מזה: שליתינו במשא־ומתן עם העולם ״הנמיכו את קימת
 התנועה״. בועידה זו היו כמה פליטות־פה. מנהג טוב הוא שבבי־אדם יודעים
 להצטער ולקחת את דבריחם בחזרה. אד לגבי המפלגה השלטת אפשר לומר
 הכל, ואין מתמרמר. ואני שואל את ציבור פועלי ארץ-ישראל: אותה פעולה
 אשר בשמכם עשו שליהיכם במשך עשרות שנים — קפלנסקי, לוקה רובשוב
 וחזנוביץ, עליו השלום, בימי המלחמה הקודמת, ואתר כד תייס ארלוזורוב
 ודוב הוז והחיים אתנו — בךגוריון, בךצבי, משה שרתוק, דויד הכהן,
 האומנם סבורים אתם כי הנמיכה את קומתכם ז ויש עוד היסטוריה קודמת:
 בשטוטגרט ב־1907 בקונגרס האינטרנציונלי, שם הוצגה לראשונה הציונות,
 על ידי לצקי־ברתולדי ותבריו, בפני הפורום האינטרנציונלי. ויש להקדים
 ולהזכיר את ססרו של סירקין ״מדינת היהודים הסוציאליסטית״, שנדפס
 בפעם הראשונה לסני 43 שנה בירהון סוציאליסטי. זוהי הנמכודקומהז אני
 מקוה שיבואו ימים ויפתחו לפנינו הארכיונים ולא נבוש בהם. אולם מתוץ
 לרשימות ושיהות בעל־פה יש גם דברים שבדפוס. יש תזכירי קפלנםקי
 וארלוזורוב בימי החיאבקות עם ועדת שאו ועם חופ םימפםון, יש נאומו של
 בךגוריון בועידת פועלי האימפריה, דוקומנט קלסי של מדיניות סוציאליסטית
 יהודית. גם ידוע משהו על שיתות לונדון, ידוע כיצד הופיעו באי־כותנו בפני
 האימפריה הכבירה. אם באמת יש בכד משום הנמכת קומת התנועה חייבת

 תנועת פועלי ארץ-ישראל להוציא את דיננו.

 למי דרושה דרד־ויכוח כזאת ז למי דרושה השפלה עצמית זו? האם
 זוהי רק חשפלח של חברינו שעשו את שליהותנוז הן זוהי השפלה של
 כולנו, של כל הבית הזה. הצגה זו של דרך עבודתנו והםברתנו — האם היא

 מגבירח את כוח מעמד הפועלים, מגבירה אמון בכותותיו?
 היתה לי הזדמנות לראות עבודות של חברים שאינם שייכים למחנה
 ד״מנמיך קומת. קראתי את דברי חחבר אורן, דברי החבר יצתקי, דברי התבר
 אברמוביץ וגם משחו מבךטוב. לדעתי, רק אברמוביץ יצא בשלום, ואולי גם
 בךטוב. על האחרים לא אוכל לומר זאת. בךטוב יודע שאי אפשר היה
 שאנתנו נכבוש את לבו של נהרו. ולא, חלילה וחם, מפני שלנהרו יש
 אינטרסים מסוימים — לא עקרונות נעלים, כי אס אינטרסים תולפים שברגע
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 מסוים קשרו אותו עם מה שנעשה בפלשתינה, כמו שקשרו גם תנועד. גדולה
 אחרת עם האמנדים בפלשתינה — לא, בךטוב איננו תובע את תשבון
 הציונות והפועל העברי מנהדו. הוא אמר: בכם האשם, הקליפה הנפסדת של
 הסברתכם קילקלה. הוא יודע שאנהנו הופכים בני-אדס טובים לאנטי־ציוניס.
 וכשאתה שואל לכיבושים של ההסברה האחרת, אומרים לד בקול־מנצתיס: מק־
 גוברן! אדרבא, אנו שמתים לידידותו של מק־גוברן, ושמא יש גם להסתדרות
 חלק בו? כל הלקי האופוזיציה שלנו מהזיקים בטליתם בשלושת־ארבעת
 הברי הא. ל. פ. (״מפלגת הפועלים הבלתי־תלויה״). אגלח לכם איסוא כי
 לפני עשרים ושתים שנה, באתד מביקורי הראשונים בלונדון, הסברתי את
 ענינינו להנר ברוקויי, והוא גם הדפים את דברי־הראיון בעתונה של א.ל.פ.
 וגם לאהד עשר שנים, לאחר 1929, שוב הדפיסו שם מאמר שלי. ובכן, גם

, נפתחה אותה דלת. ,  בפני אנשי ה״קליפה הנפסדת

 ההבר ריפטין אדיב יותר מההבר בךטוב. הוא איננו מאשים אותנו,
 חלילה, בקליפת הסברה נפסדת. הוא רואה אותנו ראיה היסטורית. הוא אומר:
 האנשים האלה הם בני תקופה אחרת, היה להם להט ״לגשר בין חציונות
. מתוק מדבש! אנשי מפלגת פועלי ארץ-ישראל ,  ובין הדמוקרטיה הפורמלית,
 מה להם ולדמוקרטיה אמיתית, לשריון כלכלי, לסוציאליזם ? עולמם עומד על
 דמוקרטיה פורמלית, על סדרי פרלמנטריזם וכדומה. מכאן אנו למדים
 שהעולם הרוהני של דגניה, כנרת, של יוצרי ההסתדרות התקלאית, של
, של יוצרי ספרות העבודה, אינו ,  מקימי ״הפועל הצעיר״ ו״אהדוודהעבודה,
 אלא של דמוקרטיה פורמלית, לפי הערכתו ההיסטורית של התבר ריפטין.
 ודאי היה זה עולמם של גורדון ושל ברנד. ומובן שאנשי דמוקרטיה פורמלית
 מוצאים דרכים אל בני־אדם שכמותם, שאף הם אין להם כל ענין בשינוי
 סדרי הברה וסדרי עולם. לפיכך ידעו לפנות אל אנשים מן ״העולם הישף
 כמו _ונךרולךה׳ לוגגה, וךקול, טרולסטרה, בראנטינג, צ׳רנוב, בלום, הנדרםון,

 דבם, לנםבורי ושכמותם — כולם אנשי ״דמוקרטיה פורמלית״!

 אל נא בהפזון, הבר ריפטין. אם עולמנו הרוחני, מה שאנתנו עושים,
 מה שעוסק בו הבית הזה, זוהי דמוקרטיה פורמלית, אזי מה אתה? ומה
 משמר־העמק ? ומה מדהביה ? האם על ידי תוספת מעט שמנת של דיבורים
 על דיקטטורה עושים מן הדמוקרטיה הפורמלית שלנו משהו אתר ביסודו?
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 אם כל הבנין הזה שלנו אין לו חשיבות סוציאליסטית גדולה, אין בו תוכן
 אנושי גדול, אין בו מלה עצמאית שהפועל בעולם ישמע אותה ויכבדנה,
 אזי גם התוספת שלכם, אותם הדברים שהעתקתם מכמה קונטרסים לועזיים,

 הם לא יהפכו את הדמוקרטיה הפורמלית הזאת למשהו אהד ביסודו.

 ועתה לעצם הענין שאתם קוראים לו אורינטציה, ואשר פיינשטיין
 אמר עליו: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים אורינטציה. והפעם לא
 על אורינטציה ציונית שלי, הידועה לכם למדי, כי אם על אורינטציה

 סוציאליסטית שלי.

 לא קל הדיבור בזה. נזכר אני במעשיה שקראתי לפני כמת שנים.

 באתד משבטי הכושים באמריקה היתה אשד. זקנה, שיצא לה שם כהטפת.
 פעם אתת נתאספו כמה בני־אדם תשובים נושאי משרד. וביקשו ממנת
 שתנאם לפניהם, והיא שתקה. תמהו האורהים ושאלו אותה מדוע היא
 מהרישה. השיבה: רבותי, אתם כל כד מלאים מעצמכם שלא נשאר בכם
 מקום להכניס משהו. אף אני חושש כשאני נתבע לשיהה על הסוציאליזם,
 שהשומעים כל כד מלאים מעצמם, נתמלאו כל כד, ששום דבר אינו יכול להדור
 לתוכם. ולמה להם לשמוע אותי או להתוכת אתי, כשאסשר להכניס אותי ואת
 הסוציאליזם שלי במרכאות והסל ? כלום צריד דוקא להתוכת אתי ברצינות על
 השקפותי ? מספיק לכתוב שאני,,סוציאליסט״ והענין מסודר. אין צויד להוכית
 למישהו, אפילו לילדי ״השומר הצעיר״, שאני טועה. ואפילו התנגדותי להלוקה
 אינה ראויה אלא למדכאות. כלום זכאי אני לתלק בעולם הבא כשאר המתנגדים

 לתלוקה ? לא. אין אני אלא ״מתנגד״ לתלוקה, מתנגד במרכאות.

 זו שיטה רווהת בויכוה. ומובן מאליו, שאין טוב ממנה לברר וללבן
 דברים. והסוציאליזם, כידוע, נושע מדרך זו של ויכוה. יש, למשל, אמה
 מונת בעל משמעות כלכלית או סוציאלית מסוימת, ומי שקבע אותו התכוון
 לגופו של דבר פשוטו כמשמעו. אך למהר נעשה זה שס־גנאי שאסשד לגלגל
 בו ולזרוק אותו, והוא נדבק בד כמו קוצי תשעה־באב. מי שקבע, למשל,
 את תמונת ״בורגנות זעירה״ לא התכוון לפולמוס. אתר כד נכנם הדבר
 לרתוב הויכות כגנות. אין צורר לומר עליד שאתה גנב או רמאי, מספיק
 לומר שאתה ״אקלקטיק״ או ״זעיר־בורגני״, ואזי גם אין צורר להוכית כי
 לא צדקת. עשרות שנים היתד. הציונות קרבן לשיטודויכות זו: הכריזו
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 עליה שהיא ענינה של ״זעיר־בורגנות״, ודי. עשרות שנים חיתח ספרות
 ה״בונד״ וה״איםקרה״ הופכת בטרמין זה ישר ותפור, ונהנית חנאח עצומת,
 והענין עלה לה בזיל־הזול. עתה מתהילים להנהיג מנהגים כאלה בדרכי
 הויכות שלנו. עתה אמנם אין משתמשים ב״זעיר־בורגנות״ דוקא, כי מרוב
 שימוש נםתאבה, ואפשר משום שכולנו זעיר־בורגנים. לסתות, בני זעיר״
 בורגנים. אגל עם שינוי העתים מתחדשים מונחים, והם באים לעזרה. תאם
 יש צידד לרדת עם אנשי מפלגת פועלי ארץ-ישראל לעומקם של דברים ז הן
 אפשר לכנותם רפורמיסטים, םוציאל־דמוקרטים, וכל תינוק שבא מתוץ-
 לארץ יודע שאין אסון גדול יותר לעולם מםוציאל־דמוקרטיה. האם הובה
 לראות שיש איזה הבדל יסודי מאד בין מה שעשה הפועל בארץ ומה שעשתה
 הם. ד. בעולם? מספיק לומר: זוהי המפלגה הםוציאל־דמוקרטית בארץ־
 ישראל, וכל התשבונות נגמרו. האם יעזור לנו, לאנשי העליה השניה או
/ אם נאמר בלשון בני יעקב: ״כנים  ״אתדות-העבודה״ ו״הפועל הצעיר,
, ? האם א. ד. גורדון היה רפורמיםט?  אנתנו, לא היו עבדיך רפורמיםטים,
 האם יוסף אהרונוביץ היה טיפוס של רפורמיםט? הם היו יכולים להיות
 אפיקורסים גמורים לגבי כל מיני תיאוריות מקובלות בעולם הסוציאליסטי,
 אד האפיקורסות שלהם לא היתה רפורמיסטית, כי הם היו שייכים לטיפוס
, לשעה, , המודד את כל צעדיו ״בתגועה״ לא ״בהצלתה, ם י ש ג מ ם ה ד א  ה
 כי אם באמורהמידה של הנאמנות לאידיאה, של ההתקדמות לקראת

, אמות  ״המטרה״. האם צריד אני להעיד על עצמי שמעולם לא עמדתי בד
 של רפורמיזם? היה דוקא זמן שהרפורמיםטים היו מגנים אותי ואת הברי
 שאנתנו םינדיקליםטים, ושהיינו צריכים להגן על הקבוצה שהיתה בסתירה
 לתיאוריות ששלטו אז באירופה, בין אצל הרסורמיםטים ובין אצל הרדיקלים.
 האם צריד להסביר שתנועת פועלי ארץ-ישראל איננה רסורמיסטית, שכולה
 להט של יצירה ושל שינוי, אם כי היא הולכת בדרכים אתרות מהמקובלות,
 מפני שהן דרכיה של ההניה הארץ־ישראלית ? ומי שמדביק על מצהנו תו
 של רםורמיזם פטור כבר מלהסביר במה ולמה הוא מתנגד לדעתנו. ולאהר
 שהמונהים הישנים לא הספיקו יצא מבית־הצורף של הקומאינטרן מונה
 הדש: םוציאל־סאשיזם. והנה עתה נזדמן מטבע הדש: ניאדםוציאליזם.
 אינני יודע אם רבים בארץ-ישראל קראו על הניאו־סוציאליזם, וגס בספרות
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 הסוציאליסטית בעולם, עם כל התסיסה שבה עתה, אין אדם עוסק עתה
 בניאו־םוציאליזם, אד בבוקר־עבות אהד הקיצו בני ארץ־ישראל משבתם
 וגילו, כי למראשותיהס עומדים דה־מאן ומרסל דיא, ו״התטאיס״ שבגללם
 מתים, רתמנא ליצלן, תינוקות אצל פועלי את־ישראל אינם אלא ששטוסים
 אצלנו במתשבותיהם של הללו, ולפתע־פתאום נעשינו כולנו תקרנים גדולים
 בהיסטוריה של תנועת הפועלים: מי בגד, מתי בגד, היכן בגדו. אגב,

T 

 הבגידה היא נושא מענין, והיה זה דבר מועיל אילו ניתן ספר רציני על
 תולדות הבגידות השונות בסוציאליזם. אבל אצלנו אין עוסקים בזה לשם
 ידיעה כי אם לשם דיסקוםיה. ולשם הדיםקוסיה יש צורך להכריז שיש
 שני גזעים בסוציאליזם, גזע הנאמנים וגזע הבוגדים. מי שקרוי שמאל —

 הזקה עליו שהוא נאמן, ומי שקרוי ימין — מובטת לו שיהא בוגד.
 אד מה יהא על תיאוריה נוהה זו כשעדע כי בלבנובה המרכסיסטית
 השמאלית ומוםוליני — שניהם בני גזע אהד! שהאגף השמאלי בצרפת
 נתן כמה וכמה בוגדים מסורסמים: רושםור, שהיה הבר הקומונה הפריסאית.
 הרוה, האנטי־מיליטריםט המפורסם. וכמה בוגדים נתן הקומוניזם הצרפתי:
 דודיו, פרוםאר ושכמותם. בין המנהיגים ההשובים בסוציאליזם הצרפתי
 הכשר (לא ניאו־סוציאליםט, הלילה) היה פול פור, עמוד־ד״תווד של המפלגת.
 לסני עשרים שנה היה לי אתו משא־ומתן. היה אדיב למדי׳ אד הרגשתי
 שהוא חסר־אהדה. יצאתי עם יארבלום ואמרתי לו שאין זה מנהיג לפי
 טעמי, ויארבלום הוסיף שהוא תש בו שמינית שבשמינית אנטישמיות. אתר
 כד היה תותר תתת בלום. יש להניזז שתלקו בהשלטת פטן שקול כנגד תלקם
 של כל חניאו־סוציאליםטים, והן הסוציאליזם הצרפתי נתן עוד קודם לכד
 את מיליראן וףויאני ובריאן, אשר תנועת הפועלים לא היתה להם אלא שלב
 בקרירה. היש דמיוךמה בין דרכם של אלה עם דרכו של ציבור פועלי

 ארץ־ישדאל ז איז לד דבר מגוחד יותר מאנלוגיה זו.
 אני נזכר כי באמריקה לא היו ה״גינוסך שלנו, אשר התחנכו על
נד/ נותנים אמון בדבס: הן הוא ״הרץ־םוציאליםט״ (סוציאליסט  ברכי ה״בו
 של חובת־הלבבות) ואין לו כל שיטה מדעית! כיצד אפשר לםמיד עליו ז
 הם אמנם תתרו לעלות מעלה מעלח ותגיעו למכונית פרטית ולחנות גדולת
 או קטנה, אך ״התפיסה המדעית״ היתד. להם ולא לךבם. ועתה זימן הקדוש־
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 ברוד־הוא ליהודים כשרים הוכחד. ניצתת — את דה־מאן. מדוע ענפבים
 אותנו אליו ? היש איזה קשר רעיוני בין נפתולי מתשבתו של דדדמאן לבין
 מת שמתרחש בעולמנו? האם להשקפותינו הציוניות הגענו מתוך דה־מאן
 דוקא? הואיל ודה־מאן ניצל ספרות עצומה שנכתבה לפניו ואתר כד חגיע
 למה שהגיע, הרי לך ראיה ניצחת ש״כל באיה לא ישובון״. אך האם היה

 דה־מאן בךיהיד שהםוציאליזם לא היה בשבילו אלא פרוזדור?

 לא מוםוליני ולא לול ולא אלפי הקומוניסטים אשר מצאו את דרכם
 לנאציזם מהווים פרובלימה וסכנה — הן הם לא כתבו ספרים לביקורת
א ו ר — ה פ  המרכסיזם, אבל דה־מאן, שהיה תלמיד אדוק ונעשה מ
 הפרובלימה והוא הסכנה. למה אתם מחפשים אנטי־מרכסיזם אצל דה־מאן
 דוקא, שאיני אלא ״תלמידיי שביקש לסגל את המרכסיזם ל״זמנים חחדשיס״?
ט תתריף ם י ם כ ר מ ־ י ט נ א  לכו אצל גוסטב לנדואר, שהיה, דומני, ח
 ביותר בדורנו, ושום אדם לא יפקפק במהפכנותו. מדוע אתם מבקשים לכם
 היים קלים כל כד? יש אנטי־מרכםיזם המור מאד, שהרכות אתו אינו כל
 כד קל, וכדאי להכירו. ובחוג זה יכול אני לומר: א. ד. ג ו ר ד ו ן לא נזקק
 לדה־מאן. וביקרתו שלו על כמה תופעות בעולם הסוציאליסטי יש בה כמה
 דברים העומדים בעינם, גם כשאין מקבלים כמה מסקנות שהוא ביקש
ד לא הלך לקבל היתר־ביקורת ממנהיגים מוסכמים. נ ר  להםיק. וגם ב
 הרבי מקוצק, שהיה מדבר בגנותה של ״הפרומקייט״, שאינה מבתינה בין
: יש מי שירא את הקדוש־ ,  עיקר ובין תפל, היה אומר: שתי מידות ב״יראים,
 ברוך־הוא, ויש מי שירא מפני ה״שולחן ערוך״. ברנד — לא היתד. בג גם

 בעניני סוציאליזם, מיראת ה״שולהן ערוד״.

 עוד נוהג נאה בויכוח: כותבים עלינו בלשון רבים — ״הבן־גוריונים״
 ״הרמזים״, ״הליבנשטיינים״ האומנם כל כד רבים הם אצלנו? אפשר

 הם מיותרים?

 וכשרכוה מעין זה עולה לשלב גבוה יותר קובעים: ״פשע פלילי״
 והסל. ואתה צא והסק מסקנות. כשאני קורא ספרות כזאת, היוצאת מעטם
 של בני־אדם הלבושים הולצות בתולות ומעיינים בספרות פוליטית־מודרנית,
 רואה אני לסני — יםלתו לי — את אבות אבותיהם לפנים בישראל שהיו
 מענישים את ״הפושעים״ והעבריינים ב״קונה״. היה זח מין לןרצר על יד
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 ביודהכנםת, ויהודים יראים ושלמים, אשר כר ברהב לשלטון לא היה להם,
 היו יכולים כאן לחשוף את תקפם ולהינקם באפיקורסים. אל נתן

 שינהיגו ״קונה״ בקרב פועלי איץ-ישראל...

 אורינטציה סוציאליסטית — מה פירושה? האם היא ענין של קריאת
 ״הידד״ או היא מתייבת למשהו? כל מה שהסתובב כאן על ציר זה לא
 יצא מגדר דיבורים כלליים. אני רוצה לדעת: אם אקבל את האודינטציה
 של אהד מפלגי האופוזיציה — על מה אתחייב? האופוזיציה כולה אומרת
 בקול אחד: ״אורינטצה על כותות המהר״. מכאן אתה למד, שכל מי אשר
 איננו אתם האורינטציה שלו חיא על כוחות אתמול. מי פתי ויבחר בגורל
 כזה ? אין לי איפוא בלתי אם לבקש שיפרשו לי את הפםידוניס הזה, יסתתו
י הם כותות המהר. כל מי שירצה או רק מי י ן מ  את הסוגרים ויאמרו מ
 שקיבל איזו ״גילדיה״ לכך? פועלי אנגליה למשל, מה הם — אנשי־מהר
 או אנשי־אתמול? פועלי אמריקה, אשר שתי הסתדרויותיהם הגדולות —
 ה״סדריישן״ ו״םי-איי-או״ — שלתו לנו טלגרמה של ברכה, מה רם י וד.מ4כי

 אירופה הכבושה וחמוני סין וחודו? למי חם, למחר ̂א ליום־אתמול?

 היה לי הרושם שהנואמים המדברים בשם כוהוידהמחד מתכוונים
 לכתובת מסוימת: הס מוציאים מתשבון את אמריקה, את אנגליה והדומי־

. אנתנו — איננו כוחות־מהר... ו נ ת ו  ניונים. הם מוציאים מתשבון א

 אם זהו הפירוש של ״כותות־מהר״ — מדינה אתת בעולם — הרי זה
 תידוש תיאורטי גדול. הידוש גם לגבי המרכסיזם. לא מרכס ולא המרכסיזם
 לא העמידו את ההיסטוריה האנושית על הגזע הסלבי דוקא, שכל טוב העולם
 וכל הכוה המהפד והבונה של העולם אך ממנו יבואו. כד ראה אולי באקונין,

 לא המרכסיזם. לגביו הרי זה תידוש דיאלקטי ממש.

 כשאתה מאזין לכמה דוברים ומבקש לעמוד על דעתם אתה מוצא,
 כי הידוש םדרי־העולם מצטייר אצלם באופן פשוט ביותר: הצבא האדום
 ילד מחיל אל חיל, ממדינה אל מדינה, ויביא גאולה לעולם. החברה האנושית
 ההדשה תקום כתוצאה של פלישה. המונח ״אורינטציה״ מאבד כאן את
ה — ראיה פוליטית של כותות שונים ועובדות שונות, ל י מ  משמעותו ה
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 התבוננות למה שאפשר להשיג ממדינת זאת ומה ממדינה אהדת. השימוש
 במונה אורינטציה יוצא לגמרי מתהומים אלה ונעשה מושג דתי־משיהי,
! הרי מופת לעולם, מופת להיסטוריה ש ד ק ה ו א ה ר ז  ותכנו: כ

 האנושית. איז לד אלא להידבק בו. השאר יבוא מאליו.

 וה״כזה ראה וקדש״ הוא שגורר אותנו, על כרתנו ושלא בטובתנו,
 לתוך ויכוה עיוני. אין לי שום צורד בויכוח על גורל הסוציאליזם ברוסיה
 הסוביטית. יש לי סבלנות. עכשיו אני מעונין רק בנצתון, ואני מאתל אך
 הצלהה לצבא האדום, ואני בטות כי למען הצלהתו אין הוא זקוק כלל שאני
 אראה את ההיסטוריה של העולם בדור אתרון ככתוב במהדורה אתרונה של
, אף אינו זקוק לתתימת־ידי שהסכמתי להסכם םטאליד נ  תולדות ו. ק. פ.
 היטלר, שהסכמתי בשעתו ושאני מסכים עתה לשעבר. הוא אף אינו תובע

T 

 זאת ממני. ואני יכול לדתות את הבירורים ההיסטוריים הללו לאהד הנצהון.
 ואני מנית שלאהר המלהמה ולאתר הנצתון יהית מקום לבדיקות רעיוניות
 הגונות. ואין לי שום צורר לברר שאלות אלה תתת לתץ ידיעות מן התזית.
 אלא שיש מספסרים בידיעות מן התזית ורוצים לנצל את מצב ד״תזית

 ולכיף עלינו דעות, ולפיכך אני פונה אל הויכות מאונס.
 בעלי האירינטציות מסתפקים בדיבורים מצלצלים, סתמיים וכוללים,
, הנובעת ת י ט ר ק נ ו ק ת י י ב ו ת ה  ואני מבקש שיאמרו לי מהי ה ה ת
 מאותה אורינטציה. בנימוק של מדיניות ציונית דורשים מאתנו ש״נקבל״
 אורינטציה מסוימת, ואני שואל: מה פייוש הדברים ״לקבל״? תהילה
 תובעים תביעה צנועה: לקבל ,,מפעל־בניה״. מדוע לא? האפשר ״לקבל״
 אותו לבדו בלי משטר מסוים? ויהא שתובה עלינו למען הציונות ״לקבל״
י נ ט רן, או תובת א מ י ה ק ו ל  אותו משטר. האפשר ״לקבל״ א^תו ב
 עלינו ״לקבל״ גם את הקומאינטרן? ו״עם הקומאינטרן״ — מה פירושו:
 בלי עצמאות של מפלגות ארציות, כנהוג בקומאינטרן, או שלנו תינתן
 פריבילגיה מיוחדת ויניחו לנו עצמאות? ומה זה בלי עצמאות? תוששגי
ם ״השומר חצעיר״ יחול ביטול תעצמאות. הן למפלגות ש  שגם על ה
 הקומאינטרן יש איניציאלים ידועים. כאן בארץ זה נקרא פ. ק. פ. מי שתולה

 1 [ו. ק. • — ראשי־תיבות ברוסית של המפלגה הקומוניסטית הכל־רוםית]



ן ו ם ל נ צ  8* ב. כ

 את תקותו באירינטציה צריד שיהיה מוכן לקבל צו מהמרכז. מי שאינו
 מוכן לקיים כל מה שהקומאינטרן יצווה עליו — אין, למעשה, בינו ובין
 הסר־אורינטציה ולא־כלום. חםידי־האודינטציד. הן תייביס לדעת את

 תולדותיהם של ״21 הסעיפים״ לפחות.
 אני מתעכב על שאלות ארגוניות, כביכול. ויש גדולות מאלת. האפשר
 ״לקבל״ את רוסיה הםוביטית בלי לקבל את תורת הדיקטטורה של מפלגת
 אתת? מי תהיה אותה מפלגה מאושרת, שלה נמסור כולנו מרצון את זכות
 הדיקטטורה עלינו? ושאלה דקה יותר וקובעת יותר מכל שאלה אתרת:
 האפשר ״לקבל״ את הבולשביזם רק כדוקטרינה פוליטית בלבד ולא לקבל
 את האתיקה הבולשביסטית, שמאיר יערי נוקט לגביה את המונה ״רלטיביזם
 מוסרי״! מונה זה מסמן שיטת מוסרית מסוימת. אמיתי, טוב, צודק, יפה,
 מותר הוא כל מה שנדרש לנצחון — חיום של חמעמד, מחר של המפלגה,
 מחרתים של המזכירות. והיפוכו: כתב, רע, מכוער, אסור — כל מה שאינו
 רצוי למעמד, למפלגה, למזכירות. והמסקנה: הדברת כל מי שמעכב את

 ד

 הגאולה, דיכוי כל מי שתושב אתרת. וכל מי שהושב אתרת ממילא מעכב
 את הגאולה. אני נזכר בסיפור קטן של פרץ, שנכתב לא לשם ויכוה פוליטי:
 מעשה בהוא והיא ומשל בתפוח. דןשקה נפשו בתפוה, הוא מוכן לבלוע
, אותי בלבד, רצינד בי —  אמזג אד התפות אומר לו: אין אתה יכול ״לקבל,
 עליך לבלוע גם את העלים והבדים, וגם את הגזע ואת השרשים ואפילו
 את העפר. ומי שמגיש לנו את תפוח־האורינטציה אל ירגז אם אנו שואלים
 אותו: כיצד הוא מתכוון לחאכילנו — את חתפוח לבדו, בלי כל מה שהוא

 צמוד אליו?
 מעין קרדו. אין אני יכול לבחור לי מתוך תנועת הפועלים את הטוב
 בעיני ולומר: אלה שלי ואלה לא שלי. נושא אני את מכאוביה ותחלואיה
 של תנועת הפועלים כנטל מר אשר אין אני יכול להפקיע את עצמי ממנו.
 הבולשביזם — יהיו מקורות גידולו אשר יהיו — איננו בשבילי דבר שצמת
 מחוץ לתנועת הפועלים. כל כמה שיהיו לי אתו חשבונות מרים — ואין אלו
 השבעות של יהודי בלבד, כי החשבון חסוציאליםטי אתו התחיל עוד
 קודם — בשבילי הוא אהד הגידולים של המשפהה, ומי שרואה אותו

 כבךהמשפחה כואב עליו ביותר.
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 רוסיה הסוביטית היא בשבילי תופעח היםטורית־עולמית, ועם תיםעות
 היסטוריות, כמו עם גילויי פותות הטבע, אין מתנכהים. לנאי שבבין אותם.
 ואילו היינו משותתים באוירה של התבוננות ורצון להכיר ולדעת — לא
 היה לי כל צורר לדבר אליכם כאיש ריב ומדון. אד לא כן הוא כשבאים
 אלינו ואומרים: כזה ראה וקדש! אז אתה תייב לעמוד על נפשד ועל נפש

 היקר והקדוש לך.

 במידה שמגיעים אלינו קולות מן המערב, מן הארצות האנגלו
 סכסיות, יש לומר כי המחשבה הסוציאליסטית איבנה קופאת על שמריה,
 היא למדה הרבה בשביס אלו, והיא לומדת תוך כדי המלהמה. יש לחניח
 כי גם ברוסיה אין הדברים עומדים עתה במקום אהה אך כשאבי שומע כמה
 דיבורים אצלבו, בראה לך כאילו אגשים עוד יושבים בציממלה וכל הלד־
 מתשבתם הוא ״מודל 1917״. הרבה לועגים בימיבו לגברלים, שתמיד הם
 מתכובבים להבהלת מלהמה, אלא לא למלחמה שעתידה לבוא, כי אם לקודמת.
 יש גם מין רבולוציוברים שכל ימיהם הם הוגים במהפכה ומתכובבים למהפכה,
 אלא לא לזו שעתידה לבוא כי אם לקודמות — הם הולמים על כיבוש
 הבסטיליה, הם לומדים את תורת הבריקדות ברתובות פרים, עכשיו הם
 לומדים כיצד להפיל את קרבםקי. שבים רבות היה רווה טיפוס הרבולוציובר
 שהיה עומד לפבי ראי־ההיסטוריה ועושה תעניות של רובםפיר, ובבוא השעה
 לא בשאר לו מכל תורתו אלא העניות שעבר זמבן ובטלת פעולתן. אותו סוג
 של רבולוציובר כשהוא משקיף עתה בראי מבקש לשוות לעצמו לא דמות
 של רובםפיר, כי אם דמות של לבין. יש סוג של בני־אדם שלהם גרם לבין
 בזק ללא תקבה, והם הם המאמיבים שהם תלמידיו. יש שאדם קונת כרטיס
 של לוטריה וזוכה בפרס הגדול. למי זה איכפת לכאורה? אך אלפי בבי־
 אדם, המצפים לפרס הגדול, בהרםים על ידי כך. היתה סיטואציה עולמית
 מסוימת, ולנין הוציא את הפרם הגדול. אין אבי בא עתה לשפוט מה עשה
 בזכיה שזכה. אך כשכל מפלגונת וכל ליגונת יוצרת לעצמה אוירה ש^
 ״אמיגרציה פוליטית״, ומכינה את ״הרבולוציונרים המקצועיים״ שלה, וכבר
 גאה על היום בו תהיה היא, דוקא היא, האותזת בשלטוךיחיד — כי הן אין
? — הדי זה עשוי ה  פרם גדול אלא אחה ולמי תהיה גדולה זו אם לא ל

 לבדת את הדעת גם בימים קודרים.
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 אומרים לנו: ואתם מה חושבים — בעולם ישאר הכל כמו שהיה ז
 כאילו היושבים כאן אינם עושים דבר אלא יושבים על הכלים ושומרים לבל
־  יפול צרור ארצח מסדרי חעולם הקיים, ויש צורך לגלות לנו אמריקה ־
 שלאחר המלהמה צפויים לנו ״זעזועים״. באילו יש צורר בהשפלה רבולד
 ציונית מיוחדת ובהידור תתושת העתיד, כדי לדעת שמלחמה עולמית,
, שהיא מלתמת המוני־המובייאדם, מלתמת מיליונים ת א ז  ועוד מלהמה כ
 עובדים, והנישאת על כתפי מיליוני עובדי־תעשיה, ושהיא הורסת נכסי•
 דורות ומערערת יסודוודהיום, וזורקת המוני־המונים מיבשה אל יבשה,
 אפשר לה שתשאיר הכל ״כדאשתקד״. הזאת היא עתה השאלה, אם יבואו
 ואם לא יבואו ״זעזועים״? אם דרושה לכס תתימתי על שטר זה מוכן אני
 לתתום יהד עם האופוזיציה. והן כל סוציאליסט רציני, אשר יסורי־הדור לא
 עברו עליו לשוא, הייב לשאול: האומנם די לו לסוציאליזם בזעזועים בלבד ?
 אתרי המלתמה הקודמת היתד. תקופה של זעזועים מהפכניים, והם
. מה נעשה, ה פ ו ק ת ת ה ו א נ ד ס ס ה  הקיפו את רוב ארצות אירופה — ו
 וכיצד נהיה, וכיצד נתארגן — שהפעם הזאת לא יתהוללו הזעזועים
? הזעזועים עצמם אינם זכותם של הסוציאליסטים. א ו ש  המהפכניים ל
 המלתמות מביאות אותן, מפולת המשטרים המתמוטטים מביאה אותן. זאת
ת בבוא ו ש ע ה ל  תהא זכותם של סוציאליסטים — אם הם ידעו מ
 הזעזועים, כיצד לרתום את חנתשול באפיק של בניית עולם חדש. והאם
 בזה שנדבה עתה לצרוה: הידד, הזעזועים! נלמד לדעת מה עלינו

 לעשות ?

 שמענו מפי רבולוציונרים מסוג ידוע ושמענו בארץ מפי רביזיונים־
 טים, כי בריבוי דמים הדרת מהפכה, אך הרבה דמים נשפכו וישועת
 הסוציאליזם לא באה. האין זה מתייב כל סוציאליסכדתושב שיכוון את כל
 מתשבתו לכך, מה יש לעשות שהזעזועים לא יצאו לבטלה, שבני־אדם יחנו
 מה עליהם לעשות, כיצד לבנות בתוך התוהו נבוהו, ושלא ישתלט על
 ההמונים איזה מנוול, חולזדדוח, שואף־דמים, משידדשקר ? או שאנהנו נמלא
 את תובתנו למהפכה בזה שנשמה ונגיל ונריע הידד לכבוד האורינטציה

 ההדשה, הפוטרת אותנו מדאגות יתירות ?

 אפשר קראתם אתמול ב״דבר״ קטע, שהגיע אלינו, מנאומו של
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 בוץ. בוין מהו, איש־המחר או איש־האתמול ? או שמא אין הדבר תלוי אלא
 בהצבעה, לפי סיעות שהן הייבות לדעת זאת מראש. ראיתי את בוץ במצב
 קשה למדי, כשעמד בודד בועידת מפלגת העבודה באדינבורג, מול שמנה
 וםלתה של המפלגה, ביניהם לנםבורי הפאציפיםט וקריפם הרדיקלי, ודרש בכל
 הפשטות שהפועלים יתמכו בזיוךהמדיגה. אז ראו בו את האדם העומד על
 התהום, עוד מעט ויגלוש אל מעבר לתנועת־הפועליס. הדבר היה בסתיו
 1936, בעצם מלתמודםפרד. והללו שדרשו עזרה צבאית לספרד לא הסכימו
 לכד שהמדינה הבורגגית תזדיין. והאיש התקיף, המגושם, רהב־המידות,
 המדבר בפשטות של אכר ובשכל ישר של אכר, עמד ודיבר בכות עצום
 ובקול רוטט על מה שצפוי לו לפועל האנגלי ולביתו ולהישגיו מידי היטלר.
 והנה אדם זה, שרבים ראו אותו כריאקציונר שאין לו תקנה, נעשה לאהד
 שנים מועטות האדם אשר אנגליה כולה ופועליה בפרט — והאגף השמאלי
 בתוכם — תלו בו תקוות מרובות, יתר על כל תבריו. אינני יודע לשפוט עד
 כמה הצדיק בוץ את התקוות שתלו בו׳ אד ידעתי אז, כשם שרבים רואים
 זאת עכשיו, שהוא ראה ב~1936 מה שלא ראו משכילים ותיאורטיקנים

 גדולים ממנו.

: ראשית, צריד , ,  וגם עתה דיבר בוין דברים פשוטים ו״אל הנקודה
 לבער את העוני והמחסור, והסתערות מהפכנית בלבד לא תספיק לכד. ושנית,
 אין זה לפי כוחו של אדם יחיד, של אורגניזציה יהידה, ולא של מדינה
ל יעמדו י ה ד י ו. רק אז אפשר יהיה להשיג את המטרה. כ ה  יהידה. דרוש ש
 כך רואה את הדברים פועל בךפועלים, צלול־מוה ויודע מה זה כוה. הוא
 איננו אומר: אני ואפסי עוד. הוא איננו משליך את יהבו על הזולת, על איזה
. הוא יודע כי התנאי לכד שמלחמה זו לא תצא לבטלה ולא תהא ,  ״עם נבהר,

. ד ת ל י כ  הרת מלחמות הדשות הוא — שהפעם יעשה ה

 ואם שואלים אתם אותי לאורינטציה — הרי זו האורינטציה שלי.
 רוסיה יצאה מן המלחמה הקודמת באיזולציה, ואיזולציה זו עומדת להסתיים
 במלהמה זו. והאירינטציה שלנו היא לא על פלוני או על אלמוני, כי אם על
 הקמת עולם אשר הכל יקחו בו הלק. והואיל ואני מאמין שהכרתי להתהיל
 דף הדש, אין לי כל צורך לטפל בכמה תשבונות ישנים, אם לא יכריהוני לכר.
 ולפיכך אני מרשה לעצמי לא להגיב על כמה דברים שנאמרו כאן׳ אד יש
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 דברים שמהמת התפקיד ההינוכי שהם עשויים למלא הייב אני להסתייג מהם.
 לפני כמה שנים, בשיתות עם נוער, הגדרתי את תנועתנו כתנועה של
 קונםטרוקטיביזם מהפכני. יוקד בה הרצון לשנות שינוי רדיקלי את משטר
 היינו, הלאומי והסוציאלי. אך כל עם ועם עושה את מהפכתו לפי הניתו.
 וכבר אמר ברנד: המציאות היהודית הפוכה מעיקרה, ועם שהייו מפולת
 עושה את מהפכתו על ידי בניה. והמהפכנות האמיתית בישראל צריכה היתד!
 למצוא את צורותיה שלה והיא מצאה אותן. שאילמלא כד — לא היינו עתה
 מסובים כאן. ומי שמביט אל העולם ההפוד והעקוד בדור זת יכול לתניח
 שהמהפכה הבאה עלינו תהיה הרת מגמות קונסטרוקטיביות אדירות בכל

 שטהי ההיים.
ה במצור, עתה י  נאמר כאן: הסוציאליזם במצור. הסוציאליזם ה
־ לפי המוני נושאיה ולפי תכנה  חוא במלחמה. המלחמה הזאת היא ־
 חאוביקטיבי — מלחמת־אזרחים עולמית. ואף על פי שבכל מחנה יש
 מעכבים מבפנים, היא הולכת ונעשית יותר ויותר מלחמת־אזרחים עולמית.
 הסוציאליזם היה מזמן נעשה גורם יותר מכריע במלתמה זו, אילמלא
 ההסכם האומלל בין היטלר וםטאלין. אילו היתד. המלהמה גגד היטלר

ה בהשתתפותה של רוסיה. ל י ה ת  מ
 בשנים האחרונות שלפני המלחמה נפגשתי עם סוציאליסטים מערביים
 שנתנו כמה שנות היים לרוסיה הםוביטית. לה הקדישו את כשרונם, ואת
 מיטב תקוותיהם שיקעו בה. ואהרי המשפטים הידועים, ואהרי מה שהיה
 בספרד — היו רצוצים ואומללים. ישבתי עם אדם אהד שהיה מעמודי־חתוון״
 של תנועת הידידות לרוסיה הםוביטית, וראיתיו בשברונו כמי שסרב עליו
 עולמו. והסכם 1939 היה בשביל רבים מכריע בהייהם. מה רב ההבדל בין
 ערות נפשית זו, האוהבת והכואבת, ובין אותו צידוק־הדין ולימוד־הזכות,
 השמורים לבעליהם בכל עת תמיד. רק בימים האלה קראתי בעברית פיסקה
 על אנדרה ז׳יד, שבימי היותו בין נשואי־הפנים במוסקבה היו מנשאים
 ומקלסים אותו גם אצלנו. ועכשיו כותבים עליו: ״נפגם טעמו תאםתטי,
 משראה בתוצות מוסקבה את בוני הסוציאליזם להמוגיהם, לבושים בגדים
 פשוטים ודומים. אין זה כי אם הסמרטוטים של בני־בלי־בית בםימטאות
 הכרכים היו יותר לטעמו האסתטי...״ והרי לד הסברה מספיקה לשינוי טעמו
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 של סופר גדול. וחן חסד עשו בזה עם אנדרה ז׳יד ש״הםבירו״ אותו
 בנימוקים ״אסתטיים״ ולא בנימוקים שפלים יותר.

 על כל פשעים תכסה אהבה. לפיכד נמצאה נוםחח: ״חכרת בל-יגונה״.
 נוסתה רתבת־לב ועתיקודיומין. היא קדמה הרבה ל,.דיקטטורה הפרולי־
 טרית״. ידעוה בהצרות-הנםיכים באיטלית, ידעו אותה כל הדיקטטורים הרבים
 של אמריקה הדרומית. היא נעשית הידוש גדולי רק משהיא מצטרפת
 לאתיקה הסוציאליסטית. ואין אני דן עתה עליה כשלעצמה. כשבאה לידי
 איזו נורמת פוליטית או מוסרית אני שואל את עצמי: מה יכולים אנתנו
 לעשות בה? ואני שואל עתה: כיצד יכול משמר־תעמק להיעזר בתייו
 הוא בתורה של ״הכרה בל-יגונה״ ? כיצד אפשר לסיה לסדר את היתםים עם
 סיעה אופוזיציונית, עם תבריס שאינם מקבלים את ״הקו״? והאם אפשר גם
ל את ״ההכרה בל־יגוגה״ ב ק ת את ״הרלטיביזם המוסרי״ וגם ל ו ת ד  ל

 בקביעת מדיניות?

 והואיל ואין אנתנו מקבלים את האורינטציה בה״א הידיעה, שרק בת
 ישע ופדות, מצא ההבר ארם כי האורינטציה שלנו היא על ״קפיטליזם
 מהודש״. ודאי גילה זאת במצע של מפלגת פועלי אחךישראל, או במאנייתם
 של תברי קבוצות וקיבוצים ומושבים, שנפשם נכספת לקפיטליזם מתודש.
 ככה. ואוסר לו כדרד שאמר ברנד במאמרו הנפלא ״לפנים ולאתור״, אשר
 כדאי לשוב ולקרוא בו. הוא לא נתישן. את אתוזותי שלי לא תפקיע המהפכה,
 את ממוני בבנק לא תגזול ממני, והקפיטליזם המתודש לא יבטית לי מניות
 ודיבידנדים, — למה איפוא אבתר להיות נושא־שובל לקפיטליזם המתודש ?
 ומן הראוי להתבונן לנאומים הדוגלים כולם כאהד בשם ד״אורינטציה,

 אם כולם מתכוונים לדבר אתד. אנסת לשלות משם דיבורים אתדים.
 התבר ארם אומר: אין שתי אורינטציות, יש רק אתת. ומי שעוד
 קשר לו עם העולם הדמוקרטי, הרי הוא ״מתםל את הציונות״. בפירוש

 כד, מלים כדרבונות.

 והתבר עמית לבו רד יותר, והוא אומר: דרושה אורינטציה על
 כותות־המהר מבלי להזנית את המדיניות היום-יומית. ״טוב אשר תאהוז

 בזה וגם מזה אל תנת את ידיד״.
 והתבר יצתקי מרתיק לכת מארם. האודינטציה שלו נושאת לנו
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/ ובה מ ו ב ט ה י ם לנו מיליוני יהודים.  בכנפיה ״מדינה של פועלים ועמלים,
 כנגד זה אומר הוא: השיטה הדמוקרטית היא אנטי־יהודית בכלל.

 וההבר לויטה אומר: שום אורינטציה סוציאליסטית איבה צריכה
, לחוד ומדיניות להוד.  להזיק למדיביות הציונית שלנו. כלומר: ״אורינטציה,
 ובמדיניות אין לד אלא הפרימט הציוני \ יכול אתה לכוון את לבך לקראת
 כל שיטה שאתה תפץ, אך כשאתה עושה את שליתות־העם חייב אתה לעשות
 מה שהמדיניות ש ל ו דורשת ממך. היש הבדל בין הגדרה זו לבין ההגדרה

? ,  ״מה שטוב ליהודים,

 ועוד אמר לויטה, כי אורינטציה סוציאליסטית מסוימת שימשה
 מכשול על דרד המדיניות הציונית לגבי סםס״ר. ודיבור זה היה לפי טעמו
 של הקהל ונתקבל במהיאות־כפים. אם מה שאמר לויטה הולם את האמת,
 היינו — הזנתנו את האפשרויות הציוניות במדינה גדולה, רבת־כוח וגם
 רבת־יהודים, הרי זה פשע ציוני כבד מאד, וההנהגה הציונית ומפלגת פועלי
 ארץ-ישראל צריכים ליתן את הדין׳ אד לויטה, כדרר המתוכתים בעניניס
 אלה, איבו הייב לפרש מה היו ההזנהות שהזנהנו ומה היו המכשולים
־  שהכשלבו. כל מי שיאמר כי אבהבו הרשעים והאהרים הם הצדיקים ־

 מובטתות לו מהיאות״כפים.

 ההבר לויטה זרק את ההאשמה בצורה פוליטית. ההברה פ. אילבית
 אמרה זאת בדרד תיאורית: ״עשרים וארבע שבים היתה קיימת מריבה גדולה
/ מתבקש להוסיף: עד שקמתי! אכן  והיהס אליה היה של בוז והשמצה,

 ראויים אבו לכל הבא עליבו.
 לא זאת הפעם הראשובה, ולא במסיבות אבטי־ציוביות בלבד, כי אם
 גם בועידות ציוביות אבו רגילים לשמוע את הפזמון הזה: כל מי שמכת
 בבו — אבתבו ההטאים! אד הפעם הזאת באמרים הדברים בועידת פועלי
ם ע ט  ארץ־ישראל. ועל יד השולהן הזה יושבים רמז ושקולביק שבשלחו מ
ך ת למוסקבה, ולפבי כן שלהבו שמה לתערוכה התקלאית את ב ו ר ד ת ס ה  ה
 גוריו? ומאיר רוטברג. וודאי היינו מוסיפים לשלות, אילו בתבו לבו.
 ובךגוריון הרים במוסקבה את הדגל הציוני ברשות ולא במתתרת.
, היה שולת מאות גליונות  וההסתדרות הוציאה הוברודהסברה ברוסית ו״דבר,

/  לרוסיה, — וכל זה סימן ״לבוז ולהשמצה,



 בועידה החמישית של ההסתדרות 85

י רוסיה: חזבחבו ד ו ה  ויש מי שתובע מידנו את עלבונם של י
 אותם, לא התענינו בהם. מי הוא המעונין ביצירת הלגנדה הזאת? עוד
 אידר הלך בשליחות ההסתדרות הציונית לרוסיה, וםאקר, ורופין. לא השארנו
 דלת באמבםדות הםוביטיות בלונדון ובפריס ובגנף ובושינגטון, שלא דפקנו
 עליהן. לא אמנה עתה את כל אשר טרחו ועמלו בזה, ולא תדלו לאתר כל
 האכזבות. והיו רגעים שגם נתעוררו תקוות, וניתנו הבטתות, ״פרטיות״,
 כמובן. פעם נתגלה מדינאי סוביטי צעיר, שראו אותו ככוכב עולה, והוא
 הבטיה שבשובו למוסקבה יסביר את הענין ״לפני ולפנים״ וידרוש שינוי
 יתם. ואותו מדינאי בקרא באמת למוסקבה, אד לא הזר, ואין אנו יודעים מה
 היה סופו. אינני יכול להיכנס בפרטים, אך אינני בוש בסבלותינו אלה.
 ״לא לד ההרפה, כי אם — לדוחיך״. אך מה רשות אתם נוטלים לכם
 להתקלס במאמצי אומה אומללה, אשר כל תקיף יכול להעלים פניו ממנה?
 יכולתי לספר בזה גם מנסיונותי אני. עוד בימים קדומים, כשקראםין,
 ומשלהתו ישבו בלונדון, היו שליחי ארץ־ישראל נפגשים אתם. והיו ביניהם
 יהודים, אמנם חניכי ״איםקרח׳/ אד הטו אוזן. והיו מהם שהבטיתו ידידות:

 יבואו למוסקבה ויספרו. האפשר לדון אותם אם לא עמדו בדיבורם ?
 והיה לי נםיון עם גורקי. נסעתי אליו במיוהד, לאתר מאורעות תרפ״ט
 ולאחר ההסתה המחפירה של הקומוניסטים נגדנו. וגורקי לא ראה בנו אנשי
 דמוקרטיה פורמלית, הוא העריד אותנו אחרת. הוא רצה לעמוד לימיננו.
 אפילו הציע לי שנוציא יהד קובץ ברוסית על עניננו. הדבר לא נסתייע.

 לא היה זה אלא הלום טוב של משורר בעל לב טוב.
ו את הקולר. נ  אין אני תמה כשאנשי ,.השומר הצעיר״ תולים ב
 הם הלא עדיין טירונים בענינים אלה. אד תמה אני על אנשים כאדם וניר,
 שנתנסו בנםיונות רבים ולא נמנעו ממאמצים וקרבנות, שגס הם מדברים
 כאילו אין הדבר תלוי אלא במידת הכרזתנו על אהדתנו. והן אותם
 ״המעצורים״ הרעיוניים, אשר בגללם, לדעת לויטח, חנחלנו כשלונות לציונות,
 לא היו להם. הם קיבלו על עצמם את כל תרי״ג המצוות, והיו אומדים
 ״אמך בקול רם, וגם על חטאים כחטאינו — עבודה עברית, לשון עברית

 1 [ציר םםם״ר בלונדון]
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 וכר — לא היו השורים. הפל היד! אצלם פשר וישר, פפי שהם דורשים
? ם ר ו ח ל ע  שיהיה אצלנו — ומדוע ה

 דש מימרות שאי אפשר שלא לציין אותן. הנה אמר ההבר ריפטין:
 המצודה היהירה בעולם שליהודים שם שריון סוציאלי ולאומי. ואפילו לא
 תתנצל שזוהי פליטורפה. לא אריב בזה עם ההבר ריפטין. אפשר באמת,
 שאיסור העלית לארץ ורדיפת העברית ושילות תלוצים וציונים ומשוררים
 עברים לפוליט־איזולטורים איננו סותר את ״השויון הלאומי״. אפשר• אד
 הכרזה כזאת מפי אדם ציוני, שהבריו נדונים להיי מתתרת — יש בה

 מן הענין.
 אד נחדל מן השויון הלאומי. יהודים מתבבים כל כך את ״הרבבו־
 פרביה״ ואסירים תודח על כד, ואין חבדל בזח בין פועלים יחודים לבין
 בנקאים, בין יהודינדשמרנים ליחודינדמחפכנים. ודי לחם בזח. ואין לחם
 צורןי כלל בשרון לאומי• אד חאם הכרת־טובה למי שנותן לנו ״זכויות״
 מחייבת אותנו גם ״לעבד״ את חחיםטוריח לצורר הדיםקוםיח? המדינח
ה שיש בה זכויות? ובאנגליה — אין? ובאמריקח — אלן? ר י ת י  ה
 ובאיטליה שלפני מוםוליגי — לא היו? והאמת מחייבת לומר, גם ברוסיה
 קיבלו היהודים שיווי-זכויות עוד במהפכת פברואר. אכן, יש להתפעל מזה
 שמדינה סוציאליסטית יש בה שיווי-זכויות, והיהודים עוזבים את עיירותיהם

 ונוהרים למוסקבה, ושאלת היהודים ״נפתרת״!

 על ידי דיבורים ממין זה מקבלים רבותינו צורה מגותכת למדי.
 לפנים היו פריצים משהקים במשתק זה: ״אתה תכה את היהודי שלי ואני
 את שלד״. ועכשיו משהקים יהודים במשתק דומת. בשבילי קיימת רק נתינות
 אתת, ואיני גורס משהק יהודי במדינה ״שלי״ ו״שלד״ אד משבאים לבסס
 אורינטציה על ״הכרת-טובה״, אי אפשר שלא לומר להם, כי מתור הכרת•
 תודה אפשר להגיע לאורינטציות אתרות. האם לא הצילו ארצוודהברית של
 אמריקח מיליוני יחודים מדחקות ומבערות ומפרעות ועושלךזכויות, ועשו
 את המהגרים אזרתים ונתנו להם אפשרות לחיות פועלים ומחנדםים ורופאים
 ומדינאים? ואנתנו קיבלנו זאת כדבר המגיע לנו, והתרעמגו על שאתר כד
 הזרה בה וסגרה את השערים (אם כי עוד השאירה סדקים, שדרכם נושעו
 רבים). וכאן לפנינו מדינה אדירה, הדוגלת בסוציאליזם, וגם הקובליס עליה
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 מתנים ממנת לגדולות, והיא נשארה סגורה על שבעה מנעולים בפני קרבנות
 האנטישמיות והפאשיזם, ואפילו בשביל הלוחמים נגד הנאציזם. הנקל היה
 לתת מקלט ועבודה לרבבות קרבנות הנאצים ולהראות לעולם מופת של
 סולידריות אנושית, ולגרום נתת־רות למעריציה — ולא עשתה זאת. ובעלי

 צידוק־הדין גם לא כאב לבם, כי הצידוק מוכן אתם תמיד.

 ואומרים לנו: ודאי, על הציונות צריך להילהם! וכי קאוטםקי לא היה
 אנטי־ציוני ? ואתם לא נמנעתם בגלל כך לדפוק על דלתי האינטרנציונל. אכן
 קאוטסקי התנגד לציונות (אגב, ההתנגדות שלו לציונות היתד. במובן ידוע
 שונה מהתנגדותם של יהודים מתבוללים. הוא לא אמר שגלות טובה לישראל
ם י ד ו ה י ן ל ו ס  ושמדינת יהודים פסולה כשלעצמה. הוא אמר: הגלות — א
 ואושר לעולם. הוא היה סבור, שהיהודים הם ״אומה ביךלאומית״ ואין העולם
 יכול לותר עלינו). אך מה היה עושה? כותב מאמרים. הוא לא שלה אותנו
 לבתי־הכלא, לא ביקש לגזור על יציאתנו מן הארצות. לא אסר עלינו את
 הויכוח. ואנחנו היינו מתוכהים עמו, והיתה לנו האפשרות להתגונן, לרכוש
 אוהדים ותומכים, להקים ״ועד סוציאליסטי למען ארץ־ישראל״, שנשיאו היה
ה ב י ט  נשיא האינטרנציונל. אותה בימה שמעליה דיברו נגדנו היתה מ
 פתוחה גם להשמעת דעות אחדות, ולפיכד היינו בה בני־תורין לומר את אשר

ע להיאבקות בברית המועצות? צ מ  עם לבנו. האם כזה הוא ה

 אנהנו כואבים את בדידותנו, ויש שאנו בודדים גם בין ידידים. גס
 בידידות יש מדרגות שוגות, וגם מדרגות גבוהות ונעלות. אל נזלזל בידידים.
 מהם שעמדו לימיננו בנאמנות עמוקה בשעות קשות. האם לא עזר לנו
 הנדרםון לקרוע גזירה בימי פאםםילד ? האם לא עמד לנו ויליאם גדין אד לפני
 זמךמה בימי שתדור ניצולי פאטריה? בבקשה, תבתרו לכס באורינטציה
 כאות נפשכם׳ אד אל תבואו מתוכה להיות כפויי־טובה לאצילי-הרות, אשר
 בעולם קשות זה האזינו לצערנו, הושיטו לנו יד, ומהם שלא נמנעו מבוא
 בריב ומהכביד על עצמם למעננו. תזכרו את סנל, את וגיבוד. נביע להם את
 הוקרתנו הנאמנה, כי שום גמול אהד אץ לנו, וגם אץ הס מבקשים מאתנו.

 ומפי ההבר ארם נתבשרנו, כי ,,המהפכה הכירה בפתרון שאלת
 היהודים על ידי ריכוז טריטוריאלי״. והוסיף: ״נפלה המתיצה בינינו״.
 בפירוש כד! מיהרתי אליו אתרי דבריו לדעת מה פשר הבשורה. שאלתיו:
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 מתי? אמר לי: ב~1928. ככה! אם ההכרזה הבירוביגינית הפילה מחיצות,
 הרי שכל הפרויקטים האנטי־ציוניים של פילנטרופים יהודים ושל טריטו־
 ריאליסטים אבטי־ציובים ושל מדינות שביקשו להיפטר מאתנו — כולם

/  אינם אלא ״הסרת מהיצות,
 הואיל ואיני מקל עלי ראיית המצב׳ ואינני רואה עדיין את המתיצות
 הנופלות, יהיה נות להכריז עלי שאבי מציע לשבת בהיבוקיידים. ובכן, אני
 מוסר מודעה: אני לא רק בעד ״גבנו אל הקיר״, אני גם בעד שבידת־הקיד.
 ואם צריד — אפילו במצח. אני בעד עשיה, בעד עשיה מכסימלית, ובכל
 השטחים, ובכל החזיתות — ואין אני דוהה את החזיתות הקשות. אד בכל
, כבני־חורין, כעם, עם קטן ודל, ו נ ת י מ א א ו ל מ  תזית נופיע ב

 אד עם.
 ואם יש מי שרואה דרכי־עשיה חדשים, יגלח לנו, אדרבא. וחעשיח
 איננה צריכה להיות קנינה של הנהגה בלבד, או של מפלגה שולטת. הרבה
 דרכים לעשיה: ספרות, עתונות, מגע אישי. אדרבא, יבואו העושים מכל
. אין לדון את ו נ מ צ ע ת ל ו ש ת כ ת א ה ל  מקום. אד תנאי אהד — ל
 החלש אם הוא מחריש באשר אין בכוחו לדבר. אך אם הוא מרים את קולו
 ומכריז ידידות והערצה ואינו תובע את עלבונו — עלבונו מהול. כשאנו
 מברכים על הטובה ועל הגבורה ואיננו מזכירים את תלוצינו המותזקים
 כפושעים — אנו הופכים את הברכה לקללה לעצמנו. אם מתור תשבובות
 עליונים של ,.אורינטציה״ אנחנו משתיקים את מרי־הכאב לרדיפת אהיס
 באמנים — הרי אנו מפקירים אותם ומתכתשים לנאמנותם, ומפירים סולי־

 דריות עם אלה שבכוחם ולמעבם באבו הבה.

/  לויטה מסכים אף הוא שאין ״להתאים את האידיאה אל הדיסקוםיה,
 אד הוא שואלבי: וכי יש ביביבו מי שחשוד על כך ? תשובתי: איבבי הושד
. מותר לי להיות בלתי באמן על עצמי. י ד ב ל  בשום סיעה ובשום אדם, מ
 מבשרי אבי למד. אין אבי מרבה לבוא במגע עם כוהות־הוץ. ואס אבי משתתף
 לעתים במשהו כזה, הריני עושה זאת כ״םוםה בוספת לרתמה״, וזה מספיק
 לי לעמוד על הקושי שבהצגת ענינינו בפני העולם התיצוני. ראיתי את
 הצודד לעמוד על חנפש, ראיתי את חברי בההזיקם בכבוד את דגלנו הטרגי.
 ואני יודע כי כולנו בכל מקום טעונים חיזוק, צריכים לקשר חי עם העם,
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 עם התנועה, זקוקים לביקורת מתמדת שלא להיכנע לנוהוודשל-רגע במשא•
 ומתן. אגב, עלה בדעתי — בהשפעת הויכוח ששמעתי — כי רצוי ש״עם
 עובד״ יוציא בספר את התעודות החשובות שבמשאם־ומתנם של פועלי
 ארץ־ישראל עם העולם ההיצוני. תקנתי שלא נתבייש בו, וגם הללו

 שמתעתדים ,,לרשת״ יתהנכו עליו.

 הסכנה לסגל את האידיאה לצורך דיסקוסיה אורבת לאו דוקא למי
 שעוסק במשא־ומתן היצוני. היא אורבת גם למי שאינו יוצא מפתת אהלו,
 אם הוא נתון ללחץ הרוחני של העולם התיצוני. אם תיכתב פעם ההיסטוריה
ת של התנועה הציונית, ושל הציונות הסוציאליסטית בפרט, — י מ י נ פ  ה
 כמובן, לא כמו שנכתבים ספרי־יובל, — תתגלינה לפנינו פרשות עגומות
 מאד, עתים טרגיות, עתים עלובות ומגוהכות, אך בהלקן הגדול לתסםדנו.
 כמה שילמו אנשים, ובהם בעלי בננות טובות, במהיר נסיונותיהם לגזור
 את האידיאה לפי צרכי הדיסקוםיות. מי מנה את אבידותינו, אבידות של
 יהירים ושל ציבורים, אבידות בגולה ואבידות גם בארץ־ישראל. אמרתי
 ש״פועלי־ציוך שמאל, אשר שרדו לנו מן הרבים שהיו אתם, יכולים לספר
 לנו הרבה. אד לא הם לבדם. גם הארץ וגם המשק בארץ אינם ערובה
 מספיקה. ואיו לד סיעה בציונות, מימין ומשמאל, שלא שילמה מהיר אנושי
 יקר בגלל אי־יכלתה לעמוד בפני רותות משתלטות בעולם. ובאשר אבי
 רואה ויודע כי עוד יבואו עלינו ימים קשים, ולא רק בגוף כי אם גם
 בנפש, על כן אני מביט במנוד־ראש אל תרועת־המלהמה שלכם כנגדנו,
 ואל שפע המרץ והנייר שאתם מבזבזים למען שלת תצים במפלגת פועלי
 ארץ־ישראל, ואני דורש מכם שתכוונו את לבכם אל הסכנה האמיתית,

. ו נ ל ו כ  המתנכלת ל

 מה יתשוב אדם מן ההוץ כשיקלוט קצת דיבורים מן הויכוה שלנו?
 הוא ידע שיש ״אוהבים״ את רוסיה ויש ״שונאים״ לה. ובענין יחםי־שכנים
 ידע שיש אוהבי״הםכם ושונאי־הםכם. אד צדק דויד הכהן באמרו: אין
 אצלנו שונאים לערבים, מחוץ לפםיכופטים. כששמעתי את דברי ההבר
 ריפטין על ״הסכם״ הייתי מוכן לרשום עצמי ב״השומר הצעייר״. שתי
 הגדרות רשמתי מפיו: ההסכם דרוש כדי להפוד את הערבים ממצב של רוב
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. אם זוהי ההגדרה ,  למצב של מיעוט, ו״אם לכד לא יסכימו — לא יהיה הסכם,
 המתייבת את ״השומר הצעיר״, ולא כמה הגדרות אתרות שנזרקו חליפות
 במשד הזמן, אזי כדאי להתבונן לניגוד התהומי בין מפא״י ו״השומר הצעיר״.
 בלי עליה — גם ״השומר הצעיר״ דוהה הסכם; עם עליה — גם מפא״י
 אינח דוחה הסכם. לא נשאר לנו אלא למדוד את המרתק בין שתי העמדות

 הללו ולראות מה אפשר להכניס לתוכו.

 אד עוד לא תמו מרחקים ותהומות. כשם שתזקה עלינו תמיד שאנו
 דוחים כל הסכם, כד חזקת עלינו שאין אנו עושים דבר אלא עומדים בוקר
 וערב ומותרים על עצמאות תנועודהפועלים. נראה, שכל עיקרה של עצמאותנו
 הפועלית אינה קיימת אלא בזכותה של האופוזיציה. אילו היה הדבר באמת
 כד — אילו היינו מהולקיס בנקודה זו, אם רוצים אנו בתנועת פועלים
 עצמאית — לא היתה ההסתדרות קיימת, כי אין ההסתדרות יכולה להתקיים
 אפילו רגע אחד ללא עצמאות, ואין לד עצמאות פועלית יותר ממשית
. כשתבעתי את איתוד ת א ז  ויותר עמוקת־תוכן מאשר ההסתדרות ה
 הפועלים בארץ ידעתי שיש הברים המנסתים את מאוייהם לא בטרמינל
 לוגיה הסוציאליסטית והמקובלת, והם היו אפילו מכריזים על עצמם שהם
 אינם סוציאליסטים, ולא ראיתי זאת במניעה. לא חשבתי שהצבע האדום או
 האחד במאי או האינטרנציונל הם הס הקובעים. וכשהקימונו את ההסתדרות
 לא חייבנו על כד. יש משהו מהותי יותר. דש בארץ משהו המדריד את
 הפועל מיום עלותו לחגשמה בעלת תשיבות סוציאליסטית גדולח, לעצמאות
 פועלית. אותו יום בו יצא הגליון ההקטוגרפי של ״הפועל הצעיר״ הנהו
 תאריד גדול בהקמת עצמאותו של הפועל בארץ. וכשדיבר אתמול התבר
 אידוב כהן מן ״העובד הציוני״ על עצמאות תנועת הפועלים, הוכית בזאת
 שוב כי זאת החתפתחות הטבעית לכל פועל בארץ, יהא מוצאו האידיאו
 לוגי אשר יהיה. ויתוכתו בזה התוקריס אם ה״משהו״ העושה אותנו הטיבה
 מיותרת ועצמאית הוא ציוני או פועלי, לאומי או מעמדי. אילמלא העצמאות
 הטבועה בנו לא חיח לנו חכרת לשבת יחדיר׳ אד לצודד חויכוח הפנימי

 יש להמציא גס מתנגדים לעצמאות.

 אלא שבעניני דכוזז בא אצלנו שינוי ניכר. לפנים היו תברי ״הפועל
ו סוציאליסטים. ותברי נ נ י  הצעיר״ טוענים: מה אתם רוצים מאתנו, א
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 ,,אתדות-העבודה״ תיו טוענים לעומתם: לתינס אתם טופלים על עצמכם,
 אין אתם טובים או רעים מאתנו, סוציאליסטים כמוכם כמינו. עכשיו באים
 ואומרים לנו: אתם אמנם קוראים לעצמכם סוציאליסטים, אבל אין אנו

 מאמינים לכם. אין אתם אלא סוציאליסטים במרכאות.

 ועוד ניגוד אהד קיים: האופוזיציה רוצה בקואליציה פרוגרסיבית
 בציונות, ומפא״י מעכבת. והגיעו הדברים עד לידי כד שהחבר ליכטינגר,
 מן ה״ליגדד, האשים את מפא״י שאיננה מקרבת את התאתדות האברים
 הלאומיים. אין לי אלא לקדם בברכה את דאגת ה,.ליגה״ לגורל האברים
 הלאומיים ואת הטפת המוסר למפלגה על שאיננה מקרבת אותם. וגם את
 עלבונם של הציונים הפרוגרסיביים באמריקה תבעו מאתנו, אם כי לא
ה הם סימני־ מ ה נ  אמרו לנו מי נמי הם. תייב אני איפוא לשאול: מ
 ההיכר של הציונות הפרוגרסיבית? הנה הלכו מאתנו השנה שני אנשים,
 שני ידידים גדולים. מה דינם לפרוגרסיביות? אילו שאלו ברוסיה תינוק
 בונדאי, אוסישקין מהו, היה פוסק את פסוקו: ריאקציונר! מבתינתס היה
 ימין שבימין. אד אנתנו הערכנו אותו לא לפי השקפותיו על המדיניות
 הרוסית בימי הצארים. הפרוגרסיביות שאנו רוצים בה אינה לקוהה בהשאלה
 מאיזה לומברד. חיא מורכבת מיחס לקרקע לאומי, לעובד עברי, לארגון
 עממי. ומה היד. פינחס רוטנברג, ציוני פרוגרסיבי או לא ? כל כד התקסתם
 את מפא״י המסכנה בעד ידידותה אליו. ובתור הפולמוס שכתתם עד מה
 היה תפקידו של פינהם רוטנברג פרוגרסיבי בהיי הארץ ובתיי הפועל:
 האם לא היה רוטנברג פרוגרסיבי בתיי תמשק, בתקלאות ובתעשיה? האם

 לא סייע להעלאת רמת־העבודה ורמת־התיים של הפועל?

 הקיבולת הציבורית הראשונה של פועלי ארץ־ישראל מידי
 השלטונות — כביש טבריזדצמת — היה מעשה מהפכני בתולדות העבודה
 העברית וחיי התסתדרות, ואותה קיבולת לא היתה באה לידינו אילמלא
 רוטנברג. והוא גם שהכיר כל השנים בערכו של ,,םולל־בונה׳ והיזק את
 ידיו. ורוטנברג ביקש לתת כתף לארגון הישוב ולמניעת הוםר־עבודה.
 ומסלגת פועלי ארץ-ישראל ראתה בו בךברית, גם בימי תילוקי־דעות. וזזוא
 הוכית את רצונו הטוב כל הימים שטרה בועד הלאומי. גם בשעה שתבע
 מן הממשלה השתתפות בנטל האבטלה והעזרה הסוציאלית, וגס בפסק־
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י ה את יכלתו בארגון הישוב. זה היה כ  דינו בעבין שםיים. הוא לא ה ו
 למעלה מכוהו. ומתיר הלי וצער — תסתלק, ובשעת הולשה תלה את הקולר
 בני. אד שום ניגודי-ארעי אינם צריכים לטשטש את מגמות־היםוד: פרודוק-
 טיביזציה של הישוב, מלחמה בחוםר־עבודה, הכרה בערך העובד ובערך
 יצירותיו, נכונות להיענות בשעות קשות, הרגשה הדיפה של סכנות. והנה,
 אלה שטוענים לקואליציה פרוגרסיבית הם שהיו מפחידים אותנו במתזות־

 בלהות: מפא״י הסגירה את הפועל לדיקטטורה של הימין!

, ואינני נענה. שמא ביחס לזרם  אני תובע הגדרה ל״פרוגרסיביות,
 הפועלים בחינור? זהו, כמדומני, אהד הדברים המעטים שבהם מאותרת
 כל הציונות ״הפרוגרסיבית״, וכולה נגדנו. והן בזאת אין אנו מוכנים לותר
 אפילו למען השגת האידיאל של ״קואליציה מצומצמת״, שהיא היא, כנראה,
 הערובה הממשית לנצתון הפרוגרסיביות בהיי העם. אני אינני מוכן לותר
 על קיום הזרמים בחינוך לא רק מטעמי ״עצמאות״, כי אם בעיקר מטעמים

 הינוכיים וציוניים.

 ושמא מינימליזם ציוני הוא םימךההיכר לפרוגרסיביות, והפחה
 ניגודים מדומים בין וייצמן לבךגוריון ורמיזות טריטוריאליסטיות ז

 יפה הדבר שאתם טוענים כלפינו על הזנהת הגולה, ואמריקה בפרט.
 לבכם אינו נותן לכם לזכור להנהגת ההסתדרות מה פעלה באמריקה במשד
 עשרים השנים. היודעים אתם מה היה מצבנו באמריקה כשהגיעה לשם
 משלחת־ד״הםתדרות הראשונה? במערכת עתוךפועלים ההליט העורר, אתרי
 היסוסים, לפרסם אינטרביו עם תבר תמשלתת, ולאחר שהאינטרביו סודר
 בדפוס קמה סערה במערכת ומסביב לה, והאנטי־ציונים גברו, והעורר נכנע
 להם. ועורר אהד, ידיד מובהק, פהד להזמין מאמר מהבר המשלתת. ואתד
 ממנהיגי התנועה המקצועית, אשר תתם על כרוז שלנו, בא אלי ואמר לי:
 תתמתי, ואם תדרוש ממני אעמוד בהתימתי, אולם אני מסכן בכך עמדה
 והברות של ארבעים שנה. אמרתי לו: אינני דורש ממך קרבן כזה (אדם
 זה מסר אתר כד את שארית שנותיו לעבודתנו). כזאת היתה האוירה
 בתנועת הפועלים היהודית באמריקה בשעה שההסתדרות התהילה שם

 בפעולתה. ועוד רבה המלאכה לפנינו.
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 ועל ניסוהים אהדים. התבר יהודה גוטהלף מתנגד לנקיטת אמת־
/ אילו אמר שכל מדינת וכל תנועת תייבת בכל  מידה ״מה טיב ליהודים,
, מה טוב לו לעילם כולו, הרי זו ם ל ו ע  מעשיה לחשוב חשבונו של ה
 השקפה שיש לדון בה בכל הרצינות. אילו היתה, למשל, רוסיה הםוביטית
 שוקלת במדיניותה תמיד מה טוב לעולם, לפועלי העולם, אפשר היה העולם
/ ובכן ,  עתח במקום אחר. אך החבר גוטהלף אומר: ״לנתרו אולי מותר
/  לםטאלין ודאי מותר. רק לנו, לקטנים, אסורה ״אורינטיצה על עצמגו,
 רק מאתנו צפויה סכנה לעולם, אם נשקול את הדברים מבתינת עניננו אנו.
 לא, אם זאת התורה, שהגדולים והתקיפים, אשר בידיהם גורל העולם, תם
 מותרים באודינטציה על עצמם, ורק הקטנים והתלשים אסורים בזה — לא
 נשמע לה. לא הנוסחה כשהיא לעצמה מענינת אותי. שום סכנה, הלילה,
 אינה נשקפת לעולם מאתנו, ומתוד שנבתון את הענינים לאור מצבנו
 וצרכינו. ומאידך, אדם מעורה בתוד עמו, גס כשהוא בוהן עניניס מתור
 דאגה לעניני העולם, איננו שוכה את עמו. מענין הצד ההינוכי שבדבר.
 תאמר לאדם צעיר שהוא תייב לשקול כל דבר מבתינת עניני ״העולם״.
 בימינו אוהבים אנשים צעירים להסתמר על כתפי אהרים. והוא ישאל:
ה טוב לעולם? אפשר שתאמר לו: ההנהגה תראשית  ומי הוא הקובע מ
 של קיבוץ פלוני היא היודעת נכונה מה טוב לעולם. ואפשר שלא יסתפק
 בכד וישאל: שמא יש גבוה מעל גבוה ? ואז יתברר לו כי כשם ש״ההנהגה
, כאן היא המפקדה העליונה של כותות־המהר, כד יש אי־שם  הראשית,
 בעולם מפקדה עליונה של המהפכה, ולמוצא פיה ייתל ויציית כל שומר•
 אמונים לכוהוודהמתר. ואודה, עדיין אני תושש למסור את גורלו של נער
 יהודי לידי איזו מפקדה עולמית, אשר תדון על גורלנו מבתינת מה בעיניה

/  ״טוב לעולם,

, שאנתנו הנתלנו לתנועה ושאין  התבד עמית דיבר על ״מורשת יקרה,
 הוא רוצה לותר עליה. אינני יכול להיות כםוי־טובה לתבר מן האופוזיציה
 המדבר אלינו מלים אנושיות. איננו מפונקים בכך. אד שאלה לי אליו: הן
 אותם המאמרים המדיניים שהוא הזכיר לשבת נכתבו לא לפני המבול, כי אם
 בשנות יסודה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל, ואפשר היה לראותם כמאמרים
 פרוגרמתיים. ואם זוהי ״מורשת יקרה״ לכלל-התנועה, גם לתבר ״השומר
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 הצעיר״, מדוע לא שימשו מאמרים אלה בםים לאיחוד, מדוע צריך היה
 לחתדחק מהם כמה שבים, כדי שאפשר יהיה להזכירם לטובה ז

 גם בדבריו של הזן היתד. בימה הברית. הוא לימד אותנו להבחין בין
 ״לרשת״ בקול גדול ותזק ובין ״לרשת״ ככת, בעדינות. אבי מעריד את
 ההבדל חזר. כשם שאבי מעריד את חחבדל בין סגנונם של עמית וחזן
 כאן ובין םגבובה של עתובות ״השומר הצעיר״. יש כאן אתו םתירה. אפשר

 לא ״הסתירה הטרגית״ בה״א הידיעת, אך טרגית גם סתירה זו.

 הזן קורא עלי: איכה ישבה בדד, ועל עצמו: בהמו גהמו עמי. אוי לו
 למי שצריד לומר: איכה, אשרי מי שיכול לומר: נהמו. מי שאומר ,.נתמו״
 ודאי שהוא רואה כבר את השהר העולה. ואבי עודבי עומד ב״נימש תושר״.
 אל בא תיתםו לי ״איזולציוביזם״. הייתי עם קומץ האבשים אשר
תעו כי ״לא לבדד בשכוך כאן. וקשרבו את תפועל תארץ-ישראלי  הכירו ו
 קשרי מעשה ורות עם תנועת הפועלים העולמית. אד לא תתעלמבו
 מתולשותיה, מטעויותיה, ואף מהטאיה. לא השלמבו, בי אם באבקבו. לא
 ביקשבו את תבדידות׳ אד יש וכופים אותה עליבו. ולא בצא מן הבדידות על
ת א ש  ידי שבאמר: איבבו בודדים וטוב לבו. בצא מבדידותבו רק אם בדע ל
ם ם ע י ב ו ע את מקומבו בעולם כ ש ו ת  את משא בדידותבו, ומתוכה ל

י ם.  ש ו

 קצת חשבונות

 עשרים שבה ליסוד ״השומר הצעיר״ בםםם״ר — ופגישת ידידים,
 שבתכבסו ממקומות שובים ומתוגים שובים, לובשת כמעט צורת תג. האם על
 יום־טוב באבו? אכן, אפיקים עצמה יש בה כדי להשרות רגש־הג. הן לא
 רבות התבועות הסוציאליסטיות בעולם שיש להן בדומה לכד. והאדם השותף
 לבבין זה, בשעה שהוא בוהג הכנםת־אודתים בתברים וידידים, זכאי לשעה
 של קורת־רוה ולהרגשת יום־טוב. אולם מול מראה אפיקים כאן עומד גורל
 התנועה שם. עשרים שבה ליסוד ״השומר הצעיר״ בסםם״ר איבן עשרים
 שנות קיום. וזכר הפקעים הרכים של נוער יהודי לוהט אשר הוקפאו בשלג
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 הצפין, צפצוף־ילדים יהודי אשר הוטל עליו אלם — האין הוא משווע אלינו
 מתיך כל מפעלינו וששונינו? המרגישים אנו בכינוםינו את תםרינם של כל

 אלה, הרבים־הרבים, אשר צריכים היו להיות אתנו ואינם ז
 מי נמי אנהנו — לאו דוקא יוצאי הםתדרוודנוער מסוימת, אלא כולנו,
 הנאספים בזה? אין אנו אלא הוטר מגזע היהדות הרוסית העקורה. מתוכה
 צמתנו, מתוכה עלינו. רבינדרבים מאתנו השאירו שם אבות ואמהות, אתים
 ואתיות, קשרי־רעים וקברים יקרים. אד לא מתיד ״פטריוטיזם׳״ של שבט
 אנו מעלים על לב את זכר היתדות הרוסית. היא היתד. הרבה יותר משבט —
 מעין לא אכזב של תיוניות יהודית. ובשבילנו במיותד ־־־ מולדת ביל״ו,
 מולדת העליה השניה, בית־היוצר לספרות העברית, שומרת הנאמנות
 ומבשרת הקוממיות היהודית. ואבדנה של היהדות הרוסית למפעל האומה
 במשך דור שלם אינה אבידה צדדית. אפשר כבר ניטל מאתנו הכות לשער
 מה היה גנוז בה בשביל ארץ-ישראל, ומה היתד. עתה דמותה של ארץ-ישראל
 לולא נכרתד. היהדות הרוסית. ההתלהבות לצבא הגלתם עתה מלחמה קשה
 ומרה באייב, אשר קם עתה על םםם״ר, האם תשכית מלבנו את הטרגדיה
 שלנו, שאין דומה לה, את התרסקות היהדות תרוםית תתת גלגלי ההיסטוריה

 הרוסית?

 סוציאליסט יהודי אני, בן לעמי. ואינני מודה בשום סוציאליזם השולל
 מאת עמי שלי אפשרות של היים סוציאליסטיים. לפני זמךמה כתב מנהיגם
 של הקומוניסטים הסיניים בפשטות, והדברים מצאו להם אזנים בעולם:
 ״אפילו לדבר על סוציאליזם אין אנו יכולים, אם נשדדת מאתנו הארץ אשר
ך כי  בה אפשר לנו לקיימו״. העם היהודי ודאי יכול לומר כד, תייב לומר כ
 גם רבים משלומי-אמוני־הםוציאליזם לא הבינו שלא מספיק לזכות אותנו
 באמונת הסוציאליזם ובאפשרות של הצטרפות ביחידות למחנות סוציא
 ליסטיים של עמים שונים, לא הכירו בנו שאנו שדודי ארץ, ״אשר בה אפשר

 לנו לקיימו״.

 נשאל רגע קט: מה היה מפעלנו אילו היה מחוג־השעון של ההיסטוריה
 העולמית מקדים בעשרים שנה ומאורעות אוקטובר 1917 היו מתרהשים
 בר1897? לא היד. אז שדדרפעולה לביאליק, לא יכול היה לקום ברנד, לא
 היתד. יכולה כמעט להתקיים העליד. השניה, ואפשר שכל אותה התנועה
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 שאנו קוראים לה ציונות לא היתד. אז אלא הזיה טרופה. וגם מה שהיתזז
 ארץ-ישראל בשנים האהרונות לפליטי היהדות במרכז אירופה — לא היתד.

 יכולה להיות.
 אין להתעלם משאלת זיקתנו לרוסיה, למדינה, לציבוריותה, לתרבותה.
 ציוני טוב נבהר פעם כציר לדומה1 הרוסית. וגם הציוני הטוב כשהוא נמצא
 תתת הלהץ של אוירה מסוימת יש שפטריוטיזם יהודי-ליברלי מדבר מתיר
 גרונו. ושמריהו לוין אמר בדומה ב״שעודהדוה״, כי אנהנו ורוסיה הננו
 תאומי-סיאם. במלים מעץ אלה נוטים להתקשט יהודים בכל מיני ארצות.
 ולאו דוקא מתוד הנופה. אדם כהרמן כהן היה נלהב ביותר לקשר שבין רות
 ישראל לבין רות גרמניה. היהודים בארצות שהם גרים בהן אינם רק בבתינת
 דיירים, המשלמים דמי-דירה. הם משלמים גם בהרגשות, בתניות, בהיצמדות

T 

 תרבותית. תתבוננו להליכותיהם של שבטי ישראל השונים ותץכתו עד מד.
 אורה־היינו והלכי-דעותינו וגם אפינו מושפעים משל אכםנאינו.

 וגם את תולדות הציונות אין לראות בלי קשר עם ההיסטוריה
 העולמית בכללה ועם ההתרתשויות בתיי העמים שבתוכם אנו תיים. התנועה
 הציונית, כפי הדמות שקיבלה ברוסיה, לא היתד. יכולה להיות למה שהיתה
 אילמלא העממיות המהפכנית הרוסית, עם תביעותיה ד״מכםימליםטיות
 התמורות, עם אמונתה באכר ובאדמה. לילינבלום, אשר לכאורה מן ה״ישיבה״
 יצא להיות פובליציסט מורה-דיד לעמו, לא היה אפשרי אילמלא הפובלי
 ציסטיקה של פיםרב ודוברולובוב. אנשי ביל״ו, כחיסין ובלקינד, או אליעזר
 בן-יהודה, גדלו על ברכי ״נרותיה ווליה״. וגם א. ה גורדון, יוסף ויתקץ
 וי. ה. ברגר — אשר לכאורה כל כד התרו אל עצמם — אין להבין אותם
 בלי להכיר ביניקה העמוקה שינקו מעולם-הרוה הרוסי. וכזאת היתד. העליה
 השניה והעליה השלישית. כולנו העלינו אתנו כמה וכמה אלמנטים רוהניים
 וציבוריים — דעות והשקפות, דמות ואופי, תרבות (וגם תוסר-תרבות) —

 שעליהם אנו הייבים לרוסיה.
 אין למעט כלל וכלל את מידת ההשפעה של רוסיה על עולמנו
ג גם בני ביל״ו וגם בני-גילם שרו  היהודי. ויש לראות כיצד פעלה השפעה ז

 1 [דומה — בית־הנבחרים הרוסי בימי הצאר ניקולאי השני]

 ד



ת מ י נ ו ב ש ת ח צ  ק

 שירים של כלוורנפש להימצא ב״מהנה הנעלבים והנרדפים׳/ אלא שהללו
 הגיעו למקודדישראל ולגדרה והללו לידי טבילה בכנסיה הפרבוםלבית
 למען המהפכה. גם אולגה חנקין, כמי שאר תברותיה, נשמה את אויר
 המהפכה הרוסית, אלא שאוירורהמהפכה נטעה בלבה את הרצין לשרת את
 עמה ואף לימדה איתה כיצד לשרתי. וי: תה אוירת־מהפכה הישיבה בתורית

 יהידיית אל מכבש־הדפום הבלתי־לגל המדפים כרוזי־פרעית.

 ובכן, מבלי להתעמק בגילויים נפשיים שינים ומשונים, שבהם עילית
 שלובית נאמנות ובגידה, עבדות ומהפכנות, אומר: איתה אוירורמהפכה יש
 שהיא נעשית לנו םם־חיים ויש שהיא סם־מות, מבהינת עצם הייתנו אנתנו.
 ואיתי סוג יהודי אשר יניקתי מרוסיה הביאה איתי לידי שלילת עצמותי,
 מילא ודאי תפקיד לא־קטן בחפירת התהים בין התנועה הלאומית שלנו לבין
 רוסיה, בין הפיעל הארץ־ישראלי לבין הכיתות המיצגים את רוסיה. ותהים
 זי לא נתנה לקיים כל גשרים בינינו לבין היתדות תרוםית, עצמנו ובשרנו.

 דובר כאן על יים־פגישה קריב עם יהודי רוסיה. באיזי קלות מדברים
ך כאילו הכל מוכן לסעודה: ״הוא יביא, הוא מוכרת לביא״.  אצלנו על כ
 מתי, היי, מתי יבוא יים הפגישה ? עדיין איני ריאה את ראשיתי. תהת זאת
 מגיעים אלי קילית ובניודקול מן העיבר על אהינו ייצאי פילין וליטת
 ולטביה, שהמלהמה הצילה איתם מצפרני היטלר והטילת איתם אל ברית־
 המיעצית. אל נא תאטמו איזן כשתפגשו את הפליטים התדשים, התיזרים
 אלינו משם במדים של חיילים פילניים, ושידדצערם וםבליתיהם לא יערב
 לכם. הן אך מקרה הוא שאיתם מצאו כל איתן הפורענויית, ולא איתנו. חאם

 לא נבקש תהילה לשמיע ולדעת, ואחר כד נעריך ונסיק מםקנית ז
 איני יידע, אם האיצטגנינות שחמחיצית נפיל יפלו בקריב — יש לה
 על מה שתסמיד, אי שאינה אלא, כמאמר הליעזי, ״מהשבת מתיר משאלה״.
 שמא זה שוב תחליף לפעולה, שהיינו צריכים לעשותה כל השנים ולא
 עשינו? הרבה גדרות פרצנו לעלייתנו, ימים תציניי׳ אד בפני תומה זו —

T ־־ 

 שבינינו לבין אהינו — נשארנו עומדים ללא-מעש, איךאונים. כל פעם
 כשנזדמן לי להיפגש עם אדם בודד, שהגיע מהתם להכא, הייתי שואל
 עצמי אותה שאלת: מת שניתן לבצע לבני־אדם סתם, מהם זרים ורתוקים,
 מדוע לא ניתן לאנשינו? תאם במקים לשפיר את ריאותיהם ולהגיר את
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 שאריודהייהם באשר נדונו, ולקיים בדרך זו את נאמנותם — לא ראוי היה
 להם לאמץ את רגליהם ולנסות את מזלם בדיד אתרת ?

 בחדשים ראשונים למלחמה עלה בתלקי לתיות איש־ריב לתבורת
 הברים, שליתים שהזרו מארצות הכיבוש ופיחם מלא רננה. לא היה לי תענוג
 לומד מה שאמרתי להם. גבורה יכול אדם לדרוש מעצמו ולא מאתרים. ואילו
 היו התברים תוזרים ואומרים בגילויילב: יצאנו לעבוד בתנאים רגילים ולא
 לפי כוחנו היה להישאר ולעבוד בתנאים תתדשים, ולפיכד תזרנו— לא הייתי
 מרשה לעצמי לבוא אליהם בתביעות, שאני עצמי לא נתנםיתי בהן״ אד הם
 באו והכריזו שאנו ההמצנו הזדמנויות, ויש פרספקטיבות ויש דרכים, וחובה
 ללכת בהם — אז שאלתי אותם מדוע חזרו ולא עשו את המוטל עליהם ן
 ומאז הן עברו שנתים נמהצה — מה עשינו מאז, מחוץ לדיבורים על

 ״אורינטציה״ ?
 שום אורינטציה איננה מענינת אותי עכשיו. יש לי אורינטציה רק
 על יהודים הנמצאים ברוסיה, וסימן רע בעיני שאנהנו, אשר יהדות רוסיה
 היא עצם מעצמנו, השלמנו עם כך שהם נעשו בשבילנו ״עשרת השבטים״,
/ שלא גילינו מתוכנו כותות מפלםי־דרך. פעם אתת —  ״מעבר לסמבטיון,
 בטרם התקיף היטלד את רוסיה — בא חבר למרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל
 והרצה לפניו על פרוגנוזה שלו, שהמלהמה תרכז המוני פליטים בקרבת
 איראן או אפגניסטן, ויהיה צויד לכוון את פעולתנו לשם. הדבר היה זמן
 ידוע בטרם תתפתתו שם המאורעות, וההבריכדהשומעים לא קיבלו את
 האיצטגנינות הזאת ברצינות. והנה כבר שנה שרוסיה הוכנסה למלתמה,
 וקולות ושמועות הבקיעו אלינו דיד — כיצד לא נתעורר בינינו הרצון
 להדור ולהגיע לשם בכל התנאים ולהדור דרך כל המתיצות ? אל נא תתשבו
 שלא היו דיבורים על כך. היו. היו פגישות עם מפלגות, עם זרמים. והיו
 דיונים: היכן מחתרת מותרת והיכן מתתרת אסורה. אפשר שגם מאמצים
 גדולים שלנו היו שבים ריקם, אולם מאמצים לא היו. תתת זאת היו הכרזות
 על ״אפשרויות עצומות״, ועל האשמים בכך שאותן האפשרויות העצומות
 אינן מנוצלות. וגם את המעט שניתן לעשות בדיד רגילת, ״לתץ״ או

 ״שתדלנות״ — לא ידענו לעשות בזמנו. אפשר אילו היתה אמריקה יודעת1־>
 בהקדם על גורל הפליטים המצטופפים בקרבת הגבולות — היו לכד תוצאות.
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 אפשר היו הפולנים נוהגים בנו אחרת, אפשר תיו הרוסים נותגים אתרת. לחץ
 ברומח לזד! שגרם לשחרור מעפילי ״דוריאן״ — יכול היה להחיש עזרה

 גם לפליטי פולין.
 וגם את הפגישה שתבוא ביום מן הימים בינינו לבין יהודי רוסיה —
 אל נראה מתוך משאלת־לבנו בלבד. ארבע שנים הפרידו במלהמה הקודמת
 בין אתרוני העליה השניה לבין ראשוני העלית השלישית, וכמה קשיים ואי״
 הבנה נגרמו מתוך כך, אך מהו ניתוק זה לעומת תומת עשרים ותמש השנים
 הללו? אנהנו מקבלים מראש בשמהה כל גל-עליה עם כל הקשיים הכרוכים
 בו. אין אנו בררנים. אך אל נתאר לעצמנו את העולה היהודי מרוסיה בדמות
. כמה הוטים נקרעו מאז ועד ,  הבר ״גדוד העבודה׳, או חבר ״השומר הצעיר,
, הרבה דברים. הן מסורת של טמיעה אינה  היום. וגדל דור ״אשר לא ידע,
 עוזבת את העולה היהודי על סף הארץ. את פירות הטמיעה הגרמנית אנו
 אוכלים ועוד נאכל. בגללם, כמובן, לא נתנכר לאתים־עולים. אד אל נקל על
 עצמנו את ראיית הדברים בדרך ״מחשבה מתוך משאלה״. הנה התתלתי
 לקבל שוב מכתבים מקרובים שלי לאתר שנים של שתיקה. ובאחד המכתבים
 מספרת האם לפי תומה על האב שהלד לתזית ועל הילדה הבוכה, באשר
 השנה לא הספיקו האמצעים לעשות לה ״יולקה״1. והמשפהה — משפהה
 יהודית ללא נישואי תערובת, ללא נטית אסימילטורית במתכוון, אלא
 שבמדינה קומוניסטית, אנטי־דתית, נעשית היולקה לילדה יהודית צורר,

 שהםרונו גורם עגמת־נפש. והרי זה אך רמז קל לתהליכים מסוימים.

 ולכשנזכה ליום פגישה עם יהודים מרוסית — כיצד נקבל אותם, מה
 נאמר להם? האם נראה להם שאנו עושים ג>ן צעצועי־מפעלים? הם, בין
 שהם נתונים בכור המהפכה ובין שתם נתונים לתהליכי אינדוםטריאליזציה או
 נמצאים במלהמה, היים ודאי בהכרה של גודל הדברים, שבהם הם (או
 מדינתם) עסוקים. האם נקה את לבם בזה שנאמר להם כי מה שאנהנו עושים
 הוא ״כמעט קולהוז״, או משהו טיב מקולחת? האם לא נהיה בעיניהם
 כתובים, או בצפרדעים המבקשות להתנפח? היקום בנו הכוה לדבר על
 עניננו אנו, על המיוהד שבו, כעל ענין אנושי גדול, אף על פי שהוא מתיתם

 1 [אילן אורים ותשורות בחג־המילד הנוצרי]
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 לעם קטן, ואף על פי שחירדן אין לו מיד1תיו של הדניפר, כעל עבין שחי
 לא בזכות השתוותו למישהו, כי אם בזכות עצמו, כענין שמוכרה להיית ״כד
/ אם לא יהיה בנו הכוה לפרוש את האידיאולוגיה הציונית עד ,  ולא אחרת
 לעומק שרשיה ועד לגאון הכרתו של הפועל הארצישראלי — לא יהיה לנו

 מה לומר ליהודי הרוסי.
 סיפרו לנו מעברו של ״השומר הצעיר״ הרוסי. זכרונות על נאמגות.
 ואני הפץ הייתי לשמוע גם זכרונות אחרים, באשר הם מאלפים, — על
 בגידה, על עזיבות. הן כל אהד מכם ודאי היו לו הברים, בני־לניה במשך
 זמן מועט או מרובה, אשר סוף סוף עזבו את ״מהנה הנעלבים והנרדפים״.
 הן זה גורלה של תנועתנו, שכפעם בפעם היא עומדת במבתן בלתי־ פוסק של
 נאמנות. והיא תמיד יודעת את מכת העוזבים, אם מהוםד־אמונה ואס מתולשה
 ואם מאונם. והן גם את מכת המומרים ידענו. ואפילו מבין אנשי העלית

 השניה.

 אם איני טועה, הרי כאן בארץ היו אבידותיכם במובן זה פהות משל
 אתרים. בין ראשית העליה השלישית לבין ראשית עליית ״השומר הצעיר״
 מרוסיה הפרידו המש־שש שנים. והיה הבדל ניכר בין הקודמים, שבאו
 מבוגרים יותר, אך מזועזעי־המהפכה, לבין האחרונים, שהיו צעירים יותר,
 אד נתנסו יותר בהיי ארץ המהפכה, ולפיכד שמרו על יציבותם ועל נאמנותם.

 כד נראה לי הדבר.
 וסגולה אתרת גילה ״השומר הצעיר״ הרוסי, שבזה נשתנה משאר
 הםתדדויות־נוער. חוא לא ראח פחיתות לעצמו בזה שיהווה המשד. כמה
 גלי־עליה שלאתר המלהמה הקודמת היה להם צורד תותד שההיסטוריה
 תתהיל מהם, דוקא מתם. תופעה זו אינה מיותרת להםתדרויות־נוער, ואינה
 מצטמצמת בעניני פוליטיקה. היא מצוית גם בעולם הספרות. שלילת•
 ההמשכיות היתד. לרבים עיקר גדול. כדרר שכתב אותו תכם ספרדי מתולל
 באיגרת: ״אל תהי כאבותיך/ בכמה עלה דבר זה ליהירים רבים ולכלל כולו,
 נדע אולי רק כשיבוא אמן ויפרוש לפנינו את התמונה, או כשיבוא היסטוריון
 אשר ידע לאסוף בןזפניו את רישומי שגיאותינו ומפלותינו. ״השומר תצעיר״
 הרוסי ניצל מזה במידה ניכרת. הוא ידע לבנות משק ותברר. עצמאית, מבלי

 לטפת פרטנםיות ל״עצמאות״ אידיאולוגית ופוליטית.



ת 101 י נ ו י ה צ ד ר ח  ל

 כשנזכה לפגישה מחודשת עם המוני נוער יחודי מארצות הגולה,
 נצטרד לנטוע בהם את שתי הסגולות הללו: נאמנות, שבלעדיה תשא חרוח
 את כל עמלנו, ואת הנכונות לחמשיר ולהוסיף נדבכים על מה שכבר הונה.
 המרתקים הצפויים לנו עכשיו בין שכבות העלית שלפני המלחמה לבין תגלים
 שיבואו אהריה יהיו גדולים יותר מן המרהק שבין העליה השניה
 והשלישית. קשת לנו אפילו לנתש עתה מה תהיה דמותם הרותנית, או
 דמויותיהם הרותניות, של העולים. אפשר שיבואו הרוסים ורצוצים, פליטי
 גיטאות ומהנות־הםגר, ואפשר שיתגלו כותות גנוזים, שונים לטובת
 מקודמיהם. הן כל גל-עליה מביא כוהות מיותרים לו. ואנו נצטרד לא רק
 ללמד אותם, כי אם גם ללמוד מהם. יהיה צורר להקשיב קשב רב, ללמוד
 ולהכיר, לתבין ולגמש, ועם זאת לא לותר על נכסי צאן ברזל של העליות

 הקודמות.

 ענין זה דורש התכוננות מעתה, הצטיידות מעשית והתכוננות נפשית:
 למצוא דרכים אל כל שבט יהודי באשר הוא ולתבקיע תומות באשר הן.

 אב תש״ב.

 לחרדה ציונית

 (בכינוס ,,קול האדמה״ על הר הצופים בירושלים, י״ב בתשרי תשיג)

 רבותי וידידי!

 אילו זכינו לא היינו צריכים לכינוס זה. אילו זכינו תיינו עושים את
 עבודתנו מתוד שתיקה. העבודה הזאת — עבודתנו בכלל ועבודת תקרן תקימת
 בפרט — שתיקה יפה לה. היא כשלעצמה אינה מצריכה דיבור. משלא
 זכינו — אנו נאלצים לדבר. ואנו תייבים לתפוס את תדיבור במיעוטו. לא
 כל מה שאנו רוצים לומר ורוצים לשמוע — צריך להיאמר. אפשר שהיינו
 יכולים לשמח את לבכם ולספר על תכנית זו או על תכנית אתרת

 ש״מתבשלת״ אצלנו, אבל את העונג הזה לא נגרום לכס.
 כינוס זה אין לראותו בכינוס לשם תעמולה. כל מי שנתנסה בתייר
 בפעולה ציונית, ובכללה גם בסעולת הסברה והטפה, יודע את ההבדל בין
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 כינום בגולה ובין כינום בארץ. כשאנו הולכים לדבר לגולה, אנו פינים אל
 בני־אדם שהם אפשר יהודים טובים, אבל הם מעוטי ידיעה, ולפעמים מחוסרי
 רצון לשמוע, ואנו נאלצים להכות בתופים למען יטו אוזן. בארץ, ברוד
 השם, איננו נזקקים למין תעמולה כזאת. וכשאני מביט בפני המתכנסים
 בכינוסים אלה יודע אני שאינם זקוקים לדברי תעמולה. כאן מתאספים בני־
 משפהה. מזקני הדור היושבים אתנו ועד צעירי־הצאן הרי תם משפתה אתת,
 משפתת נאמנים, המאותרת למרות כל המחיצות, שהן פתותות־ערד לגבי
 העיקר. בני־המשפהה כשהם מדברים — הרי הם מדברים לעצמם, בתינת

 ״הזק, הזק ונתהזק״.

 וענין הקרן הקימת, עם כל פשטותו, טעון קצת הסברה פנימית. דוקא
 דברים אלה הראשוניים, היסודיים, הפשוטים ביותר, הם הם שלפעמים
 קרובות אינם מובנים מאליהם. הקרקע! לכאורה היה זה יסוד הציונות מן
 הרגע הראשון, וכל הכיסופים מראשית תיבת ציון היו קשורים לקרקע, אד
 בעוונותינו הרבים יודעים אנו שבחלקים גדולים של התנועה הציונית היתד.
 ראש־פינה זו לאבן שהבונים מאסו בה, או דתו אותה מפני כל צורר אתר.
 אם תשבוננו האמיתי הוא כל כד דל — ועם כל המספרים הגדולים והיפים
 לא נעלים מעצמנו כי הוא דל מאד — הרי זה מפני שבתוך התנועה הציונית
 היתד. רגישות מרובה לרעיונות רתוקים, ל״מטדות סופיות״, לתגדרות
 מענינות, אבל ההושים היסודיים לעיקר — לקרקע, לעליה, לבנין הפשוט,

 ללשון — היו רפויים. לגבי עיקרי העיקרים הייני אד מרפרפים.

 אין זה מקרה שכינוםנו היום קשור בזכרו של אדם1 המסמל את
 האלמנטריות הציונית ואת מזיגתם של האלמנטים הראשוניים של הציונות,
 ואין מטרתו של הכינוס להנאות אתכם במספרים ההיוביים שאנו יכולים
 למנות. ודאי יש לספור ולמנות. אבל צריד שהכינוסים שלנו יהיו כינוסים של
. יש צורך שתדעו משהו על אותם התנאים הקשים ת י נ ו י ה צ ד  ה ר
 והאיומים שבהם נגאל כל דונם בימינו. מכבר עברו הימים הטובים והקלים
 שיכולנו לפנות ליהודי ולומר לו: אד תתן לנו כסף והכל יבוא מאליו. עכשיו
 אם נאמר כד יהיה בזה אי־אמת. בשנים האתדונות נעשית עבודתנו הקרקעית

 1 [מ. אוםישקין, שמת שנה לפני כן]
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 בתנאים אהדים לגמדי. גם כשיש לנו האמצעים — לא תמיד הם שלנו, כי,
 כידוע לכס, אנו נוהגים לעבוד באשראי וללוות על חשבון העתיד — עוד
 איננו יכולים לעשות מה שאנו רוצים ומה שהמוכר רוצה. דצונם של הקונה
 ושל המוכר אינם מספיקים עתה. ומשום כד פעולתנו, שביקשה לטפת
 את הוש הקרקע ואת כושד־הנתינה, מצווה עתה גם על טיפות הכרת
 המציאות המדינית הקשה בארץ. עכשיו — כל עניני היינו קשורים בנקודה
 מרכזית אתת. ואנו נאלצים לעסוק בה, וכל הייל יהודי, וכל משק יהודי, נתון
 לה. על כל שעל אדמה צריכים להיאבק. ומנאמניבו, מידידי הקרן
 הקימת, איננו יכולים להעלים קושי זה. החמצנו ודאי אפשרויות לאין ערוך
 ואנו משלמים ביוקר בעד כל אפשרות מותמצת. מתגלת אתדות הפעולה
 המעשית והמדינית, שרק בתיאוריות של הסיעות הן נפרדות. במציאות

 התיה ובציונות המתגשמת אינן ניתנות להפרדה.

 וכדי שמלתמתנו לא תהיה מילולית בלבד, נאלצים אנו להנך את
 עמנו למה שלא התהנכה אולי שום תנועת לאומית — לאהבת הנתינה. נקל
 לכנס המונים להפגנות, לקבלת החלטות, אבל לא קל לחנד אנשים בני בשר
 ודם רגילים, שהפרוטה השובה בשבילם ולא תמיד היא מצויה בידם, לאהבת
 הנתינה ולנתינת מתמדת. כאשר שמעתי את הודעת ד״ר ברוד בךיהודה, כי
 ילדי הגן והכיתות הנמוכות גאלו תמש מאות דונם אדמה, תשבתי: תובבי•
 ציון ברוסיה, שכל כד מתבבים להרים אותם על נס, ספק אם גאלו בשנה
. ל א ר ש י ץ • ר א ן ב ב ת ר י ל ב ת ש ו ק ו נ י ם ת י ל א ו ג ה ש  אתת מ
 אפשר זהו הסימן המובהק ביותר להישגינו ההינוכיים כתנועת עם מאז

 ועד עתה.
 וגם בימים אלה יש ללמוד קצת את תורת הקרן הקימת לישראל. כי
 יש תורה של הקרן הקימת, ותורה זו לא רק לא-ציוניס אינם לומדים אלא
 גם ציונים לא תמיד רוצים לדעתה. רבותי, כמה דיו נשפד וכמה ויכוהיס
 נתלהטו מסביב להון הלאומי וההון הפרטי. מאז ועידת לונדון, לאתר
 המלחמה הקודמת, ועד היום נצטבר אצלנו נםיון רב, ונםיון זת תייבים
 ציונים ללמוד אותו — באיזו מידה רשאית התנועה הציונית להשליד את
 יהבה על ההון הפרטי שהוא יעשה את השליתות הלאומית הדרושה לנו.
 אינני כלל וכלל אויב להון הפרטי, כל כמה שהוא בא לבנות את ארץ-ישראל
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 ולא לםרםר בעניני ארץ־ישראל ולסגור שערים על ידי כך. תבורך כל יזמה
 יהודית וכל פרוטה יהודית המסייעות להקמת ביתני״ אד האם יכול העם
 להאמין להון פרטי את הדבר היקר לו מכל יקר? באומות העולם תגיעו
 בשנים האהדונות גם העומדים על בסיס קפיטליסטי לידי הכרה, כי יש
 דברים שאפילו מובטהת להם פדיהה על ידי ההון הפרטי, אין סומכים עליו.
 תעשיית הנשק בעולם היתד. בידי ההון תפרטי ופריתתה היתד. מרובה.
 ולפיכד מכרו בעלי תעשיה באנגליה ובצרפת נשק רב לגרמניה וליאפן. ודאי
, שנתגלתה עתה באמריקה: ההסכם ,  שמעתם משהו על ״שערוריית הצמג,
 בין טרוםט אמריקני לבין הברה גרמנית העמיד את הפטנטים לרשות היטלר.
 לאהד נםיון מר מאד התחילו להבין שיש דברים שהם עמדות־מסתת ורק
 חכלל נאמן על שמירתם. ואנו כאן מדברים על העיד האחד — על ה ק ר ק ע,
 שבו תלויה החקלאות שלנו, ובו תלויה גם חתעשיח שלנו, ובו תלויה
 אפשרות השיכון של האדם הקטן. המותר למסור את כל אלה לתשבודהוץתים

 של ההון הפרטי?

 לארץ-ישראל זורמים כספים רבים. אולם אין לעס היהודי שליטה על
 הכספים הללו. אין בכותו להפנותם לאותם השטתים שטובת הכלל זקוקה
 להם. יש שההון בורח מאדץ־גזירה הנה, אבל ארץ זו אינה בשבילו אלא
 תהנת־מעבר, וברגע הנוח יעביר אותו מכאן לארצות אתרות. והן לא ארהי
 פרחי בלבד, אלא גם ציונים השובים עשו כך. וראינו שיש להון זד. ״תכונה

T 

 משונה״ — הוא אינו עושח חשבון של עולנדהבא, של עולנדהבא לישראל,
 אלא חשבון השעה, של ״בטחונות״ ואחוזים שיקבל בשעה זו. ואם הוא
 תושב שעל ידי קניית קרקע הוא ירויח — הוא קונה! ואס הוא חושב שעל
 ידי מכירתה הוא נהנה — הוא מוכר. ואם באים ימים שהקרקע תדל לתיות
 ״עסק טוב״ — הרי הוא משקיע כספו בעסק אתר, או מתזיקו בבנקים. מה
 איפוא תפקידו של ההון הפרטי לגבי קרקע ? אותו ההון הפרטי שהלך לבנין
 בתים מילא ודאי תפקיד השוב. חה שפנה לתעשית — על אתת כמת
 וכמה״ אד לגבי הקרקע תפקידו מפוקפק מאד. כשיש ״פרוספריטי״ בקרקע
 והמהירים משגשגים הולך אף הוא לשם ומיקר אותו ומונע מהקרן תקימת
 ומהיהודי הקטן לקנות קרקע. וכשבא שפל, כלכלי או מדיני, והקונים
 מתמעטים — מסתלק גס הוא, ולעתים אף משאיר בידי המוכרים דמי־קדימד
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 שנתן. הרבה רבבות של ממון ישראל הלך לטמיון מימי ״נהלה מבוהלת״
 לםני המישים שנה ועד השנים האלה.

 בינתים רכשנו נםיון. גם בעתונות, שהיא נתונה עתה בתנאים
 מסוימים, אתם קוראים כפעם בפעם על נתלתנו הנהפכת לזרים * פעם זה בית
 בעיד־נמל ובעיד־הקודש, בשכונה עברית ישנה ובתדשה* ופעם פרדס בלב

 מושבה יהודית. האם אין הדבר הזה מעורר מתשבותז

 עוד אנו צריכים ללמוד תורה אלמנטרית זו של קרקע לאומי, שלולא
 הוא לא היה לנו להם לאכול וכל דיבורנו על המאמץ המלתמתי לא היה שוד,
 כלום? ואילמלא הוא לא היו לנו היילים יהודים, כי הם גדלו על הקרקע
 תלאומי וקיבלו את ההכשרה וספגו את הרוח הלאומית כדי להיות הייל

 עברי.

 קרוב הייתי לגדוד העברי בשעתו וקרוב אני בנפשי לענין ההתגייסות
 עתה, ויודע אני מהיכן באה ההתנדבות ובמה הי החייל היהודי. ויודע אני,
 שמתנדבים הבאים מן המשק — מתיד בוני הישובים, מראשוני העליה השניה
 ועד לילדי המקומות — אין בלבם כל סתירה בין התגייסותם למלתמת ובין
 התגייסותם קודם לבנין המשק, ובין ההתגייסות שהם מצפים לה למהרת
 שובם מהמלהמה. זהו גילוי הלוצי הפושט צורה ולובש צורה, לפי
 הצורד. ובשעה זו הוא נאלץ ללבוש מדים. אילו היו כאן שני ענינים
 מנוגדים, הסותרים זה את זה, היינו ודאי עדים לכד שבוני הכפר היו ממעטים
 להתנדב והבטלים מעבודה היו אצים ללבוש מדים ולרדוף אהרי אפולםים.
 מה שאנו רואים הוא ההיסד. בכל מקום שהעבודה והבנין הם בעצם תקפם,
 משם זורמת ההתגייסות; שם אנו פוגשים בני-אדם שאין נותנים מנוחה
 לנפשם, וכל מעיניהם נתונים להגברת ההתנדבות. אנא, תקראו את מכתבו
 של אליחו עממי ז״ל — אחד מבוני העמק — שכתב לאשתו עם התנדבו,
 ותיןכהו כיצד הייס הלוציכדבונים את המלהמה הזאת, ואת מלתמתנו
 אנו במלהמה הזאת. מאידןי גיסא, במקום שאין להנדבנין שם
 אין מתםור בכל מיני תיאוריות תמצדיקות ומכשירות את תהשתמטות.
 מי שעומד איתן על קרקע הבנין שלנו איננו מעונין משום
 בהינה — לא מבתינת ההווה ולא מבתינת מתשבת הבנין לעתיד —
 להאט את קצב הגיוס, או להכהות מבתינה נפשית את שלהבת״
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 תתתנדבות, שעדיין איננת מתלקתת במלואה. אני מקוד. שהיחידות היהודיות
 תהיינה בית־םפר לתלוציות גם לאלה אשר טרם טעמו טעם בניה תלוצית.
 אני מקוד. שתטופת קרבת־נפש בין הקרן הקימת ובין ההייל. אני מקוד. שבכל
 פלוגת תיילים תקום ועדת קרן קימת לישראל. אני מקוד. שהקרן הקימת
 תוכל למלא את תובתה כלפי ההייל היהודי. לאהד המלתמה הקודמת תיינו
 עדים לחזיון טרגי מאד. לא רבים היו אז תיילי הגדודים היהודים אשר
 בהשתחררם ביקשו להידבק באדמת הארץ. היו חיילים שבאו מלונדון ומיחרו
 לתזור לביתם למתרת שביתודהנשק. היו היילים שבאו מאמריקה ואף אלת
 רובם ביקשו לתזור. ורק מקצתם ביקשו להיאתז בארץ. ותיו תייליס בני
 העליה השניה אשר קיוו שלמתרת הגדודים יתהיל יוכדההתישבות הגדול.
 והיה צר לראות את הבוהות הללו — והם הלא היו תמציודהדמים שלנו —
 מתהלכים בארץ מתוםרי-עבודה ומזזוסרי אהיזד. נפשית. אל יהזור הדבר
 לאהד המלהמה הזאת! יהיד. זת צו לתנועה הציונית: כל תייל יהודי המרגיש
־ תינתן לו אפשרות להיאהז בקרקע. במלהמה  עצמו אזרח עברי ־
 הקודמת היו לנו כמד. אילוםיות, והן יודעים אתם מת עלד. בחלקם של
 ההיילים היהודים מאדמות אלו לאהד שנים של טיפול. עכשיו אנו מפוכתים
 יותר. איננו מצפים למתנות. אנו מוכנים לשלם במיטב כספנו, ומוכנים
 לפצות כל מי שראוי לפיצוי, ובלבד שיתנו לנו בצדק וביושר ובעבודה

 להיאהז באדמת אבותינו.

 ישוב זה, המאושר מכל שבטי ישראל, האומנם לא ירגיש את עצמו
 אחראי למה שיהיה אחרי המלחמה? האם לא ישא באתריות—במלוא
 יכלתו—להצלת פליטת ישראל ? האם איננו שותף לסבלות ישראל ? ושותפות
 זו אנו יכולים לקיים בשתי דרכים: בנתינת אנשינו למלהמה, ובנתינת דמינו
 כדי להקים בית לאלה שישובו מהמלתמת, לשרידי פליטי תרב וסגיסות,
 ליתומי ישראל, שלא יהיה להם בית אתר במלוא תעולם מן הבית שלנו.
 הבית הזה אפשר אינו מנית את הדעת מתרבד. בתינות, ואף על פי כן הוא
 הוא הבית ואין אתר. אפשר יודעים אתם מה דמותם היהודית של יתומי
 אוקראינה שהובאו לקנדה לבתים רתמנייס, מבני ברית ומשאינם בני ברית.
 אפשר יודעים אתם שילדי וינה הובאו לאנגליה והולקו לבתים. מסופקני אס
 הזכות לתימנות עם ״פושעי ישראל״ ניתנה להם. ואנהנו התיים כאן צריכים

T 
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 שבע ביום להודות לעם ישראל, שנטע בלבנו את התקוה הזאת, ונתן בלבנו
 את הרצון ללכת הנה. כל מה שזכינו לו פה לא זכינו בו אלא בזכות עם
 ישראל. אילמלא בנה ישראל את הארץ — לא היה קיים לא חקלאי ולא
 פועל, לא סוהר ולא בעל תעשיה, לא מורה ולא סופר. עכשיו הגיעה השעה

 שעל הישוב הזה לשלם משהו מחובו לעם ישראל.
 וזה תפקידו של הכינוס: לגייס את משפתת הנאמנים, שנאמנותם אינה
 תלויה באפנה ובקוניונקטורה פוליטית. אלה שראויים להיקרא ״עדת
 אוםישקיך, עדת הנאמגים, צריכה לדעת, שאם הגורל הישראלי האיר להם
 פנים והסד מהם את מנת־היםודים של שאר אהיהם, הרי שימיהם ולילותיהם
 צריכים להיות מוקדשים לכך שנעשה את ביתנדהמעט בית נאמן, בית פתוח

 לכל יהודי מוצל.

 גילוי רצונה של התנועה הציונית
 (בועד הפועל הציוני המצומצם, ירושלים, א׳ בכםליו תש״ג)

 בשנ־; הרביעית למלהמה עומד הועד הפועל הציוני — זאת הפעם
. חחלטה זו אינה באה להגדיר ת י ד ו ס  הראשונה — לקבל ההלטה מדינית י
, של הציונות — ספק אס איזו נוסהה פוליטית שהיא  את ״המטרה הסופית,
 יש בה כדי להגדירה — אלא את תביעתנו המדינית במלהמה זו. יש מי
 שסבור כי הנהלת הסוכנות נהפזה מדי בהביאה עתה לפנינו את הצעתה
, או שהם מוצאים כי ,  לההלטה. הללו סבורים, כנראה, כי ״עוד היום גדול,
ע ממנה ב ו  אין טוב לתנועה הציונית משתיקה, וכל עוד אין העולם ת

 אמירה — מוטב לה להתקפל ולההריש.

 ודאי, לא באמירת בלבד תלויים הדברים, ויש אמירות בטלות, ומה
 שעתיד לבוא לאהד המלהמה איננו תלוי במה שאומרים בשעת חמלחמת.
ו של עם. נ ו צ  אד קודמת לנצהון אמירה ברורה, הרמת דגל, תבעת ר
 את זאת הסרנו אנהנו, היהודים, כל ימי מלהמה זו. ודאי נאמרו כמת ביטויים
 טובים, ואין לקפת את שכרם, אך לא ניתן לתם דפוס פוליטי ברור, מוסמך
 שכל אתד — ידיד ואויב — ידע ויכיר: זאת, ולא אתרת, היא דמותה של

ו נ ת. צ  הציונות במלהמה זו. זהו ר
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 ההימנעות מדיבור ברור מקילה על כל מי שרצוי לו לדון את התנועה
 הציונית בשכחה; הימנעות זו, יהיו נימוקיה אשר יהיו, אין לה משמעות
 פוליטית אלא: הימנעות מלומר לעולם שהציונות קיימת כתנועה מדינית,
 והיא תובעת את שלה. ואמירה זו דרושה לא רק לעולם. היא דרושת גם
 כלפי פנים. התנועה עצמה צריכה לדעת ברור מה היא רוצה. מה היא

ן של התנועה הציונית? ו צ ר  תובעת מן העולם. היכן היא נקודת ה
 תחבר מ. יערי ענה על כך בביטוי הזק. ״הרגע בו נתדל לתיות
 מיעוט — זהו הדבר המסעיר את כולנו״. בזה הגדיר את המשותף לכולנו.
 תשובה נכונה, כי אין הגיון לציונות בהשלמה עם היי מיעוט. אפשר
 לאהוב את ארץ-ישראל, אפשר לתבב את לשוךתקודש וכמת דברים טובים,
 אבל אלה בלבד אינם ציונות, כי הציונות רוצה בתירות־ד״עם במולדת, כי
ת א  הציונות מיסודה ביקשת לשתרר את העם מגורל של ״מיעוט״. ואם ז
 היא הנקודה היסודית והמשותפת — האם ניתן להסתיר אותה, האם רצוי

 להסתיר אותה?

 בחיים מדיניים יש ״עת לתשות ועת לדבר״. יש ימים שאץ חכרח
 לפרש דברים בשמם לעולם שאיננו מבין או שאיננו רוצה להביה אד יש
 שרק על ידי קריאה לדברים בשמם אפשר להביא את העולם שיבץ. בימי
 השלטון התורכי אפשר היה לחנית שאין צויד לפרוש את הדגל. בימים
 שניתן לנו לפעול במסגרת מדינית מסוימת הייבים היינו לעבוד בלי
 להתרפות ובלי להרבות דברים על מקומות הלחיצה של אותת מסגרת.
 כשהמםגדת נהפכת לביודתנק תובתנו לפריץ אותה. ובימים שבהם נתתד
 גורל עמים אין עמים מתכים עד שישאלו אותם. הם מכריזים על קיומם ועל
 רצינם. יש היששים שהאמירה שלנו תעורר התנגדות. אד ההתנגדות קיימת
 ויש לה נציגים שלה, ויש לה שליהים, הפועלים למענה. ואין אנהנו יכולים
ם התנגדות ו  לדהות את תביעתנו עד לאותו רגע מאושר שלא תעורר ש
ם צד. ויש לי הרושם שעצם הנםיון להגדיר את תביעתנו כבר הביא ו ש  מ
. אני רואה, למשל, את הצעת ״השומר הצעיר״, ואני מוצא ם י נ פ  תועלת ב
י נ נ י א  בה כמת דברים טובים, משותפים לה ולהצעת הנהלת הסוכנות, ו
. ם י ר ח ת א ו מ ו ק מ  מוצא בה דברים המצויים אצל ״השומר הצעיר״ ב

 איתן ההצעות הוא לא הביא לפנינו.
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 ההבר יערי ראה צויד לצטט לפנינו כמה ניסוחים — לא שלו —
 על מנת להוכיה שהם סותרים זה את זה. חוא לא טרח לומר לנו ציטטות
 תתוכות אלה מנין לוקהו, בקשר עם מה נאמרו, לאילו סיטואציות נתכוונו,
 ואם אמנם הן בתכנן סותרות זו את זו. כאילו תייב שלית הציבור לנקוט
ם הסיכויים. יכול אבי ת ו ם המספרים ולדבר תמיד על א ת ו א  תמיד ב
 להרגיע את ההבר יערי: כשלנין הגדיר את הסוציאליזם כ״אלקטרופיקציה
 פלוס קואופרציה״ לא היתד! זו תזרת על תגדרותיו הקודמות. אפשר להגדיר
 הגדרות לצודד השעה, בלי להתכתש לתכנה של התנועה. ומוטב שההבר

 יערי יתבונן בניםותים ובגלגולי״ניםוהים בקרבתו הוא.

 בהצעתו שלפנינו דורש ״השומר הצעיר״ ״לפתות שערי ארץ״ישראל
 לעליה יהודית״. כאן לא נאמר שעליה זו תלויה בהסכמתו של צד שני. אבל
ה י ל ת ע ו ס כ מ  אני מכיר דוקומנטים אתרים ושם מדובר על ״
. האם זה היינו דיר ? דבר מוסכם הוא מה שבאת עליו הסכמתם ״ ת ו מ כ ס ו  מ
 של שני צדדים. ובלי הסכמתו של צד שני — הענין מעוכב. והרי זת ענין
 שונה לגמרי מפתיתת שערי הארץ. אותה ההכרזה על ״מכסות עליה
 מוסכמות״ הרי היא כבר צעד ניכר במגמת ההסתגלות לעמדתו של אותו
 צד, הטוען כי אין הארץ צריכה לקבל עליה לפי יכולת הקליטה תכלכלית,
י ת״. ואס ט י ל ו  אלא יש לבדוק כפעם בפעם את ״יכולת הקליטה ת פ
 ״מכסות עליה מוסכמות״ מוכרזות במק1מות אתרים כסעיף בפרוגרמת

 פוליטית — מדוע לא הביא אותו ״השומר הצעיר״ לפנינו להחלטה ?
 מהו תכנה הפוליטי של הצעת ״השומר הצעיר״ המוגשת לנו? אני
ד  מוצא בח שני עקרונות: חאחד — פיקוח ביךלאומי, השני ־־־ משטר ד
 לאומי. אני מעיז לומר, כי אם ז ת ו תכנה של התביעה הציונית, לא תכבד
 המלהמה על כך. זה ינתן לנו, זה כבר נתון לנו. זה כבר קיים, כי מה יש
״ ן י ת ב ו ק י פ י ב מ ו א ל ״ ו ר ד ט ש  לנו היום בארץ״ישראל? מ
. כלום רע פיקוה ביךלאומי? כלום רע המונה משטר דדלאומי? י מ ו א  ל
 אלא הולשה יש לי: כשבאים לפרנםני באיזה מונח, הריני מעיז לבקש
 שיואילו לפרש בדברים שאינם משתמעים לכמה פנים, מה הוא אומר ומה
 הוא מהייב. משטר די״לאומי או רב״לאומי יכול להיות המשטר האידיאלי
 שבעולם. אד משטר דדלאומי יכול להיות גם אותו משטר שבו דוגל לורד
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 מוין: המשטר הדדלאומי של הספר הלבן. מונה רדיקלי זה של יערי הוא
 גם המונה של ממשלת הספר הלבן. יודע אני שהברים מסוגו של יערי
 מקפידים על עניני טרמינולוגיה. יש טרמין אהד והוא משותף לי ולו:
 סוציאליזם. אולם דוקא משום כך שהוא משותף לו ולי אין הוא מסתפק
 בזה, והוא מבקש לו הגדרות נוספות: סוציאליזם מהפכני, למשל, כיי
 סוציאליזם סתם, סוציאליזם דמוקרטי, אינו מגיה את דעתו. אך כשהענין
 נוגע לגורל הציונות, לגורלה של ארץ״ישראל, לגורלה של ההיסטוריה

 העברית, אין יערי זקוק לםימךשל״היכר מיוהד.

 אין יערי יכול לבטל את העובדה שממשלת הספר הלבן דיגלת
 במשטר דדלאומי ואינה מסתלקת מפיקוה ביךלאומי. ואם הוא טוען
 שההבדל בינו לבינה הוא שהוא גם דוגל בעצמאות פוליטית, הרי זה מוצדק
י של הספר ש י ל ש  במידה שהממשלה מעכבת עדיין את תגשמת החלק ה
. ורשאי יערי להתמרמר על שאין ,  הלבן, העתיד להביא גם ״עצמאות פוליטית,
 הממשלה הבריטית מחישה את הגשמתו. אינני אומר זאת כדי לקנטר. אלא
ץ אין בה כיום הזה ר א  משום שתביעה נאה זו של ״עצמאות פוליטית״ ל
ב י ת י י ק ט  שום תוכן ציוני, ויהיה האומר מי שיהיה. יש משמעות א ו ב
 למונה זה. כשמגישים לפניך הצעות מדיניות תייב אתה לשאול לא רק
. ניסוחים ם י ל מ ש ה ו ר י פ  לבננות הטובות של בעלי־ההצעות. כי אם גם ל
 פוליטיים אין פירושם תלוי דוקא בכונות הטובות של בעליהם, כי אס
 ביכלתם של מדינאים ופרשנים להשתמש בהם. יערי נאמן לנו, שכונתו תיא
 לרגע המסעיר שנחדל להיות מיעוט, אך בין כונח זו לבין חניםוחים שלו

 אין כל גשר.

 ״השומר הצעיר״ הנהו תנועה ריאליסטית, ולפיכד בז יערי לאוטו״
 פיות. הוא קשור למציאות הריאלית — לפרוגרמה של ממשלת הוד מלכותו.
 אך לא רק בריאליזם הוא עולה עליגו, כי אם גם בחזון, כי אכן יש לו תזון
 גדול, שאין לאהרים: הוא מוכיה לנו שאין אנו יודעים לישב שני מיליון
 יהודים, מה שאין כן הוא: הוא רואה בחזון ישובם של שנים״עשר

 מיליון יהודים.

