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 אותם המעטים שהפליגו ליצירת המציאות החדשה בעם ובארץ בתקופת העליה
 הראשונה לא העלו מתוכם אישים מתבלטים בכוח רב מעל פסגת המציאות למצות
 את תכנו האמיתי של פעלם ודורם. לא נתגלתה בשעתה היכולת לשקף נאמנה את
 החדשה שנבראה בארץ, את הילדות המעציבה׳ המסוכסכת, מוכת־אנמיה, של דור
 בךהזקונים שנולד להיסטוריה העברית, אשר עתיד היה כעבור שנים להחליף כוה,
 להתחשל ברוח גבורה ולהעמיס על עצמו את המשך ההיים ההיסטוריים של העם
 בהתחדשותו. אחרוני המבטאים את אדץ־ישראל החדשה בסוף התקופה ההיא, י. ברזלי׳
 מ. סמילנםקי, ז. יעבץ, מבחינה ספרותית היו משורריה, גם הגו נכאים על שברונותיה,
 על כתמיד! אשד העיבו את זהרה, אבל מבחינח חברתית־ציבורית לא הפכו מרכזי
 התגבשות. גורלה של התקופה ההיא היח גורל של חיים מפכים בזרם חלש, מתחת
 לשכבה צחיהה, מסולעת, חרולה, מקומשה, מכוסה רמץ שנצטנן, ללא ביטוי וללא

 אישים מרכזיים.

 קול שנשמע מן הארץ, קול חד, בוקע, היה קול קורא לעליה ולעבודה מאת
 יוסף ויתקין בראשית העליה השניה, בשנת תדם׳יה. זה היה ביטוי חריף של ביקורת
 עצמית של הציונות והישוב, ברגשנותו, בעוז ציוריותו, באש שהיתה עצורה בו,
 בתוכהתו הנבואית. הקריאה הזאת לא עברה ללא הד. היא נשמעה בגולה, אף זירזה
 להחיש את עלייתם של אלה המעטים שארץ-ישראל נגלתה להם באוסק• אד זו היתד.
 קריאה חד־פעמית. זה היה זיק שהבריק ולא יסף. משמיע הקריאה לא כתב עוד

 בתוקף שכזה. נבואתו היתה בת פרק אחד.
 באותו זמן(בשנת תרם״ד) הגיעה שעת עלייתו של אהרן דויד גורדון. וכעבור
 זמן קצר הביע במכתב מן הארץ את שתי התביעות שהארץ תבעה מאת בניה שלבם
 נתעורר לרצותה ולחוננה: התביעה לחיות בארץ חיים של עבודה והתביעה לסמור

 על עצמם ולהאמין בעצמם:
 ״חושב אני כי איש לא יתנגד לנו, לאלה שבחרו להתישב באדץ-ישראל ישיבת
 קבע, להשוב שהעבודה שאנו עובדים פה היא יותר חשובה משאר העבודות. איש לא
 יתנגד לנו, אם אנו הושבים שהשוב ביותר בשביל תנועתנו מי שבעצמו עולה ומתישב
 פה בארץ-ישראל ועובד בה לתועלת עמו, או אפילו דק לתועלת עצמו, ובלבד שיעבוד
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 עבודה ממשית במובנה היותר פשוט. אגיד לך, ידידי, בגילוי לב, לסדקים אני מרגיש
 בושה בפני מולדתנו. בכל מקום עובדים אצלנו אחרים (ערבים) ולא אנהנו בעצמנו.
 כמעט הכל מה שנעשה פה ונוצר ידי אחרים עשו. ועכשיו ? גם עכשיו העבודה היותר
 קשה הם עושים. ואנהנו, כלומר, גם אלה שבאו עם ג׳חות חדשים ובשאיפה רעננה,
 כאילו נכונים למלא כל עבודה, ובלבד לעבוד על אדמת המולדת, על פי רוב לעת עתה
 ג ם א נ ו עובדים... יותר אין צורך להגיד, די מה שהגדנו: גם אנו עובדים... והלנאי
 שירבו גם עובדים שכאלה! והשאלה מבצבצת מאליה: במה נשיג אנו, כלומר, העם
 העברי, זכות מוסרית לאומית על ארץ-ישראל הקולטודית אם לא נעבוד בעצמנו?
 האומנם בכסף ? אכן, ידידי, עלבון, בושה וכאב! לסי דעתי, מי שאינו מרגיש בושה,
 כשרואה שכל שעל אדמח שבא לידינו בכל כך צער מעובד בידי אחרים, אם אנו
 איננו יכולים להרגיש בזה, אז בנדאי שעוד רחוקים אנו מתחיה לאומית אמיתית!״

 ,,כמו שהנך רואה, ידידי, אינני מכין אילוזיות. עשיתי חשבון נאמן׳ ויצא מן
 ההשבון פםיב נורא, בעוד שחאקטיב קטן מאד. ובמה ,׳נכסה״ את הדפיציס ז צחוק
 הוא לקרוא לזה בשם דפיציט! אבל במה נמלא את חחםרון, נקרא לו באיזה שם שהוא ?

 רק ברצוננו, במסירות נפשנו לעבודה זו, בזה שנהיה מוכנים לכל!״

 ״יאמרו שזוהי אוטופיה, שזהו דבר בלתי אפשרי. כן, ידידי, זהו באמת דבר איי
 אפשרי. אך אל נא תשכח כי הציונות כולה היא דבר בלתי אפשרי. ולא דק הציונות.
 אלא כל תנועה של חופש היא בראשיתה אוטופיה, דבר בלתי אפשרי! אילו אבותינו׳
 בימי ההשמונאים, היו עושים להם תכניות על פי חחשבון המדויק, אילו היו הולכים
 רק בדרך הפוליטיקה הריאלית ובהגיון ישר, אז בודאי שהיו ידיהם רפות, והעם
 העברי היה נדון לאבדון. בכלל, אמנם מוכשרים אנו להאשים את עצמנו בשאיפות
 קיצוניות, אבל באמת הצרה היא שהאידיאליסטים שלנו הם יותר מדאי ריאליסטים.
 פיקחים הם יותר מדאי. וכל התנועה שלנו לשם האידיאל כולה חדורח רוח הריאליזם
 הפיקח. אין אצלנו אמונה נלהבה, אין בנו השאיפה הכבירה שמביאה לידי מסירות
 נפש, שפורצת כל הגדרים ויכולה למשוך ולשאת בזרמה את הכל ולנצח את הכל. אך
 אנו צריכים לדעת תמיד, כי בענין תנועתנו הלאומית כל האפשרויות וכל המספרים
, וכל ,׳שכל בריא״, כל ,,הבנה נכונה״ נגדנו הם! ואם לא יספיקו לנו הכוחות גתו  הם נ
 ללכת בדרכנו למרות כל המספרים וכל האפשרויות, בניגוד לכל ,,שכל בריא״ —
 אז אין מה לרמות את עצמנו, אין לשתק באידיאלים, בציונות, בתנועה לאומית* (כתבי

, עמוד 222).  א. ד. גורדון׳ כרד ב,
 בדומה לזה כתב ב. כצנלםון כעבור ארבעים שנה: ,,יותר משאנו נענשים על
 היותנו בעלי דמיון ובלתי מעשיים, אנו נענשים על היותנו פיקחים ומעשיים״(כתבים,
 כרך י״ב, עמוד 16)« ,,האוטופיה הסוציאליסטית זרמה בצינורות שונים אצל פועלי
 ארץ-ישראל, עתים שלא מדעת בעלים, עתים בניגוד להכרתם, ונתגלתה כאן כגורם
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, עמוד 231).  מפעיל ומכוון וכיסוד חי, מהדש ובונה, במידה שלא שוערה״ (כרך י,
 ״גם בציונות היתד, וישנח קשיות־עורף בלתי מושכלת, לא רציונלית. בזמן העליה
 השניה לא יכולנו להסביר ליריבים בגולה את הציונות ולהתוכח אתם עליה. לא היו
 לנו כל נימוקים להוכיח למתנגדים את אמיתנו, אבל היה לנו איזה כוח בלתי־נכנע
 שדיבר מתוך הלב וידע לעמוד נגד ולמרוד בכל הסובב אותנו. כזאת היתה גם בארץ.
 לא רצינו להשלים עם הסובב, אף כי הפרספקטיבה היתה בלתי בדורה לגמרי״ (כרך

 ט/ עמוד 350).

 א. ד. גורמן— איש החביבות, איש אגדה, איש חולם« איש שמחת־החיים, איש
 מכאובי החיים. חיתח בו בשבילנו אחיזה כל־שחיא, אנושית, פשוט — אנושית וחברית.
 מקצת דרד־ארץ בפניו והוקרה מדובה. בשנים החן חיינו איש לעברו. כולנו היינו
 זקוקים לרחמים. המרכז האישי, ההתרועעות חאישית, קצת תוכחה, מחייבת, עוצרת —
 אלה היו אותות משיכה בחברה המתהווה. הדבק החברתי פעם בעצם החיים כמות
י בא אהרי כן. מעלייתו של א. ד. גורדון ועד עלייתו ת ו ר פ ס י ה ו ט י ב  שהיו; ה
 של ב. כצנלםון (בסוף תרם״ט) עברו למעלה מחמש שנים. אלה היו השנים הראשונות
 של העליה השניה. אנו רואים את א. ד. גורדון, העובד במושבות, בראשוךלציון,
 רחובות, פתח־תקוה, כמי שמחזיק בכנפי בגדיהם של העומדים ליד התהום, תהום
 האכזבה, ומנסה לעצור בעדם וכאילו אומר: ״אל תקפצו, הירתעו! אם קשה היום, יקל
 מחר> היו גברים, גלו כוח רצון, התעקשו! הוי, אתה, פריץ (בהברה אשכנזית), למה

T 

 נפלו פניד ?״ ובדומה ל״זקן״, כאשר קראנוהו אז, היו עוד מאורות שהאירו, כל אחד
 בבחינת המאור הקטן, לא אומר שהאירו מהאור המושאל ממנו, אלא מאורם העצמי,
 איש איש במדרגתו. ביניהם: יוסף אהרונוביץ, מנדל פורטוגלי, אליעזר שוחט, — יבדל
 לחיים — שרה מלכין, רבקה צדיקוב, חבורת הגננות. על כל פנים, ה״זקך בעבודתו,
 בכל ישותו, היה מחייב אחרים — את אותם הפועלים אשר חיו לאוד מצפונם, אשר
 ביקשו דרך, ואולי גם רבים אחרים. אשר לא עשו חשבונות רבים. כי גישתו העממית,
 האהלאית, היתד. קלה! גישת אדם־חבר היתד. זאת, אשר נבעה מתוך הכרת החובה
 לענין, לתעודה, וגם מתוך מעינות הנפש, מתוך העליצות אשר שפעה מאישיותו.
 ביטויו הספרותי חתחיל אמנם, כאמור, מהשנה הראשונה לעלייתו, אך חלה בו הפסקה,
 וכתיבתו מתחדשת בשנת תרם״ט. זרם עבודתו הספרותית פרץ בכוח רב במשך שלוש
 שנים, והוא תפש את מקומו בשורה הראשונה בין סופרי תנועת העבודה מתוך
 פוריות רוחנית מפליאה. א. ד. גורדץ ה פ ו ע ל ־ ה ם ו פ ר מאז נלחם לחיים של עבודה
 מצד הפועל ומצד האכר, לרעיון כיבוש העבודה, בתוך המחנה חמונחג על ידי יוסף
 אד״רונוביץ ואחרים. חוא ממשיך את תעודתו, תעודת ליכוד ועידוד בחיים ובספרות,
 כמו קודם בחיים בלבד. הוא תובע לקעקע באיזמל חד את סרטן הפרזיטיות שדבק
 בישוב החדש, במושבות. בינתים מצטלל אצלו רעיון העבודה לא רק מבחינח כלכלית•
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, ה ד ו ב ע ה ־ ת ו ד ס  לאומית, כי אם מבחינה אנושית, והוא מעשיר ומרומם את ם
 ספרות חיינו ועבודתנו בארץ, שהיתר. בראשית התהוותה וצמיחתה כענף הצעיר
 שביצירת חרוח של עם ישראל. בה בשעה נתהוו בארץ המרכזים חציבוריים של תנועת
 העבודה. לא היו אלה רק אגודות פועלים לשם התבססות, כי אם התחלות של מפלגות
 העבודה בציונות: ״הפועל הצעיר״ ו״סועלי-ציוך. העלית השניה קיבלה דפוסים
 ציבוריים, גיבשה מבצרי התנגדות לרפיון ויאוש. התקיפות, האצילה והעזה, כלפי
 האנדים והעסקנים, הביקורת התוססת על הציונות הרשמית, התביעה לעבודה עברית,
 התביעה המוסרית הבטוחה בעצמה, חינכה, משכח מרחוק, העלתה מן הגולה, עודדה
 מתיאשים. ״פה אשב כי איויתיה״. בינתים למדו לעבוד. ״יודע את העבודה״ היתד.
 הערכה רמה מאד לפועל שזכה לכד, גם משתלמת, גם מכובדת. ונצטברו מאות אחדות
 יודעי־עבודד. כאלה ביהודה ובגליל. נראו גם מעשים בארגון, בביטוי ספרותי, נוצר
 ״השומר״ שהרים את דגל השמירה העברית. הדגל שנתקדש בדמם של שומרים עברים,

 ונראו הנםיונות הקבוצתיים הראשונים.

 ב

 כאשר בא ב. כצנלםון לארץ (באלול תדם״ט) והתבונן לאט לאט אל אשר לפניו,
. הכל היה אמצעי ולבוש למטרה ל ל כ  אל מציאותה של העליה השניה, פנה אל ה
 זו. הדרך לבנינו של הכלל חיו החיים בעצמם׳ העבודה ומגע אישי עם יחידים רבים
 ועם חבורות הפועלים שהיו אז במושבות. אנו מוצאים כי דוב הדברים של ב. כצנלםון
 שנתפרסמו ממנו בדפוס במשך ימי חייו חיו דברים שנאמרו על ידו בעל־פה, בציבור,
 אלא שעושר חמחשבה וברק הביטוי שיוו לדברים מהודם והם נהיו לנכס ספרותי
 מפואר. בתקופת העליה השניה, עד סופח של מלחמת־העולם הראשונה, היו עיקרי
 הדברים שנתפרסמו מאת ב. כצנלסון הרצאות בועידות ההסתדרות חחקלאית
 (השלישית, הרביעית, השביעית), חוץ ממאמרו הראשון ״מבפנים״ ועוד רשימות
 אחדות. ההסתדרות, המפלגה, וכל צורת ארגון שהיא של הפועל בארץ, במידה שהוא
 גיבש אותן, צר את צורותיהן, עדך את תכניותיהן, יחד עם חבריו, שימשו לו למטרה
 אחת: לבנות את בית ישראל בארצו, להקים חברה עברית עובדת, מאוששת על
 אדני צדק ושויון, עם יהודי בךחורין יושב בטח בארצו. הוא אהב את עמו לא במובן
 המופשט, אלא חיבב את אישי עמו, בא במגע עם רבים, רבים. חברים, זקנים ונוער,
 פועלים ואנשי־דוח היו מבאי ביתו. הוא העליז בניצוצות אורח ליחידים, לגדולים
 ולקטנים. אחר כך הרחיב את תחום קשריו בעם, בארץ ובגולה, ןייג והעלד, בחרמי'
 כל ציוני נאמן, כל יהודי ער בעם. היד, מתפעל מכל גילוי יופי נפשי של חבר וידיה
 והיה משרח רוח זו של התחבבות והתפעלות בסביבתו וקושר באופן כזה בקשר רוהני

 בלתיינראה את בני-לויתו והדבקים בו. וגדול היה כשרון המאחד והמרכז שלו.
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 עוד לפני שהיו מגיעים לארץ גלי כוחות אנושיים נוספים, כבר ד״יח ב. כצנלםון
 חי אתם מרחוק, עורג להם, מצפה להם. משאים נפלאים ונשגבים על העולה ועל
 העליה היו שלובים בדבריו פעם בפעם. בועידת-ד״יםוד של ״אחדות־העבודה״, באדר
 תרע״ט, בתוך הפרק המיוהד שהקדיש לעליה שאל: ״התדע הארץ לקבל את עוליה,
 שביה ז את כל התחלות־העליה הקודמות היתה היא (שלטונה, משקה, ישובה היהודי)
 דוחה בזרוע. בכל התחלודחתעוררות חדשה היתד. בת״קול יוצאת מחורבת־חיי־עם
 ומכריזה: אל תעפילו בלי ה״מזומנים״. התדע הארץ, הידע חשלטון חמקבל עליו את
 ישוב הארץ לבלתי השיב ריקם את חלוציו, לא למותת את חכוחות אשר יבואו, לא
 לחמית, על ידי חוסר כוח הקיבול בארץ, את התחלת ההתעוררות שם, באבה ז זוהי
 השאלה. זוהי אולי השאלה המרכזית בציונות המתגשמת. התיעשה העליח, עליית

? 
 העבודה, רבת־עם, ליסוד מוסד במהלך הפעולה הציונית ?״ וזכורים דברי ב. כצנלםון
 בקוערם הכ״א על המעפיל הנישא בלב ים. ובדבריו במועצת ההסתדרות, בכםליו תש״א,
 אחרי גירוש עולי ״אטלנטיק״ למאוריציוס, שאל שוב: ״האם יבין זר מה בשבילנו
 ע ל י ח ז חן גם אנחנו לא תמיד מבינים זאת. לא די לה לאידיאה גדולה שתביע במלים
 אחדות מופשטות מאדים גדולים, שאיפות גדולות. עד שהאידיאח חודרת לעצמות,
 עד שהיא נהפכת לבשד־ודם של בני־אדם, של עם — עובר זמן רב. והתנועה משלמת
 מחיר יקר מאד על שהיא מאחרת לגלם את האידיאה בערכים מוחשיים. שנים רבות
 לא הבינה גם הציונות עצמה מה גילומה. אמנם, הראשונים רמזו משחו. עצם המלים
 ״בית יעקב לכו ונלכה״ אמדו שהציונות אינה אידיאה של שהדור סתם, אלא אידיאה
 המהייבת דרד מסוימת של הגשמה. גילום רעיונה של התנועה הוא עליה, ואין לו
ז פה באולם ו  גילום בלי עליה. אולם מה הבינה התנועה הציונית ב״ראשית חכמה״ ז
 יושבים חברים שהלבינו שערותיהם, והם שפתחו את העליה לארץ לאחר המלחמה
 הקודמת. רבים מאתנו עוד זוכרים יפה באיזה מכשולים נתקלו אז, ולא מצד השלטונות
 הבריטיים, כי אם מצד השלטונות הציוניים בארצות הגולה, אשר לא הבינו כלל וכלל
 מה החפזון הזה של מספר בחורים אשד אין להם סבלנות לחכות עד אשר יבואו הימים
 הטובים שיהיה אפשר וכדאי ורצוי להגיע לארץ. ועד היום הזה — למרות הקטסטרופה,
 למרות האסונות, למרות כל מה שעשתה הארץ בשביל העליה ומה שהעליה עשתה
 בשביל הארץ — כלום נעשתה העליה בשביל הציונות כולה דבר מוחשי ואורגני

 ועיקרי ?״ (כדך ט׳, עמוד 372).
 במשד שנים ציפינו כי ב. כצנלםון יגש אל עריכת כתביו והוצאתם לאור > רבות
 הפצירו בו חברים להתפנות לעבודה זו״ אד לא זכינו לכד כי יצורפו על ידו עצמו
 ילדי־רוחו — אשר נאמרו ונכתבו לשעתם ולענינם — לביטוי מרוכז של מחשבתו
 בימי חלדו. באכזריות חגורל לוקח בדל ואיננו, ללא עת. הוטל על התנועה ועל חבריו
 לפקוד את נחלת חיי רוחו, להעלותה מכרכי העתוניכ ולצברח מפיזורי קבצים וחוברות,
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 להושיט לדודו ולעמו את חזונו. אצודים בו תודת החיים והתקומה האנושית והיהודית
 שלנו, ביטוי מכאובינו, דרישת משפטנו וצדקתנו, אש התמיד אשר יקדה בלבו
 בהתעוררות חרוח, בעוז הרצון, באמונה גדולה, ברגש עמוק, בתוגת־עם ובתקוות
 ישראל. הועדה להוצאת כתבי ב. כצנלםון שנתמנתה לכך על ידי מפלגת פועלי ארץ•
 ישראל — ד. בךגוריון, ש. יבנאלי, לאה מידוךכצנלסון, ד. רמז, זלמן שזר, י.
 שפרינצק — בחרה בעיקרון הכרונולוגי כיסוד לסידור הכתבים. ובהתאם לכך נעשתה,
 בדיד כלל, העבודה. ויצוינו בזה שתי הערות בעניני עריכה מאת ב. כצנלםון עצמו:
) נהג המסדר לא  ״בעריכת הדברים המכונסים לילקוט(ל״ילקוט אחדות־העבודה״, כרך א,
, בחינת צמחים גזוזים ומסורקים, ,  מנהג כרםטומטיה, המצורפת מ״חתיכות״ ומ״קטעים,
 העקורים — בשרירות היד הבוחרת — משרשם ומםלעם. הדברים נתונים במסכת
 חייהם הטבעית, במסיבתם ההיסטורית, בחשתלשלותם הרעיונית כחטיבה אחת —
/ עמוד 25). ובפתיחה  ואם מורכבת — מתור םפר־החיים של העבודה בארץ״ (כרך ד
 לכתבי נהמן םירקין, שנערכו על ידי ב. כצנלםון ויהודה אבךשמואל (קופמן), נאמר:
 ״מסדרי המהדורה העברית של הכתבים ביקשו לכנםם לסי השלבים העיקריים בפעולתו
 של םידקין. דברים שנכתבו בסערת הזמן, מתוך מלחמח ברוחות שליטות בזמנן, ראוי
 להם שינתנו במסגרת חזמן. על אחת כמה וכמה ראויה בחינת הזמן למי שהקדים את

 זמנו, למי שהלך והוליך לקראת זמנים באים״.