 ואדם שכמותי, שאין לי בעולמי אלא האוטופיה הציונית, מוכן מיד—
 ללא כל השכונות — ללכת אתריו. אלא שמתברר כי הוא מקציב לנו את
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 ״השנים של החותנת״. הוא נותן לנו בשביל ישובם של שנים־עשר המיליון
 את... ארצות המזרת. אכן, ״אפקים רתבים״: עתידה ארץ-ישראל שתתפשט

 בכל הארצות, ועד איראן ותורכיה תגיע.
 אפשר זהו ״הזוך׳ אד אין זה תזוני שלי. ואינני נוטת לתשוב שזהו
 הזון הציונות. על הישובים היהודיים בעיראק ובאיראן ובתורכיה יודעים
 אנהנו משהו. גם למדנו עליהם משהו בזמן האהרון. ומעולם לא עלה על
 דעתנו שהציונות מבקשת להוציאנו מן הגלות על ידי שתגדיל אותם
 הישובים. ואף אינני מבין, מדוע יש להעדיף מבתינת ציונית את ההגירה

 לאותן הארצות על פני ההגירה לאמריקה?
 אס זהו הדגל שאותו מרים יערי, מן הראוי שנדון עליו. ודאי יש גס
 בהינד. ריאליסטית לדבר. הן בשם הריאליזם אומר לנו יערי בגודללבב:
 אד תישמע גערת השליט ותירתעו מן התביעות שלכם. יש לו ודאי ליעדי

 ד ד

 שליטים משלו, אשר מהם קיבל את ההסכמה להכניס לארצותיהם את
: במשטר הסוציאליסטי) אין את נפשי לערוד י ר ע י  שנים־עשר המיליונים. (
 אתך ויכוה סוציאליסטי מעל במה זו, אך כיון שעוררת אותי לכך, אוסר
 שמדבריך היום למדתי שאין אמונתד בסוציאליזם גדולת ביותר. התשבון
 שעשית על האימפריה הבריטית — כנימוק נגד מדינה יהודית — וגס
־  תפילתך שסםס״ר ״הלנאי ותהיה גורם םקונדארי״ בסידור עניני תעולם ־
: םמוד לגמר המלתמד.) י ר ע י  אין בה משום אמונה רבה בסוציאליזם. (

 כלום אנו עוסקים במזמור שיר לעתיד לבוא? ודאי, עם גמר המלחמה.
 ולאותם הימים, ימי התסיסות הגדולות, אתה מכוון כשאתה אומר: האימ
 פריה האנגלית היא גורם ודאי, אמריקה אולי גם כן, רוסיה הםוביטית תלנאי
 שתהיה גורם סקונדארי. ובכן, אתה מצפת לראות בהגשמת הציונות ובנתמתס
 של שניכדעשר מיליון יהודים בארצות המזרה הקרוב, אלא שאתה דוהה
 את הענין לאתר הגשמת הסוציאליזם, ואת הגשמת הסוציאליזם אתה שוב
 דוחה מ״סמוך לגמר המלהמה״ לימים רהוקים. כל כד רבה עכשיו הנטית
 לדחות את הגשמת הציונות לאהד נצהון הסוציאליזם. אילו היתה בד האמונה
 בבואו הקרוב של הסוציאליזם, הן היית אומר: חאם יבצר ממנו לעזור לנו
 להעלות לארץ שני מיליון יהודים ״אוטופיים״ שלנו ולהקים בארץ משטר
 אשר לא ימנע את השרשתם הכלכלית? האם אין דבר זה יכול להתקבל
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 על דעת סוציאליסטים הבאים להקים את העולם מהורבנו? האין סוציאליסט
? ו י ש כ ע  ציוני רשאי להגיש שטר זה לגוביינת מ

 מאימתי התתילו אצלנו להתבייש במושגים ציוניים? בךגוריון —
 אומר יערי — נרתע מטרנספר. מה זה נרתע? נרתע, משמע שאדם תבע

 ־

 דבד־מה והזר בו. מה תבע בךגוריון וממה הסתלק? האם דיבר בךגוריון
 פעם על טרנספר מאונם, ומזה ״נרתע״? לא, מעולם לא דגלנו בטרנספר
/ וטרנםסר מרצון ומהסכם ביהםי-  מאונם, ולפיכד לא היינו צריכים ״להירתע,
- ממנו אין אנו נרתעים כלל וכלל, אף על פי שיש יהודים טובים  עמים ־

 המדביקים לרעיון זת כמת וכמת תארים של גנאי
 ההיסטוריה של זמננו יודעת כמה טרגםפרים, תמתקיימים בצורות
 שונות, רעות מאד וגם טובות למדי. הנה סידרה םםס״ר טרנספר של מיליון
 גרמנים, שהיו יושבים כמה דורות באזור הוולגה, והעבירה אותם למקומות
־  מרוהקים למדי. ולא שמענו כלל, שכל אלה הבזים כל כד לטרגםפר ־
 ויעדי בתוכם — יתקוממו כנגד המעשה הזה, אף על פי שיש להניה שאותו

 טרנספר לא נעשה מרצונם הטוב של המועברים.
 למען הפולמוס יש צורך להרכיב לנו טרנספר־מפלצת וליהם לנו
 את המחשבה שבלעדי טרנספר כזה לא תיתכן עליה גדולה. אך עלי להגיד
 כי בעלי הפולמוס לא שמעו זאת מעולם מפינו, והם מרכיבים לנו את

 מושגיהם הם.
, כד איננו ם כ ס ה י ב ו ל ת  כשם שאיננו רואים את העליה כדבר ה
. איננו מודים שיש למי ת י ס כ  רואים תילופי-אוכלוםין כדבר שתהול בו ה
 שהוא בעולם זכות מוסרית למנוע או לצמצם את עלייתנו, אד איננו נוטלים
. זאת חיא חנחה ציונית ה א י צ  לעצמנו שום זכות לכוף על מי שהוא י
 יסודית. מעולם לא אמרנו כי צר לנו המקום. מעולם לא אמרנו כי עלית
ת בטרנספר. אמרנו כי יצירתנו היא ו נ ת ו  יהודית ועצמאות יהודית מ
 הקובעת את פוזדהקליטה, ואץ אתרים רשאים לצמצם אותה״ אד אמרנו כי
. ם י ד ד צ י ה נ ש ה ל י ו צ  יתכנו מצבים אשר יעשו העברת־אוכלוםין ר

 ד

 אמרנו: יש ארצות שכנות, שהתפתתותן מתעכבת ועצמאותו מסתכנת
 (ואלכםנדרתה תוכית!) מתמת מיעוט אוכלוסין. ובמקום לתביא לאותם
 המקומות מיליון יהודים, כתבניתו של יערי, או איטלקים או מהגרים אתרים,
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 אשר יגבירו את רב־לאומיותן של אותן הארצות, אפשר יבתרו בתבאת
 אוכלוסין בני עמם ודתם ולשונם. אמרנו: ההתפתחות המהירה אשר אנו
 מאמינים כי תבוא אהד המלהמה — קודם כל לרגל פעולתנו ועלייתנו, וגם
 לרגל גורמים עולמיים אתרים — עלולה לעשות את השאלה, שכיום תזת
 אינה אלא הלכתא למשיהא, לנושא להסכם מדיני ביתםי־שכנים. אמרנו:
 אם יבוא תיכון עולמי לאהד המלהמה הוא יצטרד לדון בשאלות הגדולות
, וידאג לציפופס של ,  של ארצות הים התיכון, ואם תוא ״יציב גבולות עמים,
 אזורים דלילים, אפשר ימצא כי יש ענין לסייע לא לפיזורנו, כי אם לריכוזגו
 ולריכוזם של אהרים. מי הוא הסוציאליסט המעונין לפסול מראש את עצם

 הרעיון הזה ולהכתימו כמשהו בלתי־הוגן?

 רכות זד. איננו בעתו, כי שום סיטואציה פוליטית עדיין אינה מעמידה
 בפנינו שאלות מסוג זה. אך אם כופים עלינו ויכוה זה כדי לתפתידנו, אס
 רוצים להכריז שמושג הטרנספר המוסכם בל יבוא בהברה הגונה — תייב
 אני לשאול: האם מרהביה לא נבנתה על ידי טרנספר? האם לא הועברו
, ממקום למקום? אכן היה זה טרנספר זוטא מתור הסכם.  אוכלוסי ,.פולה,
, יושב לא במרהביה  ואילמלא טרנספרים רבים כאלה לא היה ״השומר הצעיר,
 ולא במשמד־העמק ולא בשאר מקומות. ואם כל טרנספר שהוא איננו הוגן —
 הרי גם התישבותו של ״השומר הצעיר״ אינה מעשה הוגן. ואם מה שנעשה
 למען ישובו של ״השומר הצעיר״ הוא מעשה הוגן, מדוע לא יהיה הוגן
 כשיהא נעשה בקנה־מידה גדול יותר, ולא רק בשביל ״השומר הצעיר״, כי

 אם בשביל כלל-ישראל ?

 אך למה כופים עלינו את ההפלגה לענינים רהוקים ? הן אנו עומדים
 בנקודה קרובה, שעליה אנו הייבים לדון. ההנהלה הביאה לפנינו הצעה. יש
 להצטער על כך שהיא לא תתקבל פה אחד, ההתבדלות האופוזיציונית בימי״
 הכרעה גדולים בהיי-עם — מה טיבה ? יערי סיים בתקרה שאף על פי שהוא
 נמצא כאן במיעוט, עוד נבוא אנתנו אליו. נבואה צנועה זו נאמרה כדרר
 המתערבים במירוץ־סוםים: נראה נא סוסו של מי ינצת. יערי סבור שהסוס
 של עצמאות יהודית אין לו תקוה. איני יכול להתוכת אתו על כד. איני
 יודע מה צפון לנו בהיק ההיסטוריה. אך תוששני שאם ת״םום״ שלנו, הלילה,

 יכרע — לא יגיע גם יערי למהוז הפצו.
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/ שאת כסא פלוני במתלקה המדינית  אין כאן ענין של שני ״צדדים,
 יירש אלמוני, והוא ישיג יותר אצל שליטי העולם או אצל הערבים. תענין
 הוא הרבה יותר המור. אם לתביעה של התנועה הציונית נשקפת מפלה,
 אין זו מפלה ליריביו המפלגתיים של יערי, כי אם לעם העברי, לאידיאה
 הציונית. אם אנתנו לא נזכד. לכך שפינת־ארץ זו תהיה פתותה לעליה
 ושבנייתה לא תעוכב בידי פקידות זרה, השוקלת כל התקדמות שלנו מבתינת
 החשבונות שלה — אזי גם תקוותיו הטובות של יערי אין להן תקומת, וגם

 ההזון של שנים־עשר מיליון יהודים במזרח עוף יתעופף.

 מאיר יערי, משהוא עוזב את הזון י״ב המיליונים — העתידים
 לחתישב בארצות המזרח לאחר שיקום משטר סוציאליסטי בעולם — ומתיצג
 על קרקע ההווה, הרי הוא מזכיר לי את תגנרלים המתכוננים למלחמח תדשת
 לפי הטכסיסים של המלחמה תקודמת. כנגד התביעה שלנו, המבקשת לחבטית
 לנו עצמאות בעניני עליה והתישבות, הוא מבקש בעצם לקיים את הסטאטוס
 קבו. הניסוהים שהוא משתמש בהם היו מצלצלים יפה לפני עשרים ותמש
 שנים. פיקוה ביךלאומי? מדוע לא? עכשיו אנהנו יודעים כי פירוש
, עלינו מתיר תשבונותיה  הדברים: פקידות זרה, אימפריאליסטית, ה״מפקתת,
 שלה. פתיתת שערים — טעמנו טעמה של פתיתה זו כשהססתתות הם בידי
 מסקתים, שברצותם פותתים, ברצותם נועלים. במשד עשרים ותמש שנים

 תן למדנו משהו.

ר הגשמת הסוציאליזם, יש לו ל״השומר ת א  לגבי המתר הרתוק, ל
ס ו ט א ט ס , ״הזוך. לגבי המתר הקרוב — איננו יוצא מתהומי ה  הצעיר,
. ובינתים הוא משמיע דיבורים הדשים שיש בהם כדי י נ י ד מ ו ה ב  ק
 להדאיג. שמענו היום מפי יערי, כי עליית המוני יהודים אתר תמלתמה הרי
. הרי זו אמירה שיש בה כדי לזעזע. ״ ת נ ג ר ו א ה מ פ ו ר ט ס ט ק  היא ״
 מכיר אני מושגים אלה אצל כמה ״ציונים טובים׳/ אד לא שמעתי כזאת אצל
. היו, וודאי ישנם, ציונים התורמים לקרנות, הנהנים ,  ״השומר הצעיר,
 מידיעות טובות על התבססות יהודים בארץ והרותשים כל טוב לישובי
 הפועלים׳ אד מעולם לא האמינו בעליה גדולה. תששו לסכנות הכרוכות
 בה, לא ראו את כותות־הבניה הצפונים בה״ אד ההלוציס, על משפתותיהם
ה נ ו מ ר א ו ת ו מ א ס ב ן ה  ושבטיהם, הלא הם באו מתוד קטסטרופה, ה
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. הן על כך נלחמנו כל ימינו עם טובי ה י ל ה ע ל ר ש צ ו י ה ה ו כ  ב
 הציונים. עכשיו אומר לנו יערי: יש לו תכנית אהדת, וגם שם יש לו
ך רפטריאציה. אי אפשר להביא יהודים . כ ה י צ א י ר ט פ  בשבילה ־־־ ר
 שבורים ושדודים, מהוםרי כםף, לארץ־ישראל. צריד תהילה להבריא אותם•
. פולין תהזיר להם את רכושם ואת פרנסתם,  פולין תהיה להם קור־אורט1
 ואז — נכשיר אותם לציונות. ודברים אלה נשמעים מפי תלוץ, מפי אדם
 שעבר את כל הדרד הארוכה מאז העליה השלישית. מה קרה כאן ז האם לא
 נתערער איזה יסוד חשוב מאד? הן הציונות התלוצית לא היתה ציונות של
, לא היתד. מרתפת בענני כבוד. תן הציונות התלוצית היתת ,  ״נשמה יתירה,
 ציונות של יסורי-עם. הן לשם כך עבדנו, שהציונות תוכל לתיות פודה

 ומצילה מן הקטסטרופה היהודית.

 וכשעדיין לא היה בארץ כלום אמרנו: יש להקדים ולהעלות את אלה
 אשר יהיו מניתי-יסודות, למען תוכל בעקבותם לביא העליה הגדולה ולמצוא
 אחיזה. לא תבענו לעצמנו פריבילגיות, לא ביקשנו להעדיף ״מיותםים״. אלא
 את אלה המתכוונים להרהיב את יריעת הארץ בשביל הבאים אחריחם.
 ועכשיו אומרים לנו: נרתיב קצת את ההתישבות, נוסיף קצת, נשיג מלוה
 על חשבון יציבותם של המשקים. האם זהו האופק שלנו? למה יתנו לנו
 מלוה? האם משום שיש מישהו בעולם שאינו יכול להתקיים אם לא
 יפותהו המשקים היפים של ״השומר הצעיר״? לא רק העולם הקפיטליסטי
 יכול להתקיים בלעדיהם, גם ברית המועצות יכולה להתקיים בלעדי אלה.
 למי זה השוב שיהיו בארץ עוד עשרות אלפים יהודים ועוד מספר משקים —
 איזה צורך יש לעולם בזה ? גם אני מקוד, ליום־מלוה, ליום בו יבוא העולם
 לעזרתנו בממדים ביךלאומיים. אבל זה יהיה אקט פוליטי, מתיר רצון לתקן
 בעיה גדולה והמורה, מתוד הודאה בגודל הענין שלנו, מתור רצון לתקן

 עוול עולמי תיקון של ממש.
 קשה לי ויכוה זה, קשה לי שאני נאלץ להגיד ליעדי, איש ההסתדרות,
 איש תנועה תלוצית, דברים אלה. אך לא נגדר, יערי, אני אומר זאת, כי
נך ראוי הדבר שתיקבע סטיפנדיה למי  אם נגד איזה דיבוק המדבר מגרו

 1 [מקוט-מרפא]
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 שילך ויתקור את התגלגלות המושגים הציוניים בספרות ״השומר הצעיר״,
 התגלגלות שאין כל התאם בינת לבין מפעלו ההלוצי.

 יערי מסכים שצריד להשקות את הנגב. והוא יודע שלשם כד דרושים
. ״הפיקוה הביךלאומי״ ן ו י ש  כספים• אד דרוש משהו קודם לכספים — ר
 איננו נותן אותו. וב״משטר דדלאומי״ ספק אם תשקה את הנגב• כי משטר
 זה יכול להתקיים בלעדיו. השקאת הנגב דרושה רק למי שצריד להביא הנה

 את ה״קטםטרופה המאורגנת״, את המוני היהודים השבורים והשדודים.
 אינני יודע אם הנגב הוא עסק טוב מבתינת כלכלית. אני מנית כי
 יש עסקים יותר טובים בעולם. אך אני שייד לסוג הציונים אשר הנראות
 הכלכלית איננה קדושה להם. יערי יכול ללגלג ש״כל המרבד. ביתודים הרי
 זה משובה״. ואני יודע שכל מה שאנתנו עושים הרינו מתכוונים בזה
 ״להרבות ביהודים״. לא מפני תשבון כלכלי אנהנו מסקלים הרים. תושבני
 ששום מדינה בעולם לא הוקמה מתוך תשבון כלכלי. וגם תשקאת הנגב
 לא תיעשה מעשה ״עסק״. וכן הוא אותו ענין שיערי קורא לו ״הרומנטיקה
 של עקבה״. הענין לא נתקיים, לא מפני שהוא רומנטי ולא מפני שקרך
 היסוד נמנעה להקציב את הסכומים הדרושים, כי אם מפני המכשולים שבאו
 מצד ״הפיקוה הביךלאומי״. העולם כולו עומד עתה על פרשת דרכים. מעין
 פתיהת־שערי־שמים. איננו יודעים אם השמים יהיו נענים לנו׳ אד הובה
 לדעת מה לבקש, לקראת מה לכוון את הלב. ואוי לו למי שמכוון בשעת

 כזאת לדבר־שטות.

 יערי אומר לבו כי תביעתנו למשטר שיש עמו עצמאות יהודית הרי
 היא ״קרע עם העבר״. מהו העבר הציוני? כפירה בתירות ישראל? עוד

T T • 

 מעט וילמדו אותנו בשם הנאמנות לעבר כי המלה מדינודישראל היא קרע
 עם הציונות. כי לרעיונו של תרצל יקראו עתה ״הנאמנים לעבר״:
 ״השתלטות״! צדק קליינבוים באמרו: מה הצורך לציונים שאינם מאמינים
 במה שאנתנו מאמינים — לפסול אותנו במובן מוסרי, להכתים את ענין
 תירות ישראל ? ואם רצוננו להיות רוב במדינה ולכוון את המדינה לקליטת
 עליות נוספות הוא פסול מוסרי — תרי גם יערי אתנו בהברה, כיי גם הוא

 צופה לאותו רגע.
 מדוע הוא מקטרג עלינו וםכתים אותנו ג״רצון להשתלט״? סי רוצה
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ז הרוצים אנו להשתלט על הפלה הערבי, לנצל אותי,  להשתלט ועל מי
ה ז  לשלול את זכותו לעבודת, לתיים לאומיים, לתרבות משלו? היש ב
 תבדל בינינו לבין יערי? אכן דבר אתד רוצים אנו לקתת ממנו, את היותו
 עם־הרוב בארץ. זהו באמת קונפליקט קשה. אין רוב מםכים ברצונו הטוב

ה הבדל בינינו לבין יערי ז ז  להיות למיעוט. אד היש ב

 ננית שלאתר המלהמה ישב טריבונל בידלאומי. ישבו בו סוציאליס
 טים, קומוניסטים, דמוקרטים ופרוגרםיביים. נביא לפניהם את דיוננו. יערי
 יאמר להם: רואים אתם את כל השטה העצום הזה של ארצות המזרה
 הקרוב. תנו לנו להושיב בהם, מתופי פלשתינה ועד איראן ותורכיה, שנים־,
 עשר מיליון יהודים. אני מוכן להסתפק בפתות מזה. אין לי שום תלומות
 אימפריאליסטיים יהודיים. אינני רוצה להכניס יהודים לתימן ולעיראק
 ולמרוקו ולאיראן. אדרבא, אני רוצה להוציא יהודים מכל אותן הארצות.
 אני מוכן לשתרר את ארצות ערב מן הצרות שיש להם עם היהודים. אני
 מוכן לשתרר את אנשי בגדד מנםיון קשה שמא יתגבר עליהם יצרם. אני
 מסתפק ברצועת־אדמה קטנה, ובה אני רוצה הופש יצירה וחופש עליה. ועל
 מנת כד אני מסכים להיות שותף להטיבה גדולה דו־לאומית או תלת־לאומית,
 מה שאפשר לקרוא ״פדרציה״ של ארצות המזרה הקרוב. מדוע ההצעה של

 יערי היא פרוגרסיבית וההצעה שלי היא ריאקציונית?

 אילו היה המדובר לא על יהודים, כי אם על איזו אומה אתרת —
 לא היו מוצאים בכד פסול. אילו היתד, ברית המועצות מהליטה להכריז על
 רפובליקה זו או אתרת — לא היו מוצאים בה פסול• אד כשמדברים על
 ענינו של העם העברי, על גמר־נדודים לאהד אלפים שנה, על רצון לשים

־ הרי זה פסול.  קץ לגלות עולמית ־

 אין בלבי כלום על יערי, שהוא רואת את עצמו ריאליסט ואותנו
 אופטימיםטים. זכותו הוא לשאוף לא לעצמאות יהודית כי אם ל״מכםות
 עלית מוסכמות״ ולתכנית מוסכמת של פיתוה הארץ וישובה בפיקות בין•
 לאומי. אולם מה זכותו לאמור לתנועה הציונית שאינה מוכנה להפקיד את
 גורלה בידי התכניות ה״מוסכמות״: את רוצה בהשתלטות. הרי זה עלבון
 קשה, הוצאת לעז. לא די לנו בהלעזה של זרים ואויבים, שגם אתה בא

 להוסיף עליהם ולתת להם תיזוק?
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 ועוד הערה אהת: לתוך הויכוה המדיני מגםים להכניס משום מה
 תארים שאינם ענין לכך. יש מבקשים לראות סימן של ״פרוגרסיביות״ דוקא
ך  בשלילת עצמאות יהודית או במינימליזס ציוני. הדברים הגיעו לידי כ
 שעתון היוצא מטעם לנדסמנשפט גדול של עולים, שגדל ועלה לא רק
 בזכותו הוא אלא גם במידה מרובה בזכות הגזירות שנגזרו על ישראל
 (כמו שהציונות גדלה בארץ בזכות זו), כותב ומזהיר שאין לקשור את
 הציונות עם צרת ישראל, וכי אין לדרוש עליה בהתאם לצרכי הגולה, ואין
 להנית שתנאים באיזו ארץ יהיו נקבעים לפי תנאים בארצות אתרות
 ורתוקות. ולזה יקרא ציונות פרוגרסיבית. וכיון שיש אנשים הנבהלים מפני
 תארי־גנאי שמרכיבים להם, ומפני עטרת הפרוגרסיביות שאתרים ניטלים
 לעצמם, הריני אומר שאני כופר בפרוגרסיביות זו, שאינה רוצה בעליה
 בהתאם לצרכי הגולה, ושהוששת לדרוש בארץ תנאים שיהיו הולמים את

 צרכיהם של יהודים בארצות אהרות ורתוקות.

 מאידן*, הזכיר כאן יערי את ״תכנית נורדוי״ במין הבעת־ביטול,
 כאילו צריד להתבייש בה. ולפיכד רואה אני הובה להזכיר, ש״הקונטרם״
 היה העתון היתידי בארץ שפירסם אותה, ומתוך אהדה. הציונות שלפני
 עשרים והמש שנים לא יכלה להרים את המשא הזת, כי אותה ארץ-ישראל
 של היום לא היתה עדיין. גם מאיר יערי עוד לא היה, וגם לא היה משקו
 שהוא גאה עליו. אד לאהד מה שנעשה בארץ במשד שנים אלה, לאהד
 ההישגים הטכניים והתקלאייס וההתישבותיים והתרשתייס ־־־ רשאים אנו

T 

 להעיז מה שלא העתה הציונות אז. ולא רק ישוב נוצר, נוצרו גם המכשירים
 אשר לא היו לנו אז, ועוד יש סיפק בידינו להכין תכניות תקלאיות, טכניות

 ופיננסיות, שיתקבלו לא כדברי הזיה.
 למי יש המכשיר המדעי המדויק למדוד בו את כות תנופתנו
 וםיכויינוז והבין לא אוכל מנין להם לדוגלים בשם ״הריאליזם״ הצויד
 העמוק הזה לא לגלות כותות ריאליים העומדים לעזרתנו, כי אם ללמד
 השכם והערב פרק ב״ריאליזם״ המקצץ את סיכויינו. האומנם יש אתם
 סיכויים ממשיים יותר, ארצות אתרות טובות יותר, או פתרונות אתרים

 לא שיערנום?
 אין זו רבותה גדולה לתוכית כי אנו אוטופיים. ראשית כל, טרתו
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 בכד כל יריבינו כל השנים. ואף על פי כן, האוטופיות שלנו תיה וקיימת,
 ואף השיגה משהו, אולי יותר ממה שהשיג הריאליזם שבז לנו. ושנית, אץ
 אנו מבטיהים שיש מישהו הנותן לנו את מבוקשנו. אדרבא, אנהנו איננו
, ו נ ם ל י נ ת ו ן נ י  מסתירים את קשי ״המציאות״. אנתנו אומרים: א
 ועלינו להיאבק. וההיאבקות קשה ומרת. אלא שאנתנו מאמינים כי הצדק
. ם י נ ו ר ת ה פ ש ע מ  אתנו, והכוה להיאבק אתנו. אם יספיק כוחנו — ל

 וד״״ריאליסטים״ מדברים אלינו כאילו יש בידיתם ״סתורת״ טובה,
 ריאלית, להציע לנו, אלא שאין אנו מבהינים בטיבה ובמעלותיה. אד הן
, בידיכם? האומנם יש לכם ״מכסות  מותר לנו לשאול: האומנם ״הסחורה,
, והסכם על ביטול הספר הלבן, ותכנית פיתות מוסכמת, ,  עליה מוסכמות,

 ומשטר מדיני מוסכם?

 אנא, יחודים טובים, אל נא תביאו לנו סחורה שאינה שלכם, ואל
 גא תגישו לאהרים בשמנו םהורה שלא מסרנו לכם.

 רצון העם היהודי להיים ולהירות בידינו לקיימו. אולם ההסכמים
 השונים שמציעים בשמנו על השבונו — גם אם הצד השני יקבל אותם —
. אפשר שיהודים שעלו לארץ מוכנים לנתר ם מ י י ק ו ל נ י ד י א ב  ל
 על זכוודעליה של יהודים אהרים. אד הן צריד לשאול אותם היהודים —
 שלא עלו עדיין, אם הם מוכנים לותר. מי המדינאי היהודי, בא־כוהם של
, אתרות, ומי המדינאי הלא•  פליטים, אשר יתהייב שלא תבואנה ״סטרומות,

 יהודי שיקבל ברצינות שטרות כאלה?

 אני מוסר מודעה, כי המפלגה אשר בשמה אני מדבר קיבלה בועידתה
 בכםר־ויתקין פה אתד את ההצעה המדינית של ההנהלה הציונית. ועוד לפני
 שנה בערך בימי הבתירות לועידת ההסתדרות, פירםמה מפלגת פועלי ארץ•
 ישראל את מצעה לקראת הבחירות, שבה קבעה בבהירות מרובה את
 עמדתה המדינית. עתה באה ועידת כפד־ויתקין ואישרה את המצע הזה

 כתבניתה המדינית של המפלגה.
 אסיים את דברי בדברי ציוני, שגם מבקרינו אינם שוללים ממנו את
 הפרוגרסיביות והריאליזם. אדרבא, יערי והבריו, אשר מנעו את אמונם
 משליתי הפועלים בהנהלת ההסתדרות הציונית, נתנו את קולותיהם להיים
 וייצמן, הפרוגרסיבי והריאליסטי. הדברים נדפסו באמריקת, בגליון של
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 ״מארגעדז׳ורנאל״ המוקדש לחיים וייצמן. עתון עברי בארץ טרח ומצא על
 יסוד מאמרים שונים באותו גליון, כי התנועה הציונית היא ״ללא דגל״.
 את דבריו של וייצמן עצמו, שבאו באותו גליון באותיות בולטות, לא טרח

 ולא מצא. ואלו הם הדברים:

 ״מה אגו רוצים? אנו רוצים מדינה יהודית בארץ-ישראל. במדינה
 זו (תוכלו לקרוא לכך קומונולת) יהנו כל האזרהים מזכויות אזרחיות
 ופוליטיות מלאות! נוסף על כד יהגו הערבים מאוטונומיה מלאה בעניביהם
 הפנימיים. אם יהיו ערבים אשר לא ירצו להישאר במדינה יהודית —
 יש ליתן להם את כל האפשרויות לעבור בדרד טרנספר לאתת המדינות
 הערביות הרבות והגדולות. אם על ארץ-ישראל להיות מדינה נפרדת, או
 שעליה להשתייך לאתת הפדרציות המוצעות — זוהי שאלה להוד. בגלל
 תשיבותה האיםטרטגית והכלכלית של ארץ-ישראל היה רצוי שהמדינה
. דבר זה הוא לטובת י ט י ר ב ם ה י מ ע ר ה ב  היהודית תשתייד אל ה
 שני הצדדים גם יתד, לטובת תיתודים ולטובת העם הבריטי• אד עלינו להיות
 מוכנים — אם יהיה צורך בכד — גם להצטרף, על יסוד ערבויות מסוימות,

ה משותפת עם מדינות ערב״. י צ ר ד פ  ל

ה של התנועה תציונית. נ ו צ  מפי היים וייצמן דיבר הפעם ר



 צבא עברי





 בועידת המתנדבים העברים
 (תל-אביב, ג׳ בתשרי תש״ב)

 היתה לי אכזבה נעימח. כשהבטחתי לחברים כי אבוא, לא קיויתי
 הרבה. יודע אני באיזו אוירה פועלים המגייסים: הברים נאבקים ביתידות
 ובתבורות קטנות, ואין רואים את הפרי אשר בו תפצנו. באתי איפוא רק
 כדי להיות עם תבריס בצערם. ולא פיללתי שתהיה לי שעה של קורת־רוה.
 מחוץ לאוירת־ההתנדבות מצאתי פה עוד משהו. מתון, הנאומים —
 והיו נאומים טובים ונואמים טובים כאשר לא שמעתי מכבר — נוכתתי
 כי היתירות הצבאיות היהודיות נעשות השתלת של ציבוריות היה.

 לזאת נצפה.
 נראה לי שכינוס מוצנע זה מכנים קצת תידוש בתעמולת־ההתנדבות.
 יש לתמוה מדוע בא ההידוש במאוהר. אד בכל ענין הגיוס יש כל כד הרבה

 איהורים — וגם איהור זה הוא אהד מהם.
 כיצד יכולנו להשוב שהגיוס יקום ויגדל בלי תנועת המתנדבים
 עצמם? כיצד יכלו להשוב כי די בכך שהמוסדות יעשו את שלהם ז אילו
 היו נוהגים כך בימי ההתנדבות לגדוד העברי, בסוף מלהמת־העולס
 הקודמת — כלום היינו מגיעים אז לגדודים עברים ? הגיוס דורש א ת מ ו ם -
, והיא איננה, והיא תץצר קודם כל על ידי המתנדבים ת מ י ו ס ה מ ר י  פ

 עצמם. האתרים יכולים רק לסייע.

 אד המתנדבים שלנו לא רצו לתיות מטיפים ומוכיהים ועסקנים, הם
 רצו להיות היילים. מבין אני יפה להרגשה זו. גם אנשי העליה השניה
 לא תפצו לעסוק בתעמולה. הם ביקשו לעשות את המעשה הדרוש,
 ושהמעשה ידבר בעדם. והתייל שלנו אמר לעצמו: אם תייל אתת —

 שב במהנה!
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 אלא שהדבר לא ניתן להם, כשם שלא ניתן לקודמיהם. יש הכרח
 בדבר שהמתנדבים עצמם ישמיעו את קולם. אילו היתה המלתמה קצרה —
 ודאי היה כבר מאוהד׳ אד נראה שעוד ניתנה לנו שהות, ועוד נםפיק

 למלא מה שההסרנו.
 הפיגור שלנו — נושא מכאיב. כל אתד מאתנו יודע ללגלג על
 המאחרים. כמה יודעים אנחנו לנוד לדמוקרטיה באירופה שהיא מפגרת.
 עתה נוכהנו שגם דיקטטורה גדולח וחזקה פיגרה שנתים. ואנהנו רואים את
 גשיא ארצות־הברית, שאפשר אינו רוצה לאתר, אלא שאינו יכול להכגים
 «ת ארצו למלחמה בלי איהוריס קשים. ובמקום נאום הפקודה הוא נאלץ
 לנאום נאומי-שידול. ועל כל הפיגורים האלח בד״כרת חעמים סופגים אנתנו,
 יולנו, מכות. כל זה אצלם. ואצלנו? חאין דרד חגיוס, מאז חחל ועד היום,

 *ועת איתורים ופיגורים?
 ההבר שדיבר לפני אמר כי הוא ״הולד בלי התלתבות, ורק מתור
 הכרת תובה אלמנטרית״. אינני רוצת להיות בותךכליות. ואם יקומו
 שלושים אלף צעירים וילכו ״בלי התלהבות״ — לא יפתידוני. אדרבא, ילכו
 בלי התלהבות ובלבד שילכו. אני גם אינני רוצה להכריע מה מוטב:
 ״התלהבות״ או ״הכרת הובר. אלמנטרית״. בימי העליה השניה היו כמה
 מאתנו מחולקים. היו שאמרו לעצמם כי הס באים מתור תתלהבות ציונית,
 והיו שאמרו: לא כן, כי אם מתמת התכרת ההיסטורי. והמתלוקת חזאת
 העסיקה אנשים לא מעט. עכשיו, כנראה, אפשר שיפרוץ בינינו מכות,
 מתיר מה מתנדבים, אם מתוד התלהבות או מתוד הכרת תובה אלמנטרית?
 ותרן אני בכגון אלת. ״יתלחבו״ או ״יכירו חובח״, ובלבד שלא יחיו בין

 חמאחרים שאץ לחם תקנה.

 אך יש גם ענץ כלשהו להתבונן בדבר: הצהרה זו על אי״חתלתבות
 מה מקורה? שלילת כל התלהבות שהיא בכל מקום? האומנם?

 רואה אני כמה הברים המכריזים על אי-התלהבותם, ובדברם על
 ענינים אתרים אינם מסתירים את התלהבותם. הנה ישבתי במסיבה ציונית
 רפרזנטטיבית ושם דיברו הברים ותבעו התלהבות למלהמת רוסיה (אגב,
 הס אמרו: כלום תובעים אנחנו את תבעת היתם הזה מתור עניניה של
 ריסיה? מתוך עניניח של חציונות אנחנו תובעים את תבעת האהדה
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- י ס ו  וההתלהבות). ולפיכך אני שואל: אם מותר להתלהב למלתמת ר
ה בהיטלר? הייתי מסכים ד ו ה  בהיטלר, מדוע אין להתלהב למלתמת י
 להוציא ממלונינו כ ל התלהבות. המלהמה היא טרגית ביותר. כל תייל יודע
 מה קשה היא. ואיננו יודעים איך תיגמר. וגם הגמר הטוב איננו גמר.
 ועוד יהיה צורד להוסיף ולהילהם. כך, יש לנהוג זהירות בהתלהבות. אד
 כשאתה רואה כיצד שופעת ההתלהבות למלתמת ההייל הרוסי ואין
 התלהבות למלתמת ההייל היהודי, רשאי אתת לתמוה. לבי מתקומם כנגד
ר של מלתמתנו ממלתמתו של מי שהוא אהר ? ה ו ט  זה. האם נופל ת
ל ה מה״ שלנו הן פחותות בתכנן הלאומי והסוציאלי ת ה מ ו ר ט מ  האם ״
ו חאם מפני שאין מאחורינו מעצמה גדולה תמצות  משל מי שהוא אחר
 עלינו ללכת ואנהנו, כולנו, הולכים מתור התנדבות בלבד, מתוד הכרת
 תובה אלמנטרית, לפי צו פנימי, האם מפני שאתרים אינם תולקים לנו את
 הכבוד הראוי — נופלים אנהנו בעינינו? האם נאמנים אנתנו פהות
 מאתרים על אהבודהתירות, על תתירת לקראת עולם הדש וטוב יותר? האם
 כפועלים, כסוציאליםטים, אנתנו פתותים מאהרים? מה טיבת של התלהבות
 זו המשתפכת בראש תוצות, והמכוונת את זרמה רק אל מה שמחוץ לנו?

ם התפארת. ותמיד כך. ה ם הגבורה, ל ה  לא לנו, לא לנו כי אס ל

 אף אני נלהב להיאבקות העצומה והטדגית של רוסיה. לא הייתי
 נלהב כלל וכלל למדיניות הפיוס של מוסקבה במשד השנתים שקדמו
 להתקפת היטלר (ואם לא יהיו כופים עלינו ויכוה על העבר — לא אבוא
 לנרד פצעים, כי לא עכשיו הזמן לתשב את תשבונה של אותה מדיניות:
 במה עלתה לנו, ולעולם, ולרוסיה). אד למערכה הכבירה של עמי רוסיה,
 על אבריהם ופועליהם ומהנדםיהם וטייםיהם, אני נלהב מאד. אלא
ד ו ע  שהתלהבות זו אינה תופסת את כל תדרי לבי, והיא משאירה מקום ל
 התלהבות. אני נלהב לכך, שאנגליח לאחר מינכן, לאתר כניעת אירופה
 כולה, לאתר נפילת צרפת, לאהד שנשארה יהידה ומדדת במערכה —
 ידעה לעמוד בה. תמנה לעורר אמון בעצמה — תוך הקרבנות העצומים —
 ידעה לעורר אמון באמריקה, וידעה עכשיו להושיט יד נאמנה לרוסיה
 המותקפת. מה היה עתה גורלנו אנו, מה היה עתה גורלה של רוסיה,
 ובאיזה מצב היה העולם כולו — אילמלא עמידתה זאת של אנגליה,
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 אילמלא קשיוורערפה של לונדון המופצצת לילזדלילה, אילמלא הסולי
 דריות מרצון של הדומיניונים, אשר ויתרו על הדרד הקלה של התבדלות
 ובלי כל להץ וכפיה הצטרפו למערכה. לאחר שאנגליה עמדה כאשר
ף אל חכוחות ר ט צ ה  עמדה — ניתנה האפשרות לרוסיה המותקפת ל

י לעזור ולמי לתתתבר. מ  הלותמים, וארצות-תברית יש לתן עתה ל

. זו התהילה ו נ ל  לא אבוש ואוסר, כי אני נלהב גם למלהמה ש
י ספטמבר 1939. ההל מ~19 באפריל 1936 נמצאים אנתנו בתור נ פ  ל
 היאבקות אשר כפו עלינו מדינות ,.הציר״. במערכת תזאת עמדנו זמן רב
. מי האמין לנו אז, כי ההיאבקות ה נ כ ת . אהרים גם לא הבינו ל ו נ ד ב  ל
 שלנו עם חג׳ אמין היא היאבקות עם סוכני ״הציד״ ולא עם תנועת שהדור
ו מברקי־עידודז לחיסד, רבים שלחו נ  לאומית־סהפכנית? מי שלח ל
 התלטות־תמיכה לפורעים בנו. גם חקומאינטרן, גס תקונגרם ד״תודי, גם
 אישים השובים. בודדים, בלתי״מובנים, עמדנו במערכה הזאת ולא הרפינו
 מן הבנין. וגם הגזירות שניתכו עלינו, ומדיניוודהפיום מסביבנו — לא

 המיתו את עמידתנו. האין עמידתנו זאת ראויה להתלהבות ?
 זכורני, היו שנים שבעולם ניתן פרסום רב לעניני סין. וגם אצלני
 פרו ורבו אז מרצים לעניני סין, כי ״ההתלהבות״ כולד! פנתר! פתאום לצד
 ההוא, ושימשה עדות לדעה רהבה, לסולידריות ביךלאומית ולתרגשת הזמן
 המהפכני. אנה פגה אותה התלהבות? האין לדרוש שמץ מן ההתלהבות

 הזאת — המבקשת נושא — לעניננו אנו ז
. ע י ר כ מ  ובךברנו על ההתנדבות נבקש לראות מהו הנימוק ה
 יש נימוקים הטובים כשלעצמם׳ אד אינם מספיקים. מי שטוען בשם תובת
 העזרה לאנגליה ומעמיד למופת את האוסטרלים — מתעלם מהבדלי המצב
 ומן הנופד המר שביתםינו אנו. כל משתמט יכול להניה על השולה! את
 ״הספר הלבן״ וגזירות הקרקע — ויהיה גיבור לאומי. עצתי בכל הבירורים
 שלנו להימנע מאנגלומניה ומאנגלופוביה כאתת. ההפרזה היהודית
 בהערצת אנגליה או בגינויה — אינה עוזרת לנו למצוא את דרכנו. וגם
 לתיילינו יש ליעץ: אל יפלו לתיד התפעלות מן האנגלים ומתליכותיהם,
 ואל יפלו לתוד גינוי האנגלים. להכיר עם זר ולהעריכו נכונה אין זה מן

 הדברים הניתנים על נקלה.
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 אומר דבר שלא קל לאמרו. גם הנימוק הגדול ותפשוט ביותר:
 מלהמה בהיטלר—האם הוא לבדו אינו מספיק לנו ז אין אנו זקוקים ואין אנו
 יכולים להרבות דברים על רצוננו בדבר. אבל אסשר לטעון — ובצדק —
 כי עצם הבנין שלנו בארץ, כל צורת־תתגוננות יהודית כאן, כל אניית-
 עולים, כל הרהבת ההתישבות הרי הם מלתמת־היינו בהיטלר, וקיום
 ישובים סוציאליסטיים בארץ זהו מעשה אנטי־סאשיםטי העולה בערכו על
 כל הדיבורים האנטי־פאשיםטיים בקונגרסים האנטי־פאשיםטיים. וקרבנות
 במלהמה אנתנו נותנים דיינו וגם מתנדבים נתנו. מה איפוא מכרית אותנו
 *והוסיף ולהוסיף מתנדבים ז האומנם צריכים אנו לרוקן את הישוב מכל

 בתור וטוב?

 אל יתרעמו עלי שאינני מסתפק בהשבונות הכלליים — המשותפים
 לכל העולם המותקף על ידי היטלר — ואני שואל לתשבון נוםף. אני
 מתייב לעצמי את ״האגואיזם״ הזה. הפרט יכול לרצונו לעלות עולה תמימה
ל ו א ש א ל ל ה ש ל ו כ ה י נ נ י ה א מ ו  על מוקד, מבלי לשאול. א
י לה. ואלה המכריזים כי העם היהודי אינו רשאי לשאול ו פ ה צ  מ
 שאלות — מי יפה את כוחם לכד, על השבון $ןי הם רחבי־לב כל כד, וממי
 למדו זאת? כל עם שואל. גם האנגלים שואלים, גם הצ׳כים והפולנים אינם
 תדלים משאול. ומותר לנו לדעת כי יש ויש תשבון מיותד של תעם היהודי
 במלהמה הזאת. יש גם חשבון מיוחד של חצי המיליון יהודים בארץ״ישראל
 בתור השבון העם. ותייב אני לשקול: ההתגייסות הזאת — האם תסתית

 את כוחנו לשמור על היקר לנו מכל או תגדיל אותו?

 ארץ־ישראל עומדת בתזית ממש מן הרגע בו נפלה צרפת ואיטליה
ם מול הסכנת האתרונה, י מ ע ה פ א  נכנסה למלהמה. מאז עמדנו כבר מ
 ומעשדרנםים הוא שכל פעם רהקה הסכנה לזמךמה. האין אנו שואלים את
 עצמנו: מה יהיה בבוא אותו רגע מר ואיום? אץ אנהנו טובים מאהינו
 בפולין וברוסיה — ואץ אנהנו ראויים לגורל קל מהם׳ אד המאמץ ההים־
 טורי של העם היהודי במשד ששים השנים — מה יהא עליו? הרי בגרעין
 ישובי זה תלוי בדורנו ובדורות הקרובים ההמשד הגדול, והשמדתנו הרי
י נ ו י צ ץ ה מ א מ ל ה ת ש ז כ ו ר מ ת ה י צ מ ת ל ה ת כ ק י ח  חיא מ

. ץ ר א י ב צ ו ל ח ל ח ע פ מ ח  ו
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 ומתוך כך אני מגיע ליתר־התגייםות. עם כל רצוני לשמור על הקיים,
 להוסיף עוד בנין, לפתת עוד ענף במשק ולעשות כל מה שמצטרף ל״מאמץ
ק י ז י מ ת ד ו ה ד י ו  המלהמה״ התמידי של העם היהודי, רואה אני כי ע
. הוא יציל עצמו ויציל ו ה ז ע ש ע ב י ר כ מ א ה ו א ה ו ה — ה ב ו  ר
 אהרים. בזמנים קודמים היו שיקולים: משפהה, אשה, ילדים. המלתמה הזאת
 מבטלת אותם השיקולים. האוכלוםיה הציבילית מוגנת פתות מאיש־הצבא.
. אל נשלת ה מ כ ה ו מ ת כ ת ל א ו ע נ ל צ א  כד הוא עתה בכל מקום, ו
 את נפשנו — האויב אורב לנו לא רק מעבר לגבול. וגם כנגד הנים
 התמישי בארץ גדול כוהו של בעל הנשק הלגלי אפילו מבעל תנשק
 הבלתי־לגלי. ואילמלא היינו מתתכמים ומתפשים תשבונות רבים היינו
ר ת ו י ה ב ל ו ד ה ג ד י מ ת ב ו ב ר ה  יודעים את ההשבון הפשוט: ל
ד נ ר ו ל ם כ ב ן ו י ד כ ת ו ד ק כ ש נ י ה ס פ ו ר ת פ ס ת מ  א

. ן ה ת ש ו י  צ

 כנגד ההשבון האחד והפשוט הזת ישנם בעלי תשבונות מתוכמיס
 רבים. הרביזיוניסטים, למשל, אינם מסתפקים בקטנות, ועד שלא יתנו להם
 מן המוכן צבא יהודי שלם, על דגלו ועל פיקודו, אינם מסכימים. ולסיכד...
, ת י צ ר א א ב ת צ ב ו ת  אוהדים הם את עמדת ד״ר מגנם, הנכסף ל
 שהיא ממילא שוללת צבא יהודי, ולפיכד הם מסייעים לאוירודההשתמטות.
ד משיגים צבא יהודי — ודאי ידוע להם, אלא שאינם מגלים לנו. צ י  כ

 מיום שהמדיניות הציונית נעשתה לדבר של ממש פוגשים אנו
 יהודים אשר תמיד יש להם ברירה: או שתתן להם הכל כתפצם, כתוב
 ותתום, או שכל העסק אינו כדאי להם. והם גם חכמים וגם פטריוטים. הם
 יודעים להבליט את הפגם בכל מה שתעשה. אפשר לשער מה היד! תלקנו
 היום בארץ ומה היה כוחנו להילתם על עתידנו אילו בתרנו בדרכם של

ה ממעשה. ש י ר פ ב  אלה אשר כוהם גדול בדרישה בפה ו

 מגילת המשא־ומתן היהודי בדבר השתתפותנו במלחמה — ודאי
 עוד תגולל לפנינו ביום מן הימים. ואזי נדע באיזו אוירה דוהה ושוללת
. ואפשר היד, לראות כי רק א ש מ  התהיל הדבר. כל נכונותנו היתד, אך ל
ר ת נ ד ל ו ו ע ל כ ו  לאתר לתץ בלתי־פוםק ולאתר תלאות רבות, כשלא י
 עלינו, רק אז יזוזו מן העמדה השלילית. ובתוך האוירה תזאת, כשכותות
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 גדולים ביקשו להיפטר מאתנו ולערבב אותנו בין התילות השונים, נוצרו
. ואם משרד המלחמה ת ו י ד ו . ד ת י ו ד מ  למרות הכל קמעה קמעד. ע
ת יתידות יהודיות, תרי זת פ ס ו  נאבק עכשיו עם הוגים גבוהים על ת

. ן מ צ ת ע ו א ק י ד צ ן ה ה  מפני שבינתים הוקמו יתירות שלנו ו

 בענין תצבא תזר אותו הדבר שאנו מכירים בענין קרקע ותתישבות.
 מן היום הראשון לאהד הצהרת בלפוד לא זכינו לפעול בתוד אוירה
 מדינית נוהה ומסייעת. ואנתנו לא ישבנו להמתין עד שיהיה מזג־אויר
 נוה, אלא היינו טורהים ועמלים ובונים ומעלים יהודים ויוצרים את הקרקע
 לרגלינו, אשר מעליו נוכל לתיאבק היאבקות של ממש לשינוי תתנאים
 המדיניים. וכן גם בענין הצבא היהודי, יפה היה הדבר אילו היו בני הברית
 פונים אל האומה שממנה התהיל היטלר את מלתמתו בעולם, ומזמינים
 אותה להיות שותף שוה־זכויות במלהמה כנגד היטלר. לא זכינו לכד.
. אפשר היה מתוך עלבון צודק לפרוש ולקבול ר ו מ ג ד ה פ י ה  היה ה
 ולהמתין עד שיתעוררו שליטי עולם ומהפכני עולם לתקן מה שפגמו בנו.
, להתקיים על כרתו של כל מי , ,  אנתנו בתרנו בדרד אתרת — ״לתמר

 שאינו _רוצה בנו, ולהביא לידי כד שיכירו בקיומנו.

 קיבלנו כאן מפי האדם המוסמך שיעוד־הםתכלות מאיר־עינים ממש
 על דדד ההיאבקות הקשה והנצתונות הקמעוניים, באמת שעל שעל, ועל
 תכותות הנפשיים העצומים אשר אנשינו אנוסים להשקיע בהם. תיאור
 שיש בו מן המעציב ומן המגוהד ומן המשמה כאהד. כי התיאור גם הבליט
 שנתיב־העינויים הזה הוא אף על פי כן נתיב-עליה. השלב הראשון, הקובע
 בנתיב זה, הוא שנפטרנו מסכנת פלוגות מעורבות ששליתותן המדינית
 היתד. צריכה להיות מתיקת פרצופנו תלאומי תתת מסות של ״שלום״,
 ושליתותן המעשית בתיי יום־יום — להשפיל ולמרר את הייו של התייל

ק שלום. י ת ר ת ל  היהודי ולסכםך בינו ובין שכנו ו

 משנפטרנו מן המוקש הזה ואושר דבר היהירות היהודיות — נפתה!
 לפנינו השביל לצבא יהודי, שביל צר שבידינו לפרוץ אליו ולהרהיבו. אך׳

 כאן נתגלו כל המעצורים הפסיכולוגיים הרבים שהצטברו אצלנו.
 אילו היתד. ההתנדבות שלנו מקיסר. את כל אלה שצריכים להתנדב
 היינו יכולים לנהוג יתר תםכון בכוחות המשק שלנו. היינו לוקהים מאנשי
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 המשקים רק במידה שהם דרושים להחזקת הקאדר שלבו (המנה לאו דוקא
 לקורפורלים וםרג׳נטים כי אם לתחזקת דוחו של הצבא, למתן דמות עברית,
 לכות מכוון ומדריד בימים רגילים ומכריע בשעת־מבהן). כי הדבר האתרון
 שאנו רשאים לצמצמו בזמן המלחמה הוא המשק התקלאי. אולם בתתנת
, והמשק ההלוצי היה ר ב ד י ל ל מ ה א י א ה ל  בישוב מצב כזה ש
, ויתכן שמשום כד פונה הלתץ באופן בלתי• ה ד י ה י  כמעט הכתובת ה
 פרופורציונלי אל המקומות המהוים כשהם לעצמם עמדות ביצור ותתגונבות.

 הלכתי אמש ברתוב וראיתי כיצד אנשים רבים יושבים בתוץ,
 באפלה, ומקשיבים לפינת־ההייל ברדיו. כל הרהוב עמד והקשיב. אפשר
 שזה מציין התתלת־מפנה בהרגשת הקהל״ אד המפנה לא יבוא אם אלפי

 המתנדבים לא יביאוהו. אין התזוזה יכולה לבוא אלא מכאן.

 אהד ההברים אמר כי לא השוב מה שהתייל אומר, הן הוא כבר
 התגייס. טעות. הרגשתו של ההייל קובעת יותר מכל דברי התעמולה.
 הנזדמן לכם בהיותכם בהרךלארץ להיפגש עם פועל שבא מן הארץ ז האם
 לא הקשיבו לדיבורו לפי תומו ביתר אמון מאשר למטיפים הגדולים? ואם
 אותו פועל היה מאוכזב או מיואש — היה משיב דוה כפירה על סביבותיו.
 לפני זמךמה נזדמן לי לקרוא בזכרונות של מתפכן יזזודי זקן, כיצד השפיע
, לפני 55 שנים, ה נ ו ש א ר  עליו מכתב־אכזבה של פועל מימי העליה ה
 להרהיקו מארץ-ישראל. מה שמביאים ההייליס בביקוריהם בבית יש בו כדי
 להסית רות תיים בהתגייסות או להשיב רוזדפיכהון קרה. איני דורש,
 כמובן, מאת התייל שיאמר אתרת ממה שהוא מרגיש. והרגשה רעה אי
 אפשר לההביא בשק. בין היוצאים בסד לארץ משא־נפשם נמצאים תמיד
 בני־אדם המוצאים כי טעו במיקתם. ותמיד ישנם כאלה בין מתנדבים
 לצבא. וכל אתד מאתנו בכל אשר הוא עושה את שלו יודע תולשות
 ופגעים. אד הדבק במשא־הנפש נושא אותם אתרת מאשר ״הטועה בתשבוד.

 את האדרה הטובה בין התיילים רואה אני כ ר א ש י ת־תעמולת
 לתתגייםות. בלי אדרת התלהבות בקרב התיילים לא תשיג שום תעמולת

 מן התוץ את מטרתת.

 תבר אהד אמר שהיה רוצה שההייל ההילד ברהוב ידפוק במגפים
־ המתנפת ומתיהד.  כהוגן, דרגישו בו. אין זו הדמות הנכספת של תייל ־
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 אד שידע את ערכו ולא יפול ברותו מפני האדישות או ״האידיאולוגיה״
 שברתוב — רצוי ודרוש.

 ושמא תסריט אנו ויכותים — נתברכנו בויכות פנימי על התתומים
 הגיאוגרפיים של הגיוס. אין זה תענוג לנגוע בדבר׳ אד אין אני דשאי
 לפםוה עליו. אין בינינו שום ויכוה על כד שאנו מעונינים במכסימום של
 היילים יהודים לתגנת הארץ ממש. אין אנו נוטים כלל להקטנת התשיבות
 הנפשית של הימצא ההייל העברי בארץ גופה״ אד בשעה שהייליס אנגלים

T 

 הולכים למורמנסק וטייסים אנגלים טסים להגן על לנינגרד (והם ודאי
 לא נתהנכו על פטריוטיזם לנינגרדי דוקא) — אין זה מתקבל כל כד על
 הדעת שאנשים יעוגו עוגה סביבם ויאמרו: אין אנו תייבים לתגן אלא
 כאן בלבה אד הואיל ואצלנו יש לכל הוג קונצםיה לא רק על השקפות
 פוליטיות כי אם גם על מדיניות עצמאית ואפילו על איםטרטגית עצמאית —
 נמצא מי ששקל ומצא כי ההגנה הטובה יותר על הארץ היא ברפית ובדפגה,
 וכל זמן שהיטלר לא הגיע עד הנה — לא גזוז. באמריקה כבר סבורים שאין
 להגן על הצי-הכדור המערבי מבלי שיגנו על הצי־הכדור המזרחי, ואצלנו
 עוד סבורים כי אנהנו להוד ואגן ים התיכון להוד. איני יודע אם הכל אצלנו
 מרוצים מן העובדה שבעקבה ישנה פלוגה שלנו — הן ספק אם עקבה
 היא בתהומי ארץ־ישראל. הן גם אנתנו גורסים את תהומי הארץ לפי
 מה שפקידים מסוימים גזרו אותה לפני עשרים שנה, ואם הם הוציאו
. אד p א ל T ז ח  ממפתנו את התורן ואת הליטאנים רואים גם אנתנו אותם כ
ו נ ה ל ת י א ה ם ל י ר צ מ ת ב ו ג ו ל ו פ נ ו ל י א ה ל מ ל י  א

. ה ב ק ע ה ב ג ו ל ם פ  ג
 איני יודע באיזו מידה גיתן לכל עם המשתתף במלתמה להכתיב
 למשרד המלהמה תכניות איסטרטגיות, אולם יודע אני כי התתכמות יתירה
 אץ בה משום הכמה רבה. המהשבה כי בצאתך למלתמה יכול אתה לתכן
 מראש את הרציי לד ואת הבלתי״רצוי — הולמת בני־יהודים מפונקים,
 אבל לא בני־אדם שיודעים אל מה הם הולכים. אץ במלהמה ביטות מפני
 הפתעות בלתי־נעימות׳ אד יכולות להיות גם תפתעות אתרות, שאץ איש
 מבטית אותן. זכורני, בשעה שהגדוד העברי במלתמודתעולם תקודמת יצא
 לאימונים למצרים היה הדבר קשה ומוקשה לרבים מאתנו: למה מרתיקיס
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 אותנו מעל אדמתנו? עכשיו אפשר לראות כי גם חששותינו מאז וגם
 תקוותינו מאז לא נתקיימו. אך יודע אני גם זאת שכמה דברים אשר לא
 תששנו ולא קיוינו — נתקיימו. איש מאתנו לא ראח אז בחלומו את תגנת

 תל־תי. אד אילמלא הגדוד העברי לא היתד. לנו גם תל־תי.

 טוב שנדע כי אין אנהנו מהוננים בראיה הקיפה של כל מת שעתיד
 לצמות ממעשינו. ובענינים פוליטיים דיינו אם אנתנו תופסים את הנקודה
 העיקרית. הצמיתה וההםתעפות אינן בידינו. איש לא הבטית לנו
 שתעמוד פלוגה יהודית בעקבה, כמו שאין אנו יודעים מה צפוי לה לאותה
 פלוגה. במשד שנים ידענו כי עקבה היא בשבילנו טאבו. כל הנםיונות
א על דעת הנציב ל  לתקוע שם יתד נדתו בתוקף. ופתאום, ודאי ש
 העליון, וודאי גם שלא מתיד שהמפקד ביקש לעשות לנו נתת־רות, מוםיעד
 שם פלוגה יהודית. אין זאת התישבות, כמובן. היא יכולה להיקרא משם

T 

 כלעומת שנשלתת, ואף על פי כן. ״כל מקום אשר תדרוד כף רגלכם בו —
 לכם נתתיר׳.

 אץ להפריז, כמובן. התייל תעברי בשעתו היה גם בסאלט׳ אד לא
 היה המשך עוד לא היה. צריד יהיה לתתור להמשד.

 אין ללמוד מדברי שאני נלהב להוצאת פלוגות מן הארץ. אד אני
 יודע כי לא כל חחשבונות הרצויים לנו ניתנים לתיעשות במלתמה. דיינו
 אם נעשד. את ההשבון העיקרי. צריד שיהיו לגו מתגייסים רבים — ואז

 יספיקו גם למקרי משלוה וגם לצרכי הארץ עצמה.
ר על ב ד  יש תולים תקוות בהטלת סנקציות, ולפיכך הס מרבים ל
 סנקציות. אין אני תםיד של סנקציות בכלל. אני מודד. כי יש תפקידים
 שאינם יכולים להתמלא על ידי משתמטים — כמו הוראה, שירות לאומי
 וכוי• אד אץ זה לכבוד ההתנדבות ולא לתועלת שיתקבל הרושם כי יורדים

 לפרנסתו של המשתמט.
 אין אני תולה את הצלתת ההתנדבות בקנסות, כי אם באוירה
 הציבורית. ובזה יש דש לעשות. וקודם כל — דאגת למשפתת התייל.
 המהלקה המדינית השתדלה אצל השלטונות ולא השיגה בזה את הפצה, אך
י נ פ ד ב ו מ ע ל ל כ ו א נ  אין להרפות וצריד לשוב ולשוב ולדרוש. ל
. וההסתדרות הציונית צריכה ב ד נ ת מ ל ה ת ד. ש פ ש ב ה מ צ י מ ש  ק
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ו ב ו ש ל ב י י ח ל ח י ש ל כ ל ו ח כ ד י ת  גם לאמור את דברה לגבי ע
. צריד כבר מעכשיו להתחיל בעיבוד ההצעות ה מ ח ל מ ן ה  מ

 ההתישבותיות.

ת להייל. הגדוד העברי תפם י ר ו ב י ה צ ד מ  והשוב גם לבצר ע
 בשעתו מקום נכבד בהיי הארץ. ועכשיו — עשרת אלפים היילים
 עברים אינם ניכרים עדיין כלל בציבוריות הארצישראלית! היה זמן
 וב״ועד הזמני״ — שקדם ל״ועד הלאומי״ — ישבו באי״כות הגדוד. ועידת
 האיתור בפתזדתקוה היתה מעשה ידי התיילים. בכל מקום היו הללו לא רק
 נציגי ה״אינטרםים״ של תתיילים, כי אם שליתי השאיפות המדיניות. כינוס
 זה הנהו ראשון להפעלת התייל בציבוריות. אילו עמדנו עכשיו בפני
 בתירות לאםיפת־הנבתרים הייתי דורש שתינתן האפשרות להיילים

 לתשתתף בבתירות.

 ואני מסיים בהצעה, שאיננה נוגעת לכל מאת האתוזים של תיילים,
 אד נוגעת לרבים רבים מהם. בקרוב תתקיימנה הבתירות לועידת
 ההסתדרות, והייתי רוצה שכל אלה שהנם חברי ההסתדרות או רואים
 עצמם כתברי ההסתדרות בכות — ישתתפו בבחירות וישתתפו בועידה.
ה ונבקש מאתה שתרשה זאת. ואיני מתכוון לכד ד ק פ מ ל ה ה א נ פ  נ
 שהמפלגות יכללו תיילים ברשימות הצירים, ושכנרת או רמת־הכובש או
 אילת־השתר ישלהו בין ציריהם גם את נבתריהם ההיילים. רוצה אני
. זו תהית תתעמולת הטובה ם י ל י י ח ם ה ע ט ו מ ע י פ ו ם י י ל י י ח ה  ש
 ביותר להתגייסות. ומשלהת כזאת בועידת פועלי ארץ-ישראל תהיה
 לברכה לועידה. היא תסייע להפנות את המהשבה של ציבור הפועלים אל
 עיקרי הדברים, אל השאלות התמורות של קיומנו ושל היאבקותנו המדינית.

 אחדות חיילינו
 (בכינוס חיילים, ג* באלול תש״ב, 16 באוגוסט 1942)

 למדנו במלהמה הזאת, עוד יותר מאשר במלהמה הקודמת: לגבי
 ענינינו אנו אין להתיאש, אבל אין גם לבטות במה שהושג. בכל משא־
 ומתן פוליטי וצבאי שלנו עמדנו לא פעם במצב שנדמה היה כי הכל אבוד.
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 ולא פעם עמדנו גם במצב שנדמה היה כי הרבה הושג. לא היה ממש כשנדמה
 היה שהושג הרבה, ואין להתיאש בשעה שנדמה שהכל אבוד. בגדודים
 העבריים הקודמים עמדנו זמן רב במשא־ומתן ממושד על הקמת דיביזיה.
 מה שהשגנו אז על ידי הקמת בטליונים יהודיים לא הספיק לנו. אמרנו:
 לא תתגלה היכולת הגנוזה בהייל היהודי אם לא ילכדו אותו לתטיבה
 צבאית בעלת־ערד. וביקשנו ותבענו: דיביזיה. וכבר תגיעתנו השמועה
 שבלונדון נתמנה גנרל יהודי לדיביזיה. ובסופו של דבר, את הדיביזיה לא
 קיבלנו והגדודים העבריים פוזרו בתוזק-יד. וגם במלהמה זאת היו רגעים
 שנדמה היה שכבר השגנו משהו תשוב, ונהדפנו הזרה. מן היום הראשון
 של המלהמה, מן המשא־ומתן הראשון של וייצמךצימברלין, ועד תשובת
 לורד מוין בבית־הלורדים — קיבלנו תשובות שליליות. ובכל זאת השגנו
 עתה משהו. השגנו דבר אשר לו שאלנו עליו את הנציב העליון לפני שבוע,
 עלול היה לומר שהוא מקוה כי דבר זה לא יבואן ולו שאלנו את ראש

 הסוכנות בארץ — ספק אם היה אומר שהוא מקוה לו כי יבוא.

 מכאן אתה למד: אין לתרפות. מכסימום של התמדה ועקשנות מצדנו
 יכול אולי להביא תוצאות. אין בטתון בהישגים שלנו — הם עלולים לתיות
ם נ י  בכל רגע בטלים ומבוטלים. אין הם תלויים רק בנו בלבד, אבל א
ם בלעדינו, בלעדי התמדתנו וקשיות־ערפנו. ומה שהשגנו אינו י י ר ש פ  א
 צריד להיות הישג אהרון. לא נדע להעריד נכוגה את ההישג הזה של
 גדודים יהודים בתוד רגימנט ארץ-ישראלי, אלא אס נזכור ונרגיש עד
 מה מצבו הפוליטי של העם היהודי בעולם במלתמה זו שונה לרעה ממה
 שהיה במלתמה הקודמת, אם נזכור שהדבר הושג לאתר שלא רצו לשמוע
 עלינו ולא רצו לדעת אותנו, לאתר התעלמות במשד קרוב לשלוש שנים —
הו נהזיק  התעללות מכוונת ומתושבת. על תשבון מי נזקוף את ההישג הז
 טובה למה שעשו ידידינו בלונדון ובנידיורק, נהזיק טובה למה שעשו
 גם ידידינו הנאמנים שלא מבני עמנו. נכיר בעבודה ללא־ליאות שעשו
ל ה י ת ו ד י — י י ה  אנשי הסוכנות בירושלים. אבל אילמלא היה קייס ה

 לא היה ההישג הזה אפשרי. הוא בא בכותו ובמאמציו של תתייל היהודי.
 אכן, הגורם המכריע בגורלו של החייל היהודי הוא ההייל היהודי
 עצמו. ונד8ה לי שמבחינת המדיגיות היהודית לא תפס עריץ החייל היהודי
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 את תפקידו. ודאי, יכול תתייל לומר: אני עושת את שלי, אני הולד לצב*
 ממלא פקודות, ומה לד עוד? יתכן שבשביל כל תייל אתר בעולם תרי זת
 מספיק. הן לשנות את האיםטרטגיה של רוזבלט וצ׳רצייל וםטאלין אין
 בידינו. ו״בכל העולם״ מקובל שהייל תייב לא לתשוב, כי אם לציית. אבל
 גם בענין זה אין אנהנו ככל הגויים. יש לנו כבר מסירת של הגדודים
 העברים במלהמה הקודמת, שהעיזו לתשוב ולא תמיד ראו אפשרות לציית.
 הם דאו עצמם לא רק ממלאי פקודות אלא אף נושאי המדיניות היהודית
 באותה תקופה. ואני נוטה להשיב כי דבר מעין זה צריד שיהזור גם
. אינני מעונין, תלילת, להסית את התיילים באוכלוסית הציבילית, ו י ש כ  ע
 אלא מאמין אני בעומק לבי כי הציונות זקוקה לכד שהתייל היהודי לא
 יהיה בלבד הייל בצבא הבריטי, כי אם יראה עצמו הייל בצבא האומה
 העברית. ובתורת כזה יקבל על עצמו גם תובות וגם זכויות, שהייל בדרד
 כלל אינו מקבל ואינו תובע אותם לעצמו. מתור נימוק זה דרשתי
 שההסתדרות הכללית תניע את השלטונות שיאפשרו לו לתייל לבתור
 ולהיבתר לועידת ההסתדרות, ואותו דבר צריד שיקוים לא רק בהסתדרות
 העובדים — אלא גם לגבי אםיסודהנבחדיס ולגבי כל ההייס

 הציבוריים בארץ.

 השבון הציבוריות היהודית הוא עגום מאד, מכל בהינה שהיא.
 איננו יכולים לשכות שהיהדות החיה והפעילה ביותר, זו שעשתה את
 הכיםוסיס הציוניים לכות יוצר, את הציונות לתנועת־עם, שהוציאה מקרבה
 את הטיפוס של לותם ציוני, את איש ההגנה, השמירה והמעוף הציוני־
 המדיני — שהיהדות הזאת כבולה ודרוםה, נתונה לביזה ולהשמדה, ואין
 קולה נשמע. ודבר זה תל על כל יהדות המזרח. לא דק על היהודים

 הנמצאים בשבי היטלר — גם על אלה הנמצאים ברשות בנות־דברית.

 בטלגרמות מזכירים גבורות של פרטיזנים ותייליס יהודים. יש צורד
 בכד בשבילנו, בשביל תעמולה בין יהודים, ואפשר יש צודד שהגויים
 ידעו כי היהודים נלתמים בגופם. יהודים אוהבים לשמוע שיהודים מצטיינים.
, להכרה לאומית, י ד ו ה ת י ו  אד כל זה איננו מצטרף לתשבון של כ
־ גם שם רתוקים היהודים מהכרה  לביטוי הרצון הלאומי. ומעבר לאוקינום ־
 של עצמאות יהודית וגם שם מפתדים. במוכן זה נסוגה ההיסטוריה היהודית
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 אהורנית ממצב הדברים שהיה באמריקה בימי הגדודים העבריים, — ימי
 םירקין, ברוכוב, רוטנברג, שמריהו לוין — ימים של תםיםה יהודית גדולה,
 אשר לא הבשילה הרבה פירות׳ אד יצרה לפתות אוירה של הזדקפות
 יהודית והשתיקה במקצת את קולות ההתבוללות והאנטי־ציונות. מנתינת

 זאת הננו עתה במצב קשה למדי.

א של מלתמת ש ו  וכשאנו מביטים עתה על סביבותינו ומתפשים נ
 הציונות, נושא שלא יהיה נרתע מקשיי־המלהמה — איננו מוצאים אלא
 את הישוב היהודי בארץ. ואני אומר זאת בלי כל רצון להגזים בערכנו,
 ומתון• הכרה שהישוב כשלעצמו אינו כלום אם אין מאהוריו עם יהודי. אלא
 שזהו השבט היהיד היום שהוא גם בךהורין ואינו אנוס להתביא את
 קולו, ויש לו כמה אפשרויות עשיה, דש לו הדה יהודית וזזינוד פוליטי

 ציוני ונםיון של עשרות שנות־תיאבקות על עצמאות יהודית.
 וההיילים היהודים והיתירות היהודיות כמו שהן עכשיו, על
 מעלותיהם ותםרונותיהם, הרי חם חתמצית של כוח לוהם יהודי. רהוק אני
 מלומר: אתם ואפסכם עוד. ודאי שאינני מקל ראש בתפקידי הבניה
 וההיאבקות שמתוץ למסגרת הצבא. אבל בכם רוכז ברגע זה הכות הלותס
 הגדול ביותר שבישוב. אתם נתבעתם ונעניתם והרי זה מבתן מה. מובן,
 יש כל מיני מכהנים. לפי האגדה היה בר־כוכבא בותן את הייליו בקיצוץ
 אצבעות או בעקירת אילנות אגב דהירה על סוסים. ההתגייסות לגדודים
 העבריים איננה תובעת היום מבתן כזה. ומבתינת אינדיבידואלית יתכן
 שהיו לאנשים בארץ מבתנים אידיאיים קשים יותר מאשר ללבוש מדים.
ה של הישוב, באותם המושגים  ואף על פי כן צריך לומר כי במצב ז
 ששלטו בישוב בשלוש השנים האלה — גם בהלקים הטובים שבו לא היתה
 הבנה למעמדנו במלהמה הזאת ולא היתה אמונה בערד החייל היהודי —
 מהוה ההייל היהודי הטיבה מיותרת, הממלאת לא רק את תפקידה הצבאי,

 כי אם גם שליזזות ציבורית השובה.

 בכינמדהמתנדבים הראשון אמרתי לתיילים: קתו את הגיוס בידכם.
ם יש הכוה להפוד את הגיוס לתניעה ממש. מאז התקדמו י ל י י ה ק ל  ר
 הדברים במידת־מה, אד לא במידה שתניח את הדעת. יודע אגי שההיילים
ם על גיוס. זה כיזכיי־ לי מה שהיו אומרים י ר ו ב י ד  כאילו התעייסו מ
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 לפני הרבה שנים: ״למה צריכים פועלים לדאוג לעליח? — עליחם לסדר
, אבל כשם שהפועל העברי אי אפשר לו שלא ,  את עניני העבידה שלהם!
 יהיה הושב על עליה, כד לא יתכן — כל עיר יש את מי לגייס בארץ —
 שתתקיים פגישה של תיילים ושלא תטפל בגיוס. כל כמה שהתייל כיאב
 את כאב העזובה בישוב, כל כמה שיהיה דואג את דאגות עתידו הפרטי —
 הדאגה הגדולה ביותר לחייל, כחייל עברי, היא הדאגה להגשמת הגיוס.
 תיא קודמת לשאר, מפני שעל ידי ההתגייסות יקום הכוה אשר ישנה
 ויתקן את השאר. לפיכד אנו הוזרים והוזרים אל ענין הגיוס. וכל כמת
, מקרבם כותות למען הגיוס — עליהם לעשותו.  שהתיילים יכולים ״לגייס,
 ולא מפני שאנחנו ״רוצים״ שהמלהמה תארך עוד הרבה. כל יום של
ו אבדן של אלפים ורבבות, אבל לא בידינו לקצר נ ל י ב ש  מלחמח חוא ב
 את המלחמה. איננו יודעים מתי יהיה קצה. וכל עוד יש בידינו לחגביר
 את כוה היהודים במדים ובנשק — איננו רשאים לתדול. שום גורם עולמי-
י ת לנו שיתתשב בנו. אבל אין עם קובע לעצמו אורינטציה  איננו מ ב ט
 על כליה והשמדה. אין עם מתפרק מדאגותיו בגלל תקוה למגסד. או
 להתפרצות אש מבטן האדמה שתשים קץ לצרותיו. גורמי הכליה מרובים,
 אד תפקידנו הוא להיאהז בכל הגורמים התיוביים שניתן לנו להיאחז בהם,
 בפנים ובתוץ. ומותר לנו לחשוב שעוד חמישה־עשד אלף יהודים במדים
 וברובים לא יהיו בשבילנו מחוםרי־משקל. אינני יודע מח יחיד. תשבונם של
 הגדודים העבריים על כף המאזנים של המדיניות העולמית, כיצד יעריכו
 אותם ומד. יתנו לנו תמורתם. אד חשבון ראשון של הגדודים היהודיים הוא
 לא לפי מה שיעריכו אותם מתר, אם ירצו לתודות בערכם או לא ירצו. עם,
ה שלו לא יבייש אותו, ושאת ו ו ה ה  הכותב את ספר תייו, ענינו לראות ש
 השאנםה האפשרית לא יהמיץ. עלינו ל ה ר ב ו ת ככל האפשר את הגרעינים

 של כוה יהודי ולחשל את עצמתם הפנימית.

 ומכאן — לארגון התיילים, לאחדות ההיילים. מביט אני בדאגה על
 כד שלאתר יותר משנתים של קיום תיתידות היהודיות עדיין אין להן
 מסגרת ארגונית מקיפה ובודיכולת. הרי זה פגם גדול מבתינת עצם קיומו
 של התייל, ופגם גדול מתיד תשבונות רתוקים יותר. וקודם לכל שיקולים
 פוליטיים: לגבי היינו הפנימיים אץ לשער טרגדיה גדולה יותר מזו שעשויה
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 לחתרחשאהר המלחמה, כשישתחררו עשרים וחמישד. אלף חיילים, וחלק גדול
 מחם לא ידע לאן לפנות. מצב בדומח לכד עבר עלינו, על אנשי חגדוד
 העברי במלהמה הקודמת. לא היינו רבים כל כד אז: האנגלים חזרו לאנגליה,
 וחאמריקאים — חלק מהם נחפז לחזור לאמריקה. אבל כמה מאות פועלים
 מהעליה השנית לא ידעו לאן לפנות, וכמת מאות חיילים מאמריקח, שלשם
 כד התנדבו — להשתקע בארץ — לא מצאו דרד לכד. ימי התפרקות
 הגדודים גילו תוסר מען ותוסר כיה שיעשה את הדרוש, והיה זה דבר
 מכאיב. תבענו עליה, הלמנו עליה, נשאנו נפשנו לגדולות, אלא ש״בינתים׳

T ? T T • 1־ 

 לא חיה מי שיעשר. את ״הקטנות״. ואם דבר כזה ישוב עלינו — ולא
 במאות, כי אם באלפים הרבה, ואולי ברבבות — ולישוב לא יהיה כוח,
 והמוסדות אולי גם הם יכרעו תתת דאגות למעלה מכותם, יהיה זה אסון
 והרפה. האם אין לדאוג לכד מעכשיו? והאם לא ההייל הוא שצריד הראשון
 להתכונן ולקדם את פני הרעה? והנת כבר עברו עלינו שנתים של קיום
 היתירות היהודיות ועדיין לא הבינו אצלנו מה הכרת יש לנו בהקמת

 הסתדרות התיילים.
 לסני למעלה משנה, בטרם הכינוס הראשון, אמרתי לאנשים מן
 המוסדות, שלדעתי צריכות הקרנות הלאומיות להתכונן מעכשיו לטיפול
 בישוב תיילים אתרי המלהמה ולהודיע על כד. לא התכונתי שיתוסף עוד
 סעיף בספרות התעמולה של הקרנות. תפצתי שתהיה הרגשה גס אצל
 התיילים וגם בקרב הישוב כולו שאין להפקיר בשום אופן את התייל לאתר
 חמלחמה ושתובתנו להבטית לכל התיילים המסוגלים להייס פרודוקטיביים
 אפשרות כניסה למעגל העבודה של האיץ. ענין זד. כשלעצמו מצריד
 תכנית התישבותית גדולה והיא לא תיעשת באפס-יד ובאפם-התעוררות.
 אין לקוות שהמוסדות, שטרדותיהם מרובות, ימצאו בקרבם את הכות לבצע
 אותת, אם לא יקום כוה ציבורי אשר יתמסר לכד בלב ונפש. ומנין יקום

 כות אם לא מתוד הארגון של חחייליס!
 הדאגה ההמרית למשפתת התייל, העזרה ההדדית, ההגנה על חתייל
 היוצא מן השירות, ועל חכל — מפעלי משק, שיכון וחתישבות לחיילים —
 זה בלבד מהוה תוכךפעולת שיש בו לעורר חתלהבות בת-קיימא אצל
 החיילים, ואפילו זה כרוך בקבלת עול כלכלי נוסף. ומפעל אשר כזה עלול
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 להעמיק תברות ולגלות כותות. ועם כל הרצון ״להצניע לכת״ ובלי לחפדיז
ף ד ו  בכוהו של התייל, אפשר לראות באופק של אותה הסתדרות משהו ע
. אלפים רבים של היילים יהודים בהתארגנם יהוו ממילא גרעין ל כד  ע
 של כיה, הסתדרות עממית בעלת אופי ציוני ברור. אני שומע שיש תששות:
י של ש ו נ א ב ה כ ר ה  מי יודע מה יהיה טיבו של אותו איגוד! כאילו ה
 האיגוד איננו אומר מה יהי טיבו. אכן, כל יציאה מהוג צר להיקף גדול
 יותר אינה דבר קל. המעבר מן ״השומר״ אל ״הגדוד״ לא היה קל. המעבר
 מן ״השומר״ אל ההגנה העממית — היה בשעתו פרוצס כאוב. ולא תםרו
 תששות. וההתגייסות של עכשיו — האין היא מרהיבת את המעגל של
 ההתגוננות העממית במידה שלא היתד. כמוה? אינני תםיד של דיבורים
 על מה שיעשה ב״רגע האתריד״ אד צריד שתהיה לכל הייל יהודי הרגשה
 שיכול לבוא הרגע אשר בו יכריעו לא המושגים הצבאיים המקובלים. צורר
 הרגע יכתיב מה לעשות. וצריד שכל הנםיון הצבאי והארגוני שהתייל

ך א ילד לאיבוד בהיים שלאהר כ  העברי רכש לו בשנות שירותו — ל

 ועוד תפקיד אהד, אשר לא קל להגדירו, ואף הוא שמור לאיגוד
 התיילים: לא לגבי כותות תוץ ומאורעות חוץ, כי אם לגבי הישוב והציונות.
 הציונות מתתבטת כל ימיה בשאלה אתת: כיצד יוצרים אומה מאותרת
 מתיר עם מפורד (מפורד לפי נטיותיו ומתוםר מסגרת ממלכתית), שכולו
 שבטים שבטים, ובתוד עולם המרסק אותנו ומעמיק בנו הבדלים ופירודים.
 הציונות אולי הצליתת לסתור שאלה זו מבהינה איכותית׳ אד לא מבתינה
 כמותית, באשר היא עצמה, כתנועה מאורגנת, אינה אלא מיעוט בעם. היא
 גם לא הצליחה לפתור את השאלה לגבי הישוב. כל תנםיונות שנעשו
 לארגן את הישוב נתקלו בכותות צנטריפוגליים תזקים, שמלאכתם תמיד
 קלה יותר. וגם אותו כות יתידי בציונות, אשר הבין יותר מאחרים את
 עדר הליכוד הציבורי וגילה יותר מאהרים כשרון להגשימו — גס דרכו
 לאיהוד זרועה מוקשים, עד שהדבר עלול להביא לידי יאוש. כל עוד
 איננו מתיאשים מן הציונות אין אנו פטורים מהיפוש דרכי איהוד. כי
 הציונות לא תתגשם על ידי עם מפורד, לא תתגשם על ידי מלהמודאזרתיס,
 לא תתגשם על יחי טיפות איבה, ענין שהישוב מועסק בו שנים על שנים.
, בתיד כל מ ח ל  כל עוד אדם אינו מתיאש מהציונות — אין הוא מ«יד מ
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 מסגרת־היים שהוא נמצא בה, כיצד להביא לידי מכסימום של כוח. ומכםימוס
 של כוח אינו אסשדי בלי מכסימום של איתוד. זאת עשתה תנועת הפועלים
 במידה שניתן לה לעשות ובמידד. שלא נתקלח במעצורים חיצוניים או
 פנימיים. אס תנועת הפועלים יכולה לרשום לעצמה זכויות תשובות ביצירת
 הטי־פוס של העובד העברי, בבנין משק, בשטה המדיני והתרבותי — הרי זה
 במידה שחצליחה, על ידי מאמצים פנימיים עצומים, לגלות בתוכה את חכוח
 המאחד. ובמידה שפיגרה בכד או נכנעה למגמות מפוררות — במידה זו
 דרכה זרועה כשלונות, והיא אינה מגשימה את יעודה ואינה כובשת כיבוש

 מלא את לב העם.

 ,,הארגוך הקיים, חוץ מעצם שליחותו, — ערכו הגדול הוא בזה,
 שקבע את הכלל הגדול שהגנת הישוב אינה עבין של מעמד או מפלגה,
 ושיצר מסגרת לאומית המכילה בני-אדם שנמנים על מעמדות שונים,
 נתונים במצבים סוציאליים שונים ומשתייכים למפלגות פוליטיות שונות,
 וידע ליצור לכל אלה אפשרות מסוימת של חיים בצוותא ופעולה בצוותא.
 כד צריך שיהיה גם איגוד ההיילים היהודים. כשאנשים נמצאים יתד בתיי
 מהנה, באימונים ובהזיתות — נוצרת תברות ממין מיוהד, העולה על החברות
 המצויה בשוק. כשם שבתנועת העבודה האמנו כי ההגיד. של חיי עבודה
 היא גס מאחדת — כך אני נוטה להאמין שיש בחיי צבא משהו המצמיה
 סולידריות — סולידריות מיוחדת במינה, העלולה להתגבר על כמה מתיצות

 ולשמש גורם של אחלה אנושית ועמידה יחד במערכות הבאות.

 אינני נמצא, לצערי, בתור היחידות, ואינני יודע באיזו מידח מאשרת
 חמציאות של היחידות את הדברים האלה. אפשר אני משלה את עצמי
 בתקוה שהיהירות היהודיות יכולות לחוות מין כור מצרף, מלכד ומעלח
 אנשים — כמו שהיו בשעתם הגדודים העבריים פרוזדור רב־ערד לימים
 באים. הייתי רוצה להאמין שגס בגדודים של עכשיו ישנה אפשרות כזאת.
 אבל ברור שאפשרויות בלבד, בלי נושאים, בלי מאמינים המרגישים
 בהכרח הדבר, בלי נושאים הנפגשים מעברים שונים ונותנים יד איש
 לרעהו — אינן מצמיחות דבר. גס חברות חיילית, כמו כל תברות אתרת,
 יכולה להישאר דבר פרימיטיבי ודל ותםר-תנוסה. דרושים נושאי-רעיונות
 וגס כלים — כלים המותאמים במיוהד לתקופה של עכשיו ולתייל של עכשיו.
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 כל זה עושה בעיני את ענין איגוד התיילים לצורך תשוב של תנועת
 ההתנדבות•

 כרגיל מרבים טענות למוסדות. שמעתי כאן טענה נמרצת, שהמוסדות
 לא נלהמו די על הסמל העברי או על הלשון העברית ביזזידות. יתכן. על
 כל פנים כד היה המצב במלהמה הקודמת. הדמות העברית היא יותר צורך
 של ההייל עצמו מאשר צורר של המוסדות. בגדוד העברי בשעתו
 היתה מצד התיילים נכונות למלתמה קשת על תעברית, בשעה
 שז׳בוטינםקי ראה בכך דבר שלא בעתו. אך עד שאנו באים
 לתבוע מן המוסדות — נבתון את עצמנו. רק אתמול שמעתי כי בא־
 כות תםוכנות היהודית שביקר במתנה האימונים, במסיבה תגיגית גדולה,
 נתקל ב״יהס״ מסוים לשפה העברית וראה צורר לקיים מצות ״הוכת תוכיח׳׳.
 התובעים והנתבעים מתתלסים אצלנו לעתים. הפעם רשאים אנו לומר
 לזכותם של תמוסדות, שאף הם גילו בעבודתם עקשנות והתמדה בלתי•
 פוסקת, לא פתות ממה שנדרש מן התייל כדי שיוכל לעמוד בכל הקושי
 והשעמום שבהיי יום״יום. אהרי כל ההדיפות אתורנית והמכות שקיבלו
 נציגינו אפשר היה להתפלא כיצד לא רפו ידיהם ולא חדלו מעבודתם,
 הנראית לעתים סיזיפית. וטוב כי גם בשעת תביעת נדע שמוםדותינו לא
 פיגרו אתרי רגשות המתנדבים, ושהם ניהלו את המערכה על עניני הצבא
 העברי וההייל העברי בלי ליאות, בהתמדה, בקשיות״עורף, ביסודיות. ועם
 זאת אל תהיינה קלות בעינינו התביעות שנשמעו כאן כלפי תמוסדות לגבי
ת היתירות. אדם היושב במוסד ומנהל משא־ומתן ו מ ד ב  דברים ש
 מדיני — עם כל נאמנותו ועם כל היותו תדור אותם המושגים שיש לנו —
 אפשר שלא ירגיש אותו עלבון יקיפוה שמרגיש ההייל בבשרו. הרבה ציונים
 טובים באירופה הבינו לכאורה את רעיון העבודה העברית לעומקו. אבל
 נושא מלחמת העבודה העברית היו לא אותם הציונים הטובים, כי אם הפועל
 העברי. הוא שנפגש יוכדיום עם העיקר ועמד בענין זה בהיאבקות בלתי•
 פוסקת גם עם ידידיו בציונות, שסוף סוף נענו לו ותמכו בידיו. וכד גם
 בנוגע לתביעות הלאומיות של צבא יהודי — סמל, שפודפיקוד. שום בא•
ם ו • י ם ו ו י ת ו י א ת  כוח פוליטי אינו יכול לתיות את הדבר כמו ש
. משום כך דרוש לתץ — לטובת חענין ולטובת ו ד ו ד ד ג ו ת ל ב י י  ח ח
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ר ת  באות־הכות שלנו, למען תזק ידית. כל מד. שנציגותנו נמצאת ל
י של הבדים נאבקים — היא יכולה לפעול יותר, ת ו ד י ד ץ י ת  תתת ל
 ואולי היא גם משיגה יותר. ולפיכד: כשם שהגיוס זקוק לכם כד גם הגנת
 הדמות הלאומית של הגדודים זקוקה לכם. ולפיכך עליכם לראות בהקמת
 מסגרת ארגונית של התיילים ענין שלכם. מסגרת זו תהיה אולי צנועה מאד.
 אבל היא צריכה להיבנות באופן שבבוא השעה יוכל הכוה הגנוז שבה

 להתגלות.

 ברכה למתנדבים

 תיילים ותיילות! מתנדבי ישראל, שאו ברכה מאת מתנדב לשעבר,
, אשר לא זכה הפעם לתילוות אליכם, והרי הוא מלווה ז א  בן הגדוד העברי מ

 אתכם במבטו ובמחשבתו.

 כלזייל לשעבר (כמה עגום תואר זה!) היודע כי ימי־הקטנות שבמהנה
 אורבים לבלע את שעות־הגדולות המועטות, מבדד אני אתכם, כי גם בשעות
 של פגעים הצפויים לכל תייל, ובשעות של פגיעות הצפויות לתייל עברי
ם לםבלותיכם, ותזכרו כי לא עזובים אתם ע  בפרט, לא תשכתו כי יש ט

 ולא ״יתומי־קהל״, כי אם שליתים, שליתי״עם.
 ולא אנהנו בלבד, בני הישוב, תקרובים אליכם קרבת מקום וקרבת
 רעים, שלתנו אתכם. כי רבים רבים הם, אשר אד הד כלשהו יגיע אליהם
 מעצם היותכם, והם יצפנו בלבם את השמועה הטובה הזאת ויהגו בת וימצאו
 בה ניהומים ועזוז. הלא הם מיליונים! אתים ואתיות, מרותקים ומנותקים, לא
 רוהמו ולא נוקמו, בגיטאות, במכלאות־עינויים, בארתות־פליטים, בסירות•

 מעפילים, ובכל נכר שהוא. ה ם שלתו אתכם. אתם נקמתם, אתם תקותם.

 אתם אשר עזבתם משפתות קרובות, ואתם אשר משפתה אין לכם —
 לכולכם, לכולנו, משפהה אתת גדולה, מפורדת בתוזק־יד, רבודםבל, רמוסה
 בדגל צוררים ודוויה ביד ידידים. משפהה זו, מעונה ופצועה, אינה נכנעת.
 היא לא תעשה נתת־רות לאויבים, וגם לא לאוהבים, היא לא תיכנע עד

 אהרון היהודי.
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 ומשפהה זו היא שהפקידה בידיכם פקדון יקד מאין כמוהו, את הגרעין
 של כיה צבאי יהודי, בתבל שאין הצדק מתגשם בה אלא אם כן הוא לובש

 כוה.

 מלתמת־איתגים ביךלאומית זו, אשר עוד לא היתד. כמות בדברי ימי
 האדם, וממנה תוצאות לדמות תיי אדם עלי אדמות, היא גם מלתמת־לאומים,
 כאשר עוד לא היתד.. אין בד. לותמים ״סתם״ כל לותם על עקירת המורסה
 האיומה, הקרויה נאציזם ופאשיזם, שעלתה בגוף האנושי, אינו מנתר על
 עמו, על מולדתו, על לשונו, כי אם דבק בהם, יונק מהם, ושואב מהם את
 הכוה לעמידה אתרונה. כל עם ועם, אם גדול ואם קטן, אם תקיף ואם כסוף,
 מופיע במלהמה זו בשמו ובדגלו, בלי הםתר־פנים, מהובר לעברו וצופה

 ד

 לעתידו.
 כל עם, ,.תוץ מן היהודים״. אויבים — וגס אותבים — ביקשו
ם־םתם, כבשר־תותתיס בלבד, לי י  לראותכם, דוקא אתכם ורק אתכם, כתי
 נטולי דמות יהודית, נטולי תיים יהודיים בחזית ובמהנה, נטולי משא־נסש
א י ם ה ת ס א כ ת ו ב ד נ ת  עצמי, עלומי־שם, תוםים בצל נכר. אולם ת
. היא שעמדה לעמנו בהיאבקותו עם תקיפי-עולם המבקשים ה ע י ר כ ה  ש
 להעלים את קיומנו במלהמה הזאת, שתיא לנו יותר מאשר למי שהוא אתר
 מלתמת־היים ממש. התנדבותכם היא שנתנה לעם היהודי נציגות משלו —
 ואם דלה עדיין ובלתי־מםפיקה — בתילות העמים הנלתמים בתדפת תמין

 האנושי.
 ואם עוד נזכה לגדולות מאלה, הרי זה בזכות התנדבותכם אתם

 ובזכות התנדבותם של אלה שילוו אליכם.
 ולפיכד אנו נושאים אליכם עינינו בציפיה ובהרדה: התהזקנה ידיכם ו

 היאמץ רותכם לשאת בכבוד ובטהרה את הפקדון היקר שהוסקד בידיכם ן
 ויותר משאנו מברכים אתכם מבקשים אנו להתברר בכם: שתצליתו
 לקיים בקרבכם אתנת־אמת של לוהמים יהודים, תברות ורעות במתנה
 ובתזית, ותנתילו כבוד לעמכם ב5געכם עם משפתת־תלותמיס האנושית
 הגדולת. ובצאתכם בשלום מכבשן האש להיי בנין ויצירה תביאו אתכם
ת מאומן ומלוכד אשר יגן ו כ  מתיד התזית אהבת״ישראל, אתות־עובדים ו

 על השלום והצדק.
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 ויהי רצון שיקרב יום הנצתון ושנראה כולנו במפלתו של שר הטומאה,
 ויקוים בנו דבר הנביא: ״ורתמתי את לא רהמה, ואמרתי ללא־עמי עמי

 אתה״. בעתירת אהיכם הנכסף לראותכם בתפארת־אדם.

 אלול, תש״ב.



 בהםתדררת רבפלפלגה





 הוצאת־הםפרים של ההסתדרות
 (במועצת ההסתדרות, כ״ט בטבת תש״א)

 לעשרים שנות ההסתדרות יש לי כמה הרהורים, ולסת ששמעתי
 במועצה — כמה הערות. אחסוך אותם לעת אהדת, ואדבר הפעם על הצעת
 אתת. עוד אני סבור שקב אהד של מעשה השוב להסתדרות מעשרה קבים

 של ויכוה.

 ההצעה אינה הדשה אתי. לפני שבע שנים התקיים בבית זה, ב״אוהל
/ בדיוק בהודש זה, מושב של ועידת ההסתדרות, ושם תבעתי הקמת ,  שם
 הוצאת־ספרים. לפני כחמש שנים וחצי פניתי לועד הפועל בהצעה מפורטת.
 ההצעה נתקבלה לכאורה, אד הדבר לא הוקם. ועכשיו אני הוזר בשלישית.
 רעיון ההוצאה כמפעל קבוע ומקיף של ההסתדרות אינו מתנמק
 בהוסר פעולה בשנים הקודמות. אדרבא, ההסתדרות ומוסדותיה עשו משהו
 בשדה הספרות העברית. לא כמות מבוטלת ובודאי לא איכות מבוטלת. יש

 גם מפעלים שהם בני-קיימא וזכו להכרה כללית.
, ואת הספרים היוצאים על חץ —  די להזכיר את הירהון ״השדה,
 שאין דומה לו בשום פינה אתרת בהיינו המקצועיים. גם הסתדרות הפקידים
ד של יצירת ספרות מקצועית והצליתת לתנית יסוד  שלנו עלתה על דו
 לספריה הגונה. ההכרה שההסתדרות צריכה לפעול בשדה זה התעוררה
 עוד בימים ראשונים. במלהמה הקודמת, כשהיינו כל כד דלים ועניים, נוצרה
 על ידי ההסתדרות התקלאית ד״וצאודספרים ״אדמה״, אשר בשעתה העיזה
 להזמין כמה וכמה עבודות מדעיות מקוריות ומתורגמות. אולם לא נסתייעו
 הדברים. לא כל ההזמנות הושלמו. רק בימים האהרונים יצא ססר מדעי
 מקורי השוב, אשר הוזמן על ידה לפני כעשרים והמש שנים. גם ברנד עבד
 בשעתו בשביל הוצאה זו. אהד כך, כשנוצרה ועדת התרבות של תתםתדרות,
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 בתקופת פריחתה, הנחילה לנו םסריס שערכם לא ניטל עד היום. ״מסילה״
 היתד. ספר הקריאה והלימוד של התנועה. וסמי!־ לו ניתן חיםין: ״מיומנו
 של אהד הביל״ויים״ ניתנה ״קריניצה״, ספר מיוהד במינו, אשר לא היה
 מופיע בעברית אילמלא תנועתנו. וכמה התתלות בודדות, כמי קובץ
 ״הקבוצת״, ספרו של לסל. נוצרו םסרים כמו ״דברי פועלות״, ״השומר״,
 שהנם נכסים של כלל־התנועה. הוקמו מפעלים באיניציאטיבה של הברים

 שונים, כמו ״ספריית ברזלי״ ו״תברה״.
 גם ״דבר״ כמוציזדלאור יש לו רשימת לא קטנת של ספרים. ״דבר״
 גאל עזבונות יצירתיים של הברים: צבי שץ ורחל! ליקט והציל מהשידה
 שלנו ברוסיה: אלישע רודין ולנםקי? עשה נםיון ראשון להתזיר לעברית
 דברים כמעט אבודים, כמו העזבון של ליברמן ו עזר לשירה הצעירה ן פירםם
 םסרים דוקומנטליים, כמו ״איגרות ברנד״, או כמו ״מאורעות תרצ״ו״. הוא
 גם נתן כרכי־התתלות של תמהשבה תעברית הסוציאליסטית. אבל כל אלה
 נעשו באקראי, בלי אמצעים מיותרים, במאמצים מיותרים. געשת גס מפעל
 עתונאי לכאורה, שהצטרף לכרכים רבים: ״דבר לילדים״. לא רבים הס
 הדואגים לםסרות־ילדים עברית, ותעתון תשבועי תקטן מפרנס את תילד
 והמשפחה ואת בית־הםפר לא רק בשעת הופעתו, כי אם גם שנים רבות לאהד
ך ״דבר״ לא הסתפק בעבודתו תמו״לית ושקד על הכנסת םפרי-יםוד לבית  כ
 תעובד בתנאים נותים, במתירים זולים. כמה רבבות ספרים נעשו על ידי

 כד בני־בית באוהל הפועל.

 כל זד. נעשת כמעט אגב אורתא, בלי תנאים לתרתבה, ללא קבע, בלי
 אנשי־קבע. הגיעה השעה ששדה פעולה זה יוןרש תרישה עמוקה.

 שלא לתת מקום לטעות: איני מתכוון להוצאה של ארגון מקצועי או
 זרם פוליטי — בשביל כד לא הייתי צריד לדבר מעל במת זו. דברים אלת
 עלולים לתיעשות ונעשים על ידי כל מועצת פועלים, אגודה מקצועית, על
 ידי כל זרם פוליטי לעצמו. אני מתכות שההסתדרות תגש למפעל זה כמו
 שניגשה לכמה מפעלים הלוציים השובים, שהתםתדרות תקת על עצמה את
 התפקיד ליצור בעברית את הוצאודהםסרים של העם. הוצאתיםפרים אשר
 ודאי לא תזנית את הצרכים הישירים של הפעולה המעשית, הכלכלית,
 המקצועית, ההסתדרותית וכר, אבל לא תסתפק בכד ותדאג לתת לקורא



 הוצאת־הםפרים של ההסתדרות 149

 העברי — בפרט זת שתי את היי ההסתדרות, כאזרת בתברת העובדים —
 את צרכיו הרוהנייבדהסםרותיים עד כמה שידה של ההסתדרות מגעת.

 רצוני להסביר מדוע אין זה בשבילנו משאלה הסודה, תשוקה של
 אוהב־םפר, כי אם צורך היוני.

 מיסדי ההסתדרות, התבורות הראשונות של אנשי העליה השניה
 והעליה השלישית, הביאו אתם צידת רותנית מסוימת. לא זו השאלה אם
 הציוד היה מספיק, ודאי לא היה מספיק! אם תלם בדיוק את צרכי הארץ
 והבנין, ודאי לא הלם בכל. אבל היה בו מטען רוהני מספיק לשנים. לא הספר
 ולא הלימוד היו תעיקר בתיינו תרותניים. המעבר מתיי םםר, או מתיי
 בטלה, לעבודה — הוא עצמו היה בו מאמץ רוהני מספיק, אשר כוהו אתו
 להעשיר את הנפש וגם את המהשבה. שמענו מפי משה1 אתמול כיצד נדונה
 בתבורת התלמידים שאלת הויתור על בית־םפר גבוה. בתקופות מסוימות
 יש שהויתור על בית־םסר גבוה הנהו פרי מאמץ אינטלקטואלי ומוסרי, פרי
 מהשבת ושיקולים ומלתמות פנימיות. דורות המיםדים — עולמם הרותני לא
 היה תלוי כל כד במידת ההשכלה שלהם, והצרכים הטכניים והמשקיים
 שנולדו בתיד העבודה תבעו את סיפוקם יותר מאשר תשכלת כללית או
 מדינית ותברתית. והפינה האינטימית היקרה אשר נוצרה אז בספרות
 העבודה, אותם נצנוצי מתשבה ושירה היו בשביל הקומץ הזה — היודע את

 קוצר־ידו — כדי לרוות את הנפש.

 בינתים נעשינו מקומץ לעם, ומעולים ומהגרים, אשר בתלקם הם
 נזונים עדיין מעולמות אתרים — לתנועה, אשר מרכזה הרוהני הוא בארץ:
 את ההשכלה צריד היה לקבל בארץ ואת הילד צריד היה להבד פה. נעשינו
 לתנועה אשר בשביל הלקים רבים ממנה השפה העברית היא שפתם היהידה,
 שפת דיבורם ושפת השכלתם. והציבור הזה יש לו צרכים רותניים שונים
 מאד. יש לו צרכים אלמנטריים, ויש לו גם צרכים מורכבים ביותר. והציבור
 הזה, שהוא ארצישראלי מבתינת הלשון, מבתינת תוכן תייו, נשלת לתפש
 את מזונותיי הרותניים בהוץ, במרהקים. אין זה מצב בריא כשלעצמו, באשר
 הוא דוחק את האדם לשסת־לועז, ובאשר תומר תיצוני בעצם טעון עיבוד

 1 [משח שרתוק]
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 ועיכול, ולגבי רבים מן הדיר הגדל בתיד התנועה פירוש הדבר לשלוה
 אותו למקורות נעולים בפניו. אם לאתר עשרים שנות קיום השה ההסתדרות
 באמת בכל הומר האתריות לעתידה, לגורל מעשי ידיה > אם ציבור הפועלים
 משקיע כותות כל כך מרובים בהינוד ילדיו, בהחזקת זרם תינוכי עצמאי;
 אם אנהנו מקיימים כינוסים שונים לשאלות תיניד וטיפול בילד! אם מטפתים
 ארגוני נוער — ואין שוקדים על הגשת עזרה ספרותית לכל אלה, הרי
 זה כאילו מוציאים צבא לשדה המערכה בלי לתת לו מינימום הציוד

 המלתמתי הדרוש לו.
, — אין זה מושג של  אין לשכות שהדור הצעיר בארץ (ו״צעיר,
 שנים בלבד) לוקה בשנים: מצד אהד לא ניתן לו להיעזר באותם מכשירי־
 ההשכלה אשר היו בדרד כלל פתותים לקודמיו. בין שהוא בא מוזוץ־לארץ,
 מתנאים של הרם ותורבן וגזירות ומניעת השכלה, ובין שהוא גדל בארץ,
 והוא בגיל צעיר מאד מפסיק את לימודו ונכנס לעבודה, ואפילו אם גומר
־ אין צידה זו מספיקה לצרכים של דור העומד בשורות  בית־םפד ־
 הראשונות של מערכה לאומית גדולה, והנדרש להקים בנין תברתי איתן.
 מאידן־, גם אותו הרכוש הרוהני שהתנועה יצרה בארץ במשד שלושים
 והמש שנה, ושנבלע ברותו של דור מקימי ההסתדרות — הילד ונעשד.
 כמעט למעין תתום בפני הקוראים הצעירים. עברו הימים כאשר כל קורא
 היה בקי בפינות תבויות של הספרות, הוקיר דפים ישנים וידע מה טמון
 בהם ותיכן לתפש את התשוב לו. אולי יש עתה פהות זמן, אולי יש פחות
 אוירה. אינני מוכן להפליג בניתות הדברים הללו. עובדה היא שיש צורך
 להושיט דברים בקנה, להגיש על כף־היד, להקל על העיכול. ואם התנועה
 אינה מעריכה מה יש לה, אינה יודעת מה רכושה חרוחני, מה יצרה במשד
 השנים, ואינה מבינה לצרור את הדברים לאתר בירור וסינון ולעשותם לקנין

 הדור הגדל — הרי היא בעצמת מותרת על יצירתה.

 הצורד הזה לתת לבךהתנועה, להמוני התנועה ולילדי התנועה תומר
־ אינו ניתן להיעשות באופן ארעי, איננו צריך להיעשות כעבודה  מזין -
 קיקיונית. לא קשה לקיים הוצאת־םפרים. יש מו״לים תרוצים, יש דברים
 שאפשר לתרגם בן רגע, יש דברים שאפשר לתבר על נקלת. מנדלי היה
, המתעכבת רגע ומטילה ביצה  אומר כי גם בעולם הספרות יש ״תרנגולת,
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, הזקוקה לעיבור ממושד עד שהיא ממליטה עגלה. יש פידות  ויש ״פרה,
 ספרותיים המבשילים על נקלה, בלי הרדד, יתירה, בלי טיפול, ויש שדורשים
 הדישה עמוקה, וברירה ובדיקה ועיבוד. יש פעולות — וגם מוצלתות —
 שאינן מצריכות עבודת מהקר ועיון, ויש מפעלים הדורשים עבודת הכבה

 מרובה ומאמצים מיותרים, את אלה מי יעשה?

 האין זה מוזר? בהרבה שטהים הננו, אם אפשר לאמור, הספקים
 העיקריים (או היהירים) של הציבור שלנו: בשדה העבודה, בשדה הצרכנות
 התמרית* אנהנו מבינים מה מזיקה התלות בספסרים, מה תשובה הצרכנות
 ההסתדרותית, מה השובה הקבלנות הפועלית. אבל בעולם הרוהבי, —
 במידה שהדבר יוצא מתהומיס ספציפיים של עניני מפלגה והסתדרות —
 סמכנו על אהרים שיבואו מעזרו לנו: אם מו״ל פרטי ואם מצבט.
 אין אנהנו כפויי-טובה. אנתנו שמתים לכל מפעל טוב, ובכל זאת מוזרה
 ההסתפקות הזאת במועט. אולי אפשר היה להשלים עם כד, אילו באמת
 התפתהה המו״לות הפרטית גם ברותב וגם בםולידיות, אילו לא היתד.
 ד״מצנטיות כל כד מקרית, כל כך תלויד. בירידות ועליות כלכליות
 או בנשיבות־הרוה. היתה לנו תקופה קצרה של ״פרוספריטי״ בספרות,
 שהיתד. כולד. בתובה לשוק הפרטי האנרכי, אשר רק קוביונקטורות כלכליות
 משפיעות על אפי הפרודוקציה הזאת, כמו שהקבין הפרטי בקרקע תלוי
 בקוניונקטורה. בתקופות שאפשר להרוית עטים עליו רבים, ובבוא תשפל
 נעלמים ותכל נשאר לקרן תקימת, כן גם בשדה הרוה שלנו: בימי קוניונק־
 טורה מתפתהת קצת מו״לות פרטית, וכשבאים ימים רעים נשאר הםוסר

 הדואג היתידי למפעלו.

 לא מתוך זלזול במה שאתרים עושים ולא מתור ויתור על מה שאהדים
 עושים דורש אני לארגן את מפעלנו, אין כאן שאלד. של מונופולין. כל

 כות יוצר יגלה את עצמו ויגלה מה שהוא יכול לעשות.

 אני מדבר על הענין הזת, ראשית כל, מצד צרכי ד. ק ו ר א: הצורר
 התיוני של אדם לקרוא ספר טוב ולא לבזבז את זמנו על ספרים פתותי־
 ערד! הדאגה לבית, הדאגה לילד, הדאגת להשכלת המורה, לתשכלת איש
 הציבור, הדאגה לנוער, המתשדגם למעשה מהדרכה מקרית ומתוברות

 ארעיות.
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ר צ ו י  ויש עוד בהינד!: שאלת יהםה של תנועת הפועלים ל
. היש בתנועת הפועלים תובת דאגה ליוצר העברי? אני אומר: י ר ב ע  ה
 כן! תנועתנו, הכואבת את כאבו של כל אדם עובד, את כאב שעבודו, את
 כאב אבטלתו, את הכאב של הוסר שחדיצירה בשבילו — אינה יכולה
 להיות פטורה מהרגשת כאבו של היוצר הרותני. לא לי לדבר על תנאי
 עבודתו של הסופד העברי אצל המו״ל הפרטי או אצל המצנט. יש אנשים
 הראויים לגולל את הפרשה הכאובה הזאת. אילו היה ביאליק תי הית מספר

 לנו מנםיונו.

 ובהינה שלישית — לא רק בתינת הקורא והסוסה כי אם בתינת
ת תיוצר. יש לראות בעין פקוהה, ואס גם עצובה, את מ ו א  הכלל: דאגה ל
 הנשקף לנו בתיי הרות בארץ. היום אנתנו עדיין בבל, עדיין קיימת אצלנו
 אנדרלמוסיה רותנית עצומת. אנתנו נזונים מכמה ירושות, ירושות גנוזות
 וירושות היות, ואיננו מהוים עדיין תטיבת תרבותית אתת. ויש בכד תיוב
. עדיין קיימים מקורות-יניקה שונים, ת ת  מסוים: איננו כפופים לתרבות א
 עדיין קיימת מגמה של שהדור מכל מיני שעבודים. אצל הדור העולה פועלת
 עדיין המגמה לתתור לקראת משהו עצמאי. אולם מה באמת צפר לנו בארץ
 מבתינה רותנית, אם תדברים יתגלגלו כמו שהם מתגלגלים? יש אנשים
, סכנות. נוטים הם על פי רוב  טובים המתעוררים מפעם לפעם ו״מגלים,
 לראות את הסכנה לא במקום שהיא קיימת. אצל רבים היה מן המוסכמות
 שמן האידיש תיפתה הרעת לעברית ן מי שאמר שלא בה הוא רואה סכנה —
 הביטו עליו כעל מי שמעונין להונות את עצמו או שהוא מתבב פרדוכסים.
 כשבאתי לאמריקה תקפו אותי תאידישיםטים בשאלות: במה אני בותר —
 אם בישוב קטן המדבר עברית או במיליוני יתודים בארץ אשר ידברו
 אידיש, מתיד בטהון שאני הקנאי המשוגע לעברית ודאי אומר שאני בוהר
 בעיכוב העליה ובלבד שהישוב ידבר עברית. וכשאמרתי שאני בותר בעליה
 יהודית גדולה בכל תתנאים, ושנוסף על כד אני מאמין באמונה שלמה שעם
 כל עליה גדולה יגדל כוהה של העברית — לא האמינו לי שאני מאמין
 בכד. והנה לאהד עשרים שנה של מה שקוראים אצלנו עליה תמונית ולאתר
 שבאמת באו המונים גדולים שאינם יודעים עברית — אסשר לומר בודאות
ת האידיש אינה קיימת בשבילנו. מי שמתבונן לא רק למצב פה נ כ ס  ש
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 כי אם גם למצב האידיש ברגע זה אצל אותם ״ההמונים הרחבים״, אשר
 בשמם יבקשו להטיל עלינו את האידיש > מי שמתבונן למצב בפולין (ולא
 עתר״ בימי רדיפות ותורבן, כי אם מאז ״הרנסנס״ של האידיש ועד השנים
 האתרונות), מי שהתבונן לדור הגדל באמריקה, מי שרואה מה היה לאידיש
 ברוסיה — ואין כאן שום שמהה לאיה כי אם צער עמוק על תורבן דותני —
 יבין כי לא מכאן נשקפת לנו קונקורנציה רותנית וסיכון עמדות. אידישיזם
 בארץ יכול אולי להיות ענין של רומנטיקה, של תובבות, אבל לא יותר מזה.
 יבואו לארץ המונים גדולים אשר אינם יודעים עברית — לא מכאן צפויה
 סכנה לעברית. ודאי האוזן נצרמת למשמע שפות הארצות אשר השביעו
 אותנו יםורים ועלבונות. הדור השוקע — לא ממנו צפויה הסכנה התרבותית
 הגדולה. אדם היודע עברית ואיננו דבק בעברית הוא בשבילנו סכנה הרבה
 יותר גדולה, וכאלה יש רבבות. הם יכולים להיות גם ״פטריוטים של
 עברית״, אבל פטריוטיות זו קיימת כל זמן שאינה מפריעה לקרירה שלהם
 או למעמדם בהברה. הסכנה הגדולה אולי אינת בולטת עדיין, אבל היא
 תגית בכל שפלותה ותקיפותה מתר־מתרתים: ארץ־ישראל בקולוניה אנגלית
 מבהינה רותנית. הכל מסביב עוזר לכד: השלטון, השכבות העליונות בישוב,
 ססרי־הלועז הזולים חמזדקרים מחיקם של כל נערה וכל נער ־־־־ אלה
 מבשרים לנו ליבנטיניות הדשה, לא ליבנטיניות של ״אליאנס״, אלא

 ליבנטיניות מסוכנת יותר, תכליתית ועשירה יותר, אורבת לנו.

 נראה את הסכנה ונירתם ככות ציבורי לקדם אותת. יכול לבוא רגע
 שיהיה מאותה ונגד הסכנה הזאת, כמו נגד כל סכנה רותנית, אי אפשר
 להילתם בד״תרמות ובנידויים. מקורת במציאות פוליטית וסוציאלית מסוימת
 שנגדה צריד להילהם. הרבה תלוי במשטר המדיני שלאתר תמלתמה. אד
 אין אנו עוסקים בו עכשיו. לפי שעה דרושים ביצורים, התגברות רותנית,
 יצירת נכסים רותניים שיעוררו כבוד! ואל יהשוב אדם, כמו שהושב עתה
 כל נער ונערה, שהספרות העברית אינה אלא משהו דל ועלוב ומשעמם,
 וענין ותיים ועושר יש רק בתרגום; צריך שידע אדם כי מהקר טוב ומדע

 וםסרות קלםית אפשר למצוא לא רק בשפיודלועז, אלא גם בעברית.

 אילו היתה קיימת בציונות מהשבת מכוונת הרואה את שאלת
י א נ א ת ו י ה נ ת ו ר ר ו צ י  התרבות הלאומית כשאלת גורל (שהרי ב
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, היו גם נמצאות דרכים לשינויים של ( ם י ת ט ש ר ה א ש ה ב מ ת ל מ  ל
 ממש במצב הלשון והספרות ובהרגשה הרותנית של הדור. אבל זו איננת,
 וכמו שבשאר ענינים אתרים אין אנו יושבים וממתינים עד שיתעורר מי
 שהוא ויבין וימצאו האמצעים, אלא אנהנו עושים את שלנו, כד צריכה
 ההסתדרות, אשר בנפשה הדבר, בנפש הדור השני והשלישי שלה, לתתאזר
 לקראת ביצורנו הרוחני. הוצאת־םפדיס אינה יכולה להיות אלא הלק

 של התכנית.

 אינני שוכה שאני מדבר על פעולה תרבותית בימים של מצוקת
 כלכלית והרדה עצומה לגורלנו המדיני. ואיני מסית את דעתי• אד דוקא
 ראיית הומר מצבנו היא המדרבנת אותי. לא פעם הוצגת בדור תאתרון
 הפעולה הרותנית כמנוגדת לפעולה הישובית והפוליטית. יש בהיסטורית
ך ט  שלנו ירושה כבדה: הניגוד הטרגי שבין אנשי יבנה לבין הקנאים. כל ק
 אמנה, כל המצר לציונות גדולה, תומד יתדו ב״יבנה״! אין אנו יודעים למה

T 

 התכוון בךזכאי. אולם יש כל מיני יבנה: יבנה של פילון, יבנה של פלביום,
 יבנה של רבני ״התעודה״ דבנה של התנגדות לעצמאות מדינית. גם
 בקונגרס האהרון טענו נגדנו בשם ״יבנה״. אבל ההיסטורית העברית יודעת
 גם דוגמה של מזיגת קנאות מדינית וסוציאלית וקנאות רותנית: הברית

 בין רבי עקיבא ובר־כוכבא. מזיגה זו נדרשת מדורנו.
 בתנועות מדיניות וסוציאליות מצויה הנטיה להפריז בערכו של גורם
 אחד ולהקל ראש בגורם אהד — רעה חולה היא. ראינו באיזו מידה שילמו
 תנועות פועלים בעולם בעד הפדזתס בקצת מקומות בערד הפעולה
 המקצועיודהארגונית, ובקצת מקומות — בערך הפעולה הפרלמנטרית. וכמה
 שילמו בעד הזנהה בשדה ההיניד במובן המצומצם ובמובן הרהב של המושג.
 ואם הדברים נכונים לגבי כל תנועה גדולה, הם נכונים פי כמה לגבי
 תנועתנו. אם יש תנועה אשר אפשר לומר עליה: בראשית היתד. האידיאה —
 הרי זו תנועתנו. לא היינו באים לארץ אילמלא עולם רותני מסוים של דורות
 שקדמו לנו. ודאי יטרהו להעמידנו על ההכרה האוביקטיבי שהיה בדבר,
 שכל הדרכים היו סגורות בפנינו. ודאי, אבל ההכרה הזה היה קיים לא רק
 בשבילנו, כי אם בשביל עוד מיליוני יהודים, מדוע הוא לא פעל עליהםז!
 ההסרה קיים׳ אד צריד לראותו, ולא כל היהודים ראו אותו. רק הלק ראה,
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 רק תלק אשר תנועה רותנית מסוימת פקחה את עיניו וכיונה את לבי.
 ותנועה אשר עדיין לא הספיקה למצוא בסים כלכלי־מדיני תזק, אשר עדיין
 צריכה להילהם על זכויות אלמנטריות: על דונם אדמה, על אפשרות של
 תיים, על אפשרות של עלית* תנועה אשר צריכה עדיין להילהם מלהמה
 ארוכה וממושכת על עצמאות, מן התא הנמוך המוניציפלי ועד התא העליון ן
 תנועה אשר גם מה שכבשה נמצא עדיין תמיד בסכנה — תנועה כזאת אם
 אינה יודעת לתשל את עצמה, אם אינה יודעת לעמוד איתן נגד כפירה,

 נגד שפלות — מפקירה עצמה מראש לסערות אויבות.

 ברכוה שקדם לדברי נזרקה כמה פעמים המלה הגמוניה — הגמוניה
 של הפועל, בעם, בישוב. יש אשר דרשו את הדבר הזה לשבת ויש אשר
 דרשו את הדבר לגנאי. הגמוניה אין פירושה ״אני ואפסי עוד״ ן הגמוניה
 אין פירושה כפירה במציאות תוגים ושכבות אחרים או זלזול בהם. הגמוניה
 אין פירושה גם דיקטטורה. הגמוניה אינה נקנית על ידי מכשירי שלטון
 דוקא. הגמוניה משמעותה: שליטה רוחנית, השפעה מכרעת, הליכה בראש
 בתיי העם. וכל תנועה הרואה עצמה לא כאגודה מקצועית גרידא שואפת
 להגמוניה. ״בני משה״ התרו להגמוניה בהיבת־ציון. רעיון העבודה אינו
 יכול כלל להתגשם אם לא יגיע להגמוניה בתיי העם. לא די שהפרט נושא
 הרעיון יבקש להגשימו בהייו, אץ רעיון זה יכול להתקיים בלי שיהפד לקנין
 הכלל. כשתנועת הפועלים מגלה צורות מסוימות של התישבות עובדת,
 כשהיא נלהמת את מלהמת הפועל במושבה, כשהיא כובשת לפועל עמדות
 בהיים המוניציפליים, כשהיא נאבקת על עליה — הרי כל אלה הם גילויים
 של מלתמת רעיון העבודה על התגשמותו, וא־ן התגשמותו ניתנת אלא על
 ידי הגמוניה בתוד העם. ואני מודה: בשבילי הענין של הוצאת־םפרים, של
 חיביד נוער, של יצירת ספרות־ילדים עברית בארץ, אף הוא פרק במלהמה

 על ההגמוניה של העובד, של התלוץ, בציונות.

 אל תהכו שאגיש לכם פרוספקט של הוצאודהםפדים. הדברים
 צריכים לצמוה, לגדול עם הצרכים ולגדול עם היכולת. יכול אני לדבר רק
 על מגמת ההוצאה, ולא על פרטיה. כך דיברתי כבר בהצעתי שהגשתי לועד
, ם ע  הפועל של ההסתדרות לפני יותר מתמש שנים. מתכוץ אני להוצאת ל
 ולא רק לשכבת מצומצמת. במידה שהמפעל יגדל ויתבצר יוכל לספק גם
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 צרכים מיוחדים, עיוניים ומהקריים. ההוצאה מיסודה מופנית להמונים
 הקוראים. והיא רוצה לעשות את ההמונים לקוראים. תספר צריד לתיות זול.
 בתנאים הדלים שלנו אסור לבזבז את כספו של הקורא וגם את זמנו. ודוקא
 אצלנו יש שספר אחד יוצא בתרגומים אהדים, ויש שאדונו של הפועל
 מתמלא ספרים קיקיוניים, ספרים שבמורה, שלאהר קריאה אתת איו מה
 לעשות בהם. דרושה שיטה תסכנית בהוצאת־םפדים. לתת באמת מן המוכתר,
 אם תרגומים מהספרות הקלסית, אס תרגומים במדעי התבדה והמדינת, אם
ד כור  ספרות עברית מקורית, אם מחשבת התנועה. כל זה צדיד לעבור די
 מצרף רעיוני. דאגה מיותרת לילד ולנער, אשר כמעט שאין דואג לחם
 בארץ מבחינה ספרותית! דאגה מיותרת ליצירתה של תנועת העבודה! דאגה
 לרכז את נכסיה הרוחניים. מה שנדפס ומה שעוד לא נדפס, מה ששמור
 בצורות שונית בגנזים וזכרונות יש בו כדי למלא ארוךספרים רציני,
 דרושה עבודה מדוקדקת, מנופה, עם מבואות, עם תםברות, אשר לא תתן
 מכשול לפני עיור! שקידה מיותרת על הספרות העברית המקורית. יש לנו
 ירושה ואיננו יודעים להשתמש בה כראוי. ויש יצירה צעירה הקיימת
 בתנאים קשים. ולא תמיד היא מוצאת את דרכה אל הקורא. יתכן כי כאשר
 הוג הקוראים צר, תנאי היצירה קשים — דוקא אז מתפתת אריםטוקרטיזס
 ספרותי מיוהד הפורש מן הקירא ואינו מחשיב את צרכיו. אם עצר מגע
 יותר קרוב בין הקורא לבין היצירה העברית תהיה אולי ישפיע הדבר לטובה

 גם על עצם היצירה.

 אינני רוצה לדבר עכשיו על שלבי הפעולה. הם אינם תלויים במציע.
 הם תלויים ביכולת הרותנית, החמרית, במידה שתתפתת, גם בתגובת
 התנועה, בתגובת הקורא. בהסתדרות שלנו קיים, על כל פנים שנים רבות
 היה קיים, הכלל: ״אל יתהלל חוגר כמפתה״. הקימונו את מפעלנו בלי
 הבטתות יתירות, המפעל הזה יותל בתקופה קשה מאד מבתינת יכלתו
 ההמרית של הקורא, קשה מאד בגלל הערפל המדיני אשר אנתנו נושמים.

 אץ להינבא עכשיו להיקסים גדולים.

 עשרים שנות ההסתדרות, למעשת 35—36 שנים של תנועת פועלי
 ארץ-ישראל, של העליה השניה. בגורלו של יתיז־ זה בודאי כבר פרק־זמן
 ארוד מאד. גס בגורלן של תנועות בימינו אין זה פרק קצר• התוק הביולוגי
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 הסל על תיתיד תל גם על תנועות, אין מפלט ממנו. וכל חגיגה למניךשנים
 יש בת לעודד מחשבות: לשמתה מה זו עושה? העוד עולה הקו למעלה
׳ ז ויש צורך לבוא ולשאול: האם כותות  או מתהילה השיבה ״מן היריד,
 היצירה של תנועתנו עדיין בשלימותם עומדים, או התחילה אצלנו תקופת״
 השקיעה? היחיד אין לו ברירה, הוא אנום לתשלים עם שקיעת־תייו. אפשר
 להשלים עם שקיעתה של תנועה, אם התנועה השלימה את מפעלה. אזי
 תבוא היורשת! אנתנו, העומדים עדיין בראשית מפעלנו, איננו יכולים
 להשלים עם שקיעה. בהזדמנות אתרת אמרתי שהישנים אפשר למדוד בשתי
 אמוודמידה. באמת־המידה של ״חהצלתת״ ובאמת־תמידת של חזון. ולפי
 אמת־מידה זאת עומדת ההסתדרות לאתר עשרים שנות קיומה עם כל החיל
 שעשתה ורואה שעדיין היא בראשית הדרך. והשאלה הזאת, אם עוד יש
 בנו כוה יצירה — איננה שאלה בעלמא. והתשובה תינתן לא בויכות. רק
 המעשה יוכית אם הדינמיות של התנועה עודנה שלמה ויצר היצירה עוד
 פועם בנו. רואת אני בתוך ציבורנו יתירים, תוגים, תבורות, שאין לפקפק
 בכוח היצירה הפועם בהם. אבל אינני מסתפק בזח ושואל: בכל חברת גדולת,
 ואפילו בחברה האזרחית בישוב שבוה יצירתה הקולקטיבי דל מאד, יש
 כמה וכמה יתירים יוצרים בתעשיח ובבני[״ אד אנתנו נשאנו את נפשנו
ל שלנו פבית־היוצד. ואכן, היו ימים שהכלל שלנו ל כ  לראות גם את ה

 להט בו יצר היצירה. האומנם עברו אותם הימים ז

 מועצה זו צריכה להוכיה באיזו מידה עדיין פועם בנו יצר היצירה
 של הכלל! באיזו מידה כל אזרת בתוך ההסתדרות רוצה לראות את הכלל
 צומת ומשגשג. אתמול דיבר הרצפלד על מפעל התישבות שבו צריכה
 להירתם ההסתדרות• אני עכשיו מדבר על מפעל שגי אשר ידביק את

 יצירתנו חישובית.

ח ו כ י ו ה ל ב ו ש  ת

. ,  אכן, גורל הוא. עיפתי מן הויכוחים על ״איחוד״ ועל ״הסתדרות,
 ביקשתי למנוע עצמי הפעם מויכוה זה. שמעתי דברים שאינני עובר עליהם
 באדישות והתרשתי. והנה בא הויכוה הזה, עקב ההצעה על הוצאת־

 ספרים.
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 על מה היה הויכוהז — כבר אמרו שזה היה ויכוה על ההסתדרות.
 אד יש לשים לב גס ל א פ י הדיון. הבה תמובה משובה התוזרת כפעס בסעס:
, פתת את המועצה ודיבר על ההסתדרות. אבל באי״  הבר ״המפלגה השלטת,
 כוה המפלגות האתרות דיברו לא על ההסתדרות, כי אם על מפלגודהרוב, על
 ״מפא״י״. וכן גם בשאר סעיפים: הבר ״המפלגה השלטת״ העולה על
. אך בשביל באי־כות המפלגות ,  הבימה יש לו איזו ״הצעת״, איזו ״מצות-עשה,
 האתרות בהפד כל מעמד, אם הגיגי ואם בירורי־מעשי, לזירה: להזדמבות

... ,  לקלוע הצים ב״מפלגה השלטת,

 ובכן, שמעבו את ״קבלודהפנים״ לעצם הרעיון של הוצאת־הםסרים.
, ! חזן אמר: ״בעשה  בךשם, למשל, אמר: ״מוטב שהדבר לא יקום משיקום,
א בתהיל במפעל״! והוסיף .ואמר: ״קללה  שירות טוב להסתדרות אם ל
 של מלהמה רובצת על המפעל תתדש״ן אברמוביץ אמר: ״אם זת לא
 יצלית — אז לא אתבגד״, ושמעבו גם שהוא אומר, ובאותה השלימות
. לאו דוקא ספר ,  הנפשית המיותרת לו: ״בטיף שלא יקבו את הספרים,
י ב להתבגר לו. עצם העובדה של הוצאת ספר על  מסוים, שאברמוביץ ה י

 ידי ההסתדרות מספיקה שיתבגרו לו.

 איבבי הושד בשום אדם מאלה שדיברו כך, כי מתמת שבאת הספר
י לתשוד, כמובן, ר ע  הוא אומר זאת. הלילה לי. בכד איבבי תושד. בי יכול י
 שכל הוצאת־הספרים איבה בשבילי אלא אמצעי להכרית איזו הוצאודםפריס
 אתרת. והדבר ברור כשמש. איזו כגבה יכולה להיות לי אם לא ״לההביק״
 את מישהו?! כשפביתי לפבי חמש שבים והצי בהצעה ליםד הוצאת־ספרים
 הםתדרותית בודאי ראיתי אז בדוה הבבואה שתקום הוצאורספרים מסוימת
 וצריד יהיה להילהם בה ו״לחחביקה״. וכשעבדתי בפתזדתקוה והבאתי
 לברבר את ה~20 פרבק זהב שתסכתי בעבודתי בשביל תוצאת הוברת
, גם אז ודאי לא היתד. לי שום מהשבת אתרת אלא לתפריע ליעדי. ,  ״רביבים,
 ואם במלהמה שעברה ביסיתי לקבץ במשקים המעטים אילו מאות סרבקים
, כדי להעסיק בזה סופרים ומתרגמים, ודאי לא התכונתי ,  להוצאת ״אדמה,
 אלא להרע למישהו... לא, אינני חושד. אדרבא, הקנאה לספר היא המדברת
 מתוך גרונם. ההרדה שמא נביא לעולם ספרים פסולים. מן השוק הפרטי
 ומםפרוודהשונד אין, כמובן, כל סכנה גשקפת לפועל ולהכרתו המעמדית
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 ולאידיאולוגיית שלו, אבל הוצאודםפרים הסתדרותית — שאבי. בה צפויה
 םכבה איומה, ויש להזהיר!

י שלאהר עשרים שבה עדיין אבו עומדים ב״וגם״. וגם ר ע  אמר י
, של אז ובין ו םבור שכאן עומדים ב״וגם״. טעות היא. בץ ה״וגם, ה י ל  א
,  מה ששמעבו במועצה הזאת יש מרהק עצום. לא שלא השתהררבו מה״וגם׳,
. מה היה ה״וגם״? — היה בו תוכן מסוים. היו ר ת  אלא הפלגבו למשהו א
: פעולת התרבות כולה להסתדרות. א י ב  אגשים שתשבו, כמו שאמר פת ל
 אמרו ההוששים ואמרה אותה מפלגה שהששה ביותר: לי יש פרצוף תרבותי
 משלי ואבי רוצה להמשיד בעבודה תרבותיודמפלגתית. למען השלום הוכבםה
 המלה ״וגם״, האומרת כי אין ההסתדרות תובעת לעצמה מובופולין על כל
 שדה הפעולה תתרבותית, והיא משאירה מקום גם לפעולת תמפלגות ויהירים
 ותבורות. לביא אמר מה שאמר, אבל האם בא מישהו להטיל איסור על
 מפלגה, על זרם, על פרט או הסתדרות בוער, לאמור: ״אתם אסורים בעבודת
 תרבותית, אתם אסורים בהוצאודםפרים, אתם צריכים לתגיש לבדיקת עיבה
 של צבזורה הםתדרותית״ ? שום אדם לא אמר זאת. יתר על כן, ישבן מפלגות
 שעושות עבודה ספרותית שהיא לא רק מהוץ לתהומי ההסתדרות, אלא
 שהיא תותרת מתתת להסתדרות ולערכיה. הוצאת עתון אידישיסטי בארץ —
 זה מעשה המתבגר להסתדרות ולהייה הרותביים. עתון כזה איבבו בא לשם
 םיפוק־צרכים של מישהו, כי אם לשם גילוי התבגרות לאהד מערכי־היסוד
 של ההסתדרות. ולא לשם ״מלתמה״ אבי אומר זאת, כי אם לשם גילוייהם
 וקביעת העובדה עד היכן אין כלל־ההסתדרות מטיל את מרותו על המיעוטים
 שבו. תתת זאת הגעבו לכך שהמיעוטיס רואים עצמם זכאים להטיל את
 מרותם על ההסתדרות כולה. אין ההסתדרות תובעת מן תמיעוטים שלא
 יוציאו ספרים שאיבם לטעמו של רוב ההסתדרות, אבל המיעוטים דורשים
 מן ההסתדרות שלא תעיז להוציא ספרים, פן לא יהיו לטעמם של המיעוטים.
 הם מוצאים כי רצובה של ההסתדרות לעשות את תובתה להבריה, לתת להם
 דעת, ספרות, שירה, מסכן את המיעוטים! התבר בךשם, הרואה עצמו ודאי
 באמן יותר מכולבו על ציובות ולאומיות וטיפות ערכים לאומיים, מוצא
 במצפון ציובי טהור כי קיומה של הוצאת־ספרים של ההסתדרות (שלא
 תתבהל על ידי הבר של ״הבוער הציובי״) תשפיע לרעה על התרבות
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 העברית והתנועה חציונית. חברים שאינם חדלים לדבר על ״הגמוניה
 מעמדית״ בטוהים בודאי כי מעמד הפועלים יגיע להגמוניה על ידי זה

 שכל פלג יתיתד לעצמג
 ולאתר ״קבלורפנים״ יפה זו של כל מפלגוודהמיעוטים, לאתר
 ה״לאר׳ הברור, מוסיפים ואומרים, כל אתד על פי דרכו: ״אולם אם אתם
 תתליטו אתרת, אם הדבר בכל זאת יקום, אזי לכל הפתות, תנו גם לנו הלק״...
 מי הוא שדרש בשעתו עמדה מונופוליסטית להסתדרות, כשם שלביא
 דורש עתה? לפני כמה ימים הוציאה מועצת פועלי חיפח חוברת נאה
 לעשרים שנות התםתדרות, ובראש התוברת ההלטה אתת מאותם הימים, ההלטה
 שנתקבלת לא ב״אתדות־העבודה״, אלא בועידה של הקיבוצים הצעירים שתיו
 אז בארץ, וביניהם קיבוצי ״השומר הצעיר״. אותה תתלטת דורשת לתםתדרות
 (״ברית הסתדרויות מקצועיות״) ״קומפטנציה מקיפה ומונופוליסטית״ בכל
 ״העבודה הכלכלית, הישובית והתרבותית״. לא ש. לביא תיבר את ההתלטה
 הזאת, עם הניםוה הזה בא ״השומר תצעיר״ לועידת־תיםוד של ההסתדרות!