 כתבי ב. כצנלםון כונסו איפוא בסדר היסטורי, עד כמה שזה ניתן לפי טיבם
 ותכנם, בעקבות שנות חייו ופעלו ועל רקע התפתחות מציאותנו בארץ: חחל מראשית
 הופעתו הציבורית בחציבת יסודותיה של חברת־עבודה יהודית בארץ־ישראל, מיצירת
 ההסתדרות ומוסדותיה הראשונים, מסערת רוחו בימי ראשית חיינו המדיניים,
 ההתנדבות לגדוד העברי, ההתקוממות על קידוש המולדת והגנת הישוב בימי תל״חי
 ופרעות ירושלים. ובשנים שבאו אחרי כן — מאז צאתו בצבאותינו במלחמות הציונות
 מבפנים, ללא זנוח שום מערכה, בקרבות הללו עם הציונים על הציונות, על חמושגיפ
 היסודיים שלה: עבודה עברית, ישוב עובד, עליה המונית, קרקע לאומי והון לאומי,
 עד דברי המרי בימי ״הספר הלבן״, חכתם וחוקע את ממשלת חכחש והבגד, עד תחושתו
 בלבו הדלי את שואת הכליון אשר התחוללה על עמנו, עד מלחמתו להעפלה, להקמת
 כוח יהודי, לתביעת מדינה יהודית, עד קריאת היגונים הנואשת, בתוך המחנה, עת

 הובקעה חומת איחודו.

 הכרך הראשון מכיל את דבריו משנות עבודתו כפועל חקלאי בארץ, את התגלות
 כוחות נפשו הפנימיים, אוד אהבת אנשים, כיבוש לבבות, פעלו החינוכי החברתי.
 בביכורי פדי עטו הפתיעו וחפליאו ניתוחו החריף את משטר העבודה הזרח במושבה,
 ציפייתו ודריכותו ליצירת ישוב עובד, מגעו מקרוב עם מקורות הכוחות האישיים
 והחברתיים שנתלקטו כבר בארץ וחזותו את עתידותיהם ההיסטוריות, אמונתו באמת
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 הגדולה שבמפעלנו ועבודתנו, הכרתו את אחדותו הפנימית של ציבור הפועלים,
 בטחונו באפשרות חאיחוד, תביעתו אותו בתוקף רב, יסודו את ״אחדות-העבודה״,
 מאמציו לנטוע בתוכנו את הכרת האחדות־ללא־פגם של יסודות הציונות והסוציאליזם.
 חרדת ההתנקשויות הראשונות ואבל הקרבנות בראשית הכיבוש הבריטי, דברו רתת
 אל עבר שליטים חורשי מזימות בדמי־אדם וחמם־ארץ. ועם זאת באו לידי ביטוי
 שמחת הנפש לראשית העליה החלוצית, שבאה במאותיה ואלפיה, לכוחות החדשים
 האלה שנשתלבו במעגלות חיינו ועבודתנו; הידוק קשרינו עם ההסתדרות הציונית.
 הכרת יעודנו בתוכה, ביקרתו האמיצה את הנהגתה, קריאתו אותה לאחריות ציונית,
 לדין ציוני גלוי, עמידתו על משמר תחילת הארגון הלאומי של הישוב. זו היתד, שורת
 מאמריו הראשונים אשר הרנינו ברעננותם, בחן הביטוי, אשר העשירו את רוחנו,
 מילאו את לבנו גאוח על הימצא בתוכנו חבר־חמודות זה, אשר מיום ליום נתגלה
 ברב־גוניותו. בברק מפתיע של מחשבה, בכוח הולם של התקוממות, בתוקף נועז של
 מחנך, מוכיח, מיסד, בנכונות תמיד לעות דבר, לחשיב למתנגדים בשער — והיה

 לרוח אפנו, בחיר התנועה, אשר אמרנו עמו נלך נאמנים ודרוכים.

 הכרך השני טבוע בחותם תקופת העליה השלישית, זו תקופת השתערותה

 החלוצית על העבודה, כיבושיה ההתישבותיים וחחברתיים. יצאנו מכלל יחידים, קבוצות

 קטנות, רמזי העתיד. נוצרה ראשית מעמד הפועלים בארץ. בזאת ראה ב. כצנלםון את
 הערובד. לכוחנו המדיני, את הצור האיתן אליו ינופצו משברי המזימות של צוררינו.
ת שנוצרה זה מקרוב, רכה ו ר ד ת ס ה  אור זורח ומאיר בדבריו בימים ההם על ה
 בימים׳ אד מאוששת בצעדיה הראשונים, תמוכה בשלושת עמודיה: ישוב עובד, עזרה
 הדדית, מוסדות משקיים. ידו אינה מרפה מעבודת הבנין והביצור של ההסתדרות,
 מתוך הכרה כי המלאכה עודנה בראשיתה. הוא דן על ״המשביר״ ו״בנק הפועלים״
/ המנוף לעבודתנו ההתישבותית העצמאית,  ודורש את ביסוסם. הוא קורא להקמת ״ניר,
 ולהגשמת התכניות לשכונות־העובדים בשביל פועלי העיד, הוא ניגש ליסוד ״דבר״.
 ״ההסתדרות היא נשמת העובד׳/ נאמר על ידו בימים ההם. הוא מדבר בכרך זה על
 כוחותיה של ״אחדות־העבודה׳׳ אשר שוקעו בהסתדרות והאצילו עליה מדדיכותה
 הפוליטית, ועל שאיפות האיחוד שלה בארץ ובגולח, על מיזוג בריתות ״פועלי־ציון״
 וצ״ם ועל איחוד עם ״הפועל הצעיר״ אשר אליהם נשאנו את עינינו במשך שניב.
 ואצודות בכרך זה מלחמותיו של ב. כצנלסון עם הכוחות המהרםים מתוכנו: הוא
 פוקד עליהם עוון התכחשותם לעמם והתנכרותם למלחמת קיומו, לארצו ולשפתו. הוא
 מוקיע אה תהליכי הנסיגה מצד ממשלת בריטניה מהבטחותיה לעם ישראל: צמצום
 תכנו של המנדט, קריעת עבר־הירדן, עשיית כלני-חונף לצוררינו על חשבון תקוות

 ישראל.

 עתה. עם הכרך השנים־עשר, עם השלמת המהדורה הראשונה של כתבי ב.
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 כצנלסון, ניתנה האפשרות להשקיף על היקף עניני החיים והתנועה והדור השקועים
 בהם. בסיכום ת1כן הענינים הכללי, הניתן בסוף הכרך מפורטים עשרים פרקים:
 בימי העליד, השניה! איחוד! עבודה! ההסתדרות, מוסדותיה! התנועה הקיבוצית!
 ,,אחדוודהעבודה״, מפלגת פועלי ארץ-ישדאל! ״החלוץ״ והנוער! תנועתנו בחיץ־
 לארץ! מתכחשים! ציונות! התנדבות! בישוב! חשבוננו עם ממשלת המנדט!
 בתפוצות! לשאלת הלשונות! בעניני האוניברסיטה! ספרות ואמנות! אישים! פרקים

 לתולדות תנועת הפועלים! דרכו לארץ.

 תודח חוזרת על האכסניה שלה. תורת ישראל, חשתלשלות מחשבת עם ישראל
 שניתנת בתנ״ך, בדברי חכמים, משודדים וסופרים מדור לדור, חוזרת כעת לארץ-
. משמשת ביטוי להמשד ד ד ו ב ע ח ־ ת ו ר ס  ישראל בסילום חיי האדם וחחברה. ם
 החיים ההיסטוריים של עם ישראל ולמלחמתו — עם אחרים ועם עצמו — לחתחדשותם,
 לקידומם וביצורם. מצד אחד ממשיכה היא את ספרות תנועת ההשכלה, אשר הטיפה,
 מלבד להשכלה, לדעת, גם לביקורת ההליה הכלכלית של חחיים היהודיים, לחיים של
 עבודה, מלאכה, עבודת־אדמה! אמנם, כל זה בתור הכלכלה הזרה של האהרים. מצד
 שני, התורה הגלומה בםפדותיהעבודה — תמיד מדגישים אנו את המשכה מהטפת
 הנביאים. ויכולים אנו כעת לכוון פנינו אליהם ולהגיד להם, כי שיבתנו לציון, שיבתה
 של תנועת העבודה, על אדני מיטב ציוויי תורת חיי־אנוש חטבעו. חוזרים אנו לחיים
 מהודשים בארצנו עמוסי תורת אהבת העבודה, קידוש העם והארץ, תחיית הרות, תורה
 הראויה להיות עמוד האש ההולך לפני העם. תודה זו חרותה על לוחות םפרות־העבודה,

 כרובה בכרכי א. ד. גורדון ובכרכי ב. כצנלםון וחבריהם.

 ג
 אחרי מהפכת אוקטובר ברוסיה נתבדר כי לא באחדות הפועלים הושג הנצהון,
 אלא בפילוג. זה הדהים. קרה כך שהתנועה חםוציאליםטית, אשר ב. כצנלםון ראח
 אותות דלדולה כבר מלפני מלהמודהעולם הראשונה, לא נתרענבה כבר לאחריה. אז
 הוגש לתנועה הסוציאליסטית שטר אנושי אשר לא נפרע על ידה. נתגלו רפיון,
 היכנעות, אף התכחשות מצד אחד, ומצד שני — דיקטטורח ופסיחה על אוצר הערכים
 הגנוזים בסוציאליזם. ובמקום כוח שבאחדות — כוח שבםילוג. יחד עם מ. בילינםון

 עמד ותבע ב. כצנלםץ מאת הסוציאליזם שלו, הטיף לו על חולשותיו.

 כבר בועידה השלישית של ״אהדות־העבודה״ (בתרס״ג) רמז ב. כצנלםון על
 יחסו לשאלות אלה: ״מבלי להיכנס כאן בהערכת השפעתו של הבולשביזם על גורל
 תנועת הפועלים העולמית, הרי בתנועת הפועלים היהודית הביאה אתר. אך הרם
 והשחתה. אגב הזר כאן אותו החזיון הישן: כל תנועח חדשה גדולה הבאה לעולם
 פוגעת בנו קודם כל בצורה של אסימילציה, עד שהיא נקלטת ונעכלת בקרבנו. כד היה
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 בראשיתה של ההשכלה, ככה היו ביכורי הסוציאליות, וככה היתח עכשיו השפעת
 הבולשביקים, שהביאה אתה שלילה גמורח לכל חזוךחיים יהודי. תנועת הפועלים
 היהודית אשר היתד. קודם מבצר לחיי־המון יהודים, לתביעות חיים לאומיות (אם כי
 מוגבלות), נכנעה לפני הבולשביקים והקריבה את קניניה אחד אחד. כל המסורת של
 אוטונומיה לאומית, כל הקנאה לאידיש, כל המסירות לתנועת הפועלים היהודית

 העומדת ברשות עצמה — לא עמדו ביום דין״.

 ,,אגב, לא למותר כאן, אולי, להעיר כי מלבד ״אורינטציה״ מדינית הביא אתו
, עמוד 15).  הבולשביזם גם ״מוסר חדש״, אשר הסוציאליזם לא ידעו״ (כרך ב,

 כעבור שבע-עשרה שנה פירש ב. כצנלםון יותר את הדברים. במאמר על
 מ. בילינםון הוא כותב:

 ,,יש שתנועת יוצאת למלחמה עזה וכבירה, ״מלחמה ללא ויתורים״, ומיליוני
 לבבות מרתתים לדגל אשר היא נלחמת עליו — ותוך כדי מלחמתח ונצחונח ושלטונח
 היא חוזרת ושוקעת בשקריו ובזדונו ובאלימותו של העולם אשד בו היא נלהמת.
׳ ותרנות על ערכי יסוד, רואה ן ו פ צ מ ן ה ו ב ש ל ח ת ע ו נ ר ת  ותרנות כזאת, ו

 בילינסון בבולשביזם״.
 .,את הפשרנות הזאת על חשבון המצפון רואד. בילינםון לא רק במפלגת
 הדיקטטורה הרוסית, כי אם גם באותו ה^ד*חרוח חרווח׳ שמתיר לממשלת הפועלים

 מה שהוא אוסר על כל ממשלה אחרת״.
 ״אותו ה^ד״הרוח התובע בכל מקום הופש־המצפון וחופש־הפולחן וחופש־
 הדיבור וחופש־העתונות ורואה בהם ראשית־שהדור־אדם מכבלי עריצות, אולם הוא
י המהפכה, אד נ פ ל  סבור כי כל אלה רצויים והכרהיים במדינה בורגנית, במדינה ש
ר המהפכה, במדינה שבה פועלים שולטים — הרי הם מסוכנים או ח א ל  במדינה ש
 מיותרים. אותו ד^ך־רוח הדורש מכל מדינה שלא תתערב בעניני דת, הצועק על כל
 משטר המדכא לשון נתיניו או תנועה לאומית תרבותית בתחומיו, ואינו צועק על כר
 שמדינה הקרויה ״ברית רפובליקות סוציאליסטיות״ קובעת לעצמה דת ממשלתית (דת
 הכפירה), ורודפת דתות אחרות וכולאת במחנות ריכוז ומגלה לסיביריה בעוון נאמנות
 לעם וללשון, ואוסרת לשון, רודפת ספרות, ולא בלבד שהיא רודפת ספרות עברית
 סתם, אלא אף את םפר־הםפרים של התרבות האנושית« אותו ה^דירוח הסבור, בדרד
 כלל, כי זכות האדם לעבוד כרצונו ממקום למקום היא מן השלבים הראשונים לציבי
 ליזציה המודרנית, אלא ממשלת פועלים אינה יכולה, כנראה, לחתיר את חופש התנועה
 של נתיניה בתחומיה, ועל אתת כמה וכמה שאינה יכולה להרשות לאזרהיה לתור
 ארצות ולהתבונן בחיי עמים וסדריהם, והיא מצווה אפילו להטיל איסור היציאה על
 כל מי שרוצה לצאת לגמרי מתחומי המדינה, וגם כשאלה הם ילדים הרוצים להוריהם

 או הורים הרוצים לבניהם״.
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 אלתו ה^ד-רוח אשר על כל פשעים נגד חיי אדם, נגד חירותו, נגד כבודו, תכסה
 האהבה והאמונה בצדקת כל מה שדוגל בשם ״שלטון פועלים״.

 ״ומתפיסה זו של סוציאליזם, כמשטר חיים של חירות ושויון וכבוד־אדם, נובע
 גם היחס לדמוקרטיה. כי מהי דמוקרטיה ? חאומנם רק ״אחרי רבים להטות״, פתקת
 הבוחר, מוסדות פרלמנטריים, ותו לא? כשם שסוציאליזם הריהו הרבה יותר ממה
 שכלול בנוסחה הפשטנית של ״משק מתוכן״, כך גם אין הדמוקרטיה ניתנת להסתכם
. יש בה דבר עיקרי, הקודם לכל הצבעה של רוב ומיעוט, ,  בנוסחה של ״שלטון רוב,
, וכל , , וכל ״משאל־עם,  לכל מוסד פרלמנטרי, דבר אשר בהיעדרו כל ״בחירות,
 ״קונסטיטוציה״ וכל ״מגילת־עבודה״ אינם אלא מעשי תרמית ושעבוד ן ודבר עיקרי זה
, זכויות אשר אין שום משטר ושום שלים ט ר פ  הוא העיקרון של זכויות האדם, ה
 רשאי לגזול ממנו. יש בה, בדמוקרטיה, הודיה עקרונית בשויון בני־אדם, שויון משפטי
 ופוליטי. הודיה בחירות הרוח, בהופש מצפונו של האדם, בחופש המחשבה והביקורת,
ש ולשגות. בזכות האדם פ ח  בחופש האדם להתאגד עם חבריו, בזכות האדם ל
 להשמיע דעות שאינן לרצון השליטים (דמוקרטיה הבאה בכוח ״הרוב״, בכוח ״משאל-
 עם״, לגזול זכויות אדם ועקרוני חירות ומשפט — היא דמוקרטיה מזויפת! כשם
, בכוח ״שלטון הפועלים״, לגזול זכויות אדם ועקרוני ,  שהםוציאליזם הבא בשם ״חפועל,
 חירות ומשפט — אינו אלא סוציאליזם מזויף). אכן הדמוקרטיה שבמשטר הקפיטליסטי,
, גם השויון הפוליטי והמשפטי שבה צולע! י ל כ ל  דמוקרטיה שאין עמה ש ו י ו ן כ
 והדמוקרטיה עצמה, מכמה בהינות, עשויה להתקפה, להזדייף. ומה תקנתה, תקנת*
ת עקרוני השויון הפוליטי והמשפטי גם על שדה הכלכלה, ב ח ר ה  אמת ? ב
ת חובת העבודה וזכות האכילה לכל שאר החובות והזכויות של האזרח פ ס ו ה  ב

 המקוימות בשלימותך.

 ״אך גם מה שיש בה, בדמוקרטיה הבלתי״מושלמת כיום, זהו הכיבוש המעט
 והיקר אשר כבשה החירות האנושית משיני העריצות והעבדות של אלפי דורות. ומי
, ל״מלכות  שבא לזרוק את זה אל גל האשפה ההיסטורית ולחחליף — ולו רק ב״דרך
 חחירות״ — את הדמוקרטיה הפגומה במשטד־טירנים בלתי־פגום, הרי הוא גוזל מאת
 האנרשות את היקר שבאוצרותיה, את אשר הושג בסבלותיהם ובמאמציהם של כל
 הדורות, בעקידותיהם ובבריקתתיהם של נביאים והוגים, קדושים ומורדים, סוציא
 ליסטים ומהפכנים. משטר העבודה והחירות, אשר עליו אנו נושאים את נפשנו ועליו אנו
 נותנים את נפשנו, לא יבנה על זלזול בהישג חעיקרי של חחברה האנושית. את פרי

, עמוד 165). ,  הזלזול אנו אוכלים, ותחתיו כורע דורנו בפצעיו ובאסלתו״(כרך י

 וכשם שב. כצנלסון רואה את הסוציאליזם כמרוקן מתכנו בלי זכויות״יםוד של
 האדם ובלי דמוקרטיה, כן הוא גם תובע ממנו הכרה בזכות קיומם של עמים — דבר

 שבעצם חרות על לוחותיו — ובכללם גם של עם ישראל.
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 ״סוציאליסט יהודי אני לעמי. ואיני מודה בשום סוציאליזם השולל מאת עמי שלי
 אפשרות של חיים סוציאליסטיים. לפני זמךמה כתב מנהיגם של הקומוניסטים הסיניים
 בפשטות, והדברים מצאו להם אזנים בעולם: ״אפילו לדבר על סוציאליזם אין אנו
׳. העם היהודי ודאי יכול  יכולים אם נשדדה מאתנו הארץ אשר בה אפשר לנו לקיימו,

, עמוד 95). , (כיד ה, ך  לומר כך, חייב לומר כ

 עדיין דברי ב. כצנלםון אלה יכולים לשמש לנו עוגן להיאחז בחם בסערות ימינו
 כעת. ולא רק מפאת עולמה הפוליטי ומשטרה הסוציאלי של ברית המועצות, אלא
 בעיקר מפאת המציאות שלנו כאן, מציאות מדינת ישראל וממשלת ישראל, ממשלה
 אשר הגה השלטון שלה נתון במידה מרובה בידי פועלים. ועולות לפנינו בפועל —
 לא כשאלות מופשטות — שאלות דמוקרטיה בשלטון, חירות האדם וגבולותיה, נגיעתו
 של הכלל בזכויות חיםודיות של חיחיד וחציבור, חמובטחות בתוקף החוק והמחייבות
 גם בכוחו. דמוקרטיה מעין זו שבמדינת ישראל היתה מונחת ביסוד החיים הציבוריים
 של התנועה הציונית, התנועה מרצון חפשי, ללא מסגרת מחייבת, וביחוד בעשרים
 השנים האחרונות, כאשר ב. כצנלםון היד. בין חברינו שהאצילו עליה מרוחם, ורבות

 עמל והטיף לקיים את שלימותה וכוללותה הדמוקרטית.