 ובכן, התקדמנו במשך עשרים השנה האלו: מן התביעה שההסתדרות
 תנהל את הפעולה התרבותית של הפועלים עד תכרזת חרם על הפעולה
 תזאת, עד לאיומים בתורבן ההסתדרות, עד להכרזת כזו של אברמוביץ, כי

 הוצאת־םפריס של ההסתדרות אינה אלא שלילת הדמוקרטיה...
ו הלא יש  ואם היום בא איסור על כך, על מה יבוא האיסור מהר
 הגיון בדברים! אם הוברר כי אין אנו יכולים לתת זה לזה ספד למקרא,

פ ר זה לזה? י ת• ס  כיצד נתן ב

 יערי הגדיר זאת ברוב דיוק. הוא אמר: ״התוכן הרוחני של ההסתדרות
 איננו קיים, יש רק תוכן של המפלגות. אנתנו איננו מתכתשים לכד״ (חיה
 זמן שהתכהשו וכעסו עלינו, שאמרנו כי ״השומר הצעיר״ הנהו מפלגה).
 הכרזה תשובה מאד. במשד עשרים שנים לא העיז שום זרם בהסתדרות
ך וזהו בעיני התירוש הגדול בויכוה זה. לא זה הידוש שמתנגדים  לאמוד כ
 לי כלעורד. זה באמת מוצדק. אבל ההתנגדות הפרינציסיונית הזאת לעצם
 הדבר שההסתדרות רוצה להקים מפעל ספרותי גדול — זהו החידוש
ן ההסתדרות הולכת או לאן א  הגדול. בעיני הוא שלנדדרכים המסמן ל

 רוצים להוליד אותה.
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 שנים רבות אמרנו כולנו, וגם היום אמר פה ארם: ״אין אנו
 טרייד־יוניוניסטים״. מדוע? טרייד־יוניוניזם איננו דבר שיש לתתבייש בו.
 העולם הסוציאליסטי נלתם על הטרייד־יוניונים ורואה בהם תישג גדול.
 אד אנהנו לא הסתפקנו בזת, אמרנו בצדק שתנועתנו יש לה מצע דוהני
 משותף, אידיאה התישבותית, יתם לעם, תרדה לגורלו, אמונת בעתידו. ואת
 כל אלה לא השליטה עלינו איזו מפלגה תקיפה, כי אם אנתנו בעצמנו,
 אנהנו כולנו. הכנסנו להסתדרות. אנתנו כולנו נתנו להסתדרות את צביונה
 הלאומי, התרבותי, ההלוצי, הפועלי. וראינו בזת את המשותף. והנה אומרים
 לנו שאין לנו תוכן רעיוני משותף, ולפיכד אסור להסתדרות להוציא םםרים.
 אני מכיר טרייד־יוניונים שהוציאו ספרים השובים, ואמנם היו שמתתו
 ביקורת על הספרים׳ אד לא עלה על הדעת לאסור עליהם לעסוק בכד.

 דק אצלנו מבקשים לאסור.

 יש לי שאלה אתת קטנה. ישבנו פעם בקונגרס הציוני והתלטנו לקתת
 כספים מן התקציב הציוני ולהקים ״מוסד ביאליק״. לא מוסד מעמדי, הלילה,
 לא מוסד המתנהל על ידי המיעוטים שבהםתדרות, אלא מסרנו להנהלה
 הציונית להקים מוסד ספרותי לאומי. איש מכם לא קם אז להתגגה אף
 אהד לא קרא: סכנה! שום אדם לא הכריז שסעמדיותו נסגעת והוצאת•
 הספרים ש ל ו נפגעת. הוץ מן ״המזרתי״, שלא נתת דעתו עד שקיבל תלקו
 הוא לד״וצאת־הםפרים שלו, לא שמעתי אז שום התנגדות. ורק מוסד שתקים

 התםתדרות, הוא המסוכן מבתינת המעמדיות הצרופה!
 אברמוביץ יש והוא מגלה אמיתות תשובות. הוא אמר: אין אנו
 מרוצים גם מעתון יומי של ההסתדרות, אך אנו מקבלים אותו בלית ברירה,
 אץ בכוהו של כל זרם לעצמו לתקים עתין יומי, לסיכד מוטב שיהיה עתוז
 יומי לפועלים מאשר יהיו זקוקים לעתונות אתרת. ספר — שאני. אינני
 רוצה להיכנס לניתוה המושג המגוחד שתעתון הוא דבר ״קיקיוני״ וספר
 הוא דבר שב״נצת״. מי שמתנגד לפעולה מו״לית עצמאית של ההסתדרות
 צדיד קודם כל להתנגד לעתונות. הן גם כרוניקה קטנה יכולה לפגוע
 במישהו ובמשהו, וכל קומוניקט שאינו מופיע ביום שמביאים אותו ממשרד
 המפלגה הוא סימן ל״יהם׳ והוכתה ל״התנקשות״. ואם ספרים — התלויים
־ עשויים להיות כלי־קיבול  בטעם םסרותי, דברים שבשירה ובמדע ־
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 לסכנה, עתונות על אתת כמה וכמה! האומנם תושבים המתנגדים שהוצאתי
, עם המפלגות  הספרים לא יהיה לה תוכן אהד אלא ריב ״המפלגה השלטת,
ו לעתון ומדוע הם מתנגדים ל ל  האתרות? הסיבה מדוע לא התנגדו ה
 להוצאת־םפרים היא אתרת. אומר מה שאמרתי פעם לציונים הכלליים: לולא
 נוסדה הקרן הקימת בקונגרס ההמישי — ספק אם היתד! תיוס קיימת. היו
 כמה נימוקים בעד דהיה והרצל התעקש שלא לדחות ו*בר. אילמלא יסדו
 את הקרן הקימת בקונגרס ההמישי כלום היו מיםדים אותה בששי, בקונגרס״
 אוגנדה, או בשביעי, בלי הרצל ? ובירידה הציונית שלאתר כד — בדיפרנ־
 ציאציה המעמדית, בקנאה הבעל־ביתית, בפתד מפני עלייתו של הפועל —
 לא היתד. הקרן הקימת קמה לעולם. זה סוד היצירה: היתד. שעת־כושר ולא
 ההמיצו אותה. ואותו דבר בהסתדרות. אילמלא ההליטה ההסתדרות לפגי
 המערעשרה שנה להקים עהון יומי — מסופקני אם בהלכי־רוה אלה
 ובהלכות־דעות אלה היתה ההסתדרות מקימה עתון יומי. איני דן עתה עליו
 מטוב ועד רע. אין אני אלא שואל: האומנם היה מצב הפועל בארץ יותר
 טוב, האומנם היתד. עמדתו הציונית יותר איתנה ומלתמתו תמעמדית יותר
 מצליהה, אילמלא נוצר אותו עתון, אשר עתה יש לישב בדוהק את

 זכות קיומו?

/ אולי אפשר  פסלו את הוצאודהםפרים גם מבחינת ה״דמוקרטיה,
י שיצא נ פ  היה להאמין לפוסלים שהם מאמינים בצדקתם, אילו מיתו ל
 הספר הראשון של ההסתדרות. הן במשך הזמן הזה הקימה התסתדרות כמה
 הוצאות, לא את כולן מניתי קודם, החסרתי את ספריית המרכז לנוער.
, הוציא על דעת עצמו כמה עשיות ספרים והפיץ כמה רבבות כרכים.  ״דבר,
ם והרחבתם איננה זקוקה בעצם לשום אישור י מ י י  הלא המפעלים הללו ק
 של שום זרם. הפעולה נעשית לעין כל ואפיה ברור למדי. ואם יש מי שרואה
 בזה איזו ״פילגש בגבעה״, — הרי היתד. לו אפשרות להתרעם על הספרים
 הללו בשעה שהופיעו ולתבוע את הפסקת הפצתם! מדוע שתקו? דוקא
 ״מסילה״ עוררה בשעתה ביקורת קשה, אך אז עוד לא נשמעה תביעה
 לחחרים. ואך באה ההסתדרות ואמרה: ״נביא מתנה לציבורנו ונעשה

 פעולה זו בקנדרמידה גדול״ — וקם הרעש הגדול.

. כאילו הוםר־התמונה הוא הגורם להתנגדות. ה נ ו מ  דורשים ממני ת
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 אינני בעל תזון כל כד שאקבל על עצמי לצייר תמונות של דברים שאינם
 קיימים עדיין. צייר ריאליסטי אני, ״את אשר אראה עין בעין אותו אצייר׳/
ת דברים בטרם אדע אם ידי תשיג י ב ט ה  על כל פנים אינני מוכן ל
/ היה  לעשותם. בילדותי התרשמתי מאד מן הפרוספקט הגדול של ״תושיה,
 זה מאורע בהיי. הוצאת־ספרים צעירה ואמיצה פירםמה רשימה כבירה של
א — מיטב הספרות העולמית. כל י צ ו ה ה ל ת ע ד ש ב י ם ש י ר פ  ס
 מה שהלב יכול היה לבקש היה באותו פרוספקט. והרבה שמות של סופרים
 לועזיים למדתי ממנו ובהלומי ראיתי כל ספר מובטה כאילו כבר ישנו.
 וסופו של דבר: רוב הספרים המובטהים נשארו רק בפרוספקט. וצערי
 היה רב. מאז נדרתי שאם אעסוק פעם במו״לית לא אתקשט בשמות ספרים
ם ממש. תמונה של הוצאת* י א צ ו י  שאינם קיימים, ואודיע רק על ה
 ספרים כיצד תצויר ? כיצד תכיל התמונה ספרים שעוד לא חוברו ? הנתהייב
 רק על ספריהם של המפורסמים שכבר מתו והיחס אליהם או האמונה
 בהם נתונה מראש? והכותות אשר אנו מצפים להתגלותם — מה יכול

 להיות מקומם בתמונה הנדרשת היום, לפני היות ההוצאה?

י ההוצאה מתוך מה שפעל ״דבר״, בלי שהיה פ  האם אין לדון על א
 לו כוח מו״ל: הוא הפיץ שבעת אלפים קומפלקסים של ביאליק, 3.500 של
 ספר-האגדה, את ברדיצ׳בםקי, את ברגר, עגנון, יעקב שטיינברג, אז״ר,
, את ר ה ל. יש בזה ן ו ר א ה ב ר ו ב  שלום עליכם. הוציא בעצמו את ד
ת את מיטב הספרות  יחם מסוים. הרי שאם הוצאודהספרים תוכל גם ־. ^
 העברית לקנץ עממי — תעשה. עשינו משהי ,״ם במחקר. הפיצונו את
 ״ספר־הדמעות״ של ברנפלד, את גרץ. במעט יוחותינו הוצאנו שלושה
״ צ ב י, ״תולדות הערבים בארץ־ישראל״ ן  ספרים: ״שאר־ישוב״ ל ב
. שלושה ספרים בעלי ן מ ר ב י ף ואת עזבונו בכתב־יד של א. ש. ל ס א  ל
 אופי שונה, אך יש בהם להגיד שאין הכלנה להסתפק במה שיש לו מו״לים.
 ובשטח המסוכן ביותר: פובליציסטיקה. הוצאנו ספרים של בךגוריון,
 הוצאנו את נחמן סירקין, את בילינםון. עוד לא שמעתי שום קטרוג מאיזה
 זרם שהוא מדוע נתנו לקורא ספרים אלה. בתכניתנו היה לעשות יותר ולא
 הספקנו. נדברתי, למשל, עם ב. לוקר על הכנת כתבי ברוכוב. אני שואל:
 הוצאת־םפריס הסתדרותית צריכה לותר על ספרים מסוג זה באשר נכתבו
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ד אנשי ״מפלגת הרוב״ ו האם צריך למנות את ספרות העבודה רק  על י
 מ״קהיליתנו״ ז מה נעשה אם המש־עשרה שנה לפני שהתתילו להתרקם
 זרמי אופוזיציה עמדו אנשים ויצרו ספרות עבודה בארץ ונתנו לה צורה?
י של תנועת הפועלים. ולא ל ל  אני נוטר. לתשוב בתום לבי שזהו נכס כ
 זה תשוב אם אנו מקבלים עתת את הדברים כבשעת אמירתם או לא. אין
 אנו נוהגים קנוניזציה בפובליציסטיקה. זהו רכוש אשר בין שמקבלים אותו

 רובו ככולו או מקצתו — ערכו ההסתדרותי איננו מוטל בספק.

 יאמרו לי: לא, אין אנהנו, המיעוטים בהסתדרות, יכולים להסכים
 שכתבי אנשים אשר כל עולמם הרותני הוא של מפלגת פועלי ארץ־ישראל
 יוגשו לקורא כאילו הם נכסים של הכלל. אין לי אלא לשאול: האומנם ז
 הנה נעדרו מהבימה הזאת אנשים אהרים, אנשי מפלגה מובהקים, ונוכהנו
 מה היתד. לציבור הפועלים אבידת ארלוזורוב, ומה היתה אבידת בילינסון,
 ומה היתד. אבידת יוסף אהרוניביץ, ואיד אנו תיים עתה, כולנו, את אבידת
 דוב ד.וז. ואתרי שדיברתם פה הריני שואל: האומנם אנהנו כולנו —
ם א ל הפועלים רק ביוכדהמיתד.ז ה ל כ  הנעדרים וההייס — שייכים ל
? לא טבעי ולא מעורר כבוד מצב ת ו י נ ל ה ק ב ו ר נ ה נ ם א י ד ה ו א  מ
 זה שאנשינו בשעה שהם נופלים במערכת ההיים הנם גיבוריה ואהוביה של
 תנועת הפועלים כולה על כל זרמיה׳ אד בהייהס ובעבודתם אינם בפיכם
 אלא ״המפלגה הכושלת והסכשילה״. זה לא הוגן. לא ישר! וגם אנשים
 שמאמינים בדיבורים הללו יחדלו סוף סוף להאמין לכם, כי אין להסתיר את
 הסתירה בין הצער האמיתי שלכם כהברים לכלל ובין לשוךהרהב שלכם

 כמהלקי־שלל.

 לפני זמךמה הזהיר אהד מהברי המפלגה במאמר את האופוזיציות
 שבהסתדרות מן המשהק המשונה שהן משתקות בו. הוא שאל: וכי סבורים
 אתם כי משקיעת מפלגת־הרוב תיבנה ההסתדרות ז האומנם ערעור האמון
 במפלגה המנהלת את ההסתדרות יגביר אצל התמונים את האמון

 באופוזיציותז

 השאלה ששאל אותו הבר היא שאלה רצינית מאד. המשתק הזה
 נכשל בכל העולם ובכל מקום הביא לידי תמוטה! בצדק אמר אותו הבר,
 כי שיטת האופוזיציות לא לתזק את ידי מפלגת רוב הפועלים, כי אם
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 להבאיש את ריזזה, להשמיץ אותה, להעלים את הישגיה ולהכריז השכם
, — אינה מנחילה נצהונות ,  והערב שהיא ״יוצקת מים על טהנת הריאקציה,
 לפועלים, כי אם זורעת תבוסנות ומכשירה את נצתון האויב. פה דובר על
 ״התתיות״, ונדרשה מאתנו ״טולרנציה אקטיבית״. אנא, תנסו להעביר תתת
 שבט הביקורת, לאור דרישות אלה, את שיטותיכם ביהם אלינו, אל רוב

 הציבור הפועלי.

 אין אני תפשי לגמרי בויכות זה. לא אתת ולא שתים נלתמתי
 בציבורנו על תקמת מפעלים שונים: ההסתדרות התקלאית, ״המשביר״, בנק
 הפועלים, ״ניר״. אבל גם בסערת המלהמה הובן שאינני נלתס על משרה
 ועל תפקיד ציבורי. עכשיו, לאתר שהמתוכהים טיפלו כל כד באינדיבידואל-
 פסיכולוגיה שלי, אני נאלץ לומר משהו: אינני מהוםר־עבודה, ואת תולשתי
 אני מגלה: אינני להוט אהרי התהייבויות הדשות. כפעם בסעם אני פורק
 מעלי תפקידים. נבתרתי בהיי להרבה מוסדות, ואין אני אוחז בקרנות המזבת.
 יסדתי מוסדות כספיים ולא ביקשתי מעולם לההזיק בקופה. רבים רואים
 במשרות אלה כות, שלטון. לא ביקשתי אותם. הפעם, לצערי, מפעל זת שאני
. חד. כובל את לשוני. תייתי מעדיף את  מדבר עליו, קשור משום מה בי

 המלהמה הזאת אילו הוטל משא המפעל לא על שכמי.

 כיון שדובר נכבדות בי, כאילו ניתנת לי איזו שררה, עלי לגלות
 שאינני מאוהב במקצוע זה. היו לי בתיי כמה משלתי־יד. יתסי לגידול ירקות
 היה הרבה יותר נפשי מאשר למלאכודעריכת.' ועוד עלי לגלות סוד. מתון־
 שאתרים מדברים בי, ואולי גם מתיר מד. שאני דותת לעתים טענות
 וטרוניות — אסשר להשוב שלבי גם בעריכה. אכן, עצם המקצוע הזה יש
 בו משום ״הותד תיים״, והעוסק בו מוכרת לפסוק תלכית• אד יודע אני בי
 שאץ איצטלה זו הולמת אותי. ולו גם מטעם פשוט זה: אין לי יום שאינני
 נאבק עם מלה עברית שאיני יודע הוראתה ועם מלה לועזית שאיני יודע
 תרגומת לעברית. ואדם שרואה יום יום ונוכה שהוא ענדהארץ — איננו יכול
 לטפל בלב קל בעניני עריכה. ואכן, לא אני בתרתי לי את המקצוע הזד., ולא
 אני ביקשתי להתעכב בו יותר מאשר תתעכבתי במלאכות אהרות. אין
 הקורא, אפילו הקורא הטוב, יודע מד. טעמה של עריכה. רק לסי מה שנדפס
 הוא דן לשבת או לגנאי, ואין יודעים כמה ,,סלים* בולע עירה כסה הוא
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 מעוור את העינים, כמה שעות הוא גוזל מעצמו, שיכיל היה להקדישן

 למטרות אהרות!
 אין אני נתשב, כידוע, לרודף־שלום. אד גם איש ריב כמוני תיעף
 נפשו מן הדיךודברים התמידיים הכרוכים במלאכת־העריכה. מכבר למדתי:
 מרבה עריכה מרבה אויבים. ואם נגזר עלי לעסוק בעריכה הריני מעדיף
 לערוך את עצמי. אני ודאי לא אכעס על עצמי כשאפסול את דברי. ובזה
 אני עוסק יותר מאשר בכתיבה. וכיון שגאלצתי הפעם לגלות טפה, אומר
 כי לבי נוטה יותר לפרוק כל עול מאשר לקבל עלי תפקידים נוספים. תמיד,
א ו ת. האמנתי  לאמיתו של דבר, נתתי את היי לא לעריכה, כי אם ל ב נ
 בתום לבי שיש בידינו לבנות הבי־יה, ושיש בי להועיל בבניה זו. ובמידה
 שזו דרשה אותי לתקלאות או להתישבות או לכספים או לעריכה — נעניתי.
 אמונתי זו עומדת בשנים האחרונות במבהנים קשים, ואין אני יכול למלא

 תפקיד אם לבי איננו שלם אתי.
כה. מצאו כי כאן מציעים משטר  הוצגה כאן שאלת משטר־הערי
 של מונרכיה, שלטוךיהיד, דיקטטורה. לא פתות. ובינתים שמענו כמה תורות
 חדשות של דמוקרטיה. התבר בךשם, למשל, יש לו תיאוריה מקורית לגמרי.
 הוא הודיע לנו ״שאין לו יראודהכבוד״ בפני ששים האהוז הבלתי־מפלגתיים
 המצביעים בעד המפלגה. מדוע? פשוט, הם מצביעים לא בעד השקפותיהם
. זוהי השקפה נעלה ן ו ט ל ש  ובעד האנשים המהימנים עליהם, כי אם בעד ה
 מאד: אם אדם מצביע בעד מפלגה שיש לה רוב — הזקה שאין ערך מוסרי
 להצבעתו. המסקנה ההגיונית משיטת־דמוקרטיה זו, שזכות הבהירה
 בהסתדרות מגיעה לא להבריס סתם, אשר זה דרכם להצביע בעד כל שלטון,
 אלא להבריס הרשומים בארגונים השונים... תידוש גדול בתורת הדמוקרטיה.
 גם אברמוביץ לימד אותנו הפעם תורה הדשה. ראשית הכמה הוא מקשה על
 עצם ההכרעה ״בהרמת ידים״. יש לו, לאברמוביץ, כנראה, דמוקרטיה אתרת
 שאינה מרימה יד. ואהר כך אמר לנו: הצבעה כזאת, אשר בה עומדת מפלגה
ל המפלגות — אינה חוקית. ולפיכד יש עמו, לאתר שהוא ת נגד כ ת  א
. שאלת תיא, ט ט י ר ם ד״וצאורהספרים, הצעה קונקרטית: פ צ ע  מתנגד ל
 למה זה בהוצאודםםרים בלבד? הן זהו, בעצם, ההגיון הפנימי של כל
 הדברים הדמוקרטיים האלה: נחדל להיות הסתדרות המתנתלת על ידי רוב
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 ונסדר את הענינים על פי פריטט, לארבע מפלגות המיעוטים יהיו ארבעה
 קולות, ולמפלגה ה א ח ת — ק1ל אהד.

ה ודאי שבחירת אדם יחיד לתפקיד ל א  ולפי מושגי דמוקרטיה כ
 מסוים אינה אלא ,.דיקטטורה״. וליתר תוקף הביא לנו יערי לראיה את
י ו ת השלטת ברוסיה... לא, לא אכניס ראשי לתוד למדנות א ל ל ג י ו  ת ק
 ובקיאות בעניני רוסיה. דיינו אם נדבר על ענינינו אנו. מי שירצה ילד
 ויבדוק אם קיימת קולגיאליות של הנהלה ברוסיה ומה טיבה. גם לא אסתמד
 על אנשים בלתי־דמוקרטיים באנגליה ובאמריקה, הסבורים משום מה כי

 מפעלים ספרותיים גדולים זקוקים ל״שף־רדקטור״ דוקא.

 אדבר רק מתיד נםיוני הפרטי. עורד־יהיד למפעל ספרותי מסוים, מה
ה כ י ר ע  טעם לדבר? האם זאת קפריזה, תאות־שלטון, או צורך של ה
 עצמה? — היה אדם בארץ, בתנועתנו, שהניה תותם על ספרות תנועת
 הפועלים ועל דרכי העריכה. זה היה יוסף אהרונוביץ. לא מאסכולה אתת
ו עזב את העתון מעשה־ידיו. הוא ת ג ל פ ר מ ו ת  באנו. יוסף אהרונוביץ ב
 לא קיבל את דעת חבריו, שאחריות־עריכה ניתנת להתחלק על ידי מינוי.
 זאת היתה גם דעתי. בשנת 1914, כשלא עלה על דעתי שביום מן הימים
 אהיה אנוס להתעסק בכגון זה, הלכתי ליוסף אהרונוביץ והצעתי לו שיקים
 עתוךפועליס יומי. אהרונוביץ צהק לי. וכשנוםדה ״אהדוודהעבודה״ בהרו
 בשני אנשים ואמרו להם: תערכו קובץ. תברי לתפקיד היה אדם טוב, מלומד,
 מנוסה. שום ניגודים לא היו בינינו בכלל, ואז עוד היינו בירזדהדבש של
 האיהוד. ואהרי המישה רגעים של עיון בכתבייד יהד הודעתי שאינני מסוגל
 לערוד בשנים. לא ביקשתי לעצמי עטרת של עורך, כי אם הצעתי שיזמינו
 את ברנד. אז לא היה עדיין חבר המפלגה, אך זה לא מנע אותי מהציע

. ו ד ב  שיערוד את הקובץ ל
 אל נא יטעו בדברי. אינני מזלזל כלל וכלל בעבודה קולגיאלית. אני
 אוהב לעבוד עם הברים• אד על ידי מינוי אנשים שונים לעבודה, מתיר
 תשבונות של יהםי־כוהות, אין מגיעים לידי קולגיאליות. בספרות העברית
 היה אדם ששמו ביאליק, והוא אהב לעבוד לא־יהידי. והוא נתנסה בשני
 נםיונות. פעם אתת הוזמן לעריכה במפעל ספרותי השוב מאד, וכהבר לעבודה
 ניתן לו ״אדם כערכו״ — מבקר ופובליציסט ומלומד מפורסם. וגם הרשויות
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 נתתמו ביניהם. אד ביאליק ניסה ועזב. ואותו ביאליק בחר לו הבד לעבודה
תו לא זו  ולא נפרד ממנו כל ימי תייו: את רבניצקי. מי יודע דרד הרו
 היא עבודה קולגיאלית שאנשים מתמנים מתור תשבונות של ״יצוג״. גוף
 פרלמנטרי נבהר מזרמים שונים, שכל אחד מהם מודיע כי ״פשרה לא
 תיתכן״ וכי ״אין חרות יודעת פשרות״, וכל אחד מהם יודע כי עליו לשמור
. עריכה אינח פוליטיקת ואיבה ה כ י ר ע ד ל ו ג י  על איבטרםים — זהו נ
 עבין למיקוח. זה יחם למלה, לבבין המשפט, לשיר, לפרוזה. ״עודד יהיר״ אין
 פירושו שהעורך עצמי עירד הכל. כמה דברים — איבי מוםמד לעריכתם. אם
 בזכה לתוציא את שכספיר — יהיה צויד למצוא עודד לשכספיר. המושג
 עודד הוא, קודם כל, מושג מצפובי, אתריות לעבין, וזו איבה ביתבת להלוקה
 על ידי מיבויים מתוד תשבובות פוליטיים. איגגי סבור כי בעולם הרות אין
 פשרות קיימות. המלה ״פשרה״ היא אצלבו מלוגלגת, מזולזלת, ורבים
 המכריזים בגאוה כי איבם יודעים פשרות. אבי מכיר בערד הפשרה בתיי
 הציבור והמריבה, אבי מתפש פשרת, אך לא תמיד מוצא אותה. וגם בעולם
 הרות יש ביגודים שאי אפשר לגשר ביביהם ויש שביתבים לםיבתזה. ואבתבו
 מבקשים אותה. אבו מהפשים דרך לכלול גם ביגודים, להפגיש השקפות
 שובות. האם בחסיד את כל םפרותבו לשיטת פוליטית אתת ואין בלתה ו
 הבעבור על פבי ארובות-הםפרים של המהשבד. העולמית, בביט על הכריכות

 של הספרים ובאמר: אלה מקודשים ואלה פסולים ומזיקים ו

 קולגיאליות ברות היא דבר יקר מאד. ובין הדוגמאות יש דוגמה
 מפורסמת: שותפותם של מרכס ואבגלס. שוס אדם לא מיגת אותם. שום
 זרמים לא שלתו אותם. אילו היו ״בשלהים״ לא היו יכולים לעבוד כאשר
 עבדו. הוקרי המרכסיזם גילו כי בשעה שחוזמבו מרכס ואבגלם לחבר מביןסט
 בשביל ״ברית חקומוניםטים״ כתב כל אחד מחם את נוסחו חוא, ונוסחו של
 אבגלם בדחח מפבי בוםח מרכס. אילו חיח אנגלם בא־כוח של ״זדם״ חדי היד.
 עומד על כד שאין לפסול את בוםחו, ואם פוסלים אותו מוטב ששום סביפםט

 קומוביםטי לא יכתב.

 לשם בדיתות־דעת אוסיף, כי ריאזאבוב גילת מכתב־בזיסת שבשלת ל״אזרת
 מרכס״ מטעם ״ברית חקומוביםטים״ על שאיבבו ממציא את חמביפםט למועד
 שבקבע, מאיים עליו בבקיםת אמצעים ובתביעת חתוסר — שביתן לו
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 לעבודתו — הזרה. ואמנם המזמינים היה להם יסוד להתרעם. המניפסט
 הקומוניסטי, אשר נתתבר לשם מהפכת 1848, תגיע לתעודתו בימי התבוסה.
 אילו היה הדבר קורה בין ״זרמים״ של רוב ומיעוט היו ודאי מכריזים על

 מרכס כעל ,,כושל ומכשיל״. הברים — משתווים.
 לאהד כל ההפתדות בשם הדמוקרטיה — אינני יכול לקבל את הדעה
 כי אפיו הדמוקרטי של מוסד נקבע על ידי כד שבהנהלתו יושבים כד וכד
 אנשים. אפיו של מיסד רוסי אינו משתנה על ידי כד אם הוא מתנהל על ידי
 כמה מנהלים או על ידי מנהל אהד. הדמוקרטיה תלויה במידת תשליטת של

 הציבור במוסד, בזכות הציבור לבקר ולהתליף את הנתלת מוסדותיו.

 כנגד זה טענו שהנה אני נבתרתי לפני שמונה שנים. הטענה צודקת,
ך אך, רבותי, אם הטענה צודקת ויפוי־הכוה שלי נפסל  ואני מצטער על כ
 במשד הזמן, הרי גם יפוייהכוה שלכם כמקטרגים הוא מאותו זמן ממש.
 ובהזדמנות זו הריני מוסר מודעה: נבתרתי בועידה׳ אד אין אני עומד על
 כד שרק ועידה יכולה לקחת את המנדט שלי הזרה. יכולה כל מועצת

 הסתדרות להביע לי אי-אמון, ואני אקבל את דינה.
 רצוני להסביר באיזו מידה אין שאלות העריכה ניתנות לתיפתר על
 ידי הצבעה. הנה םפר־האגדה. בשבילנו, אנשים פשוטים, הוא מפעל כביד,
 וערכו ההינוכי־העממי עצום. אבל בעולם ההוקרים היה קטרוג על ספר-
 האגדה. ואדם כברדיצ׳בםקי ביקש שיטה אהדת בסידור האגדה. כלום ענין
 זה נתח להצבעה? והאם לא נוכחנו בכמה מקרים שבמקום שענינים מסוג

 זה נתונים להצבעה אין שום דבר נעשה ז

 עריכה פירושה הכרעה כל רגע ורגע, הכרעת בקטנות והכרעה
 בגדולות. ומי שבא ומציע לא בתירת עורד אתר, כי אם כל מיני הגבלות
 מסביב לזכות העריכה, הרי הוא אומר: במקום שתעשו שלא לטי טעמי
 מוטב שלא תעשו. זוהי המסקנה הנוהה ביותר במקרים ידועים. וזוהי ״התת•

 היצירה המשותפת״ שבשמה דיבר התבר בךשם.
 מי ששמע את הויכוה יכול היה לתשוב כי אין התבר שלנו קורא
ח מספרות פוליטית. האם אין לו צרכים ססרותיים אתרים ז לאתר  כלום ח
 ויכוהים אלה יש רצון לשאול אם ״לובנגולו מלך זולו״ הוא כשד או פסול,
 אם ״חנעד חעקשך של קורציאק (חיי לואי פסטר) מותר או אסור? בימים
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 האתרונים הוציא ,.דבר״ שני קונטרסי זכרונות של סופרים לא־מקצועיים:
 ״זכרונות ?ןרים״ של איטר קוסובסקי ו״הייתי פליטה״ של פרידה זרובבל.
 לא עלה על הדעת להתענין ולשאול מה השקפותיהם הפוליטיות או קשריהם

 המפלגתיים של המהברים.

 וכיצד נגיע לספרי־לימוד לבתי־הםפר שלנו? האם כל ביודספי
 יעשה לעצמו או כל ״גוש״ יעשה לתבריו? בבית־הםפר הכללי בארץ שורר
 מבהינה זו מצב נהמה לפנים היה היבורם של ספרי־לימוד ענינם של
 פדגוגים־אמנים. היה זאב יעבץ, היה גרזובםקי. אחר כך באו צעירים: ש.
 בךציון, פיכמן. עתה הגענו לכך שכל מנהל בית־ספר יכול להוציא

 כריסטימטיה, ויש לו שוק בטוה: תלמידיו. ואם יחבר סופר־אמן םפר־מקרא
 טוב ביותר אין מי שיפתת לפניו את בית־הםפה הנגיע גם אנו למצב
. והיתם לקלםיקון עברי  זה? והרי זה נוגע גם ללימודי טבע, השבון וכו,

 ולסופר צעיר — הגם הוא ענין לזרמים פוליטיים ?

 ודרד אגב אענה להערת הספרותית היהידה בויכוה. נאמר כאן
 ש״איגרות ברנד״, עם כל תשיבותן, הרי הן לוכסוס כל זמן שאין הוצאה
 עממית של כתבי ברנד בשני כרכים, ועל יסוד זה הובע תשש, שמא לא תהיה
 הוצאת־הםפרים ההדשה עממית למדי. האנשים שהקימו את ״הגה״ ואת
 ספריית המרכז לנוער גילו איזו מידה של דאגה לקורא הצעיר, צעיר בלשון
 או בגיל, והזקה עליהם שלא יתנכרו לו. מה נעשה לאדם שלמד בשיעורי•
 ערב ולא דבק בשפה העברית? והלא רובם נשארים בשלבים
 הראשונים. מה נעשה בגומר בית־הספר התיכוני שאין לו ענין בספרות
 עברית? האם הדיבור העברי לבדו יספיק לנו? וכשם שאנו צריכים לדאוג
 ל״עמי-ארצות״ כד הוטל עלינו גם לדאוג ל״תלמידי-תכמיס״. לא במשמעות
 המקצועית של המלה, כי אם לשכמותגו, שומרי־הגהלת ומלבי־הגתלת.
 הבונדאים היו במובן זה במצב אהה צרכיהם הרוהניים היו אהרים. הם יכלו
 להסתפק בהוצאת ברושורות בשביל הפועל היהודי שאינו יודע פולנית
 או רוסית, ואת ״האינטליגנט״ שלתו לספרות הרוסית. לאן נשלה אנהנו את
 הצעיר העברי המשכיל, את הנוער תלומה את איש־הציבור ואיש־המשק
 שלנו? האם נסתפק במלהמה נגד אנ־אלפארביתיות עברית ונתן לכל אלה
 לרעות באשר ימצא מרעה? היכולים אנו לותר על טיפוה שכבה אקטיבית
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 במובן הרוהני ולא לעזור לה להעמיק שירש? ״איגרות ברנד״ איננו ספר
 לנוער ואף לא בשביל קורא סתם. זה םפד־תעודות לתולדות הםפתת
 העברית והעלית השניה, ספר־עדות לאהת הדמויות הגדולות של הדורות
 האחרונים, םפר למעטים. ואם יש בו כדי להעמיק את עולמם הרוחני של

 מאות אנשים בלבד — אין זה מספיק לנו ?

 משום מה ראה ארם לדבר על פרצים בנוער העובד דוקא. כל ארץ־
 ישראל עומדת איתן. כל הזרמים מבוצרים — ורק בנוער העובד גילה
 פרצים! למי אין אורבת סכנודפרצים? היכן הביצור הרוחני של הילד
 שלנו, של הדור הצעיר שלני? גם הנוער הגדל בכפר איננו מבוצר, אין
 לו קשר עם העולם. הוא רואה את אבותיו בונים משק, הוא עצמו יודע
 לעבוד ואף להתגונן, אבל הוא לא ראה את ההתחלה ולא הגיע מעצמו
 למה שהגיעו אבותיו או קודמיו. יותר מאשר לכל דבר אחר חייבים אנו
 לדאוג למשמרת רוחנית צעירה, — לאו דוקא במובן של עסקנות —
 שתתיצב בשורות הראשונות להיאבקות על תיינו ועתידנו. לא נגיע לכך
 אם הנוער שלנו יהיה נזון רק במה שאפשר למצוא בכל מקום בעולם. גם
 את עניני העולם הוא צריך לקבל מכלי שלג בבחירה מותאמת לצרכינו.
 ובזה בל:ד לא םגי: יש צרכים מיותרים לנו, בוני מולדת לעם, וצרכים
 הינוכיים אלה לא יסופקו מן ההוץ. שום כוה לא יספק אותם אם אנהנו

 לא נמצא בנו כוח לכך.

 אהד הנואמים בבואו לבחון את מגמת ההוצאה, טען: ״מה תתנו
ז העתון של המפלגה השלטת  בהוצאת־הספרים, את מרכס או את ךודמן
 בארץ־ישראל כתב הרבה על דה־מן״. יכולתי לענות על נקלה, כי דוקא
 עתון ההסתדרות לא גילה מעולם, גם בשעה שדדרמן היה במרום האפנה,
 התלהבות יתירה בענין זה. אולם איני רותש כבוד לצורת־ויכוח זו המטילה
 אימים על ידי שמות שנפסלו. אילו היתה כל התנועה הסוציאליסטית
 עומדת כל ימיה איתן ורק אגף אהד היה נותן מצדו רנגטים, אזי אולי אפשר
 היה לבוא ולומר: ״אנו מכירים אתכם, רפורמיסטים ופשרנים, המעיזים
 להטיל ספק באמונוראמת של המרכסיזם, משורש שלכם יוצאת הבגידה,
/ אבל מי סוציאליסט ישר בשנת 1941 וידבר כך ? האם דוקא  בושו והיכלמו,
 עם דזדמן התהילה הבגידה ? יכולתי להזכיר דוגמאות פיקנטיות יותר, האס
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 לא עמד מוםוליני בקצה השמאלן האם לא היה גוסטב הרוה הקיצוני
 שבאנטי־מיליטריםטים ז ודודיו וקאשן הקומוניסטים ז אץ עתה מחסור
 בשמות כאלה. ומגפה מהפירה זו של בגידה שהקיפה מיליונים, כלום ראוי

 לעשות ממנה שימוש פנימי בתילוקי־הדעות שבינינו?
ם על דדדמן. תטאו הגדול כ ל  ודרך אגב, הבן לא אוכל מה הרוגז ש
 לסוציאליזם ולמלהמה בהיטלריזם שהוא תתד לקראת נייטרליות של בלגיה
 במלחמה. אך הן לא רתוק הזמן שסיסמת נייטרליותה של ארץ־י&ראל
 במלהמה היתד. נתשבת לסימן של רדיקליות מעמדית בחוגים מסוימים...

 וטענה אתת הופנתה משום מה אלי אישית: לפני כמה שנים הותלט
 בתםתדרות להוציא את מרכס בעברית והדבר לא נעשה, ובי האשם. בעל
 הטענה לא הרגיש, כנראה, עד מה טענתו מערערת את עמדתו: אם מ ו ת ר
ם דרשתם זאת והצבעתם, הרי שמותר ת א  להסתדרות להוציא כתבי מרכס, ו
 לה בכלל להוציא ספרים. אד לשוא אתם מאשימים אותי באי־מילוי ההחלטה,
 כאילו הטלתם עלי, כאילו קיבלתי עלי את המלאכה. ואני לא הצבעתי בעד
 התלטד. זו מטעם פשוט: תרגום מרכס בתוד מסגרת של םסרי-עיון
 סוציאליסטיים הרי זה מעשת בעל ערד, תרגום מרכס כבךיתיד הנהו מעשה
 של קנוניזציה, של טקס. וראיה ברורה עמדי שכד היה הדבר. לא דנתם
 על תקציב, לא דנתם על עריכה, לא על עודד יהיר ולא על קולגיום. עתה
 שמענו מפי ארם שאין עכשיו צורד להוציא את ה״קפיטל״ בעברית, ויש

 להסתפק בכתביו הפוליטיים. אני נוטה להשוב כי צדק ארם.
 יש מקום לויכות: מה צריכת לתיות השכלתו הסוציאליסטית של
, במרכם ותלמידיו. ואני סבור כי יש  הפועל בארץ, יש רואים את הא׳ והת
 לדעת גם את תםוציאליזם שלפני מרכס ואת הסוציאליזם שלאתר מרכס,
 את קרופוטקץ ואת לנדואר, את ז׳ורם. וזה אולי קו מפריד ביני לבין מתנכחי,
 קרקדומים: כשעומר בא לאלכסנדריה של מצדים והראו לו את הספרית
 המפורסמת אמר: אם הספרים מכילים מד. שבקוראן אין בהם צויד, ואם
 מה שאין בקוראן ודאי שהם ראויים לשריפה. דומני שכד אתם ניגשים גס

 לרעיון הוצאודהםסרים.
 ויכוה זה בינינו נוגע בשאלות ממדרגת ראשונת בתיי התסתדרות.
 הפלגנו הר3ה מן חהצב שעמדנו בו לפני עשרי* שנה! ואם נכיר לאן
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 הפלגנו נצטיד להסיק מסקנות. ארם אומר שבדברי רות אין הכרעה —
 שוב אפוריזס נהדר! אם הכונה היא ליהיד הרי שום יהיד איננו הייב
 לקבל עול בדברים שבאמונות ודעות. אם גם ארם מתכוון שאין החברה
 קובעת בעניני דוה הרי הוא שוב מפליג. הנה הכרענו ומכריעים בענין
 הלשון, וארם, שתוא במיעוט, מוכרת לקבל את הכרעת העברית• יש ויש
 הכרעות גם בעניני תרות. תנועה היה ובונה את תייה איננה יכולה לתםתלק

 מצרכיה התיוניים.

 לרגל עשרים שנות ההסתדרות מתעוררות שאלות נוקבות לעצם
 הייה של ההסתדרות, שאלות האדם בה, שאלות המגגגון בה, שאלות
 יתר־הדדיות בה, שאלות הדמוקרטיה הפנימית בה. והנה כשעולה נואם
 מן האופוזיציה ומדבר על הדמוקרטיה הפנימית בהסתדרות הרי הוא מעמיד
 את כל המצוות על אתת: אין המיעוטים מסתפקים במקום במועצה, בועד
 הפועל, הם תובעים שיתוף בהנהלה המעשית. אינני מכנים את ראשי בויכות
 זה, אך לאתר מד. ששמעתי בויכוה יש לי הרגשת שאתם רוצים ליתנות
 בבת אתת משני העולמות, מ״עולם הזה״ ומ״עולם הבא״. רוצים להיות
ל ת ש ו י ג ל י ב י ר פ ל ה ת כ ל א ב ק ל  אופוזיציה והנהגה כאתת, ו
. היכן הוא המשטר הדמוקרטי ביותר בעולם ד״סנתיל ד ת ם י ן ג ה י ת  ש

 לאופוזיציה זכויות של הנהגתו
 תםלהו לי אם אוסר: מי שר1אד. לפניו את המועצה בלי הקהל ושומע
 את התביעות יכול לדמות שאלו הן המטרידות ביותר את ציבורנו. ואס
־ יבואו גס עניני הציבור בשלום על  צירי המועצה יסתדרו ביניהם ־
 מקומם. ואם הרוב ״הדיקטטורי״ יעשה נהת־ירות למיעוט ויסתלק מהצעתו —
ו סוף סוף אין זו שאלת היים. היינו א  נזדקן יתד בנעימים. ומדוע ל
 עשרים שנה בלי הוצאת־םסרים הםתדרותית, נהיה עוד. ואולי גם עתון
 של האופוזיציה ישבת אז את הרוב שהראה ״טולירנציה אקטיבית״ והסתלק
 מפעולת. אלא שאינני בטות אם גם לאלה שמתוץ לספסלי הצירים ייטב
 בגלל הסתלקותנו. אודה, אני מרגיש אהריות לא רק בפני צירי המועצה,
 כי אם בפני אותם 120.000 אנשי״עבודה שהפקידו את הנתלת עניניהס
 ההיוניים בידי האנשים היושבים כאן. תהיו מוכנים לשתף פעולת אתנו —

 מה טוב, נלא — נהיה נאלצים לשאת את העול בעצמנו.
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 (שיתות סיום בלרח־העיון של ההסתדרות. רחובות, ניםן תש״א)

 שיהה ראשונה

ת ו ל צ נ ת  ה

 קיויתי שיעלה בידי לצאת מ״ירזדהעיון״ מבלי לדבר בו. חיו לי
 נימוקים פרטיים מספיקים לכך. לא ביקשתי להורות ב״ירח״, כי אם לשרת.
 לא להביע השקפות, כי אם לשמש את ההסתדרות ואת לומדית. תשתדלתי
 אף אני להיות תלמיד מקשיב, והנה אתם לוהצים עלי שלא ״אתחמק״

 ואני אין לי בצקלוני פת שלמה, כי אם פירורי־הערות. מענין לענין.
ל מאש צ ו ד מ ו  א

 בעבודת החוג ״חני ותרבות״, ובדברי הבריו בפני ה״ירת״ כולו,
. ו נ מ צ ע ק מ ו מ ק ע ו פ י ם ־ י  עבר כהוט השני דבר תשוב ויקר: א

 ד

 וכל כמה שהם מגוללים לפנינו את פגמיו של ההף שלנו, ומוציאים לרשות
 הרבים משהו מן המעיק בחדרי־חדרים, ומפנים את דעתנו מן ההפשט אל
 המוהש, מן הדברים הכוללים, הנוםחאיים, אל דמויות היים שלנו, לא־
 ערבות ומשובשות — הרי הם צודקים. אך בשמעי אותם ממהרים להציע
 לנו הצעות של תיקון, של צורוודקבע והלכות וסייגים, כאילו כבר זכינו
 למתן הר־סיני הדש, תוהה אני ושואל את עצמי: האומנם כבר מוכנים
 אנו להני יהודי שלם, הצומה מן הקרקע ושרשיו מעמיקים ונופו מיתמר?
 זכורני, כי טאגורי אמר, לגבי התנועה ההודית, בערך כך: ״לא זרדים
 דרושים לנו, כי אם אילנות. זרדים אפשר להכין בשעה .קלה, אילנות צריך
 להצמית״. והגי לאומי טעון הכשרת קרקע וזריעה וצמיתת וכיבושי־דורות.

 ״אם לגלד גוי פעם אחת?״
 מתוך כמה הצעות טובות משתמע שבעליהן רואים ענין ההלי
 והתרבות כענין חוט שניתק. ניתק הוט — מה עושים? הולכים ומתברים
 אותו במקום הניתוק. אד מה נעשה וחיי־עם ונוהג של עם ועולם־הרות של
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 עם שניתקו ונפרצו אינם ניתנים להתחבר מחדש על פי רצפט פשוט וקל.
 מאז עליתי לארץ והצלתי את נפשי ממה שארב לי בגולה נתרת
. כך ראיתי את עצמי אז, וכך רואה אני ש א ל מ צ ו ד מ ו  בי המושג: א
 את הדור, את תפרט ואת הכלל. כל נער שבא אלינו בעליית־הנוער, האיננו
ד ו א  אוד מוצל מאש ממש? ושאלת הדור היא: כיצד הופכים את ה
ד שותלים אותו בקרקע ומשקים ומעדרים עד שיתית ויינק צ י , כ ת מ צ  ל

 ויעשה שורש וענף?

 כל אתד מאתנו הש כי הרבה אנו תסרים. אם כי לא תמיד אנו
ה הסר לנו. לעתים קרובות אנו נצרמים מתוםר־טעם מ ה נ  יודעים מ
 והעדר־צורה בהיינו, שבכללם הם לקויים בחוסר~אור?ניות. אך כשאני
 שומע בני־אדם הרואים עצמם יהודים שלמים ומושלמים מביטים בביטול או
 באיבה עלינו, יהודים קרועים ופרועים, פגומים ופרומים, ומתיר תכרת
/  נעלותם הם באים לקטרג על דור שבי־גולה, הריני נזכר ב״אוד מוצל מאש,

 מתי נאמר הדבר? בימי שיבת־בבל. רק שנים־שלושה דורות ארכה
 *לותם של העולים הראשונים, ועוד היו ביניהם שראו את ״הבית״
/ מן / מן ה״ציוניים,  ״בכבודו הראשון״. והן השבים ודאי היו מן ״הלאומיים,
 הנכספים לגאולה — וכבר ניתק החוט בכמה מקומות. כתב הדש העלו
/  מבבל, במקום הכתב העברי, ושמות־ירתים חדשים, ודיבור ״אשדודית,
־ א ת ים. איבת ב י  ושבת של תולין, ונשים נכריות. ואין צורך לומר: ר
 יוקדת בין השבים לבין שאריודהפליטה בארץ אשר לא הלכה בגולה,
 ופירודים בקרב השבים עצמם, ומהלוקת בין ראשיהם (״אש המריבה יום
ן מ ל  וליל דולקת בנו ולבית אוהבים הולקת״ מימי אלהריזי, שהביא לפנינו ז
, אינה המהדורה הראשונד. של ריב־אחים בקרב שבי־גולה). ב ו ש ב ו  ר
 השטן יש לו איפוא מה להשטין. והסניגור — הקדוש־ברוך־הוא עצמו —
, בד השטן ויגער  אינו סותר את טענותיו. אך הוא סותם את פיו: ״יגער ה
/ , (זכריה ג ך ש א ל מ צ ו ד מ ו ה א א ז ו ל , בך הבוחר בירושלים, ה  ה
י אתה משטין, הן לפי שעה אין זה אלא אוד מוצל ), כלומר: על מ  ב,
 מאש! חם הנביא על כבוד העולים ואינו מפרש את הקטרוג, אך הוא מגלת
 לנו טפח: בחזונו ״ויהושע היה לבוש בגדים צואים״ — הכהן חגדול,
 מנהיגם של שבי־ציזן, הוא עצמו לא רותץ מזוהמת הגלות, נושא אותח
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 אתו. ואפשר זו עשירות הנכר, שאיננה הולמת את חנקיון והדלות של
 המולדת. ״הבגדים הצואים״ — זהו התיאור הסמלי שזכריה נותן לנו. אץ
 כאן התמונות הריאליסטיות שבנהמיה — השעבוד הסוציאלי, ד״שדות
 הממושכנים לבעלי התובות, הבנים והבנות של המרוששים הנכבשים

T 

 לעבדים ולשפתות, המיקת וממכר בשבת, ,,הנביאים אשר היו מיראים
 אותי״, הורי יהודה המריצים איגרות אל האויב, השרים והסגנים אשר
־ ״בגדים צואים״ על מי שעומד  ידם ראשונה במעל• אד ציור יהיד זה ־
־ שהשאיר לנו הנביא, השומר פיו  בשלב העליון של שבי הגולה ־
 מדברי גנאי, מה דק הוא. ועד מת תולם את שיבת־ציון בימינו. לא ההטא

 המסוים, המפורט, כי אם תעטיפת הכוללת. בגדים צואים.

ר ו ק מ ד ה ח  פ

 ודרד אגב אומר: לפרשח זו של ״בגדים צואים* שייד גם היתכרלא•
 יהם של הקורא לספר העברי המקורי. הקורא של ימינו — כגדול כקטן —
 יש לו טענות הרבה לספר העברי. ואף זהו ענין ל״הני ותרבות״. אין אני
 בא עתה לדון עליהן וגם אין בכוחי להשיב עליהן• אד אומר, כי ברובי
 דברים שקוראי ימינו מטיתים כנגד הספר העברי אין אני מוצא ״פצעיי
 אוהב״, כי אם ״ולא קרב זה אל זה״1. דומני כי גם בימים שהסוסר העברי
 היה מורדף ו״זר לאתיו״ ורואת עצמו ,,אתרוך וכותב בשפה שאין לה
 מהלכים — לא היה כל כד גלמוד ועזוב כבימים אלה, כשהוא יושב בתור
 עמו, כשמסביבו צלילים עברים ותינוקות של בתי־ססר עברים והוא גס
 מקבל — פתות או יותר — שכר סופרים. אוי לי אם אומר, אך אין לתתעלם
א ר ו ל ת ק ו ש ב ן ל י  מן הדבר, אשר כמת עדויות מעידות עליו: א
. ולאו דוקא על מומיה הוא דן אותה ת י ר ו ק מ ת ה י ר ב ע ה ה ר י צ י  ל

 ברותהץ, כי אם גם על מעלותיה.

 אמרתי, דרך משל, להפנות את דעתכם אל םסרו האתרון של
: ״אורת נטה ללון״. אץ עסקי בביקורת ספרותית׳ אד ספר זה ן ו נ ג  ע
ע בתיינו הרותניים ובתשבון עולמנו. מעץ ר ו א  ראוי חיה לו שחגשה מ

 1 [שמות י״ד, כ׳]
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 מה שהיה ״מכאן ומכאן״ של ברבר לבבי העליה השביה. ברבה שתיעב את
 הלהג הפטריוטי, כתב במכתב פרטי על ספרו זת: ״כתבתי ספר לאומי״.
/ אד ערכו הלאומי של הספר  ואמבם כן הוא. רבים המכים בתוף ״הלאומיות,
 בקבע לא על יחי ״ההזמנה הסוציאלית״ כי אם על ידי מהותו. ברבר —
 הבבון/ הספקן, ״הכופר״ — הוא שבתן לבו בשעתו את הספר הלאומי של
 הדור. אפשר ש״דור״ זה לא היה אלא קומץ בהורים מן העליה השביה. היש
 ״דור״ לספרו של עגנוןז הוא נתן לנו ב״אורת נטה ללון״ פרקי־איוב של
 זמננו. אד ספק אם הקורא העברי של עכשיו יודע לקבל מה שתםסרות
 העברית נותנת לו. והוא יודע לתבוע מה שאין לו בה. וגם כאן יש לימוד
 זכות: הקורא של ימינו הן ברובו יש לו צורר להתגבר על הא״ב, על
 הדיבור העברי, וגם לאתר שהוא מצלית בזה — עוד הוא נשאר בפרוזדור־
 שלפני־פדוזדוה ועוד ארוכה הדדד עד שיתדור לפני ולסנים. ״הלוא זה

 אוד מוצל מאש!״

ד״ ו ד •אחי נ י  ח

 הערה אתת, ובקיצור, בענק התינון/ לא הייתי מבקש לגגוע פה
 בשאלה שלא טיפלנו בה, אילמלא דבריו של בךגוריון. ודוקא משום שאני
 משותף אתו בכמה דברים שביסוד, רואה אני להדגיש כי אני חולק עליו
 בזה. לדעתי, אין האתדות הלאומית מתייבת ביטול זרמים בתינוה וגם
 אהדות־ההינוד, במובן הלאומי, אינה מתייבת ביטול זרמים בהינוך. אתדווד
 החינוך צריכה להתבטא בכמה דברים השובים: באתדות הלשון, בתובת
 לימודים מסוימים בכל בתי־הםפד, בסיקוה לאומי עליון על כל בתי־הםפה
, אך לא ב״אתידות״, לא ם י י ל כ ל כ ה  באתדות תתבאים ההיגייביים ו
 בביטול הזרמים בהימך הבאבקים על עיצוב דמותו התברתית ותרותבית
 של העם• \ )ו

ה עליבו כמה הבדלי- פ ו  גם מחוץ למציאותבו היהודית, שהיא כ
 דדד בעביבי תיבוד, אין אבי תםיד של מערכת חיביד ״אתידד״״, הנקבעת
 בכלליותה וכפרטיה על ידי הממשלה, והעומדת ״למעלה״ מן המגמות הפד•
 גוגיות והסוציאליות והדתיות השואפות להתגלמותן. המדינה צריד שיהיו
 לה נמה חובות לגבי ביודהםפר וגם כמה זכויות, אד אין להפריז בהשלטת
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 המדינה על בית־ד״ספר. אץ לכווץ את התפתחות החיבור לתוך צינור
 ממשלתי, שמטבעו הוא נוקשה במעט או בהרבה. כל הנםיונות החינוכיים
 הגדולים שנעשו בעולם םםק אם היו ניתנים לתיעשות ואם תיו נעשים
 במסגרת של תינוך ממלכתי אחיד. וההתקדמות התינוכית עדיין צעירה למדי,
 ואין לכלוא אותה. המדינה צריכה להסתפק בזכויות מסוימות לגבי בית־

 הספר ולהשאיר מידה הגונה של תוםש לתיפושים תינוכיים.
 ואצלנו, היהודים, לא כל שכן. תן בית-הםפר העברי עודנו יצור צעיר
 כל כך, ועוד לפניו דרד תיפושים ארוכת. תנבוא מעתת לעייל אותו לתור

 שפופרת נוקשה ז..

 ואסור לנו לשכוח שאנו באים לארץ כבני ציביליזציות שונית, ויש
 ויש הבדלים גדולים בעביבי דת ומסורת ובשאלת תתאמת חחיביד לצרכי
 בביךהעם. מי שיתעלם מן ההבדלים הללו באמתלה של איהוד עשוי להמיט

 עליבו פירורים המורים.

ה י א ה  עד שבא ההסכם הלובדובי על זכות שלושה זרמים בהיבוד ל
. והרצון להכבים י ב ו י צ ך ה ו ב י ה ק ב ל ל ה ת כ י ד ר ת ח ח ו ד ה י  ל
 את ההסתדרות הציובית בעול העבודה התיבוכית ותתרבותית היה נתקל
 תדיר באופוזיציה מרה מצד ״המזרהי״. ההסכם תלובדובי תוא ששם קץ
 לחתבגדות זו של ״המזרהי״ ואיסשר לו להצטרף למערכת תתיבוד תציובי.
 הייתי שותף פעיל לגיםוה אותו הסכם ואיבבי מתחרט עליו כלל וכלל. ולא
 רק מפבי שהוא איפשר לבו להקים את רשת בתי־הםסר של ״זרם העובדים״
 בימים שעדיין לא הביבו לבו בהוגי ההיביד הרשמיים בארץ, אלא גס מפבי
 שאבי מודה בזכותו של התיבוך המסרתי, ואיבי רוצה לכוף עליו ״אחידות״
 בעל כרתו. וגם מפבי שרק על ידי הודיה בזכויות הזרמים הגעבו ליצירת
 מערכת תינוך לאומית. זו אי אפשר לה שתהיה ״אתידה״ כל עוד לא
 הגעבו לכלל אהידות בשאלות הגדולות, הרוחביות והסוציאליות, של בבין

 היי-עם.
 וכשם שאבי מסתייג משלילת זכות הזרמים בהיגוד, כן עלי להסתייג
 מכמה תופעוודלנאי שבזדווגו לזרמים. קיומו של זרם תיבוכי איבו מתייב
 בדילות אדמיביםטרטיבית־כםפית, שרבים אצלבו ראו בה עיקר ויסוד. כמה
 קיגים והגה ותי בשמעו אצלבו עם ביטול מתיצה זו, כאילו זרנדהעובדים
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 נהרב! ופן אין הודאה בזרמים מחייבת מרות־מפלגה על הזרם. כל זרם
 זקוק לנושא ציבורי אוטונומי, אד לא להזדנבות אתרי רשות מפלגתית.
/ שמישהו הצליה להדביק  ואיני צריד לומר, כי הטבלה ״לילדי העובדים,
 על אילו מוסדות הינוך, אינה הולמת את תנועת העבודה, שהיא דוגלת
/  בהזוךהעבודה, אד לא מתגדרת במוצא סוציאלי. כל תתגדרות ב״יתום,
 אס ביתום אריסטוקרטי או ביהוס פרוליטרי, היא בעצם־עצמותה גילוי

 אנטי־סוציאליםטי.

ת ו ר ד ג ה ה מ  על כ

: ״סבור הייתי כי יודע אני , ,  סח לי אחד חחברים ב״חוג התםתדרות
 את ההסתדרות יפת יפת! משישבתי בחוג זח הזכרתי דברים שלא ידעתי
 עליהם כלום, וגם ראיתי מתדש דברים שידעתי — נגלתת לי התםתדרות

/  כולה כהדשה! היקף כזה וגךנדיוזיות כזאת אשר לא ידעתי,

 ידידים ושונאים מרבים לתגדיר את ההסתדרות ולהבהין בה בתינות
 שונות: מעמדית, לאומית, פרופסיונלית, קולוניזטורית וכדומה. אינני בא
 להוסיף הגדרות ובתינות. וכי אורגניזם תי ניתן להפרדה בצורה זו: פה
 הוא סוציאליסטי ופה ציוני, פה פועלי ופה ישובי, פה פרופסיונלי ופה
 קואופרטיבי? בםסר־לימוד לגיאומטריה אנו סבהינים: נקודה, קו ושטח.
 אבל המורה מזהיר ואומר: כך הוא בםסר־הלימוד, בחיים אין נקודה ואין
 קו ואין שטה. בעולם הממש יש רק גופים והם כוללים את הנקודות
 והקוים והשטהים ללא הפרדה. וכשאנו באים להפריד בהסתדרות ולהבתין
 מהו הצד הסוציאליסטי ומהו הצד הציוני ־־־ הרי זה תשלום מם לדרכי־
. זה ה ד ר פ ה י אינו ניתן ל ח  המהשבה ולאפני־הדיבור שלנו. כי הגוף ה
 עשרות שנים שצעירים יהודים, בגולה ובארץ, נשאלים לפי כללי הדרגון
ר ציונות ת , ציוני או סוציאליסט? כאילו י ר ת ו  המתשבתי: מה אתה י
ת ו ת סוציאליזם, וכן להיםך. והשאלה מעידה על עצמה כי לא  מתייב פ
 את האידיאה ההיה ולא את המפעל ההי היא רואה, כי אם את הנקודות
 והקוים שבססדי־הלימוד. והרי זה כאילו שואלים לו לאדם: מה אתה
ר אדם משמעו ת ו ר — בן־ישראל או בךתרבות? כאילו י ת ו  י

ת יהודי• ו  פ ת
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ם ה ז י ת ח ד י ע ה ו ח ת פ ה ב מ  ב

 האם רבים מכם קראו בםפר-הפרוטוכולים של ועידת חיפח ז הוא נתון
 לפנינו כאילו הוצא מתיר ״גניזה״, הוא ״הסר״, בלשון הביבליוגרפים,
 מקוטע, ויש בו דברים שכבר אינם מובנים לנו, ויש דברים שטעונים
ל ה ש כ ר  הסברה למען יובנו. אד ממה שיש בו אפשר ללמוד על ד

 ה ת ם ת ד ר ו ת.

 בועידת חיפה לא הרבינו לדבר על עיקרי הדברים, באנו לשם עם
 הצעות מעובדות, וכמעט מוסכמות. על ש. י ב נ א ל י הוטל להסביר בפתיתת
 חועידד. את תפקידיה של ההסתדרות תעומדת להעצר. והוא דיבר דברים
 שאפשר לראותם כיוצאי־דופן בועידת פועלים פרופסיונלית• הוא דיבר על

. הוא אמר כד: ל א ר ש ת י ל צ  דבר אהד: על ה

 ,,זה שנים תלוי העם בהלקים רבים בגולה בין קיום להשמדה
י , כ ם ו י ק ת ה כ ש מ א ה  תעודת הפועל העברי ותעודת הדור כולו: ל
. בנין ארץ-ישראל וגאולת רוב גדול מישראל מן ם ע ת ה ל צ ם ה  א
 הגלות — זה הלא תפקיד הדור, ואם לא יעשה זאת, לא מילא את תפקידו.
י ר ב ע ל ה ע ו פ ? ה ת א ז ה ה ד ו ב ע ת ה ו א מ כ ל ש ס ע י מ ע י י  מ
״ את ״ארבעת אלפים הפועלים העברים התיים בעבודה ! ל א ר ש י ־ ץ ר א  ב
 באחךישראל״ רואת הפותה כ״כוה שאין דומה לו״ לגבי תתיית תאומת.
 אין לנו גואל אישי, כמשה רבנו בשעתו, וצריד שיקום גואל קולקטיבי.
 הפועל העברי — עליו השליהות ועליו ההובה לגלות לעם את אפשרות
 הגאולה מן התפוצות. את הצורר בתקמת ההסתדרות אפשר, כידוע, להסביר
 בכמה וכמה נימוקים טובים. ואינני יכול להבטיהכם כי הועידה הבינה
ד , ומדוע דוקא כ  והעריכה מדוע מתנמק דבר הקמת ההסתדרות דוקא כד

 נסתתת ועידודהיםוד של פועלי ארץ-ישראל.

 כדי לציין כיצד נתמזגו בתוד ההסתדרות תדביקות באומת והתרדה
 לגורלה וההתמכרות להצלתה עם התהושה הסוציאלית ועם הזיקה לכלל״
 העובדים וראיית התמורות הבאות בסדרי ההברה, אביא לפניכם מלים אתדות
 שנאמרו בועידת ״אתדות-העבודה״ בפתודתקות (אדר תרע״ט) שקדמה

 ליסוד ההסתדרות:
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 ״יש עמים אשר לפי מצבם המיוהד נעשה הגורם הלאומי למרכז
 חייהם, אבל יש תקופות בהיסטוריה אשר התוכן הסוציאלי נעשה למרכז

 תייו של הלאום כולו. עם כזה הוא עמנו, תקופה כזאת היא תקופתנו״.
 ועוד קודם לכד, בימים הראשונים לכיבוש הבריטי, בבוא לארץ
 וייצמן עם הבריו בועד הצירים, פגשה אותם ״הסתדרות הפועלים ההקלאים״
 בתזכיר קטן, שבו ניםה ציבור הפועלים, אולי לראשונה, להציג את עצמו

 בפני העולם היהודי. שם נאמר:

 ״לא בתור ציבור זקוק לעזרה, הבא לבקש על נפשו, על הקלת
 מצבו, מתיצב הפועל תעברי לפניכם, צירי תתנועה הציונית. הפועל שישבו
ד מכאובים ותתתתים את דרכו, כבש לו את אפשרות  עכשיו בארץ סלל לו די
 קיומו ההמרי, תפס לו עמדתו בהיים הכלכליים בארץ, ואף את קשי מצבו
 הוא יודע וידע לשאת. אולם הפועל העברי דואה את עצמו לא רק כאבך
 בנין, כי אם גם כאהד תבונים, כתלק מאורגן של תנועת הגאולה, כציבור
 הלוץ, אשר התנדב לא לשנה ולא לשנתים, כי אס לכל ימי תייג ומתוך
 עמדתו המיותרת בתיים, מתור תפקידו הריאלי בהגשמת הציונות, נובעות
 השקפותיו על המצב הקיים בארץ, דרישותיו מאת עצמו ומאת תתגועה
 הציונית לעבודה העתידה, מאנייו ושאיפותיו. עצם דבר העבודה אינו אצלנו
 פרט מקרי, כי אם יסוד אורגני של גאולת העם. אין הפועל העברי רואה
 את גאולת העם ושהרור העובד כשני מושגים נפרדים ושונים. אצלו הם
 התלכדו להרכבה נפשית אתת. המטבע שעליו סרות גאולת העם מצד זה
ל מו נ  ושעבוד העבודה מצד זת, פסול בעיניו. ציונות הבנויה על שעבוד ו
 היא בעינינו לא רק ציונות נפסדת ובלתי רצויה, כי אם גם בלתי-א&שרית.
 הכותות אשר ישקיעו את גופם ונפשם בבנין ״הבית הלאומי״ לא ירצו
 שחבית חזח יחיה להם ולבניהם אחריהם לביודעבדים. והעם היוצר את
 עתידו בזיעתו, בדמו, במות עצמותיו, לא ינתר ברצונו חטוב על תירותו
 וקוממיותו. להתגשמותה של הציונות עוד אץ די בהסכמת מושלים ואף
 בכספי אדירים, אס הם ימצאו. הציונות קוראת להתגשמותה ודולה ממעמקי
 ׳העם כותות אנושיים, הלוציים, עגקיים, התמכרות עממית רבה והתעוררות
 עילאה. מבלי כל אלה מה תקותנו כי ניהל. ואלה לא יבואו בימינו בלי תזון
 !גאולה מרהיב לב. המוני העובדים בתוץ־לארץ צריכים לד״רגיש בהוש מהי
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 ההברה היהודית אשר אנו הולכים לבנות בארץ-ישראל, עין בעין צריכים
 להץכת כי התוכן הפנימי, האנושי, של שאיפותינו הלאומיות הוא היי מרתב

. 1 ,  ויצירה לעם העברי בהמוניו,

 כשתעיינו בתעודות מן הפריהיסטוריה של ההסתדרות תמצאו כמה
 דברים שאינם מצויים בתנועות פועלים.

 בתוקת ההסתדרות הראשונה מדובר לא רק על השבתת תנאי העבודת
ן העבודה. דברים בענין זה יש ו י ר פ  של הפועל, כי אם גם על דאגה ל
, ושל התסתדרות  למצוא גס בתעודות קודמות של ״אחדות־העבודה,
 התקלאית. לא הרבת נשתמר בידינו מן הועידות של ההסתדרות התקלאית
 בעשר השנים הראשונות שקדמו ליצירת התםתדרות הכללית. באתת
י המעסיק פועלים ט ר פ ק ה ש מ ה ל ג א ל ד  ההתלטות מדובר גם ע
 יהודים. יש בידינו קצת התלטות של ״הועד המאוהד של פועלי ארץ־ישראל״
 (הנסיון לשיתוף פעולה של שני המרכזים ההקלאים ביהודה ובגליל ושל
), ובצד ההתלטות על השתלמות הקלאית ופנית למתבוננים לעלות ,  ״השומר,
ץ ודאגה מיותרת להפצת ר א ל ־ ץ ו ה ד ב ו ם ע מ צ ו ע ר י ש כ י  ש
 העברית ולעניני תרבות, אנו מוצאים ההלטה זו: ״יהד עם ההגנה המתמידה
 על עיקרי העבודה העברית ועניני הפועל — עלינו לעבוד עבודת הינוד
.  וביקורת פנימית, ולהשתדל לתקן את הצדדים השליליים בתיינו ובעבודתנו״2

 ובההלטה אחרת נאמר באותה רות: ״על עתונות הפועלים להאיר
 בצדק ובלי משוא־פנים את המאורעות בהיי הפועלים ולבקר את מעשי
 הפועלים בשעה שהם טעונים ביקורת, מבלי לתשיש למתנגדים מקטרגים

.  שישתמשו בזה נגדנו״3
 רשאים אתם ללגלג על תמימות זו של קודמיכם, אשר בשעת שעמדו
ח האמינו כי לא די לעובד במלתמתו עם כל ח  בקשרי מלהמה קשים עם ה
 מיני ״הרך, אלא הוא תייב לשקוד על עקידת הרע מתיר עצמו. אם תלמדו
 ותתבוננו, אפשר כי תכירו שראייורדברים זו היא שעמדה לו לדור הראשון

 1 ״בעבודה״, קובץ, הוצאת הסתדרות הפועלים חחקלאים, יפו, תרע״ח,

 עמוד 102.

 2 שם, עמוד 119. י שם.
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 של ההסתדרות שיתשל את סגולותיו. על כל פנים תודו כי תפיםה זו היתד.
ם ולא שאולה. בפרט שבמקומות אהרים ידעו אז ללגלג יפה על כל ה ל  ש
, ואת מלוא־הכובד של הזוךהפועל תלו על יתד  מגמה ל״השתלמות עצמית,

, על המלחמה הניצתת באויב המעמדי. ת ח  א
 החלטה זו טעונה הסברה: לשני המרכזים של הפועלים החקלאים,
 בגליל וביהודה, לא היה שום עתון. שני עתוני הפועלים היו ברשותן של
, ו״פועלי־ציוך). וגם שום כוח פורמלי לא  שתי המפלגות (״הפועל הצעיר,
, שיטיל את מרותו על המפלגות או על עתוביהן. ,  היה בידי ״הועד המאוחד,
 ומכלל הן אתה שומע לאו, כלומר, שמחברי ההחלטה היו סבורים כי השיטה
 הנהוגה בעתונות המפלגות אינה נוטה ״לבקר את מעשי הפועלים בשעה
 שהם טעונים ביקורת״. אפשר להבין כי ההלטה כזאת נראתה למפלגות
 ולמערכות כ״התערבות״ ללא סמכות. ואף על פי כן ראה אז ״העובר״

 ההסתדרותי זכות לעצמו להציג את תביעותיו הוא למפלגות.

ה ע ו נ ה של ת י ס א ת ב ו נ נ ו ב ת  ה

ת ההסתדרות. ואם אני ו ד ל ו ת  אין אני רוצה בזה להעםיקכם ב
 מביא לפניכם דברים מקוטעים מ״אשד יעלה המזלג״, הרי זה משום שאני
ה של תנועתנו, על מידות ותכונות י פ  תפץ כי תתנו את דעתכם על א
י ב ד. ת ט ו ת אותה. אין להבין את ההסתדרות בלי לראותה כ ן ה ד  ה מ
ת בישראל ובעולם. ואין הכננה להתהדרות ולהתבדלות, אלא ר ת ו י  מ
. ם י נ ו ם ובמה הם ש י  לראיית הדברים כד״ניתם ובתיותם, במה הם ש ו

ש ד  לסנים היו אנשים אשר כל פיקתותם היתד. בידיעת כי ״אין ת
ה תחת השמש. נ ו . והיום רבו הפיקחים היודעים כי אין ש ,  תתת השמש,
 הס שמעו ויודעים נאמנה כי חוק אתד שולט בכל, ולמדו מכאן שאין לך
 דבר השונה מתברו, וכשאתה בא להסביר להם מציאותם של תנאים מיוהדים,
 של מסיבות היסטוריות מיוחדות, של פורענות מיוהדת — הרי הם יודעים
ד צ  מראש כי כל אלה אין בהם ממש, וכי רק מפני שאין אתת מכיר את ה
ה שבדברים אתה מתעכב על הצדדים השונים שביניהם. מאידן־, ו ש  ה
 כשהללו שומעים אותד לומד איזו גזירה שנה, הרי הם קופצים כנגרר
 ואומרים: מה, סוף סוף גם אתה מודה שיש עולם גדול שיש ללמוד ממנו ?
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 כשדיפדפתי עכשיו בפרוטוכול של ועידת־תיפה ראיתי שבא־כות מפם״ע
 (אתר הגלגולים הקדומים של פק״פ, שתתילת היה בקרא מפ״ס, וכדי
 ,,להתבשר״ לועידת״תיפה הוסיף לעצמו ע׳ — עברים) הגיב על איזו גזירת
 שוה שלנו בדברים אלה: ,,אבהנו שמהים מאד שמביאים דוגמה מן העולם״
 הן ״העולם״ תוא, כמובן, אתוזודנהלה שלו, ומנין נדע אנתנו, ההולכים

 בתושד, ללמוד ממת שמתרתש שם.
 המטבעות היוצאות מבית־הצורף יצוקות כולן בדפוס אתד. לא כן
 תיי־אדם ותיי־עמים ותיי־תנועות. אין אתה בא לידי הבנה בתופעה תברתית
ש ו ה שבינת לבין שאר תופעות  אם אין אתה רואה את הצדי ת
ד אותת משאר תופעות. כל תוסעת ח י מ  ואם אין אתה מבתין במה ש
 סוציולוגית היא תלק מן העולם, שייכת למקום ולזמן, ועם זאת היא גם
 שייכת לעצמה ומיותרת לעצמה. ואין צידד לומר שההיסטוריה היהודית,
 כל כמת שכותות עולמיים שונים מטביעים בה את תותמם ואת לתצם, אינגת

 תדלה להיות הטיבה מיותרת במינה.

 כדי לעמוד על אפיה ועל דרכת של תנועת־פועלים מסוימת לא די
 אם תדע מתי נתקיימה ועידת פלונית ואימתי נתתברת פרוגרמת פלונית —
 עליד לתכיר ולדעת את נושא התנועה, את הפועל האנגלי או הרוסי, את
 מקיר־מתצבתו האידיאולוגי, את מורשתו התרבותית. הפועל קודם לתנועה.
 מ י הוא הפועל ז האם מן הכפר הוא בא או מן העיר ז מה היו אבותיו —
 אברים משועבדים לפריצים או אומנים הפשים הברי גילדות? אם הוא
 עלה ב״ארץ ציד.״ תרבותית או קיבל בירושת ערכי־תרבות ז אין להבין את
 מפעלם של תלוצי־רוצ׳דל או מפעלו הארגוני של לסל או את התאים
 הראשונים של האינטרנציונל הראשון מבלי לדעת את תשכבות תםוציאליות
 שמקרבן בא הפועל־התרשתן במערב. אץ להבין את דרכת המיותרת של
 תנועת הפועלים הרוסית ואת גורלה מבלי לדעת את הקרקע ההיסטורי אשר

־ מקור־מהצבתו של הפועל הרוסי.  בו צמתה, את ה כ ס ר הרוסי ־

 תולדות הפועל העברי בארץיישראל שונות בכמה בהינית מתולדות
 כל פועל אהד בעולם. לא מן הכפר בא, וגם לא מאגודודהאומנים. הדלות
 של ההמון היהודי היא דלות אתרת, והירושה הרוחנית שלו אף היא אתרת.
 מקור־מתצבתו, גורמי התהוותו, ערכי מורשתו, גורל־עמו — קבעו את אפיו
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ת שאלה אותו שאלות, אשר שום פועל אחד לא שמע ו ל ג  ודמותו. ח
 מעולם. מצבו חםוציאלי בצירוף אפיו ומורשתו הכתיבו לו תשובות כאשר

 לא חשיב שום פועל בעמו.

 ציון היחידות של גורלנו והמיוחד שבדרכנו אינו בא לשם חתפארות,
 כי אם מתור התבוננות ולשם הבנה. לא במחשבח תחילה יצר הפועל בארץ
 מה שיצר. ואין לומר כי הוא דאה את אםקיו מראשיתו. ביודעים ובלא
 יודעים — מיעוטו ביודעים ורובו בלא יודעים — פרץ לו הפועל בארץ
 אפיקים אשר לא ידעו לפניו. היה בהם מן התידוש, אם בדפוסים שיצק
 לצרכיו ואם בצירופים שצירף, ואם בזה שהקדים בכמה דברים, בטרם

 עמדו עליהם אהרים, גדולים והזקים ממנו.

ה ג י ז מ  ה

 אתה מוצא בהסתדרות מזיגה של תפקידים שאץ אתה מוצא בשום
• ת ל ש  תנועת־פועלים. ההסתדרות הניהה כיםוד־ההיכר של הארגון את מ
, את העבודה בכל צורותיה, ולא ויתרה על שום תפקיד שקוראים לו ד י  ה
 ״פרופסיונלי״. היא לא הסיהה דעתה וידה משום תפקיד הנוגע לצרכיו
 ההמריים והמקצועיים של הפועל ותנאי עבודתו. אד אץ לד טעות גדולה
ה היא ב כ ר  מזו שתראה את ההסתדרות כ״פרופםיונלית״. לאמור: לפי ה
ת ולא לפי ת ו  הסתדרות מקצועית׳ אד מעולם לא היתד. כן לא לפי ר
. ן י ק נ ב ק ט ה צ י . בענץ זד. שמעתם דברי הסברה מ ה י נ י נ ף ע ק י  ה
 והנה מה שנאסר בנדון זה בועידת היפה: ״מי שאומר לבנות את ההסתדרות
ו מכיר את הפועל תעברי ואת רותו. מתות נ נ י  על יסוד פרופסיונלי א
 האיתור תלויה במהות הפועל. אם תוציאו מהאיתוד את זה הנותן תוכן לתיי

 הפועל בארץ ־־־ מה איתרתם?״
ה הן גם בעולם ת י מ  שזו היתד. ההתהלה — בכד אפשר אין מן ה
 הגדול התהיל האיגוד המקצועי כמבשר־גאולה. כד היה גס האינטדנציוגל
 הראשץ, מקצועי בהרכבו וסכםיסליםטי ברוחג אד יש מן המיהד בתםתדרות,
 שהיא פתהה בדרד זו, לאתר שהאיגוד המקצועי בעולם, בהסכמת רבים
ה במהרה, ל צ פ ת  וגדולים, פרש הימנה. כי דוהה של תנועת הפועלים נ
 והאיגוד המקצועי נתעצם אמנם׳ אד גם גצטמצם בתהומי הלנדיומיות
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 המקצועית, ועולמו הרוהני נקרש ודולדל, גם בשעה שהחזיק בטרמיגולר״
 גיה הראשונית. תנועת הפועלים בארץ דןרגה מתהומי הפרופםיונליזם עוד
 בימיה חראשונים, אך גם בחתחזקה ובהיותה להסתדרוודהמונים, רבת•
 נכסים ורבת־אינטרסים יום־יומיים — אינה חדלה לחיות תםתדרות

, אותו תזון שבו נפתחה ועידת היפה. ן ו ז ת ת ה מ ש ג ה  ל
 מעולם לא היה מתסור במגמות ובאנשים אשר ביקשו להשכיב את
 ההסתדרות במיטת־סדום של פרוסםיונליזם. בכל ציבור של פועלים אפשר
 למצוא אנשים המאמינים כי די להם ב״אינטרסים פרופםיונליים״ בלבה
 ולתוך ציבורנו אנו מתגלגלים כפעם בפעם בני־אדם, שהם נכרים או
ם להעמיד י ע ב ו  ״מפוכתים״ ומתנכרים להניתו של הפועל בארץ, והם ת
 את ההסתדרות על הפרוססיונליזם. ובזמנים שונים ובצורות שונות עשו מן
 הפרופםיונליזם קרנים לגגה את ההסתדרות וכפעם בפעם נאלצת ההסתדרות

 להיאבק על נפשה.

ז ח י ל ע ק ב ו ס ע ם ל י ל ע ו פ ־ ת ו ר ד ת ם ה ר ל ת ו מ  ה

 אפשר יהיה הדבר נשמע כקוריוז, אם אספר שלפני כשלושים שנה
 התנהל ויכוה בהסתדרות, אם מותר לה, להסתדרות מקצועית, לעסוק
? וכך היה הדבר. בועידה הראשונה של פועלי יהודה (עין• ה י ל  בעניני ע
 גנים, שבועות, תרע״א), שנתכנסה כמה שבועות לאהד הועידה הראשונה
 של פועלי הגליל (אונדגיוני, פסת, תרע״א) ביקשו להגדיר את פעולתו של
ת של פועלי י ל ל ת כ פ י ס  היצור ההדש — ועד מרכזי הנבתר על ידי א
 יהודה התקלאים — הגדרה ״פרופסיונלית7׳ טהורה: ״להגן על הענינים
 הכלכליים והרוחניים של הפועלים״. לא קל עכשיו לתאר מה היה אותה
 שעה תכנה הפרופםיונלי של ההסתדרות, אשר הקיפה כמאתים פועלים,
 רובם ללא־עבודה. מכל ה״פרקטיקה״ שלנו אז זוכר אני מעשה אהד ויהיר
 של ״הגנה״: פועל שעבד במיטור נקטעה ידו ודרשנו פיצויים. כהמשך
 לכך דרשנו אתר כד לבטת את עובדי המוטורים בפרדסים. ענין זה העסיק
 אותנו כל התקופה מועידת לועידת, ואפשר יותר מזה. והנה בועידה השנית
 של פועלי יהודה (פתזדתקוח, חנוכה, תרע״ב) פרץ ויכוה גדול: אם צריכה
 ״ההסתדרות חבלתי־מפלגתית של חפועליס חחקלאיס ביהודה״ לדאוג לא
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 רק לפועל הנמצא בעין, כי א& גם לריבויו ולעליית פועלים, ובפרט אם
א לעליה. ו ר ק  רשאית היא ל

 בגליל לא היה הדבר בגדר שאלה, אם משום ששם היתד. ״תשכלתנו״
 הפריפםיונלית והאידיאולוגית פהותה יותר, ואם משום אפיו של הפועל
, כמו שהיה ביהודה,  הגלילי, ואם משום שבגליל לא היה הפועל ״מיותר,
 ולא ידע את העלבון הצורב של הוםד־העבודה שהיה מכלה את הנפש של
 הפועל ביהודה. הפועל הגלילי היה נכסף לראות תוספת פועלים בגליל,
 וארץ־היציאה היתד. לו... יהודה, שראה אותה פתותה במעלה מבתינת ארץ־
 ישראליות. ולפיכד ראה ועד פועלי הגליל באתת מישיבותיו הראשונות —
 ואולי בראשונה — לםמיד את ידיו על הבר הועד שיצא לרוסיה — תוא
, עתה בנהלל — שיעשה שם נפשות לעליה, ועלי ה ד ו ה י י ב  ההבר צ
, ראשון לי בארץ: לתת על ידו איגרת, אשר  הוטל אז תפקיד ״ספרותי,
 תאמר לקוראיה מה מהכד. להם בארץ ומה מהכיס אנו מהם. ושבעת הברי
 הועד ־־־ מהם הנמנים על שתי המפלגות1 והבלתי־מסלגתיים — לא עלה

 על דעתם אפילו נדנוד של ספק, שזו הדיד הנכונה.

 אד כשנקלעתי הזרה ליהודה מצאתי שם אוירה אתרת. כל הענין של
 קריאת ״עלו״2 נדון בלגלוג ואפילו ברוגזה. ליגלגו על התוצאות העלובות
 של אותו כרוז שקרא לעלות, וגם ?ןבלו על הוםר־האתריות של הקוראים
 לעליה. כלום מותר לקרוא לבנייאדם שיעלו? כלום מותר לקבל בסניהס
 אהריות על הסהםור ותנאי־העבודה והוםד־העבודה הצפויים להם בארץ?
ם לעורר עליה? כלום ראיתם הסתדרות י ל ע ו ל פ ם ש נ י נ ע  והאם זה מ
 פועלים בעולם שעוסקת בהבאת מהגרים? אין זה מתפקידם של פועלים

 אלא ״להגן על עניניהם״. יבואו הללו הנה — ואז נגן עליהם.

 הוטהו גם דברים נגד עצם העלית ״המלאכותית״. כל הגירה דרכה
. למקום שבני־אדם מוצאים בו את פרנסתם, למקומות ד י ל א  שהיא הולכת מ
 מסותתים! אם יבוא לארץ קפיטל והיה מקום לפועלים — יבואו מאליהם,
 ולא יהיה צורך לעורר אותם בדיד מלאכותית. גם ענין הפועלים

 1 [.הפועל הצעיר״ ו״פועלי-ציוך]

 2 הנלנה לכרוז ״השני״, שלאהד כרוזו של ויתקין. הוצא סטעם הפוח״צ.
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 ה״מלאכותיים״ לא עורר אמון, ואף לא אהדה. לא רק בחוגי האברים היו
 מעקמים ?זסתים לגבי הפועלים ה״מלאכותיים״, שלעולם לא יהיו 9ועלים
 ממש: צריד שיבואו פועלים ״טבעיים״, ״בלי תכמות״, ואתם יסתדרו
 הדברים. גם בהוגי הפועלים עצמם היו נשמעים דברים בגד ״ילדי־בעלי־
, מתוך ״אידיאלים״. סופם של הלייי ם נ ו צ ר  בתים״, הבאים לעבוד מ
ת לעבוד״, תוא יתזיק מעמד, ר כ ו מ ה  ״להתיאש״ ולעזוב. הפועל הטבעי, ״
 וממנו עתיד לצמות מעמד פועלים עברי. ובאותה ועידה התלקת ויכוה גדול,
 ששוללי ה״כרוזים״ היו בה מרובים, והתוצאה היתת שתוסכם לעסוק לא
 בעליה, אלא ב״איבפורמציה״: *הועידה השניה של פועלי המושבות ביהודה
 מכירה את עבודת האינפורמציה לאתת העבודות הכי־השובות בשביל
 ביצורו והתךבותו של הפועל העברי״. לכד לא יכלו להתנגד גם המהדרים.
 וכד הוכנסה העליה בקונטרבנדה, ובלבד שלא לפגוע באידיאולוגיה

 ״המקצועית״ של ההסתדרות הרכה.

־ מצבו הםד״הםיכויים של הפועל  הרקע היה פה במידה גדולה ־
 ביהודה והרפיון שלאהר ״יאוש״. ״האידיאולוגיה״ ״המנצתת״ של הרקע
ל הסתדרויות הפועלים, לתיות תגועת פועלים כ  הזה היתד. — להיות כ

 ״אמיתית״.

 נזכר אני עתה בנאום נלהב ששמעתי לאתר שגים באסיפת־פועליס
 בפתת״תקוה. הנואם האופוזיציוני ביקר קשה את המרכז התקלאי, שאיננו
 עושה מה שצריד לעשות בשביל הפועל במושבה. והעיקר מה שצריד לעשות
 זהו: להקים ״א פראסעםיאנעלער סארייך! במעונם של ״פועלי-ציוך של
 אז היתד. שמהה. נוסף להם ״כות הדש״. הגיע לארץ אדם ״בעל־עבר״, גולה

T 

 פוליטי מסיביר, ושלא כדרד עסקנים ״בעלי־עבר״ פנה למושבה והלד לעבוד
 והצטרף מיד ל״פועלי־ציון״. והיה לו גם מראה של מנהיג: זקךקמץ.

T 

 הושבני כי הרצסלד אהובנו לא יתרעם עלי אם אגלה מי הית אותו כוח
 תדש, שדרש מן ההסתדרות שתהיה ״א פראסעםיאנעלער םאריין״ דוקא. יש

 שההסתדרות מתנקמת באנשיה בהצלתת רבה.
 למען הצדק: אין לערבב בשום אופן את הלהיטות התמימה אתרי
 הגדרה פרוססיונליםטית שהיתה מצויה בשנות הילדות של תנועתנו,
 בפריהיסטוריה של ההסתדרות, עם הטפודהזדון לפרופםיונליזם שהיתה
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ה מפי ה״פרקציה״ והנגררים אחריה. הראשונים  מנסרת, בשנים שלאהר כ
 לא ביקשו אלא לשוות יתר־הוד ויתר־תוקף לתנועת הפועלים בארץ על ידי
 שמירת אמונים לטרמינולוגיה המקובלת שהביאו ״משם״, ״מן הבית״ ו
ל ע ו פ ל ה ו ש ת י נ ם ה צ ת ע ל י ל  האתרונים דרשו מה שדרשו מתיר ש

. ץ ר א י ב ר ב ע  ה

 בשנים הראשונות להסתדרות היו שליתי הקומוניזם הפלשתינאי
 מופיעים בועידותיה ובכינוםיה — במסכה מיותרת שתסרו לשם כד —
 ומטיפים להגביל את ההסתדרות בתפקידים פרוןםיונליים בלבד. הנימוק
ף בין הפועלים והמאתד את כולם, ואלה ת ו ש  היה: ״צריד לבקש את ת מ
 הם הענינים הפרופסיונליים, ה״ממשייס״, ה״יוכדיומיים״. כאן מאותרים הכל,

 מה שאין כן עניני התישבות או תרבות או לשון.

ה היתה כולה שקר וכזב: התיאוריה תקומוניםםית, כ  הצגת השאלה כ
 וגם הפרקטיקה הקומוניסטית בעולם, אינה מפרידה בין ד״מדיניות המקצועית
 לבין שאר גילויי תמדיניות של פועלים. מעולם לא ראו הקומוגיםטים את
 האיגוד המקצועי כדבר בפני עצמו, ותמיד ראו הובר. לעצמם לתעמידו
 לרשות מגמותיהם הפוליטיות. ובכל מקום שהקומוניסטים ראו צורר לפלג
 את האיגוד הפרופםיונלי הקיים לא נמנעו מכד. בכל מקום ומקום ביקשו
 להרכיב לאיגוד המקצועי את מגמותיהם המדיניות — וכאן ראו להטיף
 לפרוםיונליזם צרוף ולאתדות פרופסיונלית א־פוליטית. לא קשה להבין למה
 להם הדבר. צריך היה ליטול מן ההסתדרות את ההתישבות, את התרבות,

 את הלשון, את שותפותה בכל עניני האומה, קרי: את ה צ י ו נ ו ת.
 ואתרי ה״םרקציה״ ההרדההזיקו גם אהרים. בשינוי נוסהה. היו ימים
 והסיסמה ,״הפרדת הפונקציות״ העסיקה את ההסתדרות הצעירה והרכת,
 והיה נםיון להקים ב ת י ד ההסתדרות — ובניגוד לה — איזו ״ועדודארגון״
 שתפקידה היה ,.לשתרר״ את הפעולה הפרופםיונלית של ההסתדרות מן
 הקשר לשאר ענפי פעולתה. כפעם בפעם הזר הגלגל ונעשה שוב הנםיון
 ל ע ק ו ר את עניניו תפרוסםיוגליים של תפועל מתוך המסכת האורגנית של
 תייו, ליטול מן ההסתדרות את אפיה ההיוני, התלוצי, תמתייב אותת לשקוד
 על העלית ועל ההתישבות ועל בנין משק ועל השרשת עולים ותינוד
 הלוצים, ועושה אותה למת שתיא, איגוד יתיד במינו בתיי העם ובתנועת
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 הפועלים. אפשר לשער מה היה כוהו הפרופםיונלי של הפועל אילו נשמע
 ליועציו אלה, ואילו היה נותן שקיומו הפרופםיונלי יהיה מהלך ערטילאי,
 נטול־יניקה מקרקע היצירה התלוצית, ממלתמת העבודה העברית על זכותה,
 מן הזיקה העמוקה להיי העם, לגורלו ולחזונו. וכי צריד אני לומר שכל
 מה שהושג בשטה הפרוםםיונלי — כל השינוי הרדיקלי הזה במעמדו של
 הפועל השכיר — בא לא על ידי מטיפי הפרוםםיונליזם, כי אם על ידי
 עמלם ומאמציהם וקרבנותיהם של אלת שתיו שלמים בציונותם ושלמים עם

 הזונם של התישבות עובדת והסתדרות עובדים אינטגרלית.

, מתנופף לעתים גם בידים אתרות.  דגל הפרוסםיונליזם ״הצרוף,
 מהוגי הרביזיוניסטים ומארגוני פועלים אשר ההסתדרות איננה ״לאומית7׳
 למדי בשבילם משמיעים לעתים שאף הם היו מסכימים לאיתור כללי של
 פועלים, ובלבד שיוקם על יסוד פרופסיונלי טהור. מתור איבת לרות
ן הציוני כ ו  הסוציאליסטית תפוןגמת בהסתדרות מוכנים הם לנתר על ת ת

 ו ה כ ו ה הציוני הצפון בה.

ם ז י ל ר ד  פ

 אותו ויכוה הדל מכבר להטריד את ההסתדרות. גם אלה שהרעישו
 לפנים את העולם בסיסמת הפרוססיונליזם איגם גזברים בו עתה. גם תקרקע
ל הברי ההסתדרות: הקרן הקימת, קרדהיםוד, כ י נעשה משותף ל נ ו י צ  ה
 השקל — נעשו מקובלים על כל הזרמים ההםתדרותיים. גם ענין ת ע ב ר י ת
 הדל להיות נושא לויכוהים. אך בינתים נתהדש עלינו ויכוה אהד, אשר
 אמרנו כי נפטרנו הימנו מזמן: ההסתדרות מהי — קונפדרציה של גופים,
 אשר כל אהד מהם קובע במה רצוי לו שההסתדרות תטפל ובמה לא

ת האתראית לעניניה ? ת  רצוי, או הטיבה א

 ההסתדרות הוקמה מתוד הנהה כי כלל־העובדים מהוה הטיבה ציבורית
 אתת, והוא מנהל את עניניו כיתירה שלמה. לא התעלמנו מאפשרותם של
 תילוקי־דעות והבדלי-אינטרםים בתוך ציבור הפועלים, אולם תנתנו כי
 בדיד לתיותנו אומה עובדת, המנהלת את עניניה ברשות עצמה, עלינו
. תברת־וןןעובדיס ה מ צ ת ע ת א ל ה נ מ  להלת תברודעובדים מאורגנת, ה
 אין לה כל מכשירי שלטון הקיים על כסיה, היא קיימת כולה על הרצון
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 התסשי של תבריה, והם שמעניקים לת את הסמכות הרהבה להוסיף ולכבוש
 למענם שטהי היים ופעולה.

 ואמנם, ההסתדרות הלכה והרחיבה, בזה אהד זה, את שטהי פעולתה.
 כפעם בפעם היו ויכותים בין מצמצמים ומרתיבים. ומותר לומר שההכרח
י של ההסתדרות להתפשט ולהרתיב את סמכותה הוא שהיה מ י נ פ  ה
, ״ ת ו ב ר ם ת ג ו  מכריע בסופם של כל אותם הויכוהים. זכור הויכוה על ״
 זכור ויכוח אם רשאית ההסתדרות להוציא עתון יומי משלת, אם רשאית
 היא להצטרף לאינטרנציוגל הפועלים המקצועי, אם היא צריכה לחטיל
 על הבדיה את תובת השקל. כל הויכוהים האלה ודומיהם לא היו אלא
ה של ההסתדרות, אשר הסעיף הראשון ת ו א מ צ ת ע ו מ ל ג ת ה  שלבים ב
 בתוקתה אומר: ״סידור כל הענינים הישוביים, הכלכליים ותתרבותיים של

 המעמד העובד בארץ לבנין תברת העבודה העברית״.

 תוששני לומר כי עתה ניכרים סימנים של תהליד הסוד, של מגמה
 לקצץ בסמכותה של ההסתדרות ובשטחי־פעולתה. תהילה פעלה מגמה זו
 מבלי שהכריזה על עצמה! פשוט: הוציאה למעשה כמה שטתים ״מתחום
 השיפוט״ של הכלל ההסתדרותי, אך בזמן האהרון היא מתגלה גם בהכרזות
 ובתביעות של ״לא תעשה״ להסתדרות. גילוי בולט למגמת זו ניתן במועצה

 של ההסתדרות, שבה נדון ענין ה ו צ א ת ־ ה ם פ ר י ם.

 אץ מכננתי לברר פה את עצם השאלה או למסור את פרטי הויכות.
 לצודד הענין אשד אני מדבר בו השובה לי רק נקודה אתת. תויכות לא
ה צריכה להיות הוצאודהספרים של ההסתדרות, מה עליה  היה על כך מ
ר להסתדרות לעסוק בכד. והבדים ת ו  לקרב ומה לךהק. הויכוה היה: אם מ
 אשר מעולם לא דגלו בפרופסיונליזם ובצמצום, הברים שאינם השורים
 על התנגדות ללשון העברית ולספר עברי ואף לא על הוסר רצון ותביעות
ד את ציבור הפועלים, הם הם שאמרו: לא! לא צריד! ובהנמקת  ל ת נ
 הדברים לא קסדה מידה מסוימת של התגלוודלב: אין זה מענינד,
ו ג א  ההסתדרות! תניתי זאת לאתרים, מוטב שלא תצאי מן התהומים ש
 תותמים לך. כדאי לכם שתדפדפו בפרוטוכולים של ההסתדרות ותראו, לפי
 השרידים תמועטים, את מהלד הדברים לגבי פעולה ספרותית מתתילתה

 ועד היום:
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 בועידת היפה, שבה הוכנס לתוקה ה״וגם תרבותיים״ המפורסם, נדון
 גס דבר הפעולה הספרותית של ההסתדרות, ואף נתבע עתון יומי. התבריס
 שהתנגדו לכד — תברי ״הפועל הצעיר״ — ראו את עצמם כנושאי ספרות•
 העבודה, והיו להם בנדון זה זכויות גדולות, ולא ראו את התםתדרות
 החדשה נאמנה על פעולה כזאת. אז הותלט כי לתוג פעולתה של ההסתדרות
 נכנסת: ״ספרות מקצועית, עתונות מקצועית וביולטין ההסתדרות תכללית״.

 בועידה השניה (תרפ״ג) הותלט, לאתר ויכוה, על הוצאת עתון יומי
 וגם על ״הצורד התכוף ליסד על יד ההסתדרות הוצאת-םפרים לכל מקצועות
 העבודה ולהסברת עביבי ההסתדרות ותבועת הפועלים״. בין הועידה השביה
 לשלישית הוקם העתון. הוצאו גם עשרות ספרים בודדים: על ידי הועד
 הפועל, על ידי ועדודהתרבות, גם ״דבר״ התתיל לפעול כמו״ל, ועוד.

 אבל הוצאת־םפרים, כמפעל של קבע ושיטה ותתמדה — לא הוקמה.

 ובועידה השלישית (תרפ״ז), שהיתה קשה ביותר — בתקופת המשבר
 שעבר על ״םולל־בובה״, ההרפת ביגודים בהסתדרות, הופעת ״איתוד״ (אתד
 הגלגולים של הפרקציה) והסתתפות כמה אלמנטים קיבוציים בבתשול
 הכפירה הציובית, כפירה בןלוי וכפירה מוםןה — הוהלט בפה מלא להקים
 ״מוסד הסתדרותי של הוצאת־ספרים״, ומועצת ההסתדרות בצטוותה ״להחיש
 את הקמתו ואת פעולתו השיטתית״. הפעם גם לא בשמעו דברי התגגדות.

 אפשר ללכת ולמנות עוד מועצות משיבות שבהן בזכר ובתבע או
 הוהלם שוב ענין הפעולה הספרותית, ואף נעשו פעולות בודדות׳ אד המוסד

 ההסתדרותי, הפועל פעולה שיטתית — לא הוקם.

 והנה לאתר שנות גידול נוסף של ההסתדרות, לאתר שעליה האתריות
 לגידולם ולתינוכם של רבבות, לאהד שהיא מקיימת בתי-ססר ומשמשת
 מקום-הכשרה ותיניד לאלפי בני נוער, לאהד שהיא מכילה הרבה רבבות
 פועלים בעלי צרכים רוהניים שאין מי שנענה לתם, לאהד כל אלה נשמעה
 גערה ברמה: אל תעשו! והוכרזה הדעה כי פעולה ספרותית אינה ענין
. כלום אין לראות בכד ם י ל ע ו פ ה - ל ל כ א ל ל  אלא למפלגות ולגושים ו

 ״התפתתות״ מיותרת במיגה בתיי ההסתדרות ז

 וההתפתתות הזאת — מן ההסתדרות השואפת למלא את מכסימום
 הצרכים של הבדיה עד להסתדרות אשר כל מיעוט מאורגן שבה רשאי
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 לא רק לבקר את פעולתה, כי אם אף לקצץ בסמכותה — הן חלה בשעה
 שכמה רבבות תברים בהסתדרות אינם רואים את עצמם ואת צרכיהס
 מיוצגים ומסופקים על ידי הסיעות המאורגנות. נניה שהללו, המיעוטים,
 יודעים לספק את כל צרכיהם הרוחניים בעצמם. ואין להם שום צידד באותה
 הפעולה שההסתדרות עלולה לעשות, אך האם אין אותם רבבות הפועלים
 רשאים לדרוש מן ההסתדרות שתשקוד על השכלתם וחינוכם וסיפוק

 צרכיהס הרוהניים?

ה ב ר הוא תא־הבנין שלה קובעת את  אכן, הסתדרות אשר ה
 פעולותיה לפי ההכרח והמשאלות של רובי החברים. מה שאין כן בהסתדרות
, אשר תא־הבנין שלה הוא לא ההבר־הפרט, כי אם ״הגוף ת י ב י ט ר ד  פ
/ כאן לא ההבר־הפרט, לא הרוב של הברים־פרטים, קובע. כאן  המאורגן,
, — ואם הוא מיעוט גדול או קטן — להתגרות  יכול כל ״גוף מאורגן,

 בהברה כולה ולומר לה: אי אפשי! אני עושה שבת לעצמי.

 עד שנתהווה המבנה של ההסתדרות בועידת־היפה קדמה תקופת
 ממושכת של ויכותים: ברית־מפלגות או הסתדרות אתידהז ועידת־תיפה
 נתאפשרה רק לאתר שבהסכם כללי נשלל המבנה הפדרטיבי. האין אנתנו

 עדים עכשיו להידושה של אותה מגמה ?

ן ו ז ח ה ם ו ו י ־ ם ו י  ה

 ההסתדרות איננה בנידלבנים. היא בניךאדם. בניךלבגים אפשר
 שיקימוהו פעם אתת והוא יהיה עומד וקיים. ההסתדרות מוכרהה כפעם
. היינה הבהין בין משה רבנו לבין בוני ה כ ו ת ש מ ת ד  בפעם ל ת ת
ה — הוא בנד. עם. איננו יודעים בימינו י  הפירמידות: משה בנה מצבה ה
 יהיד המקים עם. אך יודעים אנו הברה הבונה עם, וזו — שליתותה של
 ההסתדרות בכל גילוייה: הארגוניים, המקצועיים, המשקיים, התתישבותייס
 והרוחניים. ואין להבין את כוחה והישגיה של ההסתדרות בלי לראות את
 שליתותה. בעתונות השוטמת את ההסתדרות אפשר למצוא תכופות פזמון
 הוזר: ברוך השם, הפועלים כבר הוכו בכל מקום בעולם, תם תוכו בגרמניה,
 הוכו באיטליה, גם באנגליה יש, ברוך השם, באלדוין, צ׳מברלין והאליפאכס.
 נשארה רק ארץ אתת, שבה מצא לו הסוציאליזם מפלט, ובה הוא מהזיק
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 ב״שלטוך ומקיים ״דיקטטורה״, והיא — ארץ-ישראל שלנו. ועל פ ר מקינן
 כל נביא ״לאומי״ בימינו. ועלי להודות: עם כל הגועל שמעוררים בנו
 שמהה זו לאיד הפועלים בעולם, כיסופים אלה לגךעדן שבו ניצלו
 הציביליזציה והתופש מסכנתם של הסוציאליסטים, עם כל הקרתנות המגוחכת
 שבאנתות אלה על ״שלטון״ פועלים בארץ — בארץ זו, שאין בה אף
 התהלה הוגנת של תוקי-הגנה על העובד, ושכל ״מם״ לאומי וסוציאלי הוא
 בגדר ״נדבה״ ומעשדרתםד אשר כל תקיף יכול להשתמט ממגו, והפקיד
 הקולוניאלי עומד הכן לימינם של תקיפי־העדה, של תקיפי כל העדות, לבל
 יבולע להם, הלילה, מתביעותיו של הפ^על — עם כל אלה מוצא אני
 גרעיךאמת בהתקנאות שהללו מתקנאים בכוהו של הפועל העברי בארץ.
. ולא רק בארצות אשר ף ; י א נ ב  בעולם כולו הננו, הפועלים, צ
 הפאשיזם השתרר עליהן. המלהמה בפאשיזם עשויה להרים את קרנו של
־  הפועל. במה דברים אמורים? אם הפועל מופיע — כולו, בכל מקום ־
 כחלוץ המלהמה הזאת, בכות עולמי דינמי ומדרבן. אולם תמלתמה התהילה
 בתנאים אתרים, עגומים ביותר, וחם שמוסיפים עדיין לפלג את לבותיחם
 של הפועלים בעולם כולו, והם שמוסיפים להתזיק את תנועת חפועליס

 בעולם במצב של צבא ניגף. מה בצע אם נתעלם מכד ז

 והנה, אמת נכון הדבר, האגף הארצישראלי של המהנה הניגף לא
 אבד. להיות ניגף. הוא גילה כוח עמידה יוצא מן הכלל וכוח יצירה יוצא
 מן הכלל. ויש איפוא יסוד לשוטמי ההסתדרות לתתקנא בחבריהם המצליתים
 ״שם״ ולתהות על כך שאלה, הסוציאליסטים, שהותזקו שלומיאלים בכל

 מקום, אינם מסכימים להיות לא־יוצלתים כאז•

 ואת סוד הנצתון של ההסתדרות (עם כל היותנו רתוקים עדיין
 מנצתון ממש), את סוד ההישגים הגדולים והבלתי־שכיתים שלה, יש לבקש
ת ו ר י ש ם ב ו • י ם ו ת ה י מ י ת  באותו הצירוף המופלא של ר
 ד.ה ז ו ן. ההסתדרות שלנו היא יהידה במינד. בין הסתדרויות פועלים
. בהעדותי לבירור בשאלות הסוציאליזם דיברתי ה מ ש • ה ג ת ו ר ד ת ס  כ ה
 על כד שבין ״הפרוגרמה של מינימום״ של המפלגות ובין ״הפרוגרמה של
 מכסימום״ היתה תהום רובצת ולא עברו עליה. היתד. להם פרוגרמה של
ם ופרוגרמה שלעתיד לבוא, תזון ופוליטיקד. ריאלית. אצלגו לא כך ו י  ה
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 היה. ואין לתלות את הדבר בצדקתנו או בהכמתנו. אצלנו היה החזון {לום
 ומקופל בתוד המעשה היום־יומי. מן הרגע שהנער העברי עלה על התוף
 ויצא לבקש עבודה בפרדם, מצא את עצמו בעמק עכור ובעולם החזון כאהד.

 מזינה זו של ההיאבקות היוכדיומית וההתירה אל ההזון, מזיגה
 המוגהת ביסודה של העליה החלוצית לארץ, טופהה בהתמדה על ידי הכוה
 הרעיוני שכיון את תנועת הפועלים הארצישראלית. והיא שמצאה את
ב שנשתלבו ענפי הפעולה המרובים ו ל י ש  ביטויה הארגוני והמעשי ב
. לא ״ד״פרדת הפונקציות״ וקריעתן זו מזו, כי אם ת ו ר ד ת ס ה  והשונים ב
 יהוד אברים מתאימים לכל ״פונקציה״ ושילובם של האברים בגוף ההי של
. שילוב זה לא קיפח שום צורך, אלא כל הצרכים נסתייעו ת ת א  ההסתדרות ה
 זה בזה. שילוב זה הפרה את רוחו ואת כוחו של הפועל. משל לענפים
 השונים במשק ההקלאי. בעל הענף, אם הוא ממולה ומפולפל, מבקש לתוכיה
 שהענף שלו הוא המפרנס, אלא שהוא מפסיד משותפותו עם שאר הענפים.
 אך המשק בכללותו יש לו חשבון אחר, חשבון התלות התדדית והקיום
, ההרגשה וההכרה כי בל מה ה מ ו א  ההדדי. ונטיעת המפעל בקרקע ה
 שבונה ומתקן כלל־הפועלים לטובת כלל־האומה הוא מתכות — הן ששיוו
 לפועל את הכוה הנפשי, את הרוממות התברתית, ועשוהו — גם בכל

.  תלאותיו התמריות — ל״מעמד עליון״, ״שולט״ בעם1

? ג י ש ה לא ה מ ג ו י ש ו — מה ה נ ד ו ה י  א

 ועוד זכינו למשהו אשר שום תנועת פועלים לא זכתת לו. בעשרים
 השנים, שבין מלהמה למלתמה, נטשה תנועת הפועלים בעולם את מגמת
 האיתור. פילוגים ופילוגי־פילוגים. איש אכל בשר רעתו. פלגות ההריבו
 זו את זו. וכל מי שיבוא ללמוד את סיבות הורבנו של הפועל בעולם בדור
 זה, ולא יסתפק בתירוצים מן המוכן, לא יוכל להתעלם מן המתלוקת שבתור
 המעמד, אשר פוררת את כוחו ועשתה שמות בנפשו והגבירה את תוצסת
 הצר הצורר, ואף סייעה לו בעקיפין ובמישרין. באותו פרק־זמן הלכנו אנחנו

!! 
 1 הרגשת הרוממות יש והיא מסתלפת ליהירות ושחצנות. אך אץ אנו עוסקים

ת הובה ומתכבדת בקלון הזולת, הרגשת הרוממות ק ר ו  עתה בהםתלפויות. היהירות פ
 מ ד ר ב נ ת את הכרת ההובה ומבקשת להעלות גם את הזולת.
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 מאיתור אל איתוד. אין אני צריר לומר עד כמה רחוק אני מלהיות מרוצה
 מן הקצב של ההליכה הזאת, ועד כמח חיקפם של תאיתודים אינו מנית את
 דעתי• אד גם לאתר כל העיכובים והתשתיות ותוםר־תשלימות והפלנגות
 ששרדה בנו — אץ להתעלם ממציאותו של קו זה העולה מעלה מעלה,

 עד שהתתיל להתעקם.

 מה ביקש ומה השיג — ומה לא השיג — האיהוד ההסתדרותי
ז ביקשגו להקיף כל אדם התי על עבודתו. רובן של ף ק י ״ ד  מבתיגת ה
 הסתדרויות פועלים בעולם הן ע י ר ו ג י ו ת. יש מעט איגודים כפריים. אגתגו
 ביקשנו לאתד את הכפר והעיר. אותו פילוג סוציאלי עמוק העושה, מימים
 קדומים, את העיר והכפר צרים זד. לזד. — חלקו גדול גם בתבוםותיה של
 תנועת הפועלים בעולם. ביקשנו להימנע ממנו, מתתילתגו. וגם הצלתגו
 במידה הגדולד. ביותר. ביקשנו לאחד את איש יגיע הכפים עם איש העבודה
 תרותנית. ידענו מה גדול האסון שבפילוג זה. דתינו את הדמגוגיה המצויה
 בכמה הסתדרויות פועלים הרואה במורה׳ בפקיד, בבעל האומנות תתפשית —
. דתינו את היהירות האריסטוקרטית המוגבלת ,  יסוד זר, השייד למהנה ״ההוא,
, המפחד פן יפסיד מעליונותו, מעצמיותו, ,  וההלודד. של ״הצוארון הלבן,
 מ״לאומיותו״, אם יתערב ב״המון תאסור״. בעולם הפקידות השגנו בזה לא
. ג ץ ו ת א השגנו. הסתדרות המורים עומדת מ  מעט. ודוקא בעולם המורים ל

 1 לבדילות הסתדרות המורים מעל הסתדרות העובדים גדולים חקרי לב. יש

 להניח כי גם בצרפת או בארצות הברית, למשל, מפולגים המורים באהדותיהם
 המדיניות והמפלגתיות ובהשקפותיהם הדתיות, ודבר זה לא מנע את הםתדרויותיהם
 מהצטרף אל בריתוודהעבודה. מהו השאור שבעיסה המעכב אצל מורינו ? אפשר היו
 ימים והמורים היו מתביישים להיות הברים לאיגוד פרופסיונלי, אך עתה הלא הנם
 לוחמים פרופםיונליםטים מובהקים. היו ימים ורבים מן המורים חשבו שרק חלק אהד
 מציבור הפועלים נאמן ללשון העברית ולא כלל־הפועלים, אך גם חששנות זו פג
 טעמה מזמן. ציבור המורים בארץ לא היה מעולם מעוד אהד, וגם באותם הימים
 הרחוקים שאוהבים להזכירם בגעגועים, ,,ימי ויתקין״, ימי ,,האוטונומיה״ בהצר בית-
 הספר לבנות, היו יסודות רחוקים למדי. אך את הטון נתנה הקרבה בץ הפועל לבין
 המורה, והיא היתד. לטובת שני הצדדים, והיא היתה ניכרת גם במלהמות העבודה
 העברית וגם במלהמת הלשון. כיצד השפיעה הבדילות על מצב המורה ועל מצב

 ההינוך ועל היהםים ההדדיים בישוב ז כדאי להשוב על כך.
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 הפצנו שאנשי־עבודה המהולקים בהשקפותיהם הפוליטיות יוכלו להימצא
 יהד. השגנו בזה לא מעט. הפצנו שבעלי השקפות דתיות שונות ימצאו את
 מקומם בהסתדרות. ואפשר יכולים אנו להתברר כי בתוך ההסתדרות יש
 יותר שלומי אמוני ישראל ושימרי־מצנה מאשר בכמה מפלגות דתיות. ודאי
 יש בקרבנו קיבוץ גלויות ופגישת שבטים יותר מאשר בכל ארגון

 אתר בישוב.
 ואף על פי כן איננו רשאים לשכות, שעם כל גידולגו וגידול כותנו
א השגנו את מלוא הפצנו. יש עדות עזובות, בנים תורנים לישוב.  ל
 ויש סתם פועלים בלתי־מאורגנים. ויש פועלים שהיו אתנו ופרשו. דש —

 מה שבולט ביותר — ארגוני פועלים יריבים להסתדרות.

 מכירים אנו את ההוגים המבקשים ״לשבור את ההסתדרות״ והמקימים
 לשם כד ארגוני־פועלים. אד מי שיוצא ידי חובתו באמירות מעין אלה
 מעיד על עצמו שהוא מסתפק במועט. ב״סענדדלשוף בלבד כלפי חאויב
 אין למנוע תתירות ופירודים. צריד גם להבין לנפש האדם מן ההוץ, לנפש
ך  האדם שבא מסביבה אהדת, ממנהגים ומושגים שונים מן המקובלים עלי
 לנפש העולה אשר לא התבשל בדוד התנועות שלנו בגולה. צריך שמעשינו
ו את פהדיהם ותששותיהם של אלה שמלפני בואם הוסתו ג י ס  ויחסינו י
 נגדנו. ולפי הכרתי אני לא עשינו זאת, לא ידענו לעשות. על כל פנים
 לא במידה מספקת. ולא תמיד היו אנשינו נאמנים לערכים אשר בהם

 דוגלת ההסתדרות.

 אתעכב על דוגמה אתת: ,.ה פ ו ע ל ה מ ז ר ת י״. בימי העלית השגית
 לא הבדלנו בץ פועלים חרדים ולא־הרדים. אפשר לא רבים היו בינינו
 פועלים תרדים׳ אד הם זכו בינינו לתברות ולהתתשבות, ולא היה להם שום
 צורר להתבדל. עם העליה השלישית נשתנח הדבר. נתרבה מספרם של
 העולים התרדים, ויהםם אלינו היה שלילי. הם לא ביקשו למצוא מקום
 בינינו, הם אף לא תבעו מאתנו דבר. הם התבדלו מאתנו, ומיד נמצא מי
 ששקד על ארגונם כמכשיר מתנגד לנו. עד היום עוד עומדת לעיני תמונה
 של תבורת מפירי־שביתה בתל־אביב. והתמונה פצעה את הלב. ידעתי
ם י ר כ ו  מתיר קריאה שבאמריקה היו משתמשים במהגרים יתודיס ״ירוקים״ ב
 אותם לעבוד במקום שפועלים שובתים. היה זה חילול שם ישראל.
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 אותם מהגרים מסכנים לא ידעו בין ימינם ושמאלם, והם לא תפצו בלתי
 אם להשתכר על פת־לתם, ושכרם — אבנים ומהלומות. אד לא ארכו הימים
 וגס הס נתסצאו בסביבה ההדשה ולימדו את המהגרים הבאים אהריהם את
 נימוסי המקום ואת תורת השביתה. והנה, לאהד כמה עשרות שנים, בתלי
 אביב, יהודים מפידי־שביתה! והבהורים הכשרים הללו, אשר כניסתם
ע ה ל ו צ י והג של ר ו א  לעבודה היתד. צריכה להיות בשבילם ובשבילנו מ
ד קבלן  הצטרפות אהים לעבודה ולגורל — נכנסים דרד שער־האשפות, די
 ששכר אותם על מנת שיפירו את שביתת הפועלים ״הכופרים״, והם עושים
 זאת כמי שמקיים מצנה! כזאת היתה התהלה אתת, אשר אני הייתי עד

ה מ ש ד. ה ה י ה ה ז א כ  לה. אולם ל

 זה הכלל: אפשר להקים ארגוךפועלים נגדנו׳ אד אי אפשר לקיימו
 זמן רב ככלי־שרת בידי הבעלים. אס הארגון איננו קיקיוני, אם האגשים
. אפשר לשגוא ל ע ו פ  מהזיקים מעמד בעבודה — עולת וצומת מתוכם ה
 את ההסתדרות׳ אד אי אפשר שלא ללמוד את לקתה. וגם אלה שמגדפים
 אותה שבע ביום אינם עושים דבר מקורי אלא מחקים אותה. ואין לד מוסד
 הסתדרותי שלא תמצא כנגדו מוסד (או שלט לפתות) באיזד. ארגון של
/ מה כותם  מיעוט, ואפילו כשאותו ארגון מלגלג על ״כוללים״ ועל ״קופות,
 ומה יצירתם ומה עזרתם של אותם ״המוסדות״ להבריהם — איגי יודע.
 אד מענין אותי לא השלט, כי אם ההבר. במידה שהם נעשים פועלים ותיים

 היי פועלים — צפים ועולים אצלם צרכים והלד־דוה של פועלים.

 ״הפועל המזרהי״ השתהרר במהרה מתורתם ומהשפעתם של מפירי•
 שביתה. במידה שהיו בין עסקניהם ממין זה — גלשו אל הרביזיוניסטים,
 ולאתר זמן לא רב גדל בתוכו הלק שהתערה בהיי־עבודה וביקש את דרכו
, שמואל־תיים לנדא, שרבים תזו  בהסתדרות. והיה ביניהם אדם תשוב אתד, ר
 לו עתידות, והוא תלם את הלום איהוד הפועלים והכנסת ״הפועל המזרתי״
 להסתדרות. כמה פעמים נזדמן לשיהה עם בךגוריון ועמדי, וראינו בו תוגדר
 דעות על פי דרכו, נאמן להשקפותיו הדתיות, ציוני טוב ומוקיר את
 ההסתדרות ורוצד. לראות את הפועל הדתי בתוכה. פטירתו ללא עת תיתה
 אבידה קשה לא רק ל״הפועל המזרתי״, כי אס גס לציונות וגס להסתדרות.

 נראה הדבר שלא תגית כמותו.
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 ובינתים קמה ב״הפועל המזרחי״ קבוצת הברים, וביניהם מראשיו,
 אשר נכנסו להסתדרות. הדבר היה כרוך בפירוד פנימי אצלם. הנכנסים
 ראו בזה נסיון. והיו מן הנשארים שאמרו להם: אם תצליתו — נבוא אהריכם.
 אד הם לא האריכו שבת אתנו. הזרו ופרשו. אינני יודע אם מישהו טרה
 לברר את הענין לעומקו. אם יכול אני לסמיך על רשמי, הרי שהם לא
 קבלו על ״מוסדות״, הם לא טענו טענות ״קיפוח״. אך היה דבר קשה מזת:

T 

 הם אמרו בי בחיים, מצד ״החבר מן השורה״, לא מצאו שום ״התתשבות״.
 לא איכשר דרא. אין ידיעותי בענין זה מספיקות, ואיני בא לדון. אפשר

T ד 

 שגס הכניסה וגם היציאה היה בהן מן ההפזון׳ אד עצם העובדה שאנשים
 שהפצו להיות הברים בהסתדרות, וגם לא ביקשו להטיל על אהרים את
 הרדותם, לא השו עצמם בטוב לאהד שנכנסו — יש בה כדי להציג את
 ״כלליותנו״ בסימךשאלה. היא מעמידה בספק את כנותנו, תהו ענין הרבה

 יותר מדאיג מכל התקפות של מתנגדים.
 דוגמה אתרת לפרישה היא פרישתם של הבית״רים. עודגי זוכר את
 הימים שבית״רים באו לארץ והיו נכנסים להסתדרות (וסופר לי כי בבית״ר
ה על העולים להיכנס לתסתדרות), ב  שבלטביה היתה קיימת תקנה, ש ה ו
 ובבנימינה היתה קיימת קבוצה בית״רית (כמדומה, ״מנורה״), שהבדיה ראו
 עצמם נאמנים לבית״ר ונאמנים להסתדרות. ואם תדפדפו בפרוטוכול של
 הועידה השלישית תמצאן את נאומו של ציר רביזיוניסטי, ד״ר ויינשל, שעם
 הדגישו את האידיאולוגיה הרביזיוניסטית, לא נמנע מלדבר בשבתה של
 ההסתדרות ואפילו של ״אוהל״ ו״דבר״. לא ההסתדרות תרתיקה את
 הבית״רים, ולא ״קיפותים״ דהו אותם, כי אם פקודה פוליטית מגבוה היא
ה על הבית״רים להיות הברים בהסתדרות, והיא שציותה עליהם ר ס א  ש
 הקמת הסתדרות עובדים ״לאומיים״, ועשתה את הפרודשביתות למצלה

 לאומית, והיא שנתנה לבית״ר אותו צביון שלא היה לה בתהילה.
, ר י כ ז ת  כןנת דברי בזה לא לקטרג על עצמנו או על זולתנו, כי אם ל
 ולא לתת לשכות, שההסתדרות לא השיגה את תפצה, שעליו הכריזה בשעת
 יסודה: להקיף את כל האנשים התיים על עבודתם. ההסתדרות היא כללית
 במגמתה׳ אד איננת כללית במציאותה. וכדי שתהא רשאית לומר: אמגס
 לא זכיתי עדיין להיות כללית, אך אני שואפת לכך — צריכה היא להאמין
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 בעצמח שחעיכובים חם לא בה, כי אם מחוצה לה, והיא מצדה מוכנה
 לעשות חכל כדי לקרב ולקבל בסבר פנים יפות ולקלוט ברוחב־לב את אלה

 חעומדים עדיין מבתוץ.

 כל אהד מאתנו בא מן הגולה וצרור משפטים קדומים באמתתתו.
 ולא בבת אחת הוא זורק אותם. ואלה שבאים עם משפטים קדומים נגד
 ההסתדרות, אם מבקשים לרעות אותם — או לרעוץ אותם — במקל־
 תובלים, מסייעים רק להזק אותם במשפטיהם הקדומים ובפהדיהם. וכשאנו
 מתבוננים בארגוני הפועלים השונים תייבים אנו לשאול את עצמנו: באיזו

 מידה אנו גרמנו לכד?
. תנועתם בתוץ־לארץ ,  אני רואה לפני את תברי ״המכבי הצעיר,
 היתד. רתוקה מערכי תנועת העבודה ומהודאה בזכויותיה של ההסתדרות.
 ולא מן הנמנע היה הדבר שיבואו לארץ כתלוצים, אד מתוך זרות גמורה
 להלוצים שקדמו להם, וישארו בזרותם, ובנו יראו דהלילים. ומובן, שהיו
 מוסיפים עוד ארגוךפועלים נפרד על הקודמים, ארגון ״מערבי״ אד קרה
 ״נם״, שהברים מהבד־הקבוצות, שפעלו כשליהים בחרךלארץ, נתמםרו
 לפעול בתוכם וקירבו אותם, ומתחו גשר בין מזרת למערב. ואנהנו שמהים

 לראותם עתד. מוצאים את דרכם, דדן״ איתוד, בתור חתסתדרות.

 עובדת בעלת חשיבות גדולה במובן זה הוא — ״תעובד חציוני״.
 מתיר כוחותיו הפנימיים, מתוך לבטים רבים, הגיע להסתדרות. שוס חוג
 מתוכנו לא ״טיפל״ בו, ואני נוטה להשוב ש״הנוער הציוני״ לא רצח כלל
 ש״יטפלו״ בו. תשש ודאי לכל השפעה יתירה מתוגי ההסתדרות ומצא את

 דרכו בכותותיו הוא, ובכל המכהנים נשאר שלם עם ההסתדרות.

? ם ע ת ה ר א ת ו ד ס מ ע נ  האם ה

 יש מי שהמפעל שלנו בעצמו מדבר אליו ברורות ואיננו זקוק לשוס
 הסברה וטיפול. 8ד המרתקים בין שבטי ישראל ובין מולדות אידיאולוגיות
 שונות של צעירי ישראל הס כל כד גדולים, שיש צידד לטפל בלי הרף
 בקירובם ובליכודם. ואילו היה רווה בקרבנו הטיפוס האנושי, היודע להביא
 את דברנו ל״רתוקים״ ־־- שמתר־מתרתיס עתידים הם להיות קרובים —
ד אני שליחים י כ  היתה גס ההסתדרות וגס הציונות כולה במצב אחר. !
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 בודדים של ההסתדרות שנתברכו בסגולה זו, באותו ״כשרון״ שחיה אצל
 האינטליגנציה הדוסית בשעה ש״הלכה אל העם״. בודדים כאלה היו בראשית
 הציוגות. וגם על יד עריסתו של ה״בוגד״ עמד טיפוס אגושי, מזיגה של
 תובבי־ציון וםוציאליסטיס, אשר מקומם לא הכירם לא בין בעלי־תבתים
 האמידים ולא בין האינטליגנטינדהמתבולליס. והס היו עושים עצמם
 ״פאקנטרעגער״ים, והיו מהזרים על העיירות עם צרורות של סידורים

 וםליתות וגם עם קונטרסי השכלת ותוברות סוציאליסטיות.

 ויש להרהר בדבר: מדוע לא גידלה התנועה התלוצית, שהיא לכאורה
 תנועה עממית בכל מהותה, אנשי-עם במובן זה, שיראו את האדם הקרוב
 לא רק במי שלבוש כמותם ונוהג כמותם ובךגיל שלהם, כי אם גם בסתם
 בני־אדם עמלים ורשים וטעונים רהמים ואהבה ועזרת־אתים׳ בין שתם
 עשויים להימצא אתנו במסגרת ארגונית יבין שאינם עשויים. האומנם אין
 בנו הצורר הנפשי לחושיט עזרת־אחים ללא כל ״חשבון״? האומנם אין
 מאמינים אצלנו ב״שלה להמך על פני המים״? מכיר אני מקרבנו שליח
י מתל־יוםף. הוא פעל ב״ההלוץ״ בקרפטורום, ק ם פ י ה ל מ ל  אחד, והוא ש
 והיד! מדילד בכפרים, בעיירות, בבתי־מדרשות, ושום מקום שבו מצויים
 יהודים לא היה זר לו. הוא תית מבקר ברצון אצל מפלגות מתנגדות. ובכל
 מקום היו מקשיבים לו, ובכל מקום היה רוכש אמון. אילו יחנה תגועתגו
 לגדל אנשים אשר יבינו כי כמה מן הניגודים המצויים אינם הכרתיים, כי
 אין כל הכרה שפועלים יהודים יהיו נגדנו, שיש כאן טעות, וטעות לעולם
 תוזרת, וטעויות יש לפזר ולפיד על ידי הסברה טובה וסבר פנים יפות
 וסבר ידים עוזרות — היינו ודאי קרובים יותר לאתדוודפועלים שלמה

 ביותר.

 אתדות פועלים נתקלת לא דק במניעות מן התוץ. יש גם מניעות
 פנימיות. וההסתגרות מתלבשת לעתים בלבוש של ״הכרה מעמדית״.
ב בהתמד את אהדוודהפועלים יש שתיא מתפרשת כהטפת י ה ר ה  התביעה ל
 ל״םהוודםוציאליזם״ התביעה שתנועת הפועלים המאורגנת תכיר באתריותה
־  לגבי שכבות סוציאליות, מאושרות פתות, אשר לא זכו להימצא במתיצתה ־
 יש והיא מתפרשת כ״פתות־נאמנות״ לעניני הפועלים. אכן, לא מעטים
 הס המכניסים גם לסוציאליזם את מושגי ״חיחום״ וההירארכיה החברתית.
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 והס חוששים להפסיד מיתוםם המעמדי או האידיאולוגי על ידי קרבה עם מי
 שלא זכה לעלות למדרגתם. מתוד ״נאמנות״ יתירה שוכהים הם כי הבשורה
 הגדולה של מעמד הפועלים אמרה, כי המעמד הנמוד שבתברה לא את עצמו

 בלבד ירים כי אם את ההברה כולה.