 ד

 כאשר אנו מעלים בזכרוננו את הלד־הרוח אחרי הצהרת בלפור וסיסמאות
 גאולה שנישאו אז, רואים אנו כאילו לא דחוקות היו ההתעוררויות והתקוות מאלה
 שבזמננו. אד השפל לא איהר לבוא: מצד המבטיה באה נסיגה, מצד חמובטח — רפיוך
 רוח ועצלתים. ההתלקתות עומעמה, העליה קוצצה, האמצעים לבנין הארץ לא סופקו,
 והתנועה השתכשכה במי־אסםים ימים רבים. עתה, כאשר הציונות הגיעה עקרונית
 ומדינית לידי ראשית הגשמתה והיא פותרת שאלות של צרכי העם, שאלות של הצלת
 ;לויות, לא תקרה נסיגה אחורנית, אם נצליח לכוון קצב פעולתנו לפי יקר־עדד הזמן,
 וכל עוד רוח העם תהא נסערת, מרוממת, אמונתו בציונות איתנה. עם היושב על אדמתו
 זקוק לאמונה גדולח בכוחותיו, עם מפוזר ומפורד — לא כל שכן. באמונח הגדולה
 בעצמנו עמל ב. כצנלםון להדביק אותנו. ועם זאת היה מעלה את הסכנה התלויה מעל
ן שאין אנו יודעים מ ז ר ה י ח  ראשנו ואת טמטום החושים להרגיש בה, ואת מ
 להעריכו. המכסה הזעומה של הזמן שניתנה לנו בעת ההפסקה, שאינה אלא הפסקת*
 נופש, בין שואה לשואה, נהגנו בה בזבוז, אשד ב. כצנלםון היה מתריע עליו: ״אנהנו
 נמצאים בארץ, לכאורה, במצב של שקט. אין נביא ויגיד כמה זמן ימשך שקט זה,
 כמה תימשד תקופת ההקלה הפוליטית. וכאן אני בא לגלות הרגשה אתת, המלווה

T 

 אותי הרבה שנים בארץ, הרגשה מרה, שאפשר אינה משותפת לי ולאחרים: זוהי
 ההרגשה שאנו מאחרים הרבה. למה הדבר דומה י להרגשה של אכר היודע כי גשם
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 עומד לרדת והוא מוכרה לזרוע ולהכין את ה&דה, שאם לא כן יאחר, ואת הגשם לא
, חוש להדגיש ן מ ז / עמוד 56). ,,בציונות חסר לגמרי חוש ה  יוכל לעכב״ (כדך ו
/ עמוד 330).  שיש דברים שאם לא תעשה אותם חיום לא תוכל לעשותם מחר״ (כרך ט
 ״כל תולדות הציונות רצופות איחודים, הממלאים אותנו בושה וכלימה. על איחורינו
 בענין הקרקע בלבד אפשר לכתוב ספד מזעזע״. ״וכלום לגבי קרקע בלבד אנו מאחרים
 כל ימינו ז האם אין כל אהד מאתנו כואב עתה על כל ספינה, שיכלה לבוא ולא באה ז״
 (כדך י״ב, עמוד 51). ב כצנלםון היה עמל להנך את התנועה מתוך היקף התפיסה
 הציונית הממלכתית הרהבה וצרכיה ועתידותיה, זו הציונות ההרצלית, אשד אליה
 חזר רבות בדבריו, ואשד בגללה היה פונה אל הרצל לעתים קרובות. בתנועת העבודה
 שלנו איני יודע איש אשר דבק בהרצל בלבו ונפשו כמו ב. כצנלםון. וזאת עשה לא
 דק בגלל השתאותו מיקר אישיותו, כי אם גם מפאת הצורך להימלט אליו מלחץ
 המושגים הציוניים שניתנו בסד הצמצום, אם מתוך תפיסה משכילית־תרבותית או
 לצורך מטרות פוליטיות. בהרצל העריך ב. כצנלםון קודם כל את התמסרותו בכל
־ את רוחב ה בין הדבקים, ואתרי כן ־  מאודו לענין העם, שנעשה תוכן כל חייו ללא מ
 התסיסה הציונית, את מיצוי מטרתה עד תומה וראיית אפשרות הגשמתה בדדד
 ארצית — לא נסית — באמצעים פוליטיים ותנועתיים. ,,אחד־העם דאה את ארץ־ישראל
 כמקלט לישוב היהודי בארץ-ישראל שיגיע כאן לעצמאות ולחיי חירות; בשביל הרצל
 היתד. ארץ-ישראל מקלט לרוב העם העברי, לכל אלה ביהדות אשר יהיה להם צורך
 בארץ-ישדאל״. ״הרצל ראה את חשחר העולה על האנושות, ראה את ראשית האוידון,
 את שינוי המרכז הגיאוגרפי. הוא ראה שכל העולם הזה על חוף ים התיכון עתיד
 לשוב לחיים ולמלא תפקידים חשובים בכלכלה האנושית. והצירוף הזה של החזון
 האנושי העברי, של ראיית סבל חאומח וכוחותיה הכמוסים, יחד עם ראיית השינויים
 בסדרי חעולם, פיתוח הטכניקה וההיאת הנשמות — כל אלה נתנו להרצל את האפשרות
 לראות את ארץ-ישראל רבתי, בערכה הגדול בשביל העולם, את ארץ־ישראל כמקום
 לקיבוץ גלויות״ (כרך ד׳, עמוד 123). לציונות עממית כפתרון לצרות העם, לקיבוץ
 גלויות, לעתיד ישראל בארצו, עמל ב. כצנלםץ לחנד את הנועד, אף גם להוריש לו
 את הרגשת צדקתנו. ולמטרה זו גם ראה את התעודה הגדולה של התקופה באיחוד
 כוחות העם, למען שאפשר יהיה לראות את העם כנושא תנועת התחיה, ולמען שכל
 אחראי ופעיל במובן ציבורי בתוכו יראה את עצמו כנושא התנועה. גם בזאת ראה
 ב. כצנלסון את צואתו של הרצל, ולצו זה הקדיש רבות את כל חכמת החיים שלו.
 צורך התאמה, צורך אחדות זה, היה מלווה אצלו בהכרה של הדדיות ובדרישה ללא
 הפוגות אחרי כוחות בציונות ובישוב מוכנים ומוכשרים לקיים התאמה בשטח עבודה
 עברית, קואליציה. בחיים הציבוריים בארץ, בועד הלאומי, בעיריות ובהנהגת הציונות.
 אחדות — אחדות בישוב, אחדות בציונות, אחדות הפועלים, אחדות התנועה
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 הקיבוצית. ״כשם שהמפלגה מהנכת בשאלות המדיניות הציונית, בשאלות ההתישבות,
, בשאלות הדמות ם ז י ל א י צ ו ס ת ה מ ש ג  כן חובה עליה להנך גם בשאלות ה
ה ח ק י ב ו צ י ת חוא שלב חיוני בהגשמת ע ו נ ת ד ה ו ח י א  של תנועת חפועלים. ו
 הסוציאליזם, והתנכרות פנימית של גוף קיבוצי להברו אינה גורם מסייע להגשמת
 הסוציאליזם, ואפילו כשאותה התנכרות מתנמקת ב י ת ר - סוציאליזם. ודמותה של
 תנועת הפועלים בארץ לא תהיה שלמח, לא מבחינה משקית ולא מבחינה הברתית ולא
 מבהינת דמות האדם בתוכה, אם לא נצליה להפוך את האידיאה של איתוד התנועה
 הקיבוצית לכוה מפרה ומתגשם (כרך י״ב, עמוד 95). ב. כצנלםון לא רק הטיף לאיחורים,
 כי אם גם נלחם לחם, אף ידע לשלם מחיר בעדם. אחדות — סיסמה זו, שאיפה זו, היתד.
 אחד מתכני הויתו במחשבה ובמעשה, היתה מושרשת במעמקי הייו הרוחניים, כאחת
 מסגולות חיקר שאדם נושא בלבו כל ימי חייו. ולא היה לך דבר אשר ב. כצנלםון
 ידבר עליו מתור םילוד נפש כמחלוקת בהני היהודי הגלותי. ולא היח דבר שמסר לו
 את מיטב עתותיו כיצירת אחדות ושמירתה. והיה בזה המשד המסורת הטובה של
 המושג היהודי ״אתדות״, שהוא אהב להיזקק לו, כשם שאהב סמלי מסורת יהודיים
 אחרים, כאות לחמשך שרשרת חיי הרוח של העם. אסון הפירוד במפלגה הקדיר את
 שמי חייו של ב כצנלםון בסוף ימיו. יש מצבים בחיי הפרט והכלל שאי אתה יכול
 להישאר נאמן למשאלות לבד, שחייב אתה לעבור תחת להב הניתוח של המנתח
 ההיסטורי, שאין יודע אל נכון חקר תכליתו, ואין בכוחך לחיחלץ ממנו. מוטל אתה
 כבוש והגלגל עובר עליה ואין מנוס. ב. כצנלםון אמר שיש דברים שנגזר עליד

 לעשותם, אבל ידוע ידעת כי אנוס אתה כי חחכרח פועל כאן.

 אותה אחדות שדובר עליה היא אחדות בהווה, ב ש ט ח ן אבל בחיי עם קיימת
, — ובחיי עם עתיק-יומין על אהת כמה וכמה — אחדות בין ההווה ן מ ז  אחדות ב
 ובין העבר. ההיסטוריה של עמנו בעבר הולכת לפניו בדרכו. זה שאנו הננו שח בין
 שבעים זאבים יודע העולם יפה, ועל כן לא נמנע מהבל בנו בשעת הכושר ובשעת
 הצורך בשביל מי שהוא, לאיזו מטרה שהיא. חלקים מעמנו אינם חלים ואינם
 מרגישים זאת, אלא כאשר הדברים מגיעים אל עצמם ובשרם. אבל מי שמכיר ויודע
 את גורלנו בגויים והשואף להימלט אל פינתו שלו בעולמו, מפרנס את שאיפתו זו
 גם בהכרת קשריו אל עברו של עמו. ״מלחמה לנו בשכחה. והיא אורבת לנו מכל צד.
 לא גמול בה על הימורים, לא מירוק עוונות, לא כיפורים על החולשה, ולא סיכוי
 להתגבר. ומה יש עמה? דלדול הנפש, מחיקת האישיות של הפרט והכלל, והערמת
 מנוסה — לשוא. רבות לאין ספור צורותיה של השכחה היהודית: קהות סתם וחריפות
! חמדנות, טפםנות , ,  המוחין המביאה לידי קהות הנפש; בערות סתם ובעדות ״נאורה
 בסולם ״ההצלחה״ הפרטית, רכיבה על גבי נחשולים עולמיים, רדיפת־הרגע, הסהת־
 הדעת, התבטלות, התכתשות לעצמך ולבשרך, כפירה באחדות הגורל. בתולדות ישראל
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 רבים היחידים אשר ביקשו לברוח מ9ני יד הגורל הישראלי, כברוח יונה באניה
 ההולכת תרשישה! רבים רבים גם לעינינו הנותנים שכר אניה לבוא תרשישה. אד אל
 נא תתפשו עילאות בחתעלמות מגורל־עם״ (כרד ח׳, עמוד 65). ,,ביאליק היה ברוך-
 זכרון. זכרון דורות רבים חי בו. חוא חש וידע כי אין אומח בלי זכרון, וכי בעומק
 הזכרון של אומה — הסנה. והוא רואה במו עיניו כיצד עם ישראל נעשה הולה במתלת
 השכחה, כיצד הוא נעשה נטול זכרון. מי שהציץ לפני ולפנים של היי ישראל במאה
 האחרונה יכול היה לראות דוגמה מהרידה כיצד עם עתיק־יומין מאבד את זכרונו״(כרך
 ד, עמוד 335). ״מחלחל בי פסוק אהד, מר כמות: ״ואבדתם בגויים״. האין הפסוק הזה

 רודף אחרינו כל ימי גלותנו? האם אין קללה זו של חתוכחד. מתקיימת בנו יום יום
 בנחשלים ובנחשבים שבנו? ובשנים האהרונות, שראינון כשנות התקומה הלאומית,
 האם אין הלודת־האבדון אוכלת בנו גם במרכזים ההמוניים העצומים, שאמרנו כי

, עמוד 259).  בהם לא תגע הרעה ?׳׳ (כיד ט,

 מה ארוכה הדרך עברנו בה במשך תמשת השנים מאחרי מותו של ב. כצנלםון!
 במת ההיסטוריה הסתובבה על צירה, תפאורה אסלה נעלמה מאחורי הקלעים, ובמקומה
 הופיעה אהדת לגמרי, שטופת אור, מזהירה באלפי ברקי אושר לעם גאול, נוצצת בכל
 גווני אבני־הן שבדמיון ובמציאות העולה על הדמיון. אד המשחקים הראשיים הם אותם
 שהיו: העם והאדם, וחמערכח חיא — אחת המערכות של אותה ההצגה. של מלתמת
 עם — יחיד בעמים לגורלו — לחייו, להצלתו מגובי־אריות, מלהבות כבשונות, ממלתעות
 איבת בני־אמש, עם הנמלט לנפשו מכל קצוי תבל. וזאת הפעם — למולדתו החםשית.
 על דגלי הלוהמים שלנו בהסתערות מלהמת־הגאולה בארץ־ישראל היו חרותים זכרונם
 של זדי־עמים שקמו לבלע אותנו וזכרונם של גיבורי דוח אבותינו שעלו עולה על
 קידיש העם והארץ. אולם מה נורא להעלות על הדעת, כי חלק גדול מן חדור הצעיר
 של המון בית ישראל (ברוסיה — באונס, בארצות אחרות — ברצון) אינם אלא שרידי*
 שרידים של אלה אשר חיו עם זכרונות העבר שלנו, והם הם — עברנו עוד מעט ואינו
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 קייס בשבילם.
 ש. יבנאלי



ת ו ר ד ת ס ה ת ה י ב  ב



I j s W oי־/״ , / , • nyt//y// 

S'"2 ״'״'J()}* , 1 J ( ^ *,est, . 
, / י / / ^ v</־rA׳ ׳ / ^ ^ 

 כתב־יד1 של ב. כצנלסון (לעמוד 62)



 שוב ״ניר״

 אם קצרה ידנו מהציל לקוחים למות — אנחנו, המוצלים, אחראים

 לשארית ישראל. אין כתפים אהרות להטיל עליהן. אין גב להתלןבא

 מאחוריו.

 העובדה כי אותנו, הניצבים כאן, העלה גודל ישראל אל החוף —

 מתייבת. אי אפשר שלא תתייב.

 בגולה היה אדם מישראל מכוון פניו לקראת ציון, בציון הייב

 אדם מישראל לכוון פניו לםוכת־ישראל הנופלת, הנופלת בכל מקום

 ובכל הדרכים.

 בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כמי שמכריע את

 הכף: ליציאת מצרים או להארכת הגלות.

 יהיו כל מעשינו מכוננים לקריעת הים ולקבלת שבים.

 (מתוך דברים שלא נאמרו)

 אני מבקש — בעצם הימים ה א ל ה — לחזור לאחד הענינים שהתחלנו.
 בהם לפני עשרים שנה ועדיין לא עשינו בו מה שאנו יכולים וצריכים לעשות.,
א עלינו ועל מפעל־חיינו, ולא נעסוק ו ב י  אין אנו יודעים מה ש
. והדברים לא. א י ב ה  בנבואות ובניחושים. אך יודעים אנו מה אנו רוצים ל
 יבואו אם אנחנו לא נהיה כמביאים. על התנדבות למלחמה ועל עשיה הקרויה
 מדינית אנו מדברים עתה תכופות. כאן ידובר על עשיר. ישובית שהיא אבך.

 פינה לכל עליה שהיא.
 היו ימים ומשקינו היו מועטים ותפפים. ברובם עדיין לא היו נושאים,
 את עצמם והפסדיהם היו למעמסה על התקציב ההתישבותי. באותם הימים
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 לא היתה לנו מטרה גדולה יותר מאשר לעשות את משק־העובדים מפרנם
 את עצמו ויורד משולחן ״התקציב״. ואף על פי כן היינו הוגים בכך כיצד
 נהיה נוהגים בבוא היום והמשק שלנו יצא למרחב. אמרנו: לקיים את המשק
 שיהא נושא את עצמו ומפרנס את עובדיו, הרי זה עיקר ראשון שבלעדיו
 כל בניננו אינו בנין, אך לא די בזה. אין החלוציות מסתיימת בהקמת המשק
 ובקיומו. המשקים לכשיתבםםו צריך שיהיו כלי־שרת לאלה שיבואו אחריהם.
 אמרנו: חייב המתישב לראות עצמו לא רק כמי שמישבים אותו, כי אם גם
 כמישב, כמישב את עצמו ומישב את חבריו. וכלל־הפועלים חייב לראות
, בכוח הכרתו ורצונו, בכוח חלוציותו וליכודו, י ב י ט ק ל ו ב ק ש י מ  עצמו כ
 בכוח חברותו ושיתופו הכלכלי, גם בכוח שיטת חסכון ציבורי אשר בידו
 להנהיג ולקיים. סבורים היינו שחובה לעודד את הצבירה (אקומולציה בלע״ז)
 של הציבור, באשר היא עשויה לצרף את פרוטות הדלים למנוף גדול שיהא
 מסייע את הפועל בשליחותו החלוצית. ביקשנו להיות ״מרבי־נכםים״, נכסי

 כלל־הפועלים, שהוא שלב לכלל־האומה.
 מתוך כך ביקשנו עוד באותם הימים להקים חברה שיתופית להתישבות
, מתוך המתישבים והעתידים להיות ם י נ פ ב  עובדים שאמצעיה יבואו מ
ר שהיה מראשוני התובעים ג נ י ט א א ב י ק  במתישבים. זכור לטובה ידידנו ע
 והמעודדים. אין אני מתכוון לספר עתה ב״היםטוריה״ ואומר בקיצור: יותר
 מבכל שאר המפעלים הכספיים היתד. כאן ההסתדרות ״מקשה ללדת״; התכניות
 לצבור הון בכוח המתישבים נראו כהזיות מרגיזות, כשירים על לב רע ו וגם
 אסון הפילוג הפנימי בתוך ציבור הפועלים ואי־האמון החברי הכרוך בו עמד
 על הדבר לשטנו מתחילתו! תובעים תבעו, ועידות החליטו והזרו וההליטו,
 מערערים עירערו (בתוקף)׳ מסכימים הסכימו (בלי תוקף), ויכוחים ארכי,
 ,,קונצםיות״ ניתנו — והעוונות גרמו והמעשה, בצורה הנאותה ובהיקף הראוי,
 לא נעשה. ורק עם איהוד המפלגות — אגב: עדיין לא העריכו כהלכה באיזו
 מידה גרם איחוד זה, למרות כמה מסיבות בלתי־מםייעות, להגברת משקלו
 הציוני וכוהו היוצר של כלל־הפועלים — הוכשר הקרקע לתנופה התישבותית־
 עצמית של ההסתדרות. ״ניר״ יצאה אז סוף סוף לאויר העולם, אם כי לא
 במלוא היקפה ותכניתה, אלא כהברה לאשראי הקלאי. בכוה הדהימה הראשונה

 אשר ניתנה אז ל״ניר״ פיתהה זו תנופה גדולה.
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 מאז עברו על ההסתדרות החקלאית כמה שנים ללא מעשה־תגוםה
 חדש. הפרדנו והבדלנו בין ״חברת ניר בערבון מוגבל״ לבין ״חברת התישבות
 העובדים״ הקרויה ״ניר השיתופית״. אד לא הוצאנו את זו ממצב עלפון, לא

 עשינו אותה מנוף ליצירה.
 המשקים שלנו הגיעו לכלל מחה. כמה מהם, בפרט הראשונים
 והמצויךים, הגיעו לכך עוד בשנים שקדמו למלחמה. משקינו הגיעו לכך
 בזכות שנות מאמצים, בזכות התקדמות מתמדת. באו מסיבות הנוצרות על
 ידי המלחמה וסייעו בידיהם. המלחמה שדילדלה ענף חשוב במשק הארץ, את
 ענף ההדרים, וקיצצה בו באכזריות, שהצמיחה הרבה קוצים וברקנים —
 ״עשירי המלחמה״ למיניהם: אוגרי סחורות ומרעיבי הרבים, ספסרים
 וחמסנים — השפיעה טובה גם על החקלאות והתעשיה. ואין לפקפק בכך
 שמכל השותפים לכלכלת־המלחמה היצרן החקלאי שלנו הוא העושה מרלחיו
 שימוש מועיל ביותר מבחינת עניני החברה כולה. הוא אינו מבזבז את חילו
 לריק. הוא מפתח את המשק, משלים את החסר, מתקן תיקונים שאינם בגדר
 מותרות, מסלק חובות, מחזיר למוסדות המישבים את השקעותיהם, ואפילו

ם בתשלומיו לפני המועד. י ד ק  מ
 שנים רבות היו מפקפקים אצלנו אם המשק החקלאי יהא בכוחו להחזיר
 קמעה קמעה את מה שהושקע בה והמלמדים עליו זכות היו מבקשים מפלט
 ב״השבון הלאומי״, שהוא חיובי גם כש״החשבץ המסחרי״ איננו מניח את הדעת.
 שנים רבות היתה מענה אותנו דמוודהבלהות, מורשת ההתישבות הפילנ־
 טרופית־פקידותית, שהקציב ההתישבות אינו בשביל המתישב שלנו אלא
 ״קצבה״: היו מגנים את המתישב שלנו, הנאבק עם השממה כרי להוציא לחם
 מן הארץ, שאין לו הרגשת״חוב לגבי הכספים הלאומיים המושקעים בו« וגם
 בשם ה״מדע״ היו ממררים את חיינו ואומרים: מי שאין לו כלום ומקבל
 הכל מידי אחרים אי אפשר שתצמח בו הרגשת אחריות — גזירה היא. ואנשים
 חשובים מעל במות חשובות היו מזדרזים לקונן ולהטיף מוסר למתישב״
 המגשש על שהוא מפגר בתשלומים למוסדות המישבים. והנה זה שנים והמשק
 שלנו על כל צורותיו — גם על אלה שיצא דינם לכליה מטעם כל החכמים —
 ועל כל ״שגיונותיו״ נעשה בר־אשראי ומהימן לא רק במוסדות הכספיים
 של ההסתדרות, כי אם גם במוסדות בנקאיים, כלליים ופרטיים, והוא למד
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 להכניס בםדר — ברבבות לירות — דמי חכירה לקרן הקימת ותשלומין
 לקרךהיסוד. ועתה הוא משתמש בדלחה ומפחית את חובותיו והקדים לסלק
 את חובותיו למוסדות הלאומיים, שריביתם נמוכה ותנאיהם נוהים, על פני

 חובות אחרים.
 האם אין לומר דיינו ?

 אני מעיז ואומר: לא, לא דיינו.
 לא לחינם אנו רואים עצמנו כחלוצים ואת משקנו כמשק חלוצי. אין
 זה שם־כבוד להתגדר בו. הוא מחייב. בזכות היות משקנו משק חלוצי דרשנו
. התבצרותו אינה ו נ מ ו מה שדרשנו. בזכות זו אבו דורשים עתה מ נ ע מ  ל
 בשבילו בלבד, רכושו איננו שלו בלבד. גם את ההון הפרטי בארץ ביקשנו
 ללמד שלא יהא אומר: כוהי ועוצם ידי עשו לי, שיהא מכיר כי לולא ההון
 הלאומי ומאמצי הבנין של הכלל לא היה רוכש מה שרכש, ומשקנו אנו, יציר־
 כפיו של הכלל, על אהת כמה וכמה. וחובתנו לנטוע הכרה זו בלבות הבונים.
 כל מה שזכה לו משקנו, בעמל בוניו ובהתגברותם ובהתמדתם, לא בזכותם
 בלבד זכח. רבים עמלו אתם. יש בו חלק לכלל־הבונים ויש בו הלק לכלל*
 המסייעים, גם ליהודים הנהרבים עתה בעולם כולו וגם למצפים עתה לעליח
 באשר הם. כל ישראל יש לו הלק בבנין. והחוב שלנו לכלל, שעזר לגו
 במלאכת הבנין, אינו חוב רגיל הניתן להיפרע על ידי תשלומי קרן וריבית.
 לא נוכל — ולדידי: גם לא נרצה — להמיש את צוארנו ממנו. פ ק ד ו ן ה ו א.
 פקדון מיוהד במינו, שאנו הייבים בשמירתו, בשימושו היעיל וההוגן, ואפילו

 בריבויו ובהפרהתו.
 ומשקנו כשהוא נהנה מועחה, כשהוא מתבסס ומתבצר, אינו יכול
 להסתפק ברוחתו, בהתבםםותו, בהתבצרותו, ולאמור: שלום עליך נפשי —
 הוא הייב לעשות עצמו מנוף למען הביא וץהה, התבססות והתבצרות

 לאתהלות באות.
 עוד בימי המלהמה הקודמת, כשמספר המשקים לא הגיע עדיין למספר
 האצבעות שביד אהת, נדרשנו לתנופה הסתדרותית. לתת יד לכושל בנו,
 למובטל, לפליט ולמגורש. בכוחם של המשקים הוקם ״המשביר״, שנאבק
 בעוז־רוח נגד דוחי־מלחמה. והנה אנו פטורים עתה מדאגת אבטלה, ורבים
 מאתנו נהנים ממחה — ומבהינת נהלת הכלל אין אנו מתקדמים. ההזדמנות
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 הניתנת לנו לבצר את מפעלנו היא טרגית ביותר. לבנו מתפקע כשאנו ר1אים
 מאילו מקורות באים ךוחי־המלחמה ולמה הם משמשים. את כובע־הנוצות
ו מתנהלת המלהמה כולה, עשה שופמן ליצור נ ע מ  על ראש הגברת, אשר ל

 בךאלמות. א נ ו אין אנו רשאים ליהנות מרוהי־המלהמה לעצמנו.
 מובן שאין הדברים מכוננים למשק החקלאי בלבד. לא פתות מכן
 אמורים הדברים בכל משק אחר שלנו, ובמשק הקואופרציה העירונית בכלל.
 מי שסבור אחרת בוחר לו גם חברה אחרת — חברת מרויחי המלחמה. אני
 פונה אל המשק החקלאי באשר הוא חלרךהחלוצים. אם הוא יעשה את שלו

 יהיה בנו הכוה להמשיך ולהייב את השאר.
 אל נהיה הוששים ל״התאכזרות״ זו על המשק ול״ניצולו״ של הפדט
 על ידי הכלל. ברכה בה ב״התאכזרות״ זו, הגנה בה על ״המנוצל״ שלא
 יהיה טרף לעולם אכזרי וגם שלא ידבקו בו ממידותיו של עולם־טורפים,
 עולם־סדום. יותר מכל חוג אהד בישוב ידעה ההסתדרות להביא את הבדיה
 ב״עול״, להעמיד עליהם מצוות, ובכוח העול הכבד ובכוח המצוות המתייבות
 עשתה למענו כל מה שעשתה — עמדה לו בשעת דהקו, יצקה בו כוח, רוממה
 את רוחו — כאשר לא עשה שום הוג אחר בארץ. הנטיה ״להקל את העול״,
 ,,לרהם״ — אינה אלא אכזריות, להסתדרות כולה ולפרט בתוכה, שהיום או
 מהר יהא נזקק לכוהה, ליזמתה, לערובתה, לתרומתה, לתברותה. ההברות
 היא הרכוש הגדול ביותר שלנו וכדאי וכדאי לכל הבר שיהא משלם בעדה.
 וההון הציבורי, פרי ה״עול״ וה״אכזריות״, אין כמוהו מפרה את שדות היינו.
 וצר לראות את טובי עסקנינו שאינם נמנעים מהשהיר את פניהם ופנינו
 ומלדפוק על דלתות נעולות בלי שיפנו אל מקור־הברכה שאיננו מכזיב, בלי

 שיבקשו לתפור בארות הדשות בשדה־החברות.
 אני קובל על הזנחה זו של בארותינו. אנהנו שוכהים אפילו את
 ההלטותינו, ומוםדותינו האחראים אינם גובים מה שהם הייבים לגבות כהובה

 ומסתפקים ב״תרומות״, בפירורים, בהקצבות עלובות.
 הפסדנו זמן, והפםד־זמן אין להחזיר. אד עוד לא איהרנו הכל, אם כי
 איהרנו לא מעט. ציבורנו גם כשהוא מקמט לעתים את המצח למשמע תביעה
 חדשה, מבהין בה ונענה. על פי רוב העיכוב הוא מצד מי שחייב להיות
 בתובעים. לא תמיד אנו מעיזים להטיל מצוות, ואין להטיל מצוות אלא אם כן
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 אנו מוצתים באשן. וכשההםתדרות תובעת — תביעותיה נענות. כי הן קוראות

 ממעמקיו של החבר, נובעות מצרכיו הנאמנים, הן מצמיתות לו כנפים.
 התביעות של ההסתדרות מהבריה יצרו נכםי־צאן־ברזל. לא רק במובן
 ההמרי, גם במובן הנפשי. הן מ ה נ כ ו ת. הן יוצרות את ה ל י כ ו ד החברי, הן
 מגבירות את יסודותיה ה ש ל א ה בחיי ההסתדרות, הן מטפהות בנו סגולות
 והלכי־רוח, שבכוחם נעשתה ההסתדרות מה שנעשתה, כוח יחיד ומיוחד במינו.
 פעולתן גם חורגת מתחומי ההסתדרות. אילמלא תשלומינו הגדולים לקופת׳
 חולים לא היינו מגיעים, בארץ הנעדרת כל תחיקח סוציאלית, למם־מקביל
 לקופת־חולים. ולא היינו מגיעים ל״כופר־הישוב״ ול״מגבית־החתגייםות״
 אילמלא היינו אנחנו מתמרדים בנוםח־חחיים הקל של חישוב ומעמידים

 עלינו מצוות.
 אנו תובעים מאחרים התכוננות. אך מה פירוש התכוננות? לא די
 בהוכחות תיאורטיות על כוח הקליטח. לא די אפילו בתיכון תכניות למעשה,
ם אשר יופעלו מ י ד בבוא הרגע, בבוא גלי־עליה י ל  יש צורך להכין גם כ

 ראשונים, בפרוץ מעפילים, בשוב חיילים מן הקרב.
 לא כל מח שצריך לעשות כדי לקדם דברים, ביךינו לעשותו עתח. יש
ה ידינו כבולות. יותר משאנו נענשים על ת ע  דברים שבשעתם לא עשינום, ו
 היותנו בעלי־דמיון ובלתי־מעשיים, אנו נענשים על היותנו פיקחים ומעשיים.
 ועתה אנו רואים עד מח לא חכמנו כחכמתנו, עד מה לא ראינו בפיקחותנו.

 הלב בוכה על אי־עשיה שאין לה תקנה.
 מה שבידינו עתה לעשות, בלי כל ספק, הוא: לקדם את הבאות על
 ידי יצירת מכשירי פעולה. ואני מתכוון לשלושה מכשירים: לצורך היזמה
 החלוצית־ההתישבותית, לצורך התעשיה ההסתדרותית, לצורך הקבלנות

 החקלאית. והפעם — על הצורך הראשון.
 מוסדותינו הכספיים — בנק הפועלים וניר־החברה — נוסדו כמכשירי־
 השלמה להון הלאומי. מסגרת פעולתם, עם כל היקפה הגדול, קבועה מראש:
 הם עובדים ביוקר בהון ש א ו ל. הם עשו דבר גדול: רתמו הון פרטי במפעל־
 ההתישבות, אולם הם חייבים בתשלומי ריבית ובהחזרת כספים. תנאים אלה

 מגבילים את מידת ההיענות שלהם.
 דרושה לנו, נוסף על מה שהקימונו עד כה, קרן חלוצית־התישבותית,
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 יוזמת, מעיזה, מסתכנת, שתהא בשעת הצורך, עוברת גם ל ס ב י ההון הלאומי.
 קרן ש כ ו ל ה שלנו, שלא תהא תלויה באובליגציות ובמניות־בכורה ובתשלומי
 ריבית, ושתוכל לשמש בשעת הצורך קרךערובה, ואף ״זוקפת כפופים״ ו״מתירה
 אסורים״. אין צורך זה בא להפהית כלשהו מערכו של ההון הלאומי, שאף הוא
 הון הלוצי. אך ישנן — ועוד יותר עתירות להיות ־־ אתסלות הלוציות שאף
 ההון הלאומי לא יוכל או לא יעיז להיכנס לתוכן, אלא אם כן איזה גורם
 ״נהשוני״ מוכן להסתכן וללכת לפניו. ויש שההון היוזם שלנו עשוי לשמש
 כוח מושך ומכוון, דוגמת אותה סירה קטנה המכניסה את הספינה הגדולה

 אל הנמל.
 אפשר לראות לפנינו שני מפעלי־אדירים — בצפון ובדרום — המצפים
 לשעתם וערכם יהיה מכריע במעשה התישבותנו כולו. ועוד ניבטים מאתריהם
 מפעל שלישי ורביעי ואף חמישי — אני עוצר בלשוני ואינני קורא להם
 בשמות, כי כולם טעונים התגברות על מציאות קיימת — שכל אהד מהם
 נושא בחובו אפשרויות של התישבות רבת־אוכלוםין. ודאי, מפעלים אלה לא
 יוקמו על ידי קרךהתישבות מיסודם של משקינו. גם ההון הלאומי לבדו לא
 יעצור כוח לכד. אולם גם להון הגדול דרוש כוה מניע, דוהף. והוא הסר
 לעתים. עלינו להיות במצב זה שנוכל להיות — בשעת הצויד — הכוה המניע

 ודוחף ליצירה.
 בימים שפינהם רוטנברג עדיין היה מתכן את תכניות חברת החשמל
 היה מבקש שההסתדרות תשתף עצמה בע^רת אלפים לא״י, ויהיה לה בא•
 כוה שלה בהנהלת ההברה. באותם הימים היה זה בשביל ההסתדרות סכום
 דמיוני. וגם אותן שבע מאות הלירות ש״אחדוודהעבודה״ המציאה לפ• ר.
 בשעת דהקו, בראשית עבודתו, נאלצה קפא״י לגבות בשעת דחקה היא לאהד
 זמן. אילו היה דבר דמיוני זה יוצא לפועל — היהה לו השיבות מרובה לא
 רק לגבי פועלי חברת חחשמל, כי אס גם חשיבות לאומית כללית. הפעם לא
 תהיה הצדקה להסתדרות אם תעמיד עצמה מחוץ ליזמות העתידות, בלי לבקש
 להשפיע על תנאי העבודה ועל מעמדו של הפועל בתוכם ועל מתן דמות

 למפעלים עצמם.
 וקרן זו — קרי: ״ניר השיתופית״, עד שיותן אולי שם הולם יותר —
 צריכה לקום קודם כל על ידי הפרשות שנתיות מרוחי המשקים, ככתוב
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 בההלטות הועידות ותקנות המשקים. אל בעשה את החובה לענין של רשות.
 הפרשה ממתים — צודקת יותר, ממשית יותר, ונותנת יםוד בריא יותר

 לפעולה מכל ״תרומה״.
 התחייבות זו שהתהייבו המשקים בעודם באבם כלפי הציבור כולו
 איננה דבר הניתן למהיקה, ואין שום מוסד רשאי להיות נתרן על השבון

 הציבור כולו, אשר אתנו ואשר עתיד להיות אתנו.
 כםף זה קודש הוא להתישבות עתידה, ליזמה הלוצית ומפעלים

 כיבושיים, להיזוק נחשלים — ואין להקל בו.
 ובקשה במפגיע לכל גושי ההתישבות: ידאג כל גוש וגוש לבל
ה לזולתו. ואם יהיו נ א ו  יהיו הבריו במפגרים. ואל יהיה פיגורו של מישהו ת
 בינינו מפגרים — אל נהיה מתעכבים בגללם. המפגר יזיק קודם כל לעצמו,
 הפגרנות גוררת הרגשת נהיתות. והיא גם שמפרנסת יהירות־שכנגד. ואל יאמר
 גוש מן הגושים: הלש אני מהרים משא כבד זה. אל יאפיל בטליתו על
 הסרבנות. ואם יש בינינו *חלשים״, הם הראשונים אשר צפוי להם להיעזר
 במפעל זה של שיתוף ואחריות הברית. כי הן הקרן תפעל לא לפי,,מפתה״, כי

 אם לפי חיוניות העניו, לפי הצורר.
 בהיי ההסתדרות יש ימי התעלות ויש ימי השתפלות. בשעות־עליה
 מגבירה ההסתדרות את הבדותה, היא הקרן הקימה שלה שאת פירותיה אנו
 אוכלים ימים רבים. בימי שפל אנו מתרפים ומרופםים את הברינו וסםםידים

 הזדמנויות המונתות לרגלינו.
 אל יעברו עלינו ימים אלה בלי התעוררות יוצרת. יתחדש כוה התנופה

 של חברת־העובדים.
 שבט תש״ג.

 במועצת האיחוד של הנוער הציוני
 הלכתי למועצתכם לא כאדם רשמי. הלכתי כחבר, כאדם פרטי, אשר ראה
 אתכם בשלבים הראשונים שלכם, והיה לו ענין לראותכם עכשיו בהתגברותכס,
 בהתגברות ממושכת, על מה שהפריד ביניכם ובין רובו הגדול של פועלי ארץ•

 ישראל.
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 בינתים כיבדוני בשליחות״מצוח. נתבקשתי להביא לכם את ברפת
. ת מ י ן ה ק ר ק  ה

 המברכים אינם רשאים להאדיר, והקרן הקימת איננה זקוקה להאריך
 היא איננה צריכה להציג את עצמה. הברית בינה ובין פועלי ארץ־ישראל לכל
 גוניהם, ועד פועלי ,,אגודת־ישראל״, אשר קבוצה משלהם מתנתלת עתה על
 אדמת הקרן הקימת, ברית זאת היא כבר חטיבה אורןנית בהיים הארץ•

 ישראליים.
 הקרן הקימת אין לפניה בנים הורגים ואין בני־שעשועים. עד כמה שידה
 מגעת מבקשת היא להיות אם לכל עובד בארץ: לעובד הכפר ולעובד העיר.

. ם כ ל י ב ש  ואם היא תובעת מכם הרי היא תובעת זאת ב
 התביעה של הקרן הקימת מאנשי הארץ איננה כתביעה שלה מאנשי
 חרךלארץ. דרושה לנו לא רק אותה העבודה המתמדת, עבודת נמלים, כדי
 לקבץ עוד פרוטה ועוד פרוטה בשביל עוד שעל אדמה ן ובשביל שעל אחד של
 אדמה בארץ־ישראל — צריר הרבה הרבה פרוטות. אד בארץ יש צורר בהשהו
, אשד בשבילו ע ק ר ק ת ה י א  נוסף. כאן יש צורר בטיפוס האדם ה ה
 הקרקע הוא דבר הי, הזקוק לאהבה ולהגנה. צריד להילהם עליו וצריד הרבה
 לעבוד אותו ובשבילו. הדור שקדם לנו נתן לעם את טיפוס האדם של יהושע
 חנקיה יאריד ימים, ואת אוםישקין. עבודתם של הראשונים לא נגמרה ויש
ל הקרקע ושומעים את ב  צורר שיקומו לנו אנשים הדשים היודעים את ס
ת הקרקע. צריד שיקומו לנו עובדים מסוגו של חיים שטורמן ז״ל, א י ר  ק
 מסוגו של הרצפלד שיהיה. חסרים לנו אנשים, חסרים אפילו יותר מאשר
 תרומות. טיפוס אנושי זה, אשר כל מעיניו נתונים לקרקע — הוא יקר•
 המציאות. ובין חצי מיליון יהודים אשר עלו לארץ ישנם אולי רק עשרות
 מעטות אשר הצמידו את כל נפשם לאדמת ישראל. ואם יש כינוסים לפועלי
 ארץ-ישראל, ואם תפקיד מהבד להם — צריד שיזרעו בלבבות את הקשר

 לקרקע בסגולת היים.
 עכשיו — מלים אחדות, פרטיות.

 אני שומע נאומים גדולים על איחוד קטן, ועם חשמחה שבדבר יש לי
 גם תהיה כלשהי. אני ודאי ע)מח לכל איהוד. הן אני אהד מאלה ,,המשוגעים
 לאיחוד״. יש בני-אדס זהירים המכריזים על עצמם: ״אני אינני מאחד מושבע״.
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 ואני הנני מאחד מושבע. ולא תמיד אני מסוגל לרדת לעומקם של הפירודים
 שלנו. אבל כש&כריזים כי האיהוד בא לרגל הטבח של מיליונים, מוכרה אני
ך לא צריד להטריד את כל  להעיר בכל זאת שלא כדאי היה הטבה בשביל כ
 קברינו בשביל האיתורים שלנו. כאילו קישינוב בלבד לא הספיקה לנו, כאילו
 תל־הי בלבד לא הספיקה לאיהודנו. לא היה, חלילה, שום פגם בדבר אילו בא
 האיהוד לפני עשר שנים או לפתות לפני ארבע שנים, בראשית המלהמה. אבל
 הדרר לאיהוד היא, כנראה, כל כד קשה, שצריד בשבילה להטריד את כל

 קברינו.
 הייתי אתכם לפני ארבע-ע&רה שנה בפתודתקוה. אתם ו״עקיבא״
 הייתם הניצנים הראשונים של היי פועלים הלוצים, הניכי הציונות הכללית.
 והיה לי ענין רב לבוא אליכם ולראות מקרוב את הכוח הנוסף המצטרף למפעל
 החלוצי. אפשר חששתם שבא אליכם מסית והדיח. לא ביקשתי להעביר אתכם
 על דעותיכם. אבל ידעתי כי לו היתה הדרך שלכם קצרה יותר, הייתם הוםכיס

 לעצמכם הרבה צער והרבה לסורים מיותרים.
 את החשבון הזה של ארבע־עשרה שנים שעברו עליכם לא לי לעשות.
 ואם אני מציין את הצער והימורים בדרד הארוכה, הריני עושה זאת לא כדי
 לאשר מי צדק ומי טעה. גם הבן אשר איחר לבוא הביתה יקר לנו כמו אלה
 שבאו ראשונים. וגס אלה שיבואו מהר — יהיו יקרים לנו. ואם יש צורד להכיר
 בטעות שבעבר, הרי זה לא בשביל אלה שבאו, אלא בשביל אלה שעוד יבואו,

 כדי לחםוד לסורי דרד לאלה אשר עדיין לא באו.
 מקור הפירודים אצל פועלי ארץ-י&ראל חוא, בעיקר, לא בהליכות
 הייהס ובעשייתם הציונית־ישובית, כי אם בסגנונות ובבוסהאות אשר העלו
 אתם מארצות מוצאם. ואלה שבאו במוצגים שליליים על ציבור הפועלים
ן מסוים מאשר בא ו ר ח ו נ ג ס  בארץ, שמרו על כד בגלל שהאמינו יותר ב
. ואילו  ה י י ס. גם כאן שמעתי הערכה על אפי תנועת הפועלים בא^ישראל
 הייתי הדש בארץ הייתי ־םבור כי אכן זוהי דמות ההיים של פועלי ארץ•
 ישראל... יש לנו כשרון לדון על אישים ועל מפעלי היים לפי התוים שמדביקים
 עליהם. לסיכד אפשר שאנשים יריבו שנים על שנים בגלל התוים שכל אהד
 הדביק לעצמו ולזולתו. ולםיכד יתכן אצלנו שאנשים יהיו מהלכים שנים על
 שנים כשעל מצחם תרים אשר אינם הולמים אותם, אס לטוב ואס לרע. אנשים
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 מדביקים לעצמם תו של ״אחדות לאומית״ — ומעשיהם הם ההיםד מזה. אפשר
 שאנשים ידגלו בציונות מכסימליםטית ואינם מוצאים דרד גם לציונות מיני•
 מלית ן אצלנו אפשר שבני־אדם המרבים לדגול בלאומיות יטענו כי לאומיותם

 של מגשימי הלאומיות, בגופם ובנפשם, איננה לאומית...
, שאיננה אידיאה מופשטת. ה י ת ה ו נ ו י צ  בחיינו הגענו כבר מזמן ל
 ובציונות ההיה התלכדו היסוד התרבותי והיסוד הכלכלי והיסוד הסוציאלי עם
 האידיאה הציונית ללא הפרדה. ועדיין נוהגים אצלנו לדבר כאילו כל צד של
 היים הוא דבר בפני עצמו, וכל אהד ישמור על האידיאה הצרופה שלו, לבל
 ידבק בה ״שעטנז״. וגם עכשיו, ארבעים שנה לעליה השניה, כשתנועת העבודה
 נתגלתה לעין כל כגורם המדיני הכי ממשי בציוגות, כגורם הכי ממשי בטיפוח
 הלשון העברית והספרות העברית — עדיין מתנכתים אצלנו כאילו היינו

 בגולה, כאילו ״הימין״ שלנו ימין ו״שמאל״ שלנו שמאל.
 כל אהד מאתנו יעיד, וגם אתם הנאספים כאן יכולים להעיד מבשרכם,
 מה המחיר שאנו משלמים כולנו בעד ההרגל הזה. בטוזז אני שאילו היה
 האיהוד הזה בא קודם, היו בודאי יותר קיבוצים ויותר משקים לתנועת הנוער
 הציוני, וגם השפעתכם בציבור הפועלים היתה גדולה יותר, והרבה פתות היו
 עוזבים את המערכח. כל אחד מאתנו בחוגו יודע את הדבר הזה. לא אתם

 הראשונים ולא אתם האתרונים.
 איהודכם יש בו משום םיפוק-נסש להסתדרות וקורודרוח לאלה
 שמבקשים כל ימיהם את אהדות הפועלים! ומשום נצחון פנימי, נצחון מעשי
 ומוסרי לכם. אינני מפקפק כי תמצאו בהסתדרות את ביתכם. הן עתה אתם
 באים אליו לא כמו לפני ארבע-עשרה שנה, אתם באים עכשיו אל פלג־תנועה
 שלכם, שנפרדתם ממנו לפני עשר שנים, ומוצאים בית מוכן בשבילכם.
 ואם לא תהיו כפויי תודה, תודו גם משהו לאלה אשר בנו בשבילכם

 את הבית הזה.
 ואני מבדד אתכם לא רק שתמצאו את הבית הזח איתן, נאמן וחזק, כי
 אם גם שתהיו םוללי דרד לאהרים, שאתרים יתקנאו בכם, שאתרים יראו בכם
 ובהיותכם בהסתדרות עדות נאמנה כי כל אותם המושגים המדומים, כל אותם
 המושגים הקוזי־לאומיים שהיו להם על ההסתדרות — הם מוזגים מוטעים,
 ושהפועל הארץ-י&ראלי על כל םגנוניו ועל פל נוסתאותיו ועל כל השינויים
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 הדקים אשר הוא דוגל בהם, בצדק או שלא בצדק, יוכל לחיות יחד ולקיים
 וליצור יהד את הערכים שהם הם ערכי תקומת האומה בימינו.