ף ו נ ק או מ ו ש י  ח

 אנתנו מבקשים את ה ה י ק ף הגדול. אך האם יש לראות את אתדות-
 הפועלים כדבר של היקף בלבד? יש מתארים את אתדות־הפועלים בדמות
 מסקר גדול דב־המונים פעם בשנה, כשמעל ראשי הצועדים מתנפנפים אותם
 הדגלים. והם נהנים למראה־עיניהס, ואפשר גם למשמע אזניהס, אם כי
 למשמע הנואמים השוניפ מעל הבימה האתת אין אדם יודע לסה הם
 מתכוונים, אם להכרזה על האהנה או להצגת ראלה של ריב־אהים וקנאת•
 אחים, כשהאהנה נתבאת והריב בוקע ועולה. אם זו המטרה — מסקר —
 אזי כל תישוק רתב יכול לשמש מסגרת לאיתור. אד אתדות־חפועלים הן
 דרושה לא לשם ראלה, כי אם לשם ע ש יה, ולא עשיה תד־פעמית בשעת
 הדנה והתעוררות, כי אס עשיה מתמדת לימים רבים והליכה על פני תתתתים
 בנתיבות ההיים הנפתלות. אתדות אשר אין עמה כות ביצוע — מה
, היוצקת את החזון לתוך ה מ י ש ג  נעשה בה? אנהנו צריכים לאהדות מ
, ה ל ו  העשיה תיונדיומית. לסיכד אין ההסתדרות מביאת לפרט אתדות ז
 קלודעומס, כי אם אהדות שעולה ביוקר, שמטילח חובות, שמוסיפה ותובעת,
 אתדות המתייבת סולידריות במלהמה ובסבל, עזרה תדדית בשיעורים
 מותשים, אתריות לבטחון, שותפות בתינוד ובתנהלת הלשון לעם, קליטת
 עליד׳ מתמדת, יצירת הון לרשות הכלל. ובשעות פורענות היא באה ומוסיפה

 נטל, מתובת ״משען״ ו״פדיון עבודה״ ועד הגיוס.

 ספק אם יש בעולם הסתדרות פועלים תפשית, וולונטרית, התלויה
 כולה ברצון הבדיה, שהם תפשים לצאת הימנה כל אימת שירצו, והיא
 מקיימת אחדות כזאת, ממשית ומתייבת ומגבשת בידי הכלל כות ביצוע
 רב. חרבה ממה שההסתדרות עושה בכוהה זח תועבר לעינינו בימי ״הירת״
ח עושה בכוחח זה נ נ י א  ואני סטור מתבליט זאת. אני רגיש למה ש

 אתעכב הפעם על שני דברים.
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ע ר ז ו ך נ נ ח ת ל ו ר ד ת ס ה ת ה י א ש ר  ה

 ההסתדרות והדור הצעיר בארץ. היש לה לחםתדרות שלנו חובות
 הינוכיות? כלל־הפועלים, האם אהראי הוא לנער ולנערה הגדלים בארץ
 או שזהו ענין היוצא מתהומיו? כי ההסתדרות איננה צריכה להכניס את
 קטמה בענינים אלה שמעתי לא רק מפי מתנגדי ההסתדרות, כי אם מפי
 הבדיה, ולא מפי הברים האדישים להינוד הנוער, אלא מפי הברים הסבורים
 כי הם יודעים כיצד להגר נוער, ולפיכך הם רשאים, וההסתדרות איננה

 יודעת, ואיננה רשאית.
 לפני כשבע־עשרה שנה קמה תסיסה בקרב קצת נערים עובדים
 בתל־אביב. הם דפקו על פתהס של אילו הברים בהסתדרות. והוקמה
 הסתדרות הנוער העובד. אותם ההבדים היו נמנים עם מפלגת מסוימת, אד
 הם לא ראו מתפקידם לעשות מן הנערים הללו אנשי־מפלגה קטנים. הם
 היו סבורים כי תינוך מפלגתי יש לו מקום בגיל מבוגר, וכי אין להקים
 מתיצות מפלגתיות בין נוער לנוער, וכי ההסתדרות ראוי לה שתשקוד
 על תקנתם ואף על תינוכם של מי שעתידים לתיות הבדיה, ולפיכד כיונו
 את הנערים האלה לא להקמת הסתדרות נוער מפלגתית, כי אם ליצירת
 בדיה הדשה ומשונה ששום הסתדרות מקצועית אינה יודעת דוגמתת: לא
 סקציה של נוער על יד האגודה המקצועית, כי אם הסתדרות נוער עובד״
 בעלת תפקידים מקצועיים וחינוכיים והתישבותיים. אסשר שאותם תתברים
 הוכיחו בזח שאינם מבינים לרוח הזמן״ המשליט בכל יתם פוליטי•
 אוטיליטריםטי לנוער: האדם הצעיר אינו מטרה לעצמו, אלא הוא נועד
ד גבור י  לשמש את מי שמצלית ומקדים לרתום אותו בעגלתו. ״כחצים נ
 כן בני הנעורים. אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מחם״1. ואם בימים
 שכל גוף פוליטי וכל גוש ישובי טורח להכין מן הנוער ״תיל־מילואיס״
־ לא לעם, לא לכלל, כי אם לגוף ולגוש — באים אנשים ומארגנים  מוגדר ־
 נוער ומתנכיס אותו לא כאתוזת־נתלה לעצמם, כי אם כנוער הסתדרותי-
 כללי, אשר עוד הדרך פתותה לפניו לתכרעות ולהגדרה עצמית — ודאי

 1 [תהילים קכ*ז, ד׳]



ן ו ם ל נ צ  204 נ. כ

 שהם תשודים על מזימת מפלגתית ועל מעשה צביעות וחתירה. ולפיכן
 לא עברה אפילו ועידת אחת של ההסתדרות שבה לא נעשה הנםיון לקר1א
 תנר על הנוער העובד ולפסול את כנותו. אף על פי כן, כען שברגע מסוים
 לא נמנעה ההסתדרות מעשות מה שהיא השבה לתוגן ולרצוי, נוצרת אותת
 הסתדרות נוער ארצישראלית, אשר אילמלא היא ודאי שאלפי נערים
 ונערות לא היו מוצאים את דרכם אל תנועת־העבודה ואל תיי־תרבות, ואל

 חמפעל חחלוצי לא כל שכן.

 לרעתו של הנוער ה ל ו מ ד לא נמצאה קבוצת נערים לומדים שתמצא
 את דרכה במישרין אל ההסתדרות, וההסתדרות עצמה לא היה בה עוז•
 המחשבה לומר: כשם שנהגנו בנוער העובד עלינו לנהוג גם בנוער הלומד.
 תובת הטיפול בנוער איננה תלויה ב״מוצא״ — אם מוצא פדוליטרי או
 מוצא בעל־ביתי או אינטליגנטי. כל ילד בארץ-ישראל הנהו מועמד לתיי-
 עבודה, וכל ילד שיוצא' בהתבגרו לתדבות־בטלה וריקנות הריהו אבידה
 שאינה חוזרת. וההסתדרות אי אפשר לה שתהיה פטורה מלשקוד על ההינוך

 ההלוצי של הנוער העברי בארץ.

 ואל יהיה הדבר הזה קל בעינינו. הנער יליד־הארץ, אשר אבותיו
 תתרו אל תוך המולדת, אורבת לו סכנת תלישות ויבושת נפשית וירידה
 ,מצרימה• אל נתעלם מכך. בימי העליה השניה קיטרגנו על ילדי הישוב
 הישן ועל ילדי האברים, תמםתובבים במלוני קתיר ובירות ופרים ונודדים
 לאמריקה ולאוסטרליה. רק רגע־הט נדמה היה שהמצב נשתנה לטובה. והזר
 הגלגל. ילידי הארץ וחניכי הארץ, מצפת ומירושלים, בני־בניהם של אנשי
 ביל״ו וראשוני ראשון, ואתם בני תל־אביב והיפה, תלמידי כל מיני בתי-
 ספר בארץ-ישראל — צר להם המקום בארץ והס בותריס להיות צוענים
 ״בעולם הגדול״. כולם, כמובן, מלאים ״כשרונות״, וכולם שואפים דעת,
 וכולם מבקשים ״גדולות, ואין עינם ולבם אלא אל ״המדע״ ואל ״האמנות״
 ואל ״המרתב״. כל אתד מאתנו שמזדמן להיץ-לארץ מוצא ״ארץ-
 ישראליים״ בכל מקום. לעתים נדמה לך שהם מרובים בהוץ-לארץ מאשר
י מימי ק ם נ ל י מ ה ם ש  בארץ. תקראו ב״הארץ״ את דשמי־המםע של מ
 המלהמה ותעכתו: אץ עיר ואין כפר ואין תתנה שהוא מזדמן לשם —
 שאין מזדמנים לו ״״בני הארץ״ שגשתקעו שם, ולא יהודים סתם, כי אם
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 מיותםים, בני״אבות, נושאי שמוודמשפהה שנעשו היסטוריים בתולדות
 הישוב.

 והאם צריד לעזוב את הארץ דוקא כדי להתכחש למורשת התלוצית
. אפשר גם בארץ ץ ר א ת ה ב א ו ז ע ר ל ש פ ץ א ר א ם ב  של האבות ז ג
 לעבוד לבעל, להתמכר לקריריזם, לםפםרות ולבנדיטיזם הוקי ובלתי־תוקי,
 וכן נוכחנו שגם הארץ יכולה לשמש פרוזדור לטמיעה. ראינו טמיעה של
 דביקות בהברה ״הגבוהה״, באנגלים, וראינו טמיעה של דביקות בהברה
 ״הנמוכה״, בערבים. והאם לא עמדו בשורות התתירה האנטי־ציובית מבניהם

 של בוני הישוב, הישן וההדש?

 בתחומינו אנו אולי עוד איבנו מרגישים בכל חומר השאלה. אן־
 היא תגיע גם עדינו. כיצד יעמוד ה״דוד השני״ בפני השדפון חנסשי האורב
 לו — התשובה תהיה מכרעת בגורל המפעל ההלוצי. ודרר־התיים של הגוער

 הנדל בארץ תהיה מכרעת בגורל הישוב.

 הרשאית ההסתדרות להפקיע את עצמה מן הדאגה הזאת? ומי הוא
 הרשאי להפקיע אותה?

 יש תוגים בהסתדרות הפועלים בקרב הגוער, ולהם הישגים מסוימים.
־  במידה שהם מוציאים אילו עשרות נערים ונערות בשנה לתיים תלוציים ־
 תבוא עליהם ברכח. יש חוגים אשר אין להם הישגים בקרב הנוער, אד
 הם סבורים כי לא אבדה תקנתם. כאלה כן אלה עוינים כל פעולה תינוכית
 שההסתדרות עושה או מתכוונת לעשות, מתוך הנחה שהפעולה תיעשה ברות

T 

 ״הרוב״. מוטב שהפעולה לא תיעשה כלל ובלבד שלא תיעשה ברות ״הרוב״.
 לפיכך הם מתנגדים לכך שההסתדרות תטיל את כוחה הגדול על כף
 המאזנים בהיי הדור הצעיר בארץ. נראה לי כי התנגדות זו נשענת על
 כמה הנהות־יםוד: ראשית, שאת הדמות הפוליטית והאידיאולוגית והמסלגתית
 של האדם יש לעצב לא בגיל ההתבגרות, כי אם בגיל מוקדם הרבה יותר!
 שנית, אם הדבר לא יעשה בגיל זה יצא שכר ההינוד בהפסדו! ושלישית,
 שבמסגרת הכוללת של ההסתדרות אין להם אפשרות להגיע להשפעה
 הרצויה. לפיכך מעדיפים הם שהפעולה לא תיעשה כלל (מחוץ למה שהם
 מספיקים לעשות בתהומיהם הם) ושאלםים, ואולי רבבות, נערים וגערות
 בארץ לא יקבלו את ההדרכה שההסתדרות בכוהה לתת להם. הם מתשיבים
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 כל בד את ההפרשים האידיאולוגיים המצויים בין הלקי ההסתדרות השובים׳
 עד שהם בוהרים שההסתדרות בכללותה לא ״תתערב״ ותשאיר את הגוער
 לאידיאולוגיות ״הרחוב״. ויש הרדים מאד לכיוון המעמדי בתיבוך ואין
 ההסתדרות באמבה עליהם, לפיכך מעדיפים הם שההסתדרות תותר על
ר המעמד — ו ת ב  תיבוד הבוער, ואז תהיה דרד הבוער א ל מעמד הפועלים ו

 מובטתת ביותר.

ה ל ו ג ה ה ב ר ח ם נ ר ט  ב

 דוגמה שניה: פעולתנו התינוכית בגולה. אף על פי שהמלחמה צימצמה
 עד לאפם את אפשרות פעולתנו והושיבה כמה שליהים שלבו במתנות-
 הסגר, אץ השאלה פותתת, הן כדוגמה להבהרת בעיותינו הפנימיות ותן
 מפגי תשיבותה המעשית ביום בו נוכל לתדש את פעולתנו. יבוא יום ואגו
 בצטיד לפעול במלוא כותותיבו. מי יודע איזה עולם רותני נמצא על תורבות
 הקיבוצים היהודיים, ואם במצא את הדברים והפותות לרפא את ההריסות

 הבסשיות של המהבה אשר ישאר לפליטה.

 שלא בעמדתה לגבי הפעולה ההיבוכית בארץ היתד. עמדתה של
 ההסתדרות לגבי הפעולה התיבוכית בגולה. ידעה ההסתדרות כי עליה
 הדבר, כי אין היא יכולה לםמוד על הגולה, שמעצמת תתן את האבשים
 הדרושים לבגץ הארץ. ולפיכך קיבלה ההסתדרות על עצמת את הטיפול

 בחיניד ההלוצי בגולה, ונתנה לכד תקציבים וספרות ושליתים.

 כיצד עשתה ההסתדרות את פעולתה זאת? אין בידי להיכנס בדיון
ב ההינוד, אם היה עשוי להפיק כל מה שניתן לתפיק מן הנוער י  על ט
 היהודי, מבתינה תלוצית ותיםון כותות הנפש והכשרת רותנית לצרכי
 הבנץ וההיאבקות. ודאי כי רובי שליתינו פעלו במיטב הבננות. אד ההסתדרות
 מת ידעת על טיב פעולתם? האם הדריכה את מדריכיה, האם כיונה את
 פעולות שליהיה, הידעה על תםדון או מעונת בפעולתם וביקשה לתקן?
 לא היה בהסתדרות שום מוסד מכוץ ומדריד, שיכשיר שליתים, שיקבע
 מי ראוי ומי אינו ראוי לתיות שליה התםתדרות. ההסתדרות ויתרה על
 זכות הפיקוה שלה, על תביעת דיךוהשבון. כל מה שעושה השלית נעשד,
 ב ש מ ה של ההסתדרות, נזקף על תשבונה. אד את ה ה ו ר א ו ת היה מקבל
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 מן חחוג אשר עמו חוא קשור. החוג חוא אשר קבע כי הוא ראוי לשליחות,
 ובפניו יש לו הדגשת אתריות ממש, ובפניו עתיד חוא למסור דיךוחשבון
 ממש. אינני יודע מקרה שהד״םתדרות ההזירה שליה, מפני שדעתה לא היתד.
 נוחה הימנו. אך יודע אני מקרים שהופסקה פעולתם של שליתים, מפני
 שההוג אשר ממנו באו לא היה מרוצה מפעולתם. וחגיגודים בין שליחים
 של ההסתדרות האתת היו כמעט תמיד ניגודים של הוגים, של תשקפות־
 תוגים ואינטרםי״חוגים. והמחלוקת מסביב לגיגודיס הללו התנהלה גם כן
ת של ההסתדרות. עצם הניגודים הללו, בהלקם הגדול על ״ספירות״ מ ש  ב
 השפעה״, היה בהם כדי להכאיב. אך מכאיבה יותר היתת עמידתת של
 ההסתדרות מול אש המחלוקת של שליהיה. ההסתדרות רבת־הכוה, אדונת
 כל המעשים, עמדת תםרת־אונים ונטולת בטהון פנימי. הסקירה במו ידיה
י של ב י ט ק  את סמכותה. היה מעשה ובמסיבת אתת דרשתי יהם א
 ההסתדרות וקבלת אתריות על הנעשה בשמה בגולה, ואמרתי: דרושת עין
 צופיה של ההסתדרות. משהגיעו דברי לאזני חברים בגולה נתקבלה משם
 קובלנה מרת, כתובה בידי אהד מטובי ההברים: איזה עלבון, איזה אי־
 אמון! עד היכן הגענו, דורשים כבר עין צופיה על השליהים! משהםכינו
 לכד שההסתדרות מותלת על סמכותה ומסתפקת באתריות פורמלית, נתקבל
 עצם הרצון לאהריות ולפיקות כ״התערבות״ בלתי־הוקית, כ״עלבוך,

 כנטילת שררה.

 שיהה שניה

ה י ר ב ח ת ל ו ר ד ת ס ה ן ה י  ב

 בתוך מצוקת לם״יום ובתוך טרדות יוס־יום אין הלב מתפנה לתוש
 את כל כובד הנםיון שבו אנו מתנסים. עצם אמונתנו עומדת בנםיון. הן
 דור־איוב אנהנו, ומה שמתהולל בשנים אלה על ראשנו — ועל ראש
 העולם — מעמיד בםימךשאלה את כל היקר לנו. אם אין תלקנו עם סוגי
 בני־אדס שהם מטיבם בוטהים על שיגרתם או שאננים על כפירתם — לא
 נדע שקט, אלא אם כן נוכית לעצמנו את כותת ואת אמיתה של תנועתנו.
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 מסופר ביהודי ממגורשי ספרד, אשר הפורענויות ניתכו עליו בזו אחר זו,
 וכל היקר ללבו ניטל ממנו, והוא בשלו: ריבונו־של-עולם, יודע אני שאין
 אתת מתכוון אלא לנסותני, להינם אתה טורת, לא תפעל אצלי כלום,
 ביחדותי אני עומד. כוזדאמונה זה דרוש לנו עתה, אותו אני מבקש ומת

 שאני מוצא אינו מספיק לי.
 תסץ אני לראות את ההסתדרות במצודת האמונה חיוצרת, בתתנלמות
 הדינמיות התלוצית. הביקורת הרבה הנשמעת מכל צד, ושמענוה גם
/ מכוונת לליקויים גדולים וקטנים בפעולת ״המכונה״ ההסתדרותית.  ב״ירה,
 אך אילו גם מצאנו שכל הברגים הנם כשורה לא היה בזה כדי להנית את
 דעתנו. אם נהלש הכוה הדינמי של ההסתדרות, אס היא הדלה להיות
 להבריה סמל האקטיביזם ההתישבותי והמדיני וההדדיות התברית, אם נפגמה

ה שהתבר רואה את הםתדרותו, הרי שנפגמה ההסתדרות. י א ר  ה
 אין ההסתדרות יכולת להתקיים על יהס פורמלי בלבד בינה לבין
 הבדיה. לא הרי הבדזדמתודהידות כתבדזדמתוד־כפיה. כל הברה דורשת
 לקיומה — מהברית או מנתיניה, או מעבדיה — עמל, מסים, קרבנותן
 אלא שהברדרשל-כפיה אינה זקוקה דוקא לאמון ולאהבה בכדי שתתקיים.
 עתים מצויים לה גם אלה, ואפילו בצורה גדושה׳ אד גם מלבד אלה יש
 לה על מה שתישען: על ההוק ועל השררה ועל השרירות המזוינת שאין
 להרהר אהריה, על הפתד ועל ההרגל, על סתימודהפה ועל כוודתמשתית.
/ וגם את ה״אהבה״  כל עוד לא נפרצו תומותיה עובדים אותה ״מיראת,
 יודעת היא להטיל בכפיה. לא כן הברה הקיימת על הרצון תחפשי. משענה
ב הבדיה. אין לה קיום אם אין דבקים בה לאהבה. לא זו בלבד שאין ל  ב
 אתה כל אלה מכשירי־התבלה, אשר בהם מסתייעת חברת־הכסיה, אלא
 שחיא עצמח, בתיותה נבנית על הוסש הדעה והויכוח והביקורת, משמשת
 גם את מתנגדיה וסותתת למתה את השערים בפני חאויב. כי חופש־חדעח
 פירושו הופש ההבעה והתעמולה גם לדעה הבלתי־צודקת, ותופש הביקורת
 פירושו תופש גם לביקורת הבלתי־הוגנת. פירוש הדברים שההכרה אינה
ה ה להפלות בין דעה טובה לדעת רעת, ותיא מוסרת את ו כ  משתמשת ב
 ההבחנה להבריח, להם בלבד. היא עצמה נותנת חופש גמור למלתמת
 בעיקריה, לכפירה באמונתה, גם למדנים, לסילופי־אמת, לתתירה תתתיה.

T 
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 כדי להעביר מעצמה את סכנת העריצות וכפיית־הדעות בותרת תברת החירות
 לעמוד פרוזה בפני הסכנות העצומות של הדמגוגיה — המבקשת ליתנות
 מכל היתרונות של הדמוקרטיה — והתתידה במזיד מבפנים. ובעמידתה
 על נפשה בפני אויב אין לה לתברת־התירות אלא הבדיה, לא יהא לה קיום
, אם זיקתם להכרתם ולערכיה היא מן ה ת ם א י ה ד ז ה מ י ד ב  אם אין ה
 השפר. ולתוץ. ואם תברת־התירות דואגת לעתידה ומבקשת שיהיה בה תכוה
 לעמוד בפני כל הקמים עליה, מתוץ ומבית, תרי תיא תייבת לנטוע בלב
 הברית את הכרת תברותם, שתברותם לא תהיה דבר שבפורמליות אלא
 דבר שבהכרה וברצון ובאהבה, שירגישו עצמם שותפים מלאים, המוקירים
 את זכויותיהם ואת תוביתיהס והמרגישים באתריותם המלאה לקיומה

 של ההברה.

 דברים אלה אמורים במדינה דמוקרטית, שאף על פי כן כמה מכשירי•
 תובת עומדים לעזרתה. בתנועה שכולת רשות על אתת כמה וכמה. כל
 תנועה יש לה תקוסת־ראשית שלה, וראשוניה נושאים בלבם הרגשה שתיא
. לסיכד הם יודעים את ה ר י צ י ת ל ו פ ת ו ש ת ה ש ג ר  אם כל נאמנות: ה
 שמהודהנתינת, נתינה בגוף ובנפש. וגם את שגיאותיה וכשלובותיד. של
 התנועה הם נושאים כאשר ישא אדם את כשלונותיו שלו. זכתה התנועה
 הרי היא נעשית ״כות״, אבן שואבת לרבים. גידולה זה של התנועה, אשר
 אליו היא תותרת, הוא גם המבהן הקשה שלה. כי רבים מן הבאים לתםות
 בצלה רואים עצמם כמי שבא אל המוכן, אין להם הרגשת תשותפות הזאת
 להתהוות, אינם רואים את התנועה כדבר הצומת מתוכם אלא כדבר שמהוץ
 להם, אין לתם הרגשת אתריותם הם לתקלות, ובכל מקרה של שגיאה או
 כשלון לא יכבד עליהם לתלות את הקולר בה, בתנועתם. ובזאת תיבתן
 התנועה, אם היא יודעת להפוד את תבאים, את המועםפים, את הגדלים על

. ם י ר ו מ ם ג י פ ת ו ש  ברכיה, ל

 היו ימים והיינו מעטים והלשים. היינו מאות. שמחנו הרבה כשהיינו
 אלפים מועטים. התבר לא קיבל הרבה מן ההסתדרות. מבהינה תמרית ודאי
 לא קיבל הרבה. אפשר עמדה לימינו בשעות מיותרות, אך מה מעט תיתה
 יכולה לתת לו בהיי יום־יום. והוא הית נותן לתסתדרות הרבה — בגופו
 ובעמלו, בתיי־נפשו, בפרוטותיו הדלות, בםבל מנותן־העבודה ובסבל מן
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 הציבור הסובב. ותמורת זאת כמה היה מקבל מן ההסתדרות במובן הנפשי!
 האדם הגלמוד בארץ הדשה, בישוב זר, מצא הברות, מצא הום נפשי, מצא
ה י ז ה. הוא קיבל הלק ונהלה בדבר גד1ל, געשת שותף ליצירה, בעלים  א
 ליצירה קולקטיבית. האין הרגשה זו פרתתת והולכת בקרבנו? האין היא
 נשארת נהלת מעטים בלבד ? ואיני רואה מצד ההסתדרות ומצד ציבור ההברים
 מלוא היאבקות בסכנה זו, שהיא מסוכנת לנו מכל סכנה ציבורית־תיצונית.

ן ו צ ר ל מ ו ע ־ ת ל ב  ק

 הניתנת אידיאה גדולה להגשמה מבלי ש ה מ ו נ י ה הדוגלים בה יהיו
 מוכנים לקרבנות גדולים? רעה הולד. היא בתנועות שהן מהנכות את
 הבריהן על כד ש ה צ ד ה ש נ י — הוא יהיה אנוס לתקריב קרבנות גדולים.
 משגה כבד הוא — וכבר עלה במהיר עצום — שהמוני פועלים מתהנכים
ה שאין לו לפועל אלא להכרית את הבורגנות שתוציא את י פ ו ט ו א  על ה
 בלעה מפיה, שתהזיר מה שתמסד. וצברה — והפועל יצא ויאסוף מלוא־
. עד שהצד השני יהיה אנוס להביא את קרבנו א ו ש ־ ת ו ק  ספניו. זוהי ת
 הייב הצד הלוהם להביא הוא עצמו קרבנות עצומים, ולא יסתפק בכד
 שגיבוריו ההולכים לפניו עושים בשמו. ואם לא ידענו זאת קודם הייבים
 אנו ללמוד זאת מלקה השנים האתרונות. הפועל לא נתחנך לתת הרבה
ו בשביל הגשמת החזון הסוציאליסטי, ולא נתן אפילו מעט, וסופו נ ו צ ר  מ
ת הגשמתו. י י ת  שנתן מאונס הרבזדהרבה, אפשר את כל אשר לו, בשביל ד
, לא ת ו ל ק  לולא היתד. התעמולה של התנועות הציבוריות מבקשת את ה
 היתד. ההטפה הציונית מסבירה ליהודים באיזה זול ובאיזו קלות ניתן
 לרכוש מדינה לעס, ואילו עסקים טובים אפשר לעשות בארץ־ישראל, כי
 אם היתד. אומרת ליהודי: אם אין אתה מסוגל להקריב כספים, להרבות
 עמל ולסכן חיים למען תירות ישראל ויציאה מן תגלות — תתן פי כמה
 וכמת, תתן את כל אשר לד, למען שעבודך וחורבנך. וההטפה הסוציאליסטית
 לא היתד. מוזילד. כל כד את ההשתייכות לתנועת־הפועלים, ולא היתה מהנה
 את הפועל בתיאורים ורודים של המהלך הקצר והדןלק אל הסוציאליזם, אם
 בעגלת־הפרלמנטריזם ואם בקפיצת־הדרד של הבריקדה, אלא היתד. תובעת
 ממנו מאמצים מרובים, מאמצי עזרה הדדית ומאמצי לימוד ומתשבת
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 ונכונות לקרבנות, והיתד. אומרת לו לפועל: אם איבד מסוגל להביא קרבנות
ן למען קרב את הסוציאליזם — תביא קרבגות גדולים פי ו צ ר  גדולים מ

 כמה למען ד ת י י ת הסוציאליזם לימים רבים, למען עבדות ניצתת!

 זכות היא לתנועת הפועלים בארץ, שמעולם לא הבטיחה להבריה
 נצתונות קלים, שלא תלתה את הזונה בקפיצת־הדרך, ועם כל זיקתה
 הנפשית לתנועת־הפועלים בעולם לא השליכה עליה את יהבה שהיא תעשה
 למעננו את מלאכתנו. אך שגיאה כבדה היא מצד ההסתדרות שהמעיטה
 בחינוך חבריה וגם בהינוך עובדיה. זיקת החבר להםתדרותו אינה קרן
 עולמית, שאינה כלה ואינה נפסדת. היא טעונה טיפוח, ואפילו ריבוי. ברגע
 שהזיקה נפגמת והחבר מתתיל לראות את ההסתדרות כדבר תיצוני —

 מתערער קיומה.

ם י ב ר ן ה ו ל ק ת ב ו ד ב כ ת  ה

 וראינו שאין לו צורך לאדם שיפסול את ערכי התנועה כדי שיפסול
 את התנועה עצמה. אדרבא, יש שמתוך הכרזה על נאמנות יתירה לערכים
 בא אדם לידי הפרזה בגנותה של ההסתדרות. עתים אני שומע דיבורים
ו של הפועל וכמה ההיפך מאהבה י כ ר ע  ותושב: איזו שפעת אהבה ל
ם שמקיים אותם בגופו, איזו אהבה מודגשת לאידיאת של ההסתדרות ד א  ל

 ואיזה הוםר־אהבה להסתדרות עצמה.
 אילו היתד. זו תופעה בודדת לא הייתי רואה לדבר בה. הן בכל
 ציבור יש יושבי־קרנות, ואפשר זו הנאתם היהידה שאינם משאירים מתום
 במה שעולה על לשונם. אד זו תופעה הנותנת את הגון לתיינו הציבוריים.
 הן אין עושים אצלנו כמעט פעולה ״מתנכת״ מבלי להתכבד בקלונה של
 ההסתדרות. הן מדריכי־נוער ומהנכי־הרבים בעל־פה ובכתב מהנכים לערכי
 ההסתדרות על ידי שהם מסבירים השכם והערב שבהםתדרות עצמה אין
 מתום ואינה ראויה אלא להוקעה ולהצלפה בכל יום תמיד. ואין המדריכים
 והנואמים והכותבים מרגישים בכך, שאם הם מדברים אמת אי אפשר שלא
 יסיקו את המסקנה כי הסתדרות כזאת אינה ראויה לאהבה, ואם אינה

 ראויה לאהבה — אינה ראויה שתתקיים.

 את המסקנה הזאת אינם מסיקים, אולם את תזיקד. לתםתדרות בלב
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 שומעיהם הם מערערים: לא לנו- לא לנו ההסתדרות. מעט הטיב שבד.
 הוא דבר המובן מאליו, והוא, כמובן, נתלת הכלל• אד תקלותיה ותטאית,
 שעצמו מספור, לא שלנו. לעולם אין אבהנו התוטאים, ולא לנו ההטאים,

 כי אם למישהו אתר, שהוא ״בעל״ התםתדרות.

 דרד זו הרואה את עיקר התיניד בהתרעה על הפגימות, אם מתור
 ניפוהן ואם מתון־ קבלת הטוב כדבר המובן מאליו שאינו טעון הבלטה,
 נזונית בהרבה מן הבטהון העצמי של המתריעים שהם הם מהרים בתנועת
י תמהנה. ומי שנוטל לעצמו את עטרת נ פ  הפועלים ״אננגרד״ ההולד ל

 האננגרדיות מזכה את עצמו בכמה זכויות.

 לא אכניס את ראשי עכשיו בשאלה הגדולה כשלעצמה, מה צרין•
 לתלת היתם בין ״ד״אוננרד״ (בעברית פשוטת: חלוץ) של התנועה ובין

 כלל-התנועה, אד לרגל הענין שאני דן בו אוסר מלים אתדות.

ו ל ו ם כ י ל ע ו פ ד ה מ ע  אף על פי שהםוציאליזם רואה את מ
 כנושא ההתקדמות התברתית, והוא דוגל בתנועת־המונים ולא בכת מהפכנים
ד עושים צ י  יתידי־םגולת, עדיין לא ניתנה תשובה מספקת לשאלה: כ
 את המעמד כולו, מהמון אינרטי ואדיש ומפגר, למהנה יוצר וכובש ומתקדם.
 יש נמלטים מן השאלה הקשה על יחי שמבקשים אהיזה באיזה תלק של
 התנועה, שהוא מסור ביותר לאידיאה, ושהוא מזדהה לא עם האינטרסים
 הקטנים והארעיים של אתת השכבות בציבור הפועלים כי אם עם האינטרסים
 הגדולים ההיםטודיינדהסהפכניים של כלל־המעמד. שאלה היא, אם ישנם
 סימנים א ו ב י ק ט י ב י י ם שלפיהם יוכר ה״אונגרד״. בתוך מעמד הפועלים
 מתהוים גופים ציבוריים שונים, אשר כל אהד מהם סתשיב את עצמו
 כ״אננגרד״, ולעתים אנתנו עדים למריבות מרות מסביב לנטילודגדולה זו.

? ״ ת ו י ד ר ג נ נ א ן על * י ל ו פ ו נ ו י מ מ  ל

 אין אני נוטה להאמין במונופולין כולל על תפקיד אננגרדי. על כל
 פנים לא בהכתרת עצמית תלוי הדבר. כל עין בלתי־משותדת תבהין בגרעינים
 אוננרדייס שונים המפוזרים על פני השדה הרהב של תנועתנו, משל גופים
 שונים, ואפילו משל יהירים. דש מי שממלא תפקיד מקדם לגבי נקודה
 אתת ומשמש מעכב בנקודה אתרת. דש מי שעשה שליתות אנננרדית
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. וסימן מובהק אחד הוצאתי מלקח ם ו י ל ואיננו עושה אותה ה ו מ ת  א
 השנים האתרונות, שעל פיו אני מבתין בין אונגרדיות של ממש לבין
 אונגרדיות של סרק. ראיתי מפלגות וכיתות וארגונים אשר התגדרו בתנועות
 אוננרדיות ופנו עורף להסתדרויות־הפועלים ההמוניות, אם מתייר תקוזז
 לרשת אותן במהרה בימינו ואם מתוך אמונה כי עצם תיותם בדילים
 ופורשים יש בו כדי לשדד את מערכות הקיים. הם הסתגרו ברוב־ביטול
 וברוב־אופוזיציוניות בתוך מםגרותיהם, כצדיקים אשר עם פושעים לא
ך אותן ו ת  יתערבו, עד שהגיע תורה של מתלוקת, היתכת ומדלגת, ב
 המסגרות עצמן. מה העלו כל אלה — בגרמניה ובצרפת, ואפילו באנגליה
 ובאמריקה (שלא לדבר על ארצות הרקק) ? האם שינו לטובת את מתלך
 ההיסטוריה? האם הגבירו כוח בעמידה נגד האויב האהד לכל הזרמים
 ולכל הפלגים? או אפשר היתד. התכלית האתת של כל אותם הפלגים
 ופלגי־הפלגיס שיתיו רשאים לומר: ,,אתם כולכם, ההמונים והםתדרויותיכס
 ואישיכם, מלאים פשעים, אין בכם הזון ואין בכם מעשים, לא לנו ולכס
 לבנות יחד ולחילחם יחד, באשר לנו ורק לנו נגלתה דרד האמת, ואתם
 לא שמעתם לנו, ואנחנו את נפשנו חצלנו״. אכן, אס תצילו ואם לא תצילו
 את נפש התיאוריות והשיטות, את גופם במידה שהצילוהו לא הצילו אלא
 באותם המקומות אשר הסתדרויות הפועלים ההמוניות, תמגודפות, עדיין
 לא ניתנו למשיםה. ובכן, האם לאלה נקרא תנועות אונגרדיות, שאינן יודעות
 להירתם לשורודהקרונות הכבדה ולםתוב אותה, אלא נקרעות ממנה ורצות
 לנפשן, וגאות על מהירות הריצה ? מי שהתבונן בשנים מרות אלה לתפקידם
 ההיסטורי של האגפים ובני־האגפים שקרעו עצמם מעל גוף תנועת תפיעלים
 בכללותה, יכול היה להעכת כי לא רק שהצל לא הצילו, אלא שלעתים
 נעשו — שלא מדעת וגס מדעת — מסייעים בידי האויב ן ובמידת שתתבוונו
 למגמ*ת מוצדקות כשהן לעצמן, נטלו מהן מלכתהילה, על ידי הפילוגים
 המתישים להמשניאים, את אפשרות הקליטה בקרקע התיים של המוני

 העובדים.

 אין קל מלתנך בךאדם לראות עצמו נעלה על אתרים, לאו דוקא
 בזכות מעשיו הטובים הדורשים מאמצים מיותרים, אלא בזכות היותו
ו נעלה יותר. צורר גדול הוא, כנראה, כ ר  נמנה על גוף ציבורי אשר ד
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 לאדם לראות עצמו ״מיוחם״ לפנים היו מתגדרים ביתום־אבות, ועכשיו
, הרב אשר לגוף . והשינון המתמיד על ״היש, ,  מתיהסים ביהום של ״מהנה,
 האונגרדי ועל הפרוץ המרובה על העומד אשר בכלל־חהםתדדות — כלום
 עלול הוא לטפת את זיקתו של ההבר להסתדרות? ובפרט שגוף ציבורי
 איננו מסתפק במטרותיו הנעלות בלבד, הוא נוטה לזהות גס את ״האינטרסים״
 שלו עם אותן המטרות הנעלות. ויש שמאיגרא רמא של שיטה ועקרונות
 הוא נופל לבירא עמיקתא של אינטרסים אגואיסטיים. ויש שהוא מעדיף
ו על האינטרסים של כלל-העובדים, שלכאורה רק ל  את האינטרסים ש

 להם כל דאגתו.

 כשאני מגיע לנקודה זו, ובפרט כשאני נתקל בפלוגתות שונות של
 גושים אידיאולוגיים שהאינטרסים האגואיסטיים מבצבצים מתוכם, נזכר
 אני בפיםקה אתת מן המניפסט הקומוניסטי. המניפסט שואל: מה צריך
 להיות היהם בין המפלגה שאת בואה לעולם הוא מבשר ובץ כלל־מעמד
 הפועלים? והתשובה היא בהירה ביותר: ״הקומוניסטים (כך ביקשו בשנת
ו ז י ם א י ה ו ם מ נ י  1847 לקרוא לתנועה הסוציאליסטית הצעירה) א
ן י . א ת ו ר ת ת א ו ג ל פ מ ד ל ו ג י נ ת כ ד מ ו ע ת ה ר ת ו י ה מ ג ל פ  מ
 ר ט נ י א ם ה ד ע ב ד ב ם ב י ל ו ם ע נ י א ם ש י ס ר ט נ י ל א ם כ ה  ל
. הם אינם מעמידים שום עקרונות ו ל ו י ו ן כ ר י ט ל ו ל ה פ ר ם ש י  ס
 מיוהדים, אשר לפיהם היו רוצים לעצב את תנועת הפרוליטריון. הקומוניסטים
 נבדלים משאר מפלגות הפועלים רק בזה שמצד אחד, בתנועת הפועלים של
ם נ י א ם ש י י ל ל כ ם ה י ס ר ט נ י א ת ה ם א י ט י ל ב ם מ  אומות שונות, ה
, ועליהם הם מגינים; מאידך, בזה שבשלבים שונים ה מ ו א ם ב י י ו ל  ת
 של ההתפתתות, אשר דרכם עוברת מלהמת הפרוליטריזן גגד הבורזיואזיה,
ה ע ו נ ת ל ה ם ש י י ל ל כ ם ה י ס ר ט נ י א ל ה ד ע י מ ם ת י נ י ג  הנם מ

/ , ת ה ו ל ל כ  ב

 רבים הם הדוגלים ב״מניפםט הקומוניסטי״ והנשבעים בשמו, אך
 מעטים הם המקיימים בפעולתם המפלגתית את העיקרון הזה, לשקוד תמיד
 על האינטרסים הכלליים של התנועה בכללותה ושלא יהיו להם איגטרסים
 אתרים על פני האינטרסים של מעמד הפועלים כולו. כולנו עדים לכך,
 כמעט בכל כינוס ובכל מועצה, כיצד כל פלג בתנועת הפועלים שוקל את
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 הענינים מתוך חשבונותיו שלו, מתוך דאגה לעצמו, לחלקו, להתבלטותו.
 יתקפהו עניני כלל״הפועלים ובלבד שלא תינזק צפורן קטנה שלו.

 האין ענין זה מהוה גורם חינוכי לגבי זיקתו של התבר להסתדרות?
 התבר מתהנד לראות את תנועת הפועלים בדמות צמדהשמים: יש שמשות
 המאירות מכוהן ויש לבנות שאינן אלא גופים עכורים ואינן בתבות
 אלא מן האור ההוזר של השמש. גם ההסתדרות אינה אלא גוף עכור
, אותה  המקבל את אורו מן השמשות השונות התלויות בשמינו. לאשתו
 התפצלות שעשתה שמות בתנועת הפועלים בעולם ולא השאירה תא אהד
ת התגברנו י נ ו ג ר  שלא נהרס, לא הצליהה להשתלט עלינו, ומבתינת א
. לפיכך מקיימים ת י ש פ ה נ נ י ח ב  עליה בהרבה, אך לא התגברנו עליה מ
 אנהנו את ההסתדרות, אד לא כמרכז של יצירה, כי אם כאוביקט להתמודדות,

 כאוביקט של כיבוש, כאוביקט של ״שלטון״.

 אפשר גם זו אהבה. בשעה שלאואטר, הגלה הפרוטסטנטי, דיבר עם
 מנדלםון על איהוד היהדות והנצרות, ולשם איחוד זה הציע לו שישתמד,
 ענה לו מנדלםון: אתה מבין, כנראה, את האיחוד כאיהוד הזאב והכבש,
 כשהזאב יאכל את הכבש אזי יהיה האיחוד שלם. ובערך כך אמר פלכנוב
 ללגין, שהמושג שלו על איהוד הםוציאל״דמוקדטיה הרוסית הוא כמושג
 ״אדם ולהם״, אם האדם יאכל את הלהם יהיה מאוהד אתו. ובכן, יש אתבת
 זאב לבשר הכבש, ואהבת האדם לכיכר הלחם. אך אין זו אהבת הבר
 להםתדדותו. והאדם השומע משבוע לשבוע ומבימה לבימה כי הכוה היוצר
 והמקדם, היקר כל כך ללב אדם, ״המרכז הרוחני״ שלו או ״המולדת הדוהנית״
ה וההסתדרות ח  שלו — ביטויים המגיעים אלי בנדון זה — הוא במקום א
 אינה אלא הגוף העכור העשוי לקבל את ההשפעה לכשתיכבש — הן

 מוכרתות להיקרע הנימים הדקות ביותר שבזיקתו להםתדרותו.

ם ז י נ ו י צ ק ו ר ט ס ב ו  א

 אני מבקש לברר ענינים — לא קלים — מבלי לגרות פצעים״ אד מת
 אעשה והפצעים מגרים אותי. הנה תזיון, לא רתוק במקום ובזמן, כיצד
 נוטעים בלבבות אהבה להסתדרות: כינוס הסתדרותי תשוב, רפרזנטטיבי.
 הרבה צירים, קהל עצום. לרבים מהם זאת אולי ההזדמנות הראשונה לתיות
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 נוכתים בכינוס כזה. למרות המצוקה — נוסך עצם הכינוס שמחה. הרבה
 אור. ליל התקדש הג. הלבבות מצפים. העינים נשואות אל הבימה. היושב•
 ראש עומד לסתוה. מישהו מן הצירים, או הבר־צירים, בטוה כי יש עמו
 איזו אמת גדולה ותשובה שאיננה ידועה לרבים או איננה מקובלת על
 הרבים. הוא יודע אמנם כי שום אדם לא יקסה את זכותו בבוא תורו, וכי
 הענין שהוא רוצה לאמרו יש לו מקום בםדד״היום. אבל הדבר ״בוער
, הוא הייב להכריז מעתה כי יש עמו דבר אשר כזה, הוא ,  בעצמותיו,
 תייב לתבוע כי יקדימותו. כל הצינורות החוקייכדחפדלמנטדייס, העומדים
 לרשותו של הבר־מועצה, אינם מספיקים לו עוד בטרם נקט בהם. לא, הוא
 מוכרת מיד להפנות תשומת־לב כללית לאמיתו הגדולה. וכיצד עושים זאת ?
 בדרד הקצרה ביותר — בצריתות וצנהות כלפי היושנדדאש ברגע שתוא
 פותח. הציבור נדהם. אין איש יודע על מה ולמה. אד האסקם הושג. המעשה
. אלפי אנשים יוצאים ובלבם אי־כבוד לתנועח, ר פ ו  המהפכני נעשה. ההג ה
 אשר אלה הם הגיה וכינוסיה. התוכן הוסר הצדה. כלום יש לך כוח משכנע
 גדול מזה ? כלום יש לד אמצעי טוב יותר ללכד את מעמד הפועלים סביב
 לשיטתד? מתוד זה, אובםטרוקציה בלע״ז, שנוקט בו מי שרואה עצמו
 נרדף ומדוכא בהברה אויבת, מול שלטון שנוא — מתוד זה, שכל תפקידו
, ונעשה כבר הלק ו נ י ל  לזרוע אי־כבוד ואי־אמון אל הבימה, הועבר א
 הכרהי של היינו ההםתדרותיים. האין זו נטיעת כבוד ואהבה להסתדרות

 שכולנו דוגלים בה ?

י ת ו ר ד ת ס ה ד ה ב ו ע  ה

ד ב ו ע  תפקיד גדול ביהםים שבין ההבר להסתדרות ממלא ה
, ובז׳דגון הפוליטי שלנו: המנגנון, ה״אפרט״, ונוצר גם י ת ו ר ד ת ס ה  ה
 ממזר לשוני: אפךטצ׳יק. אני מדגיש את המוגהים האלה, הימתתילים
 להשתרש, מפני שגס הם עשויים להוסיף טיפה מרת לכוס תיגונים שלנו.
 כאילו לא די לגו בלעדיהם. גם אין זה לברכה שמלת אתת כוללת מושגים
 שונים. המלה פקיד, למשל. תהילה השתמשנו בה לציין את האדמיגיםטרציה
 הברונית. וכד נתלוה לה טעם מסוים. ובטרם נפטרנו מאותו טעכדלנאי
 הדהבגו את ״הפקידות״ על כל עובד מ&רדי, וגם המסכן ביותר. היה פעם
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 אצל יחודים שם פשוט וחביב: שמש. שמש בית־הכנסת, שמש בית־הדין,
 שמשו של הרב, שמש הקהילה. וגם הנר המדליק נרות של חנוכה היה שמש.
 האם לא מן הראוי שעובדי ההסתדרות יבהרו להם שם כזה או בדומה לו?

 העיקר, כמובן, הוא לא השם, ואף לא הניגון, כי אם השאלה עצמה,
. לא מעט ראשים טובים נתנפצו אליה. י ר ו ב י צ ת ה ו ר י ש  שאלת ה
 ואף על פי שאין מקמצים אצלנו בדיבור מסביב ל״סנגנוך — אין השאלה
. שומעים דברי תרעומת, נתקלים בזלזול ובגינוי, ה י ו א  זוכה לתשומת־לב ר
 אך מעט מאד בבירור הענין. וגם הביקורת — שהיא דרושה מאד, וצדיד
 שתהיה לה חשיבות — סובלת הרבה מזה שלעתים עושים המבקרים רושם
 כאילו הם מתכוונים לשבת במקום המבוקרים. אי אפשר לתקן את הפגמים
 של הפקידות הציבורית על ידי יהם עוין אליה. עוד לא נמצאה הדיד לקיים
 הםתדרוודהמונים ומםעלי־ציבור מבלי לקיים הבר בני-אדם המשמשים

 את הציבור.

 העובד ההסתדרותי שלנו ברובו לא בא מתיר מה שקוראים ״אנשי
 הצנארון הלבן״. עדיין אין לנו מעמד של ביורוקרטיה מדורי־דורות, אשר
 בכל משטר מתהלף היא מצליהה להישאר אותה הביורוקרטיה. אבותיו
 ואבות־אבותיו של העובד ההסתדרותי לא היו ״פקידים״. רק לאתר שנים
 של פעילות ציבורית שכולה לא על מנת לקבל פרס, כשהענינים התנהלו
 ברכיבה על המור מבךשמן לזכרוךיעקב ומזכרוךיעקב לגליל, כשהקופה
 היתה מונתת בכיסו של הבר המרכז ההקלאי, והנהלת־תשבונות מסודרת
 טרם היתה לנו — רק לאהד כמה שנים כאלה מצאנו כי יש צויד בעובד

 ציבורי קבוע.
 המשטר הציבורי שהיה קיים אצלנו בשנים הראשונות ראוי לו
 ^יקרא אנרכיה במובן הנעלה של מלה זו. אנחנו, שעבדנו את הציבור
 !!שלא על מנת לקבל פרם״, ולכל תיותר תיינו מקבלים לעתים שכר יום
 בטלה, היינו, לאמיתו של דבר, ״אמנים הפשים״. הפצנו — עבדנו, לא
 הפצנו ־־־ לא עבדנו. מי שהיה לו ״מצב־רוה״ היה קם יום אחד ופורש
 ועוזב את הכל לאנתות. שום אדם לא תייב אותנו, שוס אדם לא בדק
 אהרינו, אס הענינים בסדר או לא. הכל היה קיים על יסוד אמון מלא.

 לא היה תסר אלא מעט סדר, מעט ידיעת עסק.
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 והועידה הרביעית של פועלי יהודה (תרע״ד) ראתה לקבל החלטה
ה שהיה, פ ר י ז ע י ל  מפורשת על ״נחיצות מזכיר בשכר׳/ וזכור לטוב א
 כמדומני, הראשון ליצירת ,.פקידות״ הסתדרותית, ובימי העבודות הציבוריות
 בכנרת, שניהל כחבר המרכז ההקלאי, קיבל לעזרתו מזכיר שהיה גם מנהל•
 תשבונות. היה זה בשעתו מעשה רב. ועוד הועידות החמישית והששית
 של פועלי יהודה — בשנות המלחמה — ראו צויד להחליט ולחזור ולהתליט
ר להנהיג בכל מוסדות הפועלים תשבונות מסודרים״ ועל ר ו צ ה  על ״
ך ״למנות מבקר קבוע שיבקר מזמן לזמן את המוסדות למקומותיהם, ר ו צ  ה
 יתן הוראות ויציע תות־דעתו לועד המרכזי״. היה זה ביטוי לרצון ־־־ אד
 לא ליכולת — להיגמל מכל ״בטלנות״ ותוהו ובוהו בהנהלת המשק הציבורי.

 לאהד המלהמה נעשו הענינים מרובים יותר וגדולים יותר ומורכבים
 יותר. והאנשים אשר הציבור בהר בהם כבר נדרשו לתת לא את שעותיהם
 הפנויות ולא ״ימי־בטלוד, כי אם הדשים, וגם שנים. והלק לא קטן מן
 האנשים נעשו עבדים ״לצמיתות״ לציבור. כמעט כל אחד מן הדור הראשון
 של עסקנינו הביט על עבודתו הציבורית כעל מם שהוא משלם לתנועה
 ובאפשרות הראשונה ישוב לעבודתו (ורבים היו קשורים בטבורם לעבודתם
 הקודמת ולישוביהם), אך התנועה — אף על פי שסברה וקיבלה כי העבודה
 הציבורית איננה מ ש ל ה - י ד, כי אם ש ל י ה ו ת, אשר עם הסתיימה הוזר
 השלית לעבודתו הקודמת, לא החזירה לשליחיה את תירותם. התנועה לא
 יכלה גם להמשיך בחנהלודמשק אנרכית למהצה ודילטנטית, והתהילה דורשת
 ״מקצועיות״, וכך הוקם ונסתעף שירות טכני. אף זה לא בא, בחלקו הגדול,
 מתוד המקצוע, וגם מתוכו ראו רבים את עבודתם זו בזמנית, אלא שמתוך
 העבודה רכשו לעצמם את הידיעות הדרושות, התמחו, ואף נעשו קבועים.

ן י פ ו ל י  ח

 שאלת הקביעות והחילופין בעבודה הציבורית מתעוררת אצלנו כפעם
 בפעם מהדש. ולא פלא. שאלה גדולה היא. ומפתדונותיה תוצאות לדמות
 איערהציבוד ולדמות ציבוריותנו. עדיין לא נמצא פתרון, ואין אנו פטורים

 מלהסוד בדברים.

 הרבה ממה שנראה לנו בראשית מצעדינו פשוט וברור מתגלה עם
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 ההליכה כלא־פשוט ולא-ברור. יכול אבי להעיד על עצמי ועל רבים מחברי
 שלא ראיבו בתלומבו כי עבודתבו הציבורית תיעשה לבו קבע. עליבו ל״דוכד
 בתקוה כי במהרה ברד ואתרים יתליפו אותנו, ואבתבו בשוב ובתית ״כאתד
 האדם״. אילו באו ואמרו לבו באותם הימים — כשהייבו עושים את עםקבותבו
 לסירוגין, כתוספת לעמל־יומבו העיקרי, מתור התעוררות אישית או מתוד
 דהיפה תברית — כי סופנו שבשבת את כל סדרי תייבו, לא בוכל עוד לצאת
 לשדה ולגן, ניהפד ליושבי־תדר ולא נוכל להמיש את צוארנו מעול־ציבור,
 אפשר, או ודאי, שלא היינו מסכימים לצעוד צעד ראשון בדיד זו. משלא
 ידענו — עשינו מה שעשינו, ועתה אנו תוהים: כלום בכך הפצנו — להיות

 כת עםקני-קהל?

 האין אנו יכולים לשנות את המצב? הן רצוי מאדימאד לקיים
 בציבוריותנו את הרעננות הנפשית שהאדם הבלתי־מקצועי מביא אתו. הן
 רצוי שאיש־הציבור לא ״יתרגל״ לכסאו, לא יגיס לבו באנשים, וישוב אל

T 

 הציבור אשר ממנו לוקח, ישוב — קודם כל לטובתו הוא עצמו, לבל
 יתרושש בנפשו, לבל יקרע מן ההיים המעשיים, מן הסביבה השרשית.
 כלום רוצים אנו שאיש־הציבור יתתיל לראות את עבודתו כ״פרוסםיה״ או
 כ״קרירה״ ? אוי ואבוי לאיש־הציבור, זה שערכו בכך שהוא עושה מה שעושה
ך  מתוך שפע־כוחות ומתוך התעוררות מצפונית, כשהוא תדל להיות ב
/ והן יותר שאדם מאריך שבת  הורין ונעשה תלוי, הוא ומשפתתו. ב״משרה,
 בתפקידו הציבורי יותר לקשה לו אחר כך למצוא לו מקום־קליטה

 בהיים ובעבודה.
 אני מניה כי רבים יסכימו לי בדברי זאת. הן סיסמת החליפין נשמעה
 עתה תכופות. אך איני יודע אם גם יסכימו בבואי להסיק מסקנות הלכה
 למעשה. אקרא בשמות אחדים: הרצפלד, נטע הרפז, שמואל סרגולין,

 השיל פרומקין, משה שרתוק — הנכונים אנו לותר על קביעותם?
א כשאלה ריטורית הבאת לבטל את מה שאמרתי  אני שואל זאת ל
ר השאלה. בסיסמאות בלבד לא מ ו  לעיל, כי אם כדי להעמיד אותנו על ה
 די. הן המדובר הוא בענינים היוניים ביותר, בגורל בני־אדם היים ובגורל
 מפעלים יקרים לנו מאד. האם נוטים אנחנו לההליף ידים אמונות בידים
 לא־אמונות? היו ימים וכולנו היינו טירונים. וגם את כוהותינו לא ידענו.
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 כולנו היינו שוים בערד בידיעותינו וביכלתנו. זכורני, בראשית המלחמה
 הקודמת קמה אופוזיציה למרכז התקלאי של אז. באותה אופוזיציה היה
 גם הרצפלד, עולה הדש. הצעתי אז להברי במרכז שנפנה את מקומותינו.
 היה זה לי יותר קל מאשר להציע היום שהרצפלד יפנה את מקומו. בתרתי
 בדוגמה בלתי־שכיהה, כמובן, אולם יש בה להעמידנו על אפיה של השאלה:
ו איש־ציבור שהוא ״דוגמה ת ו  הן בלבנו אנו מתפללים להתגלותו של א
 בלתי־שכיחה״. וכזה — בואו וצאתו אינם יכולים להסתדר לפי משטר של
 תליפין. כשם שכל דבר שמצריך שאר־רות, שאר״נםש, אינו ניתן להסתדר

 לפי משטר מסוים.

 ודאי לא מקרה הוא שהגופים ההתישבותיים, שמתוכם תוזרות
 ונשמעות התביעות להנהיג שיטת־חילופין בעבודת ההסתדרות, אינם נוהגים

 כד לגבי אישיהם המרכזיים.
 אכן, בסיסמאות קל הדבר יותר. על שתי סיסמאות־לאלתר הכריז
 לנין בשעתו: צריך ״שכל מבשלת תדע לנהל את המדינה״, ושאפשר יהיה
ה את נציגי העם. שתי הסיסמאות הללו הן תשיא ר ז א ה ו ר ק  תמיד ל
 האידיאלי של דמוקרטיה. ובשביל הגשמתן ודאי כדאית מהפכה עולמית.
 אד לד״נתנו טרם למדה כל מבשלת לנהל מדינה, ותתת נציגים שאפשר
 לקרוא אותם הזרה באה מנהיגות שאינה ניתנת לשדם התלפה. מכאן ־־־

 מהשבות נוגות על השימוש שההיסטוריה עושה בסיסמאות.

 מה שניתן להיעשות בדרך של תילופי־גברי עלינו לעשות. כל תידוש
 כותות, כל ריענון השירות הציבורי תשוב לנו. אך יש בכך משום פשטנות
 יתירה אס רואים בשיטת הההלסה את הערובה לרמה המוסרית והתלוצית
 ולרעננות הנפשית של העסקנות הציבורית. מי שמעמיד על כד את הדאגה
ת ציבוריותנו מעיד על עצמו כי הוא תוסס את הענין תסיסת של מ ר  ל

 ת ו ל י ן.

 הדבר מזכיר את ההלצה היהודית המפורסמת באותו חובש מלומד
 שאמר להברו: ״הן בינינו לבין עצמנו יודעים אנו שאין דופק״. מתרבים
 בימינו, בכמת מקצועות הרוה האנושי, ההכמים היודעים כי ״אין דופק״.
 ואתה תבוא ותאמר להם כי השליתות הציבורית היא דבר שבאישיות,
 שבמסירוודלב ובםגולוירנסש ? ודוקא לשם תקנתם של היינו רואה אני,
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 אהד הפתאים המאמינים ב״דוםק״, צורך לומר: אץ לתתיתם אל השליחות
.  תציבורית כאל חולין1

 ועדות טרגית: כל פעם שאדם נעקר מתוכנו אנו מרגישים — לא
ר המליצה — כי אין תמורת. ממש. ומקומות שגתפגו עומדים ריקים,  על די
 ותלל ריק זח לא פתית משתוא מזכיר את מי שהלד ואיננו, הוא מעורר

 מחשבות על מי שצריך לבוא ואינו בא.

״ י נ כ ט ד ה ב  ,,ח ע ו

 גם המתמידים לגבי ״חעםקך גוטיפ לחקל לגבי ״העובד חסכני״.
 ממנו אץ תובעים תביעות יתירות. אין מערערים על קביעות עבודתו. אמת״

 המידה הרגילה של תבר בהסתדרות הפקידים נמצאת מספקת.
 אין אני סבור ככה. לא הרי פקידות סתם כהרי שירות ציבורי. יש
 דרישות הקלות על כל עובד טכני: טיב המלאכה, ידיעה, יושר ונאמנות.
 אך האדם העובד במוסד ציבורי ־־־ ואפילו באין רואים — נתבע ליותר.
 הועידות ותמועצות, אשר בהן נלתמים על דעות והשקפות, קובעות את
, ההסתדרות. אולם מהלך המכונה תלוי  המגמה אשר בה תנוע ״מכונת,
ת ו ר ד ת ם ה ה ן י ב ם י ס ח י ה ת ו מ ד ת א ם י ע ב ו ק ת ם ג ם ה  בעובדיה. ו
ם בלשכת־המם, בלשכת־העבודה, בקופת־תולים, באגודה ם ל . ל ה י ר ב ה  ל
, — פוגש הבר ההסתדרות לא את פלוני ואלמוני,  המקצועית, ב״פרוזזלרים,
 המפורסמים והמיצגים את האידיאה ההסתדרותית, כי אם את ״העובד
/ אד בשביל התבר הפונה אליו מסמל / שאיננו נמנה עם ״ההנהגה, ,  הטכני

 1 כדאי לראות מה נאמר בספרותנו העתיקה על הסגולות המקנות זכות לטפל

 בעניני הציבור: ,,כשאמר הקדוש-בריך־הוא: ,,אספה לי שבעים איש מזקני ישראל״

 (במדבר י״א, ט״ז) אמר משה: איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי. אמד לו: ,,אשר

 ידעת כי הם זקני העם ושוטריו״ — אותם הזקנים והשוטרים שהיו מוסרים עצמם

 ללקות עליהם במצרים ולפי שמסרו עצמם ללקות על הציבור לפיכך ״ונשאו

 אתך במשא העם״. ועל הפסוק ״איש אשד יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם״(במדבר

 כ״ז, י״ז) נאמד: ״שלא יהא עושה כדרך שאהרים עושים, שהם מוציאים את

 לגיונותיהם והם יושבין להם בתוך בתיהם״.
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 תוא את ההסתדרות, אפשר סמכויותיו אינן מרובות, אך הליכותיו, מגעו עם
 הבריות, סבר־פניו, לשונו, אזנו הקשובה או לבו הקשות, רגזנותו או סבלנותו —
 יש שהם תותבים גורל־אדם, על כל פנים הם קובעים את האדרה שבה
 הי הבר ההסתדרות. אילו ניתן לנו להציץ לתוך יומנים ואיגרות פרטיות
 היינו לומדים לדעת איזה תפקיד כבד־גורל ממלא לעתים המשרד או

 השולהן (או הדלת הנעולה בשעות־קבלה) בהיי בגי־אדם.

 דותר שההסתדרות גדלה וחולפת ויותר שחבריה נזקקים לה —
 יותר גדול תפקידו של הבר־העובדים ההסתדרותי, דש צורד רב לשוב
 בפעם בפעם ולבדוק את תרכבו ואת שיטות עבודתו ואת כל הליכותיו
 כדי לדעת אם הוא חולם את צרכיהם של תברי ההסתדרות. ומבלי שאטול

 לי איזו רשות להעריד את היש, אומר הערות אהדות כלליות.

 שיטת ה מ י נ ו י של עובדי ההסתדרות אינה נראית לי. לכאורה, הכל
 כשורה. אני מנית מראש כי אין ההסתדרות מקבלת פקיד בלתי־מאורגן,
 וכי היא מקיימת יהםים טובים עם הסתדרות הפקידים, וכי ועדת הביקורת
 יש לה עין פקוהה, ואם הלה איזו תקלה — אם גילוי של פבוריטיזם או
 פרוטקציוניזם, או דהיית עובד שלא כדין, או מעילה בתפקיד — אין משפחה
 בלי פגע רע, ואפשר להגיח שחברה גדולה שכמותנו איננה פטורה ממקרים
 מעציבים — יש מי שיתעורר על כך. ואם אין נותנים עליתם את הדעת
 בהקדם צריך לשוב ולעורר עד שהמעוןת יתוקן והרע יבוער. ולא על אלד.
 אני שואל. אותי מטרידה השאלה, אם ההסתדרות בשעה שהיא מקבלת
ה ומודדת את האדם  אדם לעבודתה תושבת על ע צ מ ה ו ע ל ק ה ל ־ ה ב ד י
 לא רק בכל המידות של זכות״העבודה ושל יכולת טכנית וכיוצא בהן, כי

 אם גם באסודהמידה של שירות ציבורי.

 אפשר שאסת־מידה זו לא נקבעה עדיין. ובכן, צריד שתיקבע. לא
 ד

 יתכן שמפעל גדול ועצום כשלנו, הנוגע לתיי רבבות בני־אדם ונוגע לעיקרי•
 תיים וערכי־תנועה, יוכל להתנהל כהלכה אם אלפי עובדיו לא תהייגד. לתם,
ב י ט  נוסף על הקוליפיקציות הטכגיות, גם קוליפיקציות אנושיות הנובעות מ

 השירות שהם נוטלים על עצמם.
 אינני מקבל על עצמי להגדיר הגדרה שלמד. את תקנליפיקציות,

 ואסתפק רק בשני דברים:
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י ם. מי שמבקש לעבוד בהסתדרות צריך י צ י ם ה ל ו  א. ותק של ה י
 שיהיה הוא עצמו בא מתוך חיי־עבודח. צריך שעברו בחיי־עבודה יעיד עליו

 כי ראוי הוא לתפקידו.

. רמתו הכללית של ציבור הפועלים מתייבת שמי ת ו ב ר ת ת מ  ב. ר
 שבא לשרת אותם לא יהיה פחות מהם לא במידות ולא בדעת. אין זו דרישה
 קלה, אך היא הכרתית, אם רוצים אנו שחברים לא יזלזלו בהםתדרותם
 ובמוםדותיהם. רמה רותנית נמוכה של עובדי־ציבור, מהוץ להפסד הישיר
 בעבודתם, שעתים הוא בולט ועתים איננו בולט, אינה עשויה לקיים אוירה
 הוגנת בהברה ואינה עשויה לעורר להשתתפות פעילה חברים תעולים

 על עסקניהם.

 מובן מאליו, כל בהינד. בודדת כשלעצמה אינה מספיקה. ויש שאדם
 שבא מתיד העבודה, או אדם שקנה לו דעת׳ מנחיל אכזבה. וכן יתכן שאדם
 הסר מה ויש לו כנגד זה כמה סגולות אישיות יקרות. ועוד בפרקי־אבות
. ועליו נאמר כי ״דבריו נראים מדברי ב ו ב ט  יש מי שמכריע ואומר: ל
 תבריו״. עצם כןנת דברי היא להעיר על הצורך בסלקציה ממשית, בברירה

 מתמדת ובשקידה על ״שיפור המין״ של העובד הציבורי.
 ואין להסתפק ביתר הקפדה וברירה בשעת קבלת העובד. יש גם
. אינני מתכוון בזה לועדת־ביקורת. ה כ ר ד ה ח ו ו ק י  להנהיג שיטה של פ
 היש אצלנו מדריכים את העובד? היש דואגים להינוכו? היש עין צופיה
 לראות מי ראוי ומי איננו ראוי לתפקידו? והיש מי שבוחן ובוהר ומוצא
ן מקומו של העובד? הן יתכן שאדם טוב איננו נמצא במקום שהוא כ י  ה

 ראוי לו ושני המקומות, וגם האדם, נמצאים מפסידים.

ת ו ת י ח ל ש כ , ב ת ו ת י ח ש ה ב מ ח ל  מ

 כל זה מדובר בעובדים ישרים וגאמגים, שלגביהם אבי דורש עין
 צופה ויד מדריכה. צורך אחר הוא — לבצר את ההסתדרות מפבי כל
 םכבה של קורופציה. בזאת, לכאורה, מסכימים הכל. ואף על פי כן עלי
ם  לומר, כי לעתים בתקל אבי במושגים משובים על טוהר ועל שתיתות. ל
 אהד בא אלי הבר וקובל מרה על מוסד אהד: אין אתה יודע מה בעשה
 שם. פשוט, גביבות. בעיני ראיתי. אמרתי לו: אם התילות לדבר אל תדבר



ס 1 ן י  224 נ. 19 נ

 סתמית. קרא בשמות. שמא פלוני או אלמוני מן ההנהלה ז: — לא. לא הם. —
 שמא מישהו ממנהלי העבודה ? — לא. — ובכן מי ? — לא. לא אוכל לומר
 לך. — אין אתה רשאי להסתיר ממני, אם אתה יודע. סוף סוף לאתר
 שידולים מרובים גילה לי מה שראה: נהג אהד, העובד אצל תמוםה ״םוהב״
 שם בנזין. שאלתיו: ובכן, מה עשית כשנודע לך הדבר? אומר הוא לי:
 מה׳ אני אלד לספר? הוא לא יספר, הלילה, מי הוא תגונב בנזין במפעל
 הסתדרותי. הן תהיה זו פירצה בסולידריות פועלית אם יגלה מי הגונב מן
 התםתדרות. אד הוא יבוא אלי ויאמר לי: תיודע אתה כמה פגומים מוסדות

 ההסתדרות ?
 ואף על פי ששיהה זו נשמעת כקוריוז הרי היא בשבילי ״חתיכת
 היים״, דוגמה היה לכשרונם של בני־אדם לעשות שימוש כוזב במושגים
 נכונים. הן מדבריו של אותו איש ניכר שיש לו הרגשת ״אסור״, שהוא
 מצר על עניגי ההסתדרות שאינם כשורה. ולמעשה הרי הוא מהפה על מי
 שהומס ומזהם את ציבור הפועלים. ואותו אדם, הגמנע מלהילתם בפגע
 זה שלא לפגוע בהבר, ודאי יתקשה להבין שהוא נעשה שותף לגגיבות
 במוסד הסתדרותי. ובבואו לתלות את הקולר במוסד איגו תש שלא המוסד
 הטא, כי אם הוא, הקובל ואינו נוקף אצבע לתקן. ותוששגי, כי אתיקה
 מבולבלת זו איננח נחלתו של אותו חבר בלבד. לאהד שיהה כזאת, ובמקרים
 אתרים, מתעורר אצלי ספק אם םורתים אצלנו לנסוע בלבבות את חיתם
 הדרוש לרכוש הכלל. לכאורה, הרי זח דבר אלמנטרי ביותר, וכיצד נבנת
 את משקנו ההסתדרותי מבלי שהפועל יתחנך לשמול על קנין הרבים כעל
 קנינו הוא! והסוציאליזם מה יהא עליו, אם הפועל ימשיד להתיתם אל רכוש
 הכלל כאל ״טוב הקזנה״ ? ואף על פי כן, אין זה, כנראה, דבר מובן מאליו.
 הוא מצריך הינוך. לא אטעה אם אומר, כי יותר קל ללמוד ״לשלול״ את
 הקנין הפרטי מאשר ״לתייב״ את הקנין הכללי, אך לא שמעתי שהדבר
 יעסיק את המהנכים והמטיפים, ושבכל מקרה של תקלה — יקומו הברים

 טובים ואתראים ויעמדו בפרץ.

 אינני להוט אתרי רדיפורתטאים. כולנו בשר ודם, ואין זו מצלה
 לרדת להייו של אדם• אד בסכנת ק ו ר ו פ צ י ה בהסתדרות רואה אני תכרת
 להילתם ״עד סרמה״. כל הזנהה בענין זה עשוית למוטם אותנו. הן איננו
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 יכולים לקיים במשק הציבורי אותה השגתה פרטיודקפדנית וכל אותת תלות
י ת ו ר ד ת ם ת ק ת ש מ ת ה ם א י י ק ן ל י  אישית שישנה במשק הפרטי. א
. וגם את תתברר. י ר ו ב י ר צ ס ו ל מ ת ש מ י ו ס ה מ מ י ר ד ע ל ב  מ
 הסוציאליסטית אי אפשר יהיה לקיים אלא אם כן המוסר הסוציאלי יהיה
 לעצם מעצמו של בךההברה. כל משטר תברתי דבוק ותלוי בערכים
 מוסריים מסוימים, שהם נתלת־הרבים. יש הבדל יסודי בין מדינה הקיימת
, ובין מדינה אשר כל שוטר בה מוהזק נקי־כפים. יש הבדל  על ״בקשיש,
 בין מדינת אשר אזרתיה רואים לעצמם תובת־כבוד לשלם את מםיהם בסדר
 ובין מדינה אשר כל היודע בה להתתמק מתשלום מסים הריהו אדם
 ״פיקח״. ההסתדרות בלי רמת מוסר תברתי ההולם את מפעלה —

 נפול תפול.

 לסיכד יש לעקור מן חשורש כל יחם ״קל״ לרכוש חציבור. וכל
 vמעילד. באמון״ יש לראות כהתנקשות בקיומה של ההסתדרות. ובמקרים
 כאלה אין מקום לסלזזנות. לא מהמת ש״אםור לדתם״. כבר אמר יהודי
 טוב: הוי, כמה טעון רתמים מי ש״אםור לרהם״ עליו. אלא מפני שסלתנות
 במקרים אלה מסייעת להשתרשות ״נימום־־ם,׳ הממוטטים את יסודות קיומה
 של ההסתדרות. ואין בזד. להסתדרות כל ברירה: אם היא לא תקיא מתוכה
 את מי שכד נמל לה על האמון שרהשה לו ועל מקום העבודה הבטוזז
. וותרנות בכגון דא תעלה לציבור ת ו ש פ  שנתנה לו — תתן לנגע הזה ל

 הפועלים ביוקר רב.

ת ו ד י  מ

 רש עבירות קלות שאדם ציבורי דש אותן בעקביו, ותן מצטרפות
 לדמות ההסתדרות בעיני התבר. למשל: דתיות בלד ושוב. למשל: התור
 הארור בפרוזדורים. למשל: הדלת הנעולה בשעות־קבלה. האפשר לשכות
? האימנם חייב חמחכה על יד תדלת י ו נ י  כי התיכוי ליד תדלת הוא ע
 הנעולה להאמין תמיד כי משהו מיותד ובלתי־צפוי מעכב שם את האדם
 הצריד בשעה זו לתימצא כאן ולקבל את הדורשים לפתתו? קטנות אלו
 ושכמותן, שאינן כתובות בתוקת ההסתדרות ואף לא בשום ״מצע״ של
 סיעה — אף הן בעוכרינו. הן ©שניאות את ההסתדרות על תבריה, ובפרט
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 על חבריה החלשים הנפגעים מכך ביותר. זהו פשוט סגנון רע, סגנון פרוע,
 פרי הינוך רע, שעדיין לא החלטנו כי חובה להשתחרר הימנו. לעתים יש
 צורך להזכיר מאמרי קדמונים: ״פרנס המתגאה על הציבור, הקדוש־בריד•
 הוא בוכה עליו בכל יום״, ״כל אדם שיש בו גםות־הדוח שכינה מיללת עליו״.

 בני-אדם המשמשים את הציבור הייבים ללמוד כמה דברים: יכול
 אדם להעריך או שלא להעריך את זמנו, אך אדם הייב להוקיר את זמנו
 של הזולת. והייב אדם להימנע מלגרום להברו — אגב מילוי תפקיד ־—
, שהיא 4  גס יסורים קטנים שלא לצורך. וגם אותה מידה הקרויה ״אדיבות,
 נדירה כל- כך במהננו — ויש חישבים אותה למידודחנסים — אפשר תיא
ם לד. ובספרו י ק ו ק ז  רשות כלפי בוטחים ושאננים, אך הובר. היא כלפי ה

! ב י ד  של העובד ההסתדרותי צריד שיהיה כתוב: היד. א

ן ו ק י ו ת נ י א ן ש ו ק י  ת

 היחסים בין העובד ההסתדרותי לבין הציבור מחמירים בימי שסל
 אדם אשר לתמו ניתן מטפל ברעב, אם בעל נפש הוא אי אפשר שהרגשתו
 תהא נוהה. וגם טבעי שהמרי הירוי אל הומת האדישות הציבורית (ואינו
 מגיע לשם) פוגע בו, איש־חבינים בין המובטל לבין העולם האתר. הוא
 עומד בדין כל שעה ושעה, ולא ינקה. עצם השובע והבטיתות שבמצבו
 מקטרגים עליו. אין זוכרים לו את הימים, והם לא רתוקים, שמצבו לא
 היה שונה מן השאר, ואפשר סבל ונתנסה יותר מאתרים. אין תסציס לזכור
 את ימי הגיאות כשרבים־רבים מן הפועלים השתכרו יותר מן העובד
 ההסתדרותי ולא נענו להסתדרות, שביקשה מהם כי יבואו וישרתו את
 הציבור. אין זוכרים לו לעובד ההסתדרותי, גם כשהוא מסור וקשוב, את

 טרתו ואת מעשיו הטובים.

 המצב מציק. המצב כשלעצמו. לא הפגיעה ולא תרוגז, ולא ההערכה
 הבלתי״צודקת. ולעובד הנאמן, שסבל רעהו הוא סבלו, אין אלא לספוג
 בלבו את כל הסבל האופף אותו ולהגביר את פעולתו כל כמה שידו מגעת.
 אד יש מאתנו שאינם מסתפקים בכד ומבקשים תרופת בסידורים — כמ1*
 הובת תיי שיתוף לכל ״המנגנון ההסתדרותי״ — המכוננים לתקטין את

 המרתק בת העובד ההסתדרותי לבין הפועל הבלתי־מםודר.
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 עלי לומר שאינני רואה פתרון לשאלה ז ו בדרד זו. אם יקום חבר־
 אנשים המשמשים את הציבור, והם יבהרו מרצונם לסדר את חייהם
 בצוותא — יצטרף המעשה לכל שאר המפעלים השיתופיים שלנו, על
 הברכה שבהם — ולעתים על הפרובלימטיקה שלהם, והצלחתו או אי־
 הצלתתו של מפעל זה תהיה כולה שלהם, כהברים פרטיים. אד כל ערכן
 של צורות־תתיים תשיתופיות שלנו הוא בזת שתן נוצרות מתיר רצון תפשי,
 מתור אמונת המשתתפים כי הם משפרים בזה את תייהם. אין אנו מאמינים
 בהצלחות ועי שיתופי, אם הוא יוטל כהובה מן התוץ. ומעולם לא הטלנו
 אותו, בכפיית־התוק, על שוס חבר. ואין אנו יכולים להבדיל בזה בין חבר
 ההסתדרות סתם לבין תעובד ההסתדרותי. יש ויש לדרוש מן האדם המשמש
ר בהן, יש ויש לעתים ד ה  את הציבור שלא יתרשל במילוי חובותיו ואף י
 להטיל עליו תובות נוספות לגבי הציבור, הנובעות מטיב עבודתו ומעמדו
 כלפי הציבור, וכזאת וכזאת עשינו ועושים — אך לגבי סידור תייר
 ד״פרטיים הנחו בךחודין, לא פחות מכל חבר אחר, והחירות הזאת יקרה

 לנו, ואין לפגוע בה.

 ואודה, אינני רואה במה כל סידור שיתופי של עובדי ההסתדרות,
 אם איננו הלק מסידור כללי של כ ל הברי ההסתדרות — ועל זאת הן אין
 מדברים אצלנו — מביא ת״קון לאותה התקלה, שהיא היא המטרידה אותנו
 קודם כל: לחוסר בטחון הקיום למבוגר ולילד. האם סידור כזה כוחו אתו
 לקלוט את מחוםר־העבודה שיפנה אליו ז או שהוא יאפשר לעובדי ההסתדרות
 לכלכל על תשבונם את ילדי המובטלים ? ואס לא זה — מת ישתנה בפגישתו
 של האדם המועסק בהסתדרות עם הברו המובטל? הן זה בלבד שהעובד
 ההסתדרותי מקיים ״מצות שיתוף״ אינו משנה שום דבר במצבו שלו,

 של המובטל.
 והאם תשתנה עבודתנו לטובה על ידי שנהיה מסיבים כולנו לשולחן
 אהד ? האס אדם שמגיס לבו במגעו עם הבריות יהפוך את לבו ואת הליכותיו
 בגלל םדרי־שיתוף שיטילו עליו ? לי עצמי היה נםיון קטן בענין זה. בראשית
 ימי ״אתדות-חעבודח״, ואנהנו, בני-כפר ובני-קבוצה, הוטלנו אל העיר,
 ועדיץ לא השלמנו עם ההיים העירוניים, וניסינו להסתדר בקבוצה בקרבת
 העיר. שאלות ציבוריות לא נפתרו על ידי כך, ומאידד, נוכתתי כי אותו



 228 ב >נצנלם1ן

 עובד הסתדרותי, אשר כל מעיניו נתונים לתפקידו, והוא עובד את עבודתי
 לא ״שמונה שעות ביום״, כי אם הרבה יותר, איננו יכול לפנות את לבו
 גם לצרכי הסביבה הקרובה שהוא דר בה, וממילא אץ כוהו גדול בתיקונה.

 ולואי שיקומו מפעלי תיים שיתופיים השובים גם בערים ובקרבתן,
 ולואי שעובדי ההסתדרות יהיו שותפים לכד ולא יהיו בין המסגרים, מבהינה
 תרבותית ותברתית, בעילוי תיי סביבתם — אך לא בכד יש לראות תיקון
 יסודי למצבו של העובד ההסתדרותי בקרב הציבור, כי אם בתיקץ מצבו
 של הציבור כולו ובעילוי עבודתו והליכותיו של העובד ההסתדרותי שיהא

 ראוי לתואר־הכבוד העממי העתיק: ״עוסק בצרכי ציבור באמונה״.

ע ם״ י ״ס ו ב* ס ב ע י י ח ן ל י  א

 ההצעה לקבוע הף שיתופי לעובדי ההסתדרות מתנמקת בעוד נימוק
 אהד, שעליו הובה לערער. שמענו קובלים על סימני פיליםטריות בדירתו
 של פלוני ואלמוני, על הליכות־הבית, על קישוטים ופרכוםים, שאין בעליהם
 מרגישים בעלבונם ובזרותם. ואומרים: אין תקנה לכד אלא ב״מםגרת
 מתייבת״. אינני מערער על הרשמים, ודאי יש להוסיף עליהם כהנת וכהנה,
 ולאו דוקא אצל פלוני ואלמוני, עובדי ההסתדרות, כי אם אצל רבים
 ושלמים, הברי ההסתדרות. ואפשר מאד שטעמו של פלוני, עובד התםתדרות,
 איננו לפי טעמי ולפי טעמד, ואפשר מאד שהליכותיה של מרת פלונית
 עובדת או אשת עובד בהסתדרות נראות לי תפלות ועלובות — ובכן?
 תאם נתמניתי אני ואתה למתוקקי הטעם הטוב? והאם העובד התםתדרותי

 הוא ״קנץ הציבור״ בתייו תפרטיים ?

, רבתי. אין העובד הציבורי קנין הציבור אלא במה שהוא  לא, בא
 משמש את הציבור, ואשר לשאר הרי הוא תפשי להיות מתוםר־טעם ופגום־
 מושגים ככל שאר אזרתי ההסתדרות. אפשר לבכות ולהצטער על כמד.
 וכמה סימנים של ליקוי־טעם ופגימת־תרבות והוסר הכרת המקום והשעה
 שדבקו ברבים מציבורנו, אפשר גם להתקומם נגדם׳ אד אץ נוטעים ,טוב
 טעם״ על ידי תטלת־חובה, ואין רע מאשר קביעת סוג־אדם מיותד אשר
 לציבור תהיינה ״זכויות מיותרות״ עליו. הכ״כלי־קודש״ נעשד. את עובדי־
 הציבור ? הנבוא להנהיג ״בדיקודציציות״ מודרנית ? ולמי נמסור את קביעת
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 הטעם הטוב והרצוי, האם גם זהו מן הדברים אשר ״אחרי רבים להטות״?
 היום אצםרף אני אל הרבים כדי לאסור דבר שהוא פסול בעיני, ומחר

 יצטרף חאחר אל הרבים כדי לאסור עלי מה שפסול בעיניו•

 האדם של ימינו עדיין לא למד לדעת כיצד מקיימים חברה גדולה
/ והכרה לנו למסור ל״מנגנון״ הציבורי  ומפעלים מסועפים ללא ״מנגנון,
 יפוי־כות לפעולות רבות, ואפילו למסור לו זכות שיטיל עלינו תיבית. אך
 הובתנו לתהום לו ל״מגגנוך הציבורי תתומים מסוימים ולשמור עליו שלא
 יצא מחוץ לתהומיו, ולא יהיה נוטל לעצמו שררה וסמכות שאינה הולמתו.
 תרבה גדולה להגן על תירותו האישית של הפרט מפני סכנת התנשאותו
 של כל מנגנון ציבורי שהוא והתפרצותו לתיד תהום שאינו שלו״ אד גם
 אותו אדם שהוא בורג במנגנון — אדם הוא, והובה להגן על מלוא תירותו

 האישית, וגם על זכויותיו לשגיוגות ולפגימות ככל האדם.

״ ר ו ב י צ ת ב ו ל ת  ״

. דרישה זו יש לבדוק ,  שמעתי דורשים שהעסקן יהיה ״תלוי בציבור,
 אהריה. מה כןנתה? אם ששליה הציבור לא יהא נוטל לעצמו שררה וגם
 לא סמכות שלא ניתנה לו, ושלא יהא עושה בשם הציבור דברים אשר
 לא למענם נשלה — הרי זו דרישת צודקת. שיהא יודע ותש במה הציבור
 מתפרנס ובמה הוא מתענה ויהיה עמו בצערו — ודאי. אד אם כןנתה של
ד הציבור — הרי זה ה  ,.תלות״ זו, ששליזדציבור הייב לומר ״אמך א
 ההיסד מתפקידו האמיתי. הזה יהיה שלית־ציבור נבתרהו, נטול תירות
 פנימית, בלתי־מעיז לראות מה שהציבור אינו רואה ומכוון את אפו לפי
 הרוה המנשבת? האם אין זו תובתו הגדולה של איש־הציבור בשעת שהוא
 רואה כי הציבור סועה, להזהיר ולהוכיה, ולבקש למנוע, ולהיות לשם כד
ר הורה בשעתו ל ד ר א ו ק ט י ? ו  גם ״איש ריב ואיש מדון לכל הארץ1
 כי מוטב לשגות עם הציבור מאשר לצדוק גייילדיו. אותה אמרה עשתה
 לה כנסים, ורבים הסוציאליסטים אשר השתמשו ב: להצדיק את שגיאותיהם.
 והן זו מהדורה תדשת של תכמת אהרן הכהן״ אש נענה לעט הצועק: ״קום

 * [ירמיהו ט*ו, יי]
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, ו ע ש ה להם את הדגל. ודאי היו לו לאהרן כמד ה לגו אלהים״י ש  ע
 מעלות טובות: גם רודף־שלום וגם מכיר בתלותו בציבור, ואף על פי כן,
 כשאני רואה שבני-בניו, מנהיגים סוציאליסטיים בימינו, אינם לומדים
 מכשלונו, הריני מצר ומצפה לשובו של משה הזועם — דמות אתרת של

ף את העגל• ו ר ש י  איש־־ציבור — אשר ישבור את הלותות ו

״ ה ר י  ״א ו

 עד כאן דובר — ובהרחבה — על התביעות שיש להגיש לאיש״
 הציבור. המותר לומר משהו על האדרה שבה הוא נדון ז

 הדוכן של אישיהציבור נהפד קרובות לססםל־נאשמים. לא הרופא,
 לא המורה ולא האמן — שגם הם מתתייבים בנפש אדם ־־־־ אינם נתונים
 לדיךציבור כאשר נתון זה הקרוי ״עובד ציבורי״. על כד אין לקבול. על
 מה יש לקבול ן על שיותר ממה שהנאשם נשפם על ידי ביקורת יודעת־דבר,
• יותר ממה שהוא נדון בפניו. ה ד ש ה ו ה ה ב י ד ז ו ע  הוא נשפט על ידי ל
 הוא נדון מאהורי גבו. מי שהוא נוכל בטבעו יודע ללבוש שריון׳ אד ישר•
 לב, היוצא מעורטל, קולט את ההציס. יכול אדם שיהיה בז להצים מורעלים

 ואף על פי כן יהיה נפצע בהם.

 תיאור נפלא של אוירה מסוימת שמור לנו באגדה: היו אומרים (על
 משה): ״ראה צוארו, ראה שוקיו, ראה כרעיו: אוכל משל יתודים, שותה
 משל יהודים, וכל מה שיש לו — משל יהודים״. וחברו משיבו: ,,ריקא!

 אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהיה עשיר ?״

 החשדנות המחוכמת יודעת גם יודעת: כלום אפשר אתרתז ,,אדם
 ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהיה עשיר ז״

 אוגוסט בבל היה אומד כי השדנות מידה טובה היא של הדמוקרטיה,
 באשר האמון מרדים את המנהיגים ואת הפקידים, ותתשדגות מצליפה על
 פני השאננות והקודופציה. אני מעיז להלוק. התשר הוא מצליף עיור.
ת ענינים וביקורת ע ד  והדמוקרטיה זקוקה לעינים פקוחות. במקום שיש י
 ענינית — פטור אדם מתשדות מגותכים. במקום שאין ידיעת ענינים ואץ

 1 [שמות ליב, א׳]
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 רות ביקורת — שם נקלט כל חשד על נקלה. החשדנות היא מדרגה נמוכה
ת ו ל ק  של הכרת ציבורית. מקור החשדנות לא בחוםר־אמונה, כי אם ב
. אדם  האמונה כי ״כלו םג יחדו נאלחו, אין עושה טוב אין גם אהד״1
 מתהלד עם הברו, מאמין לו, מהר הוא שומע תולים בו כל מיני פסלנות,
 והוא שוב מאמין — מה ממש באמונו, מה ממש במאיסתו? יותר משקשת
ש הנותנת אמון בכל לעז פ נ ה ־ ת ו ל  ההתנגשות בחיי חחברה קשה זו ק
 ובכל תפלות. מכיר אני יפה יפה מידה זו, ״לוית־חך של היינו, עדות
 לקלישות האוסי, לתוםר כל איתנות ביהסי אדם — הכל מתפורר בידיה,

 תכל נעשת תתות.

ם י נ ג ר א  ואין מסתפקים אצלנו בתשדנות ״פרטית״ וארעית. אצלנו מ
 את ההשמות. ״לשם שמים״. היא מחנה נשק ציבורי, תהליף השרב לארגו־

 מנטציה רעיונית.
 לנסבורי היה אומר: אילו היה העולם מוכן להביא קרבנות למען
 השלום, כמו שהוא מביא למען המלהמה. ועל משקל זה רשאים אנו לומר:
 הוי, אילו היינו אנחנו מוכנים להקריב קרבנות למען אחדותנו, כמו שאנו

 מביאים קרבנות למען קיים את פירודינו.

, ץ י ב ו ר י א ן מ ר ה  ותרשו לי לצטט משירו של משורר צעיר, א
 שקראתיו מעל דפי ״השומר הצעיר״:

 הן אל שלהן אהד כלנו 6ה סמוכים
 ולמת סלבבו״ת הפריאו לענה ור1שז

ד ד ׳ ־ :  ז r r ד * ו ־ ־

 הן 9?כר אתת נפרום את הפרוסה
 ולמת אין לתמנו ןזלתם ה?ןד1:ז

 את כלנו הן ץזעיר ןז#ןר האתד,
 אל כלנו ירקות כרים רמזת ותכלת לם,

 ולמת איש אתיו דלותים נפגש,
T T T • 1 ז 

 בלי גיל ובלי בר?ת של1ם?

 1 [תחלים נ״ג, ד׳]
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 בועדת הששה
ם י ט ו ע י  מ

 מן הדברים תעלולים, לסי דעתי, למוסס את ההסתדרות
י ם, המקבל אצלנו אופי מיוהד במינו. ו ט ע ם תוא גם ענין ת מ י י נ פ ב  מ
 אין אני פוסל, הלילה, את עצם היות מיעוטים. כל תברת דמוקרטית טבעי
 הדבר שיהיו לה מיעוטים. צריך שכל מיעוט יקבל אפשרות מכסימלית לתיות
 את תייו, להתגלות, להביע את עצמו, להגן על קיומו, להילתם על דרכו. אך
 בכל מדינה קונסטיטוציונית יש שגי סוגי אופוזיציה. האופוזיציה האתת איגת
 רואה את המדינה כאויב לה. אדרבא, המדינה יקרה לה, רק המפלגה
 השלטת, הכיוון שלה, לו אין היא מסכימה. היא יודעת שהמדינה יכולה
 להיות מהר שלה, ולפיכד היא שומרת על המדינה. מושגיה הם מושגי
 אזרתות מתייבת. היא תולקת על הרוב השליט, מותתת עליו ביקורת, אבל
 היא לא תעשה דבר אשר יסכן את המדינה. ויש אופוזיציה השוללת את
 המדינה ומטרתה אתת: להשתלט עליה או לתרוס אותה. היא אינה משלימה
 עם המשטר הקיים, היא אינה מאמינה כי אפשר על בסים ההוקה ובדרד
ל האמצעים ובלבד כ  הסברה להשיג משהו, היא תושבת כי יש לאחוז ב
 שתשיג את שלה, היא רואה את עצמה במצב של מלהמה עם המדינה.
 כשחיתח ״אתדות־חעבודח״ מפלגת חרוב ו״הפועל הצעיר״ מפלגת המיעוט
 היו היתםים ביגיהן קשים למדי, היתה ביקורת הריפה, אבל היתה הגהה
. כשהצורך ״ ש ו ב י כ ל ״ י ק ט ש ב ה א ו נ נ י  מראש, כי ההסתדרות א
 של האופוזיציה הוא להשפיע, להמריץ, לתקן, להביא את הרוב לידי
 התהשבות־יתר, אזי עצם קיום המיעוטים לא בלבד שאינו מסכן את המפעל,
 אלא עשוי אפילו לדרבן לעתים את העמלים בו. לעומת זאת היה לנו בארץ
 מיעוט אתר: ד״״פרקציה״. תיא שללת בעצם את ההסתדרות ושללה גם את
 הפועל העברי, נושא ההסתדרות, ואף על פי כן ביקשה לכבוש את שגיהם.
 היא תיתה לגבי ההסתדרות במצב של מלתמה שבה כל האמצעים כשרים

 וראשית דרכה — אובםטרוקציוניזם, השפלה, המטת־קלון.

 למראה כמה דברים בהסתדרות אני אנוס לשאול את עצמי: מת דרד
ז יש לי הרו?ם שכמה מיעוטימ הע?יח ו י ש כ  המיעוטים בהסתדרות ע



ה 233 ש ש ת ה ד ע ו  ב

 לתיד היי ההםתדדות את מושגיהם על דרכי־מלחמה באויב המעמדי.
 והאתיקה שלהם לגבי ההסתדרות אינה אתיקה של מפלגה קונסטיטוציונית,
 המאמינה באפשרות של השפעה בדרכים חוקיות. כשאתה שומע אותם או
 רואה כמה גילויים שלהם, אץ לך אלא להניה שאין הללו רואים כל תקנה
 להסתדרות כמו שהיא ותושבים שמותר להשפיל אותה ולהחריב אותה אם
 לא תפול בידיהם. אינני רוצה בזה לומר שכל מה שאומרים ״פועלי־ציוך
 שמאל, או ״השומר הצעיר״ וליבתו, וכל מה שאומר אצלנו כל מי שמתגדר
 באופוזיציוניות, שכל זה פסול מראש! אני מתאר לעצמי, שאם נושיב ועדה
 אוביקטיבית התוקרת לאמיתם של דברים תמצא הרבה הרבה תטעון תיקון,
 ואפשר יותר ממה שםבורות האופוזיציות הרשמיות. אד אץ לי כל אמון
 לאותה ביקורת אשר כל אוזן קשובה תבהין בה: ״אבקר ואבקר עד שאכבוש,

 ואם הכיבוש לא יעלת בידי — אהרוס״.

 הדבר היסודי בעיני הוא, אם יש לנו אפשרות של תתפתתות הוקית
 בהסתדרות, אם קיים לגבי המיעוטים מושג של תברות מתייבת, של הובות
 בצד זכויות? נדמה לי שכמה תופעות בשנים האחרונות בחיי ההסתדרות
 יוצאות מתהומי המושגים הקונםטיטוציוניים בכלל. כל אותם תאמצעים
 שבהם משתמש הפועל, בתיתד או באיסור, במלתמתו נגד אויב מבתוץ
 הותרו במלהמה פנימית בהסתדרות. תנועת הפועלים המקיפה רבים רבים
 אינה מבוטתת מגילויים אספםופיים, יש שהיא ,.בולעת״ אותם, יש שהיא
 בולמת אותם. פעם קיבל פלוני התבר־העםקן מכות, פעם נפגע קשה ובלי
 כל צדק הבר אלמוני. דרד הינוד המונים ונשיאת־סבלותיהם אינת סוגד.
 בשושנים. הרבה מצוקה עושה, הרבה רגשנות עושה, הרבה תוסר ישוביהדעת
 עושה. אבל כאשר מאהורי גישה אםפםופית עומד כוה ארגוני המבקש שלטון,
 הרי זה דבר אהד לגמרי! כשם שיש הבדל בין שוגג לבין מזיה כר יש
 הבדל בין נרןנות של פרט, או של פרטים, לבין גרגנות הגעשית אמצעי

 מכוץ לרכישת שלטון.

 מן הדברים המזעזעים בעיני הוא כשאתה יושב עם תבר המיעוט
 במוסד שהוא אתראי לו ומשתתף בהצבעות, ולמתרת הוא יוצא לרתוב ואינו
 מרגיש כל אתריות למוסד זה ולהתלטותיו. מה היה אילו בוץ היה יושב עס
 ןידןי׳יל בקבינט המלחמה והיו שם מתליםים דברים מסוימים ואתר כך היה
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 יוצא בוין ומקומם את תבדיו במפלגת תעבורת נגד החלטת הקבינט?
 ההינוך שהמיעוטים נותנים אצלנו להבריהם הוא בעיני תיגיד אנטי־
 תברתי, אבטי־סוציאליםטי, כי הם מהנכים לכך שמיעוט, כל עוד הוא מיעוט,
 אינו מקבל את שלטון הרוב. ואין זו שאלה של מפלגת פועלי ארץ״ישראל.
 זוהי שאלה גדולה בהיי כל ההסתדרות. אנו עם שלא היתד! לו מדינה ולא
 היו לו חיים מדיניים במשד דורות רבים. אין לנו כמעט הרגלים של חיי
 עצמאות. באת ההסתדרות והשקיעה מאמצים גדולים כדי לבבות חכרה
 מאורגנת על יסודות דמוקרטיים. והברה מאורגנת על יסודות דמוקרטיים —
 פירוש הדבר קבלת מרות של הרוב. יש בירור ויש ויכותיס, וכאשר יתליט
 חרוב כן יקום. אנחנו/ היהודים, אפשר איננו נוטים בכלל לקבל את התלטת
 הרוב, ואפשר שבהיותנו מפוזרים בין האומות לא רכשנו לנו את ההרגל
 לכבד ההלטת רוב ״שלנו״. ומי שיתבונן למאמצי הארגון של הישוב, התל
 מן ״המסדרת״ של אוםישקין בזכרוךיעקב ועד היום, יכול על נקלה להגיע
 לכלל דעה כי אץ לנו לא כשרונות ולא רצון לכד. וההסתדרות, בהקימה
 את ארגונו הדמוקרטי של כלל־הפועלים, עשתה בזה שירות לאומי־מדיני
 ממדרגה ראשונה. אן־ יש לי הרושם שמעשה זה הולד ומתמוטט. המיעוטים
 אצלנו מגמתם אינה להשתתפות בזכויות וכתובות, כי אם ״לכבוש״ את
 ה״שלטוך. אילו יכלו לכבוש את ה״שלטוך — אפשר תיתה השאלה פשוטת.
 אד כיון שאין להם תקוזז ל״כיבוש שלטון״ בקרוב, לא על ידי רכישת לבות
 הרוב ולא בזרוע המיעוט, ואין נכונות מצדם לקואליציה, לאתריות משותפת,
 ואין הם נוטים לחפש דרכי פשרה, הרי הם ששים לכל הזדמנות של תידוד
 יתםים ״כמוצא שלל רב״. מנתם, כמובן, איננה אלא להכשיל את המפלגה.
 אד למעשה הם הולכים בדרך התותרת תחת קיומה של ההסתדרות! הס

 עושים הכל כדי לדלדל את סמכותה ולהשפיל את קרנה של ההסתדרות!

 ד ל ת - ה ע ם

 שאלה גדולה בשביל עתידה של ההסתדרות היא שאלת תיתםים בין

 ההסתדרות ובין השכבות העממיות שהן על תהום ההסתדרות, שבזירגון

 הפוליטי־הציוני קוראים להן משום מה ״מעמד בינוני״, וראוי שיקרא להן -

ת העם. אס אין אנו תנועת מקצועית בלבד, אם אנו באמת תנועת ציונית  די
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 סוציאליסטית, — עלינו לחתיחם אל חיםוד חזת בעם מתוך אתיקת סוציא
 ליסטית ומתוך תרדה סוציאליסטית, באותו עבץ ובאותח דאגת שאנו רותשיס
 לפועל, וצריך לארגן אותו ולעזור לו. למראה אנסינו השונים והתנהגותם
 בכמה מצבים אתה בא לכלל רושם, שכולנו תננו תנועה אריסטוקרטית
 או מתגהגים כתנועה אריסטוקרטית, ועל זאת נענשנו לא מעט. אני אומר:
 ההסתדרות צריכה לקתת תתת לוםותה שכבות המוניות הזקוקות לעזרתה
 ואשר אין להן עזרה בלעדי ההסתדרות. ההסתדרות צריכה להקדיש לענין
 זה כותות. יש אנשים בודדים בהסתדרות שעשו בענין זה לא מעט, כמו צבי
 לוביאניקר בעיר ונטע הרפז בכפרו היה זמן שצבי ליברמן פעל לסידור
 חתישבות עובדת מחוגים אלה. ״הפועל הצעיר״ הבין לפני המלהמה לארגן
 את מרכז בעלי־מלאכה ו״המשביר״ דאג להם בימי המלהמה הקודמת. ובטרם
 הלכתי' לגדוד ביקשתי לארגן את בעלי־המלאכה בירושלים ושיתפתי פעולה
 עם הוגים מן ״הישוב הישן״. אילו המשכנו בדבר היינו ודאי מצליתים
 לשתף פעולה עם י שכבות גדולות, ההל מן הרוכל ואיש הגזוז וגמור בבעל״
 המלאכה, שבהלקם היו הולכים אתגו עד לבגין משק. היה זת משגת פוליטי
 כבד מבהינה ציונית וסוציאליסטית, שהפקדנו את החוגים האלה לכל מיני
 ״בעלי־טובות״, ולא מצאנו את הדרד הנכונה ומסגרת ראויה לטפל בהם.
 אינני אומר שאנו צריכים לעשות אותם תברי ההסתדרות או חברי המפלגה.
 יש להם בעיות שלהם והם צריכים למסגרת שלהם׳ אד צריד שהאנשים
 האלה ימצאו אצלנו אוזן קשבת ויד עוזרת! וידעו שמקומם — אתנו. מה
 תהיה ההתפתחות מזה — נראה. דבר זה לא יקום על ידי כלנות טובות
 בלבד וגם לא על ידי פעולות ארעיות. צריד שבמזכירות הועד הפועל של
 ההסתדרות ישב אדם אשר הטיפול בשכבות אלו יהיה מתפקידו ואשר יקדיש
 את עיקר זמנו לכד. ואל יהיה הדבר תלוי במידת הבנתם ודקותם של כל

 מיני מזכירים במקומות.

 יש לתשוב מעתה מה תהיה דמותו הציבורית של תישוב לאהד
 המלהמה. אם הפועל בארץ איננו תולה תקוות בפוליטיקה של התפשרות עם
 הריאקציה הישובית (שאנו מכירים אותה בלבושיה השונים ובתכנה
 האחד) — ואנו איננו תולים תקוות בה — הוא תייב לתשוב על כד בכל
 הרצינות. הצעקה נגד ״ההסכמים״ — ולמעשה נגד כל הסכם שהוא, בלי
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 בתינת תכנו — היתד. אולי במקומה, אילו היתה מלווה פרוגרמה כיצד
 לשבור את הריאקציה בישוב. פרוגרמה כזאת אינגה ! על כל פנים מצד אלת
 שהמלה ,,הסכם״ היא בעיגיתם שם־גנאי. לא שמעגו מעולם על פרוגרמת
 כזאת. האגפים ״השמאליים״ שלנו הס הם שמילאו תפקיד לא קטן בתגברת
 הרביזיוגיזם, בדזזיסת תוגים פועלייס וםתנדעממיים לזרועות הרביזיוניזם.
 אנו תייביס להציג פעם באופן רציני את השאלה: כיצד תוכל ההסתדרות

 להתגבר על אויביה, כיצד תוכל לשמור על עמדותיה ולתזק אותן?

 יש לכך שתי אפשרויות: או שההסתדרות תרכוש לעצמה רוב בארץ
 או שתרכוש את אמוגן ואת תמיכתן של שכבות שמתוץ לציבור הפועלים.
 אינני יודע אס ציבור הפועלים מהווה כבר רוב בישוב, אבל ההסתדרות
 כשלעצמה איננה רוב בישוב. אילו ציבור הפועלים היה מאוהד אפשר היה
 מגיע לכלל רוב. אבל אנהבו לא טרחנו דיינו להביא את כל ציבור הפועלים

 אל ההסתדרות.

 הדרד הפתוהה לחסתדרות, במלחמתה על אפיו של הישוב, היא:
, ברית אמונים, לא ברית כוזבת. p א  כריתת ברית עם שכבות מסוימות ב
 ״השובר הצע־.־*״ אומר: ברית עם הציונות הפרוגרסיבית, ואני אומר:
 אץ אמת בסיסמה ז* מצד ״,השימד הצעיר״! הוא איננו מגלה לנו מי למי
 היא הציונות הפרוגרסיבית, שיל אתה הוא מתיר לשבת במתיצת אתת
 (״קואליציה מצומצמת״), ומה הב םימני־ההיכר הסוציולוגיים שלה! הוא
 אינו אומר לנו מה הוא מוכן לתת מצדו במתיר הקואליציה עם הציונות
 הזאת! הוא אינו אומר לנו מה יהא תכנה של הקואליציה עם ,.הציונות
 הפרוגרסיבית״. הוץ מזה ש״השומר הצעיר״ יושב ב״ליגה להתקרבות״ עם
, בנימין, ובעיקר עם כל מיני מיניסליםטים לגבי ציונות  פטרזייל ועם ר
 ומכםימליםטים לגבי ערב — לא ראיתי אצלו כל תכנית וכל דרד לברית עם
 איזה תוג ציוני, ואפילו לא עם מפלגת פועלי אר^ישראל. הזה יהיה תכנה

־ מינימליזם ציוני ו  של פרוגרסיביות ציונית ־

 כל בריודאמת מתייבת, יש בה לא רק ״לקיתה״, כי אם גם ״נתינה״.
 על ברית כזאת לא שמענו מעולם מפי האופוזיציות שלגו.

 אני רואה צידד בקואליציה רחבה ככל האפשר בהסתדרות הציונית״.
 ונוסף לכך אני רואה צורד בכרית *מידה עם ךלודהעם.
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 איבבו דשאים להתעלם מבבי השכבות העממיות, אבו הייביס לעזיר להם
 בצדותיהם, לעזוד להם באוםן תמדי, ואבו מעוביביס גם להקים אותם בתוד
 כות ציבורי, ולעשותם לבני־ברית. הדברים אמורים לגבי שורה של שכבות
 פרודוקטיביות וגם בלתי־פרודוקטיביות. הלק מהם במצא במצב מעבר: או
 להתנווגות גמורה או לכביסה למעמד העובדים. ואבתבו צריכים לבקש את
 הדרד אליהם. ואם בבקש — במצא. בלי יתם היובי לדבר, מתיר יתירות
 מעמדית ומתוד ביטול — אי אפשר לעשות את הדבר הזה! ואיבבי רואה
 שום דרד לשבור באמת את הריאקציה, ולא בדבר־שםתים, בלי קשר אתם!
 מי שאומר בגודל־לבב: אבי בגד כל הסכמים עם תבורגבות, ואיבבו יודע
 ואיבבו מבקש למצוא לתבועת הפועלים בךברית של קיימא — איגגו אלא
 יורת פראזות ולא יותר, ומעיד על עצמו כי איבנו שואל כלל לעתידת של

 תבועת הפועלים.

 איבבי מדבר על פלובי הפרט, הבציג, אס הוא מוצא תן בעיני או
 איבבו מוצא. אבי מתכוון לכמה רבבות יהודים מרודים ודוויים, שהם הם
 דלת העם היהודי, עצמנו ובשרנו הם. כל תנועה סוציאליסטית — אם תםר
 ציאליזם שלה איבבו של גוילים, תייבת לדאוג להם. מבתינת סוציאלית תם
 בדרגה במוכת יותר מן הפועל. אפשר לעזור לכמה מהם לעבור לתתישבות,
 להשתלב במעגל הכלכלי הפרודוקטיבי. יש להם ילדים — צריר לדאוג
 לתיבוכם. זהו בעיני אחד התפקידים הבוערים של ההסתדרות ושל תגועת
 הפועלים: לשקוד על תקבתו של ציבור זה — מעדות המערב ומעדות
 המזרה — שלא יהיה לרועץ לעצמו ולמפגע לבו. אם אגו לא גדאג לו,
 ״ידאגו״ אהרים. הם לא ידאגו לו במובן הסוציאלי, אך ״ידאגו״ לו במובן
 פוליטי. נקמת־ההזנתת צפובה לבו בתלק זה של הישוב. הוא התומר העיקרי
 בשביל כל מיני תנועות הרסניות מימין ומשמאל. כבר ראינו אותות ראשונים
 בעדות המזרה. לפיכד אני דורש דאגה רצינית ורתבת־לב לענין זה! ואין
 להתבייש כלל וכלל להעמיד במזכירות הועד הפועל ״שולתך כזה, למען
 אותן השכבות, שאינן בגדר ״ציונים פרוגרסיביים״, ואין בהן עורכי־דין
 ופרופסורים ורופאים, אלא בעיקר בעלי־מלאכה זעירים, וביניהם מי שהיו
 בזמנם תברי מפלגות פועלים, ובלניהם מי שהגורל האכזרי הוציא אותם
 משורות העבודה והם רוצים להיעזר, ורוצים להיאחז בנו — ואנתנו מבלי־
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 דעת מתנכרים להם. צריד לעודד בקרבם מפעלי ארגון ועזרה הדדית. ומהם
 אפשר לארגן קואופרטיבים. ולא אקפיד בזמן הראשון אם תהית בקואופר
 טיבים אלה עבודה שכירה — אני לא אדון על הקואופרטיבים האלה מצד
 כשרותם הגמורה לפי עקרונותינו. אני רואה בהן צורות מעבר, צורות
 היוביות. שאלת הנאמנות לערכים איננה שאלה של כשרות בלבד! תנועה
 התיה בתיד מסגרת סוציאלית מסוימת צריכה לראות מה תיא דוהה ומה

 התוצאות של דזזייתה. בקיצור: תרדה ועזרה לדלת העם.

ם י ב י ט ר פ ו א ו  ק

 כולנו רגישים מאד לכל פגם בתםתדרות. אד ראיית הפגמים
 בלבד אינה מספיקה. רצונד לבחון תופעה תברתית, צריד אתה
 לשאול לא רק מה היא כיוס, אלא גם מאין היא באה ולאן היא
 הולכת. יש ואגי רואה תבר ההסתדרות הרוכש לו לאט לאט מנהגים ונימוסים
 מסוימים — ולא כתוב בשום מקום שדבר זה אסור — והוא מהזיק באידיאו־
 לוגיה שלו ובמסורת שלו! ואני רואה בו שתדרר שלו תיא מן ההסתדרות
. ולעומת זאת יש ואני רואה אדם פשוט, והוא אפילו אינו מקיים ה א ל ה  ו
 את כל המצוות, ואינו יודע את כל התורות, והדרד שלו היא אל ההסתדרות.
 אמרתי קודם: שכבות מעבר. זכותה של ההסתדרות גדולת במידת שתיא
 מקיפה שכבות עממיות ומכניסה אותן תהת כנפיה ומתנכת א*תן למצוות,
 גם אם אין תיא מלמדתן את כל תתורת כולת בבת אתת. ומבתינה זו יש
 להתבונן גם בכמה קואופרטיבים. השאלה תיא לא רק מתו ״איתוד רגב״
 מבתינת הכשרות ההסתדרותית, השאלת תיא גם מת תיו תבריו לפני תיותם
 בתםתדרות. אפשר היה לא לארגן את מפעלי התחבורה בתור ההסתדרות,
 ואז לא היו מונים בנו כמה פגימות. השאלה היא אם זה יהיה יותר נכון
 מבתינת הרתבת עמדותיו של הפועל והרתבת החוג של הנושאים בעול
 ההסתדרות וקיום מצוותיה. מפעלי התהבורה — דבר כביר. אילו אפשר היה
 היום לארגן הלק מהמלאכה הארץ-ישראלית בקואופרציה, ולו גם בקואופ
 רציה שאינגה ממלאה עדיין את כל המצוות, הייתי תושב זאת לדבר גדול.

 כל אתד מאתנו, אם רצונו בכד, יכול לבתור לעצמו מצב נות. כל
 אתד יכול לטעון על הטאי הקואופרציה. ואם ישאלו אותו: מה לעשותו
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 להוציא את הקואופרטיבים מההסתדרות אז לא? — יענה: וכי אומר אני
 לתוציא אותם? ביקורת אהראית צריכה לא להתעלם מהחטאים ומהשגיאות,
 אבל היא צריכה להכיר בזה שבכל מיון יש דברים שהם נמצאים על
 התתום. תופעה כזאת ישנה גם בין בוטניקה וזואולוגיה; דבר זה ישנו גס
 בסוציולוגיה. יש דברים שהם בפנים הגבול ויש דברים שהם מעבר לו ויש
 דברים שהם על הגבול. לגבי הקואופרטיבים אתה תייב לראות את הרקע
 הסוציאלי שעליו עלתה הקואופרציה שלנו. זה לא היה קרקע התתישבות
 התקלאית שלנו. מאות עולים הדשים הביאו אתם סכומים מסוימים, אפשר
 היה שעל נקלה יתנוונו בארץ ויפסידו את כספם וילכו בדרכים בלתי־פרו־
 דוקםיביות. ההסתדרות קשרה אותם ביניהם, העלתה אותם על דרד יצירה
 משקית, שיתופית, קשרה אותם גם להסתדרות והטילה עליהם מצוות.
 ההסתדרות יכלה שלא לעשות את הדבר הזה, שלא להכניס ראשת בעניגים
 שכשרותם אינה מובטתת למפרע בשלימות, ואז חיו עניני התתבורה בארץ
 מתפתתים אתרת לגמרי. ואז היינו פטורים מהרבה טענות, וגם מביקורת
 צודקת. אך האם היה זד. יותר טוב מכל תבתינות תציוניות והישוביות וגם
 מבתיגת הארגון המקצועי והעזרה ההדדית? ולאתר שניגשים לענין זד. כד,
מר: לא תיפוי על שגיאות! וצריכת להיות ;  מתוך ראיית גודל העניה א
 שיטה, כיצד להילחם נגד פגמים. לא אבוא בדרישות מופרזות. לי מספיקה
 הנוםהה הישנה של ההסתדרות: לא ניצול! ולםיכד — מגמה מתמדת לחיסול
 העבודה השכירה! נקבע, למשל, כלל: אדם העובד בקואופרםיב תקופה
 מסוימת — שנה או שנתים — ולא נמצא בו הטא ולא פוטר ממקום עבודתו,
 צריך להיעשות הבר בקואופרטיב. אם אין לו די התשלום הנדרש, צריכת
 לבוא עזרה גם מצד הקואופרטיב וגם מצד ההסתדרות. הוא צריך להיכנס
 לקואופרטיב בלי כסף והקואופרטיב ינכה לו במשך שגים משכר עבודתו את
 דמי המניה. אינני יודע אם זה פתרון אידיאלי. אבל צריכת להיות מגמה
 ויש כמה דברים הניתנים לשינוי. נרים את המשא לפי מידת כותנו,

 מסוימת של חיסול העבודה השכירה הקבועה.
 קודם כל דרוש פיקוה הסתדרותי. פיקוח של ממש. ראיתי קואופרטיבים
 נלתמים במאמצים גדולים גגד מעילות ולא תמיד עוזרת להם ההסתדרות
 במלהמתם זו. ויושר במשא־ומתן בקואופרטיב תשוב קודם כל. וצריר
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 שירגישו את ההסתדרות בתור כוה מוסרי השומר על טוהר הקואופרציה.
 המלחמה נגד עבודה שכירה מתייבת קביעת תקנות. אינני סבור כי
 אפשר לבטל את כל ענין המניות, הקואופרטיב לא הוקם כמוסד לאומי
 שרכושו הוא קנין הכלל• איד נוצר כל הרכוש הזה של הקואופרטיבים ז על
 ידי ניצול הרכוש הפרטי למטרות שיש להן תשיבות ציבורית. דבר כזה לא
 נעשה סתם ולא במקרה. ולפיכד אין לבוא לקואופרטיב ולדרוש את הלאמת
 רכושו׳ אד ענין המניות דורש פיקות וקביעת סייגים. הגידול המופרז של
 ערן-מניה, ללא כל ביקורת ציבורית, עשוי לגרום הרבה תקלות. צריכה
 להינתן עזרה מצד ההסתדרות לתברים תרשים העובדים בקואופרטיב, לשם

 רכישת המניה. בהלקה צריכה המניה להשתלם על השבון שכר העבודה.

 וצריכה להיות הגנה מיוחדת על שוליות. שאלת הנוער העובד בקואו
 פרטיבים היא שאלה תמורה מאד, לא כל כד מבתינת תמרית כמו מבתינת
 האדרה והיתםים. ילד קטן פוגש את הקואופרטיב כנותךעבודת, אתר כד
 הוא מתתיל לראות בקואופרטיב אויב, והוא הופר שונא לא רק לקואופרטיב.
 אלא גם להסתדרות. ספק אם מתיד כד יגדל אדם המסוגל לבנות קואופרטיב
 מתוקן יותר. יותר משזו היא שאלה של שכר-עבודה הרי זו שאלה תיגוכית,
 שאלת היהםים עם הברי הקואופרטיב, האדרה הכללית בתיד הקואופרטיב
 וכר. הילד קולט על נקלה את הביקורת; את מה שפעל ותידש תקואו־
 פרטיב — איננו יודע. ואת כל הפגימות של הקואופרטיב הוא זוקף לתשבון
 ההסתדרות. והוא עשוי להיות םרף להסתה אנטי-הםתדרותית. מרכז
 הקואופרציה הייב לתת את דעתו על שאלה המורה זו מכל הבתינות, גם
 מבתינת מצבו של הגוער בקואופרטיב וגם מצד תינוכו. הוא צריד למנות
 איש מיותד בתוך מהלקת התרבות שידאג לנוער העובד. תשוב שדוקא

 אדם מבפנים, מתור הקואופרציה, ידאג לנוער זה.

 מאידך גיסא יש לשאול, אם האדרה בהוגי הנוער העובד מכשירה
 את הנוער המוצא עבודה בקואופרטיבים שיבין את ערכם. שמא מביאים
 אתם הנערים העובדים מתוד הםתדרויותיהם יתם שלילי למפרע. אנתנו
 רשאים לדרוש הרבה מן ההבר המבוגר כלפי השוליה. אך קשת לו לתבר הקואו
 פרטיב לקיים תביעה זו, כשהוא נפגש בנער הצעיר הבא ומבטל אותו ואת
 מפעלו. מה היה הקושי בינינו ובין האברים בזמן תראשוןז באנו לעבוד



ם 241 י ר ח ו ב ת ל ר ג י  א

 אצל האפר ונמצאנו מלמדים אותו מוםר והשקפות ציוניות. הוא הקדים
 אותנו בעשרים שנה ויותר, הוא ידע את הארץ, עליו עברו מעשי־גבורה,
 והנה אנתנו, אשר עדיין לא נתנסינו, באים ללמד אותו מה זאת ציונות
 ולהוכית אותו על כל תטאיו. את הטוב שבו, את זכויותיו, לא ידענו ולא
 כיבדנו. ראינו אותו רק מלא חטאים כרימון והיינו דנים אותו בכל הומר
 הדין. דבר זה ודאי היה בו כדי להרגיז אף כשצדקנו בכמה דברים. תוא
 השב: אתה עוד אינך יודע לההזיק מעדר וכבר אתה פוסל אותי. עוד איני
 יודע אם לא תברת בספינה הבאה — וכבר אתה מתנשא עלי. ואפשר על
 הרבה פועלים ותיקים עוברת עתה אותה הכוס. אותו מנהל עבודה, אותו
 הבר הקואופרטיב, יש לו הכרה שהוא הקים את ההסתדרות, והוא מקיים
 אותה. יש לו הכרה שמה שהוא עשה הפועלים ההדשים עדיין לא עשו, ולא
 כל אהד מהם יעשה. נער עובד הנכנס לעבוד בקואופרטיב איננו יודע זאת.
 אני גם מסופק אם תבר צעיר בקיבוץ יודע את ערד ההבר הותיק. להערכה
 נכונה לא תמיד זוכים להגיע גם בין הברים הנמצאים במצב שוה, ועל אתת
 כמה וכמה בין הברים הנתונים בתנאים לא שוים. אנו יודעים שבהוגי הגוער
 מרובת הביקורת על כל הנעשה בהסתדרות. קל להטיף לתביעות גדולות על
 ידי הצלפת ההוטא. מאוירת כזאת בא נער עם יתס מסוים לקואופרטיב!
 בתור הקואופרטיב אין הוא מוצא אוירה של חברות טובה, הוא מתתיל
 להסתכל בשלילה על כל הנעשה בו, ואין מי שיגלת לו את המאור שביצירה.
 ולכן אני אומר: גם מרכז הקואופרציה וגם מרכז הנוער העובד הייבים

 לשקוד על תיקון המצב.
 אב תש״א.

 איגרת לבוחרים

 תברים, פועלי ארץ-ישראל! תרשו לי לומר לכם מלים אתדות בכתב.
 אילו היה הדבר תלוי ברצוני הייתי מכתת את רגלי מאסיפה לאסיפת ותייתי
 מסביר לכל פועל ופועלת, לכל תייל, לכל נער ונערה שזכו להיכנס למשפתת

 העובדים מה תשיבותן של הבתירות הללו.
 על מה אתם נקראים להצביע? על ״שלטוך?
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 מה מצהיקה מלה זו בתנועתנו. ״שלטונו״ של יוסף אהרונוביץ,
 ״שלטונו״ של משה בילינםון, ״שלטונו״ של היים ארלוזורוב, ״שלטונו״ של
 דוב הוז, ״שלטונם״ של הבריהם, הנושאים על גבם את המשא, אשר אתם

 עומסים עליהם, בוקר וערב, עד כלות הכותות.
 שלטון ? אם יש בקרב ציבור העובדים מבקשי שררה ושלטון — אין
 לנו הפץ בהם, ויהיה השלט אשר יהיה! רשאים אתם למתוק אותם מכל

 רשימה שהיא. לא על ״שלטון״ נקראים אנו להצביע, כי אס על ד ר ד.

 הפונים אליכם בבשורת ״כיבוש השלטון״ אינם אומרים לכם איככה
 עשה הפועל בארץ את כל ההלל אשר עשה. הם מצביעים על םבלותיכס,
 על פצעיכם, על אבני״הנגף אשר בדרככם, ואומרים: הכל בשל הדרד
 הארוכה, הכל בשל מורי-הדרך המתעים. הם אומרים: יש אתנו דרד קלה

 יותר, קצרה יותר, הנה היא בפינו.
 ואני אומר לכם: הדרך הזאת אשר בה הלכתם מיום עלות התלוץ
א ה ד ר ד. תיא אשר עשתה מן העולה הבודד, י  הראשון בעליה השניה, ה
 מן הפליט היתום, כלל עובדים איתן. היא אשר בנתר! את בית תתםתדרות,
 אשד שום אויב מבהוץ לא יוכל לה, ותקעת יתד נאמנה לתקנת ישראל. היא
 אשר כבשה לפועל היהודי בפינה דלה שבאסיה את כיבושיו הגדולים, והיא
 אשר הובילה אותו לקראת ההישגים הנאדרים של התישבות תלוצית ועזרה
 הדדית, אשר אין שום תנועת פועלים בעולם יודעת דוגמתן. היא אשר
 השרישה את הפועל בקרקע תרבות עמו, והיא אשר הטילה על עצמה את
 קליטת העולים, והיא שהקימה בארץ מצודת־עוז להיאבקות על תירותנו

 וגאולתנו.

 אומרים לכם: אותה המפלגה שסללה את הדוד הזאת כושלת היא
 וכל מום בה ובאנשיה. וכל ״אופוזיציה״ המבקשת קולות מכריזה על עצמת

 כי היא כלילת השלימות וכל טוב צפון בה.
 ואני אומר לכם, כאתד תשותפים להטאיה ולכשלונותיה של מפלגת
 פועלי ארץ-ישראל: אין אנתנו קלי־דעת לומר: לא טעינו ולא תטאנו. אד
 לא הביקורת הזעומה המתנשאת ״לכבוש את השלטון״, לא תיא תשפטנו
 משפט אמת. יבוא בעל התשבונות ויתשב את תשבוננו לתיבה ולזכות. תשבון

 גדול הוא.
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 מפלגת פועלי ארץ-ישראל רשאית לומר לכלל פועלי ארץ-ישראל:
־ צדקתכם,  עצמכם ובשרכם אני, לא התבדלתי ולא התגדרתי מכם. צדקתי ־
 וגם הובתי — תובתכם. ורק הצדיקים בעיניהם זוקפים עלי כל גנאי — אם

 אמיתי ואם בדוי — ונוטלים לעצמם את כל השבה.

 לתקן? יש ויש. העמלים עם הציבור הם הדורשים ביותר לתקן
 ולתקן, כל יום תמיד. ולואי שיצמהו וירבו הכותות המתכוונים באמת לתקן.
 אך האם נבטת במתהללים כי הם הכל יכולים? הנאמין בששים לקטרג כי

 הם היודעים לתקן?

 דרד הפועל לשתרורו, דרך הפועל לגאולת עמו — אינה מישור סלק,
 ובקול ענות תרועה של מתרוננים ומתנפהים איננה נכבשת. ותתבדלות
 ופיצולים והתנשאות על כלל העובדים — מרהיקים מנצהון. הכרתי את דרד
 הפילוגים בתנועת הפועלים וראיתי מה צפון בהם לפועל ולאומה. ועודני
 מתזיק בתומתי, כי אתדות הפועלים דרושה לא רק ליום תג ומועד, ויש

 לטפת אותה כשאיפה היה בלב ובמעשה, בכל ימות השגה.

 כסליו תשיב.

נו? י  לאן פנ
 (בכינוס חברים באפיקים, ר בחשון תשיג)

 אינני מיצג שום מוסד ושום גוף ציבורי ושום אדם חוץ ממני, אינני
 אלא שליה מצפוני. אינני להוט אתרי מםירת ד״ודעות אישיות ברבים, אך
 למען האמת ולמען האתריות אנום אני לומר, שזה כמה אינני רואה עצמי הבר
 למרכז המפלגה ולא לועד הפועל של ההסתדרות ולא לשאר מוסדות. אפשר
 לטעון כנגדי שפרקתי עול ושאני מסרב למלא את תובותי. אפשר.
ת למלא את תובותי. הנה רוגשים עתר. ו כ  להתנצלותי אומר, שאין בי ה
 מםביב לםםק־דין של משפט המפלגה שביטל מנדטים. מי הוא ביודהדין אשר
 דן אותי ונטל ממני את המנדט ? ימים רבים הייתי מקבל מגדט מטעם מפלגה
 מאותרת. גם המנדט שקיבלתי לועידה האהרונה, מכנרת, לא היה שונה. והבה
. אינני רוצה בכה ת ג ל ו פ ה מ ג ל פ  אני גדרש עתה להיות גציג של מ
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 ואינני מסוגל ליצג מפלגת מפולגת. אם יש בי סגולות לשירות הציבור
 הן ההיסד מכד. ואפילו את בושת־הפנים שבמצב זה איני יכול לשאת. ממי

 עלי לתבוע את בירור ענין המנדט שלי?

 תםלתו לי את דרד הדיבור האישי הזה. השאלה איננה של גורל פרט.
 אד המדבר בזה אליכם רואה עצמו כמי שנםתהף שדהו, השדה המשותף של

 כולנו, שתייתי שותף לתרישתו ולזריעתו, ועתה נםתחף.

 יהיה פםק-הדץ של ההיסטוריה על מפעלנו הארץ־ישראלי אשר
 יהיה — אדם כמוני אין מלפניו הרטה על הדוד שבהר בה. לא על נקלה
 ניתנה לי הארץ. לא זכיתי בה מן ההפקר. הגעתי אליה מתיד הכרעה, מתור
 הכרעודתיים. עצם הליכתי לארץ היה בה יותר מן ההכרעה מאשר בכל
 ההכרעות הגדולות והקשות שהוטלו עלי לאהד כך. והארץ לא הכזיבה. היא
 העניקה מנת יםורים ואושר ביד נדיבה. מה שעלה בתלקנו לתיות ולפעול
 מאז צעדינו הראשונים, — אשר גישושים ונדאות פנימית היו מעורבים
 בהם — אושר הוא אשר רק מעטים בעמנו נתברכו בו. ואילו הייתי נוטה
 להסתפק בתלומות שהיו ל״יש״ — המשק הפורה, העלית שנשתרשה, השפה
 שבפינו, הבסיס שהוקם לעליות באות — יכולתי להסית את הדעת מכל מיני
 פנעים ולומר: יש לנו רב״ אד לא הסתפקתי בכך. ועתה אני קורא על עצמי

 את פסוקו של פרישמן: היה אהד אשר הפריז על הלומות נידתים.

 האמנתי בפועל הארץ־ישראלי. האמנתי כי תנועת הפועלים הארץ-
 ישראלית לגדולות נוצרה. דוקא משום שהייתי בנעורי בין פועלים, שהכרתי
 תנועות ומפלגות והכרתי הנהגות, והכרתי אותם לא מתיר קריאה כי אם
 מתור ראיה והתבוננות מקרוב, בבתי־מלאכה ובבתי־תרושת, ברשות היתיד
 וברשות הרבים, לא הייתי נתון לאותה אידיאליזציה המצויה כל כד בקרב
 הנוער היהודי. ראיתי פועלים ותנועותיהם כמות שהם, על שאיפותיהם
 ודרכיהם ומומיהם. והיה לי יסוד לקוות שגורלנו יהיה אתר. גם הבעיות
 המיותרות שגורל עמנו הציג לפנינו, התפקידים המיוהדים שהטיל עלינו,
 תפקידי בנין ותקומת־עם, וגם המורשה הרותנית אשר מתוכה צמהנו והתומר
 האנושי אשר ממנו קורצנו — כל אלה בישרו לנו את בואו של הטיפוס

 האנושי המיוהד, של הפועל הארץ-ישראלי.

 ומאז העליה השניה ועד היום הן נגלה עלינו הטיפוס האנושי הזה,



245 ? ו נ י נ ן פ א  ל

 המתונן בחברות רבה׳ אד לא בןגדריות; המקבל עליו באהבת עול מצוות, אך
 מוקיר מכל את תירותו הרותנית! השותף למאורעות עולם מבלי לנתר על
 עצמאותו הרעיונית, הנובעת מתור חניתו המיותרת. ועל יסוד הצמיהה
 האנושית הזאת ועל יסוד הערכים הרוהניים אשר יצרבו מאז ועד היום, תן
ק ר, בתוש  מותר היה לאדם כמוני להאמין שתנועתנו המנה בתושבה ע י
 ההבהנה בין העיקר לטפל׳ ולפיכך יש בת כדי להתגבר על קליפות, שיחידים
 וגם תנועות נפלו להן קרבן, ולפיכך גובר בה היסוד המאתד ומצרף על

 יסודות השבטיות והסיעתיות, המפרידים והמעלים סיגים.

 והבה אבי רואת את עצמי, את עצמנו, כאותו שתדלן יהודי אשר לפי
 האגדה הוביל דורון אל המלד ארגז מלא מטילי־זהב, ובךלילת בתהלף לו
 הזהב שבארגזו בצרורות ואשפה. בתום לבי האמנתי כי שמורים אתנו
 מםילי־זתב של ערכי בגין לאדם מישראל, ואולי גס לאדם בכללו. עתה אבי
 שואל: ״הזאת בעמי ?״ אין זה עבין של הילוקי השקפות ודעות. הן דמויות-

 אדם בגרעות לעיביבו, הן יתםי-אדם משתבשים בקרבבו.

 מבקש אבי למסור לכם את ההדדה הממלאת אותי לגורל תבועתבו,
 לדמותה. אץ זו שאלח של מחלוקת וסיעתיות וגושיות וסלגנות. הללו איבם

 בעיני אלא סימפטומים למהלה קשה אשר לא ביצלגו ממבה.
ה ה ש ל א א  ואל תבטהו בהישגים, בבכםים, במוסדות, במפעלים. ל
. היו ימים שאדם שהיה יוצא מ״תתוס המושב״ היהודי שברוסיה ר ק י ע  ה
 הצארית והיה בא למערב ורואה את בתי-הפועלים, את היוביובים, את הקואו
 פרטיבים, את מערכות העתוניס, ורתב לבו. רתב ולא פתד: הן אלה צעדים
 מאוששים לקראת המהר. הן אלה כיבושים נדאיים, הישגים בל-ימוטו. והם
. אכן, למד הדור האחרון מה ה ע ה ר ו  התמוטטו. הם לא עמדו בפני ר
 ששכהו קודמיו, בבטהונם המופרז ובקלות־דעתם, כי נכםי-הומר ונכסי-ארגון
 אינם נכסי צאן ברזל, וכי כיבושי-אדם והישגי-אדם טעונים התערות מתמדת

 ברות האדם.

 ולסיכד כשאני בא למקומות הברוכים, אשר כל אמה שבהם מספרת
 על הישגים והתקדמות וגידול היכולת — אין שמהתי שלמת ואין בטתוני
 איתן. ולא רק מפני שעוד יש רומל בעולם ועוד יש היטלר בעולם, וכל עוד
 הוא ושכמותו קיימים אין אתה יכול לבטות בשום בנין, וגם פנים מאירות
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 של תינוק מעוררים בך חרדה לגורלו. אלא גם משום שאינני רואה באדם
 שלנו, יוצר המשקים האלה, את הכוה הנפשי לעמוד בפני רותות רעות,

 העשויות לפרק כל בניךאמת.
 נפל דבר בינינו. ואיני יודע למי הכוח לפרוש את יריעת מה שקרה
 לנו. כמה פעמים זעקתי מנהמת לבי. עשיתי עצמי איש־ריב לחברים וידידים.
 אינני איש־ריב לצורת ההיים של הקיבוץ והקבוצה והמושב וגם לא של
 הקיבוץ הארצי. אינני איש־ריב למפעלם התתישבותי. אד איש־ריב אני, ללא
 השלמה, לגבי אותו דבר אשר נפל בקרבנו. אין עתה שטה אהד של היים,

 לא בציבור ולא בהיי הנפש של חחבד־הפדט, אשר לא נפגע.

 בציבורנו נאבקו תמיד שתי מגמות: ליכוד ובדילות. והיו ימים שידה
 של ההתלכדות היתד. על העליונה, ובכוהה עשינו את תהלל הרב. והנה תזר
 עלינו גלגל ההתבדלות והפירוד. אין הענין מתתיל בסיעות ואינו נגמי
 בסיעות. נצהון מגמת הפירוד משמיטת מידי תפועל את יעודו ההיסטורי ואת
 מעמדו בעמו. כמה הרבו אצלנו לצטט את ברנד: ״מקור האיחוד הוא בתקוה
. והבה עתה אפשר לדבר ,  לספיבות באות, מקור הפירוד — בראיית היוצאות,
 גבוהה גבוהה על התכוננות לקראת ספיבות באות ואותה שעה לבופף את

 הרב־הפידוד.

 אינני אלא מציין את התופעה. אינני יודע תרופה, ואף אינני מהפש
 אשמים. יש תופעות שהכל שותפים להן. יש שותסים אקטיביים ויש
 פאםיביים, יש שהותרים לכך מרצון ויש מקבלים ונכנעים. אד העובדה
 קיימת, והיא מוציאה בני-אדם מסביבתם הטבעית וכוסה עליהם קואליציות
 של שקר וזיווגים לא כשרים ולא טבעיים. והיא הופכת זהב־אדם לאשפה.

 כמה שנים אנו עומדים כבר בלב־המעדכה. כל שאלת ארץ-ישראל, כל
 שאלת קיומנו כעם הועמדה מהדש לדיון, ולדיון אכזרי, בפני בית־דין של
. והנה אנו נשפטים עתה כל יום ,  עולם. הרצל היה מפלל ״לעולם של דיינים,
 בבית־דינו של היטלר, ולכשיבוא הרגע המאושר נבוא לפני ביודדינם של
 צ׳רצ׳יל ורוזבלט וסטאלין, אשר לנצתונס אנו מתפללים. והנת אנו פה
 מוקפים: רומל מצד אהד, ספר לבן מצד שני, והמשפט העולמי מצד שלישי.
ו כבשן מספיק לנו שנצא ממנו מצורפים ומאותדים. והוששני, נ י  וכל זה א
 שאס לקרה האיום ביותר ודומל יעמוד לא במקום שהוא עומד עתה כי אס
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 קרוב יותר — שום דבר לא ישתנה אצלנו. האין זאת אומרת, כי נפגע משהו
 בעצם הלב, במרכז הנפש, פ;ם שאין לו תקנה?

 במה אנחנו עוסקים ? בשאלת ״סיעות״. בחיםזדהדעת, מבלי שנשאלנו.
 זכינו להיות הברים במפלגה הדשה, במפלגת־סיעות. ונמצאה הצדקה: יש
 כמה פגמים בקרבנו, לפיכד נוצרו הסיעות. ושמעתי שגם שוללי משטר
 הסיעות מוצאים יסוד לקיומן: הן יש כמה פגמים בהיינו. יש שתיתות, יש
 חטאי מנגנון, לפיכך באו לעולמנו סיעות שכןנתן לתקן. אדרבא, תקנו אתם
 את הפגמים ותראו כי תבוטלנה הסיעות! אך האם קיום הסיעות מסייע

 לתיקון או• מונע תיקון ?

 אכן, לא עובדת הפגמים והחטאים היא המפהידה, אלא תוסר מאמצים
 מצד הציבור לעקור את הפגמים והחטאים. ושחיתות הפרט נעשית שתיתות
 הציבור. מדוע אין הציבור בלתם לעקירת הפגמים? מפני שהוא נתקל
 ב״חזקות״ שובות ואינטרסים משורינים, של גופים תקיפים, של ״מכובות״
 ציבוריות, אשד ״לא כדאי״ או אין כוה להילהם בהם. שתיתות ציבורית
 פירושה: ויתור הציבור על הגנת הצדק ועל עקירת הרע מתוך כניעה בסבי
 כוחות תקיפים. ואנתנו מכירים תופעות כאלה גם בעולם הקפיטליסטי וגם
 בתבועודהפועלים ומכירים את גידוליה מן ה״בום״ בבית־החיושת ועד

 ה״בום״ ביובלן, מן הביורוקרט הישן ועד הקומיסר החדיש.

 מה מכבים לתוך זה משטר־הםיעות? כל סיעה מבקשת לעקור את
 הרע, שהוא במצא, כידוע, כולו בסיעה היריבה, שבה, אך בה, אין מתום. היא
 עצמה — צדקת גמורה, ולפיכך כשם שהיא הייבת להילהם — למען הצדק —
 על דתיקת רגלי הברים מן הסיעה היריבה, כך היא הייבת להבטיה מקומות
 משוריבים להבריז! שלה. לפיכך עיקר דאגתה של סיעה — לאתר כל באומי
 הסברה ותוקעת פשעיהם של הברים־יריבים — להבטיה לעצמה ״עמדות״.
 ולשם הבטתת ״עמדות״ צריך להוליך את המפלגה בדרך ״מפתה״. כל שיטות
 הפילוג לפי האיבטרםים, שהוא טבעי בחביה המחולקת למעמדות ומפלגות,
 מועברות עתה לתוך היי המפלגה עצמה. לא האדם נשקל, לא ערכו, לא ישרו,
 לא יכלתו, אלא השכונות ואינטרסים. ועל כל ח״תזקות״ הקיימות, אשר נגדן
 יש להילתם, נוספות ח״תזקות״ החדשות של הסיעות. והטוהר והתיקון —

 מובטהים, כמובן, מאליהם.
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 וכשם שהםיעות מביאות לידי הבראת האדרה במפלגה ובהסתדרות,
 כד הן מביאות גם לידי ברית הדשה בין פועלי העיר והכפר. האס לא לכר
 נשאנו את נפשנו כל הימים ו ועכשיו זכינו לכמה בריתות בין הכפר והעיר:
 ״השומר הצעיר״ יש לו ליגה משלו* םיעת ההנהגה של תקיבוץ המאותר
 כרתה ברית עם סיעה ב׳ שבתל־אביב, דש להגיה שגם שאר גושים לא
 יטמנו ידם בצלתת. מה טיבן של אותן הבריתות ז האם הן מכניסות את
ותרו לא, הן תופכות את הפועל  הפועל העירוני למסגרת מאמצים תלוציים י
 העירוני ״צד״ ביהסים שבין הגושים ההלוציים־התתישבותיים, והן עושות
 אלפי הלוצים בוני המשק התקלאי ״צד״ לגבי ענינים שלא אותם הם היים
 ולא לעומקם הם יורדים, ״צד״ לגבי חייו הפנימיים של הארגון המקצועי,

 ״צד״ במתלוקות מקומיות, בהיכוכי מנגנון.

 דמותה וגורלה של תנועת הפועלים תלויים בהגמונית של התטיבה
 ההלוצית. הגמוניה זו א? משמעה יהםנות ולא פריביליגיות. הגמוניה זי
 משמעה — היענות אנשי־משק לצרכי כלל-התנועה, קבלת עול ומילוי
 תפקידים והתדרת התנועה כולח ומוםדותיח ומפעליח ברוח חלוצית. כדי
 שהגושים ההלוציים יהיו ראויים להגמוניה זו הם צריכים להשתתרר מצרות-
 עין הדדית ומקטנות־מוהץ ולהוות הטיבה הלוצית אהידה, המעוררת כבוד
 אצל כל המוגי־תעובדים. ברגע שגוש תלוצי אהד פוגה לתלק מעובדי העיד
 למען קבל ממנו תמיכה בהיאבקותו עם הברידיריביו — הריהו מוכר את

 בכורתו בנזיד־עדשים של התנצחות על ״שלטון״.

 הבריתות הבלתי־קדושות בין אנשי המשק החלוצי ובין חפועלים
 השכירים אין בהן שום תוכן הלוצי. לא הפועל הבודד נעשה שותף במשהו
 למפעל ההלוצי, לא הוא נתבע להשתתפות ולמאמצים או לראיה םוציא-
י בידים ו ב  ליםטית־תלוצית של המשק בארץ, אלא המפעל ההלוצי ש
 שהתנזרו מהלוציות. לא המפעל החלוצי גורם לשינוי כלשהו בחייהם של
 הברי הליגות והסיעות, לא הוא מעלה אותם לאתיקה הדשה, להשתרשות
 במפעל, לתיי־תרבות אחרים, כי אם הוא נרתם בעגלתם, הוא מוריד את
 האדם התלוצי, בךהורין ועצמאי בעולמו הוא, למדרגת של בורג עיור

 ב״מכונה״ עסקנית, שאינו יודע את תהליכיה ואת תכםיםיה.

ת התלוצית יש בבריתות ובםיעית מ א  רצונכם לדעת מה מן ת
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 הללו — תעבירו לעיניכם את פלוני ההבר מעיךהרוד ואלמוני מדגניה
 ופלמוני ממשמד־העמק. לא, אלה אינם בברית,״ תהומות, כידוע, מפרידות
, ל״מינימום תלוציות״, תהומות  ביניהם, תהומות שבין ״מכסימום הלוציות,
 שבין שיתוף מקיף יותר לבין שיתוף מקיף פהות, תהומות שבין סוציאליזם
 מסקני לסוציאליזם לא־מםקני׳ אד תהת זאת יש לו לכל אהד מהם ״נומר
 מקביל״ בעיר, אם מתיר עוזבי קיבוץ ואם מתור מי שלא טעם טעם
 הלוציות — אתו הוא כורת ברית-אהים אמיצה, ללא פרץ וצנהה: אני לדודי

 ודודי לי.

 ואינני הושש לומר, שהצרות שלנו מקורן לא במתלוקת התל-אביבית.
 כהנה וכהנה יקרו בתנועות המוניות, ואם הלב לא נפגע אפשר להתגבר
 עליהן. המתלוקת התל־אביבית נעשתת מסוכנת לתנועה בגלל השידוד
 המשונה, שידוך לא מאהבה אלא מהשבון, שבין אנשי קיבוץ ואנשי אופר
 זיציה מנגנונית. ימים רבים היו אנשים העומדים עתה בראש סיעה נעלבים
ה של שידוך כזה. וסופו של דבר — נ ל  ומתמרמרים על שמיהםים להם כ

 קם ויהי.

 צרודהמפלגה מתחילה בו ב״גע שהתנועה הקיבוצית, אשר תהילה
 הרגישה את אהדותה המהותית, התהילה מתפוררת מבפנים ואבדה לה
 הרגשת הבדותה ואהדותה, והתחילה מציגה לעצמה מטרות היוצאות מתחומי

 המפעל הקיבוצי.

 מגמת איהוד התנועה הקיבוצית יש לה כמה וכמה נימוקים. יודע אני
 כי מי שאיננו רוצה באיהוד — איננו רוצה לשמוע גם את הנימוקים.
 והנימוקים הראשוגיס בשבילי הם נימוקי המפעל הקיבוצי עצמו. אילמלא
 היו גורמים צדדיים מערפלים את ההכרה הקיבוצית היתד• נשמעת שועת
 התנועה הקיבוצית לאיהוד מתוד צורד־התנופה שלה. כי המפעל הקיבוצי
 זקוק להסתייעות הדדית ולתנופה הלוצית, לא לפי המוצא של תנועת הנוער,
 ולא לפי הגושפנקה האידיאולוגית, ולא לפי האודינטציה הפוליטית. ואילו
 היתד. מתשבתנו נתונה לא ל״שלי״ ו״שלך״, כי אם לעצם המפעל — אי אפשר
 היה שלא נרגיש בכד. ביקרתי השבוע בתערוכת התעשיה וראיתי מה
 שעשו יהודים פליטי גלות — מעשים חלוציים לכבוד ולתפארת. ריכוז של
 מוח יהודי, של מרץ יהודי, של עקשנות יהודית, של העזה יהודית. הס
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, היודעים תמיד להיבבא מה אי ,  סטרו על פניהם של כמה וכמה ,,מומהים,
 אפשר לעשות בארץ-ישראל. הם הזיזו את יכולת הקליטה של הארץ כמה
 זיזות ניכרות. ובושתי על שנעדר שם מקומה של ההסתדרות והתנועה
 הקיבוצית. איני יודע מי גזר על כך, מי זה מצא בתכמתו שטוב לת
 להסתדרות להינזר מתערוכה זו, אבל כחבר ההסתדרות הרגשתי שגם עלי
 חלק מן האחריות והבושה. וכשראיתי מה שעשו יהודים בודדים, פליטי•
 גלות, תזרתי שוב למהשבתי מאז: מה היתה התנועה הקיבוצית חמאותדת
 יכולה לעשות בשביל התעשיה ובשביל משיכת אלפי אנשי מלאכה ותרושת
 ליצירה קיבוצית? ש. לביא היה הראשון שהכריז על רעיון משונה זה של
 מלאכה והדוש ת בקיבוץ, בשעה שהכל היה כל כד רהוק מזה. הקיבוץ
 המאותר תרת סיסמה זו על דגלו — כל הזכויות להם. אד מדוע עמידתנו

 בתעשיה עודנה כל כך דלה, גם לאהד המפעלים הבודדים שהצליהו ?

 הנימוקים שלובים. נימוקי המפעל הקיבוצי ונימוקי כלל־ההסתדרות
 וגימוקי כלל־המפלגה עולים בקנה אחד. אך מה בצע בנימוקים אלה? יש
 נימוק אהד השקול כנגד כולם, והוא לבדו דיו לעשות את חלום איהוד
 התנועה הקיבוצית להזיה ריקה, ולא רק להיום, כי אם גם למחר (הן רבים
 הם המבטיחים לנו את האיתור, אלא לאתר זמן) ולאתרית הימים: ה פ ו ל י •
. ופוליטיזציה זו מטבעה שוללת ת י צ ו ב י ק ה ה ע ו נ ת ל ה י ז צ יה ש  ט

 את האיהוד הקיבוצי, והיא גם סותרת את קיומה של המפלגה.

 לא ההשקפות האידיאולוגיות של תברי המשקים, כי אם ההתגבשות
 הפוליטית שהלה בגופים התישבותיים, והמגמה לעשות את הגופים הללו
 לגופים פוליטיים — היא שעושה לאל כל תקוה לאיהוד קיבוצי. לד והוכח
׳ כי אין כל ניגוד קיבוצי בין מפעלו לבין מפעל הבד  ל״השומר הצעיר,
 הקבוצות, אם הוא נעשה נושא אינטרסים פוליטיים מסוימים, ומפעלו המשקי
 והתברתי הנהו כלי־שרת לאותם אינטרסים, כשהקיבוץ הארצי נהפד —
 לאהד שהיה מכהיש במשד שנים — למפלגה פוליטית המזוינת בתברות
 אוטומטית ובכלים משקיים, אשר תפקידם לעזור בבהירות וברכישת עמדות

/  ובתתירה ל״כיבוש השלטון,

 היו ימים וכולנו היינו מאותרים בשלילת עצם הפוליטיזצית של גדוד
 העבודה (מלבד זה ששללנו את תהליכי ההשמאלה שבו), וב״קונטרס״ מאז

 ־ •ד ־1
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 תמצאו על כד הומר מענין. אין זה עגין הנוגע רק למפלגת פועלי ארץ־
 ישראל, הוא נוגע לעתידו של מפעלנו ההתישבותי, והוא נוקב לעומקי

 שאלת משטד־חיים סוציאליסטי.

 במרכזו של משטר סוציאליסטי עומדת שאלת האדם בהברה. החברה
, ופוטרת  הקיימת, הקפיטליסטית, האנרכית ביסודה, מבטיהה לפרט ״תופש,
 עצמה מכל אתריות למהיתו. הגידול הבלתי־פוםק של כוחות היצור,
 השגשוג של הטכניקה, התרחבות דרכי התהבורה העולמית — עושים יותר
 ויותר את כדור־הארץ לחטיבה משקית אתת, והם כופים על ההברה האנושית
 כולה דרכי-יצור ותלוקת תפקידים כלכליים. מלתמות־העולם רק התישו את
 התהליכים האלה, שכולנו נתונים בתוכם. ההולקטיביזציה של העולם גוברת
 והולכת. ההברה הסוציאליסטית אינה מפקיעה עצמה מאהריות למתיתו
 של הפרט׳ אד היא גם אינה מפקיעה את הפרט מתובתו לשרת במפעל היצור.
 האדם, כל אדם, נעשה בורג במכונת היצור. הוא הייב להישמע ל״םידור־
 העבודה״ אד האם יהפד לבורג גם בשאר שטחייהחיים? היהפך ״סידורי

 ד י• ד

 «.• ־ •״• ־ העבודה״ גם לרגלמנטציה של הליכות היים ופעילות רוהנית ותברתית?
 התיהפד הנהלת המשק לשלטון אדם באדם? התצווה ההברה החדשה גם

 על אמונות ודעות?
 כל נביאי הסוציאליזם התנבאו לתירות האדם׳ לביטול שלטון אדם
 באדם. שומה עליו להפש צורות״תיים אשר תקיימנה את מכסימום ההבטהות.
 הפרדה גמורה בין הסמכות הכלכלית של החברה לבין שאר סמכויותיה הוא
 תנאי לכך. לכמה תחומי־תיים נתון אדם בימיגו? הוא עובד במפעל משקי
 מסוים ומקבל את מרותה של הנהלת המשק. כיצרן הוא תבר לאיגוד מקצועי,
 כצרכן הוא משתתף באיגוד צרכני, בעניני תרבות הוא חבר לאגודה
 תרבותית, אם הוא דתי הוא שייך לכנסיה של מאמינים, אם יש לו זיקה
 לאמנות, הרי הוא שייר להוג של יוצרי־אמנות או נהני־אמנות, כבךעיר יש
 לו מרות של העיריה, כבךמדינה יש לו מרות המדינה וכוי. באה מרות
 אתת וכופה עליו את רצונה בניגוד לרצונו, הרי הוא מוצא נוהם או
 הקלה בתהום שני, שבו הולמת המרות את סאנייו. ושוו בנפשכם גורלו
 של אדם כשכל המרויות מתתברות למרות אתת המקיפה הכל וקובעת
 הכל. לאן יברת אדם מאימת המרות הכוללת, האוספת אותו מכל צד
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 ואיננה נרתעת מההדיר עצמה לכל נקבוביות הנפש ז והן היו ימים שיחננו
 כי תשקפות ודעות ועמדה מדינית והתאגדות הכרתית הן מקניניו היקרים

 ביותר של הפרט, וכל הגוגע בהן גוגע בצפור הנפש.
 ההברה הקיבוצית היא תברר! מיותרת במינה. היא נותנת לאדם משק
 ובית, הברה, בטחידקיום, חיבור לילדיו, וכמה דברים אשר אינם ניתנים
 על נקלה להגדרה. עתה באים להעמיס עליה גם מדיניות מתייבת ואידיאר
 לוגיה מתייבת, עושים אותה למפלגה ולכנםיה כאתת. והן עדיין אנו עומדים
 בראשית. טרם גדלו ילדים. טרם השמיעו קולם. והן כיום הזה כבר רבים
 שוקעים באדישות ומשאירים את ״הענינים הללו״ לאתרים, — ל״מבהיגים״,
 ורבים פורשים הצדה מתור אי־הםכמה תשאית. והן אין הקבוצה מתכוונת
 לתישאר כת סגורה. הן אנהנו מוכרהים להיות רבים־רבים, ואפילו מיליונים.

ז ו  מה תהיה דמוודההייפ שלגו, מה תהיה דמוודהאדם בהברה ז

 לא מקרה הוא שתנועת הפועלים התפשית מטפתת ענפים
ם ומקבילים ־־־ מקצועי, קואופרטיבי, מדיני, תרבותי — אף על י י א מ צ  ע
 פי שכל הענפים יונקים זה מזה. כמה היו מתמרמרים פועלים סוציאליסטיים
 בארצות הקתוליות — בבלגיה, למשל — על שהכנסיה הקתולית משתמשת
 בעזרה התמרית הרבה שהיא מגישה לפועלים להשליט עליהם את מדיניותה.
 גם כאן בארץ, לפני היות ועידת חיפה, שללגו את מגמתן של המפלגות
 לעשות את היצירות המשקיות לקנינן. וכד אני שולל עתה את הפיכת
 הבריתות הכלכליות־התישבותיות למפלגות פוליטיות או אידיאולוגיות ואת
 התנשאותן לשים יד על עולמו הרותגי של התבר, על זכויותיו המדיניות

 ועל תירותו המצפונית. נשמור על התחומים!

 איהוד התנועה הקיבוצית, אשר מטבעו אי אפשר לו שיזדהה עם איזו
 כת אידיאולוגית, וממילא יש בו כדי להבטיה מרתב למגמות מדיניות
 ורותניות, הוא בעיני איפוא לא פאליאטיב, ולא צידד השעה דוקא מתור

 ״חשבון מפלגתי״, כי אם דרך הנובעת מפנימיותו של המפעל הקיבוצי.
 אפשר היה יותר קל להשלים עם התפלגות תנועתגו לסיעות, אילו
 מצאנו שקיים קו רעיוני ברור, שלפיו בני-אדם מתהברים זה לזה ונסרדים
ו ק א ה ל  זה מזה. גם אז היה זה מכאיב, אד לא כל כך מבייש. אד כשם ש
י הוא הקובע. נ ו י ע ר ו ה ק א ה  ה ה ל ו צ י הוא התותם בין סיעות כד ל
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 איבי אומר שאין ביביבו הלכי־דעות שובים ואין ניגודי־השקפות. אך מתי
 לא היו? וכלום יתכן שבעולם כל כך אומלל ומבולבל ומםוכםך ימלט תדור
 ממהומה ומבוכה רעיובית ומתילוקי־דעות׳ בין בעביבים שביסוד בין בעביבים

 שבעליית־גג ?

 לסבי זמךמה בא לידי מאמר של תבר. אבי מכירו כשלוש עשרות
 שבים ויודע שהוא שוהר־טוב. והבה הוא כותב לתומו, שאמבם נשקפת םכבה
 גדולה לקיומה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל, אלא שהיא הלםה. ובשל מה
 ד״יתה הסכנה ז בשל היהם להסכם היטלר־םטאלין. ואבי לא ידעתי כלל בי
 בגלל אי־הםכמה להסכם זד. נדונו פועלי ארץ־ישראל לפילוג. אין לנו אלא

 להודות להיטלר שבהפירו את ההסכם הצילנו ממתלוקת זו.

 אין מהםור, כמובן, במאמצים להמציא ״ביםוםים״ אידיאולוגיים
 לתוקיות הפירוד. ובעלי הביסוםים, כרגיל בענין זה, על פי רוב ״ממרתק
 יביאו להמם״. מה ש ם כך, אף אצלנו כך. אלא שבעצם התלקתות המריבת

 ד

 והגשת עצים למדורת נתכנס מרכז המפלגה ולאתר כמה דיונים עניניים
 קיבל (כפי שסופר לי, כמעט פה אתד) סעיפי תכנית בשאלות םוציאליס־
 טיות עקרוניות ובשאלות ציוניות מדיניות, בצורת ״המצע״ לועידת

 ההסתדרות. היכן היה הקו המפריד?
 וכשאין ויכות רעיוני יש ״טענות״. ובזמן האהרון, כסי ששמעתי,
 מעסיקים הרבה בזה את ציבורנו וגורסים טענות על טענות. יתכן כי יסוד
 מספיק הן לקיים מתלוקת, כי את מי אין ״טענות״? אפשר שגם אתי ישנן.

 אלא שאדם שאין סיעה בכיסו למה יעסיק את הציבור בכד?
 יש שהזרקור הויכוהי שלנו נופל על ״ההנהגה״: המפלגה נתונה
 עתה במצב כזה בשל ״ההנהגה״. לעולם אינה מכרעת ואף איננה מקיימת
 את התלטות התנועה. איני מפקפק שמה שקוראים ״הנהגה״ (איני יודע
 בדיוק מי היא) יש לה תלקה שלה במצב הדברים שנשתבש. ואף אני מוכן
 להיות קטיגור לה׳ אד לא באוירה של סיעות, שבת עוסקים באישיותם של

 תברים רק כדי לעשותם מפלצת בעיני תינוקות של בית רבן.
 אם הבננה היא לההליף את ההנהגה הקיימת באתרת־־־מדוע לא
 יאמרו הדברים באופן ברור, ומדוע לא יגישו לציבור את רשימת האנשים
 אשר יבואו במקומם? אם יש אגשים אשר הציבור סבור כי תש כותם,
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 רשאי הוא לומר להם, גם לאתר ששירתו אותו באמונה ימים רבים: ,.פנו
 דרך״. יש הוקים בהיים הציבוריים, אפשר הם אכזריים לפרט, אבל תכרתיים.

 לא נעשה מהנהגת עניני הציבור ענין של ״חזקה״.

 אד מענינת אותי שאלה אתרת, אם אפשר לומר, ביאוגרםית! מאימתי
 נעשו אנשים, שיצאו ובאו לפנינו תיתלו את מלחמותינו ובנו את בניננו,
 מאימתי נעשו נטולי אומץ-לב ועוז־מהשבה והםרי כוה־הכרעה? האם לא

 מן הראוי למצוא את התאריכים?

 וחן לא רחוקים הימים שהמפלגה ידעה לקבל הכרעות תשובות מאד.
 הן עוד בשנת יסודה של המפלגה היה לגו ויכוח פוליטי גדול בשאלת
 המשטר המדיני. הימים ימי דיבורים על ״מועצה מתוקקת״. והיו הילוקי־
 דעות בין ארלוזורוב לביני, ביני לבין בךגוריון. מה עשתה המפלגה?
 כינסה מ*עצה מיוחדת לשאלה זו, המועצה דנה וההליטה וקבעה את
 שיטתה המדינית, והחברים המתוכהים קיבלו עליהם את הדין ופעלו לפי

 אותה שיטה שקבעה המפלגה.
 וגם בשנה השניה לקיום המפלגה היה עליה להתליט בענין גדול•—
 וההליטה. שנים רבות ארך ויכות בהסתדרות מסביב ל״גיר״. אדם יקר
 כאליעזר יפה ראה סכנה בהקמת ״חברת התישבות עובדים״, בעלת מרות
 על הבדיה ועומדת תהת השפעת ה״עיר״ — וההתנגדות הזאת שנתמכה
 על ידי המושבים עיכבה את הקמת ״ניר״ כפעם בפעם (לא זילזלתי
 מעולם בתששותיו של אליעזר יפה׳ אד אני תושב גם עתה, כמו
 שהשבתי אז, שהוא ההטיא את הכתובת). עם תקמת מפלגת פועלי אוץ•
 ישראל ניטל העוקץ מכמה תששות (ובינתים קוצץ התפקיד ההברתי של
 ״ניר״). אך אז שלל יוסף אהרונוביץ את התכניות הפיננסיות תתדשות
 שהיו קשורות ב״ניר״. וגם שלילה זו גרמה עיכוב רב. מה עשתה המפלגה ?
 העמידה את השאלח לדיון בועידח, חועידח חחליטה, והמפעל, אשר לא

 מעטים שללו אותו, ורבים לא האמינו בו, הוקם.

 ושוב היתה שאלה שתבעה הכרעה: הםכם־עבודה עם רביזיוניסטים.
 שאלה שזיעזעה את התנועה כולה. לפני כד לא היינו מעולם מתולקיס כמו
 בשאלה זו. באה המפלגה והכריעה. וכיצד הכריעה? לא בצורה הרגילה.
 ״עד המלד יבוא הדבר״. אמרו: רםרנדום, והלכנו לרםרנדום. נפלנו במשאל
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 וקיבלנו עלינו את הרץ. אינני חוזר בי מןגמדתי אז, ואני הושב גם היום
 שדתיית ההסכם היתד. שגיאת, מם לקוצר־ראיה של ציבור. אני םבור,
 שאילו קוים אז ההסכם היה כיום הזה גם בוהה של ההסתדרות גדול יותר

 ותיינו קרובים יותר לאהדות כלל הפועלים.

 אני סבור גם כיום שבמלהמה נגד סכנות פאשיסטיות אין עושים
 הרבה בצעקות ״להשמיד עד הרמה״. אני ושכמותי קיבלנו עלינו את הדין

 של מדיניות בלתי־נבונה מתוך הרדה לאתדות התנועה.

 ואהר כך היה בקרבנו שוב ויכוח גדול ונוקב: מה מותר ומה אםור
 במלחמה עם הרביזיוניזם. שכמותי יכלו להרכין ראש בפני שיטה בלתי־
 נבונה, אך לא השלמנו עם שיטה לא הוגנת, עם הכנסת האגרוף כפוסק
 להיינו הציבוריים. חיו לנו ויכוחים קשים, לא בשאלות תכסיס, כי אם
 בשאלות מצפון. וסוף סוף בא המרכז, ואהריו מועצודהמפלגח, והכריעי
 הכרעה ששמה קץ ל״דדכי־מלהמה פסולות״. וכשבםניף עירוני תשוב נעשה
 מעשה בניגוד לקו שקבעה המפלגה, לא נמנע המרכז מגנות את המעשה

 ולהכריז קבל־עם כי הוא ״בניגוד להשקפות המפלגה״.
 :ד ד

 איני עוסק פה בהיסטוריה. אני רק מעביר בזכרוני עובדות בודדות.
 מה קרה איפיא לתנועתנו, שהיא, או ,,ההנהגה״ שלה, תדלה להכריע
תו אדרבא, היו אתם גיבורים והכריעו כשמכל צד ו  בענינים השנויים ברכ

 כובלים את ידיכם.
 היתד., למשל, ועידודרתובות. היא ביקשה להכריע. היא קיבלה את
ן איתוד התנועה הקיבוצית ודרשה מן חחברים שיבקשו דרכים ו ר ק  ע
ד טרהו להגשימו. היא ההלימה על איתוד צ י  להגשימו. והן אתם יודעים כ
 הנוער, והן אתם יודעים כיצד נתקיימה אותה ההלטה. אד אל תהשבו כי
 שתים אלה הן התלטות יהירות של ועידת רהובות. כבר הורה לנין, כי
 אפשר להצביע בידים בעד המלתמה וברגלים נגד. כד עשתד. גם ועידת
 רתובות. היא ההליטה על איתורים׳ אד היא גם בהרה מרכז לפי מפתח
 הסיעות. אתם, צירי הועידה, שוללי הסיעות, אישרתם אז את משטר־

 הסיעות.
 זמךמה השתתפתי בנםיון לההזיר למפלגה את סמכותה ואת כושר
 ההכרעה והביצוע. אותה שעת למדתי כמת דברים: למדתי שהתלטות
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ת אישית על הבר המזכירות יש להן תקרה א  מזכירות המפלגה במידה שהן ה
 להתקיים. אד אם הן תלויות בציבור, ובפרט אם הן נוגעות לאיזו סיעה או
־ הריהן פיסות נייר מתוק. אפילו תכנית של שיתוף פעולה  לאיזה גוש ־
 (לא יותר!) בין ״גורדוניה״ ו״הנוער העובד״, שנדונה והותלטה בכמה
 שלבים — לא יצאה לפועל. מספיק שצד אהד יאמר: לא. למדתי שרצון רוב
 גדול במפלגה שתובע במשאל אינו עומד בפני כותה של סיעה. אין בכותה
 של מפלגה לרסן סיעה בתוכה׳ אד יש ויש בידי סיעה, בידי כל סיעה,
 בין שהיא קרויה סיעה בין שאיננה קרויה, לשתק את המפלגה, את כשרה

 לפעולה, את רצונה, את הייה.

 כשאני שואל את עצמי מאימתי נגלה שאין למפלגה כוה הכרעה,
 אני הוזר לנקודה שנראית עכשיו כמו מלפני המבול: הדיונים על ״החלוץ״.
 זכור הדבר כיצד נתהדדו ענינים בארץ ובגולה בתוד הגושים הישוביים
 וביתםי הסתדרויות הנוער מסביב לפעולת שליהי ההסתדרות ב״ההלוץ״.
 השליתים ניתן להם יפוי״כות מטעם ההסתדרות, אבל את ההוראות לפעולתם
 היו מקבלים ממרכזים שונים, שבפניהם ראו עצמם אתראים אתריות של
 ממש, ובמקרים של אי־הםכמה ביניהם לבין אותם מרכזים היו נקראים
 הזרה. אלא כשניסה מישהו לקרוא לדברים בשמם היה העלבון בוקע עד
 לב השמים. סוף סוף נכנס מרכז המפלגה לדון בדבר, והיו לא מעט דיונים,
 אך לא הגיע להכרעה. את הויכוה סיים למעשה היטלר. מדוע לא הכריע
 המרכז? מפני שדוקא אותם ההברים הטוענים בלי הרף: הכרעה, הכרעה,
 כשראו שההכרעה אם תפול לא תהיה בהתאם לרצונם, התתילו צועקים
 שאין למפלגה סמכות מוסרית לדון על עניני ״ההלוץ״. ואפילו קראתי
 איגרת אפוסטולית לכל התפוצות שהכריזה על עיקרון הדש זה, שלוהה

 מאת אדם ששימש אותה שעת בתפקיד תשוב במנגנון המפלגה.

 ודוגמה מימים קרובים. דוגמה שבעיני תיא נוקבת יותר מכל הענינים
 השנויים בויכוה. בועד הפועל של ההסתדרות דנים הרבה בעניני גיוס. על
 כל פנים זהו הענין ההיובי הגדול ביותר שבו עוסקת עתה ההסתדרות (אני
 אומר זאת בהרגשה מעורבת: עם כל מה שעגין הגיוס הוא בעיני הענין
 המעשי־המרכזי לשעה זו, אגי מצטער לראות שתקופה של גיאות במשקים,
, עוברת על  של ביטול-אבטלה, של עליית ערך הארץ כמרכז תרשתי וכו,
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 חחםתדרות כולד! בלי חתבצרות נוטפת, בלי כיבושי שטחים חדשים, בלי
 התכוננות לימים שלאתר המלתמה. אכן, אין ההםתדרות מתעוררת למעשי־
 תנופה, אלא אם כן יש מי שרוצה בזה מאד מאד ומוכן להיאבק על כד, מי
 נמי עתה הנעגנים ליצירה הםתדרותית דוקא ומי נמי המוכנים להיאבק על
 כד?). האם התםתדרות היא שקובעת למעשת את עניני הגיוס בשביל
 הבדיה ז האם המפלגה היא שקובעת בשביל הבדיה? בימים שעוד תייתי
 יושב בישיבות המרכז היה יושב עמדי הבר, אדם יקר ודוגל בסםקניות
 ותובע בוקר וערב: הכרעה, הכרעה! והנה הוא לא הסכים לעמדת הרוב
 בעניני הגיוס. אפשר סבורים אתם שהוא תבע כינוס מועצת המפלגה, ועידת,
 ךפרנדוםו לא. הוא הודיע: אני יוצא למועצת הקיבוץ ואביא לפניה את

 ערעורי, ושם ידונו.

 דוגמה קלםית לזכות הכרעה בהסתדרות העניק לנו ״השומר הצעיר״.
 הוא שותף, כמובן, לכל הדיונים ולכל התתלטות. אך הן תלות עליו רק
 כשהוא רוצה בכך. שיטתו היא: בעד המלהמה בהיטלר, בעד תזית שניה.
 אך בתנאי שאת ההזית השניה יעשו האנגלים ושאר אומות העולם, ואנהנו
 נילהם עם היטלר רק כאן, על אדמתנו, בשום אופן לא במקום אתר. ואני
 אינני דן כלל וכלל בעצם השאלה, אלא על ״הנתינות הכפולה״. הן לגבי
 ״השומר הצעיר״ אין זו הלכה תיאורטית, הן הוא לפי עיקרון זה גס מסדר
 למעשר! את גיוס הבריו ואת תשבינות הגיוס. ומי יאמר לו מה תעשהו
־ למת לא יאמר  ואם ענין הגיוס נתון להכרעה אחרונה של הגושים ־
 הדבר הזה בגלוי ולמה ״התכרעות״ הפיקטיביות במוסדות ההסתדרות

 והמסלגה, אם לא הן המתייבותו

 אכן, המפלגה אינה מכריזה ואף איגה דגה בכמה שאלות זדוניות
 וכאובות. אכן, המפלגה אף מכשילח את חבריה, שאינה מונעת אותם ממעשי־
 מדהה, כשהיא נותנת להם לשבת בכל מיני ״ליגות״ ההותרות תתת המפלגה,
 בןלוי או בסתרן כשד״יא מאפשרת לתברים לשבת על שני כסאות — כסא
,  המפלגה וכסא לנדםמנשפט המבקש להיות למפלגת* כשאיננד. מותה ביד
 הברים בעלי זכויות על שהם — מבלי להימלד במפלגה — משתפים פעולה

T 

 עם א־ציונים ואנטי־ציונים. אד מי שימנד. כשלונות כהנה וכהנה הן יודע
 כי בהוזק־יד מנעו את המפלגה מלעסוק בכל ענין תיוני שתוא, באשר
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 העםיקוה ועייפוה והוגיעוה בדרישות של ״אתוזים״ ו״מפתת״, ונופפו עליה
ו יוצאים ברשימה מיותרת! אנ ־ לא־  בהרנרהאיום: תעשו רצוננו — מוטב, נ

 והבדים באים למפלגה בטענות טובות וצודקות: מדוע אין לה בימה
 טובה, מדוע אין לה ירהון טוב? והטוענים אינם שואלים את עצמם ממי
 נמי הם דורשים את דרישותיהם תצודקות. אם ההברים אינם הוששים לעיין
 בדפים ישנים הייתי מפנה אותם לקובץ ״בעבודה״, שיצא על ידי ההםתדרות
 התקלאית בימי המלהמה תקודמת. התנתל שם רכות על יתםי ההסתדרות
 והמפלגות. ואדם נלבב כאליעזר יפה, שעשה הרבה בשביל התםתדרות
 התקלאית בגליל, וכשהזר ליהודה פרש והתהיל עושה מטעם ״הפועל הצעיר״
 (אפילו את ״גךהירק״ הוציא בשם המפלגה), הגין על המצב הקיים: אל
 תהיו קובלים על התתרות המפלגות, אלא תפעל ההסתדרות ותעשה — והכל
 על מקומו יבוא בשלום. לעומתו טענו הברים, שהמפלגות לא בלבד שהן
 נכנסות לתהומה של ההסתדרות, אלא שהן אינן ממציאות אנשים לסעולת
 הםתדרותית. ותוששני שאותו תויכות קיים עתת בתוד תמפלגת. מאין תקום
 בימה טובה למסלגה אם כל גוש מתבשל בתוד הרוטב שלו והי באוסארקיה
 רותנית משלו. אנשי הסיעות גילו הרבת טמפרמנט בהתקפות הדדיות, אד

 האם פיתהו צורר בבירור הדדי, בפעולה רוהנית משותפת ז

 כדי למנוע טעות. אין אני אויב לבימות השונות הקיימות. אינני בעד
 צנטרליזציה בעניני רות. אני עוקב בענין עתונים של כמת משקים במידה
 שהם מגיעים אלי. ואני מכיר־טובה על כל דבר טוב שאני מוצא בכל מקום.
 אד אם מותר לאדם תיצוני להביע דעה — אומר: הפגום הוא לא בזה
ת ו י ה ם ל י ט ע מ  שגושים יש להם כלי־מבטא שלהם, אלא שהם כל כד מ
. אילו היו בימות הגושים מוקדשות להיים ולתניות ם ה ל א ש ט ב מ ־ י ל  כ
 של הבריהס, לתילוסי־דעות חפשיים של הברים, לויכוה פנימי, — היו הן
 לא רק מספקות צויד תיוני, אלא אף מעוררות ענין אמיתי והכדת־טובת
ם בימות אידיאולוגיות ו ק מ  גם אצל קוראים מן החיץ• אד כשהן באות ב
 ופוליטיות הן מאבדות הרבת מערכן, ובאופן אוביקטיבי מונעות תתתוות
 בימה רעיונית מרכזית. מנין תקום הבימה הטובה של המפלגה? הן צריד
 שיהיה תהילה צורר בה. ואם הברים פעילים, כקוראים וכאוהזי־עט, יכולים
 לספק את צרכיהם הרוהניים באופן אוטארקי — מי הוא שיקים בשבילם
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 בימה כלל־מפלגתית או כלל־פועלית? אפשר לדרוש מאדם שישלם מסים
 לעוד גוף ועוד גוף׳ אד האם אפשר לדרוש הימנו פיצול נפשי הילד וגדול ?
 אם הגוש ההתישבותי איננו בשבילו רק מפעל־יצירה משקי־תברתי, כי אם
 גם מרכז אידיאולוגי ופוליטי, שבו הוא מקבל מן המוכן את הניואנס
 הסוציאליסטי שלו, המבדיל אותו מן הזולת, ואת הניואנם הציוני שלו,
 המבדיל אותו מן הזולת, — מה הצורר הנפשי שיש לו בבימה כללית
 ומשותפת לו ולזולת? אם יש לו כל מיני סמינריונים, אשר תתותם המיוהד
 הקרוב לנפשו טבוע עליהם, — מת ענין לו במפעל לימודי משותף עם
 אהרים, במקום שהוא צריד לתלק את ״ההשפעה״ עם עוד מי שהוא, בשעה

 שכל ״מישהו״ הוא, לאמיתו של דבר, זר, אם לא צר ואויב?

 ובמצב כזה מה הפלא שהמפלגה כמפלגה חדלה להיות גורם מהנר,
 ולא רק לגבי נוער סתם, כי אם לגבי חבריה עצמה? ולפי מצב זה כבר
 מתתדשות גם תיאוריות. כבר שמעתי אומרים: היכן זת כתוב שמפלגת
 צריכה לתנך נוער ? ושמעתי עתה עוד: מי זה אומר שמפלגה צריכה להתליט
ה כ י ר  בכוה הרוב ? ואם כן הוא, אזי אני בא ואומר: מי זה אומר שמפלגה צ
? מפלגה שאינה אלא שם קיבוצי למפלגות עוינות זו את זו ם י י ק ת ה  ל

 וצרות זו לזו — למה לה להתקיים ?

 לקיומה של מפלגה טובה לא די בפרוגרמה טובה, ואפילו בצירוף
 ״תיאבקות״ שיש רואים אותה כתנאי לתיים תקינים במפלגה. אין לתיות
 במפלגה בלי להרגיש כבוד אליה, בלי הרגשת תברות, וגם בלי יתם של
 הברות וכבוד ל״הנהגה״. אם מדברים על אנשי־ההנהגה כעל עבריינים,
 שמשום מה אין מעמידים אותם אל הכותל ואף אין זורקים אותם לאשפתות,
ת הדובר אשר תהיה — עושת את שליתותו נ  הרי שדיבור זה — תהיה מ
 (המכוונת לפלוני או לאלמוני) לגבי המפלגה כולה, ושליתות מכרסמת זו

 נעשית, אם במהירות ואם אט־אט, בהתמדה וביסודיות.

 מפלגה יכולה לשאת הילוקי־דעות, ״היאבקות״. אד אינה יכולה
 לשאת מתיצות, אטימוודנפש, מבט עכור. בתנועת מתרקמת ידידות׳ אד גם
 במגע קרובים אורבות פרידות והתרתקויות. כד הוא, ואין לקבול. אך
 כשאתה רואה הברים, בני־לניה, אשר שותפות של שנים רבות שאין ערוד
 לה מתברת אותם, מביישים את תמדת־עלומיהם > כשאתה רואה פרישתם של
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 בנייאדם שאינם באים ואומרים: אנו הולקים עליך, הבה נא ונעכהה, או
 אנהנו קובלים עליה הבה והגן על עצמה או דרכינו נפרדות, היה שאם —
 אלא פורשים בשתיקה ובקדרות ובהידוק־שינים, — הרי זה מפהיד. הרי זה
 מעיד כי סרבו מעינות הנפש. הרי זה מעיד כי מקור הניגודים הוא לא
 בתילוקי־דעות והיפושי־דרכים, אלא גנוז יותר, תמוד יותר, עכור יותר,

 אולי גם בלתי־מודע לפליגים, מעבר לתהום המוכר והרציונלי.

 כד רואה אני עתה את תנועתנו: מבתינת כושר התנופה והביצוע —
 היא משותקת, מבהינה רותנית — מעינותיה נהרבים. הנכסים של כלל
 התנועה הדלו לעורר התלהבות ואהבה (מי עכשיו נלהב לשמע ״ד״משביר״
 או קופת־הולים או ״םולל־בונזד או המרכז ההקלאי או הועד הפועל של
 ההסתדרות — תהיינה פעולותיהם אשר תהיינה?) ונכסים תדשים לכלל*
 התנועה אינם נוצרים, והאוירה הציבורית אינה עשויה לסייע את יצירתם.

T 

/ איש איש להשבון גושו.  איש איש ל״אתלו,
 אין אני אלא מציין את המצב, אינני מחפש במי לתלות את הקולר
 ואינני עוסק בהיסטוריה. ואשר למצב הקיים אני רואה את כולנו שותפים
 לו, ואינני מהלק את העולם לפושעים ולצדיקים. אתם, היושבים ממולי,
 אפשר רואים עצמכם צדיקים גמורים; הן אתם שוללים את משטד־הםיעות
 ורוצים בדפוליטיזציה של הגושים ובאיהוד הנוער, ואפילו באיחוד קיבוצי,
 ואף על פי כן אין אתם בעיני פתות שותפים למצב הקיים ממי שמצדיק
 את משטד־ץזםיעות והפירודים. יתר על כן, בעיני אני אתריותכם אתם גדולה
 ביותר, שכן לא ניסיתם בכל הרצינות לעמוד בפרץ ולמנוע את ״ההתפתתות״
 האמולת הזאת, וגדולה מזו: אפשר מאד שנקודת ההתהוות של הפרצות
 בתנועתנו היא בסקטור ההלוצי־הבונה של תנועתנו, השקוע כולו עד תום
. טבעי הדבר, שאדם ,  במפעל הבנין, ואין לבו הולד אתרי ,.דברים בטלים,
 מישראל העולה לארץ ונעשה איש־עבודה ממש, ובפרט שהוא נעשה לא
 עובד״סתם, כי אם בונה משק ומקים הברה, יאמר: דיינו. אני עושה את
 שלי, במלוא אוני, בתמצית מותי, ויעשו אתרים את השאר. ודאי יש עוד
 ענינים נתוצים: יש קרן קימת ויש קרךיםוד, ויש עלית, ויש מדיניות
 ציונית, ויש שאלה ערבית, ויש לשון עברית ויש הינוד יהודי בגולה, ויש
י ידרש כל זה? לשם כד ג מ  פועל בעיר, ויש הסתדרות — אד האם מ
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 קיימים אתרים. על אדמת ישראל ובסביבה של פלהים יהודים נוצרה אותה
 סטירה נפלאה של יותם בן ירובעל על כל דיקטטורה ועל כל תאות־שררה:
 ״הלוך הלכו העצים למשוה עליהם מלה ויאמרו לזית מלכה עלינו. ויאמר
 להם הזית: התדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע

 על העצים ויאמר האטד בואו תםו בצלי, ואין אין תצא אש מן

. בעומק לבו רואה כל איש־משק את 1 וך  האטד ותאכל את ארזי הלבנ
 ה״עםקנות״ וה״פוליטיקה״ כענינו של העסקךהאטד. הוא מוכן לתיות
 בשלום עס העסקן, מוכן אפילו לחלוק לו ״כבוד״, לעתים גם להשתתף
 בצערו, ובלבד שלא תיפגע תלוקת־תפקידים נוהה זו שבין הזית לבין האטד.
 אלא שהלוקת־תפקידים נוהה זו, שאיש־העבודה אולי מוכן לה מבלי
 להשב השבונות רבים, נושאת בקרבה סתירה כפולה. היא סותרת מגמה
 אתת שביסוד נפשו של הפועל הארצישראלי, והיא סותרת את התשבון

 הציוני.
 הפועל הארץ-ישראלי שולל את הלוקת העולם לעמלי־כפים ולאנשי•
 רות. וממיטב שאיפותיו היה לתרוס את המתיצה הזאת, תוצאה של עבדווד
 דורות בעבר והרת־פורענויות בהווה. אין הפועל הארץ-ישראלי מרכין ראשו
/ ואין הוא מקבל את דינם בלי ערעור, , ובפני ״העסקן,  בפני ״המומהה,
 ו ע צ ם י צ י ר ת ו הגופנית והמשקית של הפועל, היונקת מן הרוה והשואפת
 לשינוי דמות המרית ורותגית באתת, מערערת הלוקה זו בשעת שה״נותות״

 מקיימת אותה.
 והלוקת־תפקידים זו סותרת גם את עצם המעשה הציוני. אפשר אילו
 היה הפועל העברי עושה את שלו בארץ בנויה, שיש לה ״מעמד״ של
 הנהגה ושל פקידות, ואין היא זקוקה אלא לקיום הקיים, היה יכול אולי —
 בניגוד לאתת ממגמותיו היסודיות — לומר: יתנהג העולם כמנהגו, ואני,
 פלה עברי, אעשה את שלי. אלא שאותו הלוץ מישראל טועה אם הוא סבור
 שהוא יבנה משק ומישהו יעשה בשבילו את גאולת הקרקע, את העליה, את
 הציונות, את המדיניות העברית, את התרבות העברית. ההלוץ־הפרט יכול
 להיות בעל זכרון קצר, אך הכלל החלוצי איננו רשאי לשכות ראשונות
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 והוא תייב לדעת מת דמות היתד. למפעל הארצישראלי בימי הפקידות
 הברונית, בימי ועד־הצידים, אצל מגדות המומתים ובו/ וגם הייב לדעת
 עד מה נגזר עלינו, מראשית ימינו, להילחם על דמות המפעל הארץ־ישראלי
 עם ידידים, עם שלומי״אמוני הציונות. הן לא מתוך אהבת כסאות ותיקים
 עקרנו אנשים מעבודתם ושלהנו אותם למוסדות העליונים. ואם נשקיף קצת
ה מן הגולה — יגדל עוד ההכרה הזה לגלות ת  לפנים, למה שצפוי לנו ע
 בתוך הציבור הפועלי בוהות להינוך, להגנה לאומית, למדיניות ציונית. אין
 לנו ברירה: אותו פועל הבונה משק מוכרת גס לבנות תנועת. כשם שהוא

 נתבע להשתתף במלהמה ולהקים גדודים יהודיים.

 אין להתעלם מן הקושי. הוא עצום. האדם שלנו שואף משעת עלייתו
 לריכוז נפשי, והנה הוא נתבע ״להתפזר״ בעולמות שונים. הוא רוצה להעמיק
 שרשים באדמת־מטעו, והנהו נתבע לכמה עקירות, שאינן עוברות בלי יסורים,
 ואולי גם בלי עונש. קושי למשק, קושי להברה. וכל כמה שהמשק והתברה
 נעשים יותר ויותר דברים של ממש, כל מה שהם משגשגים יותר — קשה
 להם יותר לתשב את השבונה של התנועה, במידה שהיא פועלת מתוץ
 למשק, ולהטיל על עצמם את עולה. מבתינה זו מעריד אני מאד מה שעשו
 הגושים, שהוציאו את המשק מבדידותו, שנאבקו עם ״האגואיזם הקדוש״
 שלו והטילו עליו מצוות למען הוג רהב יותר״ אד לא היה מי שיםיל בכות

 את מעמסת הכלל כולו על ההברה המשקית.

 הברים בעלי זכדון זוכרים אולי או יודעים שהניגוד הזה, המיותר
 במינו, בין שני ענפים של האילן האהד — בין ההתרכזות בבנין משק
 והברה לבין ההתפזרות לצייד בנין כלל״התנועת — אוכל במתשכים את
 אנשינו מראשית הימים. אילו היה יוסף בוסל תי אתנו היה יכול בזה לספר
 משהו, ראשוני כנרת יכולים בזה לספר. וכמה מסעלים שלנו קמו מתוד
 היאבקות פנימית זאת. אד עדיין אין רואים אצלנו שאלה זו כשאלודגורל
 לא רק לפרט, אלא אף לכלל. כשאני שואל את עצמי כיצד הגענו למה
 שהגענו, אינני יכול שלא לראות כיצד הסבר הטוב, בונה המשק, המסלק
 את כל תובותיו לציבור, הכואב את כאבה של ה .רועה, המתעורר לעתים
 להביע דעה משלו, אבל סומר בדרך כלל על אהרים, ואינו רוצה ״לנוע על
 העצים״ ־־־ הפקיע עצמו מאתריות לדדןי התניעה ולגודלה. הוא השלים עם
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 ,,תלוקת־תתסקידים״ ונתן לדברים שיתגלגלו באשר הם מתגלגלים. ובמידת
 שקמו מבין אנשי המשקים דקי־תתושה ומרתיקי־ראות וערים למצב עניני

 הכלל — היו הבריהם עוזבים אותם לאנתות.
 אינני יכול לרכד את מראדדעיני. רואה אני את עניננו בכל רע. יש
 מי שרואה את הפירוד של היום, את הסיעות של היום, ובוכת. אני רואת
 אותן כפי שהן עשויות להיות מתר. אני רואה גם את םיעוודהמשנה שבקפלי
 הסיעות הקיימות. אם נמשיד ללכת בדיד בה אנו ד״ולכים — גם תללו יהיו
 לעובדה. אני רואה את הנשקף מדיד זו לנוער בארץ. ושבר־המפלגה איננו
 שברה שלה בלבד. מפלגתנו איננת קיימת בשביל עצמה! היא כלי־שרת
 לכלל־הפועלים, לציונות, לעליית־עם, לכלל־האומה, לבנין היים מדיניים
 עצמאיים, להקמת תברת־העבודה העברית בארץ. נפגם הכלי — נפגם

 השירות, ניזוקו הענינים עצמם. מי ירפא את שברנו?

 המהלה העמיקה. בהבעת משאלות תסודות לא תוסר. בלי הזדעזעות
 כל הגוף והתעוררות כל כותות ההיים שבו להדיפת הסכנה — לא נינצל.
 אין לנו לפיאה אלא מבפנים׳ מתון-תוכנו, מתוד הכותות הגנוזים

 בקרב ציבורנו החליצי״הבונה.
 היבוא הנם הזה?

 על פי תה1ם
 (בועידה המפלגה בכפר־ויתקין, י״ד בחשון תש״נ)

 ועידתנו מתכנסת על פי תהום. על פי תהום מבתיגה עולמית מתודית.
 על פי תהום מבהינה פנימיתיתנועתית. לפיכד אין לשוני יכולה להלד
 תסשיה, כדרד המתפלמסים. לפיכד אינני יכול לתתיר לעצמי מת שאתרים
ד מושכת ברכות: לטפל בתטאים של הזולת. שיטה  מתירים לעצמם. יש די
 זו נותנת סיפוק לטוען ומשלהבת את תשומעים. לא אלד בדיד זו, ולו גם
 מטעם אהד: מה בצע שאוכיה כי הברי — שהייתי אתם שנים רבות וסעלתי
 יתד אתם ועוד ריצד• אני י פעול יתד אתם — מלאים פשעים? איני מבין
 מה בצע בדבר שתברים, אשר קוראים להם פעם ,׳מודים״ ופעם ,,מגתיגים״
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 ופעם ,,יקדים״, מוקעים יום אהד כעבריינים, שרצונם רע: להשתיק, להרחיק,
 ומנתם מוגדרת באותה מלה ארורה, שהתתילת עתה מהלכת בינינו.

 אין חפצי להיות ״אישי״ בויכוה הזה• אד ארשה לעצמי לספר מעשיה
 שנשתמרה בזכרוני מימי ינקותי: זקני היה מקנטר אותי ואומר: אתה ילד
 לא טוב, אתיד ילד טוב. אמרתי לו: ובכן טוב לי ממנו, לי את טוב ולו את
 רע. וגם עתה עוד נשארה לי נחמה: שיש לי חבר טוב כציזלינג, שכולו
ד אותנו לקראת אתדות שלמת ומתוקנת׳ אד מח נחמה לו ל ו  צודק, והוא מ

ו חברים לא־טובים כמוני וכמונו?  שיש ל

 תאמינו, גם אצלי נצטברו כמה וכמה טענות. ולאו דוקא לסיעות
 ולגופים. גם ליושבים כאן על יד שולהן זה. לא אבוא עתת לשפיר אותן,
ד תיקון ? ב ה נ ה ה הזאת שאנהנו הוטאים  מה בצע בטענות שאין עמן דו
ד תיקון. באמירתו של אדם שאין הוא  ופושעים ומתכוונים להרע — אין דו
ד תיקון, באשר  ״מקדש את הסיעה״, אלא נדהף אליה מפני תטאינו, אין דו
 עצם קיומה של סיעה במסלגה אין עמה תיקון אלא קלקול. וזאת למדנו גם
ד מוטעית. אני  בועידת זו. ואף אני קובל. ולא על רצון רע, כי אם על דו
 קובל על השיטה שבה נקטו ציזלינג וסיעתו בועידה זו. ועידה אשר
 כד שמעד. את אידלסון וכך שמעה את לנדואר וכך שמעד. את ציזלינג, ואשר
 לא נשמעה בה אף קריאודשיםוע אתת — אינה ראויה שיכתימו אותת
ת שתיקת על תברים. רגיש אני לתביעת אתדות ולתביעת פ ו כ  בועידה ה
 תופש המהשבה והדיבור, והן מופנות עתה אלי, אדם התומך ב״ארכי-
ת ת  בולשביזציה״ של תתנועה. ואני תובע את קיפותי אני מציזלינג. א
. ה ל ו ה כ ד י ע ו ת ה ת א ק ש ע י ו ת ו ת א ק ש ע ד ו מ צ ת ע ק ש  ע
 כאן נדון רגלמנט של עניני מפלגה. לא השתתפתי בדיון. לבי לא היה נתון
 לכד. ואתת אומר שנתקבלו דברים לא טובים, שימנעו איתר מתר מלתתום
 על פנקכדהתבר. כלום היתד• לד רשות להימנע מהוכית לנו את המשגת
 שבתקנון זה? אילו ביררת לי אפשר הייתי מצטרף אליך בכמה סעיפים
ד בענין זת ? מראש ל א להשפיע עלי שאצטרף א ל  האם היתה לד רשות ש
 פסלת אותי ? אפשר סמכת על הברים אהרים בהתלטות מדיניות׳ אד הן לא
 סמכת עליהם בהתלטה על הנוער, היא ודאי אינה מספיקה בעיניד. לא סמכת
 בענין תוקת המפלגה. ואף על פי כן ויתרת על הבירור. למען מה ויתרת?
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 למען הציונות׳ למען הסוציאליזם ז לא, ויתרת על הבירור מתוך
. י ת ע י  תשבון ס

 בשלמה הםתלקת, אתה ושכמותן/ מהשתתפות תיובית בבירורי
. הנשפטים ט ו פ ש ה ל ת ו כ מ  הועידה ז היה ויכוה בינך ובין המפלגה על ס
 היו הבדיד לסיעה. אף הוצע להבריר להיות בין השופטים. דתיתם. והרי זה
 בעיני ראשית חטאת. בזה גילית יהס של בוז לחבריד למפלגה, שאינם
 הבדיד לסיעה. אפשר לטעון כנגד הברים, אפשר לערער, יש כמה אינםטנ־
 ציות לערעור. אך אתה לא תפצת להתדיין עם הברים ולערער בפניהם.
 משמצאת שהדיון אינו נוח לד, ויתרת על כלי־ההשפעה התוקיים של

 התנועה. בזה סיבנת את קיומנו.

 הופעתו של אידלסון בועידה היתד. בה — אולי מבלי שהתכוון לכד —
 מתאר. היה נגד הסיעתיות. הוא הוכית שהבר הרואה עצמו אופוזיציונר יכול
 לקום ולומר כל מה שבלבו, ואופוזיציונר שאיגו קשור למסגרת של סיעה
 יכול להרשות לעצמו להסתייג הסתייגות נמרצת מן ״השבעה״. הוא גס אמר
 את הדבר הנכון לכל מי שרואה עצמו אופוזיציונר בתור המפלגה: מי
 שנמצא היום במיעוט צריד לראות עצמו מוכן ליום שיהיה ברוב, ואז יצווה
 הציבור עליו לנהל את עניניו, לפיכך הוא הייב לשמור על הכלים
 הציבוריים, לא לזלזל בהם ולא לפרק אותם. מי שרואה עצמו אזרח
 במפלגה לא יעשה דברים הסותרים את קיומה של המפלגה. הן לא מן
 הנמנע שלועידה הבאה יזעיק ציזלינג את הציבור. האם רצונו שאנהנו

 ננהג אז בו כשם שהוא נהג הפעם בנו ז

 בתיד הרכות הפנימי מדביקים אצלנו זה לזה כל מיני תארים. הנה
 נשמעה המלה ״בולשביזציה״. ומי שהרבה להתרעם על כך הדביק בנו את
 המלה ״ארכי״בולשביזציה״. מי איננו בולשביק לגבי מישהו? מספרים
 שתיים וייצמן אמר לברון אדמונד: כל אהד יש לו בולשביק שלו. לגביר
 גם אני בולשביק. ובימים שמלה זו עדיץ לא היתד. קיימת תיו אומרים על
 בני־ביל״ו שהם ״אנרכיסטים״. אין צידד להיות דוקא אנרכיסטים במובן

 רעיוני כדי להכניס אנרכיה.
 תנועתנו היא תנועת בניה ממלכתית. מלהמתנו בתוך הציונות מופנית כגגד
 אנרכיה, כנגד שרירות, הפקרות וקפריזית. כולנו הבינונו שאין בידינו לבנות
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 הברה על יסוד תופש בלתי־מוגבל. ירעבו שיש הכרח בסייגים, בחוקים.

 שנים רבות תבעבו זאת בהיי הקבוצה. וגם ציזליבג היה עם התובעים.

 תבענו בהתישבות — תקנות ברורות והוקים. וציזלינג לא היה בין הברתעים.
 יתכן שאנדכיה היא אידיאל תברתי׳ אד ידענו כי בתיי עם הדל־הנהלזד
 עצמית יש להתגבר על נטיות לאנרכיה. לפיכד בנינו את ההסתדרות, לא
 נאמר כ״מדינה״, אך כגוף תברתי אשר כמה מיסודות הממלכתיות ממוזגים
 בג יש בזה משום עול, אך אנתנו נושאים בו מרצון. אפשר כל אהד יש לו
 דברים שאינם לפי טעמי׳ אד איננו מפרקים את שותםותנו. והנה פתאום
 אנהנו שוכהים את כל זאת. והריני קובל על מעשדרהתפרקות זה שנעשה
 לנו בועידה. מכאיבה אי־ההבדות שבדבר, מדאיב העלבון שנגרם לאלפי
ם י ד ק  הברים ולכלל כולו. ומדאיגה ביותר הדוגמה שניתנה בכד, ת ת

 שבדבר לגבי היינו הציבוריים בעתיד.

 סבורני שציזלינג והתל־אביביים אשר אתו החמיצו הזדמנות תשובה
 מאד. הן היתד. להם שאנסה לצאת מן הועידה כמנצהים. אילו היו באים
ם י נ י י ד ת מ ת מ ל  לועידה הזאת, שבה נמצאים מאות הברים שאינם יודעים ע
 ומתקוטטים אנשי תל־אביב (ואף אני אהד מאלה שאינם יודעים), והיו
 אומרים: בית־הדין של ד״מפלגת דן אותנו, קיבלנו את הדין, ועתה תנו לב*
 להוכית את צדקתנו ולגולל לפניכם את פרשת הענינים ן אילו באה אפלציה
 כזאת של הברים אל הסמכות העליונה של כלל־המפלגה, אל מאות נבהרי
 המקומות, האם לא היו נפתהים הלבבות לכל קורטוב של צדק שבטענותיהם,
ע ו ד מ  האם לא היה דבר זה מרומם אותם בעינינו. ואולי גם בעיני עצמם ?

 ויתרו על הזדמנות כזאת?

 איני מוצא תשובה על כד. ״יוסיף דעת יוסיף מכאוב״. במידה שאתת
 לומד את היי הציבור אתת נוכת כי לא תמיד שולט ההגיון במעשיהם של
 בני־אדם. ואפילו בהישוביהם של תכמי־םיעה. יצרים הזקים מן התגיון.
 מלים שונות מהלכות עתה על שפתים. לא אשתמש בהן. אד אוסר:

 לקו המאורות.

 מדברים על ״סיעתיות״. אד מה שאירע בתל־אביב איגגו בגדר
. ראיתי שהמשפט דיבר על הפרורמשמעת. ם ז י ש ט ו  סיעתיות. זהו פ
 מסופקני אם זאת ההגדרה. תבואו מהר לכל שליה שהיה לו שיקול־דעת
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 משלו, אםשד תמצאו בו כי לוטא בהפדודמשמעת. אד כאן היתד. שיטת של
 שינוי מצב המפלגה על ידי פוטש, על ידי זלזול גלוי ברצון המפלגד.
 ובכבודה. יש שאנו מהליטים על הופש הצבעה, ואז יכול הבר להצביע עם
 בני מפלגה יריבה. יש ונעשה מעשדרהתרגזות. בתל־אביב לא היו מעשים
, של הרמודיד במפלגה ובמוסדותיה. ת ו ר ג ת  בשוגג. היתד. שיטה של ה
 לאמור: סמכותד לא סמכות, התלטותיד לא התלטות, משפטך לא משפט.
 ״מי שמד״, ובענין ביש זה נגררו בבי-אדם, בזה אחר זה. אין לי ספק כי
 בני-אדם טהודי־מנות נםהפו, ועתה גס הם דוהפים זד. את זה אל התהום.

 ושתי מלים בענין ה״סיעתיות״ עצמה. אין אני מקנא בהברי הסיעות.
 יודע אני שאינם מלקקים דבש, ולא להינם הם חוזרים ואומרים שאינם
 מקדשים את הסיעות. בימי ״אחדות־העבודה״ היה נםיון קטן להקים סיעה.
 וכולנו שללנו זאת. איני מבקש לקבוע כללים ״לכל מקרי החיים״. אפשר
 שםיעה כמו הפאביאנים באנגליה, שאינה מבקשת דבר בלתי אם לתרבות
 הקידה והסברה, אינד. מסוכנת לשום מפלגה ש ב ת ו כ ד. תיא פועלת. אולם
 מכיר אבי עביני סיעות במפלגות יהודיות ורוםיות. ולגבי אלה בראה לי שיש
 שבי טיפוםי־סיעה. האתת שבוצרת כהוראת-שעה, לרגל עבין מסוים שעלת
 על הפרק, והדעות מתפלגות עליו. בטל העבין — בטלה הסיעה. רש סיעות
 שאיבן אלא עוברים של פילוגי־קבע. יש מפלגות שאיבן בוצרות אלא בבטן
 מפלגה קיימת, והן זקוקות לתקופת־מה עד שתן מתבקעות. חכאית כל
 מפלגה לסרב לשמש מדגרת למפלגות אהרות. וזכאית מפלגה לגייס את
ה ר כ ה  כל כוהותיה להיאבקות על שלימותה ועל קיומה שלה. מכאן ה
 למסלגתבו לאסור מלתמה על ״משטר-הםיעות״, שאין לו כל תפקיד אלא

 להכין את התפוררותה של המפלגה לבבות־מסלגה שובות.

 תשאלובי: ובכן, על ידי םעיף־ההוקה בוטל עגין הסיעות? אומר:
 לא. עדיין לא ביצלבו ממכודהםיעות. עוד היא מקבבת בגוף המפלגה. עוד
 יש ויש להתגבר עליה ולהבריא. חד. רצובה של הועדה. וכולכם בתבעים

 לעזור בדבר.

 כבגד זה טוען ציזליבג: כלום דיברתם אליבו באותה דוה טובה
 שדיברתם היום אל ״הבר הקבוצות״? אילו כד הייתם מדברים אליבו —
 היתד. כל הועידח אתדת. אכן, לא החמדבו בביטוח הרזולוציה בעבין הבוער.
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 רצונה של הועידה היה נמרץ יותר מלשון ההחלטה. ואני לא על הגיסות סמכתי,
 כי אם על הרצון הטוב של תנתום, ואת הרצון הזה ביקשתי גם אצל
 ציזלינג ולא נעניתי. ישבתי אתו ועם עוד הברים לילה שלם, ולא
 ביקשתי ניסוה ולא ההלטה על ביטול סיעות, כי אם על רצון טוב
 לתםל את משטר־הםיעות. איני תולה את איהוד הנוער בנוםת של תתלטה.
 כפיית דעת הציבור — כן. עוד לא יצא לפועל שום איהוד בלי ״כסיה״
 רותנית. וגם ביטול הסיעות איננו ענין של ההלטה, כי אם של קבלת הרצון
 הברור של המפלגה, הרוצד. לתיות ולפעול ולא להיות משותקת ולא

 להיות מפורדת.

 לא שמענו את הברי ״סיעה ב״. אד שמענו את ציזלינג, שדיבר
 כמדכוהס. ואני שואל את עצמי: במה הכמתי אהרי דבריו? מה התהום
 הרעיונית אשר נהפרה ביני לבינו? ואיני יודע תשובת. יודע אני רק
ה אגו מתפלגים, מדוע איננו רוצה לדבר ל מ  שאני מלא פשעים, אד ע
 אלי מעל הבימה הזאת כהבר שוד. עם שוים — איני יודע. בכינוס שנתקיים
 באפיקים סיפר בדיד אייזנשטדט שבעיךהרוד נתקיימה אםיסת־ויכותים
 בענק זה עד שעה מאותרת. לאהד שהאסיפה נסתיימה ניגש אליו אהד
 ההברים הותיקים ואמר: אולי תגלת לנו בכל זאת מה הענין אשר עליו
 אתם רבים? ואודה, אין אני טוב מאותו ותיק עיךהרודי. גם אגי שואל:

T 

י ן? ה ה ע נ  מ
 הן עלינו לדעת: על מה הויכות? יש מי שמכריז שזהו ויכוה בין
 ״ימיך ו״שמאל״. ויש מי שאומר שזהו ויכות בין ציונות מכםימליםטית
 לציונות מינימליסטית. אך זה עתה דיבר ציזלינג על מצע המפלגה, שנתקבל
 בשעתו על ידי המרכז והמועצה ושנתאשר עתה על ידי הועידה, ואמר
. אין אני יכול לומר שאני ״גאה עליו״, אבל רשאי ו י ל ה ע א א ג ו ה  ש
 אני לומר שאף אני מסכים לו לאותו מצע. הרי ששנינו מסכימים לאותו
 ניסוה המסכם את עיקרי השקפותינו הציוניות והסוציאליסטיות ואת יסודות
ו המבדיל בינינו? (ב. ה  מדיניותנו. ואהרי כל אלה הייב אני לשאול: מ
 סרשק: הגשמת המצע!). לא אתעלם מקריאת־בינים זו. יש לת משמעות
 ברורה למדי: יש ציבור שהוא נאמן על הגשמת המצע ויש ציבור שאיננו
 נאמה אין זו האשמה שנזרקה בפניו של עסקן סלוני או אלמוני, אלא
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 בפני כל מי שאיננו בךסיעתו של בעל־הקריאה. כולנו איננו נאמנים.
 רוב המפלגה אינו נאמן, כל איש־ציבור יכול להיות נתבע לדין על אי•
 נאמגותו למצע אשר המפלגה דוגלת בו. וכל אחד תייב להעמיד את המנדט
 שגיתן לו מטעם המפלגה — לרשות המפלגה. לפני שנה היה לי ויכות
 עם הברים יקרים בענין הנוגע לקרן הקימת. והדבר הראשון שהודעתי
 בויכות היה — כי המנדט שלי מונה על השולתן ולא אוכל להשתמש בו,
 אם התנועה לא תקבל את עמדתי. אד כאן — לא אני, הפרט, הוכרזתי
 כמי שאין לו רצון להגשים את המצע, אלא בתשובה לשאלתי: מה מבדיל
 בין ציזלינג וסיעתו לבין שאר המפלגה, קיבלתי תשובה זו: ״הגשמת
א ל ו נאמגים על הגשמת המצע ו ה נ נ ד פירושה של התשובה: א ע צ מ  ה
. לא זאת הפעם הראשונה שאנשים קושרים כתרים לעצמם ולמי ם ת  א
 שנלוה עליהם. ואין הם יכולים לרומם את עצמם ולהלהיב את עצמם אלא

 על ידי שישפילו את השאר. ״אתה בהרתנו״ סיעתי!

 ומלים אתדות בענין המתלוקת התל־אביבית. סבור אני שרבים כמוני
 רוצים לדעת אם זו מהלוקת לתיקונו של עולמנו. מתר ודאי לא יתםרו
 כרוזים וויכותים אשר יתלקו את עולמנו לשני סוגים: האתד, שתוא תומד
 במנגנון כמות שהוא ובכל תנאים שהם ומהפה על ליקוייו, ובלבד לקיים
 את המשטר הקייס* והאהד, שכולו לוהט באש־התיקונים, מתמרמר על

 עוול, ואיננו נרתע מהתמרד בגללו.

 אפשר צריד אני להכריז על עצמי שאינני סניגור מושבע למנגנון
 שלנו ולא אתת השמעתי את תביעותי ברבים, וזכיתי אפילו לכד שבני
 סיעה ב׳ ציטטוני והסתמכו עלי. ובמקרים מסוימים מתתתי ביקורת קשת
 על מעשיהן של כמה ממועצותינו העירוניות, אותת ביקורת תיתה מכוונת
 לענינים שביסוד, שבדמות התנועה ודמות האדם, ואיני יכול להתברר
. ועתה, כשיצא הקצף ו הרבו לתמוך בי אז י ש כ  שהאופוזיציונרים של ע
/ אינני רואה את התרופה ב״להשמיד, להרוג  על כל מי שקרוי ״מנגנון,
 ולאבד״ את כל מי ששירת את ציבור הפועלים במשך שגים רבות, ואיגגי
 נפתה להאמין שכל מי שמכריז עצמו אופוזיציונר, מעיד על עצמו שכננתו

. ן ו ק י ת ל ה ן ע מ א  לתקן ושהוא נ

 ידיעותי בעניני תל-אביב מועטות. אולם היה לי נםיון פרטי קטן,
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 ואיני פטוד מלםפד עליו. חםניף חעירוני הגדול שלנו דמות חייו לא
 תמיד מרהיבה. כל הצרות הגדולות והקטנות של הפועל בעיר נופלות
 בחלקו, וכוחו להשתלט על העניגים, להעלותם, איגו מרובה. הוא מצטרף
 משכבות״עליד. מתמידות ושונות זו מזו, שלא עברו כור־סצרף אחד. שכבד.
 שכבה ומנהיגיה לשעבר. והיד. ידוע מכמד. שנים שאין ״שלום״ בסניף. קשה
 היה להבהין באיזה ״קו״ מסוים, היו אנשי ״אופוזיציה״ שנעשו מראשי
 ״השלטון״, והיו מראשי ״השלמוך שנעשו מנהיגי ״אופוזיציה״. יום אחד
 תזרתי משליהות בהרךלארץ. אותו ערב התקיימו בתירות בסניף תל־אביב,
 הופיעו ״רשימות״ עם ״המלצות״. המפלגה לא נשאלה, תיא תועמדד. בפני
 עובדה: סניף שתברותו מפולגת. המתלוקת תלתה עצמה באילגות גדולים:
 שאלות הקואופרציה והעבודה השכירה, המשרד הקבלני, ניגודים באיגוד
 מקצועי וכר. ועידת רתובות1 הקימה מוסד לבירור תענינים ולתיקונם, מוסד
ת ד י ע  שצריד היה להוציא את חיי־חםניף מן ההמולה המסוכסכת: ו
. אמרתי לעצמי — אבוא ואלמד, ואולי ה ג ל פ מ י ה ר ב ל ת ם ש י ר י  צ
 אוכל לעזור להבהרת הענינים ולתיקונם ולהסרת המחלוקת. לא הלכתי
 למרכז המפלגה לבקש ממנו ,.מנדט״ לסידור הענינים בתל-אביב. איני
ך באתי כהבר ללא כל סמכויות, ואמרתי: אני מוכן להכניס כ  רגיל ב
 ראשי לתוך הענינים. השתתפתי בישיבה ראשונה והצעתי לתברים את
 עזרתי. והם לא דהו אותי. אולם תוסיפו ואמרו: אין אתה תייב לתוציא
 את זמבד על ישיבה בועידת־הצידים. הענינים הולכים למישרים, אנתנו
 קרובים לבוא זה עם זה לעמק השוד. ואתה יכול להיות פטור מזה. אלא
 מה ז הקושי הוא בהרכב המוסדות — בזה תשתתף אתנו. מכיון שהכרתי
 את התברים משתי הסיעות המנוגדות וידעתי את מוצאם ועברם הקריב —

T 

 יכולתי להאמין להם שאמנם כן חוא, וכיון שאינני ,,מחוםר-פרנםת״ לא
 תבעתי את תלקי בבירורים העקרוניים, שעמדו לתםתיים על דדד ההסכמה
 ואתדות־המגמה. והסכמתי להכניס את ראשי לעניני ״ההרכב״. ישבתי אתם
 כמה ישיבות, ניסיתי להשלים, ביקשתי להכניס לעבודת אנשים תדשים —

. ם ר י ת ת י ל ע ה  ו

 1 [ועידת המפלגה במאי 1938]
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 משלא נתקבלו הצעותי הארגוניות, ביקשתי לעשות עוד נסיון: הצעתי
, שיכנסו את ציריהם ואביא לפניהם את הצעותי. והישיבה  לנציגי םיעה ב
 נתקיימה. הסברתי את הצעותי, שראיתי בהן אותה שעה מוצא מן הסבר
 שנתהווה, והוספתי: מהרתים בבוקר עלי לצאת ללונדון, שם צפויה לנו
 שליתות קשה. רוצה אני להביא לבךגוריון, הנמצא כבר שם, את הבשורה
 הטובה, כי פסקה המריבה בתל־אביב. היה רושם כי רבים מן החברים
 מוכנים לקבל את הצעותי. אולם נשמע קול ״דמוקרטי״: אץ לקבל
 התלטות בהפזון ובשעה מאותרת, נדהה למהר, להרכב מלא של הסיעה.
 וה״דמוקרטיה״ ניצהה. ביקשתי שאת תוצאות ההצבעה של מחר יודיעו לי

 מיד, ערב צאתי. רוצה אני לדעת במה אני נפרד מן ההברים. הובטה לי.

 תיכיתי לידיעה עד שעת צאתי ולא קיבלתי. ציפיתי לידיעה בשבתי
 בלונדון ולא קיבלתי. תזרתי לארץ, ומדורת־המתלוקת בתל־אביב בכל הומה.
 ובישיבת המרכז הראשונת שנזדמנתי אליה נודע לי, שהמרכז עוסק ועוסק
, אינם תובעים עתה אלא...  בענין, ללא קץ וללא תכלה, ושהברי סיעה ב
 ״הגשמת ההצעות של ב. כ.״ רוצים אתם, הרי זד. ״סיפוק״. אלא שענין
 זה עורר בי מתשבות מדאיבות — לאו דוקא לגבי תפקידי אני, כי אם
 מבתינד. כללית יותר. אילו אמרו לי: אין לנו אמון בד, בשיקול־דעתך,
 ביתםיד לדברים, אך יש לנו אמון בתבר אתר — לא הייתי רואה בכך שום
 פגם מבהינה תנועתית. דשאי הציבור לתלק את אמונו כרצונו, אד ציבור
ם חבר ראוי לאמון, ו  הברים שבמשד שנים איננו מוצא ברהבי התנועה ש
 שיוציא אותו מן הסימטה האטומה של מתלוקת דולקת — מה הוא מעיד

 על עצמו?

 נזכרתי בשנים קודמות, כשעדיין לא היו לנו הכלים ההםתדרותיים
 והמפלגתיים הקיימים כיום. מעולם לא קיבלתי על עצמי להיות תבר בית״
 דין, י וכשנבתרתי לפני המלהמה תקודמת לבית־משפנדהשלום — לא
 קיבלתי. לא האמנתי בעצמי שיכול אני להיות שופט ומעניש לאתר מעשה.
 אולם לא סירבתי להיות בורר ומכריע בסכסוכים ציבוריים וישוביים. אפשר
 גם שבאולם זה יושבים תברים ממקומות שונים הזוכרים מצבים המורים
 בתיי תברתם, וכיצד נעזרו על ידי התערבות ״חיצוגית״ של מפלגה, של
 תברים מקובלים עליתם. לא פעם אתת חיו פונים לחבר ואומרים לו: תכריע
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 אתה בינינו וכאשר תכריע כן יקום. אפשר לא תמיד היתד, ההכרעה מניחה
 את הדעת, לא תמיד הצליחה לבבית לגמרי את אש המחלוקת, אולם כמעט
 תמיד היתה מצליהה לשמיר את היינו הציבוריים מהתנוונות שבמתלוקת.
 ובקשת ההכרעה היא שהעידה על טיבה של תברתנו שאיננה זקוקה
 לשיטרים, ואיננה מנהלת את מלתמיתיה הפנימיות ״עד לטיפת־דם אתרינה*.
 היא העידה על אינסטינקט תנועתי בריא, ועל הודאה במרות חברית

 מוסמכת, אשר מבלעדיה כל ארגון ציבורי הוא גוף נטול־נשמה.

 זוכר אני כמה משברים בציבוריותנו. אך מזכריני האישי יכיל אני
 להעלות רק שני מקרים שבהם סירבו המתדיינים לקבל יד מושטת של הבר.
 כד היה בימי הפילוג של גדוד־העבודה. תזרתי אז מאמריקה והגעתי אל
 המשבר שבגדוד. ראיתי עצמי ידיד לגדוד, ידיד להתישבות ההדשה בעמק,
 ואמרתי לאנשי הגדוד: פרטי הענין אינם ידועים לי, אין לי כל דעה קדומה,
 אולי תתנו לי לברר את הענין — ונדתיתי. ופעם שניה — כשבאתי אל
 הברינו בסניף תל־אביב. כבמקרה ראשון כן במקרה שני לא היה זה ענין
 אישי. עדות היא לתהליכים ציבוריים מסוימים. למה להסתייע בתיויד הברי
 אם אפשר להשיג ״יותר״ על ידי מתלוקת־איךקץ ? למת לקבל את הדין
 של מרות ציבורית אם אפשר לפרוק את עולה בכותר. של סיעתו במצב
 כזה, אם אפילו כל ההברים טובים והמגמד. אתת ו״המצע״ אתד — אץ

 אנו מסוגלים לבנות את הבנין האהד ולקיים מה שהקימוגו.

ה מהמיר והולך. המתלוקת התל־אביבית כשהיא לעצמה יש  וענין ז
 בה כדי לעכור את היי המפלגה. הסניף הגדול ביותר בארץ, כוורת אדם,
 קולנדעליה, קולט שכבוודפועלים מבלי שיצר כלים לקליטה רותנית. אלפי
 הפועלים בעיר לא עברו את כור־ד״מצרף של התלוץ ושל היי בניךמשק.
 עזרה מתנכת מצד בוני ההיים תתלוציים בארץ ניתנה אד מעט. מה מספרם
 של חברי המשקים אשר התנדבו לעזור לפעולה תארגונית והתינוכית של

 פועלי חעירו

 אד כל עוד היה זה ענין עירוני — פרי יחסים אישיים ומקומיים —
 אפשר חית לתשוב כי בעזרת אנשים חדשים הפשים מן המתלוקת, בעזרת
 הסקטור ההלוצי (אשר יבוא לא כ״צד״, לשם יגדיל סיעה ויאדיר), אפשר
 יהיה להציל את בניננו מדליקה. אך םשטרהו והוציאו את הםכםוד המקומי
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 ממקומיותו ועשו אותו לענין פלנטרי, לעבין של ״בני־ברית״ המתזיקים
 זה בזה, וציזלינג כבר איננו מסוגל לדון בעניני תל־אביב כהבר מפלגה
 סתם, אלא כהבר הסיעה, ״המזדהה״, הקשור ״בעמדה״ עם 98 הברים
 הקשורים אף הם, עד אי-יכולת לדון בענין זה בועידת עם שאר תברי
 המפלגה — עתה נפרצו כל הסכרים וענין הסיעתיות הגיע לתכלית השלימות.
 אפשר אכביד בזה על הויכוה׳ אד אינני יכול להעלים את דעתי
 כי שורש המהלה איננו בתל־אביב, לעניני תל־אביב אפשר לגשת גישה
 בלתי״משותדד. ולסדרם לגופם. המתלוקת התל־אביבית כשלעצמה אין בה
 כדי לתתיד את גוף המפלגה. אד עוד לפני כמה שנים אמרתי לתברי, כי
 המתלוקת התל־אביבית תהפש לה אהיזה באיזה ״קו״ שיזדמן לה. והוא

 גזדמן.

 ראשית תטאת בעיני איננה בשטה האידיאולוגי ולא בשטה
ו נ ל ע פ ל מ ת ש פ ל ו ס מ ה ה י א ר א ב י ת ה א ט ת ת י ש א  הפוליטי, ר
. במקום לראות את כל תטיבותיו תישוביות — המושב ש ב ו תי י  ה ה ת
, אשר ו נ ל ו ל כ ף ש ת ו ש ל מ ע פ מ  והתטיבות הקיבוציות השונות — כ
 כל תלקיו מסייעים זד. את זה ומסתייעים זה בזת, ראו אותו רבים, מן
ל ת ת ר ו ת. והיו אנשים שהאמינו בתמימות״  הצדדים השונים, כ ע נ י ן ש
 לבם כי המושב לא יבנה אלא מהורבנה של הקבוצה, והקבוצה לא תיבנה
 אלא מכשלונו של הקיבוץ, והקיבוץ לא יבנת אלא מתורבנם של תבריר

T 

 יריביו. אין אני מוציא, הלילה, לעז על מישהו. דברים מעין אלה כתובים
 הדר, שהוד על גבי לבן, ברוב עמל ומאמצי הוכהה, והפרוגנוזות היו ברורות:
ן הקיבוץ. גישת תתרות זו כ י ה ן הקבוצה ו כ י ה ן יבשל המושב ו כ י  ה
 הצמיתה לנו הרבה רעות. ולא נשתהררו ממנה גם לאהד שהפרוגגוזות הרעות
 נתבדו — תמושב אישר את עצמו, הקבוצה אישרה עצמה, הקיבוץ אישר
 עצמו, והרבה הוכתות תריפות נמסרו לגניזה, וגם בעלי ההוכתות עתים
 נתתלםו בעמדותיהם. עתה מתנהלת התתרות בעיקר לא על תקציב ולא על

. ב ש י ת ת מ ו י ה ד ל י ת ע י ש ש מ פ  קרקע, כי אם על נ
 תנועתנו אינה סטאטית. היא דינמית, גם בהרכבה, יותר מאיזו תנועת
 פועלים שהיא. הללו אינן מרבות לעסוק בקביעת דרכן של דור ההמשד.
 הן משאירות אותו לנפשו. ואנתנו עינינו נשואות יום יום לממשיכים. ואת
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 התחרות החתישבותית חעברנו אל נפש חנוער, אל נפש ״החלוץ״. שום כוח
י ג ו ו ח ד ק ש ו ש מ  ציוגי לא שקד על גידולו של הדור הבא כ
 ה ה ם ת ד ר ו ת. אד עם המסירות וההתלהבות ששוקעו בעבודה זו צורפה גם
 תתרות התישבותית, מבלי שיושמו לה גבולות, מבלי שתרוםן. ותתתרות
 הזאת בעולם הנוער מותזרת לעולם ד״בוגרים בתםתדרות ובמפלגה ועושה

 אותן בקיעים.
 ועכשיו אנו יושבים על המדוכה ומהפשים ״תוכך ו״גורמים״ של
, לקראת הועידה קראתי מונת הדש: ״נדידת  הסיעתיות. בתוברת של סיעה ב
 ערכים״. והרי לד צידוק תדש לסיעות, בדומה ל״הגשמת המצע״: הערכים
 נודדים. אתמול הם תיו אצל פלוני שקראתי לו ״הבר יקד״ או ״מורה״,
 והיום הם קמו ונדדו הימנו והם נמצאים עתה בכיסי שלי. האם לא צידוק
 מספיק? ויש אומרים: כאן ניגודי־דורות. פלוני ואלמוני מתזיקים בספסל
 ואינם זזים, ויש צעירים שהגיעו לפרקם ושעתם לעלות ואין נותן להם.
 ואכן, תנועה שאינה יודעת לגלות כותות צעירים ולפנות להם מקום —
 מתתייבת בנפשה. אפשר גם הויכות ביני ובין ציזלינג הוא ויכות בין שני
 גילים, אם כי צבע שערותינו אינו מעיד על כד. ואם כן הוא — אל נא
 נכביד על הפתרון. נמהר ונפנה מקומות. מבהיגה אישית אין זה בעיני
 אפילו בגדר קרבן. את הטאי אני מזכיר: היו ימים והקדיקטורה ההסתדרותית
 זיכתה אותי בהרבה כסאות. את רובם פיניתי מכבר, ואני מוכן לנתר
 גם על השאר. ואני בטות שגס הברים אתרים יסכימו לפנות מקומות

 למען שלונדבית, למען אתדות התנועת, למען גילוי כותות תדשים.

 אלא שנראה לי כי הויכוה בינינו הוא לא על דברים שאנתנו מדברים
ל ה ש מ ו י ם ק צ  עליהם, אלא על מה שאץ מדברים. הויכוה הוא על ע
. מהי ומה עליה להיות. ציזליגג אמר היום, ודאי לסי תומו, ו נ ת ג ל פ  מ
 כי הוא רוצה במפלגה שאין בה שולטים ונשלטים. פורמולת נאת כשלעצמת.
 אנתנו גורסים אותה ביתםי־עמים. יהי כל עם שולט בביתו. וגם בתביעתגו
 לעצמאות לאומית איננו מבקשים להשתלט על עם זולתנו. אד מפלגת אין
 לקיים על יסוד זה. עצם המונת ״שולט״ איננו תולם אותת. מי שאומר
 במפלגה: לא שולטים ולא נשלטים, אומר: לא מכריעים ולא מקבלים הכרעה.
 למי דרושה מפלגה כזאת? אינגי אומר שציזליגג תשב את הדברים עד
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ת לראות את  תומם, אבל מדבריו ומהתנהגותו י1צא שכך הוא רוצת ע ת
 ׳מפלגתנו.

 שום אדם איננו מתכוון אצלנו למפלגה מונוליטית. אילו שאפתי אני
 לכד לא היה מקומי פה. אילו ביקשתי לעצמי מפלגה שתהיה תמימת־דעים
 אתי בכל אפשר לא היתד. לי דרך אלא להכריז את עצמי מפלגה לבדי.
 אד ויתור על מונוליטיות איז משמעו ויתור על תיי־תברות ועל הכרעת
ו מפלגה דרושה לנו, אם מפלגה המורכבת ז י  *זברית. השאלה היא: א
 עגופים ומםיעות, והיא אינה מכירת את התבר אלא את הגוף והסיעה והיא
, על פי ״הסכם״ ענינים בין סיעה  אינה מכרעת בין הברים אלא ״מסדרת,
 לסיעת ובין גוף לגוף, או מפלגת תמורכבת מתברים, שכל הבר קיים בה
־ בתאיה  כפרם ואת הייו המפלגתיים הוא הי עם שאר הברי המפלגה, ובה ־
 ובמוסדותיה — הוא דן על ענינים כהבר עם תברים ולא כגוף עם גופים,

 והענינים מוצבעים ומוכרעים.

 רבים הם הדורשים: הכרעה 1 אד לא רבים הם המוכנים לקבל הכרעה.

ו הסתלקה מהכרעה. ל י א כ  מפלגתנו ידעה הכרעות קשות ביותר, בימים ש
 היתד. לנו הכרעה בימי ״החלוקה״. וההכרעה היתד. לטובת שמירת אתדות
 התנועה הציונית. לא הסכמנו לפורר אותה בגלל ויכוה מדיני, שאפשר
 הוא בר־הלוף. ואני גאה על שותפותי בהכרעה זו. מה היה מצבה של הציונות
 עתה אילו מיהרנו אז והתפלגנו בגלל ההלוקהז והיתד. הכרעה הםתדרותית
. השבתי את ההכרעה למשגה כבד, אבל נכנעתי, מתיד התשבת ל א ש  עם מ
 אתדות תנועתנו. אז היה המשאל רצוי לציזליגג. עכשיו אין המשאל בעגין
 הסיעות רצוי לו, והרי הוא פוסל את עצם המשאל ופוסל את ההכרעה שבו.
 אפשר שמשאל הוא דבר רצוי ואפשר שאיננו רצוי׳ אד לא יתכן שמשאל
 רצוי בשעה שהוא רצוי לציזליגג ואיננו רצוי בשעה שאיננו רצוי לציזלינג.
 וענין ההכרעה וענין סיעות איננו מכונן לציזלינג בלבד. אני שולל
 סיעות לא רק ב ת ו ד המפלגה. הבר אהד אמר לי פד.: ל י אץ סיעה. אמרתי

 לו: אין לד סיעה בתוך המפלגה׳ אד יש לד סיעה מ ה ו צ ה לה.
 ואינני גורם מפלגה שהברית יכולים להיות תברים ל״ליגות״. אין
 תכננה לליגה נגד שתפת, כי אם לליגות המטפלות בענינים מדיניים, שהם
 הם עניניה של המפלגה. איני מבין מד. יש לתבר מפלגת פועלי ארץ•
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 ישראל — המפלגה שיש לה עמדה לגבי יתםי־עמים, שהיתר״ הראשונה
 והיהירה שעסקה בארגון הפועל הערבי, שהקימה קלובים, שיזמה עתון,
 שקבעה שיטה מדינית — לעשות ב״ליגה למען התקרבות יהודית־ערבית״.
 מי שרוצה לסייע בכך — יש לו מה לעשות בתחומי המפלגה וההסתדרות,
 מי שאין דעתו נוהה מכך, והוא מבקש פעולות אתרות ומגמות אתרות —

 למה ישא לשוא את תברותו במפלגה?
 שמעתי שהמפלגה דנה בענין ליגה ״וי״ והחליטה מה שהתליטה. אני
 כשלעצמי אינני רואה את המגע עם רוסיה ואת העזרת לרוסית כענין של
 איזו ליגה, כי אם כענין בעל תשיבות כללית גדולה, כענינו של כל יהודי,
 כענינו של כל הישוב ומוסדותיו המיצגים אותו. ולא יכולתי להבין כיצד
 תברים תשובים בעלי זכויות גדולות בתנועה יכלו להיות שותפים לליגה
 לפני התלטת המפלגה, בשעה שהאלמנטים האנטי־ציוניים שלטו בה והטביעו
 עליה את תותמם, ואף לא ראו צורר בענין בעל תשיבות כזאת לשאול

 את פי המפלגה•

 ואיני מבין כיצד יכולים תברי מפלגה לפעול בקרב התאתדות של
 עולים במגמה הפוכה למגמת המפלגה. פוליטיזצית של לנדסמנשפט וביסוסה
 על ״קולקטיביות רעיונית״ איננה כשרה יותר מפוליטיזציה של המושב

 והקבוצה והקיבוץ וביסוסם על ״קולקטיביות רעיונית״.
 בועידת רתובות אמרו לנו בדרך ויכוה: למה מתנגדים לפוליטיזציה
 של הפועלים ? לא לפוליטיזציה של פועלים אנו מתנגדים, כי אם לפוליטיזצית
 של מםגרות־תיים כלכליות ותברתיות. מי יתן והיה כל עם־העובדים אנשי
 הכרה מדינית וערות רעיונית. ואדיר תפצי ותביעתי שהבר המשק, הנתון
 ראשו ורובו בבנינו, יהיה את תייו הרוהניים הציבוריים לא על ידי ״שליה״
 ולא על ידי מזכיר וגזבר, אלא בכבודו ובעצמו. אד הפוליטיזציה של
 מםגרות־תיים, שהוקמו למטרות משקיות וסוציאליות, איננה סגולה ליתר
ן ת מ ס ל ג ת י  הכרה וערות ופעילות ציבורית של ההבר, אלא להיפך מכך. א
־ י פ ת ל י ם ל ת י י ת ר ב ם ת י פ ו ת ג כ י פ ם ה ם ע י ל ש ה ה ל ל ו כ  י

. על כל פנים לא מפלגה המבקשת לקיים את אחדותה. ה ג ל פ  מ

 מפלגתנו נאבקת עתה עם המגמות השונות, הלובשות צורות שונות
 והמבקשות לעשותת ממפלגת אתת לקואליציה של גופים׳ למה שקוראים
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 בז׳רגון הפוליטי: דאכ$רבאנד. בזאת לא הפצנו, לא לפני היות ״אתדות־
 העבודה״ ולא לפני היות מפלגת פועלי ארץ־ישראל. ולכך לא נסכים גם עתה.
 מי שתי במפלגה היי־םיעה איננו עושה זאת לעצמו לבד, הוא כופה
 משטדיםיעות על המפלגה, הוא כופה גם על הברים שאיגם בני־םיעה ואיגם
 רוצים להיות בני־סיעה. אפשר יחשבו אנשי־סיעה גם על אותם יצורים
 עלובים שאץ להם סיעה. נגיה, שהלקים מסוימים במפלגה תיים בסיעות או
 מוכנים לתיות בסיעות, כיצד יהיו בה הברים שאינם רוצים לתלת תיייםיעה,

 שאינם רוצים להיות בבהרי־םיעה? איד אהיה אבי את תיי במפלגה ז

 לנו אץ גם האפשרות להיבתר כצירים. דירתי בתל־אביב ואפשר יכול
 גם אני ליצג את פועלי עיר מגורי. הואיל ואינני רוצה להיות בךסיעה אין
 אבי יכול להיבתר, ואילמלא קבוצת כברת לא הייתי יכול לשבת אתכם כציר.
, הוא לא הלד לבתירות, לא בחד ולא בבחר. אבי מוכן  יושב על ידי אליהו1
 להשלים עם היותי בךבלי־סבדט׳ אד לא אוכל להשלים עם אי־יכולת לתיות
 את היי במפלגה. והרי איבבי יהיה הרי הרצפלד ופרומקין וזלמן2 הבם באותו
 מצב, וכן אותם אלפי התבריס שאינם רוצים להיות בבי-םיעה, ואתם אובםים
ה ועל התנגדותם לסיעה אתם מכריזים: הרי זו סיעתיות! אני שואל כ  אותם ל
 את עצמי: את מי אני מיצג ? עתים נראה לי שאינני מיצג שום אדם מתוץ
 לעצמי או מהוץ לקבוצת כנרת, ועתים אני סבור שאני מיצג כמה וכמה
 הברים שאין קולם נשמע, ואפילו הברים שנמצאים בתור הסיעות, ומי יודע,

 אולי גם את ציזלינג עצמו.

 אבי מהזיק טובה לציזלינג. הוא אמר כמה דברים שקשה לשמעם,
 שאין בהם משום תיקון, אולם הוא השאיר את הדלת פתוהה. ואבהבו ודאי
 לא בסגור את הדלת. לא בצדיק שום גזר־דין על תבועתבו, כי כולבו בהיה
 קרבנותיו. לא תשבתי שאדבר בועידה, אילו ידעתי הייתי מביא לפניכם את
 ספרו של משה בילינסון ״במשבר העולם״ וקורא לפניכם פסקאות אהדות
 מתיד המאמר ״לסיום פרשה פוליטית אתת״ על פילוגי תנועות וגורלם של
 פילוגים ומפלגים. ואני מבקש את שומעי שבבואם הביתה יפתתו את הספר

 1 [אליהו גול1מב ז״ל]

 2 [זלמן רובש1ב]
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 ויקראו בו. אדם זה ידע משהו בענינים אלה, והוא אמר: הנםיון הכולל של
 תגועת הפועלים לימד אותנו כי הפילוגים מביאים לידי תוצאות שהמתפלגים
 עצמם אינם רוצים בהן, אינם רואים אותן מראש! לכולם, לכולם אורבת
 תבוסה מבפנים. כל אהד מן המפולגים מוצא את עצמו למתרת הפילוג במתנה
 שאינו רוצה בו, בהברה משונה, זרה בעצם, והוא עושה שליתות שלא התכוון
 לה. עם ההתפלגות אבד שיווייהמשקל, אבדה הזיקה הטבעית לאנשים
 יילענינים. דברים שהיו אסורים במסגרת הישנה נעשו מותרים במסגרת
 ההדשה. יתכן, כמובן, שעצרו תנאים אשר אינם משאירים שום ברירה, אד
 האנשים המכריעים צריכים לדעת אם אמנם זו הברירה האזזרונה ומה כובד

 האתריות אשר הם מעמיסים על עצמם.

 אני מזמין את ציזלינג להציע כל מה שיש לו להציע לשם תיקון. ודאי
 נצטרד לברר עוד הרבה דברים. אפשר נפתור אותם בדרך שלום, אפשר
 נצטרד לריב. לשום אדם אין מ ו ב ט ת רוב בתנועתנו, ושום אדם אינו צריך
ש מתשגת רוב. למה ינהגו הברים כאילו הס נדונו להיות מיעוט א ן י ה  ל

 לצמיתות ז
 אני מדבר אליכם לא כמי שיש לו ״רובי במסלגה. זה כמה אבי טועם
 סעם מיעוט, ומתנד עצמי לשאת גורל של מיעוט בין הרבים. ולא על כך
 אני קובל. גורל הוא ואשאנו. איני קובל גם על קיפות. יש בוכים על קיפות
. אפשר זתו ענין תמוד יותר. על ם י ת פ ק ת ם מ י ד י ק ס ת  אישי, ויש ש
 מה אני קובל? על כך שנוצרים מצבים המגרשים אותי ושכמותי מהסתפת
 בנתלת התנועה. לא ביקשתי לי ״עמדות״, לא ביקשתי לשבת בשורות
 ראשונות. דבר אתד ביקשתי — לבבות פתותים. לא ביקשתי אוזן נשמעת,
 ביקשתי אוזן שומעת. והנה אני נתקל זה כמה באוירה האוטמת אוזן וסוגרת

י סיעתיות. ה ו  לבבות. ז
ד לבות תברים קרובים, ם קו תותר, ההיתר די ל ו ע  יש שעובר ב
 ואין תקנת לדבר. כל עוד לא עבר תתד כזד. דרד לבותינו — אינני מקבל

 את גזירת הפירוד, בשום אופן לא.
 אני מרשה לעצמי לפנות א.ל כולנו, אל הזקנים ואל הצעירים, גם אל
 הצעירים מאד, אל הילדים שהונכו על ברכינו: נהיה ראויים להיסטוריה

 המפוארת של תנועתנו, ואל תבייש זקנתנו את ילדותנו.



 עם הנרעד





 ההסתדרות והנוער
 (בימי־העיון של המפלגה, אב תש״א)

 השאלה היסודית היא: הרשאית ההסתדרות להבך בוער אי אינבח
. זאת חובתה לילדי ישראל, ת ב י י  רשאית ? אבי עובה: לא רשאית אלא ח
 זאת תובתה להבריה ההורים, זאת חובתה לעתידח. אחרים אומרים: איבה
 רשאית. הם שוללים את סמכותה של ההסתדרות להבו בוער. זהו, לדעתם,
 לא עביבו של כלל העובדים, זהו עניגם של הזרמים. הפרוגרמה שלהם בשביל
 הבוער העובד פשוטה מאד: להפוך את הבוער העובד להסתדרות מקצועית,
 לרוקן אותת מתוכן היבוכי, מתוכן ציובי וםוציאליםטי, ולהציע לילדים שאת

 צרכיהם הרותביים יצאו לתפש בארגובי המפלגות.

 אילו היתד. השאלה מוצגת מבתיבת הדאגה לבערי העובדים עצמם,
 מבתיבת האפשרות להקיף המובי בוער ולספק את צדכיהם ההמריים
 והרוהבייס — היו ודאי הכל תייבים להודות כי שום גוש ושום מפלגה ושום
ה לעשות. ולא רק ו ה כ  זרם איבם יכולים לעשות מה שההסתדרות ב
 מבתיבת אמצעים ובבין והגבה, כי אס גם מבהינה תיבוכיודרותבית, מבתיבת
 שיתופם של הילדים בבכסים, שהם בכסי כלל־התבועה. אילו כל אלה המדברים
 גבוהזדגבוהה על מעמד הפועלים ועל כותו ועל מלתמתו תיו מעמידים לגגד
 עיביהם את צרכיו של הבוער עצמו, ולא תשבובות צדדיים, היו ודאי באים
 אל ההסתדרות ודורשים ממבה שתכפיל ותשלש את מאמציה לטיפול בדור
 הבא, שתהדור לכל פיבה השכה ולכל מרתף ולכל שכובה בידתת ותעשה שם
 את השליחות, אשר אין לה גואל אתר. אפשר לראות מה היה עבשה של
 תבועת הפועלים בעולם על שהסיהה את דעתה מתיבוד הדור הבא או שעשתה
 את פעולתה דמית, קולבית ושטתית. ואצלבו באים הוגים, הדוגלים ברדיקליזס
 מעמדי, ואומרים להסתדרות: היבוך הדור הבא איבבו מעביבד. רשאית את
 לטפל באיגוד מקצועי ובהוםר־עבודה ובהתישבות, במידה שאבו זקוקים לך,
 אד את הילד בן העשר עליד למסור לרשויות פוליטיות המוסמכות לסבך!
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 אילו היתד. ההסתדרות צופר. יותר לעתיד היתד. צריכה להחליט,
 משעה שהקימה את הסתדרות הנוער העובד, כי הינוד הנוער ההסתדרותי —
 עד גיל תבתרות — נתון כולו לרשותת, לרשות מרכזית אתת. ההסתדרות לא
 עשתה כך. היא נתנה שתינוקות של בית״רבן, בנים למשפהת העובדים, יהיו
 מפולגים ומפוצלים מינקותם, ושלכלל־ההםתדדות לא תהיה שוס תשגתת
 ושום השפעה על הינוכם. עכשיו באים גושים ודורשים מאת ההסתדרות
, כאשר יעלה  שתפקיע את הנוער מרשותה, למען יוכל כל גוש ״לכבוש,
 המזלג. ונימוקם אתם: ההסתדרות איננה הטיבה אתת, יש בה רוב ומיעוט,
 ואם ההסתדרות מהנכת הריהי עושה זאת בדוה הרוב, וזה לא יתכן. מובן,
 אם ההסתדרות אינה אלא פדרציה של גופים נפרדים ־־־ צריד על פי היושר
 לתלק כל דבר תלק כתלק, לפי ״מפתה״. ואם ההסתדרות אין לה נכסים שהם
 נכסי הכלל וערכים שהם ערכי הכלל — אין שוס תלק שבו, ואפילו הרוב,
 נאמן על הנתלת ערכים. קו מתשבה המוביל בדיד ברורה: אין ההסתדרות
 יכולה בכלל להתנהל על ידי רוב״ על ידי הכרעה, כי אם על ידי הסכמים

 של גופים.

 אין מכירים אצלנו בכל הטרגיות של השאלה, מבהינת עניני הנוער
 עצמו וגורל הנוער עצמו. דנים עליו ואין שואלים את פיו. לפני זמךמה בא
 לידי מכתב של נער. הוא שואל: ״מה אנהנו, הנוער? האם קיימים אגהגו
־ המפולגים ?״  בשביל עצמנו, או אין אנהנו אלא רזרבה בשביל המבוגרים ־
 ולפני ימים אתדיס קראתי דברי נער אחד בךקבוצה: ״הורינו ניגשים
 לשאלה מכמה בתינות תנועתיות ומפלגתיות. מכירן שבכל השטתים הדברים
 אינם כשורה, הרי גם אצלנו יש לזה הד. והמציאות הזאת מאיימת על הרצון
 הטוב שלנו״. ונער אהד אומר: ״הורינו דוגלים באיתור ומהנכים אותנו

 לקראת פירוד״.
 יש להניזז כי בועידת ההסתדרות תבוא התקפה על הסתדרות הנוער
 העובד. המדובר איננו בסגמים אלה או אתרים אשר אפשר למנות בה. כל
 הפגום צריד תיקון. אולם תפקידנו להגן במלוא כוחנו על קיומה של
 הסתדרות נוער כללית, אשר הסתדרות העובדים יכולה לטפל בה, לבקר
 אותה, לתקן בה. אל נתן כי יכשילו את היצירה הגדולה תזאת של

 ההסתדרות!
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 אני מוסיף ואומר: לגבי דידי אין שאלת נוער עובד ונוער לומד.
 דאגתנו ותרדתנו אינן רק לילדיהם של חברי ההסתדרות או למי שגורלו
 הטיל עליו היי פועל בגיל רך. כל ילד בארץ הנהו מועמד להיי עבודה. חוחי
 אתת הטעויות הגדולות של ההסתדרות, שלא הכירה מראשיתה שעליה
 רובצת אתריות לכל הילדים בארץ, ללא הבדל מוצא ומעמד סוציאלי. ודאי
 היתד. זאת גם טעותן של הסתדרויות הנוער הלומד, שלא תכירו מתתילתן
 בזיקתן להסתדרות. ההזנחה ההדדית תזאת עלתה ביוקר לכל הצדדים.
 מבהינה עקרונית רשאית ההסתדרות להקים הסתדרות כללית של נוער לומד,
 כשם שהקימה תנועת כללית של נוער עובד. אין זה כתוב בשום סעיף מתוקת
 ההסתדרות ולא בשום ססר־מוסר, כי ההסתדרות הכללית של העובדים
 העברים באריךישראל, עם מגמתה התלוצית, פטורה מאתריות לנוער הלומד,
 אשר מתר־מתרתים חייב להימצא, ובחלקו גם יהיה נמצא, בתור שורות

 העובדים.

 אני מדבר את דברי אלת מעל בימת המפלגה, אשר דנה בענינים
 אלה בועידתת ברתובות ואשר אמרה ברור מח חחינוד לנוער אשר היא רוצת
 בו. מאמין אני כי יש בקרבנו לא רק פרוצסים שליליים בלבד, יש גם
ה ו י  פרוצסים היוביים! והם אולי יביאו סוף סוף לידי הגשמת החלטות מ
 רתובות. אד אם ישמעו הסתדרויות הנוער בקולנו ואס לא ישמעו — זכאים
 אנו לדרוש מאת ההסתדרות, שהיא תכיר ותאמץ לה כל תנועת נוער הרוצה
 להיות הםתדרותית, השואפת לכלליות והמבקשת את חסותה והדרכתה של
י  ההסתדרות. כל הםתדדוודנועד שתבוא ותאמר: אני רוצה לתתהנד על ד
 ההסתדרות, ואני מבקשת מן ההסתדרות את העזרה התמרית והרוחנית שהיא

 נותנת לנוער המתהנד על ידה, ־־־ אין רשאים לדתותה.

 בועידה הרביעית של הנוער העובד
 (חג הסוכות תש״ב)

 א

 הנוער חעובד חוא עכשיו בן שבע־עשרה. בשביל כל חםתדרות,

 בשביל כל ציבור — זה זמן רב. ויש צורר להעריד מה הפרי שע&תה
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 התנועה הזאת. לדעתי, אין להעריד הסתדרות נוער על פי הנאומים שנואמים
 בועידתה, ואפילו אם כולם טובים. הפרי הוא בעיני: המפעלים החלוציים
ר ע ו נ ם ב ד א ל ה ו ד י  של הנוער העובד. ואף אלה אינם אלא גילוי של ג
. מי שיבוא לשאול ולהעריד אם צדקה הסתדרות העובדים שיצרה ד ב ו ע  ה
־ למבנה ולתוכן  מין הסתדרות משונה כזאת, שאין לה דוגמה בעולם ־
 כאחד — צריד לבדוק את יבולו של מפעל זה: את טיבם של המפעלים
 הישוביים שהנוער העובד הקים ואת טיבו של האדם אשר ןדל בתור
 הסתדרות הנוער העובד. הגדיים, שהיו לפנים נערי הנוער העובד, נעשו
 תיישים, ועתה הם אותה ״הסתדרות״ מבוגרת, אשר אתם כולכם יש לכם
־ אם בהזית ואם בשורה  מענית אליה. גידולי הנוער העובד במקומות שונים ־
 ואם במשק, ואם בהנהלת ענינים שינים, ואם סתם ב״לא־כלום״ — הם

. ת ו ר ד ת ס ה  עכשיו ה

 אין אני עומד לקבל על עצמי לבדוק מת דמותם של אותו נער ואיתר.
 נערה, שנכנסו לנוער העובד לפני שמדעשרה, ולפני תמש״עשרת, ולפני
 עשר שנים. כל הסתדרות ציבורית תיא גם מסננת גדולה. הלק — אולי לא
ד להכיר את היוצא וצריד ד  קטן — יוצא דרד המסננת והלק נשאר. צ
 להכיר את הנשאר. צדיד לראות את האדם במשק, צריד לראות
 את האדם בהדרכה ובשליתויות שונות, צריד לראות גם את
 התבר באגודה המקצועית בעיר, צריד לשוט בארץ, בםימטאות ובעדות.
 אין בכותי לעשות זאת׳ אד הייתי מציע לנוער העובד שהוא עצמו
 יעשה זאת. מה טוב היה לו לפני כל ויכות עם אתרים היה הנוער העובד
 עושה השבוךצדק עם עצמו: מה עלה בידו עד כה ומה לא עלה! מת
 נתנה הדרד של הנוער העובד להבר־הפרט ומה לא נתנה! מה הכניסה

 למהנה כלל-הפועלים?

 שאלות אלה ודומיהן כדאי לשאול, לא כדי לדבר עם אויב בשער.
 כדאי לתקור בהן.

 הנוער יש לו הדבר. טענות ותביעות לעולם (בדרד כלל, מי שבא
 לעולם ומוצא עולם עשוי, שעשוהו לפניו, איננו מרוצה ממנו, ואם איננו
 שותף לעשייתו, הרי הוא הפשי לטעון נגדו). ויש לו, כמובן, לנוער על מה
 לקבול. ואין לי כלום נגד זה, שביום מן הימים מסדר הנוער אסיפה, שבה
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 מרצים טענות נגד נותני־העבודה והשלטונות והציבור והעיריה• מהאה
 כשהיא פורצת מעומק־הנפש איננה דבר ריק, אם כי כשהיא לבדת — בלי
 כשרון המעשת — תש בוהה במהרה, ומשהיא הופכת לשיגרה — יורד גס
 ערכה הנפשי. כשהמהאה מלווה תביעה ברורה ומסודרת וצודקת — היא
 עושה שליתות. וקודם כל — שליתות מתנכת• אד מי שמעמיד את כל
, כנגד כותות־הוץ איננו כובש את התוץ  העבודה התינוכית על ״טענות,

 ומדלדל את הפעולה ההינוכית.

 כמה פעמים שמעתי, למשל, בשיתות מפי מדריכי־נוער: ״ההסתדרות
. פעמים טוענים זאת כנגד המשק, ,  אינה עושה את שלה, אינה עוזרת לנו די,
 פעמים להורים, לגדולים סתם. ואני רוצה לבדוק מה םיבם ההינוכי של

 דיבורים אלה.

 ודאי, כל כמה שדור־ההווה גותן לדור־יתעתיד — אץ זה מספיק. גם
 בארץ שיש בה, למשל, השכלה עממית תפשית לכל והאפשרות לכל צעיר
 מוכשר, לפי שיטה של םטיפנדיות, ללמוד באוגיברםיטאות, — גם שם
 טוענים הסוציאליסטים, ובצדק, שאין נותנים די לדור הצעיר, שאין נותנים
 לו די מזון לגוף ותנאים לגידול בריא• אד גם תביעות צודקות לא תמיד
 מוצדקות. הדבר תלוי גם בכתובת, אשר אלית התביעות מוסגות. אם, למשל,
 בךענייס יבוא להוריו, שהם עמלים מרודים, ויטען כגגדם שאיגם מכלכלים
 אותו די שבעו ואיגם מלבישים אותו בגדים שלמים ואינם שולתים אותו
 לבית־םפר גבוה—הרי לכאורה הדרישה שלו היא גכוגה: רשאי כל אדם
, ולקבל השכלה דהבד״ן אבל כשהתובע איגו  לאכול כהוגן וללבוש ״כראוי,
 רואה בעמלם של ההורים ואינו מכיר במאמציהם ואינו הש בצערם —

 נעשית התביעה הצודקת תביעה אגואיסטית ולעתים פרזיטית.

 וגם בתביעות התדיריות לעולם־הגדולים, ובפרט להסתדרות,
 הנשמעות מפי ילדים ומדריכים — טועם אני לעתים טעם לפגם. אינגי מוזמן
 לסנגר ואינני מוסמר לסנגר• אד קובל אני על התפנקות שלא במקומה,
 הלובשת כסות של ״ביקורת״• היודע הנוער שלנו ומרגיש מה עושים הורים
 יהודים בדרד כלל, והורים פועלים בפרט, והברי המשקים בפרט שבסרט,
 לתינוןי ילדיהם ז היודעים אצלנו כי מה שנעשה במדינות תרבותיות בכספי
 הממשלה — נעשה אצלנו בכספי המוני־העםז היודעים אצלנו כי מעטות
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 הן בעולם השכבות התרבותיות ההדדית במידה כזו להשכלת ילדיהם כ״אבא
 ואמא״ אצל יהודים ז מה שהמשק הדל ביותר אצלנו עושה בשביל ילדים —
 זה הרבה יותר מאשר עושים פועלים מסודרים בארצות תרבותיות. אינני
 יודע אם הילדים שלנו יודעים זאת, והעיקר אם הם מרגישים זאת. והן דוקא
 מבתינת תיניד סוציאליסטי יש תשיבות רבה שהילד יהיה שותף לצער
 ההורים. במידה שאגי גסגש עם ילדי פועלים יש לי הרושם שאינם מעריכים
 את מאמצי ההורים. דומה, הם גם אינם מעריכים את זמנם הם עצמם. יש
 שההורים טורהים למעלה מכוהם שילדיהם יקבלו ״השכלת תיכונית״, והללו
 מבזבזים שם את זמגם לריק. האומגם הובה היא שגער וגערה יבקרו בבית־

 ספר תיכוני דוקא, גם אם רצון הלימוד דלל אצלם ?

 ואותו חוסר ההערכה, המצוי בחיי המשפחה לגבי מאמצי־הוריס,
 מצוי גם בתיי ההסתדרות לגבי מאמציה שלח. כדי לתבוע מן ההסתדרות
ד גם ד  מעשים צריד לדעת מה ההסתדרות עושה בשביל הגוער תעובד, צ
 לדעת מה מידות יכלתה והיקף צרכיה. וכדאי גם להכיר מה עושה התםתדרות
 שלנו בהשנאה עם הסתדרויות פועלים שונות. ביקרתי בכמת וכמת מוסדות•
 פועלים בארצות שונות, ישבתי בביודפועלים בן עשר קומות, נזדמנתי
 לקלובים שוגים של מפלגות ואגודות מקצועיות, ואוסר לכם: בתים כמו
 אלה שההסתדרות בנתה לנוער העובד — לא פגשתי. אמרתי ״בתים״,
 וכנגתי איגגה לבתים בלבד. ראיתי תםתדרויות פועלים מופלגות בתבריהן
 ובאמצעיהן, ולא ראיתי אצלן דאגת זו לד1ר תצעיר, גכוגות זו להשקיע

 מאמצים, אנשים וכספים, שאני מוצא בתםתדרות שלגו.

 אינני מתכומ בזה לומר: דייגו. גם אני מבקש לבוא בדרישות
ד שתדרישות והתביעות תבואנת מתון־ ידיעת ד  גדולות להסתדרות. אד צ
 וההשבה של מה שההסתדרות פעלת ופועלת — אז יהיה להן משקל לא רק

 לגבי ההסתדרות, אלא גם לגבי הגוער העובד עצמו.

 וכשאני שואל את עצמי מה נותנת ההסתדרות לנוער, איגגי מתהיל
 מן הבתים היפים האלה, או מן ההקצבות השונות לעתינות, לםסרות,
 למדריכים, להכשרה מקצועית, לארגון, להנהלת הענינים וכיוצא באלה,
 וגם לא ממתן אגשים לפעולה, אלא מדבר שאיגגו כספי והמרי ואיגגו

 אישי, והוא בעיני תשוב מן הכל.
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 התםתדרות, הסתדרות העובדים הכללית, נותנת לנוער קידם כל א ת
. הדור הקיים, הדור הבונד״, נותן לדור הבא גם מורה וגם כסף ה מ צ  ע
 וגם מטרה׳ אד קודם כל הוא נותן א ת ע צ מ ו. ואם דור זה יש בו תוכך
 יש לו הזון, יש לו אפקים, — אזי הוא נותן לגוער הרבה, גם אם ידו אינה
 משגת לתת לו צריפים ובתים ושכר~מורים* ואם אין בו תוכן ואין עמו
 תזון ואפקים ודמות אדם ע1לה, — אזי גם אם יתן בתים ומדריכים כהנה

 וכהנה — אינו נותן אלא מעט.

 ואם אשוה את ההסתדרות שלנו לכמה וכמה הסתדרויות פועלים
 בעולם, — הריני מוצא כי ההסתדרות שלנו נותנת לנוער מה שתנועות
 מועטות מאד נתנו בזמן מן הזמנים. תיא נותנת לו מפעל גבורה, לא איזו
 התלהבות~של~רגע, לא איזה םימךקריאה כפול־שלושה, לא תקיעת גדולת,
 לא מדורה מתלקתת העשויה לדעיד במהרה, לא הניה נלהבה של תזיוד
 יונדאתד, כי אם מפעל־גיבורים מטופת ללא הפסקה זה שלושים ושבע
 שנים, מטופת באהבה, בנאמנות, במהשבה, בעמל, בדמים, בקרבנות עצומים.
 היש עוד בעולם תנועת נוער אשר לה שרשים עמוקים כאלת בענות־עס,
 אפיק כזד״ לגילוי כותותיו ועצמותו של האדם הצעיר, דמוודאדם כזאת
 ברשות־הרבים וברשודרהיהיד? תנועת הנוער שלגו בארץ, אשר לה ניתן
 לראות מקרוב, עד כדי למשש ביד, את יצירתו של הפועל העברי, לראות
 עין בעין את צמיהתו של משק־העבודה ההפשי מעול בעלים ונוגשים!
 השותה ממעינות השפה העברית העתיקה והצעירה באתת! הגדלה על
 מבועי העליה השניה ושאר העליות התלוציות! ואשר לרשותה עומדת
 מורשתת הרוחנית הגדולה של תנועת הפועלים הארצישראלית וקשרה
 המותשי עם העם — בשלשלת הדורות, בסבל ההווה ובתותלת עתידו!
 תנועת נוער אשר לה קרקע כזה להיי־נסש ולהיי״ע^יה — האין לצפות

 ממנה שתעשה גידולים משובתיםז

 שמא נשב פעם — לא כמו שרגילים אצלנו לשבת בצורת תובע מול
 נתבע! הן אנהנו התובעים ואנתנו הנתבעים — ונהשוב על האושר השמור
 לנוער שלנו, אשר ברצותו הוא יוצא מתר־מתרתים לד״קים משק עצמאי,
 או נעשה שותף בעל זכויות מלאות ושוות להברים בוגרים, שהקימו במשד
 שנים מפעלים לתפארת. לא אעמיד למולו את הנועד היהודי בגולה. אד
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 אשאל: האם בעילם תגדיל, תרהב, האיתן, התקיף, בעל האפקים התנועתיים
 הגדולים — יש לי לניער סיכויים מוהשיים כאלה ז

 אני נזכר בימים שתייתי מד׳לר בוינד. במעיניודהפיעלים המפורסמים.
 באיתם המעונות היה טיפול רב בנוער. היו קלובים ומגרשי־םפירט, תיו
 הגיגית נאית, היתד. התעמלות מפיארת. דבר אהד היה הניער תםר: ע ת י ד•
 בכל בית־פיעלים קדמו לי לגיער המתבגר — מבוגרים מהוםרי-עבודה.
א ד״םסליץ של  התגיגית הנאית והאילימפיאדית העליזית לא הביסו את צ
 תיםר־העבידה, הפרוש לרגלי הניער הנכנס להיים. הרבת תקוית טיבית
ת ניטלת ממנו: לעביד, ת  לימים באים טיפתו בי מדריכיה אד תקות קטנת א

 פשוט לעביד, להיות מנוצל על ידי ניתךהעבידת.

 הנוער שלנו מקבל לא רק מורשה רעיינית גדילה, כי אם גם
 אפשרויות של השתתפות אישית, מיד ולאלתר, ביצירה גדולה, המזינה את
 הגוף ואת הנפש, השופעת אור כל רגע ורגע, אם אד פקותות העיגים

 לקלוט את האור.
 כל תנועודנועד תלוצית בארץ מתברכת, ורשאית להתברר, בכמה
 ׳וכמה הישגים נאים. ואם יקום הנוער העובד וימנה את הישגיו הוא, ודאי
 יצרף רשימה נאה. אך לי נראה, כי אם נשקול את כל ההישגים האלה
 לעומת הרכוש העצום אשר ההסתדרות העניקה ומעניקה לד״םתדרויות הנוער,
, לעומת אותו נוער אשר א י נ נ ו א ת נ ו, ן י א  ואס נשוה את ה י ש לעומת ה
 לא בנוער העובד, ולא בגורדוניה, ולא במתנות העולים, ולא ב״השומר
 הצעיר״, בין שהוא נוער מן השכבות העזובות ביותר, הבגים תתורגים
 לישוב, ובין שהוא נוער מהונד ומטופת על ידי הורים ומורים — לא יוכלו
 ההישגים הנאים להניה את דעתנו. ואז אפשר נמצא כי ראשית צרה היא
 לא בזה שמישהו אינו עוזר לנו דיו, אלא בזה שהםתדרויות הגוער איגן

 מנצלות דין את הרכוש הזה שההסתדרות נותנת להן.