 שבט תש״ד.

 שיבת אחים לגבולם
 (בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות, להסכם עם *התאתדות התימנים״)

 האבל הכבד האופף את בית י&ראל םשאיר סדקים קטנים רק לסוג אחד
 של ?זמהה, לשמהת בנין ול&מתת איהוד. הדבר היחידי שנשאר לנו בימים
 אלה, ואף הוא בא אלינו בצמצום גדול. רהקתי מכמה עסקי ציבור״ אד לא
 יכולתי למגוע מעצמי את השמהה הזאת, לראות בשיבת אחים לגבולם, להיפגש
 עם הברים ועם ידידים מ א ז אשר פרשו מאתנו, ואשד בכל שנות הפירוד לא
 הבנתי מדוע אנהנו מפורדים. יש כמה דברים שאינני מבין בחיינו. ולא יכולתי
 להבין גם את הפירוד הזה. הוא היה בשבילי שלא כדרר הטבע. אין לי זכות
 בפעולה תימנית כמו ליבנאלי או לשפרינצק או הרפז. אבל קשרי עם התימנים
 קדומים יותר. בילדותי עמד בארון הספרים של אבי הספר ״אבן ספיר״. והיה
 עוד ספר (לא עברי) שבו למדתי להכיר את שבטי ישראל השונים והנידחים
 באפריקה, בהודו, בסין, ולמדתי את סוד אחדות י&ראל שהוא מעל לצבע העור,
 מעל למנהגים נפרדים, למושגים דתיים ותרבותיים וללשונות שונות. ידעתי
 מספריהם של נוסעים יהודים על מציאותם של יהודי כורדיסטן וךגיםטן, של
 יהודים הרריים ושל,,בני-ישראל״. וכשהגיע לידי בילדותי סיפור מארז־י&ראל,
 שנכתב לפני כהמישים שנה, סיפור של זאב יעבץ, מצאתי בו לראשונה דמות
 של יהודי תימני, סבל ותלמיד־הכם, המתבל את דבריו בלשון הכמים ובפסוקי
 תורה ובגימטריות, צירוף יפה של תום ופיקחות. וכשבאתי לארץ־ישראל אהרי
 שנים היו פניו של אותו סבל, שהיה זכור לי כרבי פינתם, נשקפים לי בירושלים

 וביפו, כולם נראו כאותו הכס.
 ואהר כד באה העליה התימנית השניה, פגישה זו עם התימנים לא היתח
 כמוה ללבביות ולבקשת הקרבה מצד בני העליה השניה. קצת עדויות נשתמרו
 בספרות של אותם הימים. הזכרתם פה את מאמרי שפרינצק ויבנאלי. יש
 להזכיר גם •את ההוברת של שושנה בלובשטיין, עדות לאותו רגש מיוחד
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 שהדגישו פועלים עולי רוםיה לגבי שבי תימן• תקראו באידיליות של
 שמעונוביץ, ברשימותיו של מרדכי קושניר או בקונטרסיו של מ• חריזהן,
 ותמצאו את ההרגשה העמוקה של אהנה יהודית אשר פעמה בלב בני העליה
 השניה. אף אני הייתי ״קרבן״ של אותה אהנה: יום אתד בלכתי מכנרת לזכרון
 ומזכדון ליהודה נתקלתי בהדרה בתמוגה עגומה של יהםים בין המושבה לבין
 התימנים. תבעתי את עלבונם בפני המשרד הארץ-י&ראלי, וכתבתי על כך.
 ועל הטאי זה נענשתי: כשהגיעה לארץ, לפני המלהמה הקודמת, ועדה מטעם
 ה.עד הפועל הציוני וסיירה במושבות, וההסתדרות התקלאית קבעה אותי

 כנציגה בפני ד״נעדה, הודיעו אנשי הדרה כי אתי יחד לא ישבו.
 הפגישה הנלהבת והחברתית לא היתה קצרת־ימים. בצדק הזכיר ידידנו
 קפדא את הכינוס שנתקיים אחרי המלחמה, כינוס התימנים ב״אהדוודהעבודה׳,
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 כינוס גדול ותשוב, שאפשר למצוא את רישומיו בספרות העבודה. היתד!
 ידידות, לא פוליטית וארגונית, ידידות אישית, אני נזכר בדויד נדב בבךשמן,
 בהכם שלמה בכנרת, באלה הישישים שאינם כבר אתנו. למדנו מהם וגם
 השמענו להם. אהרי כן אירע משהו: מה קרה ? קרה משהו. אפשר עוד יבואו
 ימים ונהקור בדבר, לא לשם הטלת אשמות. היתד. אכזבה. לא רק לכם היתה
 אכזבה, גם לנו היתה. ראינו את השבט התימני כשבט המופלא בתולדות
 ישראל. את עצמנו לא ראינו כפלא. ידענו כי בתיד המדבר הערבי הגדול היו
 שבטים יהודים וכותות יהודים וממשלות יהודיות והם הושמדו ואף זכר־מעט
 לא נשאר להם, וגם בארץ״ישראל שלאהר מוהמד הושמד הישוב היהודי, אשר
 התקיים 600 שנה לאהד ההורבן, וקיים כפרים יהודים, ויצר את המשנה
 ותלמוד ירושלמי, את המסורה, את הפיוט. ומכל זה לא שרד לנו כלום.
 והנה במדבר הערבי הזה התקיים אלפי שנים שבט יהודי ששמר על עצמיותו,
 על רוהניותו, על םגולתיו השכליות, על עולם מופלא הקיים מחוץ לעולם כולו,
 ללא היבור עם הארץ וכמעט ללא ספרים משם, והוא שמר בגבורה על יהדותו,
 שיתף עצמו מרחוק בחיי הרוח של ישראל, בהלום המשיתיות, והיה לו ענין
 בתורת הסוד ובשירה העברית. הן דבר הוא! ודאי שיש בשבט זה משחו
 מבטיח, משהו מגאון ישראל. וציפינו מהם. אבל כשראינו את הסביבה
 התימנית כמות שהיא על המתלוקת שבפנים, ועל התערערות היסודות
 שנתגלתה בהם — ראינו עצמנו מוכים בתקוותינו. לא רק אתם, גם אנחנו
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 היינו קרבן של המחלוקות שביניכם. יתכן שכל שבט יהודי כשהוא מתקרב
ר ת ו י  אל זולתו, מיד רואה את הליקויים שבו. וראיתי אנשים שהיו קרובים ב
 לתימנים והם רפו ידיהם. ומובן שגם לתימנים היו אכזבות מאתנו. גם אתם

 תליתם בנו תקוות ונתאכזבתם.
 דיבר פה יערי על שויון. ברור שדרישת שויון היא הדרישה הראשונה
 בהברה׳ אד מדרישה עד הגשמה הדרד ארוכה. לו היה השויון מתקיים בקפיצת
 הדרד, היה כל העולם עכשיו אחר. וגם בהברה הקטנה שלנו, עם כל רצוננו
 הטוב, לא יכולנו להגשים דברים בקפיצת דרך. למשל, כשנוסד כפר־מל״ל. אז
 היה זה עדיין המושב הראשון שההסתדרות החקלאית השתתפה בהקמתו;
 היה זה גם המושב הראשון שהכנסנו אליו תימנים, ובתנאי ש ו י ו ן מ ו ת ל ט:
 היה זה מושב ראשון שהתכוון לא להשאיר את הפועל להיות שכיר כל ימיו,
 אותו השטה הקרקעי שניתן לאשכנזים ניתן גם לתימנים. וגם שויון זה לא מגע
ר ב ל ח כ  מריבות. לא די הדבר שההסתדרות תרצה להגשים שויון. צריד ש
 ירצה להגשים שויון. הדברים תלויים לא רק בהנהגה ובתקנות. הדברים תלויים
 בהמוני הברים. הדור לא היה מוכשר לשויון גמור ואמיתי. ואולי שני הצדדים

 לא היו מוכשרים לכד.
 כתוב: את חטאי אני מזכיר. ולא חטאים של אהרים. לפיכד אין אני
 תולה את הקולר בזולת. הפירוד הזה, האומלל, המשונה, המנוגד לגמרי
 לעניניהם של התימנים, הזיק לנו, לכולנו, מאד מאד. אנחנו מתהילים לרפא
 את השבר. לדידי ארך המשא־רמתן על איחוד לא שלוש־עשדה שנה, כי אם
 כל הימים מן הרגע הראשון של פירוד. והיום הזה הוא יום שיבת בנים לגבולם,
 שיבת אחים לגבולם. לא חדשים אתם כאן, לא אורחים. גם היהודים הטובים
 ביותר כשהם באים לארץ עובר עליהם זמן עד שהם מכירים זה את זה, עד
 שהם קרבים זה לזה. וזמךבינים זה תמיד מלא תלאות ואסונות. אבל אתם,
 ברוד השם׳ ארץ־ישראליים כמונו, ויש לכם ותק כמו שיש לנו, שנה פהות או
 שנה יותר. עברו עליכם כל התלאות שעברו עלינו. היינו שותפים לשמהות
 גדולות ולהתעוררויות. היינו שותפים לצרות ולפורענויות. הפעם בא התיקון

 לחטא שכולנו היינו שותפים בו.
 רוצה אני לומר משהו גס לחברי בהסתדרות עד כה וגם לתימנים
 השביס. כל פעם כשההםתדרות קולטת יסוד חדש אין לבי שקט, ואינני מסתפק
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 ברות התגיגית של שעת הסכם. הזכיר פה יבנאלי דף עגום בתולדות
 ההסתדרות; חלק מ״הפועל המזרחי״ נכנם להסתדרות ולאחר זמן מועט יצאו.
 הנכנסים ראו עצמם כחלוצים הבאים לפני שאר חבריהם. אין ספק שחברי
 הועד הפועל של ההסתדרות וחברי המרכז ההקלאי רצו שהדבק הזה יהיה טוב.
 אד, לצערנו הרב, לא נתקיים בידם. אינני מוסמך לומר באיזו מידה נהפזו

 המצטרפים להיםוג ובאיזו מידה קילקלו הברינו במקומות.
 אומרים: שויון, צדק. לא די בזה, דרוש יותר מזה. מיעוט הדש שבא
 ועדיין לא התאזרה, יש לו תביעות. ויש לו תששות. והובה להקשיב לו. אשרי
 משכיל אל חבר. ובסרט אל חבר הדש. ועדיין הסרים אלו את הכשרון להבין
 להברים שהם עובדים ועמלים כמונו, אבל באו מתור חוג תרבותי אחר, מתוד
 חוג דתי, מתור עדות מזרה. כשרון זה מצוי, לסי שעה, רק אצל יחידי־םגולה.
 אין זה רק ענין של צדק ושריון בהתישבות ובעבודה. דרוש גם שהחבר
 בהסתדרות יתהנד לנהוג כבוד בהבר שאינו רגיל במנהגיו, בסגנון שלו
 ובהליכותיו. אל תתשבו שיש רק גיגודים בין עדות המערב ועדות המזרה, זוהי
 טעות. גם בין העדות האשכנזיות אין התאמה ואין הבנה. לא הרבה הבינו
 העולים הרוסים לעולי גליציה, ולא הרבה הבינו עולי ארצות מזרחיאירופה
 לעולי ארצות מערב־אירופה. כל זה כלול בסוד של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות
 אינו רק ענין גופני, זהו גם ענין רוחני, וכל עוד משיגים אותו ואין זוכים לו,
 לא יאמר לדבק טוב. אני סומך על המוסדות המרכזיים של ההסתדרות שינהגו
 בצדק ובשויון. אבל אינני סומד על המצב הפנימי בהסתדרות, שכל הבר ידע
 לא רק סבלנות — זה בלבד איננו מספיק — אלא גם כבוד לכל שוני תרבותי,

 אטני ודתי המצויים בציבורנו.
 ואהי התימנים: אתם מביאים אתכם להסתדרות הרבה סגולות חשובות.
 אינני מסכים לגמרי לדברי ש. גרידי שדיבר על הרוחניות שהיא פרימיטיבית
 אצל התימנים. אינני רואה את הרותניות שלהם כפרימיטיבית. היא מורכבת,
 היא נאצלת. בדברים טפלים אין מחסור גם אצלנו וגם אצלכם. אין לי כל
 ספק שהעדה התימנית מביאה אתה לא רק תרבות של עבר, אלא גם שאר־רוח
 וכשרונות שודאי יתגלו בבאות. זכיתי להיות סנדק לכשרונות צעירים מבין
 התימנים, ואני מאמין שאלו רק התתלות. אבל כשם שהרוב האשכנזי בישוב
 אינו מבין לנפש התימנים, כד גם המיעוט התימני לא ידע לדון אותנו בצדק.
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 הוא לא ידע את הקשיים שלנו. הוא היה נוטה להשדנות. המציאות שיינו
 אכזרית ויש בה כמה קיפוחים, ואת הקולר תולים בהברים שטרחו ועמלו לבטל
 את הקיפוהים. יש בכך אי־צדק מר. יש אי־רצון להבין את המלחמה שלגו

 בקיפוחים ולעזור לנו במלחמה הזאת ולהשתתף אתנו בה.
 ותרשוני לגגוע באהד הפצעים שבהיי התימנים: הוסר הכשרון לחיי
 שלום בפנים. הוא שהשחית כל כך הרבה בקרב הערה התימנית עצמה, ואפשר
 הוא שגרם לכך שכמה מן הרור הצעיר בין התימנים אינם לא ב״התאתדות*
 ולא בהסתדרות, ומי יודע לאן דרכו מובילה. ודאי אתם מצטערים על היוצאים
 לתרבות רעה לא פתות משאנחנו מצטערים. לא יקום דבק אמיתי בהסתדרות
 בינינו לבין התימנים אם התימגים עצמם לא יתגברו על הפילוגים שביניהם
 לבין עצמם. אם לא יעקרו מקרבם את מידות־קורה המצויות בכל שבטי ישראל.
 בני קורת לא מתו. וכמו שההסתדרות חייבת לחבר את חבריה, את כל הבדיה,
 ביהםה לתימנים, חייבים גם חברינו התימנים לגבינו אנו, הלא־תימנים. אין
 אנחנו אמנם במדרגה של שבט יהודה, כמו התימנים׳ אד גם אנחנו ישראל. לא
 יקום דבק טוב אם לא ישקיעו עבודה עצומה להתגבר על כל האיבות הקדומות,
 שאין להן מקום בתוכנו. גם אילו לא היו אלה בבחינת שנאת הינס, היינו
 צריכים להתגבר עליהן מול איבת העולם אלינו. כשאני רוצה להתנהם הריני
 אומר: ירידה צורך עליה היא, ופירודים צויד איחודים הם. אפשר ואילמלא
 היינו מפורדים לא היינו מרגישים את השמחה שבאיהוד. אירעה לי פעם
 תקלה: שברתי רגל« אמר לי הרופא: לאהד שהעצם השבורה תתהבר תהיה
 כל כד חזקה ששוב אי אפשר יהיה לשבור אותה. מאמין אני שאיתור אשר בא

 לאהר הצער ולאחר הבושת שבפירוד יהיה איחוד חזק.
 ונברר את עצמנו, הנאספים כאן, שלא יהיה זה השלב האהרון באיהודים.
ל ת כ ל ל ו ת כ ו ר ד ת ס  ההסתדרות ביקשה להיות מיומה הראשון ה
י ע ו ב ד. ולא ניתן לנו, אפשר לומד, ד ו ה א י ו ר ה ש א ד ב ב ו י ע ד ו ה  י
 בעוונותינו הרבים. אם באשמתנו אנו ואם באשמת זולתנו. נניה כי גם לנו
 הלק באשמה. מהי אשמתנו אנו? לא שכננותנו אינן טובות. אני מאמין
ם ד ה י מ א ת ו ל נ י ר ו ב י ד ל ב  שכלנתנו, כננת כל הבר, היא טובה, א
. מנותינו טובות מדיבוריגו. ויש שגם מעשינו טובים מדיבורינו. ם י ב ו  ט
 צריד שנלמד גם דיבור טוב ביהםי אדם לאדם, עדה לעדה, זרם לזרם. תורה
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 היא. ועוד לא למדנו אותה כראוי עד היום הזה. מן היום הראשון של היות
 ההסתדרות הצגנו לנו את המטרה הזאת בהום לבנו: לכלול כל יהודי עובד
 באשר הוא יהודי עובד. היה זמן שהתקדמנו בזה התקדמות יפה. היה זמן
 שנעצרגו בדרך וגם הפסדנו חלקים. זוכר אני שבבנימינה היתד. קיימת קבוצה
 בית״רית מעוליהם הראשונים. הס היו הברי הסתדרות טובים והפצו להישאר
 בהסתדרות, אבל הם קיבלו פקודה שהם תייבים לעזוב את ההסתדרות. לא
 פעם היו מקרים שההברים נצטוו מן החוץ לעזוב את ההסתדרות. ועתה אוסרים
 את המלחמה גם עליכם. האם מרוב אהבת ישראל אומרים לכם לעזוב את
 ההסתדרות, או מאהבת הדת ז ברור הוא כי במידה שבהםתדרות יתרבו שומרי
 מצוות ושלומי־אמונים, יגדל ערד הדת בישראל. כי הםתדרות״העובדים היא
 החברה היהודית הגדולה שבישוב, והיא גורם לאומי גדול ורב־פעלים, וכל הלק
 שבה יש לו משקל, יש לו זכות יצוג, והוא ממילא משפיע! לא שהוא אונם
 את זולתו וכיפה עליו• אין אוגם ואין כופה. אתם לא תכפו עליגו וגם עליכם
 לא יכפו. כשנכנסתי לאולם נכנסתי יהיד עם הברי התימנים וכשהתקרבנו
 לדלת ראיתי שמישהו סבור שהוא הייב להסיר את הכובע, ודאי השב שהנימום
 בבית הזה דורש שאורה יסיר את הכובע. אמרתי לו: טעות בידד, כל אהד
 רשאי לשבת כאן בכיסוי ראש. אתם פה בביתכם, אזרתים ככל אתד, ורשאים
 לקיים כל מנהג שבידכם. ולא רק בבית הזה, גם מחוץ לבית הזה. תשוב שגם
 התימנים וגם לא תימנים יכירו כי באו אלינו אנשים בעלי זכויות שוות לא
 רק לגבי התישבות ולא רק לגבי לשכת־עבודה, אלא גם בהיי ההסתדרות
, גם באסיפה וגם בהיי הברה, גם בשמירת עצמאותם ם י נ ב ו מ ל ה כ  ב
 ההכרתית, גם בקביעת אורה היים שלהם וגם בהיי התרבות והלימוד והדת. הס
 רשאים לתבוע את זכויותיהם, את מלוא סיפוק זכויותיהם. צריד שהדבר הזה