 אם אמרתי כי עצם היותה של ההסתדרות תשוב יותר מכל ״עזרה״
 שהיא יכולה לתת, לא באתי בזה למעט את העזרה שהיא נותנת לנוער
 העובד. ויש השיבות תינוכית לכך שכל נער ידע מהי׳ מהי כשלעצמה
 ומהי בהשנאה עם מה שנותנות תנועות פועלים אתרות. אילו תיתה תנועת
 הפועלים באנגליה, שיש לה מיליונים תברים, שוקדת על עניני הנוער
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 העובד בשיעור זה, — היו שם מרגישים בכל מקום את מפעלי הנועד
 העובד, ולא הרגשתי בהם בעת ביקורי באנגליה. ההסתדרות פועלת לא לפי
 יכלתם של פועלי אנגליה, כי אם לפי יכלתה היא. כל אתד מאתגו, וכל גער
 בפרט, שומע הרבה מאד על הטאי ההסתדרות ועל פשעי עובדיה. תיודע גם
 כל נער עובד, בשעה שהוא נהנה ממפעליו ומהישגיו, שכל אלה לא היו

 בעולם — לולא עמדה להם יד עוזרת, יד נאמנה של ההסתדרות ז

 מובן שהעזרה איננה מספיקה, שיש לנו דרישות גדולות הרבה יותר,
 שצריןי לבקש ולמצוא עוד ועוד אפשרויות• אד רוצה הייתי שהנוער העובד
 יקדים שאלת לדרישות: האם שיעור בלתי־מםפיק של התקדמות (למשל,
 שלא הקפנו עד כה את עדות המזרה בירושלים במידה הרצויה) הוא פרי
 הוסר עזרה מצד ההסתדרות או תוצאה של הוסר מעוף והתעוררות פנימית
ו ושאלה גוררת שאלה: שבע-עשרה שנות קיום הנוער העובד צריכות ו  בג
 היו כבר עכשיו לתת תבורות תבורות של בוגרי התנועה, שיספקו את
 צרכיה בארגון ובהדרכה ובהרחבת מתמדת. אינני רוצה בזה לומר שכל
 הדרכה טובה כשהיא ״תוצרת־בית״ וכל תנועת נוער צריכה לקבל הדרכה
 מאלה שגדלו בתוכה דוקא. רחוק אני ממחשבה כזאת. ההסתדרות נתנה
 לכם את דדד כהן — ולא לקהה אותו מקרבכם > ההסתדרות נתנה לכם את
 בדיד אייזנשטדט — ולא לקהה אותו מקרבכם. אני רואה צורר גדול ותשיבות
 מרובה בשיתוף דורות וגילים וגם בשיתוף שכבות רותניות שונות בעבודה
 התינוכית שלנו. וכל כמת שנכניס יותר אנשים בעלי־ערד ושכל אהד מהם
 יצרף את ה״משהו״ שלו, ממיטב פרי הארץ שבה גדל וממיטב פרי התנועה
 שבה התהנך — נהיה עשירים יותר. ואני מהייב את התביעה מן התםתדרות,
 שתתן עוד ועוד אנשים לעבודה ארגונית ומקצועית. אבל יש לי תביעה גס
 לנוער העובד עצמו. אני שואל: היכן בוגריו ז המעלים הם את רמתו של
 הציבור אשר לתוכו הם נכנסים ?• המהזירים הם לנוער העובד מה שהוא
 הכניס בהם ז מה תלקם בהדרכת הדורות הבאים של הנוער העובד ז אני
 יודע שתנועת הנוער העובד בנתה משקים בכיתות הבדיה. ואני שואל לא
 רק לאלה שנפלו דרד תמםעת, מה לקהו הם אתם מן הנוער העובד, אני
 שואל גם לאלה שבנו משקים, שהלכו לעמדות תלוציות שונות ולתפקידים
 ציבוריים — הללו, שודאי קיבלו הרבה מן הנוער העובד, הגם מהזירים
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 הם משהו מזת שניתן להם, המסוגלים הם לההזיר, היש בהם התשוקה
 להתזירז

 בימינו מרבים להכריז על ערכים• אד אץ אדם תייב להאמין בהכרזות.
 יש ואנהנו דוגלים באיזה ערד וחוטאים לו, ויש גס שאיננו דוגלים באתה
 ערד ומקיימים אותו. ורשאים אנו גם לבדוק אהרי הנוער העובד עד כמה
 הוא נאמן לערכים שהוא דוגל בהם. בעצם היותכם הסתדרות נוער עובד —
 הנכם נושאים של ערכים מסוימים, ביודעים או בלא יודעים. דוגמה של
 ערד: ק י ב ו ז נ ל ו י ו ת. זהו ערד גדול ויקר, ועם זה אהד הערכים הקשים
ת ב י  ביותר, שאיננו מסוגלים כלל לקיים אותו בנאמנות. קל מאד לומר: ק
 גלויות, וקשת לקיים אותו בתיים באמת ובלב שלם. קשה מאד לתתגבר
 על ה״מעמדיות״ של מזרה או של מערב, על הביטול של ״אשכנזים״
 ל״פרנקים״, על היהם ל״יקים״ או ל״גליצאים״, ועוד ועוד. איזה ציוני
 איננו נאמן על רעיון קיבוץ גלויות? ואף על פי כן׳ אד מעט כאד כותות
 ציבוריים פועלים משהו במגמה זו, ורבים מאתנו נוהגים למעשר! בדרד
 הפוכה. אנתנו גוררים אתנו לכל מקום לא רק את הגלות, כי אם גם את
 המצב הסוציאלי שלגו. יש עדות שכולן בשפל המדרגה רש עדות שכולן
 שייכות, פתות או יותר, למה שקורץ ״ההברה הגבוהה״. עוד לא ראיתי
 תימנים מיליונרים בארץ־ישראל. יש עדות שלמות, כמו הכורדים, למשל,
 שכולן פרוליטריות. אולי אין להם מת שקורץ ״פסיכולוגית פרוליטרית״,
 אד רובם ככולם עובדים עבודה גופנית קשת, מתפרגםיס בדותק, זקוקים
 ליובדעבודת, או מוכרים את מלאכתם. ואף על פי כן המרתק ביגיהם לבין
 הפועל ״האשכנזי״ הוא עצום. לכאורה, צריד היה שפנקם־ההבר (של
 ההסתדרות) השוה ימעיט את ההבדלים למעשה, וצריד היה שבית־הםפר
 יעזור להתגבר, שההייס הציבוריים יעזרו להתגבר, ואין הדבר ניכר, או
 ניכר מעט מאד. אגי משער שמצויות מפלגות ציוגיות שאין בהן תימגי אהד

 או כורדי אהד.

בת גלויות.  והנוער העובד מעצם בריאתו נעשה גורם רציני בקי
 זוהי זכות גדולה מבהינה ציונית, מבתינת תקומת העם היהודי! וזכות לא
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 פתות גדולה מבהינה סוציאליסטית, מבתינת אתנת העובדים. לדגול בזה —
 קל מאד, ולכתוב זאת כסיסמה לאהד במאי — קל מאד. להגשים זאת
 בתיים — קשה מאד. אהדות העובדים נתקלת במכשולים לא רק מבתוץ,
 מידי אויבים ומפריעים, כי אם גם מבית, מתור ציבור הפועלים. קשה
 להתגבר על הבדלי־דעות, על הבדלי־ארגונים והבדלי-אינטרםים שבקרב
 המעמד העובד, אך קשת יותר להתגבר על הבדלי עדות ואורודתיים. ויכול
 לתיות שדוקא העדה שהיא יותר פרוליטרית ויותר ענית ויותר מדוכאת
 תפנה אולי — מתיד מרירות, מתיד זרות — למהנה אויב, כעונש על
 התנכרותו או על קוצר־דעתו של הפועל המאורגן. על ידי כד שהנוער
 העובד מקיים בתוכו מידה מסוימת של קיבוץ גלויות — הוא מקיים שליתות
 סוציאליסטית, מבלי לדעת על זה. הוא מכין אפשרות של יתר הצלתה

 למגמת אתדות־העובדים מעל למתיצות העדתיות.

 וכן עצם הדבר שההסתדרות ראתת את תיניד הנוער העובד כענין
ה והקימה מכשיר לנוער ושהמכשיר הזה איננו קנינו של איזה זרם, ל  ש
ת בתור הבית  אלא של ההסתדרות כולה, וכל נער עובד יכול להיות בךבי
 הזה, מבלי שיתתייב מלכתהילה על איזה נוסה מסוים, — היה צעד תשוב

 לטיפות רעיון איהוד העובדים.
 וטבעי הדבר שהנוער העובד יהיה נושא של רעיון איתוד העובדים.
 אינני דן עתה עד כמה הוא נושא אותו. אינני בתוד הענינים במידה מספיקה
 שאדע להעריד זאת נכונה. ואינני אומר זאת כדי לגמור את ההלל על
 הנוער העובד. אדרבא, כננתי לומר, גס קיבוץ גלויות וגם אתדות העובדים
 לא הושגו עדיין ואינם אלא מגמות. הרצון לאתד את הנוער, לפתות עד
 גיל ההתבגרות, ושכל הנערים העובדים ימצאו במסגרת אתת — ארגונית,
 תברתית, תיגוכית — גתקל במכשולים גדולים ועצומים. ולא רק זה. הלא
־ הסתדרות עובדים אחת, שכל פועל עברי  גם הרעיון הפשוט ביותר ־
 בארץ יהיה תבר בהסתדרות עובדים אתת, גם הוא לא הצליה, אף על פי
 שההסתדרות הגבילה עצמה ונתנה הופש גמור להבריה לתיות את הייהם
 הפוליטיים והאידיאולוגיים מתוץ לתםתדרות. מה פירוש ״לא הצליה״ז
 אסשר, כמובן, לומר שההסתדרות, המקיפה 120 אלף איש, והמקימה מפעלים
 תלוציים עצומים ומסעלי עזרה הדדית כבירים, והנלהמת את מלתמת הפועל
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 בהצלתה, והמהווה את הכוה המאורגן הגדול ביותר בארץ — הצליחה מאד.
, ת ו י ל ל כ  היא השיגה הרבה״ אד את הדבר האתד אשר תפצת, את ה
 מנעו ממנה. וארגוני המיעוטים אולי לא השיגו הרבה׳ אד בדבר אהד

 ״הצליחו״: למנוע את איהודם הכללי של הפועלים העברים בארץ.

 ומה שקרת את ההסתדרות הכללית מצד כותות שמחוצה לה—קדה
ך ההסתדרות. אינני בא עתה ו ת ב  את הסתדרות הנוער העובד מצד כותות ש
 לדון על הדבר: ״מה היה אילו״, אילו תיו בהסתדרות בשעתד. מבינים
 יותר את הענין, אילו תיו בתוך הנוער העובד מבינים ענינים בשעתם,
 אילו חיו לומדים אצלנו לראות גם את חמונח במרתק־מה ולא רק את
 הנתפס ביד. עכשיו קיימת עובדה: חםתדרות חנוער חעובד חיא אמנם
 ההסיבה החזקה ביותר בקרב הנוער תארץ־ישראלי, ולזכותה רשומים הישגים
 תשובים ובעלי ערד כללי לתנועת הפועלים כולה (ולא רק לתנועת הנוער
 העובד)׳ אד השאיפת לכלליות, הטבועה בה מיםודזז, נתקלת במכשולים

 רבים.
 לא אכנס עתה בבירור מאין באים המכשולים האלה. אינני רוצה
 לעסוק בזה כאן. כאבתי את השאלה הזאת, אמרתי את דברי ולא נתקבלו.
 כאן רוצה אני להעמיד את הנוער עצמו בפני השאלה: מה המסקנה ז מה
 המסקנה שתסיק הסתדרות נוער, שביקשה להקיף את כל הנוער העובד
 (ולדעתי היא צריכה להקיף גם את מי שמתעתד לעבוד ומי שעתיד לעבוד)
 ולא השיגה זאת? מסקנת אתת יכולה להיות — התיאשות: הדבר הוא,
 כנראה, בלתי־אפשרי, ״אוטופי״, ואם כן ״נתנה ראש ונשובה מצרימה״,
ז נהיה גס אנתנו ו  כל הסתדרויות הנוער הן ,.זרמים״ — למה יגרע הלקנ

 כמוהן... תיתכן גם מסקנה אתרת: נתנכה עד שננצת.

 ואני מציע: לא לתתיאש וגם לא להפליג ברכוהים. עליגו להכיר
 בעובדה המצערת, כי הדרך להגשמת הכלליות איננה קצרה כאשר
 הפצנו. בין המגמה לאתד את הנוער העברי בארץ לשם עבודה, בנץ עם,
 יצירה משקית והניד! תרבותית — בין המגמה הזאת שלנו ובין הגשמתה
 המלאה קיים מהלד, ואולי מהלד רב. כפעם בסעם מגלים אנו שקיים מרהק
 בין רעיון יקר לגו ובין תגשמתו. בשעה שאנו מגלים את הרעיון או מכריזים
 עליו בדמה לגו שהוא קרוב מאד, כמו בשעה שמטיילים בארץ ומגלים את
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 התבור. ״הושט ירד וגע בו״. אבל אתה הולך והולך, וכפעם בפעם מתברר
 כי עוד לפביד כברת־דרך. יש איפוא לשאול: האם תקום הכלליות של
 הנוער העובד על ידי כניעה למכשולים, על ידי השלמה עם המצב הקיים?
 תשובתי היא — הסתדרות הנוער העובד, אם היא חפצת באמת ובתמים
 לתשיג את הכלליות, צריכה לומר לעצמה: מציגים לי אמנם מכשולים, אבל
 אני אהיה נאמנה למגמת הכלליות שהתויתי לעצמי ואוכית זאת בכל מעשי
 והליכותי, למרות זאת שעדיין לא כולם אתי, ואביא לידי כד שיכירו בי

 דהפצו להיות אתי.

 מבלי שאהיה מקל ראש בשאלות חרבות וחתמורות בחיי הנועד
ו יקבע את עתידה של הסתדרות  העובד, אעיז ואוסר כי פתרון שאלה ז
 הנוער העובד. ואין זו שאלה של ההסתדרות בלבד, היא נוגעת בנשמתו
 של תתבר בתוד ההסתדרות, כיצד יעמוד מול ״העולם״, הלועג לכלליות
 ואומר שאינה אלא צביעות ושקר, וירגיש את אמיתו הוא ויאמר: ״אבל
 אני נאמן לדבר הזה, ועד שיקום אפעל למענו. ואם לא היום — אז מתר

 ומתרתים. אתאזר בסבלנות ואכוון את פעולתי לכד שתבוא הכלליות״.

 ודאי, כדי להגיע לידי כד שהנוער העובד יגיע לכל נער ונער,
 דרושה פעולה מאומצת והדירה לשכבות שונות, וההסתדרות נתבעת לתת
 את עזרתה לכר. אבל בתריצות מעשית בלבד לא יושג הדבר. צריד
 שהנער העובד ירגיש באמת את אתנתו עם כל נער עובד, שיהיה מעבר
 למהיצות. צריד שיהית נקי מכל רגש של איבת כיתתית וםיעתית. צריד
ל ההסתדרות וישאף לתגברת אתדותה, ויאמר לעצמו: אם ל  שיאהב את כ
 נגזר על פועלים שיהיו נפרדים — עוד נספיק לקיים זאת כאשר נתבגר.
 ומי יודע, אולי נמצא גם אז שאפשר להיות מאותרים. אבל להיפרד בגיל
ם מפולגים — אין ד ו ר מפולגים או ע ב  הנוער רק מפני ש־־::דיל*ח כ

 אנו תפצים.

 הייתי רוצה שהנוער עצמו, בלי כל רכות, בלי כל פולמוס עם
ו יתעמק יותר בענין הכלליות שלו! שיראה בזה לא מ צ ע  אהרים, שהוא ל
 חומרות שמישהו מההוץ מטיל עליו, שירגיש שהוא עושת זאת בשביל
 עצמו. רק בבית אשר בו הבר של קבוצה וחבר של קיבוץ וחבר של מושב
 ונער עובד מן העיד ידגישו עצמם אזרתים שרם ־־־ שרם בזכויות, שרם
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 בערך, שוים בהרגשה חברית ללא כל התנשאות — רק במקום אשר
 בני עדות שונות ובני סביבות שונות יטפתו את התברות תזאת, רשאית
 תנועה לומר: ״אני כללית, אף על פי שלא כולם רוצים להכיר בכד״. תתנועת
ך  הציונית דוגלת באידיאה של כלל־העם, ותיא פותתת את שעריה לכל ב
 העם הרוצה להיות בךהעם, ואינה תותמת שום תהומים בפני יהודי הרוצה
 לחיות חבר לתנועה הציונית. היא מאפשרת ליהודי הנקרא תרד וליהודי
 הנקרא לא־הרד לתיות בתנועה אתת. דרוש היה הרבה רצון טוב וחרבה
 רותב~דעת ויקוד החזון המאהד בתוד כל הניגודים — כדי לאפשר גס
 ל״המזרתי״ וגם ל״פועלי־ציוך להימצא בתוך הסתדרות אתת. וגם הנוער
 העובד צריד להשקיע הרבה רצון טוב, מהשבה, רגש, הברות ותזון של
 תנועת פועלים מאותרת, כדי לתגביד את הכלליות בתוד עצמו וכדי להתקיים

 כמופת של שאיפת הכלליות בתיד הנוער היהודי תמתולק ומפורד.

 ולגבי הגופים השונים אשר לא הכירו במגמת הכלליות, אציע לתתיתם
 אליהם באותו יתם שמצאתי אצל בךציון ישראלי בדבריו למגויסים. הן
 יודעים אתם שהבנת ענין הגיוס לא הקיפה בבת אתת את כל המתנה.
 ויש נוסת האומר: כד וכד התגייסו, השאר — משתמטים. אס רוצים אתם —
 הרי זה נכון! ההיפר ממגוים הוא משתמט. אבל אפשר לשאול: הן אלת
 שהתגייסו היום — אתמול לא היו מגויסים ן הם לא באו ביום הראשון
 למלתמה ואמרו כולם בבת אתת: אנהנו מתגייסים. היה פרוצס *מושר.
 האחד הגיע בראשית, והאתר — לאתר כמה תדשים, לאתר הצי שנה, שנה
 ויותר. מותות האנשים ולבותיהם אינם עובדים בטמפו שוה. לעתים אפשר
 להתיאש מן האדם בגלל אטיותו. ולעתים נאתזים בפתרון קל מאד — בוז.
 אינני דואה מפלט ב״הדלו לכם מן האדם״1, ואינני תולת תקוות בסנקציות,
 בענשין או בזריעת בוז. מוטב שנכניס ללבבות את הבנת התוכן העולמי
 של המלהמה הזאת ומה מקומו של היהודי במלהמה ומקומה של יהדות
 ארץ-י&ראל במלהמה. ואם תהיה אוירה נאמנת בתוכנו אנו — יתכן שעוד
 הרבה אנשים ימצאו את הדרד לגיוס מרצונם. ושסתתי שבךציון אמר: אל
 תאמר ״משתמט״, יש רק מקדימים ומאתרים. מאמין אני שתנועת פועלי

[,,חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו׳ כי במה נחשב הוא״(ישעיהו ב׳, כ״ב)] 1 
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 ארץ-ישראל תהיה מאותרת; שהכרה לה להיות מאותרת, אם היא חפצה
 תיים. יכולה להיות כת המכריזה על דברים יפים, אך הגשמת הסוציאליזם —
 שתדור העבודה מכבלי הניצול ומשטר של צדק ושריון ותירות — לא
 תבוא בלי אתדות העובדים ובלי אתות העובדים. וגם הציונות היא דבר
 כל כד גדול וכל כד קשה וכל כך רבים המכשולים על דרכה, שהגשמתה
 לא תיתכן בלי ליכוד גדול של כוחות העם, ובלי שהעובד היהודי לא
 יתאחד כעובד, כיחודי, כציוני. ואתם, תברים צעירים, םפתו קודם כל בקרבכם
 את הרגשת אחדות העובדים, את הרגשת הכלליות של ההסתדרות עצמת,
 תגלו זאת בהליכותיכם ובמעשיכם, ורק אז תהיה לכם תזכות המוסרית
 המלאת לתבוע גם מאתרים, ואז תהיו רשאים לתבוע עזרה מכל תוג ומכל
 תבר. אד אל תדונו לכף־תובת את אלד׳ שעדיין לא הגיעו אליכם, ואל
 תמהרו לתתיאש מן המאהרים לבוא. הכרזות על קוצר־רות אינן מקרבות
 את ״הקץ״. מי שמאמין בצורד ובהכרת האיתור — יסבול וישתדל כפעם
 בפעם להתגבר על מכשולים, מתוך אמונה כי סוף סוף נתגבר על ת״גזורו״.

. ד ו ה י  לנו אין ברירה בין פירוד ואיתור. לנו יש רק דרד אתת של א
 אבל דרד האיהוד קשה יותר מדרך הפירוד. בשביל פירוד — מספיק צד
 אתד. בשביל שישתרר שלום — דרושים שני צדדים. שלום ואיתור דורשים
 תמיד יותר מאמצים — גם מאמצי-עשיה וגם מאמצי־נפש. והרי זה כדוד
 בתהליך קשה, ממושך, שמוכרה להיתקל במעצורים. אף הם מן הגילויים של
 קיבוץ גלויות. כי האיהוד מצריד להתגבר על תרבויות זרות, על מסורות,
 על מולדות שונות, גם על מולדות רוהניות. בני-אדם נדרשים לצאת מתוד
 העריםות התמות שלהם ולהיכנס לבית הגדול והמפולש של ההסתדרות.
 ואם תלמדו להכיר את תולדות תנועתנו, תראו כיצד נוצרה ההסתדרות
 מתור התגברות על המפריד. וכיצד נאבקת מראשיתה ועד היום על שלימותה

 ואתדותה.

 ג

 מבקש אני להסתפק בדברי הללו ואינני רוצה לעייף אתכם בדברים

 אתרים. אד אי אפשר לי שלא לומר מלים אתדות על הימים אשד בחם

 מתכנסת ועידתכס.
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 ועידתכם השקטה והנעימה, ועידה של נעורים ושל תולצות כחולות
 ושל מנץ הישגים״ מתכנסת בימים קשים, קשים מאד מאד לעולם, קשים
 מאד מאד לישראל. הלב הרד: רדיו, מה מליל ז מה ידיעות יביא לנו הערב ז
 על אדמת רוסיה, על שטהיה הנרתבים מתקיימת מערכה איומה. איומה לא
 רק בקרבנותיה העצומים, קרבנות של מיליוני בני־אדם, קרבן יצירות
 רבות, פרי עמל אנשים עובדים, כי אם גם במת שנתון עתה על כף המאזנים.
 לא רק כפרים וערים נתרבים, ולא רק מיליוני אתינו אנו, שתשבו שהם
 יושבים לבטה, שהאמינו כי יצאו מכלל םכנת־אנטישמיות ורדיםת־יהודים
 והם יכולים לתיות את חייהם כשאר אזרחי המדינה — נתונים עתה למשיםה,
 כשאר אהיהם, בידי הצורר וקלגםיו. כי המערכה נוגעת לא דק לאנשים
 שם, לא רק לאותה המדינה ולאחינו שבאותה המדינה, ולעמים הרבים
, בכל מקום שהננו. ו נ ל ו כ  שבאותה המדינה, כי אם תוצאותיה נודעות ל
 תוצאותיה. נוגעות לכל יהודי בעולם׳ בכל מקים שהוא, נוגעות לכל פועל
 בעולם, בכל מקום שהוא, נוגעות לכל אדם שואף תירות, לכל אדם המתעב
 עבדות והשפלה. אין אנהנו יכולים ברגע זה לאמור מה יהיה גורלה של
 המערכה הזאת. מעצם הקריאה ששמענו היום ברדיו יכולנו להבין עד כמת
 תמוד המצב. וטוב שגס נערים צעירים העובדים את עבודתם הם, שאף
 היא הלק מן המערכה הזאת, ידעו וירגישו ולבם יפעם יתד עם לב העולם.

 יכולים להיות יתםים שונים בינינו לבין העולם. יש אשר מתור סבל
 של דורות רבים, מתור הבדידות האיומה והטדגית של יהודים במשד אלפי
 שנים, מתון, הזרות שהיהודי מרגיש לעצמו בכל מקום שהוא בא, —
 מגיעים יהודים לידי יאוש מן העולם, מגיעים לידי הרגשה: ״מה לנו ולעולם
 זה, עולם אכזרי ופראי? כל אימת שיסתבר ויםתכםד ויתקרר — אנתגו
 ראשונים השעירים לעזאזל ואתרונים לנתמות. נשכת את העולם הזה! נסית
 ממנו את דעתנו! נלך לדרכנו...׳׳ אני מציין את ההרגשה הזאת לא לשם
 ויכוח עם מסקנותיה המדיניות, כי אס לשם הבנת האסון היהודי הגדול,
 אשר אץ לו רע בעולם. והן שילמנו מתירים כל כד יקרים בעד נםיונותינו
 להתקרב אל העולם. עוד הבםיון הגדול הראשון לתתקרב אל העולם, שעשו
 ראשוני הנצרות — יהודים תמימים, אשר ביקשו את ״מלכות השמים״
 וןדאי לא התכוונו למה שיצא מזה — עלה לעם באבדן רבים רבים, ואחר
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 כך באינקביזיציה ובשמדות ובמםעי־הצלב. עם אשר לו היסטוריה כל כך

 טרגית ואיומה, שאיננה הדלה להיות סרגית ואיומה — היפלא הדבר כי
 ד

 ישוב וישאל מנהמת־לב: ״מה לי ולעולם ? ד
 ויש יהודים, והם לא מעטים, ולא בדור אהד, כי אם בכמה וכמה
 דורות, המבינים כי שום הבדלים ושום רדיפות אינם מוציאים אותנו מכלל
 הגזע האנושי, שכולנו בנים הננו לעולם אנושי אתה ולמרות השנאה,
 ולמרות ההיסטוריות הנסחרות של עמים, יש אתדות אגושית, יש כדור־עולם
ם לעולם י פ ת ו  אתד ויש עולם אנושי אתד. ותם מרגישים את עצמם ש
 הזה, שותפים ביסוריו, בכלימתו, וגס בתקוותיו. אולם גם לגבי שותפות
 יש בין יהודים הבדלי ראיה והרגשה. יש שותפים היושבים בשורה ראשוגה
 ויש הנדהקים אל הקיר תאתרון ואל מעבר לדלת. יש שותפים עשירים רש
 עניים. השותסות שלנו מעולם איננה עשירה. ויש יהודים הרוצים להיפטר
 משותסות עניה זאת. הם רוצים להיות בין השותפים העשירים, והס מאמינים
 שישיגו זאת על ידי כד שיתהמקו מאהיהם העניים ויסיתו את דעתם מעצמם,
 מגורלם המיותד, ממקורם תמיותד, מעברם המיוחד. ואז — מאמינים תם —
 מכו רהיו פטורים מן הפורעגות הקרויה יהדות ויהיו אף הם שותסיס
 תשובים. את אתיהם ישאירו באשר הם, או בטוב־לבם ירמזו להם מרהוק
 שיצעדו בעקבותיהם, כשהם עצמם עולים בשלבים העליונים של התבדה

 האנושית, עטורי־מדע או מגלגלי־ממון, גיבודי־מהפכד. או מדינאים.
 בינינו ובין יהודים מסוג זה, גם כשתם השים בצערו של עולם
 ורוצים בתקנתו, יש הבדל גדול ועצום. גם אנהנו איננו בורתים מהעולם,
 גם אנתנו תיים אותו, בסבלותיו ובמאבקיו׳ אך אין אנו בטלים בתוכו, איגנו
 מסתלקים מעצמנו, איננו משכיהים מלבנו שגם אנהנו הלק של העולם —
 חלק קטן ודל, אבל לא פחות אנושי, ולא פתות זכאי להיי-אדם, לתירות
 ולכבוד, ואיננו מתבטלים מפני אהרים. ערכו של האדם איגו בעשירותו
 ולא במה שמסכימים עליו. אולי האלוהים יודע להבתין בין ערד־אדם לערד־
 אדם, לנו, לבני־תמותה — כל בני־אדם צריד שיהיו שרם בזכותם לחיים.
 וערכו של עם — איננו במספרו ובכות שלטונו. ערכם היצירתי של העבים
 ושל היהודים היה לא בגדלם ולא בשלטונם, וגם לא בזה מה שתשבו
 עליהם האתרים. ומובן גם לא במה שהם השבו זה על זה. העגיס ראו את



 298 ב. כ צ ב ל ם ו ן

 היהודים כבדברים, והיהודים את העבים כמשתהוים לעץ ולאבן. אבל הם
 יצרו והיו את הייהם הם. עם שמבטל את עצמו — הוא בטל ומבוטל, אד
־ איבבו איכות מבוטלת. מובן,  עם שמרגיש בעצמותו ומכיר בעצמותו ־
־ קל לו לתרגיש בעצמותו. הוא מרגיש את  העם האבגלי, כמו העם הרוסי ־
 כוהו הגופבי הגדול, את שלטונו שהוא מכובד, את יצירתו שהיא השובה.
 הרבה יותר קשת לעם קטן, מושפל ומשועבד, שיכיר בעצמותו ויעמוד על
 תירותו ועל כבודו. לפיכך כל פעם שבאה לעולם איזו תבועה גדולה (פעם
 היתה זאת הנצרות, פעם היה זה הליברליזם, פעם הסוציאליזם ופעם
 הקומוניזם) — אץ מהםור ביהודים המוכנים להצטרף אל הזרם האדיר
 מתור הרגשה טובה: הם שותים במים אדירים! והם מוכנים לקנות את
. לכד קרא ההוגה היהודי אתד־העם: ת ו ל ט ב ת  האושר הזה במתיר ה
 ״עבדות בתיד תירות״. על הדגל כתוב, לכאורה, תירות, אבל נושא-הדגל

 לא רתץ את גשמתו מכתם של עבדות.

 לבנו פועם עם מה שמתרהש עכשיו ברוסיה. אנתנו עומדים עכשיו
 בשלב של מאורעות־עולס, ולא פעם עוד נעמוד. אי אפשר לנו ואין אנו
 צריכים להסית את דעתנו ממאורעוודעולם כדי שנעשה כשלימות את
 עבודתנו ״בגבעודברנר ובנעך. אדרבא, נהיה את העולם האנושי במלוא
 בוהות נפשנו, מבלי שנתדל להיות מה שהננו. ונדע כי עניננו אנו הוא
 הלק — ואם כי לעתים רבות תל?ךתורג — מענינו של עולם. ועלינו גם
 להכיר באיזו מידה הוא משולב בכותות העולם: איזה כותות מסייעים לו
 ואמה בוהות מסריעים לו. ועלינו גם לדעת היכן יש להיאבק אפילו עם
 כותות ידידותיים. לא תמיד הרע — רע לנו, והטוב — טוב לנו בכל.
 למשל, כשאירופה השתהררה מהמשטר הסיאודלי והגיעת לעולם של ראשית•
 דמוקרטיה וליברליזם, זכו היהודים בכמה דברים טובים — במתה, בזכויות,
 בהשכלה! אבל שילמו בהתפוררות לאומית, בעזיבת אוצרוודתיים של
 היהדות, בטמיעה ובשמד. ודבר דומה לזה אירע לגו גם בעלות השחר של
 התנועה הסוציאליסטית. היהודים היו בין ראשוני מבשריה ובין גדולי
 לוחמיה ומבססיה. אבל רבים רבים צירפו לסוציאליזם את ההתנכרות
 לאחיחם, את חבריחח מעמם, שמד לאומי. רעד״ חולד. חיא בעולם הרות
 ןחחברח חאגושית, שאידיאית גדולות אינן מתגוננות מפני זיווגים מאונס.
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 נדרשה היאבקות של עשרות שבים כדי לשהדר את הסוציאליזם היהודי —
 ואתו את הסוציאליזם העולמי — מתרפת ההתכתשות ליסודי ישראל ולעצמות
 ישראל. ועוד לא שלם השתרור, ועוד לא תמה ההיאבקות. תנועת השתרור
 שלנו, מימי ביל״ו ועד היום, היא שאורגת את ידיעתנו תעצמאית. והיא
 שכובשת לנו מקום בעולם, לא כשל מי שרץ אהרי המרכבה או לפניה,
 לא כשל ״נספה״, אלא כפלוגה עצמאית העושה את שליתותה, השותםת לתיי
 העולם וגם זכאית לתבוע את דינה מן העולם, ואף נוטלת לעצמה דשות

 לדון את העולם להובה בשעה שהוא מעוות את דיגגו.

 ויהיה זה יסוד ועיקר בהיי הנוער העובד, המושרש בתיי עמו, בעברו
 ובעתידו, אשר איננו מסית את דעתו מסבלות אםיו, מדמם השסוד, מהשפלתס
 ומכלימתס: אל תראו את אידיאלי ההברה האנושית כעומדים מתוץ לכם,
 מהוץ לגורל עמכם * תיו את היי העולם, ברגש ובמתשבת ובתשתתפות נפשית
 עמוקה, באהןה וסולידריות לכל באי־עולם, לכל הנענים והגלתמים* אד
 תתיו אותם כבגי־הורין, כבגים לעמכם, באתת הפלוגות הקטנות, אד

 עצמאיות ותשובות, במלתמת האדם על שתרורו ועלייתו.





 איסזים





 אחרון הראשונים
 (מ. אוםישקין)

ל התנועה הציונית. מבחינה זו בלבד  מנהם אוםישקין הנהו נתלת כ
 הנהו יהיד בדורו. כל בני התנועה — על מפלגותיהם וניגודיהם — מאוהדים

, לעתים טעם של קרבה יתירה. ו ל  םביבו. כ ל זרם טעם בו טעם ש

 מנהם אוםישקין הנהו אהד מאבות הציונות, הצעיר שבהם. והוא
 גם המגשר בין הראשונים לבין השילשים והריבעים בציונות. עד יומו
 האהרון היה שותף לגו, שותף ליצירה התלוצית. הוא היתידי מאבות הציונות

 שזכה לכד.
 באוירה של אוסישקין נשמנו נשימודראשונים. כל עוד התהלד עמגו
 היה לגו הרגש כאילו אנו מתהלכים עם לילינבלום, עם פינםקר, עם מוהליבר,
 עם יהושע ברזלי. אבינדתתגועה — אביב שאין לו הליפין — לא כהה בו.
 והתפיסה השלמה של האלמנטים הראשוניים בציונות — לא טושטשה בו
 בשום מצב. שום אלמנט ראשוני לא נדהה אצלו מפגי צורר השעה, לא

 הסד לו לשיגרה.

 הלקו של אוםישקין איננו עם מהדשי המתשבה הציונית. הוא עצמו
 הגדיר את עצמו במלים אלה: ״לא אמרתי דבר תדש... אבל תזרתי על
 אמיתות ישגות, מאותן האמיתות שכל זמן שהן מאריכות ימים הן משתכתות
 ־והולכות״. ודברים אלה אמר דוקא בשעה שהרים את דגל-המרד וכתב
 את ״הפרוגרמת שלגו״. אכן, גדולתו ותקפו היו בזה שהיה מזכיר לגו

 את הדברים הראשוניים ותפשוטים ביותר, שםכנת שכהה אורבת להם.

 אוםישקין עצמו מספר כי ב י א ל י ק היה תמה י איד אפשר לו לאדם
 לדבר לעולם אותם הדברים ובאותה התתלהבות, ובפרט שהדברים הם כה
 פשוסים ומובנים? ואוםישקין משיב לו: הן המשוררים לא יהדלו מלשיר
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 על אהבתם, ומדוע תתפלא לאנשים שגם מפיהם לא תיפסק לעולם שירתם
 היהידה, שירת האהבה אשר להם: אהבה למולדת, אהבה לקרקע, אהבה

 לתירות ולגאולה?

 בין הראשונים, המבוגרים והזקנים, היה אוםישקין הצעיר, איש
 ההמשד וההתמד. ובזה האיר לו מזלו וזכה לעלות על מוריו ורבותיו.

 נזכור מה היתד. דמות הציבוריות היהודית אשר בה נגלתה לראשונה
 תיבת־ציון כתנועה. זו היתד, הציבוריות של העיירה, של הקהילה, של
 נבאות, של פהד מפני כל תקיף. גם הציבוריות של ההשכלה לא יצאת
 מתהומי הילוף־איגרות בין משכילים מפוזרים ומבודדים, והגנת קצרת״יד
 על משכילים נרדפים, וקצת שתדלנות בפני ״שרים״, שריהה לא תיד. תמיד
 נקי ביותר. ומה היתד, המסגרת הציבורית הראשונה של חיבת־ציון? קומץ
 סופרים עברים, רבנים בודדים וקצת סטודנטים צעירים, אשר רק בתלקם תיד.
 בו הכוה הפנימי להישאר נאמן. ודאי נתגלגלו לתוכם גם אנשי־מעשה
 מועטים (מרצו של שפ״ר0׳ אד לא היו תנאים לעשיר. של ממש. ההמונים
 לא הובאו עדיין בהשבון כתומר לתנועה, לא היה עדיין ברהוב היהודי כל
 נםיון של ארגון ציבורי מהוץ לכתלי בית״הכנםת, לא היה עדיין בנמצא
 הטיפוס של איש־ציבור, אשר תייו נתונים לפעולתו הציבורית• התיים
 היהודיים מעולם לא היו נטולי־ציבוריות, אלא שזו היתה קצוצת־כנסים,
 ומחוץ למקרים בודדים של פורענויות גדולות ושל אישים בודדים לא יצאה
 מתתומים לוקליים. מאז ומתמיד היו אישים אשר בנפשם יקדה אש אתבת•
, אמות. יש לראות מה נתנת  הכלל׳ אד לא ניתן להם אלא לשקע אותת בד
 הציונות מבתינת זו לתיים היהודיים. היא הביאה לא רק תזון, היא נתנה
 היקף אהד לגמרי למהשבה ולציבוריות — מעבר לתהומי העיירה, הפלד,
ל פזוריו. היא גילתה וטיפתת את האדם כ  ואפילו המדינה: כ ל ישראל, ב
 הישראלי, אשר כל מעיניו וכוחותיו נתונים לשינוי מצב הכלל. היא הפעילה
 המונים והוציאה למרתב את האישיות — האישיות היהודית, תמתבקת עם
 ועולם, המקיפה ארצות, המדברת אל המונים, הנאבקת עם הגיאוגרפיה,
 התודדת — ולא כמתתפשת — אל המדיניות תעולמית, תעומדת במערכה עם

 תקיפים ושליטים בעולם הרות ובעולם המדיניות.

 זמן רב היו כל הדברים הללו הומר להזיות, לשיתות, לויכותיס
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 נלהבים. זמן רב לא התגברו על קטנות־העשיה. ואוסישקין היה מן
 הראשונים, ואפשר הראשון, אשר בישרו את התתגברות הזאת. הוא היה
 בטיבו האנושי שונה מרבותיו. הוא לא ידע את סבלותיהם ואת שברוךלבם
 של לילינבלום ושל פינםקר. אפשר לומר, הוא נולד בכתונת־פםים. ולדורות
 שבאו אתריו— דורות מסובכים, מורכבים, טרגיים ביותר — נראה אוםישקין
 ככלי שלם׳ אד לא מורכב, פשוט ביותר. לא איש־קםמים, לא איש־תידות.

 אד בזה היה גם כותו.

 באתת הקורםפונדנציות שלו ב״ד״מליץ׳,, בהיותו סטודנט, כשהוא
 מביא לידיעת הרבים איזו בשורה על הבורה יהודית קטנה המתכוננת

 לעלות לארץ, הוא רואה להסביר מה התשיבות בידיעה זו: ,.למען יראו
. וזקני ״ ה ש ע  כי רעיון ישוב אה״ק יוצא מעט מעט גם לידי מ
 התנועה אשר לא הצטיינו בכוה המעשת, ואף ידעו זאת, ודאי ציפו למי

 שיבוא ויתיצב במערכה, ויהסיד את מתשבותיהם ותלומותיהם למעשה.
 ואין זה מקרה שמוהליבר אומר לו בשעת פרידה: ״הנני מבדד אותר
, ולילינבלום אומר לו לאהד זמן: ״אם רק בשבילך ,  לתישאר תקיף בדעתך,
. אשרי המורה אשר מצא את תלמידו. ,  בלבד כתבתי את מתברתי — די לי,
 צעירים רבים באו אז לתיבת־ציון, רובם באי אד לשעה קלה, לשעת
 ההתלהבות הראשונה. וגם למי שנשאר בפנים היתה זו אד בת־לנאי להייהס,
 למשלה־ידם, לקרירה שלהם. מלבד ד״ביל״ויים אשר עשו מעשה — וגם מהם
 רק למעטים היה זה מעשה ״אשר אין להשיב״ — עוד לא קם בתנועה
 הטיפוס האנושי אשר כל הייו עולים כליל באידיאה ההדשה. אתד־העם תבע
 את ״התרכזות הרות״. התנועות הרבולוציוניות ידעו להביא בני-אדם לאותו
 ריכוז נפשי באידיאה, אשר רק הוא יוצר גדולות. אוםישקין הית מן
 הראשונים המבשרים את הטיפוס הזה. אתר כך ראינו את אנשי ההזיה
 והתכניות: את יהושע ברזלי, את מיכאל הלפרין, אשר הפקירו את
 הייתם כליל לתנועה. ראינו את מוצקין, את שמריהו לוין, את אביגדור
 יעקובםון, את נתמן םירקין — קבוצת אינטלקטואליים, אשר כל עולמם
 הרוהני העשיר והמורכב התמזג כולו עם האידיאה הציונית ויקד ביקורה.
 אוםישקין, אשר בני ביל״ו פםלו אותו מעלות אתם — ידע שאין זה משנה

: סםלול־תייו האישי קשור כולו עם העם ועם הארץ. ר ק י ע  את ה
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 ובראשית ימיו בציונות גילה אוסישקין תכונות ותפיסה, אשר
 עכשיו — לאתר סיום דרכו — נוכל לראות בהן מפתת למםלול־תייו. אמרתי
 בפתיהה כי כל זרם בציונות יש לו תלק באוםישקין ומרגיש בו קרבה
 לעצמו. אך אין זו דמות ״הדוד הטוב״ המנענע לכל אתד בראשו. מי שהכיר
 קצת את אוםישקין ואת הליכותיו יודע עד כמה לא היה בו כלום מן
 הרכרוכיות, מן ההסתגלות, מפוליטיקגיות, מגמילודשותד של מדינאי תלותץ
 יד לכל אחד. הוא היה ההיפר הגמור מכל זה. לא היה בעל םבד־פנים יפה
 ויד לכל אחד ואחד. היותו משותף — אם בהרבה ואם במעט — עם בל
 זרם מן הזרמים היתד. לו גם משמעות אתרת: היותו ב ל ת י־מזדהה ו ב ל ת י-
ל זרם מן הזרמים, גם לאותו זרם אשר בלית כ  מרוצה ואופוזיציוני ל
 ברירה נמנה עליו רשמית. אבל היה בו, בתפיסתו ובאישיותו, משהו מקיף,
 מרכז ומצרף, מה שעשה אותו קרוב לרבים ושונים. להיות בימי ראשית
 תיבת־ציון תלמידו של לילינבלום — הידוע ל״מין ואפיקורס״, ובעיני רבים
־ ובאותו זמן להיות נלהב  והשובים נהשב לאסונה של תיבת־ציון ־
, שמואל מוהליבר, לאו כל אתד יכול זאת. להיות נושא־כליו של  לר
 פינסקר, זה פינסקר אשר פתד פתר רב מפני השתלטות הקלריקליזם.
 והרבנים תפצו להשתחרר ממנו, ועם זאת להיות שליח השלום בין ״אודיםה״
, שמואל מוחליבד — לא, לא  של פינםקר ולילינבלום ובין ״ביאליסטוק״ של ר
 רבים יכלו לעשות זאת באמונה. ואוםישקין עשת זאת בלב שלם, מתור

 הכרה פנימית, מתוד שלימות שבנפש.

 הוא, הסטודנט ממוסקבה, נוסע אל הרבי מקופוםט כדי להסביר לו את
 ענין תיבת״ציון. וחרבי אומר לאחד מחסידיו: עד שבא אלי בהוד זה לא
 ידעתי מהו הענין, הוא נראה לי בחור ישר. ובאותו זמן הנהו אתר המעטים
 הנאמנים לביל״ו, לגדרה החלוצית והנרדפת, אשר רבים מתובבי-ציון
 המכובדים, וביניהם גם ויםוצקי — ראש הועד המוסקבאי — רואים בה
 פגע רע, שמן הראוי לשים לו קץ. לקיים ידידות אמיתית עם מוהליבר
 ולתמוד בגדרה אשר מתישביה הנם ״קלי-עולם״ — זאת ידע אוםישקין

 עוד בימים ההם, ולא במקרה, כי אם מתון״ תפיסתו את תיבת־ציון.

 כשאהד המשכילים בין הובבי־ציון תובע מלהמה בתמידות, מפני
 שהתםידות עומדת למכשול על דרד תיבת־ציון, מסביר אוםישקין הצעיר
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ה ת מ ת ח  לגדולים ממנו, כי אין לנו כל ענין לזהות את התםידות עם ה
 לתיבת־ציון. ״לא ללחום עם התסידות צריכים אגו, כי אם ללהום בעד
 הישוב עם שונאיו, יהיו מי שיהיו״; ״לקרב אליגו ולא לדתותם, להשלים
 ולא להילחם עמהם׳ אד לזאת נתוץ שלכל אתד מאתנו יהיה ענין הישוב
 יקר בעיניו מאהבת עצמו המופרזת״. במושג ״אהבת עצמו המופרזת״ הוא
 כולל גם את הנטיות הכיתתיות והאידיאולוגיות שהיו מצויות עוד בימים
 ההם — לפני היות כל דיפרנציאציה רשמית — בהוגי התנועה. והוא תותם
ל כ ל ל א ר ש ל י ת כ א ן ו ו י ב צ ב ו ת ה  על אותו מאמר הסברה: ״
. ובויכוה אהד מאותו זמן הוא כותב: ״נקל מאד להדום, אד ״ ו י ת ו ג ל פ  מ

 לא בהריסת איזה דבר אנו עסוקים, כי אם בבניך.

 והקו הזה — ״כל ישראל לכל מפלגותיו״ — לא ניתק כל הימים.
 הוא ודאי לא רצה בדיפרנציאציה שבאה בציונות. וכשקמה ״הפרקציה
 הדמוקרטית״ אמר עליה שהיא הצליהה רק בדבר אהד: הולידה את
 ״המזרחי״ ן אף על פי כן ראה הוא — שנחשב לסמל השמרנות בציונות —
 להודות בסגולות ההיוביות שבה. הוא גם עמד על עריםתם של ״פועלי־
וך — ״היקטרינוסלביים״ — בימיהם הראשונים. היה לו ההוש להבתין  צי
 ולהכיר בכותות הצעירים בתנועה. ולא מקרה הוא שבין נושאי־כליו
 בתקופות מסוימות היו לא רק דרויאנוב וא. מ. ברוכוב, ויעקב רבינוביץ
 וגליקסון, כי אם גם ב. ברוכוב וגם ז׳בוטינםקי. לא לזמן רב היה תדבר עולה
 בידו. ״הגדיים נעשו תיישים״. אך עיגו היתה פקוהה כל הימים לראות מה
 הנבטים העולים בשרותינו. סיפרתי במושב הועד הפועל הציוני על שיתתי
 האהרונה עם אוםישקין — בצאתנו מן הישיבה שבה נאם את נאומו האהרון,
 הטרגי. בהמשך לאותו נאום דיברנו על מיעוט הבוהות הנראים במתננו
 לקראת ההיאבקות המדינית הצפויה לנו, על היעדרם או הזךקנם של אלה
 שפעלו במלהמה הקודמת ועל הוסר־הצמיהה של כותות חדשים. הוא תזר
 ואמר מה שהיה רגיל לומר: סבור אני כי ישנם, אלא שאין ניתן להם

 להתגלות. ואף קרא, לדוגמה, בשם. לא מן המקורבים אליו.

 במקרה זה, כמו בהרבה מקרים אהרים, היה מתגלה לא כמי שעומד
 על תלקתו כי אם כמי שמקיף את השדה כולו על כל הלקותיו.

 כשם שבהייו הרוהניינדהפרטיים לא ידע הריסה וםילוק־ערכים, כ
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 אם השלמה ומילואים, והגימנסיה לא צררה אצא את ההדר, והאוניברסיטה
 לא הסיגה את גבול הבית היהודי — כד היה גם עולמו הציוני• הוא היה מן
 ההובבים הראשונים, מאנשי ״קערת יום־כיפור״, מאנשי ,,הפרוטה״
 (״הפרוטות הנן קנדרהמידה למוד בתן מידת תביבותו של הרעיון״, אמר
ז — אם  באותם הימים הראשונים בויכות עם ז. ד. ליבובטין, שהכריז א
 נשתמש במונתים של ימינו — על אפסותו של ״ההון הלאומי״ ותשיבותו של
 ״ההון הפרטי״). אך משהופיע הרצל, ותובבי־ציוז שברוסיה עמדו תוהים
 ונבוכים, היה הוא אהד הראשונים שהכרתו בנפשם ובאו אל דגלו. הוא
 קיבל אז את האידיאה המדינית בשלימותה. גם פינםקר וגס לילינבלום
 היו — במשא״נפשם — ציונים מדיניים. אבל הם ראו הכרת להצפין את
 הדבר לזמנים ארוכים, ואפילו להתכתש לו כלפי תוץ. משבא הרצל — לא
 נתן עוד לציונות להתעלם מן האידיאה תמדינית. והיה הכרה לקבוע עמדה.
 והיו תברים גם ב״ועד האודיםאי״ של תובבי־ציון אשר פרשו מן המתנת
 בגלל הדגל המדיני. ואהד־העם ראה צורר לתהום בינו לבין הציונות
 המדינית. אד אוםישקין, הבר ל״ביי משה״, מנאמני תובבי-ציון — קיבל את
 הציונות המדינית בשלימותה. ומשקיבל ־־־ כבר לא תסתלק הימנה, וכן
 נהג לגבי כל שאר הערכים של הציונות. כל אהד מאבות הציונות ומתוגיה
 ביקש להבליט את המושג שלו, את הדמות הנכספת שלו, ולתתה עליון על
 שאר הערכים — אוםישקין היה ממזג ומצרף את כל הערכים בפשטגות

 גמורה, בלי העמקה יתירה, אך בהוש־היים איתן.
 דוגמה רק אתת: מעולם התרבות העברית. בשביל אהד־העפ עמדה
 תתיית התרבות העברית במרכז הדברים. אד לא הרי התרבות תעברית של
ר ו ב י ד  אהדיהעם כתרבות העברית של בךיהודה, שתעמיד את הכל על ה
 העברי. אהד־העם לא האמין בדיבור העברי, וכן לא האמין ביאליק, וכמעשהו
ך  של בךיהודת ראו גולם נטול־רות. עם כל צדקת הביקורת על דרכו של ב
 יהודה ב״התיאת״ הלשון — לא הבתינו בכות תתיים שבי, בתכרת שבו.
 אוסישקין לא העמיק כאהד מאלה׳ אד הוא צירף בפשטות גמורה את
 האידיאה המדינית, המעשה ההתישבותי, ההיניד העברי והדיבור העברי,
 והוסיף לכך גם את המסורת היתודית — לא אתו השקפת דתית מסוימת,
 אלא המסורת של היהודי הפשוט, ״הביגוגי״ — ויצאת לו ציוגות ממוזגת
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 כזאת, ציוגות איגטגרלית, אוסישקינית. וגם משום המיזוג הזה ניתן לו
 להרגיש בכל תוג ותוג את הקרוב לו.

 קרבת אוסישקין לפועל העברי איננה מתהילה מן העליה השניה.
, שהיה אולי הראשון להבנה י ל ז ר  בענין זה היה תלמידו של יהושע ב
 עמוקה בערד הפועל העברי וגם לקשר נפשי עמוק אליו, לסבלותיו

 ולתיפושיו.

 ועוד לפגי יותר מהמישים שנה נמצא אוסישקין בויכות עם מורו
 ורבו לילינבלום בענין הפועל העברי. כי בינתים גתעמעמו הערכים
ה בפועל ממש. מ ד א ה ־ ת ד ו ב ע  הראשוגיים של תיבת־ציון: יגיע כפים ו
 כשלונותיהן של המושבות הראשונות, התדרת עבודה ערבית על ידי פקידי
 הברון ועל ידי האברים עצמם, והפהד מפני ריבוים של יהודים עניים בארץ•
 ישראל, אשר לידיהם אין דורש, והם באים בתביעות — כל אלה האפילו
 על מושגים קודמים, אידיליים. הגיעו דברים לידי כד, שיהודי מחוםד־אמצעים
 הנוסע לארץ-ישראל גהשב לפגע רע, למעמסה נוספת על הקופה הדלה
 של הובבי־ציון, וצריד היה להזד״יר בקריאות בעתונים: ,,אל תעפילו!״
 וכשפקידות הברון הודיעה (בשנת תר״נ) כי לא תתן עבודה לפועלים יהודים,
 נתקבל הדבר ב״שמהה״ על ידי לילינבלום: סוף סוף יהדלו האביונים לנסוע
 לארץ־ישראל. והראשון ששאל אז ״לשמהה מה זו עושה?״ וידע לתםביר
 את ערכו של הפועל העברי — היה אוםישקין. דבריו פשוטים בתכלית
 הפשסות, אין בהם אסקים רהוקים׳ אד יש בהם כל היסודות הראשוניים
 של הגנה על עבודה עברית. יש בהם מכוה הראיה הבהירה, אשר רק יתירים

 הגיעו אז אליה.

 אך השותפות הגדולה בין אוםישקין לבין הפועל העברי מתהילה עם
 ראשית התהוותה של העליה השניה, שהוא היה אהד ממניעיה. ההוברת שלו
 ״הפרוגרמה שלנו״, מימי אוגנדה, יש למנותה על תםפרות שהכשירה את
 בואה של העליה השניה. המהבד אמנם איננו רואה בתזונו ציבור פועלים
 קבוע בארץ, והוא פונה לנוער היהודי שיתגיים לשירות־העם אד לשנים
 אתדות. אולם בקריאה זו לצעירי ישראל שיקשרו את הייתם בציונות הוא
 כבר מציין כמה אלמנטים יסודיים אשר פירפרו בנפשו של העולה הצעיר,
 בטרם ידע מה יהיה פשר הלומו. הכרוז של ויתקין, על סף העליה השניה,
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 ראשית ״ההורש״, ״השומר״, ״הפועל הצעיר״ — כל הנבטים הרכים הללו של
 ראשית תנועת הפועלים בארץ, כולם יצאו לאויר העולם מתוך הרגשת

 ידידותו, שותפותו, של אוסישקין.

 רהוקה ממני כל בננה להכניס את אוםישקין תתת כנפי תנועת
 הפועלים. הוא היה כל ימיו איש־תברתו ואיש־מעמדו. וברוסיה של ימי
 העליה השניה היה שמו של אוםישקין הולך לפניו כסמל ״הריאקציה
 הציונית״ הקיצונית ביותר. לפי הכלל: כל מה שהוא ציוני יותר הרי הוא
 ריאקציוני יותר• אד בזה היה כוחו הציוני של אוםישקין: להכיר — מעבר
ת ו פ ת ו ש  למתיצות סוציאללת ולניגודי דעות והליכוודחיים — ב
, וגם להבחין בנושאי־ההגשמה בעודם באבם, בעודם מגששים, ת י נ ו י  צ
 בטרם גילו סימני יכולת של ממש. וכד נוצרת הברית בין אוסישקין לבין
 הפועל בארץ. לעתים נפגעה הברית, כמו, למשל, בעת הםכםזיד בין הועד
 האודיםאי למערכת ,.הפועל הצעיר״ (בגלל מאמרו של ברנד)׳ אד גם
 התנגשויות מסוג זה לא הביאו לידי הםרודברית. איש העלית השניה ראה
 באוםישקין, מתוך כל מנהיגי הציונות, את האדם המבין ביותר

 לתביעת תייג

 נזכר אני בישיבה הראשונה של המרכז ההקלאי הראשון, שנבתר
 בכינוס אוכדג׳וני, בפםת תר״ע. במה דנו באותה ישיבה? בצורד להודיע
 להוץ-לארץ כי יש ויש מה לעשות בארץ, ויש בשביל מה לעלות (הדברים
 היו אהרי ״היאוש הגדול״. וביהודה היה אז ויכוה בהוגי הפועלים, אם מותר
 ״באופן מלאכותי״ לעשות תעמולה לעליה. ואם זה בכלל מתפקידם של
 פועלים לטפל בעליה, יהוהלט להסתפק רק ב״מתן אינפורמציה״. אולם
 בגליל היינו פטורים מויכוהים אלה). וההלטנו לשלוה הבר לרוסיה, אשר
 יביא את דברנו. וידענו: הברנו, בבואו לאודיםה, יפנה קודם כל לאוסישקץ
 ויספר לו שנוצרה הסתדרות הקלאית, ויספר לו מה מתרתש בגליל, ויבקש

 ממנו עזרה לפעולתו.

 ועוד קודם לכך, כשנוסדה ״עבודה״, הקומונה הארצית הראשונה,
 וידענו שמאיזה מקור תשאי הושגו אילו מאות פרנקים ראשונים לעבודתה,
 והייתי שואל את הברי הקשישים: מנין? היו עונים לי בלהישה: כנראה,

 מאת אוסישקין.
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 אינני מתכוון לםפר ״זכרתות״, ומה שאומר לא אומר אלא בגדר
 הענין אשר לפני. לא אםפר פה באילו עינים ראיתי את אוםישקין בועידת־
 מינסק וכיצד ראיתיו בעירו, ביקטרינוסלב, בעצם ימי מהפכת 1905, כשהופיע
 כארי ממש בתבורת הליברלים היהודים, ,,מבקשי־הזכויות״, כמה כות של
 אישיות, של אמונה והוכהה היה בו אז כשהכל היו סבורים כי הציונות
 איובדודדרד וכוהותיה עזבוה. אך אי אפשר לי שלא להזכיר פרט קטן,
 שאפשר יהיה לתועלת הביבליוגרפים. בילדותי הגיעה אלי הוברת רוסית
 על אדם ששמו ״מואיסיי גס״. באותם הימים לא היה עדיין תרגום
 של ״רומא וירושלים״ בעברית וגם שמו של משה הס היה נזכר אד
 לעתים רתוקות. שם מהברה של התוברת צוין רק בראשי־תימת: מ. א.
 ועל גבי המעטפה נרשם המו״ל: מהנדס אוםישקין ביקטרינוםלב, אברר
 ששמו היה ידוע לי משיחות המבוגרים. לימים שאלתי את אוםישקץ מי
 כתב את התוברת — ולא זכר. סוף סוף העליתי, שמהברה היה מ. אהרנפרייז,

 באותם הימים סטודנט צעיר מגליציה.

 אך באריךישראל ראיתי את אוסישקין אהדת ממה ששמעתי עליו
 בבית־אבא, כאברד־עסקן, אחרת משראיתיו במינסק, כ״דיקטטור״ של
 הציונות הרוסית, אהדת משראיתיו במחנה של יריבי ציון. באותן השנים,
 שלפני המלהמה, היו מנהיגים ציונים בבואם לארץ נוהגים להיפגש עם
 ציבור הפועלים ולדבר אתם. ולא פחות ממה שהם למדו ותקרו אותנו —
 למדנו אנהנו וחקרגו אותם. והפגישה עם אוסישקין היתה שונה משאר
 הפגישות. כל הגדולה של אוסישקין, כל התקיפות המפורסמת — ירדו ממנו
 כשנכנס אלינו למטבה הפועלים בבךשמן. הוא ישב אתנו כמה זמן, לא
 נהפז, הקר ודרש ושמע תשובות ונאומים. ולא הסתפק בכך. עם גמר הפגישה
ך ואני דרתי אז במרתף ת  ניגש אלי ושאל: היכן אתה דר, יש לי לדבר א
 טהוב אשר שום פועל לא הסכים לשבת בו. אוםישקין ירד אהרי במדרגות
׳ ספר לי ל כ ל ה  לאותו מרתף, ישב ממולי ואמר לי: רצוני לשמוע ממד ע
. כל הבדלי המעמד והגיל והמצב התברתי והפרסום נסתלקו. ת מ א  את ה
 לא מצביא ותייל אלמוני ישבו כאן, כי אם שני אנשים אשר דבר אתד

 להם בעולם.

 אוסישקין היה לו רגש מיוחד כלפי איש ההגשמה הציונית בכל



 312 ב. כ צ ב ל ם ו ן
 גילוייו. מכאן יהםו לאנשי ביל״ו, לאבר, למורה, לפועל. הוא לא הםתפק בזה
 ששלה אנשים למערכה. הוא הרגיש אהריות כלפי אלה שראה אותם כשלוחים
 למערכה. בימי המלחמה הקודמת כתב מאמר בשם ״וארצישראל מה תהא
 עליה״, שיש בו, כמדומה, יותר המית־לב מבכל מה שכתב לפני כן ואחרי כן.
 ״ועל תוף ים התיכון, הרהק הרתק מאתנו, עומד קומץ אנשים מאתיגו ונלהם
 בשארית כוחותיו להציל את הניצנים הראשונים של התהיה, שעם ישראל
 מםר להם לשמירה״. הוא ידע את ערך ״הרכוש האנושי״, אשר מעטים ידעו
 להעריכו. ומשידע — הורגש הדבר גם בעבודה המעשית וגם במגע האישי.
 הוא ליוה את העליה השניה. ועוד בטרם נכנסה ההסתדרות תציוגית למעשה
 ההתישבות הלאומית — קמו ישובי הפועלים הראשונים ביהודה: עיךגנים,
 באר־יעקב, נחלודיהודה, עיךהי. אילמלא הרות ההדשה שהכניס אוםישקין

 לועד האודיסאי לא היו אלח קמים.

 רק אהרי המלהמה, בבואו לארץ לישיבת־קבע, בטל ד״מרחק הגיאוגרפי
 והתהיל המגע בעבודת יום יום. זהו ודאי המבהן הקשה ביותר לכל מנהיג
 ציוני. ואוםישקין הן התהיל בארץ בגיל שבו אהרים מסיימים, והוא בא
 מרוסיה שלאהר המהפכה הבולשביסטית. וכולנו הן יודעים אילו דעות ואילו
 הרגשות הביאו אז רובם של ציוני רוסיה הניצולים. הם לא יכלו לראות את
 הפועל הארצישראלי אלא מבעד למשקפים אשר רכשו לעצמם בזמן של
 מלתמת־האזרהים ברוסיה. גם על אוםישקין עבר זמן של גישוש עד שתתהיל
 להבהין בפועל הארצישראלי כמו שהוא, עד שהתתיל רואת מקדש את
 הפועל הארצישראלי כמו שראה קודם. הוא שוב נכנם ל״עבודה המעשית״,
 אד בקנדדמידה הדש. אלא שלא עלה בידו לשבת בשלוה. התהילה פרשת
 מלתמות ציוניות: בועידת לונדון, עם ועדת דדרלימה־םולד־םימון, בקליבלנד
 עם אנשי ברנדיים, בקרלםבד עם וייצמן והציונות תמערבית. למגינודלבו של
 אוםישקיה אד גם לאשרו, נדהק אז ממקומו כראש ועד הצירים. הוא נדחק
 כאילו לקרךזוית, לקרן הקימת. אבל זה היה מזלו ומזלת של תציונות, שקשר

 את הייו עם הקרן הקימת.

. ם י נ פ  תבריס צעירים אינם מתארים לעצמם מה היתה הקרן תקימת ל

 בשביל כמה ציונים טובים לא היתה זו אלא אתת הקופות של הציונות.
 בשביל הרסן שפירא, או בשביל הרצל, היתד! זו אידיאה גדולה• אד לציונים
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 בעלי־בתיים הגונים היתד. אידיאה זו כמעט זרה. ״והארץ לא תמכר
 לצמיתות״, פסוק יסד, הוא, אך היש להסיק ממנו גס מםקגות בשביל עגיגי
 העולם הזה? ואנשים טובים לא חדלו להטיף לרביזיה של יסודות הקרן
 הקימת: רק אם חקרן הקימת תתהיל לרכוש קרקעות על מנת למכרם לבעלי
 הון—יעלה ערכה, נלא — תישאר לעולם קופה של פרוטות. ואכן, כל השנים עד
 ״תקופת אוםישקיך לא רכשה הקרן הקימת אלא כעשרים אלף דונם, ואת
 רוב הקרקעות הללו רכשה על כרהה: מי שהוא מהעסקנים קנה שטתי אדמת,
 ותוברר כי לא יתאימו להתישבות, וצריך להיפטר מהם — ונמסרו לקרן
 הקימת (מרהביה היתה הראשונה מרצון, משיקול־הדעת, בשביל תכנית
 ההתישבות של אופנהיימר). וגם בקרב תנועת הפועלים לא רבים היו שראו
. נהמן םירקין היה היהיד בזמנו שראה את ה ד י ת ע ת הקרן הקימת ב  א
 הקרן הקימת כאידיאה, כשיטה התישבותית. החוגים השולטים, גם בס״ם וגם

 ב״פועלי-ציון״, לא הלכו אתו.

 אוםישקין נתן הרבה לקרן הקימת, והוא גם קיבל הרבה מן הקרן
 תקימת. בהיותו במרכז העבודת הקרקעית, במגע מתמיד עם המתישבים ועם
 האידיאות התלוציות בהתישבות ־־־־ למד אוםישקין הרבה. למד להכיר
 גורמים תדשים, מגמות הדשות. מי שיקרא את דברי אוםישקין מן השנים
 האתרונות יכיר באיזו מידה סיגל לעצמו את האידיאה של אדמה לאומית.
 אדם העומד בשתי רגליו בתהומי ההברה הקיימת, במושגי הרכוש הפרטי,
 לא קל לו לשמור בכל שעת־מבתן אמונים לעקרונות הקרן הקימת. ולעולם
 אין מהםור בבעלי־השפעה המבקשים להפנות את הקרן הקימת מדרכה. לא
ת על קרקע י נ ו ר י  על נקלה קיבל אוםישקין את הרעיון של התישבות ע
 לאומי. זה לא נכנם בעולם המושגים תאלמנטריים שלו. על אתת כמה וכמה
 קשה היה לו הדבר כשהיה צורד לרכוש קרקע בקרבת מושבות או ערים —
 מידי יהודים. אבל יהםו לפועל העברי, התכרת לתזק את כיבוש העבודה,
 להרבות את מספרם של יהודים עובדים במושבות — הביאו אותו, לאהד

 שיקול מרובה, לידי הכרעה לתיוב.
 אוםישקין לא היה רק איש הבניה המתמדת, הוא היה גם איש־מלתמה.
 ראינוהו בשנים האתרונות במלהמות כבדות. הוא ידע גם להימנע ממלהמות,
 ונתן מקום להאשמות ב״סשרנווד וב״הזדקנות״. פרשה זו ראויה ללימוד.
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י ק ח י ד ה מ י א ח ד ל  אוסישקין היה איש הציונות המדינית הגדולה׳ א
. חוש חמותשיות חחזק בו חית גובר על דתיקת־הקץ הקרובה ללבו. ץ ק  ה
 ובכל מקרה שהשב שהכרזת הקץ אינה הולמת את מצבנו היה מרסן עצמו
 ואתרים (תזכרו את עמדתו בקונגרס נגד דרישת הרביזיוניסטים להכרת על
 ״המטרה הסופית״). אד מעולם לא עשה שקר בנפשו ולא הסכים להכרזת
 ויתורים בדברים שאין הנפש מותרת עליהם. הוא ביקש פעם להגדיר שני
, ביהדות ימינו: יהודי כי יתמסר לעבודה תהת דגל ידוע יוכל  מיני ״גזעים,
 לבגוד בו ולעזוב אותו׳ אד לא להנמיכו, ויהודי השומר אמונים אבל הנקל
 לו להנמיד את הדגל. הוא לא התעלם מן הקשיים העצומים העומדים בפני
 המדיניות הציונית, ולפיכד לא נתן ידו מעולם למשיגי־הגדולות על נקלה,
 אד דהת כל מדיניות, אשר בגלל קשיים בהווה, מוכנה לותר על דברים
 שבעיקר. הוא לא היה עם אלה אשר כל שעה היא לתם שעת״כושר לדרישת
 המרובה, ולא יכול להיות עם מי שבשעת רעה הוא בוהר להציל מה על ידי
 חכרזת־צמצום. וגם במלחמותיו לא עזבתו החרדה לשלימות המהנה הציוני.
 רק פעם אתת נחג אחרת: בימי פרייבורג. ועדיין לא נפתרה השאלה — אם
 שיטת־פרייבודג היתח נכונח. אבל בימי חחלוקח ידע כי אין לפגוע
 בשלימותה של התנועה הציונית, עד כדי כך שנתן מקום לדזדלימה לראותו

 כבוגד בארץ-ישראל.

 עם כל תקיפותו ידע לותר ולבקש פשרה עם תברים־מתנגדים, אד
. באותו מאמר ״וארץ־ישראל ר ק י ע  התגבר כארי בכל מקום שראה סכנה ל
 מה תהא עליה ז״ הוא מתקומם נגד הלד־הרוה ששרר אף בקרב ציוגי רוסיה
 בשעת המלהמה הקודמת, המשקיעים עצמם ב״עבודת ההווה״ ובהתכוננות
 לקראת העתיד הקונסטיטוציוני ברוסיה, והוא תובע מהם את עלבונה של
 ארץ-ישראל: ״כלום רק צהוקיילדים או רמאות מגונה היתה כל עבודתנו
 במשד כ״ה השנים האתרונותז ואם אין לכם לב להבין כי קיום מושבה
 אתת בארץ-ישראל תשוב בשבילנו הרבה יותר מפתרון השאלה
 איזה כסאות יבהרו להם בדומת הממלכה אזי תדלו לכם לדבר על

 הציונות ולא תהיו לארץ-ישראל למשענת קנה רצוץ״.
 דברים אלה כוהם יפה גם היוס, ולא רק בתוץ-לארץ, כי אם גס

 בארץ-ישראל עצמה.
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 הוא הלד מאתנו שבע ימים, אד גם צמא־תיים. לא נם ליתו. מעטים
 ורעים היו ימיהם של גדולי הציונות. מי מהם ראה בחייו שכר לפעולתו?
 על אוםישקין אפשר לומר שהוא ראה את עולמו בתייו. אריכות הימים תיתה
 לו לברכה. ואף על פי כן היו ימיו האהרוגים עצובים מאד. קומץ האגשים
 אשר האזין לדבריו האהרונים בועד הפועל הציוני ראה מה גדולה התדדה

 בלבו של המאמין הגדול הזה. אמונה להוד והרדה להוד.

 כשאדם גאסף אל עמיו ב&יבה טובה, אין זו אמירה קלה שהגיה ״הלל
 ריק״ או ״שאין לו תמורה״. אד כן הוא. אין זה עגין של פעולות מסוימות
 בלבד, זהו ענין של הסתלקות אישיות שאין כמותה. הוא התהלד בקרבנו
א ל  כסמל תי של ציונות כללית, לא זו שבמרכאות, אלא זו שמקיפה את כ
 תכנה של הציונות ודנה על פרטי־הדבדים מתור ראיית הכלל הזה. לא פתות
. בעצם היותו עמנו שמר עלינו מכמה פורענויות ו נ י ל ד ע מ  ממה שפעל ש
 פנימיות, מתולשות ומאי־כבוד, מהרהורים ומכרכורים. והיה טוב לראות
 שהתנועה הקימה מתוכה אדם בעל כוה גזעי כזה, בעל מנטליות עצומת
 כזאת, רענן וקשוב, מאזין גם לצעיר שבצעירים. כמה פעמים היה מוסר לי
 בעל־פה וגם מעיר בכתב הערות לאיזה מאמר, לרשימה, לסיפור שעוררו בו
 הד, ושואל: מי הוא המהבר? היה טוב לראות את האדם האתוז בשלשלת
 הדורות והוא רואה עצמו קשור לצעירים שבצעירים. והשוב הדבר כי הקשר
 הזה של דורנו תתי למנתם אוסישקין ימסד גס לדורות הבאים, ושהילד הגדל
 במתנה העובדים על אדמת הקרן הקימת מכור את האדם אשר שיתף עצמו

 לששים שנות מעשה תלוצי.

 בחבלי אדם
 (על אליעזר יפה, בשלושים למותו)

 באתי לא כדי ״ליצג״ את מישהו, וגם לא כדי לפרוע חוב של כבוד.

 גם אילמלא הוזמנתי לבוא הייתי בא, מפני הצורד להשית את לבי, לשותת

 עם הברים על אליעזר יפה.

 כשנעקד מתוכגו אדם קרוב מבקשים אגו להשתיק את הכאב ולסתום
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 במשהו את חחלל. ואנו נאחזים במעשים, על פי רוב במעשים מדומים.
 ״מקימים שם״ לנעדר על בית, על רתוב, על ישוב. בז׳רגון תתדיש —
 ״םגציתים״, כביכול. ויש ידידים ומעריצים הדורשים את כבוד הנערץ
ת עם הנעדר. איני מ  ותובעים ״הנצתה״, כאילו ב ז ה גומלים תםד של א
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 מוצא קורת־רות בצודוודפרידה אלה. אדרבא, אני מוצא בהן עלבון. בוש
 אני, שאומת בעלת היסטוריה של אלפי שנים, אומה שהיה לה משת רבנו
, עקיבא הופכת את ארץ-ישראל כולד! למצבת־זכרון לדור אתרון.  וירמיהו ור

 מזכרת כזאת אין בה להעמיק את הזכרון. ואין בת כדי לקיים את הדמות.
 ההולכים מאתנו לא ישובו אלינו, אנתנו נלד אליהם. ומת שבידינו,
ת הוא פשוט ומועט: להעמיק את הזכר בלבנו מ א  בשר ודם, לעשות ב
 ולמסרו לזולתנו במידה שניתן לנו למסור. האת רוצת אני לעשות, במידה
 שניתן לי. כשאנו רוצים למסור את סוד קסמו של אדם יקר לנו, נוכתים אנו

 כמה מועטים האמצעים שברשותנו.
ה מרבים. בכמה בתינות היה שונה מכולנו. נ ו  אליעזר היה ש
 ההברים הזוכרים את ימיו הראשונים של אליעזר בתוכנו ודאי מכרו כי גם

 בהיצוניותו ובהליכותיו היה אתר ממה שהיינו אנתנו באותם הימים.
 התזכרו כיצד היינו מהלכים, כיצד היינו לובשים — הכל זעק בנו,
 סער, פרץ. הבשורה שנשאנו בלבנו לא לבשה מתלצות. היא יצאה בטלאים,
 קרועים״בלואים. קולותינו והליכותינו לא נתברכו בהרמוניה. פרקנו מעלינו
 לבושים, פרקנו נימוסים, פרקנו עולמות — ולא תמיד בהבתנה מרובה.
 פרועים היינו בלבושנו — תערובת של רוסיה וערב — פרועות שעדותינו,
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 פרועים בעולמנו הדותני, אשר הזהב הטוב והסיגים דבקו בו ללא הפרדה.
 מה שונה היה אליעזר מכל זה.

 זוכר אני את פגישתי הראשונה עם אליעזר בימים שהיה הדש אתנו.
 מאותן הפגישות הזכורות יפה. התהלכנו על שפת הירדן, בקרבת אותה
 ״ביצה״ אשר לאתר שנים עתיד היה אליעזר לעסוק ביבושת, והתגלינו זה
 לזה. לא רבים היינו אז בארץ, וציפינו לאשר יבואו. ומבין הבאים — לא
 מעסים הכזיבו. אלא שתמיד הוספנו להכות, למי שיבוא ולא יכזיב. ויש שבא
 אדם ומיד הכרת בו: הנה נצטרף מישהו שיש עמו תוססת של ממש. יתעה

 זו נתלותה לפגישה עם אליעזר עוד בטרם אדע מה יהיו תלומותיו.
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 איזה בהוד היה זה ז לבושו גקי, לא מן הבא ביד אלא תפור לגזרתי,
 מגולה למשעי, בעל גימוםים, שקט בהליכותיו, קולו לא ירים. לא רגשן, לא
 מדדן, לא ״שאטד״1, לא ״לב קרוע״, תיצוגיותו לא היתה עמה שום ״הכרזה״:

 לא סתריב עולמות ולא בוגה מגדלות,

 והבתור תתדש הזה כבש במהרה לבבות. בלי גוזמת אפשר לומר: כל
 לב. הוא גתגלה ככליל־כשרוגות, ככליל־םגולות. רבים כבר מגו את
 כשרוגותיו ואת סגולותיו, ולא אהזור. המפליא בעיגי הוא לא רק ריבוי
. גתאתדו בו צדדים שכרגיל איגם ם ג ו ו י  תכשרוגות והסגולות אלא ז

 מזדווגים. צירופי־תכונות שלא ידעגו כמותם.

 אהבת־האדמה שלו לא היתה מן המין השכית. לא תיתה צבועת בצבע
 התקלאות הפרימיטיבית, מבית־מדרשה של העממיות תרוםית, עם פולהן
 ת״מוז׳יק״2 או ה״פלח״. הוא צירף אליה כשרוגות טכגיים, אמוגה במדע

 ואהבת ״ההמצאה״.
 היו ביגיגו אגשי־תלומות, והם קצרי-יד ומהלכים בעולם לא להם. היו
 אנשי־מעשה, והס לועגים לתלומות. אליעזר היה צירוף מוצלה של איש־
 הרוה העושה עצמו שליה המעשה, המבקש לעשות כל הלום שלו מעשה.

 איש־תכניות היה. היו ביניגו בעלי־תכניות, אד אצלו גצטרף לכד
 כשדוךארגון, יקריהמציאות בקרבגו מאז ועד היום.

 רד ועדין במגעו עם הבריות, ועם זאת תקיף בתתלטותיו. לבושו עגנה,
 ועם זאת הרי הוא בוטת בעצמו, בקטגות ובגדולות, ומשרד. מבטהוגו על
 סביבתו. ובבטתוגו בעצמו אין שמץ של אותה גםוודתרות המצויה אצל

 תקיפים.
 אינדיבידואליסט קיצוני, והוא משמש את הרבים, ומתיצב בראש
 הרבים. דוגל בצדקת ״תיזזיד״ ותובע משמעת ציבורית תקיפה, ויודע להטיל
 אותה, קובע עקרוגות וכללים כתיק בל יעבור, ותוא גם משבר אותם

 בתליםות־רוחו.

 וגם בעולמו הרוהני היה שונה מאתנו. הדמויות תגדולות של העלית
 השניה, עם כל מקוריותן האישית ושרשיותן היתודית, עברו כמעט כולן —

 1 בךחיל. 2 אכד.
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 במהדורה זו או אתרת — את בבשן התרבות הרוסית. לא תשוער דמותו
ץ מבלעדי השפעת הפובליציסטיקה י ב ו נ ו ר ה  הרותנית של יוסף א
 הרדיקלית הדוסית. אי אפשר להעלות על הדעת את תופעתו של י. ה. ב ר ב ר
, ן ו ד ר ו  במות שגתגלה אילמלא ״הססרות הגדולה״ של רוסיה. וגם א. ד. ג
 אשר כל כד הקפיד שלא להילכד באיזו רשת זרה שהיא, לא היה יכול לתיות
ו תכיר את עצמו ותשב כ ו ת מ  מה שהיה אילמלא אותו עולם רותגי רוסי, ש
 על עמי• אד כשאגי שואל את עצמי: מה היתד• יגיקתו תרוזזגית של אליעזר,
 בוסף על מורשת בית־אבא ז — איגגי יודע לעבות. לא תלכתי לתפש בספרים,
 ואיבי מדבר אלא על יסוד התרשמותי מאז. אם זכרובי איבו םטעבי, הרי לא
 הרגשתי אצלו מעולם שימוש בציטטה לועזית או במונתי-לועז. אף על פי
 שיצא מרוסיה עלם מבוגר לא היד! גיכר בו שהתרבות הרוסית תופסת מקום
 כלשהו בעולמו הרוהבי. היסוד האמריקאי ודאי היה ביכר בו, כי היה מצוי
 אצל םפרי־מדע וםפרי-עזר אמריקאיים׳ אד איבבי יכול להיזכר אם גילה יתם

 כלשהו לספרות ולשירה של אמריקה.

ם י י ר ב ע  יתר על כן: כשאבי מבקש להכיר מה היו מקורות היביקה ה
 שלו איבבי מוצא אף דבר זה פשוט כל כך. לא אוכל לומר שהספרות העברית
 ההדשה תפסה אצלו אותו מקום שתפסה בהייהם של אהרים מאבשי העלית
 השניה. לא היתד. לי הרגשה שאותו הטריד והעסיק מה שהעסיק אותבו אצל
ם • ה ע ד ה א  ברבר, למשל, או בספרות הצעירה בכלל. וגס לא היה רושם ש

ק תם במתבכיו ובמדריכיו. י א ל  או ב י
 תאמרו — ובכן, ספרות תודביתו אף על פי שודאי למד בבעוריו
 הרבה תורה, לא ראיתי בו את ״היהודי התלמודי״, כאשר ראיתי, למשל,
 באהרובוביץ ובברבר. ידעתי שבבית־אביו בשם אדר של תםידות ואפילו של
 קבלה׳ ואץ לי ספק שמתתת ל.גגלד.״ הפשטבי והרציובליםטי שלו היה
 מתלתל גם איזד. ״בסתר״, משרשם של מקובלים ומשיתיים. ואף על פי כן
 ראיתיו כאדם אשר עלה מן התנ״ד. העברית המקראית שבסי עטו לא היתד•
 אצלו לבוש תיצובי ולא מגירה ספרותית. היא גם לא היתד. תיקוי ללשון
ל לעצמו. היא ת י ת ד. בו. ולא בלשון ג ס  המליצים. לא היתד. זו לשון שאדם מ
 המקרא בלבד דבק — לשון עברית לא היתד! בעיביו אלא לשון מקראית —
ה המודה את לשון המקרא. התנ״ד ו ד ן שאליו היא צמודה, ב כ ו ת  אלא ב
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 היח היסוד חמכדיע בעולמו הרותני. אש־התמיד שלחשח בו הודלקת
 משלהבודהתנ״ד.

 ובאור התנ״ך הואר גם אוצר מושגיו הסוציאליים. אינני יודע אם
 בזמן מן הזמנים הגדיר את עצמו ב״םוציאליסט״. יודע אני זמנים שבהם
 עמד בקשרי־פולמום עם דעות סוציאליסטיות, התוכת כאשר יתוכה לא אדם
 חיצוני, מבטל״םתם, אלא כאדם אשר הדבר נוגע לנפשו. מי שרואה לתוכם
 של דברים ולא לקליפתם, מי שהבחנתו בערכים סוציאליסטיים איננח תלויח
 בטרמינולוגיה ובתליפותיה, יכול היה להכיר מיד שלפניו לא אתד מן
ה ד ל ג ו נ מ  הרבים ״השוללים את ההברה הקפיטליסטית״, כי אם אדם ה
. רבים ״השוללים״ היודעים ״להסתדר״ עם משטד־הבצע ו ת י נ ל ת כ  ב
 ולהשלים בין השקפותיהם ״השמאליות״ לבין הייהם הבורגניים. אליעזר
 לא היה לגבי ההיים הסוציאליים אדם של ״שתי רשויות״. ניגודו להברה
 הקיימת לא היה דבר־הלכת או דברישפתים. יותר מלכמה אהרים היתה לו
 אפשרות ״להסתדר״ בכל מקום׳ אד שלילתו היתד. אקטיבית, מתייבת.
 וציונותו, שהיתר. ציונית־ראשונית, ״כללית״, כללה את מושגיו הסוציאליים,
 את ערד העבודה וערד האדם העובד, וערד האשד. בעבודה ובהברה. לא אוכל
 לומר בודאות׳ אד היה לי הרושם, כי אמריקה זו, שנטעה בו כמה מושגים
 ר צ י ו ג ל י י ם - ט כ נ י י ם, היא גם האצילה עליו מהלד־הרותות ה ב י ק ר ת י
 א נ ר כ י ם ט י שהיה דוות באותם הימים בהוגים מסוימים של אינטליגנציה

 ופועלים.

 בעולם העשיה היה אליעזר איש־תנופה, ולא רק מעז ובעל־יכולת,
. היה שייד מטיבו למשפתת מתקני־עולם, אשר לא באו ן ש ד  כי אם גם ה
 לעולם לשבת במנותת, כי אם לשנות ולתקן. מידות שונות במתקני־עולם,
 הצד השוה שבהם שכולם מנוגדים להווה ונושאים נפשם לשינויו ולתיקונו
. יש בהם במתקני־עולם שהם יצורים — ואם גם כבירים — י ד ו ס י  ה
 נטולי־שרשים, המסתובבים כ״גלגל לפני סופה״, העולם נראה להם מפולש,
 והם צועדים בו לקראת תזונם ללא שיקולים יתירים ומעצורי נסש, ולא
 השוב להם מה לגרף ומד. יםתתף. ויש מתקני־עולם שצמתו מתוד קרקע
 רותניתדשנה, ושרשיהם ד״עמיקו במורשה תרבותית, וציפייתם לעתיד מזווגת
 עם תהושה היסםורית. אליעזר היה נמגה עם סוג זה של מתקנים, הנושאים
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 בלבם אוטופיה של עולם־עתיד, אשר אינגו מתחיל מגייר חלק, הי אם ארוג
 במםכודהדורות*

 פרשת העשיר. של אליעזר בקרבנו מתהילה מן ״ההסתדרות התקלאית
 בגליל״ כבר נזדמן לי לספר בתייו של אליעזר כי הוא שעשה את ״נער
 פועלי הגליל״ שלנו ־־־ גוף ר1פף, תםר כל תישוקים ארגוניים, דל־סעש,
 מסתפק בהיפוש עבודה לתברים, במשארומתן עם אברים ומגהלים, ובכיגוםיס
 לעודמצוא — ל״הםתדרות״, עם כל הכריד בת, עם מסים ועם משרד, עם
 ״פקידות״ ועם מתן פקודות. אליעזר, חאינדיבידואליםט השלם, האנרכיסט
 בהשקפותיו, היה למעשה הראשון אשר הביא לציבור פועלי ארץ־ישראל את
 יםוד־הארגון והמרות ההסתדרותית. אנהנו, שקדמנו לו, היינו גוטים — אם
 מתוך אפינו והלך־רוהנו ואם מתור הוסר כשרון ארגוגי — להגיה שהדברים
 יסתדרו מתוד הסכמה הברית ומאמצים רוהניים בלבד. הוא הראשון שביגיבו
 שהונן בכשרון ארגוני גדול. הוא עשה את ההסתדרות התקלאית לגוף
, המוכן לקבל על עצמו — לפני היות ״םולל־בונה״ — הנהלת י ק ש  מ
 עבודות ציבוריות וביצוען. קשה לתאר עתה איזה מפעל גרנדיוזי ונועז היה
 באותם הימים מעשה יבוש הביצה בכנרת! ושום שביתה לא התנהלה באותם
 הימים במרץ ארגוגי ובתקיפות אישית כשביתת םג׳רה! ואתר כד באו מפעל
 אהרי מפעל: ״גן הירק״ ז הכשרה הקלאית לפועלות במקוזדישראלן ספרי•
 לימוד הקלאיים; ״השדה״ ן מושנרהעובדים > ״תנובה״. בכל המעשים האלה
ה במפעלים ת ו פ  שיקע אליעזר מחזונו ומיזמתו ומיכלתו. הוא זכה להיות ה
 בני־קיימא, התיים את הייהם העצמיים גם לאהד שאביהם־מהוללם פרש לו.

 פרישה זו, שהיתה מלנה את כל עשייתו — היתד! לו לגורל.

 אודה, יותר מדעותיו וממעשיו של אליעזר מרתק אותי גורלו האישי.
. הוא ם ו א ו מ ד י ד ב ר א ש  ראה זה גורל־אדם: מכל מה שיסד ובגה ל
 לא ההזיק בדברים. הוא לא עשה אותם אתוזת־נהלה לעצמו. יש בגייאדם
 דלי־רוה, אשר בעשותם דבד־מה או בהצטרפם לדבר־מה הרי הם מהדקים
 בקרנות חמפעל לבל ישמט, חלילה, מידם. אליעזר הית בן סוג אתר. הוא היה
ל מד. ש י צ ר. אני מעז לתשוב, כי בסופו של תשבון ו כ י ד י ט מ י מ ש  מ
 כל מה שעשה והקים לא היה מנית את דעתו, ולפיכד חית מרפת מיצירי־
 רותו. אותו ״פטריוטיזם״ של בני־אדם הרואים את פעלם הציבורי כאחוזת־
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 נתלתם, ולפיכד הם שומרים א הערכה יתירה בכל המצבים והתמורות —
.  היה זר א

 באמריקה רוותת האמרה כי ״שום דבר איבו מצליח כמי ההצלחה״.

 ואמרה זו כבשה לא את אמריקה בלבד. כל העולם כולו בעשה ״אמריקאי״.
 אבתבו תיים, כמדומבי, בתקופה של פולחן *ההצלחה״. מה יתרון לאדם בכל
 עמלו ובכל תיי רותו, אם הוא ״לא יצלה״? במובן זה רבים גם אצלבו
 הניכי־אמריקה, בין שהם עצמם ״מצאתים״, בין שהם מתפעלים מן
 ״המצליהים״. מבהיגה זו לא היה אליעזר יפה ״אמריקאי״ כלל וכלל. הוא
, אשר איזה ״משהו״ השוב להם ה ה ל צ ה ם ב י ט ע ו ב  היה מהאבשים ה
 לאידערוד מכל הצלהה. ״משהו״ זה אפשר הוא בלתי־נתפם לאתרים, בלתי־

 בהשב בעיביהם.

/ מקובל ונערץ מאליעזר  לא היה בשעתו אדם ״מצאה בכל דרכיו,
 בקרבנו. אד הוא לא ראה זאת כ״רכוש״ שצריד לשמור עליו. הוא היה
 בךהורין לגבי המפעלים שעמד בראשם, לגבי העמדה הציבורית אשר תםם,
 גם לגבי מה שאמר תהילה. הוא דהה מעליו דברים אשר אתרים להוטים
 אהריהם וגאזזזים בהם בצפרנים. ובאותו זמן כלתה גפשו לדברים אשר

 בהם לא היה יכול להגיע למה שהגיע בעולם־המעשה.
 אפשר כל הצלתותיו המעשיות לא היו שקולות בעיגיו כגגד התאם
 לכתוב שיר בר־קיימא או דרמה או סיפור. היתד. בקרבו היאבקות בין דברים
 שניתן לו לעשות בהם ברוב כוה ולהגיע בהם לגדולות, לבין גיגוגים שהיו
 מרהפים בנפשו׳ אד לא הצטרפו לשירה שלמה. היאבקות זו ליותר. אותו

 כל הימים.

 מי שאמר שאליעזר היה ״מפלגה בפני עצמו״ יפה אמר. גם בימים
 שהיה נראה כלפי הוץ כמשא דגל המפלגה — היה לאמיתו של דבר שוגה
 ביהםו למפלגה משאר הבריו. ״מפלגה בפני עצמו״ — כזה היה באפיו, כזה
 היה בגילוייו מראשית הצטרפותו למפלגה ועד פרישתו מהיי מפלגה. באותה
 שיתודהתודעות ראשונה, מיד לעלייתו, סיפר לי כי כבר נכגם ל״הפועל
 הצעיד״, ומיד הסביר את נימוקו: ״מיום שעמדתי על דעתי הייתי ציוני
 מאורגן, באמריקה הייתי תבר להסתדרות הציונית הכללית, כאן בארץ אין
 הסתדרות ציונית מהוץ ל״הפועל הצעיר״, לפיכד נכנסתי לתוכו״. זוכר אני
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 יסה את רושם הדברים אז עלי. ספק אם איזה הבר אהד מהשובי ״הפועל
ה מנמק את השתייכותו המפלגתית, מתוך הכרת הובר. כ  הצעיר׳, היה כ
 לתיות ״ציוני מאורגן״. ההכרה כי ישנם ערכים מיוהדים אשר למענם נוסד
 ויוהד ,.הפועל הצעיר״ לא היתד. אז הכרתו. מאידד, בימי שביתת סג׳רה,
 כשאליעזר ניהל את המלחמה למען ״עבודה עברית שלמה״ בםערת־עוז
 ובתקיפות מופלגת, לא ראה צורר ליטול עצה ממפלגתו, ודבריו ותוזריו —
 בשם חמרכז חחקלאי — תיו מתפרסמים דוקא ב״חאחדות״ של ״פועלי־ציון״.
 מי שיודע עד מה חיו אז חברי מפלגות מקפידים על נאמנות לעתונים שלחם,
 ויותר מכן על זרות לעתונים לא־שלתם — יבין איזה שיעור של חוסר
 התתשבות במידות המקובלות התיר לעצמו אליעזר. וגם בימי האיתור בין
 ״הפועל הצעיר״ ו״אתדות־העבודת״ נהג אליעזר על פי דרכו הוא. היה תובע
 את האיתור מתבריו, אלא שהיה מוסיף: ״לכם ולא לי״. כלומר, לו לעצמו
 די בביטול הקיום הנפרד שנעשה בעיניו בלתי־מוצדק, אך אין לו צורך
 להיות שותף גם למתרת האיהוד, הוא נשאר ״מפלגה בפני עצמו״. ואני
 מעז לומר, כי גם מכתב הצטרפותו ל״העובד הציוני״ — אהד האקטים
 הדרמתיים המרובים בהליכותיו של אליעזר — היה ביטוי של ״מרי אזרתי״
 ולא של הזדהות מפלגתית. אכן, היה זה אהד הפרדוכסים הרבים של גורל־
ה היה נראה זמךמה כאיש המפלגה בה״א הידיעה, הוא  היים, שאדם ז
 אשר גישתו לכלל ולפרט היתד. לא של איש־מפלגה, וגם שדוודהפעולה

 הטבעיים שלו היו במקומות אתרים לגמרי.

 וכשאני מדבר על גורלו האישי של אליעזר מתכוון אני גם לכד:
 בין כל אנשי העליה השניה לא היה כאליעזר אדם שנועד מטבע סגולותיו
 להיות ארדיכל של מפעל הפועלים בארץ, של מפעל־הפועלים כולו, של
 המשק ההסתדרותי. ולא נתקיים בו. ולא, הלילה, שמישהו דתק את רגליו.

. ו ת ו  אדרבא, כולנו הפצנו בג אלא שמשהו מנע א
 גם כשאני מדבר אחרי מיטתו של חבר, אינני רוצה להקריב את
 תומרת־האמת לשם קלות־השמיעה. בתקיפות חשיבות בחיי חארץ גקטגו
 עמדות מנוגדות. והעמדות הללו נגעו בנקודות חיוניות. קו הפגישות ביני
 לבין אליעזר היה נפסק לעתים. היו פגישות תכופות ועבודה משותפת, היו
 הפסקות ממושכות. הקו התתיל באותה פגישת על שפת תירדן ונסתיים לפני
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 כשנה עם תליפת״מכתבים בינינו על עבודתו בחקד לשון התב״ן ועם ביקורו
 תאתרון אצלי, שראיתיו כביקור של פרידה, והוא כולו מלא רוך. הוא בא
 מתוך אהבה, מתוך רצון להיפגש, מתוך רצון לומר מלים תבריות, ולםדר
 ענין יקד לו. והיה בהופעתו הבלתי־צפויה, כשפניו מאירות ולשונו מגמגמת,

 משל מוכזדאלוהים ומשל נזיר־אלוהים כאהד.

 בבואי לומר משהו על העמדות המנוגדות שהיו לנו, יש לי צורר
 להדגיש את היסוד הטרגי שבניגודים הללו. יסוד טרגי — במובן של הוסר
 יכולת להימנע ממנו. לא ביקשנו, הלילה, את הניגודים, ודאי הכאיבו לו
 כשם שהכאיבו לי׳ אד לא היה בכוהנו למנוע אותם. ודוקא הכרת המשותף
 הרב שבמאויינו ובכלנותינו היא שעשתה את הניגודים בינינו כאובים ביותר.

 הוא היה בעיגי אתת התקוות הגדולות של תנועתנו: איש כלל
 הפועלים הנתון בכל מה שעושה לא לעצמו ולביתו כי אם להשבון כלל•
 האומה, להשבון האדם העובד, לשאלות היסוד של תתקלאות ובנין משק
 מפרנס! הרואה את שאלות חיינו לא מבעד משקפים של איזת הוג צר!
 הרואה את התקלאות לא בעיני ,,עראבאגג׳י״1 שיודע לדפוק בסוסים בהזקה,
 כי אם בעיני הקלאי־משכיל הנעזר בספר וכמכונה ן הגיגש בבטהה לפעולות
 אשר אדם אתר מתוכנו לא יעז להתחיל בהן ן בונה ההסתדרות תתקלאית
 ברותב־דעת ובכשדוךמעשה. והדגשת הניגוד הראשונה בינינו צצת דוקא
. לפי שראיתי בו את עמוד התיכון של ההסתדרות — ת ו ר ד ת ס ה  מסביב ל
 היה כל כך קשה לקבל את התרתקותו הבלתי־צפויה מפעולה תםתדרותית.
 אם כי כולנו היינו אז ״אמנים תפשיים״, אשר עתים פעלגו ועתים פרשגו.
 אד פרישתו הוא פגעה באהבת ההסתדרות שבי ושכמותי. ודאי שבע קצת
 תלאות בימי פעולתו דבת-המדץ בהנהלת ״עבודות הביצה״, ודאי גלאה
 לשאת את טורזדהציבור, ודאי נתקל בצדדים בלתי־מלבבים של אותו ציבור
 עזוב ומשולה שלמענו טרה — והפנה את פניו אל מה שראה כעידית של
 הציבור, אל המפלגה. הוא פרש מבלי להשמיע קול, כמי שפורש לתומו, אך
 אנו, קנאי ״הכלליות״, תשנו בהסתלקותו מפעולות ההסתדרות תתקלאית

 איזה מפנה ברוהו — מפנה שהוא לא הודה בו.

 1 בעל-עגלה.
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 והניגוד השני שבינינו היה מסביב לגדוד העברי, שהוא היה שולל
 אותו בתכלית השלילה. והניגוד השלישי היד. בשאלת ביטול המפלגות
 ואיהוד כלל הפועלים, עם הקמת ״אתדות-העבודה״. והניגוד תרביעי היה
ה בין הניגודים את ענין המושבים, נ ו י מ נ נ י  מסביב להקמת ״ניר״. א
 כי גם לפני כן וגם אתרי כן ראיתי את המושב באתת הצורות התוקיות
/ ואליעזר היה לו הטקט הנפשי שלא להציג את תמושב ,  ״ביצירת ישוב עובד
 כגיגוד לקבוצה, וגם לא הכגים לעגין זה את תמרירות שתיתה מפעפעת
 אצל אתרים. ואיני מונה בין הניגודים גם את עגין ״המשביר״ — ״תנובה״.
 היו תברים, ואני הייתי ביניהם, שביקשו לראות את הצרכנות והיצרנות
 מאוהדות במפעל אהד, ורצו לראות ב״המשביר״ את המפעל הכולל את
 שניהם, וחששו מפני כל הפרדה. והיו הברים, ואליעזר בראשם, שסברו כי
 אין הגנה על היצרן אלא בהפרדה. במקום ״המהלקה לתוצרת״ על יד
/ אשר גייסה  ״המשביר״ הוקמה אז ״תנובה״. בהישגיה העצומים של ״תגובה,
 כוזדתנופה כביר של אנשי-המשקים, רואת אני את נצחונו הגדול של
 אליעזר. ואני מציין ברצון, כי כמד. מן החששות שתיו לי אז מתמת

 ההפרדה — נתפזרו.

 ארבעת הויכוחים שמניתי — ההסתדרות והמפלגות! הגדוד; חאיחוד;
 ״ניר״ — נגעו בנקודות־גורל של תנועת־הסועלים. לא לי לתוציא משפט
 על פלוגתותינו. אד לא אסתיר, כי מרהק השנים לא שינה את יתםי לעיקרס
 של הדברים. אני סבור עתה, לא פתות מאז, כי בענין הגדוד צדקו מצדדיו.
 ובענין ״ניר״, סבור אני, כי האיהור בהקמתו והקיצוץ בתכנו — עלה לנו
 ביוקר. ואיגי צריד לומר, כי עד היום מצטער אגי על שלא הושג תאיהוד

 השלם, באותם הימים, בעוד התנועה באביבה.

 וכיון שאני מציין את הילוקי־הדעות, רוצת אני לציין גם את הגילוי
 האישי שבהם. אינגי זוכר שום בר־פלוגתא, שיעורר בי אהדה כל בך. אם
ן האישי, שאין לו הגדרה, כשם שאץ הגדרה לקסם — ה  היה זה סוד ה
 ואליעזר בלי ספק הוצק בו תן — או היה בזה מיסוד אפיו שהשפיע ככה
 עלי? לעתים אגי הושב, שלא רק משום כד, אלא משום שבעצם העמידה
 המנוגדת הייתי מודה כי יש מידתיצדק עם פליגי. ומידת־הצדק היתד! בזה,
 שבתששותיו היה משהו גרעיני שראוי היה לתשוש לו, וכן בהתנהגותו היתד.
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 תתושת משהו שלילי שראוי להתנגד לו. כד בענק הגדוד, וכך בעבין האיחוד.
 וכד בענין ״ניר״. יכולתי להשוב שאמצעי־המניעה שלו אינם אמצעים, שיש
 דרכים יעילות יותר, שלי נראית פרוגנוזה אחרת. אבל אם כי הגעתי
ם צ ע ו ל ת ף א ת ו  למסקנות מעשיות שונות בחחלט משלו, חייתי ש

 ה ת ר ד ת לאותם הערכים אשר לחם תרד.

 ועוד אציין: היו אישים אשר קשרי אתם תיו עמוקים יותר מאשר
 עם אליעזר, ואף על פי כן לא נמנעה ההתרתקות האישית המכאיבה בגלל
 הילוקי-הדעות. פחות מכן עם אליעזר. בעצם ימי תמתיתות של ״ההתנדבות״,
/ הזמנתי את אליעזר להשתתף בו והוא  כשהוצאתי את הקובץ ״בעבודה,
 המציא לי את תכניתו להכשרת פועלות בתקלאות. וקודם לכן, בימים שהקים
, — ואני ושכמותי התרעמנו על שאדם  את ״גן הירק״ מטעם ״הפועל הצעיר,
 כאליעזר מיסד בימה לגידול ירקות מטעם מפלגה דוקא — הזמינני לתשתתף,
 ונעניתי לו. וכן היד, בשעת הקמת ״השדה״ — גם כן מטעם ״הפועל
 הצעיר״ — בעצם ימי הרתיתה שבין ״אהדות־העבודה״ ו״הפועל הצעיר״.
 הוא דאה אז צורד ללוות את רשימותי בדברי הערכה. אני מציין את הדברים,
 אף על פי שאני יודע שהצד האישי המלבב שבהם לא שינה מעצם עובדת
 הפלוגתא, שאת לענתה אכלנו כולנו. קדמונינו היו בקיאים בעניני מתלוקת,
 הם ידעו לא רק על ״מתלוקת לשם שמים״ ו״שלא לשם שמים״. הם ידעו
 גם להבתין בין מתלוקת ״לערבובו של עולם״ לבין מתלוקת ״לתיקונו של
, מאיר: ״קשה היא המהלוקת, אפילו מתלוקת שהיא . וכבר אמר ר ,  עולם,

. ״ ם ל ו ל ע ו ש ב ש ו  ל י

 בין הדמויות הבולטות של העליה השניה היה אליעזר מן האהובים
 ביותר. אפשר גרמו לכד מידות טובות ומעשים טובים. אך אינני םבור,
 שבני־אדם נאהבים בגלל מעשיהם הטובים. ״קםם״ הוא המוליד את אהבתנו,
 המושר אותנו ״בחבלי^אדם״, ״בעבותות אהבה״ כלשון הנביא. ועל אליעזר
 היה נםיד קסם בכל אשר פנה. גם אם לא קיבלת את דעתו לא היית פטור
 מקסמו. שפדהמשפתת ״יפה״, הרווה אצל יהודים, הלם אותו ביותר. כי היה
 יפדראדס. כל העולם יודע שיש מושג אנגלי: גינםלמן. העולם ודאי איננו
 יודע גינטלמן יהודי מהו. ואפשר שגם אנהנו איננו יודעים, כי אנו רואים את
 עצמנו בעיני זרים. העולם מכיר אותנו לסי קריקםורות. אנהנו רואים את
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 השכל היהודי כשכל עקמומי, אנתנו מכירים דמויות נפתלות של יהודים.
 ונשכת מאתנו שיש יופי יהודי, יופי ביולוגי ויופי רוהני. אליעזר יםה היה

 אהד הנציגים של יופי זת.

 היה מי שאמר, כי אליעזר היה ״יהודי הדש״, כי ״במשד אלפים שנה
י נוטה לקבל אמירות אלה, אפילו כשהן נ נ י  לא היה יהודי כזה״. א
 מתיהםות לילדי ארץ-ישראל, ל״צברים״, ועל אתת כמה וכמה לגבי אנשים,
 אשר אילמלא מורשתם ״הגלותית״ לא היו מה שהם. אנשיגו לא נולדו
 כקצף על פני מיס, בלי אב ואם. אפשר יש סגולות נאות, ביולוגיות ונפשיות,
 אשר אד פה תן מוצאות לעצמן שדדרגידול. אד אילמלא היו טבועות בנו
 מדורי־דורות, לא היו יכולות להיגלות כאשר נגלו. אילמלא היה קיים בנו
 בדורות השעבוד והשמדות תתוש של ״כל ישראל ערבים זה בזה״ — כלום
 היו נמצאים לנו האנשים המקיימים צורות חיים של שיתוף ואתריות
 הדדית? ואפילו סגולות של טכנאים וממציאים ומתקנים, כלום לא היו
 פורצות אצלנו, גם בד׳ אמות המצומצמות של חיי ״התהום״ ? הכרתי משהו
 את אביו של אליעזר, שארשת פניו אמרה אצילות יהודית. הכרנו את
. והרי שלישיה זו אינה הזדמנות שבמקרה. כאן גזע קדומים, כאן 1 ה ס ד  ה

 מורשה רותנית עשירה.

 נוהגים אצלנו לסרסם ליקוטי דברים משל אישים יקרים לנו בשם
 ״משנתו של פלוני״. ספק אם רסיסי המתשבה והתגות של טובי דורנו
 מצדיקים את השם ״משנה״. אפשר עוד תתהבר בזמן מן הזמנים משנת
 ארץ־ישראל. אפשר תהא זו משנה מקובצת של עלומי־שם. עדיין לא הגענו
ה אד האם אי אפשר לנו להוקיר את אנשינו אלא אם כן אנו מיתסים כ  ל
 להם ״משניות״ ? האס לא די שהם הנתילו לנו את אישיותם ואת דמותם ?
 חן עצם חיותם מעמיק בגו את רג?דהכבוד, מגביר את אמונתנו, נוסד בנ!•״

 בטחון. חאין זו זכות גדולח ?

 רעיון מושב-העובדים היה צפון בתור ההןיה הארצישראלית ואליעזר
 יפה תשף אותו ונתן לו ביטוי רעיוני ותנופת־עשיה. אולם אליעזר גתן
 למושב — ולתנועת הפועלים כולה — לא דק זאת, כי אם גס את דמותו.

 1 [אחותו של אליעזר יפה]
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 דמות מהנכת ומלבבת. עם כל מה שהושג בהיי המושבים מאז ועד הלם —
. ו י נ פ  דמות זו לא נשארה מ א ה ד י המושב, עוד היא הולכת ל

 הדור שלנו אין לו הנהמה של תגמול אישי. אין לו אותן הנתמות
 שהיו לכמה דורות קודמים. אין לנו נהמה אלא אתת: שהיי היהיד צרורים
 בצרור הייה של האומה. שבכל שברוננו ותבוסותינו עלתה בחלקנו הזכות
 הגדולה להיות מניתי לבנים לבנין המולדת העברית ולשקע את עצמנו עד

 תום בבנין. ונהמה זו היא שישנה לנו באבלגו על אליעזר.

 תשרי תש״ג.





 הקדמות





 עם הספר
 (״ספר הגבורה״ — ראש1ן לספרי ״עם ע1בד״, הוצאת־הםפרים של ההסתדרות)

 כל תורה שאין לח ביודאב איבת תורה — סברו חכמים. ובלשון
 ימינו: כל תרבות שאין לה ביודאב אינה תרבות. אף תנועת־עם, אם איבת
 כקצף על פני מים, אינה אםופית, והיא שואלת לבית־אביה. ״דע מאין באת
, — אינו תורת־מוםר בלבד, אלא צורך איתן. צורך הוא  ולאן אתה הולד
, לשאול למקומתינו. וגם באין עתה — לא ו  לנו להתור לשרשי מיתנ

 נהדל לשאול.

 מה מעט אנו יודעים על עברנו. עם אבדן התירות המדינית אבדה
T 

 גם תירותה של ההיסטוריוגרפיה היהודית. שום שלטון לא טיפת את
 זכרוננו ההיסטורי. אדרבא, כמעט כל שלטון מהק, שרף, התריב, דן לכליה.
ה מה מלחמות, גירושים וגזירות עושים לנכסי־תרבות. ת  עינינו הרואות ע
 והללו הלא היו מנת גורלנו תמיד, ושנות השלוה לא היו אלא הפסקות
 קטנות. כל הליכה מגולה אל גולה השמידה את נושאי הזכרון הלאומי,
 עקרה מסורות היסטוריות, הפרידה משפתות, ניתקה קשרים, התריבת נכסי•
 הומר ונכםי־רוה. מה יודעים יתומי־פרעות על מה שקדם להם? מה נשמר
 ממםורת־משפהה אצל ילדי פליטים ? ומת רבים האוצרות אשר צללו בנשיה
 עם האברים שנכרתו מגוף ישראל! דש רק להתפלא על כד שניצל מה

 שניצל ונשתמר מה שנשתמר.
 גדול בוהה של שכהה והשכתה בהיסטוריה העברית. הרבה שמדות
 עושים, הרבה מוקד עושה, הרבה מורא־עריצים עושה, והרבה גורל•

 מנוצהים עושה. ומה שלא השיגה זרועה הארוכה של הצגזורה התיצונית
ת ת ה א ר ו ו ש נ י ד י ה ל ע י ג ם ה א  הדביקה הצנזורה הפנימית. ה
א זכו לנצהון נדונו ל ? גילויי הגבורה העברית ש ם י א נ ק ת ה ו ר פ ס  מ
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 למהיקה. גורל־מנוצתים! יכול היה ילד יהודי להגות בשמשון ובגדעון,
 בדויד ובגיבוריו, בגבורות שב״םפר הישר״ אד אפילו גבורת ההשמוגאים
 המתקוממים לא זכתה להיאצר ולהישמר בספר עברי מקורי וזכרה נצטמצם
 בשמועות מקוטעות וגתגלגל בנם פד השמן. וכל גבורה שלאהר התורבן,
 כל נםיון לפרוק שעבוד־גלויות, כל הקרבגות העצומים של לוחמים עזי-
 נפש שלא השלימו עם מלכות הזדון — נדחו מן הזכרון, צומקו במעשיות
, ונגנזו כפרהים מיובשים בקפלי אגדה והלכה.  מטושטשות ובניבים סתומים1

 ורק עם בשורת הציונות האיר אור תדש על תגבורת היהודית
, עקיבא נגלת  המנוצהת והנידהת. בני מצדה השכוהים נגאלו משפת־לועז, ר
 אלינו לא רק כזקז ויושב בישיבה, כי אם גם כנביא־המרד, ובר־כוזיבא הזר

 והיה בהכרת העם לבר־כוכבא.

 דמויוודהענקים של ר׳ עקיבא ובר־כוכבא (ההםשים מן הגיגודיס
, יוחנן בן זכאי והקנאים) מסמלות את שני האפיקים של הגבורה  שבין ר
 חישראלית שלאחר חתורבן — גבורת חרוח המקודשת וגבורת חזרוע
 הנידתת — שזרמו עתים במאוחד, עתים במפורד. ואם מזלם בעיני בני־עמם
ס של תנניה, מישאל נ  היה שונה, מזלם לתוכו של דבר הית אהד. ה
 ועזריה ל א נתרהש לבני בניהם, מקדשי־השם, המוציאים נשמתם ב״אתד״,
 המתרוננים על המוקד והמעבירים את ההלף על צואר בניהם שלא ״להיצתן

T 

א עלו בתלקם של . בדומח לשל חחשמונאים, ל ת ו ב ו ת צ נ . ו  בצתנתם״2

 אנשי־מצדת, של שמעיה ואהיה, של בר־כוכבא ושל שאר חמורדים אשר קמו

 1 כגון: פפום ולוליאנום, שראו בהם את ״גאונם של ישראל״, ועל הריגתם

 דרשו את הכתוב: ״ושברתי גאון עוזכם״ ו כ״ד אלף תלמידיו של ד׳ עקיבא ״מגבת
 ועד אנסיפטרום״ ש״כולם מתו בפרק אחד״ ן ״הרוגי לוד״ ש״אין לפנים ממחיצתך >
 וכמה אמירות על ״דורו של שמד״, הנמנה בין ד׳ דורות ״שדחקו על הקץ ונכשלו״ ו
 ועליו נאמר כי ״שלושה חלקים נחלקו היםורים, אחד נטלו אבות וכל הדורות, ואחד
 דורו של שמד, ואחד דורו של המלד המשיח״, ועוד: ״עזה כמות אהבה — אהבח

 שאהבו דורו של שמד להקדוש״בדיד־הוא״.
 51 ״תפילה לחבקוק — שראה חנניה מישאל ועזריה נכנסץ לכבשן האש

 ונמלטין, ודאה את ר׳ חנינא בן תרדיון וחבריו נשרפים באור, קרא תגר: ריבונו
 של עול?, אלו צדיקים ואלו $דיקים!״
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ם לאהד י נ ת ש ו א  לישראל, בארץ ובסביבותיה, בזת אתר זה, במשך מ
 ההורבן. אור הגבורה המנצתת זרוע על דמותם של החשמונאים: ״גיבורים
 ביד הלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים״

 היש לד הימנודנצתון גדול מזה? הוד טרגי של גבורת מנוצתת עוטה את
 בני־מצדה: ״אנהנו היינו הראשונים להרים יד בהם [ברומאים], ואנהנו

 נשארנו האהרונים להילהם אתם גלוי וידוע לפנינו כי מתר יבוא
 אידני׳ אד הרשות נתונה לנו לבתור מות גיבורים תמותנה נא נשינו

 בטרם נטמאו, ימותו נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות״•
 זה גורלה של הגבורה היהודית מאהר התורבן. לתוכו של דבר אין
 הבדל בין גורל המורדים בגליל לבין גורל מגיני טולטשין, או העומדים
 כנגד מוהמד, המתבצרים בפני נוםעי־הצלב, המתמרדים ברהבי האימפריה
 תרומאית והנותנים נפשם על אמונתם. כאלה כן אלת דינם נתתם מלכתתילת.
 גבורתם כולד. טרגיות. ולא כטרגיות של שמשון ושאול, שגם בנפילתם
 רשאים הם להתנהם כי נצהונם לא ירהק. הגבורה העברית מאז התורבן
 היא גבורה ללא סיכויי נצהון. גבורת מאמינים אשר אלוהים תסתיר פנים
 מהם, והם באמונתם ובנאמנותם עומדים. גבורת מעוגים היודעים מה צפוי
 להם בדדקרב עם רבים וטמאים ורשעים, והם הולכים לקראתו. גבורת עם־
: לבל תמת מנוצה בתדרי־ ה מ י ג  איוב, אשר גם בריבו עם אל כל מעיניו פ
 הלב, ולא לפשוע במצפון. התפילה המיוחדת לקידוש השם (ישנה תפילה
 כזאת!) אינה מבקשת מפלט והצלה ואף לא הקלת־יםורים, כי אם קדושה

 וטהרה וכוח לעמוד בנםיון: ״אתה ידעת מצפון לבי״.

 הגבורה העברית שלאהר התורבן לא זכתה אלא לגמול אהד: לתיות
 שלמה עם עצמה. גבורת ללא חשבונות, גבורה ללא שכר בהאי עלמא,
. ומתמת גורלה הטרגי יש "עליה תמיד  גבורת מתוד הכרת פנימי בלבד1
 עוררין. עלילות אויבים (אל נהיה כפויי־טובה: אגב שטנתם תצילו משכתה

 1 ,,אם הגויים אומרים: תנו לנו נפש אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג

 כולכם — יהרגו ואל ימסרו נפש אחת מישראל״ (״ספר חסידים״) ן ״גדול המאבד
 עצמו לדעת והוא אנוס״ (״מנורת המאור״ לאלנקוה); ובדורות האחרונים: ״אם
 נגזר על הדם שישפך, מוטב שישפר במלחמה בראש חוצות מאשר בפשיטת צואר

 לטבח בתור מרתפים״ (נחמן םירקין).
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 כמה שמית דתויים מתולדותינו, וגם גילו עד מה הטרידו מורדי ישראל את
 מכביעיהם) ובוז באורים (שראו את אהיהם דורסים ואוגםים ואת אתיבו
, היהודי) — היו  טורפים נפשם בכפם ומשכו בכתפיהם למראה ה״טירוף,
 מנת הלקה בעולם הנכרי. תכמת המסכן בזויה, וגבורת המעונת מד. תואר

 לה ומה הדר?

 ואם זר לא יבין לעצמת הכוח הגנוז בגבורה היהודית המבועתת, אין
 גם יהודים מכירים בה. מה בצע בגבורה שאיבה מנצחת, והרי גם נצתובותיה
 הזעירים אינם אלא לרגע קט ואין בהם למבוע את השבאה המשתוללת ? —
 שואלת הפיכהות היהודית מאז ימי הקגאים ועד ההגבה תעצמית בימינו.
 עם גבורה שאינה מנצהת ממצים את עומק הדין. אין םולהים לה כל דבר.

 אם עוד יש סופר את נאדנו, אין צורר בצרור התיים את גבורתנו.

 אולם גבורודישראל צרורה בצרור החיים של האומד.. וגם כשאינה
 רשומה בספרים היא חרותה במעמקי הנפש. יסוד הגבורה הוא עצם מעצמו
 של סוד הקיום הישראלי. אין לחיות את חיי ישראל בין דתות תוקפות,
 בין מלכויות מתבצהות, בין מעמדות יריבים, בתוך מהפכות, תמיד במלתעות־
 הםכבה מבלי גבורה. אילמלא גבורה קשת־עורף זו — כלום היה בבו תכות
 לצפות לנצהון ביום מן הימים? מנערי הקנאים, אשר ״מעניהם תתתכמו
 להביא עליהם כל מיגי יםורים גוראים וקרעו את בשרם לגזרים, בדרשם
 מהם רק אתת, כי יודו במו פיהם אשר הם מקבלים עליהם עול מלכות
/ ועד , , ו״מהם לא נכנע אף אהד לבטא בשפתיו כי הקיסר אדון לו  הקיסר,
 נוער הקנאים של ימינו, השומר על חגחלת העברית במתתרת ובשבי —

 פתילה אתת היא, אשר איננה אוכלת. ואם יש ערובה — ב ה ערובתנו.

 והלב שואל: מה גורל נשקף לגבורה העברית עם תידוש תיי מולדת ?
 הנזכר. כאן להידוש הגבורה התשמוגאית, אשר גמולה לא רק במצפונה,

 כי אם גם בנצהונה?

 ״מדור לדור לא נשפך טהור מדם חורשי תל־תי״. אד לא כמורדים
 נואשים ולא כטדופי־אינקביזיציה מתים בארץ הורשים ומגינים. תוגת מותם
 היא תוגת שאול ויונתן אשר יסדו את תירות ישראל. בהייהם וגם במותם

 חם אומרים לנו: נחמו, נחמו עמי.

 בימי אבל הששה, טבת תש״א.



 מדברי הפתיחה לירח־העיון ברחוב1ת
/ הוצאת ״עם עובד״)  (הקדמה ל״מעשים ומגמות,

 בימים שהלב חרד למה שיכול לבוא בעוד חודש ובעוד חדשים על
T 

 העולם כולו ועלינו כאן בפרט — בימים אלה החליטה ההסתדרות לכנס

 מספר תברים ממקומות עבודת שונים, מפינות הארץ השונות, לנתק אותם

. ד ו מ י ט — ל ו ש  מעבודתם ומתפקידם ולכנס אותם לתודש של לימוד. פ

ה להוציא אנשים מעבודתם, מהתגוננותם, ע ש ת ה א ז  ויש להקשות: ה

 מהתבוננותם, ולהושיב אותם על םפםל הלימודים? שמעתי את השאלה

 הזאת ואף אני עצמי שואל אותה. ואומר מראש: יש שאלות אשר גם

 אם אתה משיב עליהן תשובה מספקת — עוד השאלה שאלה. התשובה היא

 שהתגוננותנו אנו איננה התגוננות פיזית בלבד; כמו כל התגוננות ויותר

, היא מצריכה תרבה ד י מ ת י מ ת נ ו ט ר ק  מכל התגוננות היא א

 התכוננות נפשית, תכונות מסוימות, השתרשות רותנית בדברים. עבודתנו

 הישובית־התגוננותית־מדינית לא היתה קיימת אילמלא אותם תאוצרות

 הרוחניים אשר עמדו ואשר הועמדו לרשותנו ואשר אנהנו ביקשגו לרשת

 אותם ולהפוך בהם. ומשום כך הלימוד דרוש לנו, בעצם, כל יום.

 ואף על פי כן אפשר היתד. השאלה צודקת אילו עשינו את עבודתנו

 כראוי כל השנים! אילו היינו דואגים לדברים אלד. בעוד זמן — יתכן שלא

ה לשבת על ספסל הלימודים. אולם הרבה  היינו צריכים דוקא בהודש ז

 החמצנו, הרבה החסרנו. ואין לדחות את מילוי ההםר, כי דוקא בשעות

 הקשות יורגש חחםר. כי עת־מבהן היא לנו, יותר מכל מה שהיד. לנו, והיא

 דורשת לא רק ״גיוסים״ (שאנו עומדים ועוד נעמוד בהם), כי אם גם

 התגייסות רוהנית אמיצה.

 אנהנו להוטים אחרי המעשה הטוב. הרימונו על נם את המעשת

 הטוב. אבל המעשה הטוב מצטרף להשבון, לשרשרת טובה, רק אם רוח

 טובה מכוונת אותו. מדוע זקוקים אנו דוקא בימים אלה, יותר מבזמנים

 אתרים, ללימוד, לעיון, וגם לשיתת־תברים מרעננת ומדרבנת? מפני

 שאנתנו — לא נעלים זאת מעצמנו — מלאים תרדה. העולם כולו מלא

 עכשיו חדדה, ואנתנו — על אתת כמה וכמת. תרדה וםהד הם שמות נרדפים,



ן ו ם ל נ צ  336 ב. כ

 אך מושגים שונים. ואל נתבייש בתרדתנו: תרדת אם לילה חרדת יוצרים
 ליצירתם, חרדת תנועת לתקנתת.

 לפני זמךמה קראתי בפיליטון יומי קטן שורות אחדות, שחביעו לי
 את הזמן ואת רגש תזמן יותר מכמה וכמה מאמרים עמוקים. םופר על
 שיתת־נשים בשוק, ואשת זקגת אתת אומרת: ״לא טוב עו^ת דיבוגו של
 עולם שהוא מתמהמה ואיגגו שולת אליגו את משיהגו! הן חרפת ובושת
 תהיה כשיבוא המשית עם הגאולה ולא ימצא עוד יהודים לגאלם, והוא
 יתזור כלעומת שבא״. מהשבת זו, כי יתכן שיבוא משיתו של עולם, משיתן
 של האידיאות הגדולות, ויתקע בשופר הגאולה על פגי עולם שהפר בית•
 עלמין לישראל — יש בה לההדיד כל לב. והרי גם יהודי מאמין, יהודי
 אמיץ, אי אפשר לו בימינו שלא ישא בלבו את התרדת: שמא יאתר לבוא...
 מי יודע אם לא יאתר לבוא לעולם כולו, אבל אם יבוא בעוד מועד לעולם

ו לא ימצא — אין זה משיתנו. נ ת ו א  ו
 לפני זמךמה נאם ראש הממשלה הבריטית — באיכותו של עם.
 אשר בכל היםורים והצרות הבאים עליו יש לו יסוד להאמין בכותו — והוא
—survive :הגדיר את תפקיד בריטניה בשעה זו במלת אתת, פשוטת ביותר 
י ם. לבריטגיה רבתי אין בימים אלה דאגה גדולה ר ב ה י א ש י ה  ל

T 

 יותר מאשר דאגתו הפשוטה ביותר של כל יצור תי: להישאר בתיים. ישארו
T • 

 בהיים — יהיה עוד מקום לתקן משתו. אם לאו — לא יתוקן שום דבר.
 תנועתגו כולה, מיום עלות העולה הראשון לארץ, משגדלק הזיק
 הראשון של תנועת העבודה, על כל המגמות והערכים הסוציאליים וההד
 מניים והתרבותיים והלאומיים הכלולים בה — פועם בה וקובע בה יצר

 כביר זה: הרצון שהאומה שלנו תישאר בתיים.
 אכן, בשביל אנגליה מספיק שהיא תישאר בחיים, ואז יבוא השאר
 מאליו, והכוחות הגנוזים והמדוכאים יפרצו אל על. בשבילנו עוד קיימת
ו חיים ז תיי־קלון, תיי־עבדות, תיי״גיטו, חמשד ל י  השאלה האכזרית: א
! וכדי שיהיה בנו הכוה לענות על שאלת זו תשובה למעשה, ? ה ל  כל א
ם מה נדרש ממנו, ע ם מה רצוננו, ולומר ל י ר ת א  וכדי שנוכל לומר ל
. ובשביל כד עלינו לגייס את כל ו נ מ צ ע  צריכים אנו קודם כל לענות ל

 כותותינו הפנימיים.
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 במלחמה הקודמת עשינו משהו. היינו מעטים ודלים, סבלנו רעב,
 ועוד יותר — מחלות, מאסרים ורדיפות. ובאותו זמן תישלנו את כוחנו
 הרותני, עשינו זאת בצורות שתות: אם בעזרה לאסירים בדמשק! אם
 בהליכת למתנות ״םוכרה״1 תורכית! אם בדאגה לפליטים ולמגורשים
 מיהודה והגליל! ואם בתסיסה רוחנית, אשר טיפחה את ההכרה העצמית של
 תנועת העבודה בארץ, את השחרור מכל אפוטרופסות בהתישבות, את
 היציאה מקרךזוית הבויה לשם עמידה בשער הישוב והציונות כהלרךהעם!
 ואם בהרתבת שטהי ההתגוננות ובהקמת הגדודים העברים. בזאת השתתפנו
 במלהמה הקודמת, בזאת יצאנו לקראת מה שהיה לאהריה. ותפקיד זה —
 תישול עצמנו — עומד לפנינו עתה במלחמה זו. ולכך גם נקרא ירה־

 עיון זה.

 אנהנו צריכים ללמוד הרבה דברים פשוטים שאיננו יודעים אותם.
 הדור שלנו, בפרט הדור הצעיר, אשר גילה בתוך עצמו כמה מעינות,
 לא הכה שרשים מספיקים ביצירה הרותבית של האומה. עלינו להעמיק
 אותם. יש לנו צורך להכיר את עברנו, וביחוד את התקופות האתרעות
 שמהן צמהה תנועתנו, ואת המסיבות המיותרות שבהן נולדה! יש לנו צורך
 להעמיק את השכלתנו הסוציאליסטית והפוליטית, ונוסף לזה יש לנו צורך
 בעבודת פנימית יותר: התבוננות בדרכנו ובדיקת דרכנו, בדיקת הכלים וגם

 בדיקת תכנם.
 לא נחפש לנו חיים קלים, לא נברח משאלות קשות. אם אנתנו נברח
 מן הקשיים, הם לא יברחו מפנינו. נצא איפוא לקראתם. אץ לדעת אם
 נספיק פה הרבה, כי דבר זה אינו תלוי בתכנית, במרצים, הוא תלוי יותר
ה כ ו ה ל ש א ו ל, וגם ל פ ת ו ר. ם יש ב  בלומדים, וגם בתנועה כולה: א
 אבל ננסח את כוחנו. וההברים שישבו יהד ללמוד — אל יבהלו מפגי
ת איננה מוגהת בקופסה, וגם כשמשיגיס מ א ק דברים. ה ו ד ב  הקריאה ל
 את האמת אי אפשר לשים אותה בקופסה. יש לנו אמת, אמת גדולה, אמת
 של ההיסטוריה העברית, של תנועת השהרור העולמית, אמודחעבודה,
 אמיתו של הפועל הארץ-ישראלי, עם יניקתו מקרקע האומה, עם יניקתו

 נ [עבודת־כפיה מלחמתית]
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 מקרקע העבודה בעולם, עם שרשיו בחזון הגאולה. האמת — אתת, והגדרות
 לה הרבת, ומי יכילנת ? אתבת האמת איננה דבר קפוא, והיא טעוגה תידוש,
 וגם רעיוךאמת טעון תידוש, לבל יעלת תלודה, טעון ראיה מלודש, כפעם
ש יום יום מעשי•  בפעם. הקדוערבדוד־הוא נאמר עליו שהוא מ ת ד

 בראשית. מכאן שאפילו מעשי-בראשית זקוקים לתירוש.

 רואה אני את תנועת הפועלים בארץ ב~37 שנותיה, רוויה מאויים
 רוהניים גדולים וגם מגלה מאמצים רוחביים גדולים. הלילה לי לומר
 שמאמציה ומאוייה מספיקים. עוד אנהנו מעטים ולא די מושרשים. ואפשר
 אין המאויים והמאמצים בושאים את פריס המלא, מפבי שעדיין לא מצאנו
 להם אפיקים ראויים. יתכן שרבים ביביבו איבם מכירים במה שפועם בהם,

 כמאמר הקדמון: ״אץ בעל הבס מכיר בנסו״.

 סיפרתי על פיליטון אהד, אספר גם על רשימה קטבה באחד הימים
 ב״דבר״. פועל מובטל אומר לתברתו: ״שנים לא במכור, יקירתי: את
 התב״ך ואת מלון הלשון העברית״. שורה של פרוזה זו יש בת משום
 שבועודאמובים של מי שלא שרד לו כלום מלבד אהבתו לאדם ואהבתו
 לתב״ד ולעברית: מהוםד־עבודה זת קרא בשם את מקורות היביקה תרותבית
 של תבועתבו. הקשר עם התב״ד איבבו רק קשר עם ספר מקודש בלבד. זתו
. במשפט זה של ן ו ז ה , זהו קשר עם ה ד י ת ע ה ר ו ב ע  קשר עם ה
 אלמובי מובטל ביטאה עצמה תבועתבו יותר מאשר בכמה מאמרים וספרים.
 מאז ״המעורר״ בלונדון ועד ה מ ת ת ר ת הציונית בימינו — הולם אותנו
 פסוק זה. לא תמיד יש בנו הכרה, מה אנו ומה מעשינו. ואפשר אין הכרתנו
 מכילה את מעשינו. אפשר יש במעשינו דבד־מה עמוק מהכרה, יש בהם
 אהבה, אהבה למה שלא גיתן להיות מוגדר במלים. ואת האהבה הזאת
 צריכה תנועתנו ללבות, אם היא רוצת לתיות וליצור. וכמה דברים יש

 לבדוק לאור האהבה הזאת.

 ידזדהעיון זכה, לפני היותו, להתקבל בביקורת. ואף אני מוצא בו
 כמה פגמים. מסופק אני, למשל, אם העבודה הרצויה ניתנת להיעשות
 בזמן קצר כל כך כאשר ניתן לרשותנו. מתוך העבודה נגלה ודאי כמה
א ת ר ן נ ת ו  פגמים. אולם פגם אחד ברצוני לציין מתחילה: יחדהעי
. הוא נתאתר מבתינת העונה התקלאית. הוא צריד חיח לבוא בעונת ת צ  ק
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 הגשמים ולא בעונת העבודה הבוערת. משמביתי בראשית דברי את חיסורים
 שעברו עלינו בהדשים אלה תביגו מה גרם לאיהור העונה. אך יש איתור
. ירוד ה נ ם ש י ר ב ע ' ב ת ו ח פ ר ל ח א ת א נ ו  אחר, חמור יותר: ח
ן של ההסתדרות מסתדר בשנת העשרים לחיי ו ש א ר  העיון ה
 ההסתדרות — בזה יש מן האיחור. והאיהור הזה, כמובן, נותן אותותיו בנו.

 הובה לספי שרעיון הירח איננו תדש בהסתדרות. הוא אפילו קדם
 להסתדרות. בשנות המלהמה הקודמת, כאשר בדקנו כמה דברים ותיכנו כמה
 תכניות, היה אותו קומץ, אשר היה תובע תנועת פועלים מאותרת, צופר.
 גם לפעולה תרבותית מאומצת. זוכר אני את הפגישות שבהן שוההבו על
 כד. דיברנו אז גם על התיאת מסורת עברית תרבותית קדומה: בימי הישוב
 היהודי בבבל, בתקופת הישיבות המפורסמות, היו שני הדשים בשנה
. לירהים אלה ם ע ת ה ל כ ש ה  (אדר ואלול, מםיימי העונות) מוקדשים ל
 היו קוראים ״כלה״, ״הדשי כלה״ ו״ימי כלה״, ולתלמידים היו קוראים ״בני-
 כלה״, ולמורים ״ראשי כלה״. ידיעותינו בענין זד, זעומות למדי,
 והתוקרים מתולקים גם בהסברת פירושו של השם ״כלה״. לא אעסיק אתכם
 בקדמוניות, ואזכיר רק שבמקור קדמון אתד גמצא כתוב: ״קבע הקדוש־
 ברוד־הוא שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגים בתורה יומם ולילה ומתכנסים
 שתי פעמים בשנה — באדר ובאלול — מכל המקומות ונושאים ונותנים
 במלהמתה של תורה״ (מן הראוי לשים לב: לא רק ״שומעים הרצאות״
 ו״רושמים״, אלא ״נושאים ונותנים במלהמתה של תורה״). גם אנתנו הלמנו
 כי נתדש מסורת תרבותית זאת ונקבע הודש בשנת שבו יוכלו האנשים,
 לאהד אהד־עשר ירהי עמל הגוף, להתמסר הורש אהד לעבודה רותנית
 מאומצת. התכונו שזה יהיה לא ליהירים בלבד, אלא ״שוד, לכל נפש״,
ל אדם עובד תינתן ההזדמנות הזאת. ובאםיפה הכללית של פועלי כ ל  ש
 יהודה, שנתכנסה ״ערב יציאת רוב ההביים אל הגדוד העברי״, אור
, הוהלם ״להמשיד ם י נ ש ש ו ל ש ם ו י ר ש י ע נ ס  לכ׳ תמוז תרע״ת, ל
 את העבודה התרבותית גם בגדוד וגם בעבודה. באפשרות הראשונת לסדר
 בארץ ירה־לימודים״. אבל כמו להרבה דברים טובים שנאמרים באביבה

 של תנועה, כן גם לזה לא נמצא גואל. עדיין לא נמצא.

 מה שאנהנו עושים עכשיו — הרי זו ה ת ה ל ה. והתתלה מצומצמת
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ע ב  וארעית. העבודה הזאת דורשת את ההיפך מארעיות: היא דורשת ק
 באנשים, בסידורים, בספרים. לא נזלזל, כמובן, במה שבעשה בתיים
 התרבותיים של ההסתדרות במשך עשרים השנים הללו. הלילה לנו! ואף
 לא נקפה את עמלם של עורכי הרצאות ושיעורי־ערב. ואף נעשו כמה
 מפעלים הקרויים סמינרים, וכןנתם — מפעלי־לימוד מרוכזים בתנועות
 הנוער, במפלגות ובגושים ישוביים, בזרמים שונים בתוך ההסתדרות. אך
ל ל  עד היום הזה לא היה לבו במיון של מפעל לימודי־תנועתי של כ
ת שובות וזרמים שובים, שיהווה קיבוץ־ מ  ההסתדרות, שבו יפגשו בני ע
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 גלויות בזעיר־אנפין, שיפגיש דורות וגילים והלכי־רות ושכבות־תרבות.
 אנהנו מתתילים ומנסים. ואל יתהלל הוגר. יתכן שקל יותר לזמן
 אנשים שלמדו בביודםפר אהד, בבי גיל אהד, בבי שבט אהד, בני ארץ
 אתת ותרבות אתת. יתכן שעבודת המורה והמחבר והמשפיע יכולה בתנאים
 אלה להיות קלה יותר. על אתת כמה וכמה שקל יותר לרכז אבשים שכולם
 בוטים להלך־דעות מסוים ומאורגבים בארגון פוליטי מסוים. שם יכול המרצה
 להיות בטוה מראש, כי דבריו יתקבלו ברצון ובהסכמה כללית. אבו בתרבו
 בדרד הקשה. לא ביקשנו להקל על המסדרים ועל המרצים. חשבבו, ראשית,
 שהמרצה ראוי לו להיפגש בקהל שיש בו מ ב ק ר י ם ן שנית, שתשוב לפתח

 ד

 את ההקשבה ההדדית, את השיהה, את התנגשות הדעות. האמגו, כי בתגאי
 עבודת הירה, אשר אץ בו ולא יתכנו בו לא ״נצהוך ולא ״הכרעה״, ולויכות
י בלבד, — יתהנכו האבשים לתתיתס להרצאה נ ו י ע  שבו יש רק ערד ר
. במקום הזה אי אפשר לחלק ת ק ו ל ת ר ולא כאל מ ו ר י  ולויכות כאל ב
 שלל, אי אפשר ״לכבוש״, אי אפשר להכריע. וממילא אין אולי מקום לליבוי
 תאוות שהן ההיפר מתאות האמת. לא קל לאהד את חיפוש האמת עם

 תאות־הבצחון.
ל ע פ ל מ ם ש י צ ו ל  אנהבו, הבאםפים כאן, הבבו למעשה ת
. המפעל הוא קצר־ימים, ארעי׳ אד לא מעט תלוי ש ד י ה ת ו ר ד ת ס  ה
 בנו — גם במרצים וגם בתלמידים — שמפעל נסיוני זה ישמש התהלח
 למפעל־קבע, מוכן, בהנהה ש״מה שיהיה בכלל״ לא יהריב את אפשרות

 פעולתנו. בהנהה זו אנו היים ופועלים.
. הקללה ב צ ע  מנםיוני אני יודע שכל מפעלי ההסתדרות נולדו ב
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 ״כי בעצב תלדי בנים״ — תלה גם על הלידות של תנועת הפועלים. אין
 ברירה, את העצב הזה צריך לקבל, דרכו* צריך לעבור וללכת. ישכת גם
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 העצב, הימורים יפוגו, ודבד־מה השוב מכל זה יקום ויהיה.
 בזמרה חתלוצית של פועלי ארץ־ישראל מראשית העליה השניה לא
 קטן הלקה של השירה הקרויה דתית. אולי יבואו פעם ויסבירו כיצד קרה
 הדבר שצעירים שיצאו מסביבה אפיקורסית ומהפכנית, הדוגלים בשם גישה
 רציונליסטית, שרים בדביקות ובהתלהבות שירי חסידים או קטעי תפילה.
 בין השירים ששרים פועלים מתוך התעוררות רבה יש תפילה בת ארבע
 מלים: ״וטהר לבנו לעבדך באמת״ — אחת התפילות היהודיות הגדולות.
 כמה דרושה לנו התפילה הזאת עכשיו, כמה דרושה היא לתנועה המוציא•
 ליסטית בעולם כולו, כמה דרושה היא לתנועת הפועלים בארץ. ובהיכנםנו
 עתה — יוצאי ארצות שונות, משבטי ישראל השונים — לירדדלימוד,
! ת מ א ך ב ד ב ע ו ל נ ב ר ל ה ט  לירדדחיים, נבקש כי אכן יקוים בנו: ו
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 א

קים״ (עמוד 30) ו ג די  ל״גלגוליפ ו

 בזה הרצאת בדל בשיעורי קיץ למודים בי״ד באב תש״א,

 8.8.1941, שלא פורסמה בהייו ולא נערכה על ידו. היא נדפסה

 אחרי מותו בחוברת ,,במפעל״ ובחוברת מיוחדת בהוצאת

 המשמרת הצעירה למפלגת פועלי אדץ־ישראל, תל־אביב,

 תש״ה. כאן ניתנת ההרצאה על פי הםטנוגרמה בתיקונים קלים.
 ז

ה מ ש ג ת ה ע ו נ ת ת כ ו נ ו  הצי

 השאלה היא, מה בעצם פירוש הדבר הציונות כתנועת הגשמה, ומדוע אוהבים

 אצלנו כל כד לתש במלה הגשמה. והרי כל תנועה רוצה להגשים את עצמה, אין

 תנועה בעולם הקיימת רק לשם ״נאה דורש״. ואף על פי כן אנחנו רואים בציונות

 צורד לבוא ולהדגיש באופן מיוחד שהיא תנועת הגשמה. נדמה לי שכאן אנחנו

 נונעים בנקודה כאובה מאד של הפרקטיקה הציונית.

 יש הלצה עממית ידועה האומרת: הציוני הוא יהודי העושה תעמולה ליהודי

 אחר שיתן כסף כדי לשלוח לארץ-ישראל יהודי שלישי. ובכן, עצם הדבר שיש

 בציונות שלבים כאלה — מישהו תובע ממישהו תרומה כספית על מנת לסייע לאחר

 לעלות לארץ, מציין דבר־מה מיוחד שקיים בתנועה הציונית.

 בתולדות הציונות לשנו חזיון אחה שצדיד לעורר בנו מחשבות: בשעה

 שהאידיאה הציונית נזרקה לעולם — היא נזרקה כתנועה של הגשמה. לא הרבו אז

 לדבר על מה שיהיה באחרית הימים, כשתקום מדינה יהודית, על זה באותו הזמן רק

 חלמו, אבל הסיסמה היתה פשוטה מאד: ״בית יעקב לכו ונלכה״. ראשוני הציונות

 הבינו את הדבר כחובה אישית. אולם התקופה הזאת היתה בעצם תקוםת־אביב קצרה

 מאה אשר נחלה מיד מכות קשות. ידועות המכות האיומות שניתכו כבר בשנים
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 הראשונות על אלה שבאו לארץ — אס בשטה היחסים עם הערבים, אס בשטח תנאי

 גאולת הקרקע ועיבודה וכר. כמובן, הם גם כשלו תחת החולשות הגדולות שלהם.

 לרובם הגדול לא היתה שום יכולת לעמוד בתנאים חלוציים כאלה שהארץ דרשה

 מהם. אבל התנועה בכל זאת נשארה בחיים. היא הביאה עליה, היא הביאה התישבות

 חדשה. אד ההתישבות ההדשה לא היתה של ״איש תחת גםנו ותחת תאנתו״. במקום

 לחיות איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מתוד עצמאות, מתוך כבוד וחירות — נעשו

 האנשים עבדים לאדמה הזאת ולפקידות הברון. אבל המכה הקשה ביותר שהוכתח

 התנועה היא שלא קמו לה ממשיכים, מנשימי דרכה — התנועה שיחררה את עצמה

 מהתסיסה שהציונות היא ענין של חובה אישית, אשר הדוגל בה חייב לנסות להגשים

 אותה. היתה זו ציונות אשר חיתה בגולה ואשר ידעה שיש לה ״תפקידים גדולים״: יש

 לה קערות של ערב יום הכיפורים, יש לה מגביות... היתה הסתגלות למציאות מסוימת,

 מציאות של יהודי הממשיד בחייו בגולה ויחד עם זה חולם איזה חלום, אשר בשבילו

 הוא מוכן לשלם מם.

 התנועה הציונית לא עסקה בהגשמה במובן של הגשמה אישית, במובן של

 שינוי סדרי החיים של איש התנועה. כל תנועה איננה רואה בדרד כלל סתירה בץ

 חייה יום יום ובין הגשמתה. נקח דוגמאות של תנועות, אשר רבים מכס בודאי מכירים

 אותן. למשל: המפלגות הפוליטיות בעולם. הן בדרך כלל אינן רוצות הרבה: הן

 עוםהות בהכנסת אנשיהן לפרלמנט, בהגנת אינטרסים שונים. אין זה דורש מהבר

 שלהן שינוי יסודי באורח חייו. אדם בתנועה כזאת, הנאמן לה ודוגל בה, אינו מרגיש

 כלל סתירה יסודית בין ההויה שלו הרגילה ובין אותו דבר שמכריזים עליו בועידות,

 באסיפות ובתהלוכות. אף בתנועות המתימרות שהן באות לשנות את המציאות, כמו,

 למשל, תוועת הפועלים בעולם, אין רואים סתירה יסודית בין חיי האדם ובין האידיאל

ת שהוא ו א י צ מ ע ה ק ר  שהוא דוגל בו. מפני מה? מפני שהאידיאל צומח על ק

 רוצה בה דק לשנות דברים מסוימים — להדום איזה סייגים, לשנות אתה משטר

 פוליטי-יורידי. כמובן, גם בתנועה כזאת האדם נדרש לפעמים לאיזה מאמצים מיוחדים,

 או למה שקוראים בלשון נבוהה ,,קרבנות״. אבל יש לומר את האמת: בדיד כלל

 דורשים את הקרבנות מהאידיאליסטים, אשר עליהם מטילים תפקידים מיוחדים. ההמון

 מסתפק בתשלום מסים בלבד. הוא נדרש למשהו יותר רק ברגעים ידועים, ברגעים

 של עליה נפשית, של מהפכות, של בריקדות. אבל בעצם גם התנועה הזאת נשענת

 על המציאות, אשר היא כשלעצמה אינה מעורערת.
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 האם גם בציונות קיים מצב כזה ? כלום יש גם לציונות אחיזה במציאות, אשר
 היהודי יוכל להיאחז בה, לחיות בה ולומר: המציאות הזאת תביא מאליה לידי הגשמת
 האידיאה הציונית ? אם בתנועות הפוליטיות והסוציאליות הטיפוסיות המציאות עצמה
 היא לא רק גורם הדוחף למשטר חדש, אלא גם הקרקע והחומר אשר ממנו יבנה אותו
 משטר, הרי בציונות אנחנו מניעים לפרובלימה, אשר תנועות אהרות בעצם אינן
 יודעות אותה ואשר בה אולי גם המפתח להבנת ההבדלים היסודיים המבדילים את
 הציונות מתנועות אחדות. הציונות, בדרד התגשמותה, אין לה שום אחיזה במציאות
 היהודית כמו שהיא — בין שזוהי המציאות היהודית המשועבדת של סזרה־אירופה
 ובין שזוהי המציאות של עולם ההתבוללות, או עולם האסנםיפציה במעדב־אירופה
 ובאמריקה. בכל אלה אין אהיזה, אשד תהפוד באופן אימננטי או באופן םטיכי את
 המציאות הזאת ותיצור בה משטר הדש. הדיאלקטיקה של התפתהות, אשר עליה בונות
 תנועות מסוימות, איננה יכולה להביא שלל לציונות. משום כד נוצרה בציונות סתירה
 פנימית עמוקה מאד — לא רק בציונות בתור תנועה, כי אם נם בלבו של הציוני —
 סתירה אשר הטביעה את הותמה המעליב, המשפיל על הציינות במשד עשרות שנים.

 ולמעשה נם הרבה תקלות שלנו בארץ כיום הזה הן פרי אותה סתירה.

 אם תשוו את הציוני הטוב בגולה, אף הטוב ביותר, אשר דגל בציונות, חלם

 עליה יומם ולילה וגם מילא את חובתו לה, לכאורה, עם הברי תנועות אהדות, אם

 תשוו את הציוני הבעל־ביתי עם הפולני הבינוני שעשה לשהרור מולדתו — תילכהו

 אולי שהציוני לא היה ירוד ממנו במסירותו, ומבחינה כספית נתן אולי יותר משנתן

 האיש הפולני הרגיל בשביל תנועת־השהרוד שלו. אבל בשביל הפולני היה זה לגמרי

 מספיק, מפני שהאלמנטים של שחרור פולץ היו נתונים בעץ. עצם הדבר שהאכד

 הפולני והאינטליגנט הפולני היים על אדמת פולין ועצם קיומם, מתוד מלהמת־קיום

 פשוטה — מוכרחים היו לאט לאט לנפץ את הכבלים ולשחרר את פולץ. בעוד

 שהיהודי, גם אם עמד מבחינה אנושית על גובה יותר גדול והיה מוכן ליותר

 קרבנות — לא שינה במעשהו הציוני שום דבר, מפני שכל חייו הממשיים עמדו

 בסתירה גמורה למה שדגל בו. ידוע שחיבת־ציון, בראשיתה, היתה נלחמת הרבה לרעיון

 של עבודת האדמה. היה זה דבר שניטע בלבבות ועורר געגועים. וכל מי שהצטרף

 לציונות ראה לפניו את היוגב היהודי ואת הכורם היהודי. והנה, אף על פי שהיה זה

 אידיאל מוסרי גדול, שגם בעל־בית חשוב ואף תקיף בעיירה דגל בו — הרי למעשה

 נשאד היהודי עוסק בכל אותן הפרנסות היהודיות המםרתיות. והמציאות הזאת עשתה
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 לצהוק את ההלום. או, למשל, היחס אל הלשון העברית: הציוני אהב את הלשון
 העברית, בין שידע אותה ובין שלא ידע. הוא רצה לטפח את הלשון העברית, אבל
 מה עשה לשם כד ז הוא היה לכל המוטב חבר ב״אגודת &פת עבר״ והיה חותם על
 עתון עברי. ידיעתו את השפה פחות או יותר היתה אולי חשובה באגודה הציונית,
 אבל בהיים לא היתה לזה שום חשיבות מעשית. בחיים היתה בשבילו השובה מאד
 השאלה, אם הוא מדבר רוםית בהברה נכונה או לא. אני זוכר יהודי אחד עשיר
 מאנשי חובבי־ציון בעיירתנו, ציוני טוב, אשד אילו חי בארץ-ישראל היה ודאי אחד
 הותיקים הנעלבים על שאין נוהגים בהם בכל הכבוד הראוי. ויהודי זה, כיון שדאג
 לגורל בנו, ולא רצה לעשותו ״בטלן״ אשר לא יצלח לשום דבר בחיים — היתה לו
 רק ברירה אחת: לשלוח אותו לגימנסיה רוסית. אבל בגימנסיה הרוסית היה אז
 ״נומרום קלאוזום״. וההוק היה כזה שילד יהודי יכול להיכנס לגימנסיה רק אם יחד
 אתו נכנסים עוד תשעה תלמידים נוצרים. מה עשה העשיר היהודי? הכנים על
 השבונו תשעה ילדים רוסים... ובכן, האב עצמו אוהב עברית, מלקק את אצבעותיו
 מלשונו של נחום םוקולוב, ואפילו יודע על קיומו של א. בךיהודה. אבל ברגע שעליו
 לסדר את חייו המעשיים נדהקת העברית אצלו לקרךזוית, והוא אינו מעלה כלל על
 דעתו לקלקל את ה״קרירה״ של בנו בגלל זה. שוב אותה סתירה משועת בין האידיאו
 לוגיה הציונית, בין הכיסופים הציוניים, ובין הפרקטיקה הפשוטה, אשר דוב הציונים
 נהגו לפיה בחייהם. משום שכדי להגשים את האידיאה מוכרח היה היהודי בבת אחת
 לקפוץ מתור מציאותו, ובמידה שלא עשה זאת ונשאר בה לא נותרו לו יותר מאשר

 פירורי האידיאה הציונית.

 היו תיאורטיקנים שונים בציונות, אשד בהשפעת השקפות מסוימות בעולם,
 שכל התנועות שאיפותיהן הולכות ומתנשמות מאליהן, מתור פרוצסים היסטוריים,
 כיון שראו שהציונות אינה מתגשמת מתוד פרוצסים כאלה, כלומר, שאין ההיסטוריה
 מובילה אל הציונות — ניסו לחפש כל מיני הסברות לענין זה, ניסו בעצם להקל על
 עצמם את הסתירה בין המציאות היהודית ובין הגשמת הציונות, ואז נוצרו כל מיני
 תיאוריות מענינות מאד, שהן פרי ההיאבקות הרעיונית הזאת. התיאוריות הללו צמהו
 בעיקר בחוגים של הנוער הציוני, אשר אולי יותר מאהרים סבל מן השקד הפנימי,
 מן המתירה הזאת שבציונות, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה אינטלקטואלית. היתה
 תנועה, אשר עכשיו יודעים עליה מעט מאד ונקראה בזמנה התנועה הםיימיםטית.
 אנשי התנועה הזאת קיבלו את רעיון האוטונומיה כאבךפינה של החיים היהודיים
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 בגולה, ויהד עם זה היו ציונים, היה להם הלום על עצמאות יהודית וחידות יהודית
 מוחלטת. השקפתם היתה: ישנה מציאות יהודית, ישנה תנועת פועלים יהודית לוחמת.
 מתור המלחמה הזאת תקומנה קהילות יהודיות מאודמות. הקהילות הללו יהיה להן
 כוח להטיל מסים והן תיצורנה בכל עיר ועיירה חטיבות יהודיות בעלות כוח פיננסי.
 הקהילות הללו תתאחדנה למין ועד יהודי גדול, סיים, אשר ןיצג את הקהילות שבארץ.
 בכל ארץ של ריכוז המונים יהודים גדולים יהיה סיים יהודי שלה: סיים יהודי
 ברוסיה, סיים יהודי באמריקה! והםיימים הללו, אשר יהיו בעלי כוה פוליטי ופיננסי
 נדול, הם אשר יקימו את המדינה היהודית וישמשו מנוף היסטורי להגשמת הציונות.
 בינתים יכול היהודי להמשיד את הייו בשקט גמור, מפני שכל מה שהוא עושה היום
 מצטרף לחשבון, אשר ביום מן הימים יביא לידי עצמאות יהודית. אנחנו עומדים כבר
 שלושים וחמש שנה לאחר התנועה הזאת, ואנשי הםיים, אשר בעצמם אולי האמינו
 ושאפו לציונות או לטריטוריה יהודית, נתבדו בכל שאיפותיהם האישיות ובאמונתם
 כי בדרד זו חכו לראות בנהמה. עצם הרעיון של הםיים איננו נוגע עכשיו להרצאת
 דברי (כל משכיל יהודי חייב ללמוד קצת את הפרובלימה הזאת, ובפרט המורים,
 מפני שהם משתמשים בספר היסטוריה הבנוי על האידיאולוגיה הםיימית — ספר
 ההיסטוריה של דובנוב. אני חושב שהגיעה השעה להעביר את התיאוריה הזאת תהת

 ביקורת חמורה מאד).

 התיאוריה השניה, אשר גם היא חפצה לראות בפרקטיקה היהודית בגולה סעבד
 לציונות, היתה זו של בדוכוב. הוא יצר שיטה מורכבת ומסובכת למדי, אשד היתד•
 בנויה על ראיית פרוצסים ידועים במציאות היהודית בגולה? אבל לא כראיה
 האופטימית של התנועה *םיימיםטית, שבכלל תיארה לעצמה איזו אידיליה, שהנה
 אין רדיפות על היהודים, אין סבכים כלכליים הדוחקים אותם מעמדותיהם המשקיות
 של התנועה הזאת, שלדידה כאילו היי הגלות עצמם יביאו לידי הגשמת הציונות.
 התיאוריה של ברוכוב ראתה את המציאות היהודית בגולה חרבה ואת הכלכלה
 היהודית נהרסת, ללא תקוה שבגלות יקום משק יהודי בריא. אבל — ״מעז יצא
 מתוק״, גם זו לטובה. יש פרוצסים המעבירים את היהודי מארץ לארץ. הכלכלה
 היהודית הוציאה את היהודים מרוסיה והעבירתם לאמריקה, ושם יצרה מרכז יהודי
 גדול, שהוא בכמה וכמה מובנים עשיר יותר וחזק יותר מאשר המרכז היהודי הקודם
 בתחום המושב. לאחר תקופה מסוימת בשל גורמים מסוימים שבהתפתחות, בשל אותה
 דחיקת יהודים מעמדתם הפועלית גם במרכזים החדשים, תהפש לה ההגירה
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 היהודית מקומות־ריכוז אחרים, וכד, בדרך זו, תגיע 10ף סיף לאדץ-ישראל. כלומר:

 אותה הגירה יהודית תביא מאליה לידי כד שההמונים היהודים יתרכזו בארץ-ישראל.

 ושוב מסקנה: אין לד מה לדאוג. יש איזה כוחות סמויים הפועלים בהיסטוריה והם

 יעבירו לאט לאט את היהודים דרד כל אותם השלבים שמהם תקום ארץ-ישראל. כדאי

 היה על יסוד החומר שנשאר לעדור חקירה היסטורית כיצד פעלו התיאוריות הללו

 בחיים. חשוב תמיד לדעת לא רק אם התיאוריה היא אמיתית, אלא גם מה היא נותנת

 למחזיקים בה ומה היתה דרכם של נאמני התיאוריה הזאת בחיים. אנחנו, למשל,

 רואים בארץ-ישראל כמה וכמה אנשים חשובים שהיו חניכי התנועה שהקים ברוכוב,

 ביניהם אנשים מהעליה השניה, כגון יצחק בךצבי. ולי השוב מאד לדעת מה היה

 גורלם בחיים של חניכי התנועה הזאת אשר הקיפה בזמנה המונים גדולים: אם הביאה

 אותם להשלמה עם המציאות היהודית בגולה, או עזרה להם להתפזר בארצות שומת,

 או ריכזה את רצונם הרבולוציוני הציוני והביאה אותם לארץ-ישראל. לאהד שנים

 רבות יש ענין להתעמק ולהתבונן כיצד כל הקונצפציות הללו הלכו ונתבדו מבחינה

 ציונית.

 אם לפני עשרות שנים עוד אפשר היה להשתעשע בחלומות כי מן המציאות

 היהודית כמו שהיא — בלי מעבר קטסטרופלי ובלי קפיצה — יכולה לצמוח ציונות,

 הדי בימינו הדבר הזה הוא חסר שחר לגמרי. גם אחרי המלחמה הקודמת, כשארץ־

 ישראל היתה, לכאורה, דבר שבעובדה, — לא עוד היתה זו אותה ארץ שממה שהיתה

 בימי ביל״ו ויצירת ראשוךלציון, ואפילו לא מה שהיתה בימי העליה השניה, וכבר

 אפשר היה למצוא בארץ-ישראל כמה וכמה אפשרויות קיום שלא היו קודם, — ואף

 על פי כן, הציונות בהמוניה חזרה אל מה שהיתה קודם, כסי שתיארתיה לפניכם,

 בדמות בעל״הבית הציוני מלפני ארבעים שנה ביחסו לחינוד ילדיו, ביחסו ללשון

 ולספרות העברית, חזרה לאחר מהפכות ולאחר המלחמה העולמית ובצורה חריפה

 יותר. בנדון זה גם הקטסטרופות לא שינו הרבה מן המנטליות של איש המציאות

 היהודית. אם קישינוב ב־1903 זיעזעה את העולם היהודי, הדי הטבח של אוקראינה

 בי1919 עם מאתים אלף החללים שלו לא שינה את אפיה של המציאות היהודית!

 ולכאורה אפשר היה לראות לאחר המהפכה האוקטוברית מה קרה להון היהודי ולמעמד

 הבינוני היהודי ברוסיה. אבל עוד נמשכה כל אותה הצביעות הפנימית, או אם תרצו:

 כל אותה הסתירה הטרגית, אשר עשתה את הציונות לדבר שפתים, לתנועה לא־

 רצינית, שאינה מעוררת כבוד בלב אנשים. המציאות היהודית היא במהותה במידה
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 כזאת אנטי־ציונית, והיהודי החי ומושדש במציאות הזאת הוא במידה כזאת אנטי״
 ציוני, ששום לקח לא לימד אותו, גם לא הלקה של היטלר. שליחים שובים שהיו
 בגולה סיפרו בנדון זה אניקדוטות ממש. שבועים לפני כניסת היטלד דיבד בחוד ארץ-
 ישראלי עם בעל תעשיה בוינה — ציוני נאמן מאד — על השקעת כספו בארץ־ישראל
 וכמעט שאמר לגמור אתו, לבסוף קיבל תשובה כזאת: איד יכול אני לנסוע עתה
 לארץ־ישראל ולהעביר לשם את הוני, והדי שם מאורעות?! סיפורים דומים סיפרו
 גם מהולנד, מבלגיה ומצרפת, ולא על יהודים סתם, אלא על יהודים העומדים בראש
 התנועה הציונית במקומם. כל זמן שהמציאות הזאת לא נחרבה אץ היהודי מוכן
 להיפרד ממנה. יש פתגם רוסי האומר: עד שלא ירעם הרעם לא יצטלב האכר.
 והיהודי, עד שלא יחרב כולו, לא ילמד את הלקה הציוני, אשד הוא דוגל בו כל

 הימים ואשר הוא מטיף אותו לאחרים.

 הסתירה הזאת מילאה תפקיד םטלי בתולדות הציונות. ולא רק מבחינה זו
 שמנעה את האנשים לעלות ולהעלות את אמצעיהם, אשר יכלו לבנות בהם באדץ*
 ישראל משק ותעשיה, אלא גם מבחינה אחרת חשובה יותר. אידיאה כמו הציונות,
 הדורשת מדוגליה גם הרבה אמונה, גם ראיה של הדברים שאינם נראים בנקל ואמונה
 כמעט בבלתי-אפשרי לפי השכל הישר, אידיאה כזאת דורשת מן האדם שלימות —
 שלימות עם תנועתו ושלימות עם עצמו. לשם הגשמתה דרוש טיפוס כזה היודע
 להינתש מן המציאות. והנה, במידה שהיה ביהדות אלמנט אנושי כזה הדי בראותו
 את הציונות בגילוייה — היה מוכרח לנער את חצנו ממנה. הוא לא יכול היה להשלים
 אתה. מי שיבוא לחקור את תולדות הנוער היהודי במשד ששים שנה מזמן ביל״ו,
 או את תולדות האינטליגנציה היהודית בשגיאותיה, בטעויותיה, בהיאבקות שלה,
 וירצה לעשות זאת כחוקר ולא כאיש־מפלגה — יראה תמונה משונה מאד: הוא יראה
 כיצד אבדו לנו טובי האנשים. יכולים למצוא בין הביל״ויים אנשים אשר הלכו
 מאתנו, אשר פתאום נעקרה מלבם האמונה בציונות. יש כאלה שהתיאשו לגמרי
 מהציונות. אבל יש כאלה אשר לאידיאה עצמה שמרו אמונים, ביניהם אחד אשר עשה
 הרבה מאד בשביל הסוציאליזם היהודי באמריקה ואחר כד בא להיקבר בגדרה —
 ד״ר מינץ. ומאז, בכל השלבים של התנועה, החל מאנשי ביל״ו ומהתקוםות שאהריהם,
 מחבורת הסטודנטים הלאומיים בברלץ, שמשורותיהם יצאו מוצקץ ושמריהו לוין,
 ובתור כל אגודות הנוער, תמצאו אנשים שעזבו אותנו, וביניהם לא דק סתם נספחים,
 אנשים קלי־דעת, העוברים ממחנה למחנה בקלות־ראש - אלא גס אנשים בעלי
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 שרשים עמוקים מאד בציונות, אלא שהיו להם, כנראה, איזו צרכים, אשר הציונות
 לא סיפקה א1תם.

 את האבירות הציוניות אפשר למצוא גם בשורות ה״בונד״. מי שילך פעם
 להקור את תולדות תנועת ה״בונד״ מראשיתה יראה שהיו בין מיםדיו שני טיפוסים
 אנושיים: טיפוס אחד של אנשים שגמרו בית־מדרש למורים בוילנה, ואשר בעצם
 השכלתם העברית היתד. עלובה מאד. זה היה הטיפוס הבונדאי הרגיל. אבל בתוך
 אבות ה״בונד״ היה גם טיפוס אחר לגמרי — אנשים שהיו יוצאי החדר והישיבה, אשר
 מילאו את כרסם השכלה עברית, ואף היו בנעוריהם חברים ל״שפה ברורה״ ולאגודות
 חובבי־ציון. כל ימיהם היו קשורים בשפה העברית, אלא שהציונות בגילוייה אז,
 בשאננותה וחוםר-ההגשמה שלה ובחוסר יכלתה לצאת מהמציאות — דחתה אותם
 ועשתה אותם שונאים לה. בין אלה היה אדם אחד, שהוא בעצם סמל לאותו טיפוס
 של אינטליגנט יהודי, אשר נקלע בין חיבודציון לבין סוציאליזם והיפש ביניהם את
 הםינתיזה — שמו א. אמשטרדם מויםבםק, גיסו של ראובן בריינין ו הוא, בעצם, אשר
 חינד את ראובן בריינין לחיבת־ציון. היה זה אדם בעל השפעה גדולה מאד ובעל הוש
 עממי מובהק, אשר לשם הפצת השכלה בעם נעשה ״פקנטרגד״. היה חבר ״בני־
 ציון״, ומבחינה מוסרית — אבי הבונדאות. היה קורא הרצאות בהיסטוריה היהודית,
 אם היא ניתנת או אינה ניתנת להסברה מבחינת השקפה &רכםיםטית. הוא חיפש את
 הםינתיזה של שחרור לאומי וסוציאליזם ולא מצא אותה בתור הציונות. עוד טיפוס
 מיוחד במינו באינטליגנציה היהודית, שהוא אחד בדורו — חיים ז, י ט ל ו ב ם ק י.
 הוא מספד באוטוביאוגדםיה שלו כיצד היה, עוד בשנות השמונים, נתון לשתי השפעות
 שונות: השפעת התנועה המהפכנית הרוסית, שנושאיה ברחוב היהודים דגלו
 בהתבוללות, והשפעת המשיכה לחיבת־צלן, וכיצד הצורה של חיבודציון והרפדזנטציה
 שלה בעירו, דחו אותו כל פעם שניסה להתקרב. אמנם, אינני מציע את ז׳יטלובםקי
 בתור פוסק אחרון אפילו ביחס לבעל־הבית היהודי, וקרוב לנדאי שראה הרבה דברים
 באור מוטעה לגמרי. אבל אין ספק שהוא היה אחד הצעירים המחוננים ביותר ואחד
 הנציגים החשובים ביותר של האינטליגנציה היהודית בשנות השמונים, אשד בודאי

 בזמנו עמד על הגבול לנסוע לארץ-ישדאל ולהיות בה פועל הקלאי.

 טיפוס אהד לגמרי, אשר בעצם היה צריך להיות איש שלנו, היה המשורר
 היהודי הגדול אברהם ללםין — בךגילו של ביאליק ומשורר לאומי במידה גבוהה
 מאד, אשר מעטים כמוהו בין המשוררים העברים. והוא, עם כל הירושה הרוחנית
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 הגדולה, שקיבל בוולוז׳ין, לא יכול היה בשום אופן להישאר בתחומי הבעל־ביתיות
 היהודית והלך ל״בונד״ — הלד כאיש הרעיון הלאומי ונלחם הרבה באנשי ההתבוללות
 ב״בונד״. לכאורה לא השאיר ל:םין אבן על אבן מכל הבנין הרעיוני של חבריו, אבל
 דבר אחד קיבל מה״בונד״: את שלילת הציונות. ושוב, לא שלילת האידיאה הציונית,
 כי אם שלילת הטיפוס הציוני. חברו של ל:םין, אשר היה לפנים איש ״שפה בדודה״
 במוסקבה, אחר כך אהד ממיםדי ה״בונד״ ולבסוף חזר לציונות, הניח לנו דוקומנט
 ספרותי הראוי להיכנס לתולדות חיבת־ציון, זהו תיאור של בעל־הבית היהודי, הטיפוס
 האידיאלי של חובב־ציון בזמנו, שדי היה לראות אותו כדי לברוח ממנו כמטחוי-
 קשת. בזה אינני רוצה לומד כי חלוקת החומר האנושי ביהדות היתה כזאת שכל מי
 שהיו בו גבורה ועוז — עבר למחנה הלא־ציוני, וכל אלה שנשארו בפנים היו במובן
 האוב:קטיבי האנושי מן הנמושות. אבל אין ספק שהיה משהו דומה לדבר הזה. כל
 אדם אשר נשאר בפנים מוכרח היה להיאבק קשה מאד עם עצמו. אפילו אנשים כמו
 מוצקין ושמריהו לוץ לא על נקלה עלה גם להם להישאר במחנה הציוני בימים ההם.
 ואדם כמו נחמן םירקין — כל נעוריו עברו עליו במלחמה הזאת: מצד אהד שלל את
 העולם המתבולל מבהינת קטנותו הרוחנית בעיניו, מצד אהד היה כולו זר לעולם

 הבעל־ביתי ושלל את יסודותיו.

 מצב זה של היאבקות נמשך בציונות גם במשר כל תקופת הרצל. הרצל, אמנם,
 נתן לאידיאה כנפים, פתח אפקים חדשים ונתן לה גם צורה אירופית ומושכת יותר.
 אבל בעצם מה הוא אמר לציונות? הרצל, כאיש אירופה, אשר ידע חשיבותו של
 מיטינג טוב, של קונגרס ודמונםטרציה טובה, והבין את הערר של גיוס דעת־הקהל,
 דרש גם הוא מן האיש הציוני דק שקל ומניה של אוצר התישבות היהודים. בעצם
 הסתפק במועט, מפני שסבור היה שהכל יושג ממילא כשיושג הצ׳ארטר. ברגע הראשון
 הלהיב הדבר הזה מאד את הנוער היהודי. ואילו באמת הושג הצ׳ארטר לאחר שנה־
 שנתים היה בנםיונות הדיפלומטיים של הרצל כדי להזין תנועה גדולה. אבל
 הדיפלומטיה הזאת לא הביאה שום הישגים ממשיים. ושוב בא הצעיר היהודי ושאל
 את עצמו: מה אפיה ומה משקלה המוסרי של התנועה הזאת. יוצאי אודיםה אולי
 יזכרו את ט פ ר, אהד מתלמידי אחד־העם, אישיות מקורית וכולו טבול ביהדות במידה
 בלתי־רגילה. האדם הזה, לאהד מספר שנים של היאבקות הרצליםטית—אהד־ד״עמית
 עשה את הקפיצה הגדולה, כשם שעשוה מאות אנשים פתות בולטים ממנו, אשר רבים
 מהם הכרתי גם הכרה אישית. הם, למעשה, לא שכהו את הגידםה דינקותא, את היחס
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 לתרבות העברית, לםפדות העבדית ולחלומות הציוניים. אבל התנועה הציונית במידה

 כזאת לא עוררה כבוד, ובמידה כזאת דחתה בהרכבה הסוציאלי, שלא יכלה, עם כל

 צדקתה הרעיונית, לשמש מרכז־משיכה רוחני.

 מצב הציונות שונה באופן יסודי על ידי העליה השניה. זכותה של העליה

 השניה אינה דוקא בזה שפעלה כד וכד והישגיה היו כד וכך. יתכן שפעלה מעט מאד,

 והישגיה לא היו גדולים כל כך ויתכן שמכמה וכמה בחינות יש מקום למתוח עליה

 ביקורת גדולה דוקא מבפנים. אני, למשל, סבור שעליות אחרות הביאו כוחות

 הרבה יותר גדולים משהיו בעליה השניה. אבל מבהינה איכותית היה משהו בעליה

 השניה, אשר שינה באופן יסודי את עמדתה המוסרית של התנועה הציונית.

 העלית השניה הבינה דבר אחד, אשר ציונים טובים ביותר ומורי הציונות

 מרחיקי-דאות לא הבינו. הם לא הבינו מה שהבינה נערה פשוטה, שהתגלגלה אז

 באניה שהפלינה מאודיםה לארץ־ישראל. היה זה אולי פרי השפעת המהפכה הרוסית,

 אשר לה נתן האדם הדוגל בה את נפשו ומאודו, כמו שתנועת ביל״ו היתה בשעתה,

 במובן ידוע, מושפעת מתנועת ,,נרודניה ווליה״, אשר שימשה מופת לישראל בלקינד

 וחבריו, וכמו שההתקוממות בבולגריה שימשה מופת לאליעזר בךיהודה. אם שינוי

 רדיקלי בהיים והגשמה חמורה מאד של העקרונות, אשר עליהם נלחמים, הם לתנועות

 אהרות ענין שאינו נדרש כלל מההמונים, כי אם רק מיחידי־םגולה שמעמידים אותם

 על נם (מנהיגי התנועות העממיות הגדולות, של תנועת הפועלים ושל תנועות־שחרור

 לאומיות, מעולם לא דרשו הרבה מההמונים, אלא מיהידי־םגולה) — הרי אנשי

 העליה השניה הבינו שהציונות לא תתגשם לעולם אם היא לא תשנה מיסודה את

 המציאות היהודית.
 הנה קיים אצלנו ויכוח מאד לאיהוגן, לדעתי, על המושג שלילודהגלות.
 אתם יודעים שבהרבה חוגים אנטי־ציוניים וגם ציוניים מבטאים את חמונח ״שלילת•
 הגלות״ כמעט ברגש של בוז ורואים בו שוביניזם של שבט הרוצה להיפרד מעמו,
 אשר אינו אהוב עליו. הם אינם מבינים ששלילת״הגלות אין פירושה שלילת יהודי
 הגולה והתעלמות מן הגולה היהודית, כי אם פירושה הכרה עמוקה שהגלות איננה
 נותנת דרך לאדם היהודי לזקוף את קומתו. והאמונה של ,,נצח הגלות״ בימינו היא
 לא דק אמונה של אנטי־ציונים כי אם גם של חלקים גדולים בציונות. תמצאו אותה
 בהרבה מאמרים של פובליציסטים עבדים עד כדי כד שמותר לומד, שאם לפני עשר
 שנים היו ליהודים האדוקים שלושה־עשר עיקרי אמונה — הרי עכשיו ישנם ארבעה־
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 עשר: ב1םפה האמובה בבצח הגלות. לו, לפחות, פירשו את שלילת־הגלות שלבו
 כאוטופיה, כשאיפה אל הבשגב, אל הבלתייאפשדי — אבל מפרשים אותה באופן

 מכוער מאד: בהתעלמות מיסורי הגלות. את הפירוש הזה צריך פעם לעקור.

 העליה השביה שללה את הגלות באופן םוביקטיבי. כלומר: אם אבי ציוגי הרי
 אינבי יכול לחיות בגלות, וכמה שלא אצדק בגלות — לא אגיע שם להגשמת אותם
 הדברים שאבי רוצה בהם. מצד זה הצלבות, אשד היתה לכל העולם במשך קרוב
 לשלושים שבה תבועה פילבטרופית למחצה, עם תוספת רומבטיקה לאומית, שאספה כסף
 בשביל אחים מםכבים, ואשר דיברה גדולות והטילה חובות קטבות מאד — גילתה
 פבים אהדות, שיש בהן איזה כוח להביא את באמביה למשהו גדול, למשהו יסודי.
 אמבם, זה תפס דק חלק קטן מאד בציובות, אבל ההלק הזה, אשר לא כתבו ולא סיפרו
 עליו הרבה, כבר בתן אפשרות לדאות את הצלבות כולה באופן אהד משראוה קודם.
,  במידה שהמגמה להפוד את הציובות מעבין סתמי המדבר אל כלל ישראל לעבין אישי
 המדבר לכל יחיד בישראל, הלכה וגברה בציובות — חלד ובשתבה משקלה המוסרי
 באופן במרץ מאד. כל עוד תהיה גלות וכל עוד כוהה של ארץ־ישראל לא יהיה בו
 כדי לחסל את הגלות, אלא היא בעצמה תהיה זקוקה ליביקה מהגלות — אץ כל ספק
 שבציובות עוד תיאבקבה שתי המגמות. היה זמן ובושנו מפבי תבועות אחרות, אשר
 להן גיבורים ההולכים לסיביר ואבשים העוזבים את המעמדות הגבוהים אשר השתייכו
 אליהם והולכים אל האכר הרוסי והיים אתו. אמבם גם אז ביקדבו את התבועות ההן
 ולא לגמרי הזדהיבו אתן, אבל ראיבו תמיד לפביבו את הטיפוס של האיש המגשים
 שנתבו לעולם והבטבו עליהן, אם לא ברגש של התבטלות, הרי לפחות ברגש של קבאה
 עמוקה. אבל מאז עלתה הציובות על פסי ההגשמה. בשלושים השבים האהרובות עשתה
 את ההגשמה לעבץ לא של יחידייםגולה, כי אם של הצעיר הביבובי בישראל, ולא
 רק של הצעיר הביבובי בלבד. הדבר חדל להיות, כמו שהיה בהלומו של אוםישקין,
 שצעירים יהודים יתבדבו למשד שלוש שבים לשרת את עמם ואחר כד יחזרו לגולה
 ויעשו ציובים ככל הציובים. מגמת ההגשמה בצלבות יצרה אבשים אשר במשד עשרות
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 שבים חיים את חיי הציובות. הם לא ראו בחייהם בארץ־ישראל הבאת קרבן לעם,

 אלא יצרו לעצמם בה מציאות חדשה. ואם עכשיו רואים אבו אבשים מדאשובי העליה

 השביה המתבדבים לצבא ושולחים את בביהם לצבא ומקפידים במיוחד על כך שבביהם

 לא יצאו, חלילה וחם, לחיים קלים, מחוץ לחיי עבודה, — הרי אבהבו מביבים, שלא

 היתד! זו מין תבועה ארעית חולפת, כאשר יקרה לפעמים בזמן מסוים בהשפעת
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 מאורעות עולמיים גדולים, כי אם היתד! זו תנועה אשר נעשתה חלק של חניה ציונית
 חדשה.

 המפעל הציוני היה במשך עשרות שנים נתון לביקורת קשה מאד של מומחים,
 אנשי־פיננםים ואנשי־כלכלה. לא זו בלבד שהם שללו מעשים מסוימים שראו בארץ־
 ישראל, בין אם היו טעונים ביקורת ובין אם ?או. אלא לא האמינו שאותו טיפוס
 אנושי שקם מן המציאות הארץ־ישראלית יהיה מסוגל לבנות מפעל בריא מבחינה
 משקית, על כל פנים מסוגל לבנות משהו בעצמו בכוה רצונו, בלי השגחה
 אפיטדופםית ובלי הדרכה מהחוץ. לדעתי, היה זה מועיל ומענין מאד לקרוא את כל
 הביקורת שניתכה על המשק הארץ־ישראלי במשך עשרות שנים ואת כל הנבואות
 הרעות שניבאו עליו ולראות כיצד פרוגנוזות כלכליות וסוציאליות נבחנות בהיים.
 מה אמרו על מפעל הקבוצה אז ומה אומרים עליו כיום הזה ן ומה אמרו לנו מומחים
 על ההתישבות ההררית ? הרי באו מומחים גדולים ודרשו לחסל את קרית־ענבים ואת
 כל ההתישבות בסביבות ירושלים, מפני שאי אפשר לעשות התישבות בהרים. והן את
 כל הביקורת הזאת כתבו לא אנשים סתם: ביניהם היו גם אנשים כמו םךבץ׳, דה־לימה
 ואחרים. השאלה מה השיג היסוד ההלוצי המגשים ואילו שאלות מעשיות פתר בבנין
 הארץ — יש בה ענין רב, ומאד כדאי להשוות ולחקור כיצד פתרו שאלות חמורות

 אלמנטים פיונדיים בארצות שונות אחרות.

 אבל אותי מענינת לא רק שאלת הרכוש שנוצר על ידי מגמת ההגשמה,
 כי אם גם שאלת האדם שנוצר תרד כדי זה. מכל השאלות החברתיות מסובכת ביותר
 שאלת שינוי הטיפוס האנושי. שנות חייו של אדם אינן מספיקות לקבוע הלכות בענין
 זה. אבל יש דברים הבולטים במידה כזאת שמותר לציין אותם. הזיון מפתיע הוא,
 כשבאים למשק יהודי ורואים בו את הילד, באיזו מידה הוא עולה על הוריו מבחינה
 גופנית — וביחוד לאחר כל מה שסיפרו לפנים בגולה על ההשפעה לדעה של האקלים
 באדץ־ישראל. והרי היתה השקפה מקובלת באירופה שעצם ההליכה מאירופה לאסיה
 זהו דבר ריאקציוני. רק לפני זמן קצר קראתי מאמר של קומוניסט יהודי זקן, אדם
 בעל מוח הריף מאד, שבו הוא מתפאר בנצחונו בויכוח עם מוצקין וםירקין (בשנות
 התשעים בברלין) בנימוק כי הנה הציונים רוצים להעביר יהודים מאירופה לאסיה. גם
 לאחר חמישים שנה הוזר האיש מתיר גאוה, כי הנה מצא את הנימוק המשכנע ביותר
 נגד הציונות. נדמה לי כי כל מי שראה מקרוב את הצעירים היהודים בגולה —
 בגלגולים שונים, במפלגות השונות, ובחייהם בגימנסיה, בישיבה ובאוניברסיטה —
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 ומתבונן עתה ליצירה הקולקטיבית של ד.פ1על בארץ־ישראל מוכרח להסכים שמבחינת
 השבהת הטיפוס היהודי, ומבהינת כמה וכמה תכונות אנושיות חיוביות — מגמת
 ההגשמה פעלה משהו. התנאים בגולה לא היו נוהים לגילוי כוהותיו הנפשיים של
 היהודי והוא היה מוכרח לדכא בקרבו כמה וכמה תכונות. במציאות האדץ״ישראלית
ד ולאהרן שר  החדשה ניתן מקום לפתח תכונות אלה. ניתן מקום לאלכסנדר ז י י
 להיות מה שהיו. בכננה אינני מןכיר את האנשים המפורסמים יותר. בנדון זה חשוב
 בהרבה האיש האלמוני בארץ בכל מקום שהוא — אם בנהלל ואם בטירודצבי ואם
 במקום אחר — אשד המתבונן בו רואה שכבר נתגלו בו תכונות אנושיות וסגולות
 נפשיות כאלו אשר לא היו מצויות ביותר בגולה ואשר הועלו כאן למדרגה הגבוהה
 ביותר. עלי להודות שאינני נוטה להפריז בדבר הזה. היה זמן שהאמנתי כי נשתחרר
 כאן מהרבה תכונות שדבקו בנו, לא רק בשנים קדומות, כי אם גם בדורות האהרונים.
 האמנתי שנוכל להעלות את הציבוריות היהודית בארץ על רמה אחרת לגמרי משהיתה
 בגולה. עלי, לצערי, לומר, שהדבר שנתן יסוד להאמין עם התגבשות העלית השניה
 וראשית העליה השלישית, עודנו רהוק מאד מלהתגשם. ובכל זאת מותר לגו לומר
 שנתגלו גם הרבה סימנים טובים, אשר, אם לא יתבדו במשד הדוד הזה, יכנסו אולי

 אצלנו כאלמנטים הקובעים את הישוב העובד בארץ.

 השאלה המעשית הגדולה, אשר צריכה, לדעתי, להעסיק גם את המורה העברי,
ש את המגמה הזאת של הציונות כתנועה מגשימה. אפשר אמנם ר פ  היא: איך ל
 לפרש אותה באופן רדיקלי, אבל פשוט למדי: הגשמת הציונות פירושה עזיבת
 הגולה. ואכן, אין הגשמה ציונית בלי יציאת הגולה. אבל האם ברגע שאדם עובר על
 סף הארץ הוא כבר ממילא מגשים את הציונות? האם בהצטרפותו למציאות
 הארץ-ישראלית, בעצם עבודתו והיותו פועל, ובעצם היותו מורה או סוחר — הוא

 כבר שותף לבנין ולהגשמת הציונות, או שאנו תובעים ממנו תביעות נוספות ז

 ההשקפה שהגשמת הציונות נגמרת עם עצם בוא1 של אדם לארץ היתה מצויה
 גם בקרב ציבור הפועלים בשנותיו הראשונות, ואין צדיד לומר שהבעל־ביתיות
 היהודית כולה והאידיאולוגים שלה אחזו בחזקה בתפיסה הזאת. אילו היה באמת
 הפרוצס של התגשמות הציונות כפי המתואר ב״מדינת היהודים״, אילו היה זה ענין
 של יציאה מהגולה בבת אהת או לפהות במשד תקופה קצרה, והאנשים היו מוצאים
 הכל מוכן לפניהם ונכנסים מיד לתור מסגרת מסוימת — יתכן שהשקפה זו היתה

 נכונה במובן ידוע.
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 אנחנו ההיים כאן יודעים יפה שהציונות לא התגשמה, אם כי פתרה באופן
 לבורטורי שאלות ממדרגה ראשונה. כדי שיוכל לקום דבר חדש צריכה לעבור תקופה
 מסוימת של נםיונות. התקוה הראשונה של הגשמת הציונות היה האדם היהודי.
 השאלה היתד! אם האדם היהודי מסוגל לבנות מולדת ולהיות מישב או אינו מסוגל ז
 אם תעיינו בספרות העברית שעסקה בשאלות הציונות, תראו שלמעשה היתד, כולה
 נתונה לפרובלימד, הזאת ובצורה רצינית מאד. כבר אז, לפני חמישים שנה, הבין
ת הפרובלימה הגדולה הזאת ובסיפורו ,,בימי הרעש״, א ם י ר פ ם - ר כ ו י ם ל ד נ  מ
 בתיאור של ר׳ ליב בדרכו לארץ-ישראל תפס את הנקודה היסודית. וכן גם י. ח.
ד העלה בכל החריפות את השאלה אם יש בנו הכוה לבנות משהו אם ?או. את נ ר  ב
 הדבר הזה הסביר יפה מאד גס מ. י. ב ד ד י צ׳ ב ם ק י במדור ״עם וארץ״ ־־ שאני
 ממליץ לקרוא אותו — בו הוא מגלה את הסתירה האיומה בין החול והקודש בחיים

 היהודיים, בין השאיפות הציוגיות ובין חוסר כל דרך להגשמתן.

 השאלה הציונית הגמלה היתד, שאלת האדם החלוצי. ומותר לומר ששאלה זו
 נפתרה. גידול הגזע האנושי הזה הוא אולי ההישג הציוגי הגדול ביותר. אין זאת
 אומרת שהפתרון הלבורטודי הזה פירושו הגשמת הציונות. בתור תנועה אנחנו עכשיו
 נתונים בהיאבקות הגדולה ביותר עם מכשולים. הננו יודעים על זה עתה מעט מאד,
 הכל סגור ומסוגר, הארץ נתוקה מהעולם, ואף הידיעות המגיעות אלינו הן זעומות
 מאד. אבל אין שום ספק שברגע זה נמצאת הציוגות אולי במצבה החמור ביותר,
 כאשר לא היתד, לא בימי ג׳סל פחה, לא בימי אוגנדה ולא בימי המשברים הגדולים
 ביותר. אם הציונות רוצה להיות תנועת הגשמה צריד שיהיה בה הכוח להילחם נגד
 המכשולים הללו. אילו כבר נמצאנו בםטדיה כזאת שהמציאות עצמה יש בה משום
 משען מספיק לתנועה בהיאבקותה, יתכן שהיינו אומרים: הדבר נגמר, אין יותר
 לדבר על ציונות מגשימה. אבל כיון שהמציאות שלנו עדיין עומדת ותעמוד בשנים
 הקרובות, אולי במשד דור שלם, בנםיונות החמורים ביותר שעלו פעם בגורלה, הרי
 שאלת ההגשמה ושאלת חינוד טיפוס אנושי חדש לקראתה תהיינה אולי שוב מכריעות

 בגורל הציונות, כפי שהיו בימי אוגנדה והעליה השניה.

 מכל ההישגים שלנו בארץ הדי תחיית השפה העברית היא ההישג הגדול
 ביותר. אלה שגדלו בתקופה שהעברית נעשתה עובדה לא יבינו כלל את כל עוצם
 ההישג הזה. הם לא יתפסו כלל כי עוד לפני עשרות שנים נראה הדיבור העברי
 כדבר מגוחד גם בעיני אלה שרצו בו, גם בעיני טובי הסופרים העברים. קשה עכשיו
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 להאמין באיזו מידה הסופדים העברים היו דחוקים מהאמונה בדיבור העברי, ובאיזו
 התנגדות עמוקה נתקלה העברית לפני עשרות שנים לא רק בין האנטי־ציונים ואויבי
 העברית, כי אם גם בין אותם חוגי הצעירים היהודים אשר ינקו, בעצם, ממקורותיה.
 והנה מי שרואה לפניו את בית־הםפד העברי כעובדה ואת כיבושי הלשון יכול לפעמים
 לומד: הישג עצום. דבר אשר חלמנו עליו במשד דורות השגנו אותו, למעשה, במשד
 תקופה קצרה, בערד. אבל לי יש בענין זה ספיקות רבים מאד. חוששני שאנחנו
 מתקרבים כאן לאותו המצב של בעל־הבית היהודי בגולה שתיארתי לפניכם. האב
 הדואג לעתיד ילדיו יודע שםידורם ועמדתם בחיים קשורים בידיעת אנגלית. והצעיר
 היהודי בארץ סיפורים של ״פינגוץ״ נושרים מחיקו בכל מקום שהוא בא. אף שבית־
 הספר העברי גדל והלד ואף שספרים עברים נדפסים לאלפים — באה בארץ תמורה
 במובן זה. ואינני מדבר כרגע על התמורה שבאה בעקב גלי העליה האחרונים, שלא
 נקלטו עדיין. מאלה אץ סכנה צפויה לנו. אבל האץ אתם רואים שהקשרים של
 הצעיר העברי והצעירה העברית ללשון הם קשרים לא אמיצים למדיו האם ערכתם
 פעם משאל בין תלמידי בית־הםפר, מה יחסם לספרות העברית המקורית? בארץ
 עומדת נגדנו ציביליזציה עצומה, ההולכת ופורשת את רשתה על הנוער היהודי, ואשר
 ההצלחה החמרית של צעירים רבים תלויה בה. אינני מתנגד לזה שהנוער ידע עוד
 שפה מלבד עברית. אבל הלהיטות לאנגלית, לפי מצבנו בארץ, חותרת תחת אשיות
 ההברה שלנו. והשאלה היא, אם החינוך העברי הוא רק ענינם של ״בטלנים״ או
 קנאים היושבים בכפר, שהם, מה שקוראים בלועזית, ״ולט־פרמד״, אנשים שאינם
 בקיאים בהויות העולם, או זהו ענין השייד לכולנו. היה מענץ לערוד חקירה פה
 מספר הספרים העברים ומה מספר הספרים הלועזיים הנמכרים בארץ. אפשר גם
 לעשות דבר פשוט יותר: השבון הספרים העבדים והלועזיים הנמצאים בספריות
 הפרטיות בעדים ובמושבות. אפשר גם לעשות השבון מהו השימוש בספריות בספרות
 עברית ומהו השימוש בספרות לועזית. הנה גם בנקודה זו, שהגענו בה להישגים
 מסוימים, עודנו נמצאים בתקופה של ראשית־הגשמה ולא בתקופה של נצחון. אבל

 ישנם דברים חמודים יותר ומסוכנים יותר מבחינת ההגשמה.

 בגולה בכינו הרבה מאד — ועל זה בכו גם ציונים וגס לא־ציונים — על
 ההרכב הסוציאלי שלנו. במחקרים הסטטיסטיים הראו שההרכב הסוציאלי שלנו איננו
 בריא! יש לנו מספר בלתי מספיק של הקלאים ושל אנשים העובדים בענפי־היצור
 העיקריים, והרבה מאד — בענפי־יצור התלויים על בלימה, או מחוץ לכל יצור ממשי.
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 השאלה הזאת העסיקה במשך עשרות השנים האחרונות כוחות עיוניים ומעשיים רבים

 מאד, ולא העלינו הרבה בדבר הזה. היתה ארץ אהת — אמריקה — אשר בה, בזמן

 ידוע, כמעט כל מהגר יהודי נעשה פועל. שמחנו כי הנה היהודים דק יצאו מתחום-

 המושב לארץ חדשה וכבר יש בה מאות אלפי פועלים יהודים בתעשיות. אבל קדה

 דבר מוזר מאד: ההרכב הסוציאלי של היהדות באמריקה הולד ומשתנה לרעה באופן

 שיטתי. התברר שאגודות אלו של מאות אלפי חייטים יהודים לא היו אלא ענין זמני.

 בנו של החייט הוא עודדדין, פקיד באיזה משרד או סוחר, ואיננו יודעים לאן הדבר

 הזה עוד יגיע. לענפי-היצור האיתנים לא הגיע הפועל היהודי באמריקה, והדור השני

 והשלישי שלמד מקצוע חפשי כבר נתקל בפרובלימות של עודף אינטליגנציה. יש

 חרדה גדולה למקום עבודה וכבר יש שאלה של הפלית יהודים לרעה לגבי קבלת

 עבודה במקומות מסוימים, ויש אפילו מקומות ששם אין מקבלים אותם כלל.

 בארץ מצאנו מצב אחר לגמרי. לא מצאנו בארץ משק אשר אפשר לחדור אליו.

 המשק הערבי לא היה בו מקום לקלוט אף יהודי אחד, ואוי ואבוי היה לנו, אילו היינו

 תולים את תקותנו בארץ בחדירה למשק הקיים. המגמות של אנשי העליה השניה

 התאימו מאד למציאותה של ארץ-ישראל. הצורד ליצור משק הדש היה הכרח ראשוני

 לציונות, והעליה השניה הבינה את הצורד לבנות אותו בידים יהודיות. אבל מאז

 כבר נבנה איזה משק, ויש אפשרות לחדור לסדקים של המשק הזה, אפשר למלא

 אותם על כל גדותיהם. יש בו די מקום למשהו נוח יותר וקל יותר. והדור הצעיר

 הגדל בארץ, מלבד מעטים מתוכו, פתר לעצמו את הפרובלימה הזאת באופן פשוט

 מאד: פה אין ,,נומדום קלאוזוס״, פה אץ משרדים הסגורים בפני היהודי ן יש עוד,

 ברוד השם, סדקים שאפשר לחדור אליהם — למה איפוא לקבל את כל הטורח הזה

 של הליכה לים המלח או לצפון הארץ ולעבוד עבודה קשה שאין עמה ,,תכלית״ ?

 כל ציוני רציני, תהיינה השקפותיו כאשר תהיינה, מוכרח לשאול את השאלה,

 מה יהיה ערכו של המשק אם מגמת ההתפתחות הזאת תימשד גם להבא כפי שהיא

 קיימת עכשיו. אקונומיםטן יהודי אחד ניסה פעם לעמוד על סוד קיומם של היהודים

 מבהינה כלכלית וחילק את כל האקונומיקה היהודית לשתי קטיגוריות: חלק אחד של

 היהודים חי מן הגוי, החלק האחר חי מזה שיהודי בין יהודים אינו הולד לאיבוד.

 פה בארץ איננו יכולים לחיות מן ח״גוי״, ואילו היה קיומנו תלוי בו — היינו צריכים

 ללכת לאיבוד בין יהודים... אבל תארו בנפשכם שהמגמה של עכשיו מתפתחת

 והולכת —אידנקלוט עליח? איד תתגשם הציונות? הרי ברור שהתוצאה מחתחליך
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 הזה מוכרחה להיות היציאה מן הארץ (אגב, הפרוצס הזה של יציאה מן הארץ נפשך

 כל השנים. אנחנו מכניסים אנשים ובאותו זמן בני הדור השני והשלישי, ובתוכם

 בניהן של משפחות מפורסמות, יוצאים את הארץ. ואפשר לפגוש את בני הארץ, ובתוכם

 בניהם של אנשי העליה הראשונה והשניה, בכל פינה נידהת באפריקה ובאמריקה).

 כלומר: הרקמה ההכרתית היהודית בארץ מוכרחה להידלדל על ידי כה הדור הצעיר

 בארץ אץ לו חבלי קליטה ואץ לו חבלי הסתגלות לאקלים. הילד חארץ־ישראלי יש

 בו הריצות בלתי־רגילה ומידה נדולה של תבונת כפים. ואם הדור הזה אינו נעשח

 הנושא ההלוצי של בנץ המשק בארץ — מי יעשה את הדבר הזה ? והרי מה שהוריו

 לא השיגו יכול הוא להשיג. רבים מאד מילדי הארץ יש בהם היכולת להגשים מה

 שאבותיהם חפצו להגשים ולא יכלו, אבל המגמה השלטת בארץ עושה אותם לא רק

 הםדי כל עדד חיובי — אולי בכמה וכמה מקרים גם בעלי ערד שלילי.

 ועוד נקודה אהת, אשר עליה קשה ביותר לדבר, היא הנקודה הפוליטית. לא

 אכנס עכשיו להסברת המצב הפוליטי שלנו. אני הושב שכל אהד מאתנו, שמצא את

 מקומו בארץ לא במקרה, אלא הוא קשור גם באידיאה הציונית — יבץ שהציונות

 כתנועה אץ לה כל אפשרות להשלים עם המצב כמו שהוא. אץ תקוה להתגשמותה של

 הציונות, ואין לישוב, בתור ישוב, תקוה לחיים אם הסטאטוס הפוליטי, שבו אנחנו

 נתונים, ישאר גם להבא — בין אם יוכנסו בו תיקונים קטנים, ובץ אם להיפד: יוכנסו

 בו קלקולים גדולים. אם המצב הפוליטי הקיים ישאר, לרד הישוב למדרגה של אחת

 הקהילות היהודיות בגולה. מחר־מחרתים נהיה, בלי שוס ספק, צפויים להיאבקות

 גדולה על קיומנו. ואם לא ימצאו תנאים נוהים להגשמה מיד, ואם לא יודו בצדקתנו

 ולא יתנו מה שדרוש לנו — תהיה זו היאבקות טרגית מאד, מיואשת מאד ואכזרית

 מאד. כי אין להניח שהישוב, ובפרט תנועת הפועלים, שהיא חוט־השדרה של הישוב,

 יוכלו להשלים עם זה שתקותנו תאבד. אנחנו צריכים לחשוב על זה שהדור הבא

 צפויה לו היאבקות כזאת כאשר היתה לנו בימי החשמונאים ובימים החמורים ביותר

 של קיומנו בארץ. כמובן, מוקדם עוד לדבר על כד מה צורה תקבל ההיאבקות הזאת,

 ואם נרכוש אהדה או שהעולם יקשיח את לבו. יש בזה עוד הרבה והרבה לעיץ

 ולחשוב. כל מי שאיננו הי את התקופה הזאת מתור נוחיות ידועה, שהנה איש אינו

 פוגע בנו והמלחמה היא שם, מעבר לגבולנו אנו, אלא מנסה להרים את המסד

 ולשאול מה יהיה מחר — מוכרח להתכונן בלבו לאפשרויות שונות. הוא מוכרח

 לחשוב על ילדיו, מה יעשו ואיד יפגשו את המכשולים. אנחנו ברנע זח כבר איננו
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 מדבדים לא על ציונות סתם ולא על יהודי אמדיקה. אנחנו מדברים על הישוב בארץ,

 אשר הוא כאילו המגשים את הציונות, והשאלה היא באיזו מידה הוא מוכן לדבר

 הזה. אינני רוצה לדבר על מה שהיה בארץ בתקופת הםםר הלבן וגזירות הקרקע,

 העמדנו בנםיון או לא. השאלה היא לא רק זאת, אלא גם של מגמה חינוכית יסודית,
ו  ״

 אשר אני רואה אותה עכשיו בענין הגיוס.

 אני הושב שמצב הגיוס בארץ מדאיג מאד. הישוב התגלה בצורה שלא היינו

 מוכנים לה כלל. בימי הגדוד העברי במלחמה הקודמת היה מצב אחר. אז היו אולי הלקים

 בישוב שלא נענו. אבל עבר אז גל כזה בעולם היהודי שכבש אנשים — ולאו דוקא

 גדולים וגיבורים — אשר דרכם היתה יכולה להיות לגמרי אחרת. עצם האפשרות

 להתגלות כמבשרי תקומת הכוח היהודי להגנת הארץ דיברה ללב האנשים. עכשיו

 המצב הוא הפוד. שוב איננו אותו ישוב דל וקטן, אשר חלק גדול ממנו הסר כל

 חינוד צלני־חלוצי. הננו ישוב גדול, ההי מאז הצהרת בלםור ועד היום היים

 פוליטיים, והישוב הזה נמצא בסכנת ההשמדה. כמובן, יש בגיוס צדדים רבים. יש

 שאלה פוליטית גדולה מאד — שאלת יהםינו עם בריטניה. אבל הארץ נמצאת בתוך .

 האש, גם אם האש אינה ניתכת עליה. ואף על פי שעלה אולי לזמךמה להעביר את

 רוע הגזירה, הרי אין שום ספק שהמלהמה מתקרבת אל המזרח, ואנחנו נהיה נתח

 טעים מאד במלחמה הזאת. ואין זו רק שאלה של אויב גדול מן ההוץ. עוד לא ידוע מה

 יהיה המצב בארצות השכנות. יתכן שמחר יצטרד כל אהד, גם בלי כל אידיאליזם מיוהד,

 לצאת להגן על הארץ הזאת. וברגע זה ניתנת אפשרות לצעיר היהודי בארץ לא דק

 להצטרף למלחמה בצוררי עמו, ולמען הצלת האנושות מההורבן הגדול ביותר שהיה

 צפוי לה ביום מן הימים, — ניתנת לו אפשרות להגן על עצמו וליצור בארץ כוח

 כזה אשר יוכל למלא תפקיד לא קטן בארץ ובגבולותיה. אמנם, התנאים קשים מאד,

 והממשלה אינה אוהדת אותנו, אינה נותנת מה שדרוש לנו, ולא נגרום לה צער אם

 לא נתגייס. אינני רוצה לומר שיש בהשתמטות הזאת של הלקי הציבור מהתגייםות

 משום גילוי של פחדנות או השתמטות יהודית מםרתית. אני עצמי אינני שותף לדור

 הצעיר — אינני יודע במה הוא הי ומה מעסיק אותו. אבל עצם הדבר שהדור חצעיר

 בארץ, מבלי חשבונות רבים, לא קם ברגע זה כאיש אחד! ועצם הגילוי הזה של

 הוסר כל רגש הרדה, של הוסר כל ראיית סכנה — יש בהם כדי להחריד, יש בהם

 כדי לעורר מחשבות חמורות מאד בלב כל אחד מאתנו. אדרבא, אם הגיוס הזה אינו

 הכרח לנו, אם זוהי טעות פוליטית — יבואו ויאסרו בנלוי, >לא נשלח אנשים. חן
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 על פי רוב הלכו אלה הדרושים ביותר במקום אהד. הלכו אנשי משק, אשר הם לכל

 הדעות עו&ים שירות חשוב במקומם, והם הלכו במידה שנדרשו.

 יש תולים בגיוס תקוות פוליטיות גדולות. אני מאלה החושבים שהגיוס הזה

 הוא הכרח ציוני, מחוץ לכל מיני שיקולים פוליטיים. ניתנה לישוב חעברי

 אפשרות לרכוש לעצמו, ברשות הממשלה, עשרות אלפי מגינים! ואם הוא מנתר

 עכשיו על האפשרות הזאת — צריד לומד שאנהנו איננו מבינים לגמרי דברים

 אלמנטריים, אשר כל ציבור החי היים ממלכתיים, אשר יש בו התחלה של חיים

 ממלכתיים, מוכרח להבינם.

 הסתפקתי רק בשלושה ענינים: עניני תרבות, עניני כלכלה ועניני מדיניות,

 אשר מהם אפשר ללמוד שתקופת ההגשמה שלנו לא נגמרה. בהכנה להגשמה זו אולי

 התפקיד הבוער ביותר ברהבי הציונות, על אהת כמה וכמה שהוא התפקיד הבוער

 ביותר בישוב הזה, אשד עם חורבן הקהילות היהודיות הגדולות בגולה הוטל עליו,

 מבחינה היסטורית, מעשה גדול מאד, אולי מעשה שלא לפי כוחותיו. ורק במאמצי

 הגשמה עצומים, בריכוז נפשי רציני מאד, נוכל אולי לפגוש את התקופה הבאה
r 

 לקראתנו.

 ב

 ל״אחמת חיילינו״ (עמוד 133)
 לדברי בדל אלה בכינוס חחיילים, בג׳ באלול תש״ב, תצורף בזה שיחה

 במחנה הצבא בודי־צראר בדד באלול תש״ב, שלא פורסמה עד כה.

 גפני חיילים
 שמחתי לראות שהקצין שלכם הצליח לדובב אתכם בלי מאמצים מיוחדים,

 ומכיר אני טובה לשאלות שהצנתם.

 אנסה לענות קודם כל לשאלות הלא-מיליסדיםטלת. השאלה הראשונה היתה,

 אם נעשה משהו בענין רכישת קרקע באדץ-ישראל. השאלה הזאת מענינת בודאי

 את כל אחד מאתנו, אבל חושב אני שלחיילים יש ענין מיוחד בה. מפני שאנחנו

 צריכים לחשוב על הלם — ואנחנו כולנו מאמינים שיבוא — בו ישתחררו אותם

ק  האלפים שישנם בנדודים ואותם האלפים שאנחנו מקוים כי יתופפו עוד לגדודים, מ

 שוס ספק ששאלת נורלס תחיה שאלה רצינית ל^י• אץ דאנה ז1 חלה על אותם
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 החיילים שהם כיום הבדי קיבוצים ואנשי מושבים. הם מרגישים, וגם הציבוד מדגיש,

 שיש להם בית — פינה נאמנה. אבל ישנם אלפים, ואולי הרבה אלפים, שהם מעפילים

 ובני מעפילים, או שהם בני עיר שעזבו את מקומות עבודתם ונותקו מן המעט שהיה

 להם בארץ. ולכן, שאלת הקרקע בארץ־ישראל, מחוץ לחשיבותה הכללית, יש לה

 גם חשיבות מיוחדת לחברי הגדודים.

 האינפורמציה בענין זה לכאורה מנחמת היא, מפני שהכנסות חקרן הקימת,

 למרות שנקצץ הלק כל כד גדול של העם היהודי, לא רק שלא פהתו, אלא גם עלו.

 והשנה נקנו דונמים קרקע לא פחות מאשר בשנה שעברה. מעריכים שכל שנה נקנים

 באופן ממוצע כחמישים אלף דונם, ובמשד זמן חמלחמה רכשנו 130 אלף דונם. לגבי

 השטה המצומצם של אדמה ההדן הקימת הרי זו התקדמות יתעה. אבל אינני רשאי

 להסתיר מפניכם שהשאלה חמורה מאד. מחיץ להפרעות הגדולות בעניני קרקע, עקב

 גזירות פוליטיות (,,הספר הלבך וחוק הקרקע) ־־ מכבידות עלינו גם תופעות כלכליות

 מסוימות, שנתגלו אצלנו בעקב המלהמה. לא די שאנחנו קשורים באזורים מצומצמים

 ובאזורים אסורים, ואנו נאלצים להתגבר על כל מיני תנאים דרקוניים קשים עד מאד,

 אלא שאנו מוכרהים גס להסתנל למצב כלכלי מיוחד. ישנה עכשיו בארץ

 פרוספריטי גדולה מאד (ולא רק בארץ — גם בארצות השכנות). תארו לעצמכם, שאם

 לפנים היתה גאולת הקרקע בארץ סובלת לא רק מתנאים קשים בדיד כלל, כי אם

 גם ממחיר לא טבעי של קרקע (ובארץ אנחנו משלמים מחיר לא טבעי של קרקע,

 מחיר לא אקונומי. אוםישקין היה אומר: בזמן שיש ילד חולה וחולכים לחזמין בשבילו

 רפואה בבית־מרקחת אץ שואלים אם הרפואה זולה היא או יקרה — כד גם בענין

 נאולת הקרקע: הקרקע בשבילנו רפואה, ומשום כד איננו יכולים למוד את מחירה

 על פי הגיון אקונומי רגיל), ונוסף על זה היינו מבזבזים הרבה כםף יהודי בגלל

 ספקולציה יהודית והתחרות — הרי עכשיו הופיע גורם הדש, אשר לא היה בארץ

 מעולם. ישנה עכשיו בארץ פרוספריטי ערבית וישנה ספקולציה ערבית, והערבים

 מעלים את מהירי הקרקעות לגובה לא יתואר. היו מקרים שבדרום הארץ, במקום

 שלפנים, כבר בימי האנגלים, היינו קונים אדמה בשלוש־ארבע לא״י הדונם, עמדנו

 לשלם 8—10 לא״י. והנה בא ערבי, ולא ערבי ארץ-ישראלי אלא ערבי מארץ שכנה,

 והציע 12—15 לא״י בעד דונם. אין זה המקרה היחידי. ואס באים ומוסיפים על מחיר

 הקרקע דוקא במקום שיש לנו הזדמנות לקנות באזור האסור, ואיננו מנצלים את

 ההזדמנות חזאת — הרי פעם שניה כבר לא נוכל אולי להעביר את הקרקע לרשותנו.
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 וזו דאגה גדולה. אפשר, כמובן, ללמוד מזה גם לקח אופטימיםטי מאד: אם ערבים

 משלמים מחירים כאלה בעד קרקע בארץ-ישראל — סימן שהם בטוהים כי יבוא יום

 והיהודים יגאלו את הקרקע מידיהם במחירים יותר גבוהים. זהו סימן לאמונתם

 בציונות. אבל זו לסי שעה דק הנהמה היהידה...

 אין גם לשכוח שבאותו זמן יש בארץ תופעה הפוכה. עובדה היא שההון הפרטי

 היהודי איננו גואל עכשיו שום קרקע בארץ־ישדאל * שההון הפרטי פעיל רק בזמן

 שהוא יכול להרויח מהקרקע. אבל כל פעם שבאה לארץ שעה קשה — אם זה משבר

 כלכלי או משבר פוליטי — נעלם פתאום ההון הפרטי לגמרי ואינו מופת בתור גורם

 מרבה נכסים קרקעיים. אד יש גם תופעה אחרת. שמתם אולי לב בזמן האהרון לידיעות

 בעתונות, שעקב זרימת הרבה הון זר לארץ, המהפש לו מקום השקעה, עברו חלקות

 יהודיות רבות — פרדסים יהודיים ובנינים יהודיים — לידים זרות. מספרים שבא

 לארץ נםיד מצרי, עם סכומים גדולים מאד, לקנות בנינים בירושלים, ולא סתם איזה

 בית יהודי נקנה על ידו אלא בנינים בשכונות יהודיות גם בירושלים וגם בחיפה.

 והיום באה אפילו ידיעה, שגס בתל-אביב נמכר בית לידים זרות.

 אילו היו התנאים נורמליים ולולא הפרובלימות המיוחדות שלנו — היה אפשר

 אולי להביט על זה מתוך קלות־ראש ידועה. אבל חיינו בארץ אינם מתנהלים בדומה

 למצב שישנו באמריקה, שפעם קונים שם נוצרים בית־כנםת יהודי והופכים אותו

 לכנסיה נוצרית ופעם קונים יהודים כנסיה נוצרית והופכים אותה לבית־כנםת. ישנם

 בארץ שטחים שאף פעם לא הצלחנו, ואולי לא נצליח, לחדור אליהם, ואם בעלי-קרקע

 יהודים וגם סרסורים יהודים עוזרים במו ידיהם לעקור מידנו את המעט שברשותנו —

 הרי דבר זה מעורר מחשבות נוגות. ומי שחשב פעם באופן רציני על שאלות

 הציונות — מוכרח להגיע להכרה יותר עמוקה של ערד הקת הקימת לגאולת הקרקע

 ולהבין עד כמה ההון הפרטי בענין זה הוא משענת קנה רצוץ.

 בדירקטוריון של הקת הקימת דובר שבקשר עם ענין ההתנדבות ומתון• מחשבה

 על עתיד ההיילים המשוחררים, נצטדד לדרוש מהשלטונות התישבות של חיילים —

 לםיכד צריד להרים עתה את ענין הקרקע. אנחנו יודעים כי אחרי המלהמה הקודמת,

 אף על פי שהיה משא־ומתן פוליטי בדבר קרקעות להתישבות החיילים היהודים

א מזה כלום. אבל אין  המשוחררים, וכבר הובטחו לנו לכד שטחים שונים, — לא ת

 זאת אומרת שלא נחוץ לחדש בזמן המתאים מאמצים פוליטיים בענין זה. ואילו היה

 החייל בגדודים חי יותר חיים ציבוריים — היה הוא, יחד עם פעולתו חפנימית, גם
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 מכוון את מחשבתו לכד שצדיד לדאוג כבר מעכשיו לנקודות התישבות או לרזרבה
 קרקעית — אם בשביל שיכון עירוני או בשביל אפשרות של התישבות על הקרקע.
 ואם תקום באמת הסתדרות היילים רצינית — הרי בין התפקידים שלה צריד, לדעתי,
 להיות גם התפקיד לעורר את רגש האהריות בתור המודות הלאומיים לגורל חחייל
 לאהד המלהמה ולדאוג מעכשיו לכד שהלק מן האמצעים, ואולי גם מגביות מיוחדות,
 יכוונו להגדלת הרזרבה הקרקעית — במידה שהמצב הפוליטי ירשה זאת — שתהיה

 מובטהת להתישבות חיילים.

 השאלה השניה הלא־צבאית, שגם היא צריכה להיות השובה בשביל כולכם, היא
 השאלה של הליכת הנוער למשקים. נדמה לי שבענין זה הושג השנה דבר, אשר
 השיבותו גדולה יותר מעצם הליכת אלפים נערים לעזרת המשקים (אף כי יודע אני
 שבמשקים מעריכים מאד את העזרה הזאת ומרוצים ממנה), כמובן, במידה שהדבר
 לא ישאר רק אפיזודה של זמן המלחמה, ושנת שירות עבודה לנוער תיקבע כחלק
 ממשטר ההיים הארץ־ישראלי ותהוה חלק אורגני של שיטת חחינוד העברי בארץ.
 תנועת העבודה תבעה במשך שנים רבות שהחינוד לא יהיה מנותק מן המציאות שלנו,
 מעין תרגום של בית־םפר תיכוני בארצות אהרות, שלא יהיה חינוד המכין אנשים
 למשרות טובות בממשלה או לנדידה לחוץ־לארץ, אלא שהחינוד בארצנו, כמו בכל
 ארץ וארץ, יהיה מותאם לעתיד הנשקף בה לאדם. בענין זה הצליחה רק מעט
 מאד. היא הצליהה לארגן דק קבוצות קטנות של נוער בעל חינוד הלוצי ובעל אופי
 הלוצי. גם הקבוצות הללו, עד שיצאו לעבודה, היו מאבדות בדרד לא מעט מהבריהן,
 וגם ביציאתן להכשרה היו במשד זמן רב מפסידות לא מעט. ניסיתי להיפגש לא פעם
 עם קבוצות כאלו, אפילו של עליית הנועד, ולעשות אתן השבון כמה מחבריהן נשארו
 לאהד גמר ההכשרה בהיי הקלאות. עלי לומר שהמספרים היו מדאיגים ומצערים מאד.
 השאלה הגדולה שעמדה לפנינו תמיד (ואני הייתי כמה פעמים מעורר את
 השאלה הזאת הן מעל במות פנימיות של ההסתדרות והן מעל הבמות הלאומיות) היא:
 מה לעשות במובן זה לנוער שלנו? לצעדי הגדול, לא הצלהנו להקיף אלא חלקים
 קטנים מאד מחנוער. ישנם בארץ חלקים גדולים מהנוער אשד בגלל הדלות וחוסר
 תרבות והיים קשים לא הגיעו אפילו לבית־םפר, אפילו להשכלת אלמנטרית — חח
 אחד הדברים שיתנקס לא דק באותו נוער, שקוראים לו נועד רהוב, או נוער עזוב,
 אלא גם בעצם חיי הישוב בארץ-ישראל. עוד איננו יודעים מה יהיה עתידם של אותם
 הילדים שנזרקו לרחוב ללא דואג. הס רשאים לראות בנו אולי גם אלמנט זר, כי אף
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 ילד פרוליטדי של ״הנועד העובד״ הוא בשבילם אריסטוקרט ומאושר, וילדי הקבוצות
 על אחת כמה וכמה.

 לא ארחיב ברגע זה את הדיבור על שגיאותינו, ומדוע לא הצלחנו באדץ
 בשטה זה. אגיד רק זאת: אני מאמין שהפרובלימה של חלוציות הנוער אינה
 מונופולין של ארגון זה או אחר ואיננה ענין של פרוגרמה — זהו ענין יםודי,
 אלמנטרי, עממי־פועלי. אני עצמי נוטה להשוב שאילו זכינו בארץ לתנועת נוער אחת
 גדולה והשובה, בעלת אמצעים המריים גדולים ואפשרויות עבודה גדולות, שיש לה
 גס כוחות רוחניים מורכבים, םינתיטיים, המקיפים את כל שיש לנו — היינו כבר
 מזמן יוצאים בשטח זה לדרד רחבה. אבל, לצערי, הספקנו עד כה מעט מאד. ואינני
 יודע אם הנוער שלנו עצמו יש בו עתה הכוח להקים תנועה גדולה ורחבה, משוחררת
 ממהיצות מפרידות, המבינה את ערד איחוד הנוער על בסים הלוצי. משוס כד יש
 לשמוח לפחות להתחלה זו של הליכת הנוער לעזרת המשקים. ובמובן זה מילאה
 ההתנדבות לצבא תפקיד גדול מאד. מובן מאליו, שאילמלא הלחץ מצד המשקים יתכן
 שלא היינו מגיעים גם לזה. אבל ברור לי שהתנדבות הנוער היא תוצאה ישירה של
 ההתנדבות הצבאית. ואם נעשה פעם חשבון צודק של ההתנדבות — נוכל לזקוף על
 חשבונה גם את ההתעוררות הזאת בנוער. ולדעתי, אהת הפרובלימות החינוכיות
 הגדולות של הישוב היא לשמור על כד שהדבר הזה יהםד לחוק, שכל מי שלא יעבור
 שנת שירות עבודה בארץ לא יוכל להיכנס לבית־םפר גבוה או לקבל משרה בשום מוסד
 ציבורי, שהדבר ןהסד להלק מאורנן של משטר החיים בארץ. אני סבור שהדבר חשוב
 לא רק מפני שיש לשער כי חלק ניכר מאלה שיעברו שנת שירות במשק ישארו בחיי
 עבודה. עצם הדבר שבחיי כל איש צעיר וכל אשה צעירה בארץ תהיח שנת־חיים
 כזאת, ישפיע בלי כל ספק לטובה על הרמה הרוחנית של הטיפוס הציבורי שאנחנו
 מגדלים בארץ, וגם לגבי היחסים הסוציאליים והעדתיים יהיה זה בלי כל ספק גורם

 מפרה מאד. כולנו נצטרד לדאוג להפוד את הנםיון של השנה הזאת לקבע.

 ועתה — לשאלות הקשורות לחיי הגדודים. קודם כל, ברצוני לענות לחבר
 ששאל אס בגדודים העברים במלחמה הקודמת היח באמת אוכל כשד. כחבר לגדוד
 העברי עלי לומר, לצערי, שלא היה כדבר הזה. ואני יודע שחזיתי את הדבר מעצמי,
 מפני שלא אכלתי בשר בגדוד, ומחוץ לקופסאות הדיבה לא היה לי שום תחליף. אני
 מתאר לעצמי שהאוכל בכלל בגדודים של עכשיו עולה לאין ערוד על זה שהיה
 בגדודים ההם. אלה מאתנו שלא רצו לאכול אז את נשר הצבא היו נדונים באותו ז0ן
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 לגמרי לחיי רעב. לדעתי, אין זו רק שאלה של אלה האוכלים פשר — זוהי קודם כל
 שאלה של כבוד הגדודים חעבריס וגס שאלד, של חברות, ואפילו אלה שאיגם מרגישים
 צורך באוכל כשר צריכים להילחם עליו. אצלנו אין מבינים לפעמים לנפשו של חבר.
 והדי אין לנו כל ענין שבתור הגדודים ימצא מספר חברים אשר יסבול במובן גופני,
 ולעתים גם נפשי, מהדבר הזה. אבל, כנראה, אין אצלנו בנדון זה ציבוריות מספיקה,
 ולדעתי אין גם הברות מספיקה כדי להבין עד כמה הדבר חשוב. אני, למשל, זוכר
 שהיו לי השגות לא רק בעניגי כשרות, שהגדוד היהודי רשאי וצריך לדרוש את
 סידורם, כי אם גם בענין הצורה של הגדוד — לאו דוקא במובן של סמל ודגל,
 שמדברים עליהם כעת. רבים מאלה שהתנדבו אז לגדודים היו בעלי זקן. ובארץ היו
 בעלי זקן משני סוגים: פועלים שבכלל לא היו מתגלהים (אנשי נהלל, דגניה, כנדת
 היו ביניהם מגודלי־זקן) ו1אות אנשים אדוקים, יהודים בני עדות המזרח ויהודים
 שומרי מסורת, אשר בשבילם הגילוה היה דבר קשה מאד וקרבן גדול. דעתי היתד,
 שהצבאיות וההצלחה הצבאית אינן מחייבות גילוח, והעזתי להביע את דעתי זו בפני
 הפועלים שלנו. מובן שהדבר נתקבל כבטלגות גמורה. היו אפילו כאלה אשר ראו
 כמעט נזק לגדודים העברים בזה שלהייל העברי לא תהא אותה צורה של החייל
 הבריטי, אלא צורה משלו. אלה שהשבו כמוני היו מראים אז, למשל,
 על צבאות ההודים ואומרים: הביטו, ההודים המתנדבים הם אנשי־צבא מלידה, מוצאם
 משבטים צבאיים־מלחםתיים, ובכל זאת יש להם צורה שלהם — מדוע לא תהיה
 לגדודים העברים גם צורה מיוהדת שלנו, בפרט אם רבים יש להם צורר בדבר הזה ז
 אבל נתקלנו בזה בקושי גדול מצד הברינו המפקדים הצעירים וגם מצד דבוסיגםקי,

 שהיה אז קנאי מאד לכך שנהיה ככל הצבאות, ולא הצלחנו.

 שאל אותי הבר, באיזו מידה ההכרזה על גדודים יהודים ורגימנט ארץ״ישראלי
 עלולה לשנות את טיבם ומצבם הצבאי של ה״באפם,,. אינני מומחה גדול לעניגי צבא
 ומשום כד לא אוכל לומר בענין זה דברים בעלי משקל רב, אני גם לא קיבלתי
 שום יפוי־כוח לומר משהו בענץ זה. אבל מקובל אצל חיילים, שכל הגדלת יחידה אץ
 פירושה רק הגדלת המספר. אם להשתמש בטרמין סוציולוגי מסוים אומר שפה חכמות
 עוברת לאיכות. שינוי הכמות נותן אפשרויות אהרות לגמרי. במלהמה ההיא שמענו
 תמיד מפי המפקדים שלנו, שתקותנו היא לא בגדודים יהודים — תקותנו היא בבריגדה
 יהודית, בדיביזיה יהודית. רק באלה אפשרויות צבאיות מסוימות וגם השיבות מדינית
 מסוימת. אתם הלא יכולים לדעת זאת גם מנםיונכם: עצמאות היחידה (הפעולה שלה,
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 התנופה שלה, היכולת שלה לסדר את חייה) הולכת תדלה במידה שהיא שייכת

 למסגרת יותר רחבה. ומבהינה זו גם העלית בפיקוד, לפשל, אינה רק ענין פרטי של

 אותו קצץ המקבל כוכב ונעשה למייג׳ר, כי אם חיא חשובת גם בשביל חיי הפלוגה

 כולה, במידה שהדבר מאפשר לפלוגה לקבל צביון יותר יהודי. ומבהינה עקרונית אין

 שום ספק בדבר שהמעבר מיחידות לבטליונים קשור במתן צביון יותר צבאי ויותר

 יהודי לפלוגה. גם הצד הצבאי וגם הצד הלאומי ילכו וישתנו במידה שתגדלנה

 היחידות ויגדלו הצירופים ביניהן. אבל זה להלכה, למעשה הדבר מםובד יותר.

 מה קיבלנו? קיבלנו אפשרות להקים גדודים עברים — לכאורה דבר פשוט

 פאד, לכאורה דבר אלפנטרי ביותר, ששום אופה ולשון בצבא אינה צריכה להילהם

 עליו. אבל עצם הדבר שאפשרות זו ניתנה לנו רק בשנה חשלישית לפלחפה, לאחר

ל גבי דחיות (עוד לפני זםן  היאבקות כל כך קשה בפשר שלוש שנים, לאחר דחיות #

 לא רב היה כבר םוםכם על דבר גדול יותר פאשר גדודים יהודים — הוסכם על

 דיביזיה יהודית ופונה כבר גגרל בריטי על הדיביזיה הזאת), עצם הדבר הזה פוכיח

 באיזו פידה היה זה נצהון. פפני שהענין אינו רק בגודל חגצחון — לפעפים גם נצחון

 קטן, אבל קשה פאד, שבא לאחר פכשולים פדובים פאד, חשיבותו פרובה. אתם

רך ביחידות עבריות — יש צורך רק  יודעים שבזפן הראשון אפרו כי אין בכלל צו

 ביהירות פעורבות. ועשו כל פיני נםיונות בענץ זה, היה לחץ לא פעט, וכבד חשבו

 לטוב להודיע לעולם שהיהירות הפעורבות עלו יפה. דבר זה פוכיח באתו פידה כל

 פורסציה צבאית פשקפת את הפצב הפוליטי חפיוחד שלנו. בעצם היפים ההם היה

 צורר להדגיש ש״הםפד הלבן״ פתר את שאלות היהםים בין העפים בארץ, והיה פישהו

 שאפר אז כי םיפן טוב ל״םםר הלבן״ הן היחידות הפעורבות. ובאפת היו היחידות

 הפעורבות ביטוי צבאי לאידיאולוגיה של ,,הספר הלבן״. והגה, בםצבים קשים פאד

 עלה בידינו לשבור את ענץ היחידות המעורבות, לפרות שהיו הםידים יהודים גדולים

 של היחידות הפעורבות, ביניהם אנשים חשובים פאד. דק השבוע קראתי פאפר בעתון

 רשפי של התאהדות עולי גרםניה ובו, בין השורות ובביטויים שונים, יש כפעם צער

 על זה שענץ היהירות הפעורבות לא עלה יפה.

 ובכן, פאז הרשו כבר את ענץ ד״״באסם״, אבל העפידו את הפרינציפ של

 ,,פאדיטי״ (במובן זה שההתנדבות היהודית תהא תלויה בנורמה מםויפת: רק בפידה

 שתהיה התנדבות ערבית), שגם הוא סוף סוף נשבר, עד שהגענו להכרה של בטליונים

 יהודים ולהכרה של דגימנט ארץ-ישראלי. ברור שכל זה יש בו מבהינה מוסרית
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 הודאה, ומבחינה מעשית — מתן סיכויים לאפשרויות גדולות לתר, ואולי סיכויים
 למשהו גזלל. אבל עד הלם הזה הדבר חוא רק בגדר של מסגרת מסוימת. מה יהיה
 גורל המסגרת הזאת — זו עוד שאלה גדולה. משה שרתוק נמצא עכשיו בקהיר ומנהל
 בענין זה משא־וםתן, ויתכן שהדברים יזוזו. אבל בעיני לא זה יכריע מה שיביא משם.
 השאלה היא מה נעשה אנהנו, מה יעשו ההיילים למען הבטללנים — מבחינת
 ההתנדבות וריבוי מספרנו, ומה נעשה גם מבהינה פנימית — מבחינת יצירת אוירה

 ויצירת אפשרויות לקידום הענין בתור הגדודים העברים.

 כשאני רוצה לשאול את עצמי מה בכל זאת גרם לנו לנצחון הזה, שהוא לכאורה
 קטן מאד, אבל גדול מאד לעומת ההפרעות הגדולות — הריני מניח שהיו פה גורמים
 שונים. אין, כמובן, שום ספק שעשו בזה לא מעט אנשינו וידידינו בלוגזלן. ואין לי
 שום ספק שגם באמריקה נעשית כל הזמן עבודה בשטח זה. אין נם בשום פנים לקפח
 את שכרה של המחלקה המדינית בירושלים, שעשתה כל הזמן אותה העבודה
 הפעוטה, העקשנית: לם-לם לעמוד על המשמר, לם־לם להילחם נגד מכשולים
 גדולים, נגד איבה, נגד אי־רצון, וכל פעם להוכיח ולתבוע, בלי כוח גופני, אבל
 תמיד בהגיון ובידיעת העניגים. ובודאי שכל זה עזר לא מעט וגתן חומר לא מעט
 לידידינו בעולם. אבל מבלי לומר לכם קומפלימנטים אני חושב שהגורם העיקרי
 לנצהון זה היו החיילים העברים. שום היאבקות פוליטית ושום עזרה של מדינאים,
 שום עזרה של טובי אנשינו לא היתד! מועילה אילמלא היו חיילים עבדים אשד עשו
 משהו, אשר הצדיקו את הסדים הללו, אשר נשאו בכל הקושי ובכל הדברים הבלתי־
 נעימים שבחיי צבא. ואם תשאלו אותי מה יהיה גורל הגדודים העברים, אומר: הדבר
 תלוי קודם כל במידת ההתגייסות וההתנדבות, שנית — בטיבו של החייל העברי

 בתוך הגדודים.

 אשר להתגייסות, אני הושב שגם לכם, הברי היהיז־ות העבריות, יש חלק
 גדול בלתר גם בהתגייסות וגם באייהתגייםות. הגייםים צריכים היו אולי להתחיל
 בתעמולת הגיוס שלהם לא מהמשתמטים, אלא מהחיילים עצמם. לדעתי, גם חחייליס
 זקוקים לתעמולת גיוס לאחר שנתגייםו, כי רק אז מתחילה התהיח ומתחילים החששות.
 ואין גודם חשוב לתר, הן לגבי המרצת הגיוס והן לגבי עיכוב הגיוס,
 מאשר הרגשתו של החייל בתוך היחידות. ואם במשך זמן רב לא
 זז הענין של הגיוס, למדות כל המאמצים והקריאות — הרי זה מפני
 שההיילים לא לקהו את הענין הזה לידיהם, מפני שהיה זה ענץ של לשכה,
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 של משרדיות. לגדוד העברי בזמנו לא היה שום משרד פוליטי לעזר לו, כי אם הוא
 היה כולו פרי תנועה עממית, פרי תנועה של מתנדבים. המתנדבים הם שיצרו את
 האפרט המדיני הדרוש למלהמה על הגדודים העברים והם שיצרו את האוירה הדרושה
 של ההתנדבות. וגם עכשיו, הצלהת ההתנדבות והאפשרות להוציא לצבא עוד כמה
 וכמה אלפים, מבלי לגרום כל נזק למשק, תלויה קודם כל בחיילים עצמם! ולא רק
 באותם מאתים או שלוש מאות חיילים שצדיד לתתם בשביל פעולת הגיוס (ברור
 שגם זה השוב מאד), אלא נם באותו מכתב שנכתב על ידי ההייל לביתו, באותו מצב־
 הרוה של החייל בזמן החופש שלו בארץ. וכמובן לא מדובר על התנפחות איזו שהיא,
 או התפארות, או זיוף דברים של שמהר. ושביעת־רצון, אלא אם תהיה הרגשה אמיתית
 של סיפוק, של הכרת חשיבות ההתגייסות — הרי זו תימסר, בלי שום ספק, גם

 לאחרים ותקטין בהרבה את מספר המשתמטים.

 מה השיבותם של ה״באסם״ז אדבר על כד לא מבהיגה צבאית־טכנית —
 מבחינה זאת לא אוכל להסביר את הדבר. כאשר שואלים אנשי־צבא גדולים הם אומרים
 שגם חקלאי וגם פועל בבית־חרושת הנם לא פחות חשובים במלהמה זו מאשר חיילים.
 יתכן מאד, ויכול להיות השבון לאימפריה הבריטית לומר פד: אתם תהיו הםבריקה
 שלנו או המשרתים — אתם תבשלו בשבילנו, תגדלו בשבילנו ירקות, ואנהנו נילחם
 לכם. ,,השם ילחם לכם ואתם תחרישוך — אתם תהדשו את האדמה, ואנחנו נילחם
 לכם. יתכן שזוהי חלוקת תפקידים מסוימת. אבל כשאנחנו דרשנו ללכת לצבא היתה
 לנו הרגש* שאיננו מתנדבים לטובתה של אנגליה, או לטובתה של רופיה ולטובתם
 של עמים אהרים, כי אם מתנדבים בשביל עצמנו. לפעמים נדמה לי שהדבר הפשוט
 הזה לא הוסבר. לפני שנה נזדמנתי למסיבה של צעירים בעלי השכלה, והם שאלו
 אותי הרבה קושיות. ובין השאר נשמעה גם הטענה: למה לנו כל הדבר הזה של
 התנדבות? יכול היה להתקבל הרושם כאילו סר הרולד מק־מייכל עומד ומתתנן
 לפנינו שנתנדב, מפני שהאימפריה הבריטית בסכנה והיא זקוקה לעזרתנו, ואנהנו
 אומרים: אם תתנו לנו מה שאנהנו רוצים — נתנדב, וי*א — לא נתנדב. והרי מצב
 הדברים לאמיתו היה שונה לגמרי. עם כל זה שבנית הברית זקוקות לעזרתנו — לא
 גילו התלהבות לענין התנדבותנו. אילו התנדבנו סתם, כבשר תותהים, בלי כל
 אםפירציות יהודיות, מבלי לדגול במשהו, מבלי לטפה תקוות וסיכויים, ואולי גם לבוא
 פעם בתביעות מסוימות על יסוד התנדבותנו, — היו ברצון מקבלים כל יהודי
 למלהמה. אבל לקבל אותנו כיהודים, כפי שמקבלים צרפתים, פולנים, צ׳כים — לזה
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 לא היתד! נסיה גדולה. עלינו לדעת כי התנדבותנו היא קודם כל בשביל עצמנו. בודאי,
 ישנה מלהמה בהיטלר ואהדה לכל אלה שעל כל פנים דק מהם אםשד לקוות לשינוי
 המצב בעולם. כל זה נכון מאד• אד אילמלא היינו תובעים את הלקנו בעולם זה והיינו
 דוצים ששמנו יהיה קיים והיינו שואפים גם ליצוד מכסימום של כוח הניתן להינצר
 בדדד זו, — יתכן שלא היינו נלהבים כל כד להתנדבות והיינו בוהדים למלא כל מיני

 תפקידים אחרים, שגס הם חשובים במלחמה הזאת.

 במובן זה הביאו ה״באסם״ שינוי ידוע. קודם כל היו אלה היחידות הראשונות
 הלוחמות ממש. יתכן שבמלחמה זו ההבדל בין פלוגות שירות ובין פלוגות לוחמות
 אינו גדול כל כך. ובכל זאת יש הבדל — גם במעשה, גם באימונים. ה״באפם״ גם
 קשורים יותר מאשר פלוגות אהרות עם הארץ ממש, אפיים המיוהד מאפשר להם את
 הדבר הזה. ומי שקצת השב בענינים אלה ברור לו שיש אולי ל״באפם׳ שאנםים למלא
 תפקידים יהודיים מסוימים ברגעים מכריעים יותר מאשר לאתרים. יתכן שמהרבה
 בחינות, מבחינת לימוד מקצוע, שכד יותר טוב, הרפתקאות יותר, אולי גם השתתפות
 יותר גדולה בהזית, ניתן אולי ל״באפם״, על כל פנים לפי שעה, פחות מאשר לפלוגות
 אהרות. אבל ב״באפם,, טמונות אפשרויות כאלה שאינן באחרות—אפשרויות גם צבאיות
 וגם אהרות, גם צבאיות רגילות וגם צבאיות בלתי־רגילות, או נאמר: צבאיות כלליות
 וצבאיות יהודיות. אני יכול לתאר לעצמי שאינכם כל כד נלהבים לתפקיד ה״גאדד׳
 (שמירה). אני יכול לתאר לעצמי שהייל, בזמן שהוא עושה עבודה זאת, מרגיש רק
 את השעה העוברת בשעמום, מבלי להרגיש בעדך העבודה הזאת. ולכאורה אין הבדל
 בין שמירת אוהל ריק לבין שמירת מהסן של תהמושת השובה מאד. מבחינה פיזית
 הפעולה היא אותה הפעולה. אד מבהינת התפקיד יש בזה חשיבות גדולה. אתם
 יודעים שבארץ זו קיבלנו, ובודאי עוד נקבל, תפקידי שמידה על דברים שאנחנו
 מעונינים לשמור אותם בעצמנו, ולא על ידי אחרים. ברגע שהחייל מרגיש רק את
 קשי העמידה בשמירה אין הוא חושב אולי הרבה על הדבר הזה. אבל הובטחו בידיכם
 דברים השובים מאד — דברים שיכולים להיות למכשול גדול ויכולים להיות גם
 לברכה. משום כך צריד היה לטפה בקרב החיילים את ההרגשה של״באפם״ צפויות
 אפשרויות. עצם העובדה שהכריזו כי ה״באפם״ הם שישמשו יסוד ליצירת
 הבטליונים — הצדיקה את ה״באפם״. ואין פלא שהגענו להכרה כי את מכסימום הגיוס

 צריך לכוון לצד זה.

 ואשר לענין ארגון ההיילים — ברצוני לענות קודם כל לאותם החברים שיש
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 להם הששות לסכנה הטמונה באדגון זה, שמא יקום, חלילה, על ידי כך דבר־מה
 ריאקציוני, חצי-פאשיםטי, שיזיק ויכביד עלינו. לכולנו יש חולשד, לחשוב לפעמים
 במושגים מתורגמים — במושגים שאולי יש להם יסוד היסטורי, אבל קל מאד להעבירם
 מלשון ללשון, מבלי להעמיק חשוב אם אמנם הולמים הם את הזמן והמקום או
 לא. יכול להיות ארגון של היילים ריאקציוני בתכלית ומזיק מאד. ונכון הדבר שבאירופה,
 לאהד המלחמה הקודמת נפלו רוב ארגוני ההיילים המשוהררים לידים רעות מאד.
 אם מוכרה היה להיות כד או לא — לא אביע עכשיו דעה בענין זה. יתכן שזוהי
 אשמת ההיילים עצמם — החיילים המשוהררים הלא־ריאקציוניים. יתכן שזוהי
 אשמת אלה אשר לא הבינו את השיבות הארגונים הללו וזילזלו בהם, ולמחרת
 המלחמה הכריזו על עצמם כעל פאציפיםטים גמורים, מבלי להבין שזו אהת הצורות
 של ארגון עובדים ושצריך למצוא קשר בינו ובין תנועת העבודה. אתם יודעים שישנה
 ארץ אהת קטנה אשר בעצם ימי המלהמה הקודמת נעשה בה נםיון לארגן את
 ההיילים עם הפועלים בארגון אחד. ולא שאלנו אז את החיילים מאיזה מוצא הם, מהו
 מצבם הסוציאלי ומהי האידיאולוגיה שלהם. קודם כל אמרנו: אתם אהים, פועלים

 והיילים יהודים!

 אבל גם אם נניח שבארצות שונות היו אלה ששבו מן המלהמה ריאקציונרים,
 היו הייבים להיות ריאקציונרים והיו חייבים למלא תפקיד שלילי — נשאלת השאלה
 אם זה מחייב גם אותנו. סוף סוף לא המדים קובעים את דמות החייל. ובכל
 תנועה צריך תמיד לבדוק מאיזה חומר קורצו האנשים לובשי המדים. אם לצבא הלכו
 אנשים חסרי כל תרבות ודשכלה או אנשים מתוך שכבות של מיליטריסטים
 וריאקציונרים אשר שם קיבלו גם את חינוכם הציבורי, וכשכל אלה שבים
 ומוצאים ארץ הרוסה ומדוכאה, ששולטים בה שוביניזם גדול, עלבוגות גדולים והסתה
 גדולה מאד, ורואים שאין בה בשבילם פתרון לשאלותיהם הסוציאליות — אפשר שזה
 טבעי מאד שהיילים כאלה נעשים לנושאי הריאקציה. אבל לחיילים יהודים בארץ־
 ישראל, אשר כל אותה המסורת שישנה להיילים משוהררים בגרמניה או באיטליה
 לא היתד. להם מעולם, אשר באו לארץ מתור היי עבודה או מתור תנועות נועד, וכל
 האפשרות שלהם בארץ להסתדר היא דרד היי עבודה, דרד עליה עממית, דרד היים
 פרוגרסיביים, דרד הגברת היסודות הסוציאליים בתור הישוב — מדוע אורבת להם
 סכנה שיבגרו פתאום בעצמם, יבגדו בידידיהם, למען איזו פרוגרמה ריאקציונית של
 מישהו? אם קיימת סכנה כזאת, הרי הוסר ארגון לא ימנע אותה. אם קיימת סכנה
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 שההיילים היהודים בגדודים, בשובם לאחר המלחמה, לא יקלטו בחיי הארץ, יהיו
 מיואשים ומריעפש, ובמקום לקשור את עצמם למגמות קונסטרוקטיביות גדולות,
 בעלות אסקים, במקום לקשור את עצמם לעליה עממית גדולה ולעבודה קולוניזטורית
 מקיפה, יתנו יד לכל מיני מקםמיישוא פוליטיים ריאקציוניים, נטולי כל אחיזה

 בארץ — אז אין זה חשוב כלל אם תארגנו אותם או לא תארגנו אותם.

 אבל אני מאמין לא רק בכמות, כי אם גם באיכות. ואני מאמין שילמת הרבה
 מן הנםיון שלהם. אני מאמין שהחייל המתגדב יהיה גורם גדול בחיים — גורם גדול
 בחיי ההסתדרות ובחיי הישוב בכלל, גם גורם גדול בחיי הציונות, מפני שיצא מתור
 כור מצרף גדול, מפני שהרבה ילמד והרבה יבין והאםקים שלו יתרחבו. אפילו אותו
 אדם שבא מתור המשק שלו ותמיד היה קשור אמנם עם ערכים השובים מאד, אבל
 במסגרת צרה, בכפר שלו, בחברה הקטנה שלו, בעדה שלו — הוא בינתיס יוצא וחי
 ונפגש עם חברים מכל הסוגים, מכיר אותם ומתלכד אתם. עצם ההתנדבות שלו
 מפתהת בו הושים מדיניים ומעמידה אותו בקשר עם שאלת קיום העם ומלחמתו
 המדינית. ואני מאמין שכל אלה שישובו מהצבא — יהיו עשירים יותר בדוח משהיו
 קודם. ואם כד, אני שואל את עצמי: האומנם כדאי לנו למנוע מהתייל את הארגון
 שלו, אם הארגון כשלעצמו הוא דבר מועיל, רק מתור פחד, שמא יבוא מין דימון מה
 אשר ישתמש בדבר לרעת החייל, לרעת תנועת הפועלים, לרעת הציוגותז
 יש לעקור מן הלב הששות כאלה, מפני שאין להם כל יסוד, ולא יכול
 להיות. ארגון היילים מלכתהילה, ארגון טוב, בעל שאיפות חשובות, שעצר
 מתור מגע אמיץ עם הכוהות ההיוביים בארץ, יהנד גם היילים צעירים בלתי־מאורגנים
 בהיים הציוניים לקראת מסגרת של חיים משותפים, ייצור כוח פעיל ויגביר את
 ההכרה העצמית אצל החייל. ובצאת החייל מהצבא יצא קשור למסגרת מסוימת, אשר

 תעזור לו למצוא את דרכו בחיים ותעזור לו גם ללחום אחר כך את מלחמתו.

 אחד התפקידים של ארגון החיילים הוא קודם כל טיפוח מכסימלי של
 עזרה הדדית בין החיילים. וזהו דבר גדול. הצבא, עם כל הרע שאתם בודאי מוצאים
 בו — יש בו צד טוב ידוע, היוצר בין אנשים שונים סולידריות ורגש של חברות. כל
 האידיאות ההכרתיות הגדולות — בין אם תנועות לאומיות ובין אם תנועות סוציא
 ליסטיות — היסוד הנפשי שלהן הוא להרבות שיתוף והבדות בין בני־אדם. אנחנו
 יודעים אמנם שיש מסגרות מסוימות, יש מפלגות בעולם, יש הסתדרויות וכדומה,
 אבל בזה לא די. יש עוד כל מיני צורות אחרות לפעולות שונות, לפעולות יוצרות.
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 ולי נדמה שעצם החיים של אנשי־צבא לצרים אפשרויות של חברות בין בני-אדם,
 הברות ממשית. יש סבל לחייל, ולא רק בזמן שהוא נמצא בצבא, — גם בזמן שהוא
 יוצא את הצבא, יש גם סבל לבני ביתו. ואילו היינו מקימים ארגון של חיילים רק
 לעזרה לחברים במצבים קשים, רק לסידור חבר בזמן שהוא נחלש ומוכרח לעזוב
 את הצבא, רק לדאגה למשפחת חחייל (ולא תמיד זה רק ענין של דאגה כספית) —
 לשם זה בלבד כבר היה כדאי להקים את הארגון הזה. אבל אינני מציע לכם שהעזרה
 ההדדית תהיה היסוד היהידי של ארגון ההיילים. יש עוד צרכים. וארשה לעצמי לומר,
 שהחייל היהודי, מחוץ לזה שהוא הייל בצבא בנוודהברית — הוא גם הייל בצבא
 עמו. וזהו בעיני הדבר העיקרי והחשוב ביותר בכל ענין הגדודים העברים. צדיד שההייל
 יכנס לגדוד בהכרה מלאה שהוא הייל בצבא עמו ויש לו תפקידים הנובעים מההיילות
 הזאת. והדבר הזה צריד למצוא את ביטויו הארגוני. כדי לאפשר לחייל ביחידות
 יהודיות להיות לא דק תייל של מדינות בנות־הברית, כי אם גם חייל בצבא עמו —

 דרושה עזרה רוהנית, דרושה סביבה.

 ארגון ההיילים הייב למלאות עוד תפקידים לגבי הישוב. הוא צריך להיות כוח
 מדרבן את הישוב — היום כוח המדרבן אותו לגיוס, מהר כות המדרבן אותו למגבית
 ההתגייסות. וכסי שאמרתי קודם, צדיד ארגון ההיילים לתת אולי את הדהיפה
 להתישבות החיילים להבא, לסידורם לאהד המלחמה. יש תפקידים ציבוריים רחבים,
 שאולי יעשו גם בלעדיו. המרכז ההקלאי יפעל והועד הפועל של ההסתדרות יפעל
 והסוכנות תפעל. אבל יש צורך שההייל עצמו יגלה את כל יכלתו, את כל אחריותו
 הפנימית, את כל הכוחות הציבוריים הגנוזים בו. היום יש דאגה גדולה לגיוס. אבל
 יהיו מצבים פוליטיים קשים, מצבים פנימיים קשים, ואז, אני מקוה, יעמוד ארגון
 ההיילים ככוה גדול, השוב ומשפיע. ההיילים הבודדים יכולים להיות אנשים חשובים
 מאד ובעלי רצונות טובים, אבל ברוד שאין הם יכולים לעשות מה ששתים או
 שלוש רבבות חיילים מאורגנים יכולים לעשות. ואני מקוד! שהחייל לפיע בישוב
 בתור כוח ציבורי חלבי. הנםלן הראשון נעשה על ידי ההסתדרות, אשד לועידה שלח
 ניתנה זכות בהירה לחיילים. אינני יודע אם החיילים העריכו את הדבר הרבה או מעט
 ואם השתמשו בזכות זו במידה מספקת. אבל היתד! בזה משום הכרה מצד ההסתדרות
 באזדתות ההייל בתוכה. וכד צייד להיות גם לגבי אסיפת הנבחרים. ההייל צריד
 להופיע וליצג בישוב לא דק את עניניו, אלא גם את שאיפותיו! ואולי צייד החייל

 להופיע גם בקונגרס הצלני לאחר המלהמה.
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 אני רואה עוד תפקיד אהד דליקטי מאד לארגון ההיילים — מגע עם החיילים
 היהודים שאינם ביחידות יהודיות. אינני יודע אם נזדמן לכם להיפגש הרבה עם חיילים
 יהודים בצבאות הכלליים שבמזרח התיכון, אבל יש חשיבות גדולה למצוא לשון
 משותפת אתם, ללכדם, לעשות אותם ליהודים בעלי הכרה. את הדבר הזה לא יעשה
 שום אדם ציבילי. ואני הושב שגם ענין זה של יצירת שותפות גדולה עם הרבה
 היילים יהודים המפוזרים עכשיו בצבאות בנות־הברית על פני כל המזרח התיכון —
 הוא מתפקידו של ארגון ההיילים. אינני מפקפק שמתוד העבודה יצמחו עוד תפקידים.
 אבל עזרה הדדית, מלחמה לגדודים היהודים ותפקידים תרבותיים וציבוריים בתור
 הישוב — כל זה בלבד מספיק כדי לעשות את ההסתדרות הזאת לבעלת ענין רב

 ומרוממת גם את מצבו ההמדי של ההייל וגם את הכרתו הנפשית.

 ג
 ל״בשולי דכרים, בירח־העיון" (עמוד 174)

 בימי ירה־העיון נערכו בשבתות אהרי הצהרים מםיבות־התודעות, בהן
 היו הבדים מהמשתתפים בידח מספרים על עצמם, על דרכם לארץ
 ובארץ. באחת המסיבות האלה, בה׳ בניסן תש״א, סיפר בדל דברי•
 זכרונות מימי נעוריו ומעלייתו לארץ. הדברים נרשמו םטנוגרפית, אד
 לא נערכו על ידי בדל ולא פורסמו בחייו, והם ניתנים בזה בתיקונים
 קלים. הם נדפסו לפני כן בשנתון,,דבר״ לשנת תש״ה ובחוברת מיוחדת
 בהוצאת המשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל באותה שנה.

 דרכי לארץ
 מעודי לא סיפרתי זכרונות ברבים, ולא מפני שאינני מחשיב את ענץ

 הזכרונות. אדרבא, אני חושב שאנחנו הייבים בזמן זה לעשות הכל כדי שהשרידים

 האהדונים של העליה השניה לא יאבדו. ואהיה מאושר אם הוצאת־הםסרים של

 ההסתדרות תוכל לארגן פעולה כזאת ולהוציא כרד הגון של זכרונות אנשים אלמונים

 מהעליה השניה, ללקט פרקים קטנים וגדולים [שיספרו] מה הביא את אנשי העליה

 השניה לארץ. אלה הן כבד השנים האהרונות שהדבר ניתן להיעשות בהן. והרבה

 כבר הפסדנו.

 יש לי הרבה נימוקים לכד מדוע אני נמנע מלספר זכרונות. ראשית, מפני
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 שבעצם ראייתי אני בכלל אינה תיאורית. ראייתי היא רק תמציתית. אני רואה רק
 נקודה אהת שהיא בשבילי השובה. משום כד אינני רשאי לספר זכרונות, כי אני
 עלול להשמיט הרבה דברים. שנית ־־ גם משום שהגלריה האנושית שלי בארץ היא
 כל כד רהבה וגדולה, שקשה לי לםפר זכרונות מבלי לםפר על הרבה אנשים ועל מגע
 אינטימי עם אנשים. והדבר הזה, במקרים רבים, פשוט אינו ניתן לי. במקום שהשרשים
 של האדם הם עמוקים מאד שם הסיפור קשה עליו ביותר. ובמידה שהיי בארץ לא
 היו רק היי אדם פרטי ־־ הרי זה שוב קשור עם פרובלימטיקה יותר מאשר עם תיאור
 עובדות. ויש תמיד סכנה בכל סיפור זכרונות שאדם ידאה את עצמו במרכז. משום
 כד אני, בעצם, לא הגעתי למצב זה שאוכל באמת לספר על אנשי העליה השניה.
 אבל חפץ אני לספר לכם דבר אהד לגמרי — חפץ אני לספר על דרכי לארץ. בכלל
 היה זה השוב מאד שאנשים מעליות שונות יוכלו לספר איד הגיעו לארץ. אני חושב
 שדבר זה יש לו השיבות בפני עצמו, ובסרט בימינו כשאנשים מגיעים לארץ בהמונים

 גדולים, ויתכן שלכל אדם יש משהו שונה לספר.

 אספר מה היתה דרכי אני לארץ, ואספר דברים שיצחיקו אתכם, ואולי על
 דברים חשובים ביותר לא אספר, אבל אנסה לעורר בי משהו.

 הגעתי לארץ בן עשרים ושתים והצי, והעליה שלי לארץ ארכה חמש-עשרה
 שנה — תעשו את ההשבון מתי נוצר אצלי הקשר עם ארץ-ישראל... איד קרה הדבר
 הזה? אני גדלתי בבית יהודי שעמד על הגבול בין הישן ובין החדש. והיו כבר
 בחיניד שלי אלמנטים של חינוד עברי חדש שהתהילו להיוצר, ובמידה ידועה נוצרו
 במיוחד על ידי אבי. מצד סבא וסבתא עוד היו לי מושגים של ילד אורתודוכסי
 שקלטתי אותם ברצון. מצד הדוד הקרוב אלי — גדלתי באוירה רציונליסטית־
 פוזיטיביסטית עם יסודות חיים הרשים והזקים, אבל עם ביקורת גדולה של הקיים.
 אסור היה לי להאמין בסיפורים על מלאכים ושדים, שאני התגעגעתי אליהם. והיתה
 לנו בחצר חורבה שאסור היה להיכנס לשם, ובאותה חורבה ראיתי דברים שאצל
 אבי ואצל דודי אי אפשר היה לי לראותם1. ובודאי שבילדותי שמעתי כל מיני דברים

 1 ההורבה היתה אצל אבי אמא, ר׳ יעקב נימת, בחצר שגרנו בה. סיבת

 האיסור על הילדים להיכנס לחורבה יכלה להיות מפני סכנת מפולת, ואולי היו שם
 דברי ,,פסול״, ספרות בלתי־לנלית, אשר אי אפשר היה להחזיקם בבית מפני כבוד

 הזקנים. [הערת החבר ישראל כצנלםון, אחיו של בדל]
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 על תהיית המתים [על העולם הבא], על אדץ-ישראל. אבל בכל זאת, זה היה
 שייך לעולם הבלתי־ריאלי.

 והנה, בין ההידושים הגדולים בבית אבי היה זה, שקיבלתי בגיל שבע וחצי,
 או שמונה לכל היותר, מתנה — םםד״קדיאה לילדים. עליכם לדעת שבאותן השנים,
 בשנות התשעים של המאה שעברה, עדיין לא היתה שום םםרות ילדים. לא היה שום
 צורר בזה, לא היה גם מי שידאג לםםרות כזאת. לכל היותר, אם הביא מי שהוא
 לילד םפר־קדיאה — היה זה ,,םפר הישר״ או ״יוםיפון״... םםר לילדים לא היה
 לגמרי בעברית. והנה אבי, שנולד בעצם להיות רפורמטור בעניני הינוד, הביא לי
 קובץ קטן, מין קובץ של םיפורי״ילדים, שכל סיפור היה קשור עם אהת מעשרת
 הדיברות. כמובן, דיברה אחת הסרה שם, אבל היו שם תשעה סיפורים לתשע
 הדיברות. ובקובץ זה היה סיפור אהד על שבת, סיפור עממי מאד — כיצד צדיק אהד
 הלד במדבר, והוא הלך עם ישמעאלים, והנה הגיע ליל ששי עם השכה, והוא ההליט
 שכמובן בשבת לא יזוז ונשאר לבדו במדבר, טרף לחיות פראיות t והנה בא אריה —
 הוא היה סבור שהאריה עומד לטרוף אותו, אבל האריה רבץ לרגליו ושמד עליו כל
 הלילה, ובמוצאי־שבת רכב על האריה והדביק את השיירה. והיו שם בסופו של אותו
 סיפור שני משפטים. במשפט אחד היה כתוב ככה: צאצאיו של אותו צדיק יושבים
 עד היום בחברון. כשקראתי את הדברים האלה פרצתי בבכי נורא. ועד היום לא בדור
 לי אם זה היה בכי של שמהה או בכי של עצב. קודם כל הוברר לי שארץ-ישראל
 אינה ענין של העולם הבא, של מושג מיסטי, אלא שישנה ארץ־ישראל בימינו. זו
 היתה בודאי שמחה גדולה. דבר שני היה, שאם צאצאיו של אותו צדיק יכולים להיות
י אינני יכול להיות שם... ואני עוד זוכר היטב כיצד נ  בארץ-ישראל — מדוע א
 הסיפור הזה הביא מהפכה בעולמי. הקשר הריאלי שלי עם אדץ־ישראל הממשית

 התחיל מאותו יום.

 זמן קצר אחרי זה הביא לי אבי עוד ספר. היה שם סיפור אהד מאת אלכסנדר
 זיםקינד רבינוביץ1. בכלל, אז כמעט שלא היו סיפורים מנוקדים, וזה היה סיפור
 מנוקד. בעצם היה זה כמעט הסיפור העברי הראשון על הביל״ויים. ושם סופר על שני
 בתים שהיו בעיר: בית אחד של יהודים חרדים ששמרו מסורת ולמדו תורה, ובית
 שני של יהודים אריסטוקרטים, מה שקראו אז ״אריסטוקרטים״, כלומר: ששלהו את

 1 [״ילדי העברים״]
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 הילדים לגימנסיה. והיה ילד אחד, יעקב, ילד ישד שלמד בהדד, והילד השבי הלך
 לגימנסיה והיה בין ,,שקצים״. פעם אחת שמע הילד הזה על [איץ־ישראל] והתהיל

 לחשוב על הגורל היהודי ושבי אלה נפגשו אחר־כד בארץ-ישראל: אהד בתור

 פועל והשבי בתור מורה. הסיפור הזה בתן לי כבר דחיפה שביה, יותר ברורה, לאידיאה
 של הליכה לארץ-ישראל.

 איד תיארתי לי אז את ההליכה לארץ-ישראל ומה היה האידיאל הזה שלי
 בארץ־ישראל? אבי זוכר זאת יפה. התמובה הזאת התפצלה אצלי לשתי תמובות:
 תמובה אהת, כמובן, היתה של אכר עובד אדמה, ואיבבי צריך לספר [איד משכה
 אותי] ז אבל התמובה השביה היתה עוד יותר מושכת. אתם יודעים שבעיירה היהודית
 אין הרבה יוסי, אין הרבה צמתים, אילבות וכדומה. וכשהייתי ילד קטן הייתי סובל
 מאד מזה שבבתי היהודים אץ ירק. רק אצל ה״פריצים״ בסביבה היו גבים עם פרהים
 וצמהים יפים מאד. אבל הדבר היפה ביותר שמשר את לבי בילדותי היה — כשהייתי
 הולד ללוות לתחנת־הרכבת את אבי שבםע לדרכים רחוקות. זו היתה, כמובן, חניה
 גדולה. תהנות־הרכבת היו כולן בנויות על פי םגבון [אחד] עם פרהים מסביב. וזה
 הקסים אותי מאד מאד. מאידד, קראתי באותו זמן בחוברת אחרת, שבירושלים קיבלו
 יהודים קונצםיה על מםילת־הברזל2. והאידיאל האמיתי שלי היה להיות ראש תהנת־
 רכבת בארץ-ישראל. לא שוטר ולא איש־צבא. המושג של מדינת יהודים התלבש
 אצלי בדמות מםילת״ברזל — זה היה בעיני הדבר המדיני ביותר, וזה היה בעיני הדבר

 החשוב ביותר והמכובד ביותר.

 אבל הארץ-ישראליות שלי לא הסתפקה בדבר הזה. בספריה של אבי, שמילאה
 תפקיד גדול בהיי, היה ה״בדקר״ העברי הראשון — מורה־דדד לארץ-ישראל*. מובן
 שהייתי בקי בספר זה מא׳ ועד ת/ ושם היה גם מדור ללימוד ערבית — ואני התחלתי
 ללמוד ערבית. ברור לי שאני הייתי אז הרבה יותר מ״ברית שלום״, הייתי סילוםמיט

V 
 מאין כמוהו, וגעגועי לישמעאל היו גדולים מאד. כיצד היתה לי הזדמנות ראשונה

 להיפגש עם ישמעאל? הדבר היה פשוט. לעיירה הרוסית היו מופיעים כפעם בפעם

 1 [קרי — בהברה אשכנזית, כלומר, בקמץ קטן ומלעיל]

T 

 2 [מםילת־הברזל יפו־ירושלים נבנתה בשנת 1892 על יסוד קונצםיה שהשיג

 יוסף נבון מירושלים מאת הממשלה התורכית]

 3 [מאת אברהם משה לונץ. ירושלים, תרנ״א]
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 אנשים שקראו להם ,,תורכים״ — עם תרבוש, עם קוף, והיו מהלכים ברחובות.
 וזה היה מאורע גדול. גךחיות לא היה בעירי, וכשהיה מוםיע ברחוב ״תורכי״ כזה
 עם קוף הייתי רץ לעומתו בשמחה יוצאת מן הכלל, באהבת אחים, והייתי אומר לו
 ״ישראל״ ונותן לו את כל כספי. וכמובן, היתה לי אכזבה גדולה מאד שלא יכולתי —

 אחרי כל הערבית שלמדתי — למצוא אתו לשון משותפת...

 היו לי הרבה הזדמנויות להכיר את עניני ארץ-ישראל יותר מקרוב. קודם כל,
 בספריית אבי היה אלבום של פרחים היים מאדץ-ישראל. זה היה בזמנו מעשה רב.
 עכשיו אינני יודע אם יש דבר כזה בספרות הציונית. היה בארץ סופר גדול, שהוא
 עכשיו ידוע מעט מאד, גם פדגוג גדול וגס חובב־ציון גדול, זאב יעבץ, שעשן בזמן
 ההוא עבודה רבה: עמל ליצור בעברית ספרות חדשה וגם לקשור את הגולה עם ארץ-
 ישראל. והוא הוציא אלבום של לקט פרהים מהאדץ1, ומהצד השני ניתנו שם
 בגרמנית ובעברית דברים יפים: שיר של היינה, או איזו אגדה, או מדרש. וספר קטן

 זה מילא תפקיד גדול בחיי.

 היה עוד משהו. לאבי היה הבר, וההבר הזה, שלא גר אתנו יהד, אלא בא
 אלינו להתארח, היה פועל בארץ בתקופת בנין רחובות. בודאי היה פועל שנה או
 שנתים והזר. היתה לו ביאוגרפיה אישית דרמטית מאד. קודם כל, הוא עשה שני

 דברים משונים מאד. כשהוא חזר לרוסיה — נשאר ברוסיה הקלאי. והיינו
 רואים אותו עובר עם עגלה של זבל ברתוב. שנית: במקום לקהת אשה כערכו לקח
 לאשה את המשרתת מאותו בית שגר בו. שני הדברים האלה עשו את אישיותו לבלתי•
 רגילה מאד. והנה, ראיתי לפני איש ח י שהיה בארץ. כמובן, הייתי ילד קטן, והוא
 בודאי לא נכנם אתי בשיהה. הייתי דק מטה אוזן לשמוע על מה דיבר עם אבי ותופס

 קצת קטעי-שיחה ביניהם. וממנו שמעתי את הבשורה שיצא ״על פרשת דרכים״.

 זה היה קשר אחד. אחר כד היה קשר שני. היה איש אחד בעירי והיה אצלו
 התן שנסע לאדץ-ישראל — גם כן בתור פועל. זה היה כבר לא בתקופה של בנין רחובות,
 כי אם בתקופה, נאמר, של 1898 בערד, כלומר, בתקופה שבארץ היה משבר גדול של
 כרמי [הברון], ומכתביו היו טרגיים מאד מאד. מצד אחר — אהבת עברית ואהבת
 הארץ. הוא, למשל, קרא את עצמו בשם עברי — היה הותם את שמו בשם ״צמד״.
 ובקשר עם האיש הזה, שהיה מביא לאבי את המכתבים מחתנו, קרו כמה דברים

 1 [שמו: על שושנים, מירושלים לבניה, מאת ז. יעבץ, ירושלים]
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 מסובכים מאד. כשבנה לעצמו בית היה לו פועל גוי (״שיינץ״ קטן). ואני אז הייתי

 חולם על כד כיצד אראה ל״שייגץ״ הזה בית יהודי בארץ-ישדאל, כיצד יהודים חיים
 בארץ-ישראל... הענין נגמר באופן טרגי, מפני שהנער הזה, בתור משחק, התחיל

 חונק אותי, ואני כמעט שנחנקתי לגמרי.