 יהיה בדור לכל אהד.
 אני מקווה שהאיחוד הזה איננו האיהוד האהרון. לא רק מפני שתהיינה
 עליות הדשות וצריד יהיה לקבל כל עליה ולהבין לרוהה ולמשוד אותה אלינו•
 יש עוד הוגים של פועלים בארץ שבןדאי עוד יצטרפו אלינו. אין לי ספק שכל
 העובדים המזרהיים אין להם מגן וגואל בארץ אם לא ההסתדרות. הן גיסו כבר
 כמה ״בעלי־טובות״ ״לטפל״ בהם. בעלי־טובות הללו, האומנם מעוגיגים הס
 נהרמת &כרו של העובד המזרחי ז האומנם מעונינים הם שילדיו לא ימכרו
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 שרוכי נעלים ו האומנם מעונינים הם שילדיו יקבלו חינוך שלם ומלא במשך
 מספר שנים על חשבון מסי הציבור ? ספק אם הם מעונינים בכך אבל יש להם
 ענין שהעובד מעדות המזרח יהיה מחוץ להסתדרות, שאפשר יהיה לעשותו
ם ולנגת בו את ההסתדרות. ותהא זו שליחותכם הגדולה בהסתדרות:  קמי
ל שכל עובד יהודי מוצא את מקומו בהסתדרות. אנחנו צריכים כ  להוכיה ל
 לאפשר לכם למלא שליחות גדולה זו, אבל בידכם אתם לקיימה. לא רחוק היום
א ו ל מ  וכל העובדים מעדות המזרח ימצאו את דרכם לחסתדרות ב
, בלי כל ויתור על משחו החשוב להם באמת, עם הסגולות שלהם ת ו י ו כ  ה ז
 והנימוסים והמנהגים שלהם. אני מאמין שגם אותם הפועלים הנמצאים כיום
 מהוץ להסתדרות מטעמים דתיים, גם הם מכהו שאין סכנה צפויה להתנהגותם,
 לאורח חייהם, להשקפותיהם, להשפעתם בציבור, מכניסה להסתדרות. יהא
 שאנהנו עבריינים, אך אם התירו להתפלל ביום כיפור עם העבריינים, הרי

 שמותר לבנות את ארץ־ישראל עם עבריינים.
 המעשה הזה שיעשה עכשיו לא יעשה בבת אחת, וכולנו רוצים שיצליח
 במלוא החצלחד. וכולבו חייבים בהרבה מאמצים בשביל הצלחתו. כדי להקנות
 לעדה מזדהית את כל ההישגים החברתיים והכלכליים שקבה לעצמו הפועל
 המאורגן בארץ־ישראל צריד הרבה להתאמץ ולעבוד. אילמלא ההסתדרות מי
ך ההסתדרות בגיע אולי לכך ו ת  יודע כמה דורות היו דרושים לכך. אבל ב

 בשבים מועטות.
ן ע מ  נברד זה את זה בשבת־אחים־יחד, בבבין יחדיו, במאמצים יהדיו, ל
, למען הקים את המדינה היהודית בארץ־ישראל על יסודות ל א ר ש  עם י
 בריאים של עבודה, של שויון, של עצמאות מדינית ושל חירות — תירות
 רוחנית, חירות תרבותית וחירות דתית, וכולנו נהיה שותפים להצלת הגולה
 והצלת כל מה שניתן לחציל מאחינו לכל שבטיהם, לכל עדותיהם הקרובות

 והרהוקות, המשועבדות ו״החסשיות״.
 שבט תש׳׳ד.
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 ״עם עובד״
 ,,עם עובד״ במפעלה של ההסתדרות חייב דיךוחשבון למוסדותיה
 העליונים: לועידה ולמועצה. מהם קיבל יפוי־כוח לפעול, בידיהם המינויים
 והפיטורין, עליהם חובת הביקורת. אד ״עם עובד״, כמפעל ספרותי, יותר
 משהוא עלול להיות נדון בועידות ההסתדרות ובמיעצותיה, נדון הוא על ידי
, על ידי אלפי קוראיו אשר אתם הוא בא במגע הודש ה מ צ  ההסתדרות ע
 הודש. וזה המגע, אם כי אין קולו הולך, הוא הקובע. ויש רצון לפענח את שפת
 הרזים שלו. הוא מעלה אמנם הדים ובנות־קול: מגיעים מכתבים מאת קוראים,
 מזדמנות שיחות ביחידות בין קוראים לבין סופרים ועורכים, קוראים משמיעים

 דברי שבח וטרוניה באזניהם של המפיצים.
 אד אין המערכת מסתפקת בזה. היא משתוקקת לשמוע את קולו של
 הקורא שלא בעקיפין ולא בררך עראי, לפיכך היא עורכת ״משאל״, לפיכד

. ם י א ר ו ק ־ ת ו ב י ם  היא מבקשת לקיים מ
 בזה אין הכננה למסיבות־הלל, לנוכלות של בנקטים ויובלות. וגם לא
 לאסיפות חחתמה, המנה לפגישות פנים אל פנים בין קוראים לבין המלביה״ד1,
 פגישות לשם היכרות והערכה וביקורת ומשאלות ותביעות. תביעות של הקורא
 וגס תביעות אל הקורא. העושים במלאכה מבקשים לעזור לקורא, שיהא מכיר
 את המפעל ומקיף אותו ומשמיע את קורת רוהו ואת מורת רוהו. העושים
 במלאכה מבקשים גם להיעזר: להכיר את הקוראים, להבין לצרכיהם וליכלתם,

 וגם להשית את לבם.
 איני מתכוון לדבר אל הקוראים דברי הונף. לא אומר כי מה שקוראים
 ״דעת הקהל״ יהא בשבילי הפוסק חאחרון מה לקרב ומה לרתק. אין אני בא
 להבטיח דברים אשר אין בדעתי לקיים. ואין בידי להבטיח הרמוניה עולמית
 בין הקורא לבין הסופר ולבין העורך. אף אינני סבור כי קיימת הרמוניה של
 דעה וטעם בעולמם של הקוראים גופם. ואס אני הוקר ושואל לדעותיהם
 ולטעמיהם, להשגותיהם ואפילו לקטרוגיהס של קוראים, הריני עושה זאת
 כדי ללמוד ולהכיר, בלי שאבטיח לעשות את רצונם, או את רצונותיהם. ואני

 י המביא לבית־ד״דפום.
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 אומר זאת לא מתור הקלת ראש כנגד הקורא, כי אם מתוך הכרת חיבתו
 של אדם אשר נטל מידי הציבור שליהות מסוימת.

 אנו, עובדי הציבור, קרואים לשירותו ועומדים לבהירתו ולמשפטו. אנו
 נדרשים לפעול במיטב מצפוננו ולעשות כמיטב יכלתנו. אנחנו עובדים
 במסגרת של הוקים וכללים וההלטות. אד עניניו של הציבור אינם ניתנים
 להסתדר על ידי אוטומטים ציבוריים. כל מלאכת עבודה שהציבור מטיל על
 עושי דברו מצריכה גם שיקול דעת מצד העושה. גם השומר בלילות אס
 ימלא אהרי כל ההוראות בדיוקן ולא יפעיל את הושיו ואת שכלו לא יהא
 אלא ״הושם״. ויש שירותי ציבור שכל עצמם הוא בשיפוט ובשיקול ובהכרעה

 של עושה דבר הציבור.

ט אין מתנים אתו שיעשה את רצון הציבור, פ ו  כשהציבור ממנה ש
 אלא שיעשה משפט״צדק. ויש שמשפט־צדק אינו לרצון הציבור. ושופט־צדק
 הוא זה השומר אמונים לצדק גם בשעה שהוא יודע שאין דעת הרבים או
 השלטונות נוחה הימנו. על כן נאמר: לא תגורו מפני איש. הרי ששליתותו
 של שופט בהברה דמוקרטית, הקיימת על שלטון הרוב, לשמור על הצדק גם
א לחוליו דורש ממגו שימלא את פ ו י הרוב. וכן אין הציבור הממנה ר נ פ  מ
 כל משאלות לבם, או שינקוט בשיטות רפואה כאשר הציבור יחליט עליהן.
, ה ר ו מ  הוא ירפא כאשר תצוינה עליו השכלתו הרפואית והכרת אהריותו. ואף ה
 אם הוא מורה ולא פקיד להשכלה בלבה לא יסתפק בהוראות הניתנות לו
 מטעם השלטונות שנתמנה על ידיהם, ולא ימנע עצמו מהיפות דרכים, וגס
 לא ירתום עצמו בשיטות הנראות לו פסולות. הרי שיכול השופט והרופא
 והמורה לשרת את שולהיו באמונה גם בשעה שאיננו עושה את רצונם. יכולה
 ההברה להעביר את השופט, או את הרופא, או את המורה מכהונתו, אך אינה
 רשאית לדרוש ממנו שיעשה את מלאכתו דמיה. ואותם הדברים אמורים
 בסופר ובעויד ובכל מי שניתנה עליו משימה ציבוריודחינוכית. הרבה תביעות
 נתבע אותו אדם. הוא הייב להקשיב קשב רב לציבור זה שאת דברו הוא
 עושה, לחוש את מחסוריו, להשכיל לכות קליטתו, לעמול למענו ביושר לבב.
 אד אחת אין לדרוש ממנו: שיהא פועל לסי הכרעת זולתו. מהבד אשר את
ח ר  ההכרעה בדברים שבמגמה ושבטעם הוא מוסר לזולתו, יכול להיות אדם ה

 ורצוי לבריות, אד משליהותו שלו הוא משתמט.
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 כמה סילופים בםתלף רעיון הדמוקרטיה. יש שליחי ציבורים הרואים
 את שליהותם הדמוקרטית בתכלית הפשטות: מה חפצכם — ונעשה ? השקה
 נפשכם בעגל הזהב — הנה אנו יוצקים אותו בשבילכם. מחר תחשק נפשכם בעגל
 אהד — אף אותו נעשה. אפשר זוהי תורת הדמוקרטיה ל אד אבותיה ומחנכיה
 של הדמוקרטיה, מן הימים הקדומים ביהודה ובינן ועד היום, הם ההיפך הגמור
 ממנהיגים חנפים, הנכונים — לפי משב הרוח — להעלות כל דבר פיגול על
 המזבה, ובלבד שהם יהזיקו בקרניו. הללו לא החניפו מעולם לא לשליטים
ה ם למען העם׳ אד לא ניענעו בראשם  ולא להמונים. הם נתנו את ה י י
, כבדה ץ ו ח  למעשים פסולים ולדעות מוטעות. וכל כמה שעמדו נגד האויב מ
, נגד כל מה שנראה להם פגום או משובש, קצר• ת י ב  יותר היתה מלחמתם מ
 רואי או רפה״רוח. הם לא החזיקו בקרנות המזבח. ובגבור הניגוד ביניהם
 לבין דעת הציבור שאת טובתו ביקשו ולחולשותי,״ לא אמרו אמן — מחלו

 על מעמדם ולא ויתרו על עמדתם.
 הדברים האמורים בזה אפשר אינם אלא ראשי־תיבות בענין שאינו
 ענינו של ״עם עובד״ בלבד: ענין הדמוקרטיה בקרבנו, הזכויות וחחובות
 הכרוכות בה, הפירושים הניתנים לה. צעירה חברתנו, וצעירה הדמוקרטיה
 שלנו, ואף על פי כן כבר עלו בה סיגים ונטפלו לה פירושים משבשים, להלכה
 ולמעשה. וראיתי להקדים דברים אלה לדיון על ״עם עובד״, כדי למנוע

 ״מיקת טעות״ וכדי ליתן אהיזה נוספת למשיגים.

 מה הידוש הידשה ההסתדרות בהקמת הוצאת הספרים שלה ו
 לא אלמן ישראל ממו״לים — מו״לים-םוחרים, מו״לים־םופרים ומו״לים״
 מצנטים. ועם כל הטרוניות הרבות של סופרים וקוראים, ועם כל הדינים
 הקשים הנמתהים עליהם, הרי בהשבון אהרון אםירי־טובה אנו לכל מי שפעל

 למען ספרותנו. ומהם שפעלו גדולות. והםדם לא ןשכה.
 ואף על פי כן, מעמדה של ספרותנו מעולם לא הניה את הדעת. ולא רק
 מתמת הרוחק הגדול בין הצרכים של קהל הקוראים העברי (שהוא, להלתנו,
 פהות מקהל הקוראים היהודי שבארץ־ישראל) לבין היכולת המעטה שקהל זה
 מגלה כבונה ספרות שלו. גם אותה מידת היכולת לבנין ספרות הצפוגה בקהל

 זה אינה מופעלת כראוי.
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 יש תולים את הקולר בקורא, ויש בסופר ויש במו׳יל. הקורא של ימינו,
 בפרט הקורא הצעיר שקם לנו, שרשיו בתרבות העברית מועטים, יתםו לספר
 העברי רופף. הסר הוא את רחש הכבוד ואת הדבקות. הסופר — הי לו בעולמו
. י א ר  שלו ואין לבו אל הקורא ואל צרכיו. והמו״לות — כל עצמה דבר של ע
 היא אינה יודעת את ההתמדה. היא אינה מהנה קרקע־צמיחה בה יתערה גם

 הקורא וגם הסופר.
 מפעל ספרותי עברי דינו להיות תלוי כרפיוץ, נתון תמיד לתנודות
 שבמצבו או בהלך־רוחו של המו״ל, אם עליות וירידות בסיכויי הוץחים של
 המו״ל־הסוחר, אם עליות וירידות בנדיבות רוחו של המו״ל־המצנט, ואם

 עליות וירידות בכוח העמידה והעקשנות של המו״ל־הםופר או ההובב.
 משלושת הגורמים הנקובים רק המו״לות בלבד היא דבר של ע ש י ח.
 הקורא והסופר אינם בגדר עשיה. לא ביום אהד ישתנה הקורא ויצמת הסופר.
 אד יש ויש בידינו להביא תמורה של ממש במצב המו״לות ועל ידי כד לקבל

 את הטוב מן הקורא ומן הסופר כאחד.
 בעולם הגדול גוברת והולכת הדעה, כי לגבי צרכים אשר השיבות
 חיונית להם בחיי הרבים ובקיום האומה אין לסמוך על ״האינטרס הפרטי״,
 בעל היזמה הכל־יכולה לכאורה, שחוא יעמיד אותם לבצעו ולתשבונותיו
ל להיכנס ל כ  הפרטיים ויספק אותם כראוי. לפיכד, אומרים עתה, הייב ה
 בעבי הקידה לגבי צרכים אלה וליטול בידיו את היזמה ולקבל על עצמו את

 האהריות.

 הםתדרות־העובדים בהחליטה להקים את ״עם עובד׳ עלתה על דרד זו
 לגבי הספרות העברית: היא מבקשת לתת את הלקה היא לבנין הספרות

 העברית, כאהד מענפי פעולתה לצורד העם העובד.
, למען א ל י מ  מעתה אין ההסתדרות מסתפקת במה שהיתה עושה, מ
 יצירת קהל קוראים עברי, ובמה שהיתה עושה כפעם בפעם דרד אגב בשביל
 הספר העברי. מעתה היא מכניסה את עצמה בעול קיומה של הספרות העברית.

. ע ב ק ד ה ר ד ב ן ו ו ו כ מ , ב ן י ר ש י מ  ב
 אין ההסתדרות נוהגת לעשות מעשים סתמיים, בחלל ריק. עיניה
 להבריה, להמוני הבדיה, לצרכיהם היא מתכוונת. וממילא, כל מה שהיא עושה
 טבוע במטבע שלה, וכן יהיה היקף מפעלה הספרותי. לפיכך יודעים אנשים
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 פיקתים, שאיו מתםור בהם, כי ״עם עובד״, כמו כל מה שההסתדרות עושה,
 הוא עבין ״מפלגתי״. הן לפי מושגים הרווחים בחוגים מסוימים — כל מה
/ מה שאין כן יהודים אהרים  שפועלים יהודים עושים בארץ הוא ״מפלגתי,

 שמעשיהם ״לאומיים״.
 אולם ראוי לדעת למי שמבקש לדעת: הםתדרוודהעובדים איגבה
 מפלגה ואיננה כת ואיננה כנופיה, וגם הוצאת הספרים של ההסתדרות איגנה
 נתלת מפלגה פוליטית, ולא כת אידיאולוגית ולא כנופיה ספרותית. הסתדרות•
 העובדים מהנה את החטיבה ההכרתית הגדולה ביותר בישוב, והיא כוללת
 גושים ומפלגות וזרמים ובני־זרמים, ולפיכד גם מפעליה אינם מפעלים של
 גוש או מפלגה או זרם, כי אם של הכלל הכולל אותם. ובהיות ההסתדרות,
, היא נושאת באחריות לגורל כלל ד ב ו ט ע ר  מתפקידה, שוקדת על כל פ

 העובדים ולעתידות האומה.
 כשמדברים בהסתדרות ובמפעליה אין המדובר בענין אשר תם ונשלם,
 ולפיכד אין לראות את המטרה כאילו הושגה בשלימותה. אין זה נםיון רגיל
 להתהיל כבנין בית העבודה העברי ולהמשיד בבניגו, בימים שבית ישראל
 מוכה לרסיסים, מחוץ ומבית. ועדיין לא שלם הנםיון. ועדיין הוא מתנגף
 בתקלות שונות. ועל אחת כמה וכמה גםיון שלא מן הרגיל הוא לבנות בנין
 לכלל העובדים בשדה הספרות. ומה שנעשה עד כאן אינו אלא התהלה זעירה,

 רמזים ראשונים למה שצריד להיות.
 ״עם עובד״ מבקש לפרנס את צרכיו הספרותיים של הפיעל• אד ״צרכיו
 הספרותיים של הפועל״ מה הם ? יש אומרים: די לו לפועל בכמה קבים של
 ספרות כרזנית תעמלנית, אשר גושפנקה של ״פועליות״ טבועה עליה,
 ולשאר — ״ידאגו אתרים״, או ״יש מי שידאג״. ויש אומרים: פרנוס צרכיו
 הספרותיים של הפועל אינו בא למעט אלא לרבות, כי ״הפועל״ אינגו יצור
 מופשט ,אשד לו צרכים ״פועליים״ גרידא, ובכלל צרכיו של הפועל התי —

 צרכיו הרוהנייס של האדם מישראל בימינו.
 ויכוה זה אינו מאתמול, ואינו תל על עניני ספרות בלבד. היו שביקשו
 שנים רבות ללמד את הפועל הארצישראלי כי אין לו לפועל אלא איגודו
 המקצועי ומלהמתו בבעלים, ו״השאר״ — היינו: עליה, בנין משק פועלי,
 עברית, ציונות — אינם מענינו. לכד ״ידאגו אחרים״. ואם כי מטיפי תורה זו
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 ראו עצמם נאמנים ביותר ל״אינטרםים של הפועלים״ לא שמע להם הפועל
 הארץ-ישראלי. הוא ראה את עניני הייו של העם כענין שלו, של הפועל, הוא
 לא םמך על ,,האתרים״ ש״ידאגו״, וגם את ענינו שלו, ה״פועלי״, ראה מואר
 באור גאולת העם, ועל ידי כך קנה את עולמו וכבש את מקומו בהיסטוריה

 החיה של אומתו.
, מובהק. הוא אינגו מפריד בין  ״עם עובד״ הנהו ״צד״ בויכוה זה. ״צד,
 צרכיו ה״פועליים״ של האדם העובד לבין צרכיו ה״אנושיים״ וה״יהודיים״.
. ואם עוד יכלתו היום מועטת, הרי המטרה ו א ו ל מ ם ו ד  הוא רואה בפועל א
 רומזת לו בכל היקפה. לעולם אין ההסתדרות פ ו תה ת אלא בהיענות
 לצרכי חבריה, ברובם צרכים פשוטים וראשונים. אלא שאין ההסתדרות
ת א ש ו ה נ נ מ א נ ה ה ת ו נ ע י  נשארת עומדת במקום שהיא פותחת. ה
. אין ת ו ל ו ד ג ת ע רב ר ה , א ה ד י ת ע ה ה פ ו נ ת ת ה ה א ב ו ח  ב
 ההסתדרות יכולה לפרנס את הצרכים החיוניים של חבריה בלתי אם על דרך
 החברות, ההדדיות, ההתנדבות והתנופה החלוצית. ודרך זו היא שעושה את
 האתחלות הזעירות לפרנס צרכים פשוטים של קומץ חברים למפעלים

 המפרנסים את כוח היוצר של האומה.
 במה התהילה קופת־הולים, למשל ז בעשיה צנועה ביותר. היא ביקשה
 להקל את סבלו של הפועל החולה, הע וב ומודה ללא קרוב וגואל, להצילו
 מבושת פנים שבפניה לגבאי צדקה, ולהגיש לו את מעט העזרה של ריפוי
 וטיפול אשר קומץ חברים המתפרנסים במסכנות יכול להגיש. וכר הניה קומץ
 פועלים, בהלקם מהוםרי עבודה, יסוד למפעל הגדול של בריאות העם. מתור
 שהברי קופודהולים הם בני המחנה העובר לפני העם, הפוגה לכל נקודת
 כיבוש והיאהזות, המסתכן בכל ביצה וכביש וישוב של ספר, נעשתה קופת׳

 1 ד

 חולים חלוץ הבריאות הלאומית.
 ״סולל־בונה״ אף הוא הוקם לצודד מוגבל: הפועל היהודי ארב לו
 הוםר־עבודה פרמננטי׳ קיומו לא היה מובטח לו אפילו יום אהד, לא היתד. לו
 כל אפשרות לעמוד בהתהרות עם עבודה זולה אצל הקבלנים. לאחר כמה
 אכזבות וכשלונות התהילה מנסרת המהשבה שכדאי לו לפועל לגסות להיות
 ״קבלן של עצמו״. מתור מגמה זו נוצר בשעתו ״םולל־בונה״ אשר נעשה בקרב
 הימים, לאחר כמה נפתולים ומשברים, מכשיר גדול לבנין הארץ. הוא מ ג ל ה
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ר מקורות עבודה, הוא מאמן את צ ו  מקורוידעבודה סמויים, הוא עצמו י
 הפועל למלאכות אשר לא ידעו אבות אבותיו, והוא מחדיר את העבודה העברית
מקומות שהפועל הפרט הנתון להסדו של הקבלן הרכושני אין לו כל תקוה 1 

 להדור. ועדיין אץ אלו אלא שלבים ראשונים בשליחותו של ״םולל־בונה״
 לגבי הפועל העברי ולגבי המשק הלאומי. אנו מצפים לראות את ״םולל־בונה״
 כנושא דינמי של הב:יה העממית ושל חמשת פועיית, כגורם של החלת
 הבניה, של שיכון הרבים, של שיפור היי הבועל בכללותם. לא רבים הם
 הגורמים הכלכליים להיאחזותנו הלאומית כמפעל־ענקים זה שצמח מתוך

 קיבולת נועזה בשעתה בחלקת כביש קטנה.
 והמרכז התקלאי — בית היוצר של ההתישבות הלאומית ? תהילתו —
 דפיקה על פתתי אברים, למען השיג יום עבודה לפועל. ועוד בטרם היו לו
 הישגים כלשהם התלכדו סביבו, מתוד אמון וציפיה, כל המבקשים להשתרש
 בקרקע המולדת, בלי לדעת: כיצד? הוא נלנה אל הפועל החקלאי בכל
 תלאותיו, הוא שתה את כל כוסות הביטול והגינוי, אשר נשפכו על ראשם של
 םוללי דרכי ההתישבות. ועתה הוא הכוה העיקרי המדרבן את מפעל ההתישבות

 הלאומית, הגורם הדינמי בשתילת האדם היהודי באדמת המולדת.
 לא אבוא עתה להמשיד בזה. בהזדמנות אחת קראתי על ההסתדרות
 את הכתוב: סולם מוצב ארצה וראשו... עוד אנו חייבים בחיזוק שלבים
 ראשונים׳ אד כבר יכולים אנו לשאת עין אל ראשו של הסולם. בתיק מפעלו
 החלוצי של כלל העוברים על יומיומיותו, על מעמדיותו, מקופלת הצמיהה
 הלאומית על נופה וצמרתה. חבל שלא כל פועל ולא כל עסקן פועלים יודע

 וחש זאת בכל אשר הוא עושה.
 אילו היתה ידיעה זו שולטת בכל מעשינו!

, לא פתה במניפסט. אפשר זו דרכה של ההסתדרות שהיא  ,,עם עובד,
 מקדימה עשיה להכר;ה, ואפשר דרכו הבלתי סלולה של ״עם עובד״ היא
 שמנעה כל הבטהה הגיגית. וגס עתה, עם המישיס הספרים הראשונים, אל
ת התכנית! אין אלה כי אם ם ע י ס י ם לתכנית. זו עוד תהא א  יאמר: ז

-ד

 נכתבת במשד ימים רבים — בצורת ספרים — עד שתגיע השעה לנםהה
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 בשלימותה. מסתבר כי מה שיצא עד כה ב״עם עובד״ — אס מוצלח יותר ואם
 מוצלה פהות — לא יצא במקרה ויש בו משום ראשית התגלמותה של תכנית,
 אלא שהתכנית בשלימותה עודנה מקופלת במה שיבוא, במה שעתיד לבוא עם

 ההתמדה, לאהד עבודה מרובה. ואין ההיגד רשאי לדבר כמפתח.

 אלול תש״ג.



 על החיביך־ למבוגרים

 אדמה לעם ורוח לעם

 עד היכן אהבת יםראל מגעת





 על החינוך למבוגרים1
 לא אוכל לצאת בדרד קודמי ולדבר בנוסה של ״הצעות״. עדיין אני
. אומר בגילוי לב: לא הגענו עדיין בפורום זה לכלל ר ו ד ז ו ר פ  עומד ב
 אהדות הבגד. והערכה לגבי גורמי היסוד ובעיות היסוד בהינוד העם. ואיני
 נוהג להביא הצעות בלי שאראה את היצור ההי שביכלתו לקיים את הההלטות

 המתקבלות. אין בידי אלא הערות מוקדמות ומקוטעות.
 אי אפשר לי שלא לציין כי בדיון זה חסרים לי משתתפים. הסרים פה
/ והם המרגישים על גבם את היענות  אלה שקוראים להם ״מרצים נודדים,
 הציבור ואי־היענותו לכמה נםיונות של פעולה תרבותית. חסר אותו טיפוס של
 מורה עממי, שעושה או שהיה עושה את עבודתו הציבורית והתרבותית גם
 מהוץ לכתלי בית־הםםד. הסרים פה עסקני התרבות שבהםתדרות־העובדים, ולא
 רק אלה שבמרכז, כי אם גם אלה שבמקומות. חסרים פה ספרנים, ומכיר אני
 ביניהם כאלה שיצרו בקיבוצים ספריות מעולות, גאות יותר מאשר בכמה
ה ל ה תרבותית יש לכל א ל ו ע פ  קהילות עשירות בגולה. וכשעומדים לדון ב
 מה לומר. אפשר אין אתם פרוגרמות גדולות וניםותים מעוינים, אד הם הם
 הנאבקים עם ״המציאות״, הם העומדים על הקרקע, גם כשהקרקע איגד. נוהה,
 ואפילו מידרדרת. מי שניגש לדון בשאלות תרבות, הלכה למעשה, יש לו מה
 ללמוד מפי האנשים במקומות העמלים בזה ימים רבים. יש ללמוד מהישגיהם

 וגם מאכזבותיהם ומטעויותיהם.
 עצם העובדה של דיון על מתן תינוד למבוגרים, לא כענין של ״יותרת״,
, יש בה הידוש, ולא דבר של מקרה הוא ת קבע י י ש  אלא במגמה של ע

 1 דברים בסימפוזיון לשאלות השכלת העם בארץ והחינוך העברי בתפוצות,

 שנערך על ידי האוניברסיטה העברית בהשתתפות מחלקת החינוך לננםת־ישראל

 והסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל, בה׳ באלול תש״ג, 8.9.1943.
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 שדיונים מעץ אלה מתנהלים עכשיו גם אצל אומות עשירות ותרבותיות. היו
 גם בעבר אנשי תרבות שביקשו לעשות להשכלת העם, בהרבה או במעט.
 ההידוש הוא בכך שמתחילים לראות בהשכלת המבוגרים לא דבר של רשות, כי
 אם דבר של הובה, דבר שבלעדיו אין לקוות לתיקון רציני בעניני הברה,
. העבודה התרבותית העממית עדיין עומדת במדרגה ה ר ב  בעניניה של כל ה
 של סילנטרופיה רותנית, של מתן נדבה מצד שבעים לרעבים. אץ התאזרות
 של הרעבים לעזרה עצמית והדדית. אין הכרה שבנדון זה כולנו רעבים, וגם
 ערבים זה לזה. ואין הציבור (או המדינה) רואה את ההשכלה המתמדת של
 כלל המבוגרים ה ו בה לעצמו, כשאר שירותים ציבוריים חיוניים. וכשם
 שהפילנטרופיה מבקשת להקל את המצוקה הסוציאלית בלי לצאת מתחומי
 הרצון הטוב והיכולת המעטה של יהיד או יהירים, כר גם הפעולה למען השכלת
 הרבים עדיין לא יצאה מתהום ענינם של המעטים הנדבנים הרוהגיים או

 עושי רצונם.
 בעולם קשוה אין לקפה את זכותם של המעשים האנושיים הטובים אשר
 נעשו מטעם הפילנטרופיה. אד כבר עברו הימים שכואבי המצוקה הסוציאלית
 סמכו עליה, שהיא תרפא את שבר ההברה. לאחר עשרות שנות מאבקים
 סוציאליים מתחילים להכיר כי זו חובתו של הכלל למלט כל פרט ופרט
ד יקיימו זאת) מכריזים עתה צ י  שבו ממחסור. וראשי מדינות (בלי שיאמרו כ
 חגיגית על זכותו של כל יצור אנושי לחופש ממחסור. הרי זו מהפכה גמורה

 במושגים האנושיים על זכויות הפרט וחובת הכלל.
 סימנים ראשונים של מהפכה כזאת בהכרת הדור גיכרים עתה גם לגבי
ת העם. מתהילים להכיר שאין להסתפק בהאכלת ביודהםסר, ויש ל כ ש  ה
 לשוב ולהשכיל ולחבר את האדם המבוגר, ויש לראות מתן חיבור למבוגרים

 כדבר אורגבי בהיי העם. וטוב הדבר שמושגים אלה מתגלגלים גס עדינו.
 היו ימים, בשלהי המלחמה הקודמת, שתביעות כאלו נשמעו גם כלפי
 ההסתדרות הציונית. היו שאמרו שהמפעל ההתישבותי שלנו מהייב ה^כלת
 המונים, השכלה כללית והשכלה מקצועית. היו שאמרו כי קליטת־עליה
 והשרשתה מתייבת הנדןלת הלשון העברית לעם וטיפות יסודות ראשוניים,
 לפתות, של תרבות לאומית. ואלה שדרשו מאת ההסתדרות הציונית עשיה
 תרבותית בקרב מבוגרים היו, כמו ״להכעיס״, אנשי־״מסלגה״. ולסיכד ראו
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 שוללי המפלגתיות וסתם אנשי מעשה תובה ללחום נגד תביעות משונות אלו,
 ועצם התביעות נתשבו לתביעות פסולות, גם מפאת בואן להעמיס על התקציב
 הציוני עוד ,,הוצאות בלתי פרודוקטיביות״ — בלשון הזמן ההוא — וגם
 מפאת אי־כשרותם של בעלי התביעות ועושי הפעולה. והוקל לתקציב הציוני
 והוקל ללבבות כשבהםתדרות הציוגית גבר השכל המעשי והאל־מסלגתי והיא

 הלכה ושיהררה עצמה מכל פעולה כזאת.
 עתה הוזרים ומתתילים לדבר ברצינות על הצורר במתן השכלה
 למבוגרים. ומתהילים — מדניה. יהי כן. תבוא העזרה מדניה. ובלבד שתבוא.
 כי אכן זכתה דניה למה שלא זכו אומות גדולות ועשירות הימגה. בשל מה?
 מהבד דני עונה על כד: ״אומה קטנה אנחנו ואין אנתבו יכולים לזלזל בשום

 פרט משלנו״.
ו של בן דניה תהיה נתלתו של כל מהבד יהודי, כל  ולנאי שהכרה ז
 עסקן יהודי, כל מדינאי יהודי. הן זוהי משמעותה של האמרה העתיקה על ״כל
ם נפש משמע גם ל ת ב ד אותה. וכל י י ק  המקיים נפש אחת מישראל״. ל
 עוד ידע הכלל היהודי לעמוד במערכה על נפשו, על קיומו הקיבוצי, היה דבר

 ד

 ״השכלת העם״ — על ידי תלמוד תורה ;קטנים וגם לגדולים, לכל הגדולים,
 לכל אהד לסי כות קליטתו — הלק אורגני של היי ההברה היהודית.

. לא רק ענין של חריפות י נ ו י  אבותינו — לימודם היה בשבילם ענין ה
 מות, של ידענות, של עולם האצילות. קודם כל ענין של היים. בין שלמדו ״תיי
 אדם״, בין ששמעו פרק ב״חובות הלבבות״, בין שעסקו באגדה ובמדרש — היל
. הדורות האחרונים התחילו ה ש ע מ  התכוונו לדבר אחד: ל ה י י ם. הלכה ל
 מוצאים סתירות ביי ״התורה״ ו״החיים״. בהכרתם של הדורות הקודמים לא היה
 מקום לסתירה. מן הלימוד נדרשו תשובות לצרכי החיים, של הפרט ושל הכלל.
 העבודה התרבותית שמדברים עליה ע ת ה — לאילו צרכי־היים היא עונה,
/ היינו  לאילו צרכי־היים היא מתכוונת לענות ? מדברים על תרבות ״טהורה,
 שהיא ״למעלה״ מן הענינים השנויים בחיינו במחלוקת, שהיא הפשית
/ שהיא מבקשת את ״פיתוה האינטלקט״ לשמו ואת טיפוח ההנאה  מ״טנדנציה,
 האמנותית קשמה. אינני מעיז לזלזל, חלילה, ברברים החשובים האלה, אך אני
, יש בהם כדי ד ב ל  מרשה לעצמי לפקפק אם אלה כשהם לעצמם, אלה ב

 לעשות את השכלת הרבים הלק אורגני של היינו.
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 ומשום שמביאים למופת את דניה לתיבוד נאצל ואל״מגמתי, דואה אני
 לומר: השכלת העם המהוללת באמת בדניה איננה חסרת מגמה אלא שהיא
 מגמתית במידה מרובה. עקרונות לאומיים ובידלאומיים, סוציאליים, מוסריים
 ודתיים מוגהים ביסודה. וגרונטוינג, אבי השכלת העם בדניה, הוא שהגיע
 למפעלו החינוכי מתור ה ר ד ה מ פ נ י ה ש ת ל ט ו ת ה ש ל ג ר 5 נ י ה על העם
ו של העם הדני. ולשם כד ת ו א מ צ  הדני הקכן. הוא נשא את נפשו לביצור ע
 צריד היה להיאבק עם דלותו, לשפר את הקלאותו המפגרת, לשהרר אותו
 משיירי הפיאודליזם, לעודד את הכרתו הלאומית. ואת אלה לא ניתן לה&יג
 בלא לגייס את מלוא הכוהות הרוחניים הספונים באכר הדני, בלי פעולה

 מתמדת ושיטתית של השכלת המונים.
ו אין לעקור את הפעולה התרבותית נ ל צ א  על אתת כמה וכמה ש
 משדה המערכה של האומה על קיומה ועל חירותה, ומן המאבקים הפנימיים,

 הכלכליים והסוציאליים והרוחניים, הפרושים על פני שדה זה.
 וגם התנועה הלאומית שלנו, יותר מכל תנועה לאומית אתרת, זקוקה
 לגיוס מלוא הכוחות הרוחניים של ״כל נפש״ בעמנו. הן הסדים אנו כמה אטרי־
 בוטים יסודיים של חיי אומה. ואת החסר שלנו — בחומר, בשלטון עצמי, בהוק
 ובמשפט — עלינו למלא בהכרה וברצון, היינו: בהכרתו של חפרט וברצונו
 של הפרט ובנכונותו הנפשית של הפרט להיות חלק מן הכלל. וזה הן מצריד
 פעולה תינוכית דרוכה ומתמדת. הן גם בארץ אין אנו עדיין אלא שברי עם,

 אשר באופן הטוב ביותר הם מבקשים להתאחות ואינם יודעים כיצד.

 לפני עשרים וחמש שנים, בשלהי המלהמה הקודמת, ביקשתי להגדיר
 את תפקידיה של תנועת הפועלים הארץ־ישראלית ״לקראת הימים הבאים״,
״ — לא ברכה בלבד היא אלא צו. במידה  ואמרתי: ״וכל בנלד למודי ה,
 שנתקדם במילוי הצו הזה תלוי לא רק מצב תרבותנו, כי אם גם שאר הצדדים

 של הניתנו. אך עדיין רחוקים אנו מקיום ציווי זה.
 ואף על פי כן תמוה בעיני כשאני שומע מציעים הצעות ומתכנים תכניות
 כאילו באים לפעול1 בחלל ריק, כאילו לא עברו על הישוב עשרות שנות גישושים
 וחתחלות ומעשים. בכמה וכמה צינורות נעשית הפעולה התרבותית בישוב.
 אנהנו בוכים על דלותה ההמרית, עתים אנתנו מצטערים על דלותה הרוהנית.
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 אך האם מסגרת הדשה תמלא את הסרוגה בלי שנדע כיצד מסלטים א1תה מן
 העניות ומה העשירות הרוחנית השמורה אתנו למענה י

 הפעולה התרבותית העברית אין ברשותה מה שיש לאהרים. אין לרשותה
 הפילם, אפשר הוא סותר מה שהיא מבקשת לבנות. וגם הרדיו איננו לרשותה.
. והמדברים י מ ו א ו ל י ד ו ר נ ן ל י א  יש לנו פירורים של רדיו ממשלתי ו
. לפיכד רואה אני להבליט ת ו א צ ר ה  על השכלת העם מתכוונים בעיקר ל
, שתשיבות תינוכית ם י ל ו י  שני סוגי פעולה שהתפתחו בארץ במיוחד: א. ט
 גדולה נודעת להם, וב. מה שקוראים במונח לועזי ״סמינרים״, היינו: מפעלים
 ארעיים לשם לימוד מרוכז. ״הבחרות הסוציאליסטית״ היתה, כמדומני,
 הראשונה שערכה מפעל לימודי כזה, והנםיון נקלט ו״הםמינרים״ נעשו הלק מן

 ההני ההינוכי והתנועתי של ציבורנו.
 מפעלים אלה ראויים להתבוננות ואפילו לחקירה רצינית. ש. צמה פוטר
 אותם באמירה שאין לומדים בהם לחשוב אלא ;האמין במה שאומרים. אין אני
ת הנכונות שבאמירה זו׳ אד נראה שאין ד י  רואה עצמי מוסמך לבדוק את מ
 היא הסרת יסוד. אלא שאמת־מידה זו בלבד אינה מספיקה, לדעתי, להוצאת
 פםקךדין. אכן, יש לקבול על מיעוט חמהשבה הביקרתית בקרבנו, יש להצטער
 על ״אדיקות״ הדישה הפושה אצלנו והיא מחנכת לאטימת אוזן מפני כל דבר
 ״מינות״, יש ללמד להבתין בין עיקרי אמונה גדולים לבין קליפות ויש אף
 להסיר את העטרה מלמדנות־בוםר ומםפיחי־תורות תופפים, אך אין לפסול
 ערכה של פעולה תרבותית בגלל זאת בלבד ששולט בה ״אני מאמין״. רשאי
 אתה לשלול כל דוגמטיות, רשאי אתה להכריז על האופי הדוגמטי של שיטות
 תינוד מסוימות׳ אד אין אתה רשאי שלא להכיר כי גם היבוד דוגמטי — תינוד
 הוא. ואין התנגדותנו לאמונות שהן תפלות בעינינו צריכה להביא אותנו לידי
 כד שנהיה שוללים את עצם יסוד האמונה — בציונות, בסוציאליזם, בהומניזם,

 במדע או בדת — בהינוד האדם.
 ותורשה לי הערה צדדית בדבר שאני נוגע בו, למען הדיוק. הרקטור
 הזכיר לטובה את ״ירה העיון״ של הםתדרוודהעובדים. ודרד אגב הדביק לו
 תו ״מפלגתי״. לא הייתי בא לערער על כד אילו היה תו זה הולם את המפעל.
 אינני רואה כל גנאי בתואר זה כשלעצמו, ולנאי שמפלגות שלנו יע&ו מה
 שעושות מפלגות באנגליה, למשל, המקיימות ״בתי־םפר״ של קיץ או של חירף
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 להשכלת הבריהם, צעירים וקשישים. אך מן הראוי שבמקומות שמתחנכים על
, לבין מפלגה. לא מםלגה הקימה  דיוק במונחים יהיו מבהינים בין ״ההסתדרות,
, כי אם ההסתדרות, והענינים שנלמדו בו היו לא עניני מפלגה, ,  את ״ירה העיון,
 כי אם עניני כלל האומה וכלל הפועלים. והלומדים והמלמדים בו היו אנשי

 מפלגות שונות ובני־בלי־ימפלגה.
 ואגב אומר שבעולמנו התרבותי קיימת נטיה לפטור ענינים רוהניים
. שמא כדאי לבתק אם אין יש שהיצירה ,  בכוהו של תואר זה: ״מפלגתי,
 הרוהנית של האומה בותרת עתים לזרום לאו דוקא באפיקים המקובלים ואיגה
 נרתעת אפילו מאפיקים ״מפלגתיים״. אביא רק דוגמה אתת: בימים שלאהר
 משבר אוגנדה היו להסתדרות הציונית כמה כלי־מבטא שלה, אולם המתשבה
/ של כת קטגה בארץ־ישראל,  הלאומית היוצרת זרמה דוקא בציגור ״מפלגתי,
. יתר על כן: כל אותם הערכים שגתהדשו באותה ,  בעתון ״הפועל הצעיר,
 תקופה קצרה של ״העליה השניה״ ־־־ והם עתה ערכי יסוד של בנינגו — נוצרו

. ,  לא ב״דרך־המלד,
 הרבה הצעות הוצעו כאן. לא אדון בהן. כי השאלה המטרידה אותי היא:
י המקיימים? בעולם הפדגוגי נשאלת השאלה: מאימתי מתהילים מ י ל  מ
 בהינוד הילד. ויש תשובה לכד: מהוריו, לפני נישואיהם. וכשאני שואל את
 עצמי: מהיכן מתחיל הינור ההמונים ? אני עונה: מהיבוד המהנכים. השיטה
 הדנית קבעה כלל, וכמדומני שהוא כלל ראשון אצלה: שהמהנך יהיה מובן
 להניד. לשם כד, מובן, צייד הוא שיבין להניד. אף על פי שיש להשוב כי
 מרהק הרמה התרבותית אצלנו בין המרצים לשומעים הוא פתות מאשר בין
 המרצה הדני לשומעיו, אין לי הבטחון כי קיים אותו השיתוף הנפשי, אשר

 בלעדיו לא תתואר הבנה הדדית.
י כ ו ב נ ה ל ר ו מ  הרקטור אמר כי האוניברסיטה צריכה ליתן את ה
. יהי רצון. כולנו זקוקים לו והאוניברסיטה עצמה לא פחות מכולנו. ן מ ז  ה
 אד איני יודע אם אמירה זו משאלה היא או בטחון. אם בטהון — מנין ז הן
 אין אנו דורשים זאת מן הטכניון, ממכוךזיו. משמע שעבודת המהקר המדעי
 בלבד — עם תועלתה המעשית וחשיבותה העיונית — אינה מספיקה כדי
. ם י י ת ה ו ב י ת נ  להדריכנו במדבר התיים. האדם העברי בארץ שואל ל

ה יש בכוהה לענות ז מ צ י ע נ פ  האס האוניברסיטה ב
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 דור זה נקלע יותר מדורות קודמים בין הפקרות לבין קבלת עול מצוות.
 לא יקומו תיי עם מן התרבות בלי שהפרט יקבל על עצמו מרצון ת ו מ ר ו ת
ם גדולות. בדורות הקודמים היה אדם מישראל שואל מה הובתו לאלוהיו י י  ח
 או למצפונו. מימי ביל״ו התחילו שואלים: מח חובתי ל ע מ י — ואעשנה.
ת י ד ו ה ה י ק י ת  התשובה היתה אטית ביותר• אד מאז ועד היום נקבעת א
ה אשר בלעדיה אין כל החלום הציוני אלא פרה של נייר. זה ששים ש ד  ה
: התנדבות ת ו ב ד נ ת ה  שנה אנהנו הולכים ל״הדר״ ללמוד את תורת ה
, הגענו אל הקרן הקימת  בממון ובנפש. מן הקערה למען ״ישוב ארץ־ישראל,
/ ממתן תרומה להכרת , ו״מגבית ההתגייסות,  וקרךהיםוד, אל ״כופר הישוב,
ן והתנדבות בגוף ובנפש היא ההיחלצות לקריאת האומה, לקריאת ה ב  ה ו
 האדמה לעבדה ולשמרה, ההתגייסות מרצון. יתכן שלאחר שנים יכירו כי

 T ד

 הציונות נתנה לעם ערכי חיים וערכי מוסר חדשים, או שהביאה גדולה ותחיה
 לערכי־קדומים גנוזים. האם איש המדע הוא ההולד בראש המחנה?