 ככה היו ימי הילדות. אבל הם לא האריכו — גם הם גזו מהר מאד, וחענין
 של ארץ־ישראל נעשה בהיי הרבה יותר מםובד ונפתל. בן שתים־עשרה נתיתמתי ־

 והענין של ארץ-ישראל התחיל להיות פרובלי&טי.

 אני רוצה עוד לספר, שהעברית מילאה מקום מיוחד בהינוכי. הדור שגדלתי
 בו היה דור ששאף להשכלה. אבל אבא, שהיו לו בכלל מושגים לגמרי שונים מאשר

 לכל הסביבה, קבע ככה: אתה תתחיל ללמוד רוסית רק לאחר שתדע עברית יפה. זה

 היה מעין תנאי. ובאופן כזה, עד עשר הייתי למעשה רק בסביבה של הספרות

 העברית. בכלל קיבלתי חינוד משונה מאד. לא הלכתי לבית־םפר. עד גיל עשר

 הייתי שקוע במידה גדולה בספרות עברית ובעולם רוחני עברי. אם כי אצלנו היה
 בית כזה שמדרש רבה ופושקין ומגדלי היו כל כד מעורבים על שולהן אחד
 אצל האחים והאתיות, שאני נכנסתי מהר מאד לעולם הרוסי ולםפרותו. אבל שם

 קרה דבר משונה מאד. אני חשבתי מתפקידי להסוד את מורי לרוסית ליהודים
 לאומיים, והיו לי על יסוד זה קונפליקטים קשים מאד. ואספר רק דוגמה אתת:
 צריך הייתי, ואני אז בן שתיכדעשרה, לכתוב היבור על לרמונטוב. בכלל הייתי קל

 ״.•
 כתיבה מאד. והייתי כותב תמיד את החיבור הטוב ביותר. הפעם היה לי כשלון חרוץ.
 ומה היה ? עשיתי דבר אהד קטן. אתם אולי זוכרים אצל שמריהו לוץ, באוטוביאוגרפיה
 שלו יש דבר אפייני: כשהיה כותב חיבורים בגימנסיה היה מתהיל כל היבור במלים
 ״חכמינו אומרים״1... איש־האגדה שהיה בשמריהו לוין התגלה גם בחיבורו הרוסי.
 ואני, במקום לכתוב על לרמונטוב בלבד, כתבתי היבור על ההבדל בין המשורר
 העברי לבין המשורר הרוסי. והמשורר העברי האהוב עלי היה אז קונסטנטין
 שפירא — משורר לירי השוב, שאני הייתי שקוע בו יומם ולילה. ובכן לקהתי שיר
 אהד של לרמונטוב ושיר אהד של קונסטנטין שפירא והשויתי אותם. והמורה —

 בודאי בצדק — רגז ואמר, שכד אין כותבים חיבורים.

 1 [ד״ר שמריהו לוין, ״מזכרונות ימי חיי״, ספר שני, תל״אביב, תרצ״ז,

 עמוד 82]
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 היה לי דוד, אחד הסוציאליסטים היהודים בשנות השמונים1, אדם יקר•

 רוח מאה שצריד היה לברוח מרוסיה והוא ברח לאמריקה. שם היה מידידיו של אב.

 כהן ומידידי הסוציאליזם היהודי באמריקה. הייתי שומע עליו בבית אגדות שונות.

 וכשפעם שאלתי מדוע נאסר ההד ומדוע ברח לאמריקה, אמר לי זקני: מפני שהוא

 לא נטל את ידיו... אבל סוף סוף הזר והיה קשור מאד אלי ולאבי, ולא יכול היה

 לשקוט שאני גדל ,,שוביניסט קטן״, וכבר כבן שתיבדעשרה הוכנסתי על ידי אבי ועל

 ידו לעולם של הסוציאליזם. אתי היה מנהל ויכוהים נוראים על ענין של לאומיות

 ויהדות, והייתי מוכרח לעמוד במערכה זו יהידי. הוא היה אומר: כשתגדל תבין את

 הדברים הללו. אולם זה עוד לא שבר אותי. אבל מהד מאד צפו ועלו גלי המהפכה

 הרוסית והקיפו אותי מכל הצדדים.

 בשכנותנו, בבית קטן, גרה אשה אלמנה עם בן. הבן הזה היה אהד הפועלים

 הראשונים של ה״בונד״, שהתחיל אז להץצר. פועל בעל אופי הזק מאד, עם טמפרמנט

 מהפכני מאד, אבל בעל השכלה קטנה. כנראה שהיה קודם בהוד פרוע מאד ושובב

 ידוע. אהד כד נכנם לתנועה והתחיל להיפגש עם אנשים משכילים. הוא היה יושב

 בחדרו וכותב כל מיני חיבורים, ואת כל הדברים הבלתי־לגליים שלהם היה מגלה לי

 והייתי קורא אותם. באותו זמן הייתי כבן עשר. ואינני יודע אם עשה במתכוון או

 שלא במתכוון — אני תמיד חשבתי שהוא מתכוון אלי. והיה עוד דבר: אתם יודעים

 בודאי, בהיסטוריה של תנועת הפועלים היהודית יש מאורע אחד מפורסם [מאסר

 הטיפוגרפיה הראשונה של ה״בונד״], ובית־הדפום הזה נמצא דוקא בבית זקני. ואני

 הייתי עד לציד הראשון שנעשה על הנוער היהודי. כל זה היה העולם הרוחני שבו

 הייתי צריד למצוא את מקומי ולהיאבק מאד. ברעיון היו בשבילי קרובים מאד כל

 הדברים האלה. אבל זה לא הביא אותי לידי הסתלקות ממהשבתי — לא מעברית

 ולא מאדץ-ישראל.

 כאשר הגעתי לגיל ארבע־עשדה, יותר נכון — המש-עשרה, עבר עלי במובן

 יהודי משבר גדול וקשה מאד: התחילה הפגישה שלי עם עולם המחשבה ה&רכםיםטי.

 הייתי אז נע־ונד, נער יתום, ונסעתי ללמוד במקומות שונים. מתחילה לא דק שלא

 1 הדוד הסוציאליסט — הוא ליב פרוחובםקי, גיסו של אבא — ברח לאמריקה

 לרגל קשריו עם ה״ם.ר.״ (הםוציאליםטים-הרבולוציונרים). הזר כעבור זמן, היה יחד

 עם אבא בעסקיו, ואתרי מות אבא יצא שוב לאמריקה. [הערת ישראל כצנלםון]
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 מצאתי שום םתירה בין העולם הזה ובין הצלבות, אלא להיפר: זה כאילו העשיר את

 עולמי הציוני.

 ואספר דבר שיצהיק אתכם. אבי זוכר איד קראתי םפר של אקובומיםט

 רוסי, שתיאר את המעבר של אבגליה מהמשטר הקודם, מהמשטר הפיאודלי, למשק

 האינדוםטריאלי׳ ואיד התהילה המהפכה האיבדוםטריאלית באנגליה. התעמקתי בדבר

 הזה מאד וזה עשה עלי רושם גדול: כיצד המשטר הקפיטליסטי מחריב ומדלדל את

 ההמובים. אבל במקום לחשוב רק על הפועל האנגלי, צצה בלבי מחשבה שזיעזעה

 אותי מאד: אם ככה, אם אצל המובי אבגליה, בזמן שאצלם בא המעבר מתקופה

 אקובומית אהת לשביה, בגמר הדבר בחורבן כבד, מה יהיה אם רוסיה תיכבם לתקופה

 של מהפכה איבדוםטריאלית, ומה יהיה אז גורל העם היהודי? המהשבה הזאת היתה

 בשבילי היזוק גדול מאד לרעיון הצלבי.

 יש בזה דבר משובה מאד. בעצם, המהשבה שהצלבות זקוקה לביסוס תיאורטי

 כלכלי, התחילה לבםד אז במקומות שובים. זה לא היה דק עבין של יחיד — במקומות

 שובים ברוסיה היו צעירים עברים מתלבטים ו״שובריס את ראשם״ בהיאבקות עם

 הרעלבות שמסביב. בהום שטיף הוא, בעצם, הראשון שיצר את הביסוס הכלכלי של

 הצלבות. איש שבי היה יעקב לשצ׳ינםקי. היו אבשים שובים, שמתוד עולם המחשבה

 החדש חיפשו וראו צורד למצוא ביסוס הדש לצלבות.

 הייתי אז בערד בן ארבע־עשרה. וצריד הייתי להתכובן לבהיבות בגימבםיה,

 אבל במקום להתכובן לבהיבות עסקתי בתיאוריות והגעתי לזה שהבה עכשיו [אותה

 שעה] יש לי הביסוס ההזק בלתד למהשבה הצלבית. באותו זמן הליתי, וכששבתי

 הביתה הפצתי לספר להברים הראשובים של ״פועלי־צלן״ שיש לי ארגומבטים

 חשובים מאץ כמוהם. אספתי סביבי המישהיעשר — עשרים איש, שהיו חברים באמבים

 שלי, התישבבו על הרצפה ואני דיברתי לסביהם שעה או שעתים — דיברתי בהרבה

 רגש ובהרבה למדבות, מפני שצדיד הייתי להסביר להם מושגים היסטוריים. אחרי

 שגמרתי השתררה דומיה מוחלטת בחדר. אמבם לא הייתי רגיל במחיאות כפים, אבל

 בכל זאת, דומיה כזו עוררה דאגה. כשיצאנו שאלתי חבר קרוב לי בלתר שהיה פי

 שבים גדול ממבי בשבים: ובכן, מה דעתד ? — עבה: אומר לד את האמת, לא הביבותי

 אף מלה אחת...

 ברגע ההוא היה זה בשבילי, מבחינת מהשבתי הציונית, נצהון גדול. אבל

 הנצחון הזה לא הארץ ימים, מפני שזמן קצר מאד אחרי זה כבר לא הסתפקתי
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 רק בביםום תיאורטי של הציונות ־־ היפשתי בציונות משהו רציני יותר, תשובה על
 ענינים רציניים מאד, תשובה ממש על ענינים של ממש, כי הכפירה גהה עלי מכל
 צד. אתם יודעים שהיה אז בין הרצל ואהד־העם ויכוה גדול. ואדם אחד, אשר
 בשבילי היה באותו זמן כמעט סמל של מהשבה ציוגית חזקה, ־־ אדם הרבה יותר
 גדול ממני בשנים ובעל כשרונות יוצאים מן הכלל, שהלך לאוגיברםיטה ללמוד
 הקלאות רק בשביל ארץ-ישראל, — בויכוה הגדול הזה שבין אחד־העם והציונות
 המדינית שמעתי ממגו דברים בהרצאה אחת, שרוב הקהל גם לא הבין אותם, אבל
 שאני הדגשתי בהם כסירה איומה: באותו ביסוס אהד־העמי של הציונות הרגשתי
 פתאום נדאות, שהציונות אינה פותרת את שאלת היהודים. והאיש ההוא אולי בעצמו
 לא ידע שזו היתד. [כסירה], אבל בשבילי היה זה נםיון גדול מאד. התהלתי לשאול
 את עצמי קודם כל, אם הציונות פותרת את שאלת היהודים או אינה פותרת ן ואם
 אינה פותרת את שאלת היהודים — האם אני יכול להיות אחרי זה ציוני או לא. לא
 אספר מה היה הדבר הזה בשבילי. בעצם, מאז, מגיל המשיעשדה, נקלעתי בכף־הקלע
 ונכנסתי באמת למלהמות פנימיות בלתי־פוםקות להצדקת הענין של הציונות, וממילא,
 כמובן, של היהדות וכל השאלות הקשורות בזה. הייתי מחליף כמעט כל הצי שנה
 את הברתי — או מפלגתי, אם אתם רוצים לומר כך — את החוגים בהם נפגשתי. עד כדי
 כד שאדם אהד, שהיה נהשב למורה שלי בעניני ציוגות, וגם איש שבנדאי ראה אותי
 כתלמידו, כשהיה פוגש אותי היה שואל בלעג: ,,ובכן, באתה ,,מניד אתה מתפלל
 היום?״... כל האנשים ראו בזה קלות־דעת מאין כמוה — אותה להיטות אתרי כל
 רעיון חדש, אהרי כל ,,מודה״ חדשה. ואני אולי גם התביישתי מפני זה. אבל אי•

r 

 המנוחה שלי בענין זה היתד. יותר הזקה מאשר הרצון למצוא חן בעיני מנהיגים או
 בעיני מורים.

 והנה, בתור ההיפושים האלה עבר עלי דבר משונה מאד. כשנה
 לפני אוגנדה (ואני אז בן המש־עשרה), מתור הפרובלי&טיקה התיאורטית הזאת מד.
 היא הציונות, אחרי הכל, אם באמת כמו שאחד־העם אומר דק מרכז רוחני ליהודים,
 ומתוד ההשקפות שבכלל שררו אז מסביב, השקפות פוזיטיביםטיות וסדכםיסטיות,
 הגעתי לרעיון שצריד להפריד את הציונות לשני חלקים. יש ענין של ארץ־ישראל,
 שהוא ענין רו5נטי־היםטודי: היהודים קשורים לתרבות עתיקה ואינם יכולים להיפרד
 ממנה! ויש פרובלימה רצינית מאד של פתרון שאלת היהודים — של ארץ. שמא

 אפשר להפריד בין הענינים.
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 אשדי הגדול היה שהרעיון הזה בא אלי לא אחדי אוגנדה, כי אם שנה לפני
 אוגנדה. ובימי אוגנדה הספקתי כבד לעשות קפיצה חדשה. מכיון ששאלת
 הטדיטודיאליזם העסיקה אותי באופן מופשט, הדי משהפך הדבד לתנועה, ואני
 ברגע זה אינני יודע באילו צינודות — מצא אותי כל הענין של אוגנדה בתקופה
 של יאוש מהאידיאה הטריטוריאליםטית. לא כל כד מתור ההשבת המומנט הארץ-
 ישראלי — אם לומר את האמת, — אולי מתור הכרת הולשת העם, הגעתי לדעה,
 שבשום אופן לא יהיו בעם היהודי כוחות בשביל להקים מדיגה יהודית, אם לא
 ישתמש בכל הרזרבות של תרבות שלו ומסורת שלו! בלי זה בודאי לא יבנה שום
 דבר. ובכן, כשבא ענין אוגנדה — אגי, לא שפגשתי אותו בתרעומת של ,,ציוני״
 ציוך, אבל פגשתי אותו ב$סקגות גדולה מאד, אם באמת יש בזה מוצא. כי עלי לומר
 את האמת: הענין היה גם קרוב מאד ללבי, מפני שהחרדה למצבנו, הרצון להביא
 גאולה ליהודים, להצלת היהודים מהגלות — זה היה בשבילי עיקר העיקרים. והרצון
 שהיה אצל האוגנדיםטים לא היה אצלי פסול כמו אצל ,,חובבי־ציוך. אבל חשבתי

 שלא יצא מזה כלום, שהעם לא יתעורר לדבר הזה.

 באותו זמן הייתי צריך לנסוע, בעצם, לחוץ־לארץ ולהיכנס לאוניברסיטה, גם
 כן בקשר עם איזו מהשבה ציונית. אבל ברוסיה פרצה אז המהפכה של 1905. לא אספר
 על כל מיני דברים — קישינוב והומל — הקשורים אתי באופן אישי. ב־1905, ב־9
 בינואר, פרץ הנםיון הראשון של המהפכה הרוסית. באותו יום התהלכנו, אני ויצהק
 טבנקין, בחוצות נרשה, באותו רחוב שבו היתה הפגנה גדולה (טבנקין היה אז,,ציוני־
 ציוך גמור. עזרתי לו במקצת לארגן את ההוג הזה, שנפרד מהאוגנדיםטים), היו גם
 אנשים הרוגים בדהוב. ואני עמדתי אז בדדד לנסוע לצידיד ללמוד. אבל הדבר
 שנתדחש לנגד עיני [זיעזע] אותי כל כד, שאמרתי בלבי: עכשיו לא הזמן

 ללימודים — אני חייב למלא תפקיד.

 כיצד הבינותי את התפקיד ו — זה גם כן היה דבר משונה מאד. באותו זמן,
 מתוד כל ההוגים של ,,פועלי־ציון״, בצורות שונות, נעשה גםיון להקים מפלגה גדולה
 מאוהדת, שקראה לעצמה מפלגה ציונית־םוציאליםטית (ם.ם.). הרוב הגדול שבה היה
 אז בעל מגמה טדיטוריאליםטית ברורה: חלק היה כבר מאד אידישיםטי. ואני הייתי
 קרוב מאד לאידיש, השבתי את האידיש בתור גורם חיובי בהיי העם. והנה, אחרי
 ה~9 בינואר, כאשר ההלטתי שאני מכגים את עצמי כולי לעגין המהפכה הרוסית,
 כתבתי מכתב לידידי שהיו לי במפלגה הזאת, שאני מוכן להצטרף אליהם לעבודה,
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. כתבתי שאני מאמין בארץ־ישדאל, אבל השאלה ת י ר ב  אבל את המכתב כתבתי ע
 הזאת עוד לא הספיקה להתברר ו אד ״ברוחי אני אתכם״ — ביתם לשאלת היהודים,
 להצלת היהודים, ביהם למהפכה הרוסית. זה דוקומנט קצת משונה — אולי הדוקומנט
 היחידי בתולדות המפלגה הזאת שהוא עברי וארץ-ישראלי. בכלל מפלגה זו, שהיתה
 מפלגה יהודית מיוחדת במינה, היא אולי הטרגית ביותר בהיסטוריה של הדורות
 האחרונים. לפי כל רוחה היתד. מפלגה חלוצית — האמיגה ביציאה מן הגלות, בכל
 תוקף שללה את הכלכלה היהודית, דרשה סעבר לעבודה! היו בד. חוגים שטיפחו את
 הרעיון הקולקטיביםטי. אלפי חלוצים יהודים נתחנכו בתוך המפלגה הזאת. אבל היא
 הלכה כולה לאיבוד. לא היתה לה שום נקודת־אחיזה. ם.ם. גתארגנה בתור מפלגה
 שלמה בערך ב־1905. זו היתה התקופה הסוערת, תקופת השיא של רבולוציוניות
 גדולה, של ההגנה העצמית. אבל מיד התחיל היאוש. אהרי הקונגרס השביעי עזבה
 את הקונגרס הציוני. ואז בא הגלגול במורד. אהד כד — ההסתגלות למפלגות אחדות.
 תקופת הפריהה הגדולה שלה — זה אולי ענין של שנדרשנתים, לא יותר מזה.
 והתנועה הזאת נתנה באמת אישים רבים אחד כר ל״יבםקציה״. זו היתה תנועה שהיתה
 מתחרה רצינית מאד ל״בונד״, אבל מגהיגיה, במשך זמן קצר מאה איבדו את
 האמונה לא רק בציוגות. אגב, במפלגה זו היו שלושה חברים שהודיעו שהם
 ,,אדץ-ישראליים״. בשנים מהם תלו תקוות גדולות מאה ואני זוכר שטבנקין התיעץ
 אתי אץ להביא אהד מהם לנרשה. אחד1 כתב את החוברת היותר יפה על הקרן
 הקימת. משלשתנו — רק אני הגעתי לארץ. והשנים האחרים לא רק שלא הגיעו

 לארץ ־־ הם הלכו יחד עם כל התנועה, ועד הקומוניזם הגיעו.

 ביני ובין המפלגה הזאת היו בכלל הרבה מאד גיגודים. ואני לא הארכתי בה
 ימים. בעצם, כל ענין חברותי במפלגה זו ארד אולי הצי שנה, לא יותר. הניגודים
 בינינו היו בשטהים שונים. היה קודם כל שטח אחה שקשר. אפילו עכשיו לספר
 עליו. האמנתי, שלא די בהגנה עצמית. ואנחנו כולנו היינו אנשי ההגנה העצמית.
 כאשר הייתי בן שבע-עשרה הייתי נוכה בפוגרום בםמילה, ומתפקידי היה להביא
 נשק לכל הסביבה הזאת. אבל האמת היא שלא הסתפקתי לגמרי בהגנה עצמית,
 האמנתי שהיהודים צריכים לעשות מה שהם״דים עושים לגבי הממשלה ברוסיה —
 צריכים לענות בנקם. היו אנשים אהדים שהאמינו בדבר הזה, שהיו נלהבים מאד

 1 [שמעון דובין]
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 לזה. אבל הדוב הגדול, שכבד הושפע אז מאד מהםוציאל-דמוקרטיה הדוסית, שלל
 אותו. עד כדי כד שפעם אהת צדיכה היתה להיות קונפרבציה של המפלגה1, והיה
 צריד לשלוה ציד לשם. והיה לי חבר אהד (זה היה במקום שאני עבדתי בו) — פועל
 יקר מאד ומסור מאד, אהד העסקנים הסוציאליסטיים החשובים, שלאחד שנים רבות
 עלה לארץ, ואהר כך התישב בבךשמן. הוא אמר לי: היודע אתה מדוע איננו
 יכולים לשלוה אותך לועידה ? — מטעם פשוט: אתך אף פעם איננו בטוחים. איננו
 יודעים מה תאמר. כל מי שיסע יעשה מה שהועד המרכזי יאמר לעשות ־־ אתד

 איננו בטוהים...

 זה היה ניגוד אהד. ניגוד שני היה זה שאני בטריטוריאליזם לא האמנתי
 (עכשיו אינני יכול לספר על זה. זה קשור עם ברוכוב). ואני העמדתי את המפלגה
 במצב קשה מאד בענין זה (הייתי אז בן שמונדרעשדה). מפני שבשעת ויכוח גדול
 במקום להגן על השקפות מפלגתי — הגינותי על השקפותי הארץ־ישראליות. וצריד
 היה להביא אחד המנהיגים הגדולים כדי לתקן את הרושם שקילקלתי... ויש לומר את
 האמת: היחסים ביני ובין אותו הוג היו יהםים אנושיים יוצאים מן הכלל. אהבנו זה
 את זה מאד. וכאשר אחד התהיל להתיאש או התהיל לפקפק — נגע הדבר לכולם.
 בשבילי, שבכלל עברו עלי משברים — כל מיני הברים קרובים ומורים שלי עזבו

 את הציונות — כל מקרה כזה היה רגע קשה ־מאד.

 כשנודע לצמרת של המפלגה שבאיזה מקום יושב צעיר ואומרים עליו שהוא
 הולד ,,ומתפקד״ — בא אלי באופן מיוחד חבר אחד, איש כבן שלושים בערד,
 שבאותו זמן היה נחשב למלומד גדול, אולי חהרכםיםט חכי־חשוב שהיה במפלגת,
 להתזיר אותי למוטב2. בא וישב אתי ששה ימים על הרצפה בחדרי. והוא היה איש
 בלתי־רגיל. בכלל איש בעל מוה הזק מאד. והאיש הזה מילא איזה תפקיד בהיי. הוא
 גם כן הגיע לפקפוק בענין הגשמת הטריטוריאליזם. היה טריטוריאליסט קיצוני מאד,
 אבל הגיע לרעיון שאפשר להגשים את הטריטוריאליזם דק בתנאי אחד —
 שההתישבות תהיה סוציאליסטית. זו לא היתד! דעת המפלגה, מפני שכל הענץ של
 התישבות סוציאליסטית היה נהשב אצל ראשי המפלנה לדבר משונה מאד. להם
 בדור היה, שעד שלא תבוא המהפכה הסוציאלית — אין מה לעשות. הוא כפר בזה.

 1 [הועידה בהומל, בינואר 1906]

 2 [יוסף לשצ׳ינםקי (יוסף דער ווייםער), גיסו של יעקב לשצ׳ינםקי]
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 הוא, אגב, לא היה אבי הרעיון הזה — אבי הרעיון של התישבות סוציאליסטית

 היה, בעצם, נהמן םירקין. אבל נהמן םירקין היה בכלל פסול במפלגה זו, היה נחשב

 לאוטופיםט (בכלל, כל השקפותיו בשאלות אקטואליות לא הלכו עם הזרם, והיה אז

 אדם בודד לגמרי). גם חבר זה, שמצד השקפתו המרכסיסטית היה כשר בתכלית, היתה

 לו מהשבה כזאת, אבל זו היתד. דעת יהיד. אגב, גורלו של האיש הזה היה טרגי

 מאד. הוא כתב ספר כדי להוכיח את הדעה הזאת. והספר היה כולו מוכן, הסר היה

 בו דק הפרק האחרון. אבל באותו זמן אירע לו בחיי משפחתו דבר קשה מאד, והאיש

 הזה ירד מעל הבמה הציבורית ונעלם, והספר לא ראה אור עד היום. יתכן שהאיש הזה

 בכל זאת עזר לי אהד כך, ויתכן שהיתה לי גם איזו השפעה עליו. אבל מאז לא

 נפגשנו יותר בחיים.

 לא אספר לכם כיצד נדדתי ממפלגה למפלגה. בעצם ,,בגדתי״ בכל מפלגה
 שהייתי בה. אבל רגעים אחדים היו מכריעים בחיי ביחסי לתנועה ולאנשים. אספר
 שתי דוגמאות קטנות. באחד הנדודים האלה שלי, כשבגרתי במפלגה זו (ם.ם.)
 והתחברתי לקבוצה אחרת — לקבוצת ״ווזרוז׳דניה״1 — נסעתי לעיר אחת גדולה
 בדרום רוסיה (זה היה לאהד השחיטה המפורסמת של דצמבר), ושם נכנסתי כולי
 לתיד תנועת הפועלים לעבוד בין המונים יהודים ורוסים. אני מאד התבוננתי למפלגה
 הדשה זו, שהיתה כולה מורכבת מקבוצת אנשים רציניים, מיוהדים, בעלי השכלה
 גדולה, בעלי גישות גדולות, בעלי ביקורת חריפה מאד. דיברתי על לבם שיסתלקו
 מלהיות מפלגה, שיהוו חוג חפשי של אנשים העוסקים רק בביקורת הקיים. אבל הם
 לא הסכימו. את האנשים האלה הערכתי מאד ואהבתי מאד, אבל רק איש אחד

 השפיע עלי.

 הייתי בא אליהם מתוך אסיפות פועלים והיתי מספר איד הדברים שלהם

 מתנהלים ואומר שהם מתנהלים רע מאד. הייתי מספד איד משמיצים, באיזה דרד

 עושים תעמולה׳ איד מתוכחים עם מפלגות אחרות. למשל: באתי וסיפרתי איד

 משמיצים את ה״בונד״ ואמרתי: זה לא הוגן, כך לא צריך לבקר את ה״בונד״. אמר לי

 אותו איש, שכל כתיבתו היתד. בנויה על סוציאליזם הומניסטי מאד: זה אתה מבקר

 1 [תחיה, מפלגה זו דגלה באוטונומיה יהודית בגולת, עם בית־נבחרים יהודי

 (,,סיים״)]
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. ך ל ל  אותנו מתוך השקפה של צדק עללן?.. והאיש הזה תמיד כתב על •צדק ע

 בשבילי, בשאלה זו ששאל, לכאורה, מתוך חיבה לצעיר סיפש, היתד, הבחנה בדודה

 מאד בין צדק פוליטי, בין גישה ריאליסטית, ובין צדק עליון. אני עד הלם אוהב את

 האדם, אבל מה שאמר אז מיד הביא אותי בסתירה בין מגהיגות פוליטית ובין הכרזות

 ורעיונות, והתהלתי לראות אותו מצדדים שוגים. והדבר הזה, במובן ידוע, גמר את

 יהםי עם התגועה — גמר בשבילי פרשה שלמה של חיי.

 משם נסעתי לוילנה. וילנה היתד, אז מרכז גדול והשרב מאד — שם התרכזו

 הסופרים העבדים, שם התרכזו כל המפלגות היהודיות. אני נהשבתי לאדם בעמדה

 גבוהה מאד במפלגה. וגם היה שם חוג [ספרותי] שהיה יקר וחביב עלי מאד. באותו

 זמן(1905) התחילה הליכה מן הספרות העברית, השתרר יאוש גמור מעברית, ספרים

 עברים הדלו לצאת. ואז גם התהילה הפריחה הקצרה והיסה מאד של ספרות אידיש.

 כמעט כל הסופרים הצעירים של הזמן ההוא — או שעברו לאידיש (כמו פרץ

 הידשביין), או שעמדו לעבור לאידיש. וממש כשם שהייתי סקפטי מאד בענינים

 צלגיים - כד גם בענין העברית הייתי מלא ספיקות, אם יש לעברית תפקיד

 בחיי העם. אבי בעצמי אהבתי מאד אידיש וספרות אידיש, הייתי מעורה מאד בעגין

 זה, אבל לא גמרתי את החשבון עם עברית. לא חפצתי לגמור את החשבון. אם כי

 מצד ההגיון היה העגין מוקשה. כשם שמצד ההגיון היה גחוץ להיות גגד ענין ארץ-

 ישראל (לנסוע לאדץ־ישראל, זה היח לנסוע לארץ של עבד אל־חמיד. אנהנו כאן,

 הנלחמים נגד השלטון המונרכי, כלום נסע למדינה ששם שולט עבד אל־המיד ז!..).

 כך גם בעגץ העברית, היה הגיון לומד שההמונים אין להם צורר בעברית, אץ להם

 אפשרות לדעת וללמוד עברית. אבל אני עוד לא הפצתי לגמור את ההשבץ הזה.

־ איד היתה העזיבה. באותו חוג  יכולתי בענין זה לספר לכם הרבה דברים ־

 היו מזדמנים יהד סופדים צעירים, כל השמות העומדים בשורה הראשונה של הספרות

 העברית בימינו, ואני חייתי יושב ומקשיב לשיחות. באותו זמן הגיעה מלונדון הוברת

 של ,,המעורר״. ובחוג זה ישבו גם אנשים קרובים מאד לברנר, אבל גם הם אמרו:

 הביטו, מה עושה האיש הזה. איש כל כד חשוב כמו ברנד, על מה הוא מבזבז את

 עצמו... ואני זוכר איך שאלת העברית פגה בשבילי ברגע שראיתי כיצד קבוצת

 אנשים, שבעצם גדלו על הספרות העברית, באיזו קלות הם מסתלקים מהענין הזה.

 קמתי ועזבתי את החברה ואת העיר ואמרתי לעצמי: בשבילי הענץ הזה נגמר —

 נגמר מבהינה של אי־השלמה עם ויתור על עברית.
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 החשבונות שלי עם עבדית היו בכלל משונים ומסובכים מאד מאד — גם

 מתור ספיקות גדולים לגבי עתידי בתור יהודי, מתוך רצון בכלל לצאת אל העולם

 הגדול ושם לשקוע באיזה ענינים עולמיים, במהפכה. זה היה צד אחד. מצד שני,

 כשהגיע לידי בהיותי בגיל חמש־עשרה ספר של פילוסוף וםוציאליםט רוסי, בזמנו

 אהד מגדולי המחשבה הרוסית, לברוב, שעשה עלי רושם גדול — ואגי אז הייתי

 בעיר רוסית ונמצאתי לגמרי בין יהודים מתבוללים וקצת בץ גויים (בזמגים שוגים

 הייתי בין גויים, בהוגים סוציאליסטיים) — ישבתי וכתבתי את תמצית הספר הזה

. וכשאהר כד, אהדי זמךמה, התחבטתי באיזה דבר שלמדתי אז, ת י ר ב ע  לעצמי ב

 עשיתי לעצמי עוד פעם קיצור של אותו ספר, ושוב בעברית. גם כן בלי כל קשר

 ציבורי, בלי כל קשר לאמונה בעברית — רק מתור מגע פרטי שלי שהיה לי עם

 הלשון הזאת. :1

 מבהינת העברית הייתי אולי אהד האגשים היותר חוטאים בגיל שמונה־עשרה.

 עשיתי אז כל מיני נםיונות בהוראה. בעצם ימי המהפכה קיבלתי עבודה בבית־םםד של

 חברת ״מפיצי השכלה״1 — הייתי צדיד להיות שם מורה לעברית ולימודי יהדות

 לילדות עניות. ובאותו בית־םפר עבר עלי ענין רציני מאד. היה עלי להחלים מה

 לעשות אתן, מה ללמדן בזמן קצר כל כד. והיות והייתי צעיר ומהוצף אמרתי לעצמי:

 אם אלמד אותן עברית אולי ידעו אלף־בית, אבל שום דבר אהד לא ידעו — אני

 מוכרח לדאוג לקשור אותן לעניננו אנו. ואני לקחתי לעצמי רשות, ובמקום ללמד

 אותן עברית לימדתי אידיש — היסטוריה יהודית, וגם קצת ספרות. הילדות מאד

 נתחבבו עלי ונתקשרו אלי. וזה עשה רושם. קצת מלחמה היתד. לי מצד אחד, מצד

 ה״דוםים״, כלומר, האלמנטים האםימילטוריים. לפי כל המנהגים צריכים היו לקרוא

 אותי בשם רוסי, ואני עמדתי בכל תוקף על זה שיקראו אותי בשמי היהודי. וצריד

 הייתי בבית־םפר כזה להיות מורה בעל שם כל כד מוזר כמו בדל.

 לאחד זמן היה עלי לכתוב דיךוהשבון מעבודתי. כתבתי שני תזכירים: תזכיר

 אחד על זה כיצד אני מלמד היסטוריה עברית! ותזכיר שני — מדוע אני חושב

 שבבתי-םפר עממיים מסוג זה אין תקוה להגיע לידיעת עברית, ומה צריך לעשות

 במקום זה. אז היה זה מצדי מעשדרנעדות. אבל הנהלת בית״הםפר שלהה את התזכיר

 לחברת ״מפיצי השכלה״ והוא נדפס בירהון הפדגוגי של .£.ח.כ< (חברת ״מפיצי

 1 [בבוברויםק]
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 השכלה״). היה אז אדם אהד, אישיות גדולה, שגם כן התלבט מאד בשאלת התרבות
 והשפות1, וכאשר שמע שיש איזה צעיר, מ1רה כזה שיש ל1 מהשבחת מענינות בעניגים
 אלה — בא אלי לדבר אתי. הוא יצא מדוכא מאד מהפגישה שלנו, אבל על עברית

 עוד לא ויתר.

 בינתים קיבלתי גם עבודה בספריה העממית באותו מקום. והנה בא אלי
 פדגוג שני, גם כן מחברת ״מפיצי השכלה״, בונדאי מפורסם2. בא ואמר: שמעתי
 עליד, אני יודע מה שאתה עושה ואני שמח מאד לראותך, הן אנשים אחים אנחנו.
 אמרתי: חלילה וחם, אינני חבר לכם. אתם שמתים על שקיעת העברית ואני מקונן

 על הדבר הזה.

 הפגישה ההיא בוילנה עם חוגי הסופרים העברים ואותה שיהה עם המורה

 הבונדאי — קבעו את גורלי. באותו יום נפלה כבר ההחלטה האחרונה שלי — גם על

 עברית וגם על ארץ־ישראל. אני אומר עוד פעם — לא מתוד אמונה ציונית, כי אם

 רק מתוך עלבון, מתוך עקשנות, מתור אי־רצון להיות שותף לדור זה, שאין לו גם

 כוח למות בכבוד.

 כאשר קיבלתי את ההחלטה האתדונה הייתי כבן תשע-עשרה. ההלטה ןו
 היתה בשבילי החלטה סודית, ומלבד חוג קרוב אלי מאד של שלושדרארבעה אנשים
 לא צדיד היה איש לדעת על זה — גם לא אמי, ובודאי לא אנשים אהרים, ביהוד
 ציונים. גם מתוד אנטיפטיה של מהפכן לבורגנים ן גם מתוד שזה היה בשבילי גםיון

 כל כך המור, שלא יכולתי בכלל לספר עליו ברבים.

 יהד עם ההלטתי על הליכה לארץ־ישראל החלטתי דבר שני: אני צריך
י שאני הולד לארץ-ישראל. אז עוד לא היו קיבוצי נ פ  להסתגל לעבודה גופנית ל
 הכשרה. אבל החלטתי שאני צריך לבוא לארץ מזוין בכל מיני דברים כדי שאוכל שם
 להתקיים. וכאן התחילה שוב פרשה של נדודים גדולים, של פרישה — קודם כל
 מידידים וחוגים קרובים, והליכה למקומות עבודה. לא אספר ברגע זה על כל לבטי
 הנפש שליוו את נדודי אלה. אבל כדי להבין את יחסי הדור ההוא, אספר לכם משהו.

 סיפרתי קודם שאני הלמתי מאד על נקם יהודי עוד מזמן היותי מקורב לחוגי
 ם.ם., ועוד קודם לכן (פינהם דשבםקי, הטרוריסט היהודי שהתנפל על קרושבן, היה

 1 [חיים פיאלקוב]

 2 [אברהם שטרשון]
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 הבר קרוב שלנו). והנה ישבתי לבדי באיזה מקום נידח בורשה והלמתי על הדבר הזה.

 וכאשר גבר בי הדבר מאד קמתי לילה אחד ויצאתי ברכבת מורשה לקיוב (אינני

 זוכר מאין היה לי הכסף להוצאות הדדך, כי לא הייתי קשור אז לשום ציבור שיעזור

 לי בדבר הזה). נסעתי לאיש אחד1, שאז האמנתי שהוא יכול להיות בשבילנו מה שהיה

 נרשוני בשביל הרוסים. זה היה יהודי תלמיד־הכם גדול, יהודי שביהודים, כמו

 שמתארים את מנדלי, ויהד עם זה דבולוציונר גדול ואיש חריף־מוח. גם איש אמת

 מאד. ואמרתי בלבי: הוא צריד להיות האיש שיעמוד בראש תנועת העם היהודי.

 והנה אני הולד לחפש אותו בקיוב. איך לחפש אותו ? — זה לא פשוט כל כד. םוף

 סוף מצאתי את דירתו. כשהגעתי התברר שהוא איננו בעיר, אבל במקום זה מצאתי

 בחור אחד, שבא גם כן ללון לאותה דירה. ועם הבהור הזה, שנפגשתי אתו בפעם

 הראשונה באותו ערב ואת שמו לא ידעתי, דיברנו כל הלילה, עד אור הבוקר. כמובן,

 לא על ענין הליכתי לארץ״ישראל — זה היה ענין סודי. אבל על מה דיברתי אתו ז

 אני זוכר עד היום את השיהה הזאת.

 מה היה בהוגי הציבור הזה היהם לענין ספרות עברית ותרבות יהודית בכלל ?
 אנשים שנפגשו זה עם זה היו מדברים על ענינים פוליטיים ואידיאולוגיים. כל זה היה
 השטה העליון. אבל פרובלימטיקה, למשל, של תרבות יהודית, או ספרות יהודית —
 היא לא היתה נושא לדיבור גלוי. ידעו, למשל, שלשצ׳ינםקי יודע יפה עברית, או אדם
 זה שנסעתי אליו — ידעו שהוא תלמיד־הכם, שיש לו סמיכות לרבנות. אבל זה היה
 ענין פרטי לגמרי, — כמו שכל אהד יש לו שגעון פרטי שלו — זה לא ענין לשוהה
 עליו. ענין התרבות והספרות העברית נהנק תהת הטרמינולוגיה הפוליטית. והנה עם
 אותו בחור שדיברתי (סטודנט שבא מגרמניה והיה תלמיד של םירקין ושל סרנץ
 אופנהיימר), היו במרכז שיהתנו שתי שאלות: שאלה אתת — הגשמת הציונות. ואני
 אז ממנו למדתי הרבה מאד. קודם כל למדתי מה השיטה שאופנהיימר מציע, וגם מה
 מציע נהמן םירקין. אבל הוא גם למד ממני אחה דבר הדש ורבולוציוני. והשאלה
 השניה היתה — מדוע הדור שלנו, הדור האומלל הזה, אין לו שום ביטוי רעיוני, לא
 תיאורטי וגם לא פםיכולוגי״םפרותי. דיברנו הרבה על הדבר הזה. ואז אמרתי לו:
 היודע אתה, יש עכשיו בעברית סופר אהד שהדפים שני ספרים, וספר אחד הוא םםר
 הדור שלנו, שיש בו ביטוי לדור. והאיש הזה לא אמר לי שהוא יודע עבדיה, אני

 1 [כנראה, יהודה נובקובםקי (ירמיה)]
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 הייתי בטוה שאיננו יודע, מפני שגם האידיש שדיבר היתה אידיש קצת מגורמנת,

 והפםידונים שלו היה גם כן גרמני טהור. ואני מספד לו את תוכן הסיפור שנקרא

 ״מסביב לנקודה״ ומםפר על יוסף חיים ברנד, ואני אומר: זהו הםםר של הדור. אתם

 יודעים מי היה אותו בהוד ? זה היה לצקי-ברתולדי. והשיחה הזאת קשרה אותנו אחר

 כד לכל חיינו.

 אני זוכר איש אהד שמילא תפקיד גדול במחשבה הציונית בתקופה ידועה —

 אדם בעל כשרונות עצומים, תלמיד־הכם גדול, מאלה שיצרו בשעתם את הביסוס

 המדעי המודרני של הציונות. אהד כד גם הוא הלד מאתנו. הוא פעם ישב [במאסר]

 יהד עם ברוכוב. והיו לו גלגולים שונים: נעשה יהודי דתי, אחר כד נעשה קומוניסט

 ומת ברוסיה. שמו היה נהום שטיף. האיש הזה היה אחד המעטים שהמגע שלי אתו

 היה מחוץ לשטה הפוליטי — היה כולו על יחם לספרות העברית. ופעם אתת, אני

 זוכר זאת יפה מאד, באתי אליו לראותו ומצאתי חדר מלא אנשים שלא הכרתי אותם,

 והוא ניגש להציג אותי בפניהם ואומר: יש כאן שני בחורים משונים מאד. שני

 .,הבחורים המשונים״ היו — א. נ. גנםין וז. י. אנכי.

 ובחוג אחר, חוג של ם״דים יהודים מתבוללים, שאני הייתי קרוב להם, נאמר

 לי פעם: לסניד היה כאן איש אחד כמור, גם כן עסק ב״דבדים אלה״... זה היה

 הסופר בר־טוביה, שהיה נתון באוירה פוליטית ם״רית, אבל עסק גם קצת בספרות

 עברית. ופעם אהדת אמר לי מישהו בחוג כזה: היודע אתה, היה כאן בהוד אחד

 שהביא אתו כתב־יד והשאיר אצלי. אתה יכול לקחת אותו. זה היה כתב־היד של

 הסיפור ״שמואל בן שמואל״, אחד הסיפורים הראשונים של א. נ. גנםין.

 רציתי רק לספר באיזו גלות היתה העברית בזמן ההוא. להיפגש עם אדם

 בתור מסגרת של תנועה משותפת, אפילו הוא ציוני, ולדבר על עניני רוח, או

 היסטוריה עברית, או תרבות עברית — זה נראה כדבר משונה מאד (הכרתם אולי

 בארץ את אחד הציונים הותיקים, העורד־דין דוזנבוים1, — הוא היה בשעתו יוריםט גדול

 ברוסיה, איש עממי מאד ברוחו, אבל הי לנמרי כאםימילטור. לא עלה על הדעת שיהיה

 פעם ציוני מדיני — יםע להרצל, לקונגרס. משום מה היינו יוצאים יחד לטייל מחוץ

 לזמר — ואני אז נער בן ארבע-עשרה — ומדברים על אחד־העם ועוד ענינים מסוג זה).

 1 [שמשון דוזנבוים, המורשה הציוני בגליל מינסק, מי שהיה אחר כד

 מיניסטר ליטאי בקובנה. בסוף ימיו ישב בתל־אביב]
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 משההלטתי לעלות לארץ־ישדאל התחלתי לעסוק בהכשרה. וההכשרה שלי

 היתה משונה מאד. עברתי כל מיני דברים בהכשרה, ואל תחשבו שהענין ניתן לי

 על נקלה. הודם כל הלכתי לעיר אתת ועבדתי אצל סחח. אתר כד נתגלגלתי לעיר

 אהדת לנפה יהודי. אהד כד הלכתי לאודיםה. באודיםה היה אז בית־םפר יהודי

 מפורסם — ,,טרוד״, ושם נתקבלתי בקשיים גדולים כמתלמד ועבדתי בתור &רט־

 ברזל. בית־םפד זה היה חשוב מאד, והיתה זו זכות גדולה להתקבל בו. האומן שאצלו

 למדתי עבודה היה פועל רוסי או פיני, בולשביק חשוב, גם בעל־מלאכה טוב

 מאד. והנה, כשראה אותי, בהוד יהודי, בעל השקפות, והוא מיד הבין לאיזה ״חדר״ אני

 שייר — לכאורה צריד היה להתנהג אתי כהוגן. אבל הוא, עוד בפגישה הראשונה אמר

 לי(וגם אהד כך היה הוזר על זה): אתה — ראשך מלא מוץ...

 צריד להבין את המצב הזה. באותו זמן עברו על כל אחד דברים איומים מאד —

 לא דק פוגרומים וצרות הכלל, אלא גם צרור׳ פרטיות. לי היה חבר, כמעט חבר

 ילדותי, שאהבתי אותו מאד, ואיזה זמן גם לכדנו יחד. הוא מעולם לא היה לאומי

 ולא היה ציוני, ובעיני היה כמעט סמל של האדם חיפה. בעצם טיפוס ביירוני. והנה

 נודע לי שהוא התאבד. ואני זוכר — שלושה ימים עמדתי על יד מחרטה זו, שצדיד

 הייתי לשמור עליה, כאילו לגמרי מאובן. ובאותו זמן היה אותו אומן בולשביק צריך

 להשגיח עלי שאעשה את העבודה כהוגן.

 בכלל, הענין של התאבדויות על רקע של יאוש מהציונות היה אז דבר לא

 נדיר. מי שמתענין בדברים אלה יקרא את הקובץ שהוציא ב. ולדק באמריקה1. הוא

 מספר שם גם על חבר אחד שלו, מ״פועלי־ציוך. שהיה נערץ מאד על הבריו והתאבד

 בתקופת משבר אוגנדה. וולדק נשא בלבו כל השנים הערצה אליו. ואותו חבר שסיפרתי

 עליו קודם היה בין המעטים שגיליתי לו את סודי ודיברתי על לבו שילד אתי

 לארץ-ישראל. אני מאמץ שאילו בא לארץ היה אחד מעמודי-התייד של העליזז

 השניה. אבל הוא הלד לאמריקה, ושם התאבד.

 ככה עברה עלי תקופת־הכשרה גדולה מאד. ובאותה הקיפה התהילו להגיע

 אילי הדים מן הארץ. ואני רוצה לשאול את עצמי, מה היו ,;הדים ההם? על הכרוז

 של ויתקץ לא ידעתי. מכל התנועות שאני הכרתי לא נסע אז איש לארץ, גכ לא

 1 [״פון דער טיסעניש פון הארץ — א כור פון ליידן און קאמף״, שני כרכים.

 ניו-יורק 1917]
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 מתנועת ״פועלי־ציון״. להיפד, האידיאולוגיה של ״פועלי־ציוך אפילו אמרה שלא
 צריך לעלות לאדץ-ישראל. מפעם לפעם היו מגיעים קצת ״משולהים״ מהארץ — אותם
 לא הפצתי לראות. היה לי מראש יתם של בוז אליהם. [ויתקין] כשבא לעירי —
 לא הלכתי לשמוע אותו: בכלל היה לי אי-אמון למפרע לכל אדם שהיה בארץ ושב
 משם. לא רציתי לראותו. מקרה [זה] תמיד מזעזע אותי כשאני נזכר בו. דודי, שהיה
 ציוני, בא יום אחד ומספר לי שהגיע לעירנו אדם אחד מאדץ-ישראל, עברי מצוין,
 והוא בערב ינאם באסיפה גדולה — אני מוכרה לבוא לשמוע אותו. באותו ערב היתד,
 לי פגישה חשובה במקום אהד, אבל כדי שלא לצער את דודי, שהפציר בי מאד,
 שיקרתי ואמרתי שאני הולה. וכמובן נשארתי בבית. נואם מצוין זה היה ויתקין. אהד

 כך היו לי עם ויתקין קשרים קצרים מאד, אבל עמוקים מאד.

 מה הגיע אלי מהארץ? כמובן, ידיעות מהעתונות היהודית, קורםפונדנציות.

 אהד כד הגיע לידי עתון ״הפועל הצעיר״. עתון זה היה בשבילי עתון משונה מאד.
 ב״המעורר״ היה כמעט הכל קרוב — ב״הפועל הצעיד״ היה כמעט הכל משונה:
 העברית לא לקהה את לבי, אופן הכתיבה לא לקח את לבי, המאמריםטיקה בכלל לא
 היתה לפי טעמי ולא לפי רוהי. אבל היו שם רשימות אחדות. ביהוד רשימה אתת
 קטנה, התומה בשלושה כוכבים1. מי המחבר לא ידעו. בלבי התלטתי: איש זה ארץ־
 ישראלי הוא. זו היתה רשימה קטנה של א. ד. גורדון, שלא התם עליה את שמו.
 מיהו גורדון זה בודאי שלא ידעתי, איש ברוסיה לא ידע אז מי הוא גורדון. אבל
 זמךמה אחרי זה קראתי דבר התום בשמו וקשרתי את שני הדברים האלה יחד ־־־

 הנה זה האיש שאני מהפש.

 אהד כך באה לידי הוברת של ״העומר״ שיצאה בארץ. ב״העומר״ היו שני
 דברים — ושניהם היו בשבילי השובים מאד באופן מיוהד: םיפור של מאיר
 וילקנםקי2, שראיתי בו את ראשית הטיפוס של העליה השניה. עם כל אהבתי לאנשי
 המהפכה הרוסית, המושג ״פועל בארץ-ישדאל״ היה בשבילי הדבר הנעלה ביותר
 שיכול להיות, דבר״מה שאי אפשר כלל להגיע לקצהו. ואני זוכר שסיפורו זה של

 1 [זהו המאמר ״פתרון רציונלי — והלום שאין לו פתרונים״, ״הפועל הצעיד״,

 אדר תרם״ט]

 2 [״הגלילה״ ־־ ״העומר״, קובץ םפרותי-מדעי, ערוד על ידי ש. בךציון, יפו,

 חוברת ח׳ תרם״ז]
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 מאיר וילקנםקי היה בשבילי הבשורה הגדולה של הספרות העבדית, משהו חדש,

 עולם הדש, ומשהו שיש בו גם איזה טון אופטימי — מה שלא היה ב״המעורר״.

 באותה הוברת של ״העומר״ שהגיעה אלי מצאתי עוד סיפור אהד, של סופר

 אהד, שהיה לי מאורע גדול בחיי — ״עגונות״ של ש. י. עמון. זה סיפור משוגה

 בתכלית, שאין כלל דומה לו בספרות העברית — מעשיה משונה, חציידתית, עם

 ישוב ישן, עם ארוךקודש... לכאורה, אם לנתה את הדבר, לא היתה לזה שום אהיזה

 בחיים. שבארץ-ישדאל נוצרה אגדה עברית הדשה, שנוצר בכלל יחם לגמרי הדש

 לעולם הרוהני היהודי לא ידעתי. כשם שהמושג שלי על גורדון, כפי שתיארתיו

 לעצמי, היה לגמרי לא נכון (לא ראיתי לפני איש זקן — אני תיארתי לעצמי את

 גורדון בתור איש בן שלושים, שעבר את כל גלגולי המחשבה האירופית, ומתוד

 שעבר את הגלגולים האלה יש לו אומץ כד לחשוב), וכן תיארתי לעצמי את עגנון

 כאיש שנולד בירושלים, שספג לרוחו את צפת ואת העיר העתיקה, ומתוד זה גדל

 אמן עברי חדש לגמרי. אבל העובדה שיכולתי לקבל מהחוברת הדלה הזאת מבהינה

 ספרותית בשורה כזאת מארץ־ישראל — וילקנםקי, עגנון — זה בשבילי קבע יותר

 מדברים תיאורטיים על ארץ-ישראל ועל צ׳ארטר ועל הרצל, יותר מכל דבר אהד.

 סיפרתי לכם, שאני מכולם הסתרתי את ענין נסיעתי לארץ״ישראל. השאלה

 היתה כיצד בכל זאת להגיע לארץ. וקבעתי לעצמי בענין זה שני דברים: דבר

 אהד — שאת הכסף לנסיעה אני מוכרה להשתכר בעצמי בעבודה, אי אפשר לי לבקש

 מאמי שנתרוששה מאד שהיא תתן לי להוצאות הדדד! דבר שני — לא לברוח מרוסיה

 מעבודודהצבא. מפני שהיה לנו מושג כזה, שהרבה אנשים נסעו לאדץ־ישראל לא

: לא רצו לעבוד בצבא  מפני טעמים חלוציים, כי אם מפני שהיתה מלחמת יאפן1

 ומשום כד ברהו לארץ-ישדאל. ואני השבתי שקודם כל לא יפה לבדוח מעבודת־

 הצבא. שנית — לא הסכמתי שאמי תשלם קנם. וברוסיה היה כד: בן הבורה

 מהצבא — ההורים משלמים קנס שלוש מאות רובל. וההלטתי שאני צדיד לעשות

 את שני הדברים האלה: גם לעמוד לצבא (אהד כד אולי אבדה, אבל קודם כל עלי

 לקיים את הדבר הזה כדי לשהרר את אמי מקנם), ונם להשתכר בעצמי להוצאות

 הדרד.

 החלטה זו עיכבה, כמובן, את עלייתי לארץ. במקום לעלות מיד — הייתי מוכרח

 1 [מלהמת רוםיהייאפן בשנות 5*1904]
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 לדאוג להשתחררותי מעבודת־הצבא (איך השתחררתי לא אספר עכשיו), והייתי ציץ
 למצוא עבודה כדי להרויה לנסיעתי. ועבודה כזו מצאתי. באותה ספריה עממית, שלה
 הקדשתי כמה שנים מנעורי, הציעו לי לסדר קטלוג רוסי ועברי, קטלוג טוב שיוכל
 לשמש מופת. עבדתי בזה חדשים אחדים עבודה קשה מאד וקיבלתי בשכר עבודתי
 חמישים רובל (עכשיו חמש לירות). אחר כד הציעה אותה ספריה את הקטלונ שלי
 ל,,חברת מפיצי השכלה״, וקיבלתי בעדו פרם של שלוש מאות רובל. ובכסף זה צריך
 הייתי לנסוע לארץ-ישראל. אבל שלוש מאות והמישים רובל אלה עלו לי ביוקר רב,
 מפני שחליתי במהלת טיפוס ובקושי גדול יצאתי בשלום מן הענין הזה. ושוב

 נתעכבה נסיעתי.

 אותו טיפוס גרם לדבר אחד — שהסוד שלי נתגלה, מפני שמתוד חום גיליתי
 את [ענין נסיעתי] חזיתה לי היאבקות גדולה. שאלתי את עצמי, מה החשבון שלי
 מהעבר. הנה אני עוזב לגמרי את הגולה, כל הדברים שהייתי שקוע בהם בילדותי.
 ואני הולד רק מתיר רגש של כבוד — כדי לא למות מות נבלים בגולה. חשבתי: מה
 שלא יהיה, אני מוכרה לסכם מה קיבלתי מהיהודים בגולה. וכל מה שהעברתי לעיני
 דותי — אם את ביודהכנםת, אם תלמידי-הכמים שהכרתי, אם מנהיגי מפלגות ־־ כל
 זה לא היה בשבילי מטען שהנה אותו אני לוקה לאדץ־ישדאל. זה הדבר שהעסיק
 אותי בכשר כל תקופת מחלתי. שאלתי את עצמי מי האיש שהוא בשבילי האידיאל
 של יהודי, שאני רוצה בתור לבי לקהת אתי לארץ־ישראל. ובכן, זה היה איש שהכרתי
 אותו בילדותי ושמי רבי ניסן פלוטקין (אם קראתם את ,,מסילה״, הכרתם בודאי את
 יעקב פלוסקין, מי שהיה אכר בםג׳רה ונרצח, זהו בנו של ניסן פלוטקין). אדם זה,
 שהעסיק את מוהי בילדותי, לא הצטיין בשום דבר גדול במיוהד — לא היה למדן
 הריף, לא היה מנהיג, גם לא עסקן. אבל ממני קרן איזה סוהר יהודי בלתי־רגיל. הוא
 היה בעצם רק מלמד דרדקי ושמש בבית־הכנםת. אד על בגדו לא היה רבב — באמת

T 

 מין נקיון פיזי יוצא מן הכלל. וגם לובן הזקן היה מפליא ביפיו. הוא ידע מעט, אבל

 מה שידע ידע יפה מאד. ידע שני דברים: קורם כל קרא עברית מדויקת ומדוקדקת

 כזאת, במין דיקציה נעימה כזאת, ובזה היה יוצא מן הכלל מכל היהודים בעיר. בכלל

 היו אז סימני ההשכלה פשוטים מאד — סימן להשכלה היה אם אדם אהב תניד, או

 קרא את מנדלי. הוא אולי לזה לא הגיע, אבל ידע דקדוק יפה וביטא כל מלה עברית

 במין שלימות. אהב מאד ילדים והיה תמיד מכנם אותנו סביבו בשמהת־תורה. היה

 בו גם דבר״מה שלא היה רגיל אצל יהודים בדור ההוא. היה יהודי זקן. עם בניס
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 ונכדים. היה נוסע שבוע שבוע לפולטבה ללמד וחוזר. והיה אורח לשבת. וכמובן,
 אשתו היתה המפרנסת העיקרית, והוא נהג בה במין כבוד שלא ראיתי כזאת בחוגי
 יהודים: כל ערב שבת היה הולד לחנות. עוזר לאשתו לסגור את ההנות ומוביל אותה
 הביתה —,,ג׳נטלמניות״ שאינה מצויה כלל. ואני מתור תום גיליתי שאני רוצה לפגי
 נסיעתי שיתן לי את תמונתו. ומתוד שדיברתי על זה — נתגלה סודי שאני נוסע

 לארץ-ישראל.

 לאהד הטיפוס ולאהר כל הצרות האלה — סוף סוף יצאתי לארץ. מה שקרה
 אתי מאז ועד הימים הראשונים לבואי לארץ היה כאילו השטן בעצמו קם להתגרות
 בי. כל הדרד נתקלתי ב״מזהירים״ מפני ארץיישראל. כמובן, עכשיו הדברים נשארו
 אד מעט בזכדוני. אבל במה אני נזכר ? קודם כל אני נזכר: כאשר עברתי תהנה אתת
 ברכבת — מצאתי אנשים מידידי הגדולים משנים קודמות, ביניהם אותו איש
 שסיפרתי עליו שהוא כתב בזמנו את החוברת החשובה ביותר על הקרן הקימת, ושבו
 תלו תקוות גדולות, היה ממתנגדי אוגנדה, וחשבו שהוא יהיה האיש נושא הדגל של
 ,,פועלי־ציוך. אהד כד עזב גם הוא את הציונות. והנה, כשנפגשנו באותה תהנה, שאל
 אותי: לאן אתה נוסע ? — לארץ־ישדאל! פניו הביעו תמזזון. זה היה כל כד מוזר,

 כאילו אדם הולד ומתאבד.

 באותה רכבת קרה לי דבר מוזר מאד. נתפסו שני ילדים נהמדים, נערים קטנים
 בני 12—13 שנסעו לבדם לארץ־ישראל, נסעו בלי כסף, בלי כרטיםים. ואני זוכר
 שבאותו רגע אמרתי בלבי: ילדים אלה הולכים לאיבוד. אחר כד פגשתי פעם בארץ
 נער שנתפס למיסיון והייתי בטוח שהוא הנער שראיתי באותה רכבת. אולי היתה זו
 הלוצינציה, אולי דמיון שוא, אבל הייתי כל כד בטוח שזהו אותו הנער שנסע אתי

 אז ברכבת, בדדד לארץ.

 הגעתי לאודיםה. ובאודיםה היה אז מין מלון מפורסם — כמו שביפו היה מלון

 מפורסם ,,היים בדוד״, כד היה באודיםה מלון של הוזדים מארץ״ישראל. אי אפשר

 לתאר כמה נורא היה בשבילי לבוא ולהתאכםן במלון של הוזרים מארץ-ישראל.

 מאחורי כל זה היה לא רק שאנשים הזרו מהארץ. ידעתי מראש שיש מץ דבר כזה.

 אבל האנשים לא מצאו הן בעיני, היו בעיני כמרגלים, עם דיבות, עם התפארות־שוא,
 מד

 עם מעשיות-שקר. למשל, היה שם טיפום אהד, אשד אותו אני זוכר באופן יותר

 בדוד. הוא היה, כנראה, בארץ לא פועל, כי אם הגיע למדרגה גבוהה יותר... היה מורה

 למלאכת־יד באיזה בית־םפר בירושלים, ידע לעשות מברשות. אדם שחשב את עצמו
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 לאיש התנועה, לא םתם ציוני, אבל היה בו דבר־מה אנטיפטי נורא, קודם כל
 ההתפארות שלו. הוא היה מלא התפארות כל כך, שאי אפשר היה לי להקשיב לו.

 ואני זוכר שזו היתה בשבילי מין בשורה כל כך רעה מהארץ שאין לתאר.

 באודיםה עליתי לאניה. לא היה לי שום אדם מכיר באניה זו. התחלתי להתבונן
 לאנשים — כולם אנשים זרים. והנה פתאום אני דואה איזה בהוד עם בהורה, וכאילו
 אני מכיר אותו: השנים היו דויד ורהל זכאי. ואמנם את דויד זכאי הכרתי מקודם,
 וההיכרות היתד. משונה מאד. זה היה בעיירה אתת קטנה [קרוצ׳ה] שנתכנסה שם
 ועידה של אותה מפלגת ״ווזרוז׳דניה״, שסיפרתי לכם שיעצתי לאנשיה לא להתארגן
 בתור מפלגה והם לא שמעו לי. גם אני נסעתי לועידה, וזו היתה ועידה יפה מאד, עם
 הרצאות תיאורטיות חשובות, עם דגל חדש. בדרכי חזרה מהועידה (ואני שם דיברתי
 ומאד לא הצלחתי, ויצאתי משם עצוב מאד), באותו קרון, נסעו שני נערים, שבודאי
 גם כן באו ליהנות קצת מזיו אותה ועידה, נערים בגילי, והם בדרד שרו איזה שירים
 ודיברו בהתעוררות, קצת אידיש, אולי נם קצת עברית. ואני מביט עליהם ותושב:
 מה יהיה סופם של בהורים אלה. מילא, אני את דרכי כבר אמצא באיזה אופן שהוא,
 אבל נערים אלה — הרי ברור שילכו לאיבוד. כל מה שמתהיל פה להיות מלהיב אותם
 והם קשורים לזה, אבל מה שיש להם, היכולת הזאת לומר פסוק עברי, לשיר שיר

 עברי — כל זה ינטל מהם. שני נערים אלה היו דויד רמז ודויד זכאי...

 אותה אניד. היתה מלאה אנשים שנסעו לארץ־ישראל. אבל כשאני רוצה להפש
 מי מהם נשאר בארץ, מלבד זכאי ואשתו — אני מוצא רק שתי משפתות שנשארו:
 אם שבנה ישב אצל קרובים בארץ ולמד בגימנסיה, ומשפהה שניה, שבאמת לא ברור
 לי מדוע נסעה (אהד הבנים הצטרף אחר כד ל״השומר״). מכל אלה שאני זוכר מאותה
 אניה לא יכולתי למצוא בארץ עוד אנשים מלבד שתי משפתות אלו. אני מציין את
 הדבר הזה, מפני שהוא כל כד אפייני בשביל העליה השניה. הכרתי אנשים שבאו

 באניה אחת וכעבור שבוע חזרו באניה שניה. זה היה אז דבר רגיל.

 באניה זו רכשתי לי רק הבר אהד, אבל רכשתי עוד אדם. לא איש שעלה
 לארץ, אלא תושב ארץ-ישראלי, שנזדמנו קודם מתוד אי-אמון רב — מצדי אליו
 ומצדו אלי — ואהר כד מתוך התקשרות. זה היה יהודי כבן ששים שנםע עם אשה
 ועם הרבה הפצים וצרורות. הוא חזר מביקור אצל בתו או בנו שחי באיזה מקום
 בתורכיה. האיש היה אכר במושבה והבן היה שומר במושבה. מתור םכםוד בינו ובין
 ערבי(יתכן שהרג איזה ערבי) צדיד היה הבן לעקור מן הארץ. הבת נישאה לפקיד
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 גבוה של יק״א או של ״אליאנס״, שקיבל משרה במזדה, וההודים נסעו לבקר אותם.
 יהודי זה היה אורתודוכס קנאי מאד ואכר ממש, שקודם בודאי הביט על ה״שקצים״
 הרבולוציונרים האלה שנסעו מרוסיה לארץ-ישראל קצת בהרדה, אחר כד הרגיש
 בהם ריח של יהדות. שמו היה יעקב שכביץ,. זה היה אדם מן הדור של לילינבלום
 ושל פינם, והבר קרוב לזקנו של ארלוזותב. היה למדן מופלג. לפני כשמונים שנה
 היה סטודנט בברלין ובאותו זמן כתב מאמר על הציונות1. בארץ סיפרו עליו דברים
 משונים מאד. היה חריף ובקי וכתב כל מיני פירושים לתורה. קודם היה בודאי

 אפיקורס, אחר כך נעשה קנאי גדול מאד.

 מובן שאני מיד התהלתי לחקור אותו על הארץ ועל אישיה. קודם כל שאלתי:
 מי האיש הזה ששמו גורדון. אמר: ישנו איש כזה בארץ, אומרים — איש הגון מאד.
 ביקשתי שיסביר לי, והוא לא רצה בשום אופן. אחר כד שאלתי: מה דעתד על משה
 םמילנםקי. ואתם צריכים לדעת שמשה םמילנםקי היה בשבילי בנעורי פרובלימה
 נדולה מאד. מצד אהד — היה בעצם הקורספונדנט הגדול של ארץ-ישראל, ובדור
 שלמדתי הרבה מאד ממכתביו. סגנונו היה רענן מאד. מה שאחד־העם עשה באופן
 המור והריף היה הוא מסביר בקלות ומצליף לכאן ולכאן. בכל זאת היה לי איזה
 ניגוד פנימי אליו! בסרט כשהתהיל לכתוב בעתעות, באידיש וברוסית, על הפועלים
 בארץ־ישראל — בהרבה שמהר. והערכה, אף על פי כן הרגשתי איזו זרות. יחד עם זה
 היה הניוני, מעשי, וגם אני מצאתי שיש דברים שהם צודקים מאד. הוא, למשל, טען
 שהפועלים אינם מתענינים בתנאי בנין הארץ — הפועלים אינם רוצים להיות
 משניהים, רוצים לעבוד, — וצריד לעשות מה שהארץ זקוקה לו. עצם הרעיון, שאדם
 צריד להיות כפי שהארץ צריכה לו, נתקבל מאד על דעתי. אבל שהוא צריד להיות
 דוקא משגיה ולא לעבוד — היה מוזר בעיני(אם כי אומר את האמת: חשבתי שבבואי
 לארץ, אם אמצא שהדבר באמת דרוש לבנין הארץ, אעשה גם זאת. והדבר הזה גרם
 לי לריב עם אנשים קרובים שאמרו: אתה בשום אופן לא תוכל זאת לעשות). והנה,
 כאשר ניסיתי להקור אצלו מה הוא םמילנםקי, קיבלתי תשובה שלא השביעה אותי
 רצון. אמנם ידע שהוא סופר ומרצה ומקובל על הונים שונים, אבל שום ההשבה
 יתירה של האיש לא היתד. בדבריו. האכר הזה, אנב, התקשר אלי מאד מאד. לאהד

 1 [בשנת תדכ״ז יסד אגודה לרכישת אדמת באדץ־ישראל. עיין א. דרויאנוב,

, עמוד 836]  כתבים לתולדות היבת ציון, א,
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 שנים רבות, כשנודע לו שאני ״אפיקורס״ התרחק. כשאדלחותב נכנם לעבודה
 בהנהלה הציונית קיבלתי משכביץ׳ הזקן, שהיה אז בן שמונים ושמונה, שני מכתבים
 מענינים מאד — מה עלי למסור לארלוזורוב, איך עליו להתנהג... הוא היד. איש
 השוב מאד, השב הרבה על כל דבר ודבר. בכל מה שהתרחש בארץ ובעולם ידע
 להתענין. למדות קנאותו הגדולה ועקשנותו הגדולה היתה בו ערות בלתי״רגילה לכל

 העניניס — לספרות, למדע, לפוליטיקה.
 לבסוף עלי בכל זאת לספר כיצד הגעתי לארץ. כל מה שהתרחש באותו יום
 כאילו בא לומר לי: בךאדם, אסוף כל תקוה! כשהגיעה האניה לחוף יפו יצאו אנשים
 לקבל את פנינו, פגשו אותנו אפילו בסירות. הם לא היו שליהי מהלקת העלית, הלילה
 והם. אבל היה אז מנהג משונה: אנשים, אם מהוםר־עבודה, מבטלה גדולה, או, להיפד,
 מתור התענינות עצומה, כמו אנשי־מדבר שמשתוקקים לדאות אדם מן הישוב — עם
 כל אניה שבאה היו עוזבים את העבודה ורצים לנמל לראות בבאים. ומה שפגש אותנו,
 זה כמעט אי אפשר לתאר. השאלה הראשונה היתה: ״למה באתם ז״ ומיד אהרי זה
 כל מיני דברים של שמצה על הארץ, של ליצנות, של לגלוג על הטיפשים הללו... זו
 היתד, קבלת־הפנים הראשונה. אבל הדבר הנורא ביותר היה, שבחבורה הזאת שפגשה
 אותנו היתד. נערה אחת — טיפוס של נערה צעקנית, הומיה. היא היתה מרכז לגבי
 סוג ידוע של פועלים. אי אפשר היה כמעט לבוא לאיזה מקום ושלא לפגוש א1תה.
 והדיבור — זה לא היה כלל דיבור עברי: ערבוביה של מלים, של רוסית ואידיש.
 אני ברגע זה רואה לפני את כל התמונה הזאת. אינני מדבר כבר על הידידה ביפו —
 המהומה, הרעש, הצעקות, עם גמלים, עם ערבים, שזרקו אותי ואת תפצי... זו צריכה
 היתד, להיות הפגישה הראשונה שלי עם אדץ־ישראל. מיד נפלתי לא לגלות, לדבר
 הרבה יותר נורא, לעבדות. יהודים שאינם יהודים כלל, — כל אחד רוצה ממד
 להרויח, לםהוב ממד דבד-מה... יכולתי לקבל באהבה את העמל ואת הדרד, אבל זה
 היה משהו שאי אפשר היה לי לקבל מצד יהודים בארץ-ישראל. אם לומר באופן
 מודרני — זו היתד, ה״פרקציה״. אל תחשבו שפרקציה זה מושג הקשור דוקא עם
 קומוניזם — הקומוניזם רק נתן לפרקציה את הצורה התיאורטית הזאת. אבל אופי זה
 של שמהה לאיד, של הנאה מכשלון, של זלזול בארץ-ישראל, של לגלוג על התמימים
 הללו — אינני יודע אם ראיתי בתיי בארץ דבר יותר מזעזע ומחריד מהדבר הזה
 (אגב, מתור איזו מין התנגדות למפרע לא הלכתי למלון היים־בדוד — ונפלתי למלון

 אהד, של אביה של אותה נערה).
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 אספר עוד מה עבר עלי ביום הראשון שלי בארץ. באותו יום נתרחשו אצלי
 שני דברים, אשד כל אהד שוב היתד. לו השפעה עלי. קודם כל, כאשד יצאתי בלילה
 להפש אנשים. אמדו לי שיש פה באיזה מקום בית שעל גגו יושבים אנשים בלילה
 ושותים משהו. לעלות בלילה על גג מואר, ביהוד למי שבא מארצות הצפון, זה כבר
 היה דבר מושר מאד. פתאום אגי רואה, מי עומד פה ז הברו הקרוב ביותר של פינהם
 דשבםקי — אהד האנשים היותר אהובים עלי בהיי, ואדם גערץ מאד עלי1. וכשפגשתיו
 אצלו היה אז ציוני נלהב מאד ורבולוציוני מאד. אני בטוה שהיה באדם זה כות יוצא
 מן הכלל. קודם כל מצד אפיו — היתד. בו מין תערובת של חכמה, של חן, של הומור
 פיוטי וכשרונות מעשיים גדולים. הוא לא למד הרבה בהייו, אבל היתד. לו מין הכמת-
 היים כזו, שהבין לתר מכל התיאודטיקנים. והנה איש זה מופיע בלם הראשון שלי
 בארץ, כאן, על אותו גג. ואני שואל אותו: ובכן ז אבל הוא אומר לי: מחר אני נוסע
 מכאן, אני עושה עכשיו נסיעה גדולה בעולם, יש לי מעין הופש... הוא פתאום עשה
 עסקים גדולים מאד והרויה כספים גדולים, וכל מה שהדויח מסר להברים ולענין
 המהפכה. הידיעה הזאת כל כד הדהימה אותי שלא היתד. לי מלה להסביר מדוע באתי
 לארץ־ישראל. לא יכולתי לומד שאני מאמין בציונות, מפני שלא האמנתי. האיש מת

 באופן טרגי מאד.

 התהלכתי קצת באותו לם מהוץ לעיר, על הוף הים, ובעצם ברגע עלייתי אל
 ההוף היה בשבילי ברור שזה הוף אהרון. כל מה שהיה קודם נגמר אצלי. ואני אומר
 זאת לא מתוך שאני רוצה, לאהד מעשה, לתאר דברים גדולים. אבל אני לדע
 שבשבילי עניז ארץ־ישראל נגמר בלם הראשון לבואי. ידעתי שהוף אהד לא

 יהיה לי!

 בימים הראשונים היה לי גם ענין קשה עם עברית. עד אז לא דיברתי עברית.
 אדרבא, ראיתי את הדיבור העברי כדבר לא טבעי. עד כדי כך שהיה לי מורה, אדם
 יקר לי מאד — וגרמתי לו צער רב: הוא דיבר אלי עברית ואני דיברתי אליו אידיש,
 מפני שהשבתי שעברית אינה שפה מדוברת. כאשר באתי לארץ לא ידעתי לבנות
 משפט טבעי בעברית. ולדבר לועזית לא רציתי. ההלטתי שאני לא אוציא מפי מלה
 לועזית. במשד עשרה ימים לא דיברתי בכלל. וכשהייתי נאלץ לענות משהו הייתי

 עונה באיזה פסוק קרוב לענין.

 1 [בני פרידלנד]



ת ו ר ע  ה
. כרך זה מכיל את דברי בדל משבות 1941 — 1942, בתוך י ש י מ ך ח ר  לשער הספר: כ
 המלהמה העולמית, בהן תבע מאת הצלבות להבהיר את מהשבתה המדיבית,
 לגבש את תכבלתיה ולהכריז על צרכיה ושאיפותיה בפבי העמים והמריבות
 בבי־בדיתבו, לעת יגשו, לאהד שיודבר האויב, לכובן את אשלת השלום בעולם,
 ובכללו את שלומו ועתידותיו של עם ישראל בארצו. כדד המישי זה הקדים את
 הכרכים ההולכים לםביו בסדר הוצאת הכתבים, ולאהר שההוצאה תושלם יהא
 מקומו אחרי הכרד התשיעי ולפבי האהרון. עתה, בפרום הקובגרם הראשון אהרי

 המלחמה, תשותף בזה מחשבתו של בדל עמבו במעדכתבו חמדיבית הקשה.

 מח פפינו ליום מחר ?
 ,,בהבלי מלהמה,,, דברי הברים במועצת האיחוד העולמי בעייבות,
 דצמבר 1940. הוצאת המשרד המרכזי של איהוד ״פועלי״צלן״

 (צ.ם.)—התאהדות, תל-אביב, תש״א, 1942, עמוד 96.

״ — כיבוי להבדי ה״פערבאבד״ הסוציאליסטי ן ע ס א נ ע ג ״  עמוד 12, שורה 15: ח
 היהודי באמריקה, אשר כפרו בצלבות ובלהמו בה.

. בולד בשבת 1888. משורר עברי ברוסיה. שיריו ן י ד ע רו ש י ל  שם, שורה 27: א
 בקבצו בספר ״בפאת בכר״, הוצאת ,,דבר״, תרצ״ה, ובהוברת ״לבך, הוצאת

 ״עם עובד״, תש״ג.
. עם התגברות זרם הפליטים מגרמביה ת י נ ו י ב ת — א י נ א י ו  עמוד 13, שורה 21 : א
 ההיטלרית בתכבםה ביולי 1938, ביזמת הבשיא רוזבלט, ועידה ביךממשלתית
 לעביבי הפליטים מטעם 32 מריבות, בעיר אויאן (בשוייץ). בראש המשלהת
 האנגלית בועידה עמד האבטי־צלבי לורד ויבטרטון, וזה מבע מראש את
 האפשרות להעלות בה את ענין ארץ־ישראל. הועידה הסתפקה בהבעת אהדה
 ליהודים הברדםים ובחרה ״ועד ביךממשלתי קבוע״ לבקשת פתרובות לשאלת
 הפליטים ז אד למעשה אין לזקוף על חשבובו של ועד זה שום פעולה. בועידה
 הופיעו בציגי ארגובים ומוסדות יהודיים, כשהם בלתי־מאורגבים ביביהם.
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, לשון נופל על לשון, על שום תוצאותיה ת י נ ו י ב ת — א י נ א י ו  א
 האפסיות של הועידה ומעמדה העלוב של באות־כוח היהודים בה.

, אדיה. מהעסקנים המדכןיים של ארץ־ישראל העובדת ר ב ו ק ט ר  שם, שורה 23: ט
 בפולין. סופד והוקד. בפרוץ המלהמה עבר לאמריקה. שם היה פעיל בקונגרס

 היהודי העולמי ובמפלגת ,,פועלי־ציוך ־־ ,,צעירי־ציוך.
. מושגים של עסקנות יהודית־ ״ ט י י ק י ט ר א ד ״ " ו ט י י ק י א ך  עמוד 14, שורה 9 : ״
 לאומית בגולה. דאיקייט (ךא — באידיש: פה,), הפעולה במקום, בארצות
 מגורי היהודים בגולה! דארטיקייט (דארם — שם), הפעולה למען ארץ־

 ישראל.
. יוסף אהדונוביץ, תרל״ז- ץ י ב ו נ ו ר ה ל יוםןש א ד ש ח ר א מ א  עמוד 15, שורה 6 : מ
 תרצ״ז. מטובי הפובליציסטים והמנהיגים של תנועת העבודה בארץ. עלה
 בשנת תרם״ו, עבד בראשונה כפועל הקלאי ברהובות. היה מראשי מפלגת
 ,,הפועל הצעיר״ ועורך עתונה במשד שנים רבות. משנת 1922 היה מנהל בנק
 הפועלים. היה הבד הועד הפועל של ההסתדרות ומרכז מפלגת פועלי ארץ־
 ישראל. כתביו הופיעו בשני כרכים בהוצאת ,,עם עובד״, תל־אביב, תש״א.

ר ה מ ד ו ב ר הוא ,,למחייבי הגולה״! כרך ב/ עמוד 160. מ א מ  ה

. שורות אלה ההםרות ו נ ש ר ד ר נ ש ד א , ע ת וכר י ב ב ש נ  עמוד 16, שורה 19 : ה
 בנאומו של בדל. כפי שפורסם ב״בחבלי מלהמה״, הובאו בפנים מתיד

 הםטנוגרמה של הנאום.
. עיין י ת ר מ ״ א ל י צ ד נ ן ; ל ״ ת ע ו נ ו י צ י ב מ י נ פ ח ה ו כ י ו  עמוד 17, שורה 3: ב

 כרך ד, עמוד 225.
. היא ,,הועדה המלכותית לארץ־ישראל״, שנתמנתה מטעם ל י פ ־ ת ד ע  שם, שורה 16 : ו
 ממשלת בריטניה, בראשותו של לורד פיל, ושהציעה ביולי 1937 את תכנית
 ההלוקה, והיא: להקים בארץ־ישראל שתי מדינות עצמאיות, מדינה יהודית
 ומדינה ערבית. החלק שנועד למדינה היהודית כלל בערד 6000 קילומטר

 מרובעים.
. הצי־אי בצפוךמערב אמריקה הצפונית, כ־600.000 מיל ה ק ס ל  עמוד 18, שורה 3 : א
 מרובעים, ובו ששים אלף תושבים, זמן־מה לפני פרוץ המלהמה האהרונה
 הופיעה הצעה להתישבות יהודית בארץ זו. ועדה מיוהדת של ממשלת ארצות־
 הברית חקרה בדבר והגיעה לידי מסקנות היוביות. אולם ציר אלסקה בבית־
 הנבחרים של ארצות־ד״ברית הביע בשם שולתיו התנגדות להתישבות יהודים

 בארצם.
. ההצעה על התישבות יהודים בגיו־גויאנה הבריטית, ה נ & י ו ג ־ ו י ; נ !  שם, שורה 0
 בצפוךמזרח אמריקה הדרומית, הושמעה מפי מיניסטר המושבות מלקולס
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 מקדונלד לפני פדםום הספר הלבן משנת 1939. פננת ההצעה היתד! — תחליף
 לאדץ-ישראל.

־דומינגות. ד״ר י. רוזן, ר ימציאו• לנו• סן ש ר רוזניים א י  שם, שורה 11 : די
 מנהל מהלקת ההתישבות של ה״ג׳וינט״, תמד בהצעת התישבות יהודית
 במדינת םךדומינגו (באמריקה התיכונה), שהוצעה על ידי ממשלתה כשנתים

 לפני פרוץ המלחמה.
 שם, שורה 12 : אנגולה. מושבה פורטוגזית באפריקה המערבית. לפני מלחמת־
 העולם הקודמת התנהל משא־ומתן בין ההסתדרות הטריטוריאליםטית היהודית

 (יט״א) ובין ממשלת פורטוגל על הקמת ישוב יהודי אוטונומי באנגולה.

 מה לפנים?
 מאסף ״בכור״, הוצאת הוג אבנים, תל־אביב, תש״א, עמוד 164.

ת דאגדייל — בת אחותו של לורד בלפור. תומכת גלהבת ר  עמוד 20, שורה 13 : מ

 בציונות.

 תשובה לדייר י. ל. מגנם
 ״דבר״, גליון 4865, י״ג בתמוז תש״א, 8.7.1941.

ל ל ש ע ו פ ד ה ע ו י ה ת לחבר ח ל ש זרך ש ת חו י א ת ל ב י  עמוד 26, שורה 15 : ק
ברסיטה. החוזר פורסם בגללן הג״ל של ״דבר״. י נ  האו

 גלגולים ודיבוקים
 (ביפי־העיון של המפלגה, אב תש״א)

 ״אחדות־העבודה״, קובץ מפלגת פועלי ארץ״ישדאל, ב׳:
 בעיותינו המדיניות ו תל־אביב, תש״ג, עמוד 31

 עמוד 32, שורה 7: דניאל, דניאל ריבקין. היה ציר ״פרקציית הפועלים״ בועידה
 השניה של ההסתדרות (שבם תדפ״ג).

, יצהק. ציר ״פועלי-צלך שמאל באותה הועידה. י ק ח צ  שם, שורה 8 : י
. מי שהיה הנציב העליון בארץ-ישראל ל כ י י מ ־ ק  עמוד 33, שורה 26: הרולד מ

 בשנות 1938—1944.
א האדום״. שיד זה נדפס ב״דבר״, גליון ב צ  עמוד 38, שורה 20 : ״אל אחינו• ב

. ם י ל ש ו ר  4904, כ״ט באב תש״א, בהתימת בן י

. 8!!1ו*1. כד גקראו פלוגות הרגלים של המתנדבים ״ ס פ א ב  עמוד 40, שורה 15 : ״
 הארץ־ישראליים בראשית המלחמה.

 עמוד 43, שורה 25: קולטו־ן, מפעילי ״צעירי־צלן״-צ. ם. בפולין. עלה לארץ עם
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 העלית השלישית. היה הבר ב״אהדות־העבודה״. אהרי כמה שגים הגיע לידי
 כסירה בציונות ועבר אל מהנה הקומויניםטים.

 עמוד 44, שורה 1 : צ׳כוב, אנטון. 1860—1904. סופר ודדמטורג רוסי.
 עמוד 45, שורה 11 : בעיות היום. הירחון של הארגון ״איחוד״, אשר ד״ר י. ל.

 םגנם עומד בראשו.

 מורי הדור או גני מרוז ?
 ״דבר״, גליון 4928, כ״ז באלול תש״א, 19.9.1941. החתימה: משוטט.

 עמוד 47, שורה 18 : ״למי צילצלו• הפעמונים׳/ םיפור מימי מלחמת חאזרחים
193̂, מאת הסופר האמריקאי ארגםט המיגגויי. יצא  בספרד, בשנות 1936-

 לאור בעברית.
 שם, שורה 19 : ״אי־ההתערבי-ת". כאשר קם הגנרל פרנקו על הרפובליקה
 הספרדית לסגרה והולל שם מלהמודדמים, ראו שליטי בריטניה וצרפת לטוב
 לפניהם לעמוד מן הצד נוכח הנעשה בספרה בקבעם עיקרון של •אי־
 התערבות״ ן בה בעת שהכוהות הסאשיםטיים באירופה, היטלר ומוםוליני, השו

 מיד להתערב ושלהו לגיונות צבא ונשק לעזרת בךבריתם פרנקו.

 אל יהדות רופיה
 ״דבר״, גליון 4933, ד בתשרי תש״ב, 28.9.1941.

 עמוד 49, שורה 16 : בשידור הישוב אל יהדות רוסיה. בשידור השתתפו: מ. מ.
 אוםישקין, הרב הראשי י. הרצוג, ש. טשדניחובםקי, י. בךצבי, י. גדינבוים,

 ב. כצנלםון, מ. םמילנםקי והנה רובעה.

 גועידה החמישית של ההסתדרות
ר — הרצאה. ח מ א ה ו ם ב ר ט  ב

. ה ב ו ש י ת ר ב  ד
 ״בטרם בוא המהר״, חוברת מיוהדת, הוצאת הועד הפועל, םיון
 תש״ב, תל־אביב. ״דבר״, גליונות: 5106, ה׳ באייר תש״ב,
 22.4.1942« 5126, כ״ח באייר תש״ב, 15.5.1942. ״אשנב״, תוספת

 למספר י״ח, י״ד באייר תש״ב, 1.5.1942.

 עמוד 52, שורה 2: בליל ששי זה ניתנה לנו• אזהרה חמורה בהוןש תל־
 אביב. אותו לילה (17.4.1942) נורו מספר פ$זים על תל־אביב מאנית־אויב.

 עמוד 56, שורה 5: בנש, אדוארד, נולד בשנת 1884. נשיאה של צ׳כוםלובקיה מאז
 שנת 1935.
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 שם, שורה ך: מםריק, תומם. 1850—1937. לצד מדינת צ׳כוםלובקיה החדשה ונשיאה
 הראשון. ידיד העם היהודי והציונות.

 שם׳ שורה 13 : קלאדובה. בסתיו 1939, כחדשים אחרי פרוץ המלהמה העולמית,
 יצאו אלף יהודים, ביניהם הברי ״החלוץ״ ועליית הנוער מאוסטריה וצ׳כר־
 סלובקיה, בםפינת־נהר על הדונאו, על מנת להגיע להוף בים השחור ומשם
 להפליג לארץ״ישראל. הם לא יכלו להגיע למחוז חפצם, מאהד שנמנעו ביון
 וברומניה לספק אניות למעפילים, גם לא ניתן להם להיכנס לשום ארץ אחרת,
 והם נאלצו להישאר בספינות יומםלביות בתוך הנהר הקפוא ליד הכפר
 היוגוסלבי ק ל א ד ו ב ה, על גבול רומניה. שם נשארו עד ראשית 1941, שאז
 הורשו מטעם הממשלה היוגוסלבית להתרכז במהנה פליטים. באביב אותה שנה

 נכבשה יוגוסלביה על ידי הגרמנים ורובם הגדול של הפליטים הושמד.
 שם, שורה 16 : ״פטריה״, ״םלודור״ ו״אטלנטיק״. שמות אניות מעפילים.

 ,,פטריה״. אניד! בריטית בנמל חיפה, אשר הממשלה עמדה לגרש בה 1800
 מעפילים, שהגיעו ארצה בנובמבר 1940 בשתי ספינות. בזמן ההכנות להפלגת
 האניה אירעה בה התפוצצות, ב־25 בנובמבר, והיא התהילה לשקוע. אז הועלו
 המעפילים אל התוף, מלבד כמאתים והמישים נפש אשר לא הספיקו להציל

 אותם והם טבעו.
ו ר״. םפינת־מפרש קטנה שהסיעה 352 יהודים מבולגריה. ב־6 ד  ,,ם ל ו
 בדצמבר 1940 הגיעה הספינה לאיסטנבול. עקב מזג האויד הרע הורשתה לעגון
 בחוף התורכי המישה ימים. בהפליג הספינה אהרי כן לדרכה קמה םופת־שלג

 והיא נופצה אל הסלעים. מבין נוסעיה ניצלו אד 123 אנשים.
 בזמן ההוא הגיעה לארץ הספינה ״א ט ל נ ט י ק״ שהעלתה כאלף ושש מאות
 מעפילים מארצות אירופה, אשד אהדי עלייתם געצדו על ידי ממשלת ארץ־
 ישראל במחנה־העולים בעתלית. ב*8 בדצמבר הוצאו בכות ובמכות מעתלית
 והועברו לאניית־גירוש שהוליכה אותם למאוריציוס, אי באוקינום ההודי.
 הם הוהזרו לארץ באוגוסט 1945, לאהד השתדלויות מרובות מצד הסוכנות

 היהודית.
. אניד. שהביאה ב&דם 1941 עולים מרומגיה  שם, שורה 17 : ״דאריאן״, דאריאן ב,
 ובולגריה, אשד נמלטו משם בימי הכיבוש הגרמני. מעפילי ״דאריאך נכלאו

 זמן רב בעתלית, בטרם הורשו להישאר בארץ.
 שם, שורה 18 : ״םטרומה״. ספינה רעועה שהובילה כ־750 מעפילים מנמלי רומגיה,
 שהגיעה לקושסא בחורף שנת תש״ב. במשד שבועות אחדים עוכבה הספינה
 בקושטא מהוםד רשיון לעבור את הדרדנלים. האיסור בא בגלל להצה של
 ממשלת בריטניה על תורכיה. כל פעולות ההשתדלות של הסוכנות היהודית
 בפני ממשלת ארץ-ישראל ובפני משרד המושבות להשגת רשיון להפלגת
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 האניה לאדץ-ישראל עלו בתוהו. לזעקת הנוסעים להצלה לא שעו. האביר.
 גורשה הזרה לים השהור ושם טבעה על כל נוסעיה, פרט לאהד. האסון קרה

 בז, באדר תש״ב, 24 בפברואר 1942.
 עמוד 70, שורה 7 : חזנוביץ, ליאון (כתריאל), 1880—1925. סופר ועסקן. מראשוגי

 המנהיגים של ,,פועלי־ציוך.
עדת שאו. עיין כרך ד׳, עמוד 312.  שם, שורה 16 : ו

 שם: הופ סימפסון. שם, עמוד 315.
ת לונדון. השיהות שנתקיימו בראשית 1939 בלונדון בענין ו ח י  שם, שורה 18 : ש
 ארץ-ישראל בין ממשלת בריטניה ובין נציגי עם ישראל ונציגי הערבים

 באדץ־ישראל ובארצות הסמוכות,
 שם, שורה 29 : נהרו, ג׳והרלל. נולד בשנת 1891. מדינאי הודי. סוציאליסט.

ת עם האפנדים ר ח ה גדולה א ע ו נ  עמוד 71, שורה'1 : כמו״שקשרו• גם ת
ה. מכוןן, כנראה, לתנועה הקומוניסטית. נ  בפלשתי

 עמוד 73, שורה 22 : םינדיקליםטים. םינדיקליזם — זרם בתנועת הפועלים הרואה
 את האגודה המקצועית, ולא את המפלגה הסוציאליסטית, כנושא עיקרי של
 מלהמת הפועל והשואף לשינוי המשטר על ידי השתלטות האגודה על היצור.

בה, אנג׳ליקה. סוציאליסטית רוסית, יהודיה. ו  עמוד 74, שורה 12 : בלבנ
 שם, שורה 15 ולהלן:" הרוה, מידיראן, ויויאני, בריאן. - מדינאים צרפתים,

 סוציאליסטים בתהילתם שעברו למהנה הימני.
 עמוד 75, שורה אהרונה: ״קונה״. עמוד-קלון שמקומו היה בפינה שבבית־הקהל םמוד

 לבית־הכנםת.
.\merican Fédération of Labor ,עמוד 76, שורה 14: ״פדריישן״ 

 פדרציית העבודה באמריקה. הארגון הנדול ביותר של הפועלים באמריקה.
 בראשו — ויליאם גדין. מבנהו — ,,אפקי״: האיגודים המסונפים לו מורכבים

 לפי היסוד המקצועי.
 שם: ״סי־אי־או", Congress of iodustriai Organisations. קונגרס הארגונים
 התעשייתיים. הוקם בשנת 1936 על ידי ג׳ון לואים, שפרש מהפדריישן.
 מבנהו — ,,מאונד״: איגודיו כוללים, כל אהד, את כל העובדים בענף תעשיה

 מסוים, ללא הבדל שירות ודמה כלכלית, בראשו — פיליפ מוריי.
ם םטאלין־היטלר. הוא ההסכם לאי־התקפה הדדית בץ כ ם  עמוד 77, שורה 10 : ה
 רוסיה וגרמניה, אשר נתתם ב*22 באוגוסט 1939, ימים מספר לפני פרוץ

 המלהמה העולמית.
 עמוד 79, שורה 15 : כיבוש בםטיליה. בםטיליה — מצודת־כלא לאסירים מדיניים
 בפרים, שנכבשה ונהרסה בידי ההמון המתקומם ב־14 ביולי 1789. מעשה זה

 שימש פתיהה למהפכה הצרפתית.

file:///
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, אלכסנדר. םוציאליםט־רבולוציונר רוסי. היה ראש הממשלה  שם, שורה 16 : קרנסקי
 ברוםיזז אחרי מהפכת סברואד 1917. לאחד כיבוש השלטון על ידי

 הבולשביקים באוקטובר אותה שנה יצא לג1לה.
 שם, שורה 21: רובםפיר, &כםימילאן. 1758—1794. מראשי המהפכה הצרפתית
 בשנות 1789—1794. היה נשיא האסיפה הלאומית. נהג בדיקטטורה והוציא

 להורג רבים ממתנגדיו. לבסוף הועלה הוא עצמו לגרדום.
 שם: לנין, (אוליאנוב) ולדימיר. 1870—1924. מארגן מהפכת אוקטובר בשנת 1917
 ברוסיה, מיסד המשטר המועצתי ושליט ראשון של םםם״ר, מיסד המפלגה

 הקומוניסטית והקומאינטרן.
ם הידועים. מכוון למשפטים הפוליטיים שנערכו י ט פ ש מ  עמוד 82, שורה 20: ה
 מטעם השלטון ברוסיה המועצתית בשנות 1936—1937 על רבים מראשי
 המהפכה ומנהינים סוציאליסטיים וראשי הצבא (זינוביב, קמיניב, דיקוב,
 בוכרין, טוכצ׳בםקי ואחרים), אשר נאשמו בבגידה ובהתירה כנגד המשטר

 הקיים והוצאו להורג.
ה בספרד. עיין למעלה, עמוד 403.  שם: ואהרי מה שהי

דרה זייד. סופר צרפתי.  שם, שורה 26 : אנ
ו ״לפנים ולאחור״. כל כתבי ר מ א מ ר ב נ ר ר ב מ א ך ש ר ד  עמוד 83, שורה 18 : כ

 י. ה. ברנד, כרד ד, עמוד 21.
ת למוסקבה. ו ר ד ת ס ח ם ח ע ט  עמוד 84, שורה 25 : רמז ושקולניק שנשלחו• מ

 לועידת ה״צנטרוםויוז״ (הברית הקואופרטיבית) שנתקיימה שם במרס 1925.
ת בן־ ת א י א ל ק ח ה ה כ ו ר ע ת ה (למוסקבה) ל מ ו ש  שם, שורה 26: שלחנ

. באונוםם 1923.  גוריון ומאיר רוטכרג
 עמוד 85, שורה 3 : אידר. ד״ר דויד אידר. 1865—1936. עסקן ציוני באגגליה. היה
 הבר ועד הצירים לארץ-ישראל, חבר ההנהלה הציונית ומנהל מחלקתה

 המדינית בירושלים בשנות 1918—1923.
 שם, שורה 17 : גורקי. ענכםים. 1868—1936. מגדולי הסופדים הרוסים. כמה מסיפוריו

 תורגמו עברית.
, עמוד 393.  עמוד 86, שורה 7 : פוליט־איזולטורים. עיין כרד ג,

 שם, שורה 10 : ״רבנופרביה". עיין כרד א׳, עמוד 367.
 עמוד 87, שורה 22: הנדרסון, ארתור. 1863—1935. ממנהיגי מפלגת העבודה

 הבריטית. היה הבר ממשלות הפועלים בשנות 1924 ה1929—1931.
 שם, שורה 26 : סנל, הנדי• עיין כרד ד׳, עמוד 312.

. מכוון לתכנית להתישבות יהודית ת י נ י ג י ב ת י ב ה ה ז ר כ ה  עמוד 88, שודד, 1 : ה
 בבירוביגץ (במזרהה של סיביר) במגמת ליצירת מחוז יהודי אוטונומי, אשר
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 הוהלט עליה על ידי ממשלת רוסיה המועצתית ב5דם 1928. עיץ ״היהודים
 באדץ הםוביטים״ מאת יעקב לשצ׳ינםקי, הוצאת ״עם עובד״, עמוד 172.

. זה היה ועליון , , ר י ע צ ל ה ע ו פ ה ל ״ י ש פ ר ג ו ט ק ה ן ה ו י ל ג  עמוד 90, שורה 21 : ה
 הראשון של ״הפועל הצעיר״, הוא הופיע באייר תרם״ז.

, הקיפה את אפרי מושבות ם י י מ ו א ל ם ה י ר כ א ת ה ו ד ח א ת  עמוד 91, שורה 7 : ה
 השרון ומושבות אהדות הנאמנים לעקרון עבודה עברית ומקבלים את מרותם

 של המוסדות הלאומיים. התקיימה בשנות 1926—1937.

 קצת חשבונות
 (בכינום־חבדים באפיקים, י״ג בםיון תשיב, 29.5.1942)

 הוברת ״20 שנות ״השומר הצעיר בםםם״ר״, הוצאת ההסתדרות
 העולמית של נוער צופי־חלוצי ״השומר הצעיר״! אפיקים, אב
 תש״ב, אוגוסט 1942, עמוד 39. ״הפועל הצעיר״, גליון 15,

 ט״ז בטבת תש״ג, 24.12.1942.

, עמוד 359. . עיין כרד א, ה מ ו ד ר ב מ ן א ו לוי ה י ר מ ש  עמוד 96, שורה 7 : ו
. 1842—1918. פילוסוף יהודי בגרמניה. מבהר מספרו ן ה ן כ מ ר  שם, שורה 9: ה

 ״כתבים יהודיים״ הופיע בעברית.
, ניקולאי(1836—1867). ב ו ב ו ל ו ר ב ו , דמיטרי(1840—1868), ד ב ־ י ם י  שם, שורה 20 : פ

 סופרים רוסיות. מגדולי הפובליציסטים, המבקרים ומהנכי הדור בשעתם.
ן ע מ ת ל י ב ל ס ו ב ר פ ה ה י ס נ כ ה ב ל י ב י ט ד י  עמוד 97, שורה 2: והללו ל
ת ו ר ו ה ה ב ב י ש ו ה ה כ פ ה מ ־ ת ר י ו ה א ת ו , ולהלן: א ה כ פ ה מ  ה

. ת ו ע ר פ - י ז ו ר ס כ י פ ד מ י ה ל ג ל - י ת ל ב ס ח ו פ ד ה - ש ב כ ל מ ת א ו י ד ו ה  י

 עיין כדר ד׳, עמוד 305.
, אשתו של יהושע הנקין. אהותו של הבילו״י ישראל ן י ק נ ח ח ג ל ו  שם, שורה 3 : א
 בלקינד. עלתת לארץ בשנת תדמ״ז, נפטרה בשנת תש״ב. כל ימיה עמדה לימין

 בעלה בפעולותיו הישוביות.

 לחרדה ציונית
 ״דבר״, גליון 5243, כ״א בתשרי תש״ג, 2.10.1942. בגליון
 ״דבר״ מסומנים ציוני השמטות. כנראה, בגלל הצגזורה.
 קטעי המשפטים והפיםקאות שהושמטו מוהזרים בזה מתון־

 הםטנוגרמה של הנאום.

 עמוד 103, שורה 3 : רצונם של הקונה ושל המוכר אינם מספיקים עתה. הושמט: כוחות
 שונים מפריעים לנו בעבודה הזאת.



ת ו ר ע  408 ה

 שם, שורה 6 : עכשיו — כל עניני חיינו קשורים בנקודה מרכזית אחת. ואנו נאלצים
 לעסוק בה, וכל הייל יהודי, וכל משק יהודי נתון לה. בםטנוגרמה: ואני אומר
 לכם, הברים, כאיש שכל הייו קשורים במפעל הקרקעי, אולי היו ימים, בימים
 קדומים, שיכולנו לא לחשוב על שוס דבר אחר, לא לחשוב הרבה על
 ההתגוננות בארץ ועל כל שאר השאלות המטרידות אותנו עכשיו, משום שהכל
 היה פתוה לפנינו. עכשיו אנו עוסקים במדיניות ונאלצים לעסוק בה, וכל חייל,
 וכל אדם יהודי עוסק במדיניות, וכל משק יהודי עוסק בה. לא מפני שאנו
 להוטים אהריה, אלא משום שהמדיניות של זמננו יצרה תנאים כאלה שעל כל

 שעל אדמה צריכים להיאבק היאבקות מדינית.
 שם, שורה 10 : בעד כל אפשרות מוחמצת. הושמט: אולם כדי שנוכל להילהם את

 המלחמה המדינית הזאת צריר שיהיה בידינו כוח להילהם.
,נחלה מבוהלת". מאמר מאת מרדכי בן הלל הכהן על תקופת  עמוד 105, שורה 1 : ,
 המשבר בארץ בשנת תרנ״א. בזמן ההוא גברה העליה מרוסיה לאדץ-ישראל,
 ובין ,,הובבי־ציוך ברוסיה נתפשטה תנועה לרכישת נתלאות בארץ-ישראל.
 שליתי אגודות מספד הגיעו לארץ והתקשרו בחוזים על קניית שטהי קרקעות.
 אבל בינתים התמירה שוב ממשלת תורכיה על איסור הכניסה לארץ, והדבר
 הכנים מבוכה במהנה ,,תובבי-ציוך ברוסיה. מרבית האגודות ההן נתרופפו,
 חבריהן משכו ידם מן הנהלה. הקניות נתבטלו, וסכומי כסף גדולים אשר
 שולמו בתור דמי־קדימה לערבים מוכרי הקרקעות ולמתווכים אבדו. עיין

 ,,מערב עד ערב״ מאת מרדכי בן הלל הכהן, כרך ב׳, עמוד 55.
 שם, שורה 10 : וספגו את הרוה הלאומית כדי להיות הייל עברי. הושמט: ולשאלות
 אהמת שכאן נתעוררו ארצה לענות דברים אהדים בגילוי־לב גמור.
 נתעוררה כאן שאלה כאילו ישנה סכנה למפעל הבנין בזה שאנו רואים עכשיו
 את עולמנו אנו דרך שפופרת הרובה. נדמה לי שמותר לומר, שיתכן שיש
 רבים שיש להם יסוד להביט בעין זועמת על הרובה היהודי. אולי ישנם כאלה
 גם בישראל. אני אינני רואה שמפעל הבנין שלנו זקוק להגנה מפני הרובה

 היהודי.
 עמוד 106, שורה 14 : במלהמה הקודמת היו לנו כמה אילוםלת. הושמט: נכתב ה&נדט

 והיה סעיף על אדמות הממשלה שתינתנה להתישבות.

 גילוי רצונה של התנועה הציונית
 ,,הפועל הצעיר״, בליון 14, ט׳ בסבת תש״ג, 17.12.1942. הובדת
 מיוחדת בשם זה בהוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל.

 תל-אביב, דצמבר 1942.

 עמוד 109, שורה 30 : לורד מוין, מיניסטר המושבות בעת ההיא.
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. הרעיון של העברת ערבים מאדץ־ישראל לארצות ר פ ס נ ר  עמוד 112, שורה 4: ט
 הערביות הסמוכות מתור הסכם.

ת נ כ ת ס ן מ ת ו א מ צ ע ן ו ת - ו ח ת פ ת ח ת ש ו נ כ ת ש ו צ ר ש א  שם, שורה 28: י
. אלכםנדרטה - מחוז ן י ס ו ל כ ו ט א ו ע י ת מ מ ח ) מ ח י כ ו ח ת ט ר ד נ ם כ ל א ו ) 

 בצפוךמעדב סוריה על גבול תורכיה, מיושב ערבים ותורכים. תורכיה תבעה
 את סיפוחו אליה, מאין בו רוב ערבי. הדבר בוצע בשבת 1939, ומחוז

 אלכםבדדטה בקרע מעל סוריה.

. שם הכפר הערבי שברכש בשבת 1910 על ידי הקרן ״ ח ל ו פ  עמוד 113, שורה 15 : ״
 הקימת (באמצעות ,,חברת הכשרת הישוב״), אשר על אדמתו הוקמה מרהביה.
 תושבי הכפר האריסים הועברו מסעם בעל״האדמה הקודם, םורםוק, על אדמה
 אחרת שלו. ,,הברת הכשרת הישוב״ שילמה, מלבד מחיר הקרקע למוכר, גם

 פיצויים לאריםים.
א מ ה ש ש ן ק ו י ס נ ר מ ד ג י ב ש נ ת א ר א ר ח ש ן ל כ ו י מ נ !: א  עמוד 117, שורה 3
, כלומד, לערוד שוב פרעות ביהודים, כפרעות שערכו ם ר צ ם י ה י ל ר ע ב ג ת  י

 ערבי בגדד בהג השבועות תש״א.

. בשבת 1920, עם התהדשות העבודה הציובית י ו ד ר ו ת נ י נ כ  עמוד 118, שורה 14 : ת
 בארץ, לאהד המלחמה הקודמת, יצא מכם בודדוי בתכבית של העברת הצי
 מיליון יהודים לארץ, כדרר להגשמה ציובית. עיין ״קונטרס״ (תוברת) ל״ו,

 מאי 1920.
ם י ל ע ו פ י ה ח י ל ש ם מ נ ו מ ת א ו א ע נ ר מ ש ו א י ר ב ח י ו ר ע  עמוד 119, שורה 28 : י
. בקובגרם הציוני הכ״א, האהתן לסבי ת י נ ו י צ ת ה ו ר ד ת ס ה ת ה ל ה נ ה  ב

 המלהמה, לא הצביעו הצירים חברי ״השומר הצעיר״ בעד מועמדי הפועלים
 לאכםקוטיבה הצלבית שבבחרה אז.

 בועידת המתנדבים העברים
 (תל-אביב, ג׳ בתשרי תש״ב ,24.9.1941)

 ״דברי מתנדבים״, הוברת, הוצאת ועד המתנדבים, בעזרת הועד הפועל

 של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ-ישראל, עמוד 79.

 אחדות היילינו
 (בכינוס חיילים, ג׳ באלול תש״ב, 16 באוגוסט 1942)

 ״מלחמתנו״ א׳, כסליו תש״ג, נובמבר 1942.
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 ברכה למתנדבים
 ״דבר״, גליון 5227, כ״ט באלול תש״ב, 11.9.1942.

 הוצאתי־הספרים של ההסתדרות
 הדצאה במועצת ההסתדרות, כ״ט בטבת תש״א.
 ״דבר״, גליון 4732, ג׳ בשבט תש״א, 31.1.1941.
ו ת. ״דבר״, גליובות 7*4736, פ ה ל ו י ב ו ש  ת

 ז׳־ת׳ בשבט תש״א, 4-5.2.1941.
, עמוד 385. . עיין פרד א, " ה מ ד א ם ״ י ר פ ת ס א צ ו  עמוד 147, שורה 20 : ה

ל לסל. הוא ״מם בלתי-ישד והמעמדות העובדים״, ו ש ר פ  עמוד 148, שורה 5: ס
 הוצאת ועדת התרבות המרפזית, תל-אביב, תרפ״ה.

. תרנ״א—תרפ״ב. מטובי י ל ז ר ב ב א / ז ' י ל ז ר ת ב י י ר פ ס  שם, שורה 7: ״
 העסקנים של תנועת ״צעידי־ציוך בפולין ומהלוצי העליה השלישית. עלה
 בשנת 1920. היה מזפיר מועצת פועלי תל־אביב, ציר לועידת־היםוד של
 ההסתדרות. טבע בירקון בכ״א בםיון תרס״ב. הבריו יסדו על שמו הוצאת־

 םסרים שהוציאה שורת הובדות על נושאים סוציאליסטיים.
. הוצאת-םפרים למדעי ההברה, הציונות והמדינה, שנתקיימה בשנות " ה ר ב ח  שם: ״

 1929—1933. נוסדה על ידי ד. קלעי.

, עמוד 301. י שץ. עיין פרד ד, ב  שם, שורה 9 : צ
. המשוררת רהל בלובשםין. נולדה בשנת תד״נ ברוסיה ונפטרה בכ״ט בניסן ל ח  שב: ר
 תרצ״א באדץ-ישראל. עלתה ב~1909. עבדה בחנת־לימוד לצעירות בבנרת.
 מהלתה ניתקה אותה מן העבודה. מאז הערתה את היי נפשה העשירים בשירתה
 םפוגת־אהבה לנוף הארץ ולעבודה. פל שיריה הופיעו בקובץ ״שירת דהל״,

 הוצאת ״דבר״.
׳ היים. משודר עברי ברוסיה. נולד בשנת 1905. הי בלנינגרד י ק ס נ  שם, שורה 10 : ל
 והיה פועל בבית־תרושת. נאסר על עבריותו והוגלה לסיביר. בהוצאת ״דבר״

 הופיעו ״שידי היים לנםקי״, תל־אביב, תרצ״ט.
. קבצים םםדותיים בעריכת י. ה. ברנד. הוברות א/ ״ ם י ב י ב ר  עמוד 158, שורה 24 : ״
 ב, הופיעו בתרם״ט בלבוב! ג׳—ד׳ בתרע״ג, ה׳ בתרע״ד, שתיהן בירושלים!

 הוברת ר — בתרע״ט, ביפו.
. קובץ, הוצאת קיבוץ ״השומר הצעיד״, תרפ״ב. ״ ו נ ת י י ל י ח ק  עמוד 164, שורה 2 : ״
, יהושע הנא. 1853—1944. םופד עברי. מראשוני י ק צ י נ ב  עמוד 168, שורה 2: ר
 הובבי-ציון ועסקני התרבות והספרות העברית. שני כרכי מאמריו בשם ״דור
 וסופריו״, הופיעו בהוצאת ״דביר״. היה בךלליה לביאליק מראשיתו ועד מותו.



ת 411 ו ד ע  ה

 פעל עמו ביסוד ״מוריה״ ו״דביר״ באודיםה ובארץ-ישדאל והשתתף בעריכת
/ ״סיפורי המקרא״ ועוד.  ״ספר האגדה,

 שם, שורה 28 : ריאזנוב, ולדימיר. הוגה דעות סוציאליסטי רוסי. מגדולי ההוקרים
 בזמננו בתורת מרבם ותקופתו.

/ הארגון הבידלאומי הראשון של פועלים , ם י ט ס י נ ו מ ו ק ת ה י ר ב  שם, שורה 29 : ״
 בעל פרוגרמה קומוניסטית. קם בסיועם של מרכס ואנגלם והתקיים בשנים

.1852—1847 
 עמוד 169, שורה 29 : ״לובנגולו מלך זולו״. םיפור־מםע הרפתקגי לילדים, מצויר,

 מאת נהום גוטמן, הוצאת ״דבר״, ת״ש.
, יהודה. בלשן עברי ומורה. נולד בשנת 1862.  עמוד 170, שורה 8 : גרזובסקי
 מראשוני הובבי־ציון וותיקי המודים העברים. עלה בשנת 1887. היבר ספרי־

 לימוד ותירגם מספרות לועזית בשביל הנוער. היבר מלוני הלשון העברית.

 בשולי דפרים
 ״מעשים ומגמות״, פרקים מעבודת ידזדהעיון של ההסתדרות.

 הוצאת ״עם עובד״, תש״ב, עמוד 339. ^

 בהקדמה קצרה לספר רשום בידי בדל:
 ״ספר זה, ראשון לספריה ״לדוד״, הוא פרי ״ירה־העיון״. ירח־עיון ראשון
 להסתדרות — למלאות עשרים שנה להילםדה — נתקיים ברתובות, בבגיגי
 המכון לתקר התקלאות של האוניברסיטה העברית, מפורים עד פסה תש״א.
 השתתפו בו קל״ח תלמידים וכ״ם מורים. עבודת־ה״ירה״ עוררה ענין רב לא
 אצל משתתפיו בלבד, ותכפו המשאלות לדאות את חומר ה״ירה״ בדסום.
 הוצאת ״עם עובד״ ביקשה להיענות לכד. מן הנושאים שנלמדו ונדונו
 ב״ירה״ — פרקי היסטוריה עברית, סוציולוגיה כללית, ספרות, התישבות,
 בעיות הסוציאליזם בימינו, עניני ציונות ותנועת העבודה, שאלות תרבות
 והוי — נבחר לראשונה צרור זה של הרצאות ובירורים בשאלות חיינו ממש.
 אוסף זה של דברים, מפי מרצים שונים, בשאלות שונות — מהן שאלות
 כלליות בהיי העם והישוב, מהן שאלות פרטיות בהיי ההסתדרות! מהן
 שנתהורו יפה, מהן שעדיין הן ב״צדיד עיון״ — מטבעו שאיננו שלם ואיננו
 ממצה׳ אד הוא נםיון ראשון של ספר מקובץ, העוסק בבירור המעשים

 והמנמות בנתיב־ההיים של הפועל בארץ״.

 תוכן הענינים של הספר ״מעשים ומגמות״ כולל: מדברי הפתיהה, מאת בדל
 (עיין למעלה, עמוד 335) 1 ד. בךגוריון — מדיניות ציונית, הפועל הזעם ו
 ה. םרומקין — מלהמה בהוםד־עבודה! א. דבינוביץ — יסודות האיגוד
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 המקצועי; ש. מרגולין — המשק הקבלני של ההסתדרות, סולל־בונה* הלל
 דן — משק עצמי לקבלנות כיצד ולשם מה ? ; ב. דפטור — בעיות ופתרונים ו
 א. זברםקי — הקואופרציה היצרנית בעולם ובארץ, בעיות יםוד בשיכון
 העובדים ? ג. מאירםון — עזרה הדדית בימי משבר! פ. נפתלי — משק עובדים
 והגשמה סוציאליסטית; א. גולומב — ראשי־פדקים בתולדות ההננה ו

 י. טבנקין — לשאלות ההסתדרות! ב. כצנלםון — בשולי דברים.

 עמוד 174, שורה 20: טאגורי, רבינדמט. 1861—1941. משורר והונה־דעות ד״ודי.
 עמוד 178, שורה 14 : שלושה זרמים בחינוך. הזרם הכללי, זרם ,,המזדהי״, זרם

 העובדים. כולם — ברשות העליונה של מתלקת ההינוד של כנסת ישראל.
 עמוד 184, שורה 1 : מ.פ.ם.ע, פ.ק.פ., מ.פ.ם. עיין כרד ב/ עמוד 303.

 שם, שורה 20 : גילדות. אגודות סגורות של סוחרים או אומנים שהיו קיימות בערים
 רבות באירופה בימי הכינים.

 שם, שורה 22: חלוצי רוצ׳דל. מיםדי האגודה הצרכנית השיתופית הראשונת,
 בעיירה רוצ׳דל באנגליה, בשנת 1844.

. בועידת־היםוד של ״ ת ו ב ר יכוח על ״וגם ת  עמוד 191, שורה 6 : זכור חו
 ההסתדרות בהיפה נתעורר ויכות בדבר סמכות ההסתדרות על הפעולה
 התרבותית בציבור הפועלים אשד צירי,,הפועל הצעיר״ דרשו להשאירה ברשות
 המפלגות. לבסוף נתקבלה ההלטה בנוסה של פשרה: ,,ההסתדרות הכללית
 מאתדת את כל הפועלים והעובדים בארץ ההיים על יגיעם מבלי לנצל עבודת
ם י י ת ו ב ר ם ת ג  זולתם לשם סידור כל העניניס הישוביים, הכלכליים ו

 של כלל העובדים בארץ״.
 כעבור זמן הושמטה המלה ״וגם״ מתור ההוקה, וסמכות ההסתדרות לפעול

 בשטה התרבות הוכרה ללא סייג.
ן - ראש י  עמוד 193, למטה: באלדוין, צ׳מברלין, האליפאכם. בא ל ד ו
 הממשלה השמרנית בבריטניה בשנות 1923—1929 בהפסקה קצרה.
 צ, מ ב ר ל י ן — ראש הממשלה השמרנית עם פרוץ המלהמה האהרונה, אבי
ם — מיניםטר־ההוץ כ א ס י ל א  מדיניות הפיוס כלפי גרמניה הנאצית. ה

 השמרני בזמן ההוא.
 עמוד 196, בהערה: ויתקין. עיין כרד ד׳, עמוד 303.

ר לבנות. בית־הםפר לבנות ביפו שכן פ ס ה ־ ת י ר ב צ ח נומיח״ ב  שם: ״האוטו
 בראשית ימי העליה השניה בהצד שכורה ב״נוה־שלום״, בה גרו גם מורי בית־
 הספר וגם פועלים אהדים. על רקע הישוב היהודי ביפו בזמן ההוא, אשר דיבר
 אידיש, ספרדית, ערבית, רוסית, צרפתית, התבלטה במיוהד ההצר העברית
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 הזאת כרמז רתוק להברה עברית עצמאית בעתיד, בה אף ברקמו יחםי ידידות
 בין הפועל העברי והמורה.

 עמוד 214, שורה 12 : ״הקומוניסטים" ופו׳. עיין ,,ה&גיפםט הקומוגיסטי״, מאת
 קרל מרכס ופרידדיד אבגלם. הוצאת הקיבוץ המאוהד, עיךהרוד, תש״ב,

 עמוד 91.
ל פועלי יהודה. ת ש י ש ש ה ת ו י ש י מ ח דות ה עי  עמוד 218, שורה 5 : ועוד הו
 הועידה ההמישית בתקיימה בקיץ תרע״ה, הששית — בסוכות תרע״ז;

 שתיהן — בפתה־תקוה.
. ספר האגדה א/ , וכוי ״ א ו ה ־ ך  עמוד 221, בהערה: ״כשאמר, הקדוש־ברו

 עמוד פ״ז.
". ילקוט שמעוגי, פרשת פיגהם. י יהם וכו א לפנ צ ר י ש ש א י א ק ״  שם: ועל הפסו
. ספר האגדה ה/ י ה על הציבור״ וכו א ג ת מ  עמוד 226, שורה 3: ״פרנס ה

 עמוד רכ״ג.
. שם, עמוד ר׳. ח וכוי ו גםות־הרו ש ב י ם ש ד ל א  שם, שורה 4 : כ

ת העיר. בשגת תרע״ט ב ר ק ה ב צ ו ב ק ר ב ד ת ס ה  עמוד 227, שורה 29 : וניסינו ל
 יזמו חברים אהדים מהמרכז החקלאי של ,,אחדות־העבודד״״, שהוטל עליהם
 לעבור לעיר לדגל תפקידר ליצור קבוצה חקלאית בקרבת תל־אביב. המטרה
 היתה: לאפשר לאבשי הקלאות להמשיך בהיים של כפר, לקשור את העבודה
 הציבורית עם עבודת כפים ולהגיע לסידור שיתופי של עובדי המרכז. בשכרו
 מספד בתים והלקות־אדמה לידם מאהורי שכובת עג׳מי ביפו, לשם עברו
 בראשית תר״ם רוב אגשי המרכז התקלאי, בכללם גם בדל, ומספר עובדים-
 הקלאים, ביגיהם בעלי משפהה עם ילדים. יהד כשגיס־עשר איש. הם עםקו
 בגידול ירקות ו&שתלות עצים והקימו עבפי רפת ומכורת. לא עבר זמן רב
 והתברר כי להברי המרכז ההקלאי אין שום אפשרות להיפגות לעבודה במשק.
 כה בתערער היסוד העיקרי של המפעל. עבודת הקבוצה בתבםםה אד על
 העובדים שעבודתם בכד ועל עוד אחדים שבוספו במשד השבה. מאורעות
 ביםן תרפ״א (מאי 1921) שמו קץ לקבוצה: רכושה בהרס ובשדד והבריה

 באלצו לעזוב את המקום.

 עמוד 229, שורה 24 : ויקטור אדלר. 1852—1918. מבהיגה של הםוציאל־דמוקרטיה
 האוסטרית. יהודי.

. ספר האגדה א׳, עמוד קטי׳ז. " וכוי ת א ו ה צ א ר  עמוד 230, שורה 18 : ״
, ג׳ורג׳. מבהיג סוציאליסט, אגגלי. פאציסיםט  עמוד 231, שורה 13: לנםבורי

 מובהק.
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 בועדת הששה
 *הפועל הצעיר״, גליון 13־14, י׳יא בטבת תש״ב, 31.12.1941.
 הנוםה שבפנים הוא מתוך גליון ״הפועל הצעיר״ עם ציוני

 תיקונים, רשומים עליו בכתב־ידו של בדל.

 ו ע ד ת ה ש ש ה, מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל מינה בניסן תש״א נערה בת ששה
 הברים (י. אידלםון, י. גורפינקל, ש. זק, ק. לוזינםקי, עדה פישמן, א. דייזנר)

 לשם בירורים פנימיים והםתדרותיים.
. בקיץ שנת ב ק ע י ־ ן ו ר כ ז ן ב י ק ש י ס ו ל א ״ ש ה ר ד ס מ  עמוד 234, שורה 13: ״
 1903 שהה מ. אוםישקין תדשים אתרים בארץ וכינס בזכרוךיעקב (ביום פתיהת

 הקונגרס הציוני הששי בבזיל) כנסיה של הישוב, בה נעשה נםיון לארגון
 הישוב. נוצרה ,,מסדרה״ או ,,הסתדרות כללית ליהודי ארץ־ישראל״.

, ליגה להתקרבות ושיתוף יהודי־ערבי. ״ ת ו ב ר ק ת ה ה ל ג י ל  עמוד 236, שורה 22 : ״

 איגרת לבוחרים
 ,,דבר״, גליון 4987, י׳ בכםליו תש״ב, 30.11.1941

 נכתבה לרגל הבתידות לועידה התמישית של ההסתדרות
 שנתקיימו באותו יום ולמחרת.

 לאן הגינו?
 (בכיגום באפיקים, ד בתשלן תש״ג)

 חוברת בשם זה בהוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל.
 ,,המפלגה במבחן״, הוברת, הוצאת קבוצת חברים בקיבוץ המאוחד.

. ביולי ם י ט ד נ ל מ ט י ב ה ש ג ל פ מ ט ה פ ש ל מ ן ש י ד ־ ק ס  עמוד 243, שורה 24 : פ
 1942 נתקיים בפני ביודדין של מפלגת פועלי ארץ־ישראל משפט נגד שבעה

 חברים מנציגיה במועצת פועלי תל-אביב על פעולה בגיגוד למפלגה במועצה
 והפרת המשמעת. פםק־הדין תייב את הנדוגים להחזיר למפלגה את המנדטים
 שקיבלו בבהירות (כלומר, להתפטר מהמועצה), ובאם יסרבו יהשבו כמוצאים

 מן המפלגה.
ל ז ע י ר פ ר ה ש ד א ח ה א י : ה ן מ ש י ר ל פ ו ש ק ו ס  עמוד 244, שורה 18 : פ

. כתבי דויד פרישמן, נרשה, תרפ״ה, כרד א/ עמוד ם/ ם י ח ד י ת נ ו מ ו ל  ח

״ וכר•/ ת ו א ת ב ו נ י פ ס ח ל ו ק ת א ב ו ד ה ו ח י א ר ה ו ק מ  עמוד 246, שורה 14 : ״
, עמוד 13.  כל כתבי י. ה. ברנד, כרד ז,
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 שם, שורה 28 : רוטל. גנרל. מצביא הצבא הגרמני בלוב במלהמה האחרונה. הדברים
 נאמרו בשעה שצבאות האויב עמדו בשערי מצרים ואף איימו על ארץ-ישראל.

דת חיפה, כלומר, ועידת יסוד ההסתדרות שנתקיימה עי  עמוד 252, שורה 18: ו
 בהיםה בהנוכה תדפ״א.

. עיין כדד ד׳, עמודים 155, 316. קקת  עמוד 254, שורה 10 : מועצה מחו
ה ע ר כ ת המפלגה, והכריעו• ה צ ע ו ו מ , ואהרי א המרכז  עמוד 255, שורה 12 : ב
ה פסולות, במלהמה עם הרביזיוניסטים. מ ח ל  ששמה קץ לדרכי מ

 המועצה נתקיימה במרס 1934.
ה ע ב ק גוד לקו ש י ב נעשה מעשה בנ ף עירוני חשו י  שם, שורה 13 : וכשבםנ
 המפלגה. מכולן למעשי הפרעה לאסיפת הרביזיוניסטים בהיסה בס׳ בהשלן

 תדצ״ה.
ת, ועידת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, שהתקיימה בו דת רהו עי  שם, שורה 20: ו

 ברהובות באייר תרצ״ח.
ת מפלגה. מכונן, כגראה, ו ש להי ק ב מ דםמנשפט ה  עמוד 257, שורה 27: לנ
 ל״התאחדות עולי גרמגיה״, ששימשה אהד כד בסים למפלגת ״עליה חדשה״.
 עמוד 258, שורה 10 : ״גן הירק״. עלון שימושי לגידול ירקות. הוצא על ידי אליעזר

 יפה בשנת תרע״ו.

 על עי תהום
 (בועידת המפלגה בכפר״ויתקין, י״ד בהשןן תש״ג)

 ,,הפועל הצעיר״, גליון 8־9, כ״ט בהשון תש״ג, 9.11.1942.
, קובץ  דיךותשבון מועידת כפר־ויתקין, ״אתדות העבודה״ ג,
 מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל־אביב, תש״ד, עמוד 164.

 עמוד 265, שורה 14 : ״השבעה״. עיין עמוד 415.
ם באנגליה. אגודה סוציאליסטית באגגליה י נ א י ב א פ  עמוד 267, שורה 13: ה
 למתקר שאלות ההברה. נוסדה בשנת 1884 על ידי סידני וב, ברנרד שאו
 ואהרים על שם פאביאן ״המהסס״ (מצביא רומי מלפני הספירה, שניצח
 בטכסים של השתמטות מקרב מכריע את הגיבעל בקרתגה). מונה כמה מאות

 הברים, אבל השפעתה גדולה על תנועת הפועלים באגגליה.
 עמוד 272, שורה 10 : בימי הפילוג של גדוד־העבודה. עיין כרד ג׳, עמוד 394.

ת עם משאל. מכולן למשאל י ת ו ר ד ת ס ה ה ע ר כ ה ה ת י ה  עמוד 275, שורה 19 : ו
 בדבר הםכם־עבודד. עם הרביזיוניסטים, שנעדר במרס 1934. ועיין למעלה

 עמוד 254.
 שם, שורה 21 : המשאל בענין הסיעות. במאי 1941 נעדר על ידי מפלגת פועלי
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 ארץ־ישדאל משאל בדבר קיום סיעות בהוד המפלגה. תוצאות המשאל היו:
 רוב קולות מכריע נגד קיום סיעות.

— Victory על שם האות הראשונה של המלה) " י ה ״ו ג י  עמוד 276, שורה 7 : ל
 נצהון), לעזרת רוסיה המועצתית בעמדה במלחמת־גבורה גגד הכובש הנאצי.
 נוסדה בארץ בשנת 1941. היו פעילים בה עסקנים מחוגים שונים בישוב,
 ביניהם מאנשי פ.ק.פ. במשד קיומה שלהה שלוש משלחות עם אמבולנסים
 וציוד דפואי-מלהמתי להזית הדוסית. מפלגת פועלי אדץ-ישדאל החליטה,

 לאהד דיון, להשתתף בליגה.
ם. מכונן, כנראה, להתאתדות עולי גרמגיה. לי ל עו ת ש ו ד ח א ת  שם, שורה 15 : ה

 ההסתדרות והנוער
 (בימי־העיון של המפלגה, אב תש״א)

 ״דבר״, גליון 4944, י״ח בתשרי תש״ב, 9.10.1941.

 בועידה הרביעית של הנוער העובד
 (חג הסוכות תש״ב)

 ״במעלה״ 2 (259), י״ב בשבט תש״ב, 30.1.1942 (״שלוש הערות״).

 אחרון הראשונים
 (לאבל השלושים למות מ. אוםישקין)

 ״דבר״, גליון 4964, י״ג בתשנן תש״ב, 3.11.1941. ״בהבלי
 אדם״, עמוד 84. הוצאת ״עם עובד״, תל-אביב, תש״ה.

 בחבלי אדם
 (על אליעזר יפת, בשלושים למותו)

 ״תלמים״ ל״ב, כםליהטבת תש״ג, הוצאת תנועת המושבים והארגונים.
 ״בחבלי אדם״, הוצאת ״עם עובד״, עמוד 140.

. ספר האגדה ה/ עמוד ״ ם ל ו ל ע ו ש ב ו ב ר ע ל ת ״ ק ו ל ח  עמוד 325, שורה 19 : מ
 קע״א.

 עם חספר
 ״ספר הגבורה״ מאת ישראל הלפרין, הוצאת
.  ״עם עובד״, תליאביב, תש״א, עמוד ט,

. דורם של רבי עקיבא והבריו הרוגי מלכות, ״ ד מ ל ש ו ש ר ו ד  עמוד 332, בהערה: ״
 אהדי מרד בר״כוכבא.
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. ספר האגדה גי, עמוד ס׳. ו ל ש כ נ ץ ו ק ל ה ת שדחקו• ע ו ר ו  שם: ד׳ ד
ם וכר/ ״ספר י נ ו ש א ר ) חיינו• ה ה ד צ י מ נ כ  עמוד 333, שורה 5: אנחנו• (

 הגבורה״, עמוד 7•
. ״ספר הגבורה״, עמוד 103. ם ש ש ה ו ד י ק ת ל ד ה ו י מ ה ה ל י פ ת  שם, שורה 19 : ה

/ ״ספר הגבורה״, עמודים 72, 73. י ב ם ו י ר מ ו ם א י י ו ג ם ה  שם, בהערה: א
. הם הששה שגםפו באסון יום כ״ט ה ש ש ל ה ב י א מ י  עמוד 334, שורה אהרוגה: ב
 בפסליו תש״א: דב הוז, אשתו רבקה שרתוק־הוז, יצחק בךיעקב והנלוים

 אליהם.
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