י ג ו  ונוסף לשאלה מי נמי, אשאל גם: במה? יפה דובר פה על ה
. ובעיני זו מן ההצעות התשובות ביותר: לא שמיעה פאםיבית לדברי ד ו מ י  ל
 המרצה, כי אם לימוד פעיל בהסתייעות חברית. וכזאת הן היתה גם דרד
 הלימוד העממית בישראל בשלשלת הדורות. אד לחוגי הלימוד בימיגו נוסף
. ולא ר פ ס  קושי הדש אשר קודמינו לא ידעוהו: החוג הלומד מעצמו זקוק ל
 לספר של עראי, אורח־פורח. לקודמינו היו ספרים קבועים, מקודשים: אם

. מה יש לנו? , / ואם ״מסילת ישרים,  משניות, ואם ״עידיעקב,
 וכשאנו באים לבני־אדם ואומרים להם: תלמדו, אין אנו יודעים לאמיר
 להם מ ה ילמדו. הן ספרות ההשכלה (שכולנו שתינו ממימיה ואין אנו רשאים
 להיות כפויי־םובה לה) היא עתה בשבילנו הומר היסטורי ולא ספרות חיה.
 על אתת כמה וכמה שהיא לא נתנה לנו ספר שדור זה יראה אותו כספר

 בשבילו.
 היו ימים ואהד־העם קבל ש״עס הספר״ אנתנו, ולא עם ספרותי. והנה,
 הדלנו להיות עם הספר. אפשר אנהנו עם ספרותי, ולא בעלי ספרות אתת,

ה םפרויות׳ אד עם הספר איננו. מ  כי אס בעלי כ



 אדמה לעם ורוח לעם
 (בכינוס הקרן הקימת בירושלים, י״א בתשרי תש״ד)

ם הקרן הקימת לבי נויקפני. הקרן הקימת ש  בשעה זו שאני בא לדבר ב
 אינה מוסד צייני בלבד, היא אהת היצירות הגדולות אשר עם ישראל יצר
 בדורית האהרוניס, הברו בה כמה ערכי יסוד של תנועת תקומתנו. ואף על פי
. ה מ ש  שאגי רגיל מנעורי לדבר על הקרן הקימת, מתקשה אני כשעלי לדבר ב
 אינני יכיל לשכוח כי במסיבה זי תםרים אנו את האדם אשר כולגו
 ראינוהו כדיבר המוםמד של הקרן הקימת, ולא של הקרן הקימת בלבד, אלא
 של הציונות כולה, בראשוניותה ובשלימותה. זאת הפעם הראשינה שאנשי
 הקרן הקימת נפגשים עם אנשי הספרות והאמנות וההיראה כשאין אתם
, אשר זכות־ראשינים שלי הפפה על דיבורי ועצם ן י ק ש י ם ו ם א ת נ  מ

 הופעתו הגבירה אמונים וגשרה גשרים.
 וקישי ניםף הוא לדבר אל אנשי הרות. לא קל לתביע את הקשבתם.
 הן את אנשי הרוח מבקשים אנו לראית כתיבעים, וקשה לדבר אליהם כאל
 נתבעים. מי הוא אשר יבוא להיכיח את המוכיהים — וישמעו לי ל אד העובדה
 שהקרן הקימת ראתה צירך בפגישה ושאנשי הספרות והאמנות וההיראה נענו

 להזמנה — אימרת משהו. וכד אני מפרש פגישה זי:
 ארצנו קטנה, וארצנו העברית קטנה הימנה. וארץ קטנה זי מצויים בה
 מרחקים מרובים, העילים הרבה על שטהה של הארץ. המרחקים הם פנימיים,
 בקרב הישוב. יש מרחקים בין מאמינים לכיפרים, בין קריבים לאדישים, בין
 מקיימי מצוית ופירקי עיל, בין מתנדבים לשתמטנים. ולא רק אלה, יש מרהקים
 גם בין העישים במלאכה הנתונים בפינית שינית של הבנין, מרתקים בין אחים
 היינקים לכאירח מקרקע אחד ומהזין אהד. קיימים מרהקים בין מה שנעשה
 בצמריתיו של המפעל הצייני, המדיני אי הקרקעי, לבין האנשים המקיימים

 את הציינות בגופם, בשדה אי בקתדרה, בכביש אי בעתינות.
 הרבה תקלות גגרמית לנו בשל המרחקים האלה. הרבה אי-הבנית, הרבה
 טעויות, הרבה צער. ויש צורר רב להתגבר על המרחקים. ופגישת הקרן הקימת

 עם אנשי העט והמכחול אף היא מתכוונת לגשר גשרים.
ה נ י  שלא לתת מקום לטעות אומר מראש: הפניה אל איש חרוח א
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 לשם ״הזמנה סוציאלית״. אין הכננה לראות את איש הרוח כמוציא לפועל
 פקודות או הוראות של ממונים עליו. מימים קדומים זכור לנו מעשה בהזמנה
, אשר הוזמן לקוב, והתוצאות, כידוע, היו ם ע ל ב  סוציאלית: המעשה ב
 מפוקפקות. גם מוכר לנו היחס היהודי המתבטא בניב העממי: ״קדיש שכור״.
 אין אמונה שהקדיש השכור פותח שערי חסד. ואין לי כל רצון לראות את
 הסופר העברי כמי שמעמיד את כתיבתו לרשותו של איזה מנגנון פקידותי.
 לא שאני רואה פהיתות כבוד לסופר ולאמן שהוא ממלא תפקידים מעשיים
 בתנועה, ולא שהתנועה אין לה דרישות אל הסופר ואל האמן כאל אזרח בעמו.
 גם את גדול המשוררים העברים רתמה הציונות בשד״רות ולא חששה, ולא
 ראתה בכד פגיעה, על אפם של האיסטניסים. עם עני ואביון אינו יכול לשחרר
 את בהיריו משליתויות, ואם הן עגומות. אולם את הסופר, כיוצר, רוצים אגו
 לראות לא כנגרר, כי אם כהולך בראש. רצוננו לראותו חש את צרכי החיים
 של האומה, גם לפני שאנשי המעשה מוצאים את המעשה הדרוש ואת המלה

 הנכונה.
 במסיבה זו אין צורד שאזכיר מה חלקה של הספרות העברית — גם
 בשעה שלא ידעה את פשר הלומותיה — בתנועת התקומה העברית. אין צורד
 לספר מה היה בשביל הציונות ״אהבת ציון״ או בשביל המגמה הקרקעית
 ״שירת הזמיר״, או בשביל תנועת ההתגוננות ״בעיר ההרגה״, או בשביל
 העליה השניה ״מכאן ומכאן״. כל אלה לא נכתבו לפי ״הזמנה סוציאלית״. לא
 היה כלל מי שיזמין. הם נכתבו לפי הזמנה אחרת, גדולה יותר, לפי הזמנה
 שנבעה מנבכי הנפש של היוצר. ואלה היו נבכי הנפש של האומה. רצוננו
 לראות את הסופר העברי בחיי היצירה של הדור, כשם שראיגו את יל״ג בדור
 ההאכלה, את ליליגבלום בחיבת־ציון, את יעבץ לגבי הציוגות הדתית ואת

 ברנד בתגועת העבודה.
ת — שמא נראה אותה כ נ ו ת נ ת ו ע ב ו ת  רואים את הקרן הקימת כ
 אוםישקין היה אומר כי יותר ממה שהילד נותן לקרן הקימת, הקרן הקימת
 נותגת לילד. ואמרה זו צודקת גם עתה כשפרוטותיהם של ילדי ארץ־ישראל
 כבר מצטרפות להשבון נאה, השבץ העולה אולי על מה שארצות מפורסמות
 בציונות היו נותנות לקרן הקימת. אכן, הקרן הקימת נותנת בלב הילד עולם
 מלא אשר היךערכו לא ישוער. היא קושרת אותו עם אסיו, עם ילדי ישראל
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 בעולם כולו, היא מהברת אותו לאומתו, היא מטפחת בו את הוש הנתינה, היא
 נותנת לו חזון מולדת, תקוה ואמונה. האין אנו רשאים לומר כזאת גס לגבי

 הסופר העברי ?
 כל אחד יודע כי הקרן הקימת גואלת את האדמה ומעמידה את העובד
 העברי על הקרקע. לא כל אחד יודע וחש שהקרן הקימת בעשותה זאת, גואלת

 את ה ר ו ה העברי ומעמידה א ו ת ו על הקרקע.
 כדי להוסיף ממשות להרגשה זו, אפשר שהיינו צריכים לערוך משהו
 יותר ממשי מכינוםים, למען הוסיף מדאה״עיבים להלך־הנסש. ואכן, היינו
 ברצון מעלים את המתכנסים ל״רמים״, הנקודח חחדשה בהרי נפתלי,
 המשקיפה על פני עמק החולה׳ או מסיעים אתכם דרומית מבאר־שבע. רק לפני
 שנים מועטות היתד. הגיאוגרפיה הציונית כולה מסתיימת עם באר״טוביה,
 כתהום הדרומי של המולדת. מאז ועד היום זזנו כלשהו, לא הגענו לכלל
 שטחים רצופים/ אד תקענו יתדות. מבאר־טוביה ש״בקצה הארץ״ זזנו לא
 רק לעזה. גם עד באר־שבע, בארו של אברהם אבינו, הגענו. וזזנו גם אל מעבר
 לבאר־שבע, למקומות שיצחק אביני הפר את בארותיו, אותן הבארות אשר
 הפלשתים היו סותמים אותן, ויצחק ואנשיו היו שבים וחופרים, ולפיכד נתנו

 להם שמות הראויים גם לזמננו אנו: ״ע^ק״׳,,שטנה״.
 ברצון היינו מארחים אתכם במקומות הספר שלנו, שיש בהם להרהיב
 את דעתו של אדם מישראל, אך עיגיכם הרואות, כי גם למקום קרוב יותר —
 ל״כפר־עציוך המחודש — לא ניתן לנו להסיעכם. אכן, גם זהו שיעור•
 הסתכלות ציוני. יש גזירות גדולות ויש פגיעות קטנות. ובמקום שתוהמים לנו
 ״תהום מושב״ במולדת, מה יש להתאונן על מניעת כינוס או על הטלת איסור
 על טיולים לגוער במקומות שעין רעה שולטת. אד גם הפגיעות הקטנות

 מלמדות ומזכירות לנו את אשר אנו עשויים לשכות.
 אני מזכיר זאת, אך לא אתעכב על כד. כשם שלא אתעכב על השטנה
 המקיפה אותנו ומבקשת לתת לשמצה את טוהר מפעלנו, בשעה שרבבות בנינו
 יצאו מרצונם, מתור התנדבות ולא לפי צו שלטון, להילהם באויב. אין אנו
 מתכנסים כאן לשם מתן פורקן לרגשי זעם נמרי, כי אם לשם ה ת ג ב ר ו ח

 של ממש על גזירות ופגיעות.
 הרבה תנועוח-שחרור לאומיות נתיםרו בקיפוחיפ ובגזירות ובפגיעות,
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 אד הן די להן בזעם ומרי ושבירת כבלים. הן לא ידעו מה זה גורל עם בךבלי-
 אדמה, ולא טעמו את טעמה של ״גאולת אדמה״ באותם תנאים מיוהדים שבהם

 ישראל גואל לעצמו את אדמתו.
 במערכת המאבק הציוני יש לה להתאתזות הקרקעית, להיאבקות על
 ההתאתזות הקרקעית, מקום שלה. ההתאחדות הקרקעית היא היוצרת את
, את הטיפוס חאנושי ם ד א ן למאבק המדיני והיא גם מצמיחה את ה ד ס  ה

 המסוגל באפיו וברוחו להיות נושא ההיאבקות וההגשמה כאחת.
 וענין האדם אל יהיה קל בעיניכם, הרבה הקלו אצלגו באדם גם מומהים
 וגם מדינאים׳ אד אין תנועה מגיעה למטרתה אלא על ידי אדם. אנו זקוקים
 לאדם היודע לא רק להילהם מעל בריקדות או ״לתפוס״ סיטואציה פוליטית,
 ואפילו ״לארגך. הציונות זקוקה בהגשמתה לםיפום אדם שיש בו מזיגה בלתי•
 מצויה: יסודו כבוד אנושי, המביא אותו לידי התמרדות בשעבוד ובהשפלה.
 אדם כזה הי את היי עמו בעולם ויודע להתגונן מפני עוול
 ולהתקומם נגד קיפוח, ועם זאת הוא איש בנין במלוא המובן, איש ההתמדה
 וקשיות העורף, איש הפעולות הקטנות יום יום, כל ימי הייו, איש אשר ידיו
 לא תרפינה נוכח ההפרעות והתקלות. עליו, על אדם זה, שומה לההזיר לאומה
 את אבידתה, את האדמה, את הכלכלה הבריאה, את התירות המדינית, את
 התרבות העברית, את כבודה אשר גלה ממנה, בעיני עצמה ובעיני זרים.
 בעולם הגדול די לו לאיש־צבא בסגולותיו הצבאיות ואין דורשים ממנו יותר.
 מן האדם היהודי, בן צבא עמו, נדרש הרבה יותר. עליו להיאבק עם השממה
 ועם הסלע, עם הביצות ועם החולות, עם ההתקפה מן המארב ועם הגזירה
 החוקית, ועליו להיאבק גם עם חוסר תרבות וגם עם תרבות אויבת לעצמותו,
 ועם טמיעה שהדרה לעצמותיו שלו. בלי שיהיה לנו אדם אשר כזה לא יעזרו
 לנו גם סיטואציות פוליטיות נוחות, ובלעדיו לא נוכל לעמוד בסיטואציות
 הקשות אשר בחן אנו חייבים לעמוד עתה, ומי יודע עוד כמת זמן. ואדם כזח
ץ יצמח. אדמת הקרן הקימת מגדלת לא רק חיטה ושעורה וירקות ר א  מ
 וסירות: היא מגדלת גם את האדם הזה. וראוי שנחשוב, מה היה גורל תנועתנו
 כולה אילמלא היה לה זה הלוז שבשדרה אשר איננו נשרף באש ואינו

 נימות במים.
 ידענו את הנוער העברי על התלהבותו ונכונותו למסירות נפש, אד
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 ראינו אותו גם בהתפוררותו ובהתפזרותו, בהיותו נישא עם כל דוה, בהיותו
 מוקסם מכל מקםם־שוא. ורק אדמת ארץ-ישראל, ובפירוש: אדמת הקרן
, רתמה אותו בצבא־החלוץ של האומה, העומד ק צ ו  הקימה — עשתה אותו מ
 בשורה הראשונה של מלהמת ישראל על קיומו, מחניתה ועד ורשה, ועד כל

 מקום שבו נאבק ישראל על הייו ועל נפשו.
 הציונות היא האוטופיה היהודית. אוטופיה גדולה ומורכבת אולי יותר
 מכל אוטופיה חברתית אחרת, כי בכלל חלונה גם עיקרי האוטופיה הסוציאלית.
 האם לא אוטופיה היא להפוד את היהודי, כפי שהעולם רגיל לראותו, מן
 ה״יריד״ ומן הבורסה ומחצר ה״פריץ״, לאיש העבודה והאדמה ? והן כבר צומה
 אצלנו טיפוס זה, של מבוגר וגם של נוער, הנראה לד כגוש קרקעי, המאחד
 בקרבו את ההתמדה והרצינות והעקשנות של איש־קדקע מדורות עם ההשכלה
 השימושית, אשר רק מדינות־התרבות המודרניות יודעות להנחיל להקלאיהן.
 זו בלבד יש בה מהתגשמותה של אוטופיה. ומי שרואה לפרובלימטיקה הסו־
 ציאלית של העולם במלוא חומרתה, אי אפשר לו שלא יכיר כי בלי שיקום
 אדם זה, בלי מזיגת איש־הרוח ואיש־העבודה לטיפים אנושי חדש, ספק אס
 יהיה לה קיום לאותה חברה מתוקנת, אשר אליה האנושות נכספת ואין יודע

 אס היא מתקרבת אליה או מתרתקת הימנה.
 אוטופיה היא ההגנה היהודית. התגוננות מעטים מפני התקפת הרבים —
 סיכוייה טרגיים למדי. תוצאותיה, כרגיל, יותר מוסריות מאשר בטחוניות
 ממש. יש בה יותר מן ההתמרדות היהודית כנגד מרי גורלה, מאשר כוה ממשי
 לשיגויו. ואוטופיה היתה גם ההנבה היהודית בארץ־ישראל. אולם כשאנו
 שומעים את השטנה עליה, עם שאנחנו מבחיגים בה צלילים ידועים לגו
 מארצות אחרות, אי אפשר שלא בשמח כולנו כאן להודאה במציאותו של
 כוה עברי, אשר אפשר להעליל עליו ולתלות בו כלבות זרות, אך אי אפשר

 להתעלם ממבו.
 אוטופיה היא הדיבור העברי, אוטופיה היא ספרות עברית היה שאיבה
 עבין לקצת משכילים ותלמידי־הכמים, כי אם ספרות לאבשי־עבודה, לנשים

 ולתיבוקות, ספרות שרבבות בזובים ממנה. ממבה בלבד.
 ואוטופיה היא לבוא לארץ אשר בעלוה בעלים ולגאול את אדמתה
 בכסף. לא קשה להוכיה שדבר זה הוא למעלה מן היכולת, בפרט מיכלתו של
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 עם שאין לו שלטון ואין לו קופת־שלטון, וכל מה שהוא מבקש לעשות אינו
 ניתן לו לעשות אלא בנדיבות־רוח.

 ואוטופיה על גבי אוטופיה היא אדמה הנגאלת לא בכוח יצר־הקנין
 ותאות הרנהים של הפרט, כי אם אדמה הנרכשת לא לשם רוח והיא קנין
 האומה ונקנית בפרוטותיה של האומה. כיצד זכתה הציונות, כמעט שלא מדעת
 בעלים, בערך סוציאלי זה, אשר בדרך כלל אין העולם מגיע אליו אלא דרך
 נתלי דם ן ודאי, יש פסוק בתורה: ״כי לי הארץ״, והיה פרופיםור למתימטיקה1,
א ל מ ל י  שהיה בו ניצוץ משל האוטופיסטים הגדולים, והיה הרצל. אך א
? אילמלא ך כ ם ל י כ ו ו ז נ י י ם ה ו ל , כ ת י ר ו ט ס י ן ה ו צ ר ־ ת ע  ש
ו של הרצל, כלום ח ו ר ר צ ו ק  נוצרה הקרן הקימת בקונגרס החמישי, ב
 היתד, נוצרת בששי, בקונגרס של אוגנדה, או בימי הקטנות של יורשי הרצל,
 או בימי האידיאולוגיה של ״היזמה הפרטית״ ז יצירת הקרן הקימת היה בה
 נצהון לשר־האומה, נצחון החשבון הלאומי הגדול על פני ״התשבונות״

 החולפים, נצחון האוטופיה על ״השכל המעשי״.
 אל נרמה את עצמנו. הן כמה מטובי הציונות חשבו כי הפסוק ״והאדמה
 לא תמכר לצמיתות״ הוא טוב לתעמולה, אד לא להנהלת עסקים. והן מטובי
 הסופרים העברים, במיטב הבמות הספרותיות, כתבו וטענו לביטול העיקרון
 הבלתי־מעשי של קנין לאומי בקרקע והיו מסבירים איזה עסק טוב היתד.
 הקרן הקימת עושה אילו היתה מוכרת את קרקעותיה ומשתמשת ברנהים לשם
 קניות הדשות. עתה, לאהד כל מה שראינו במו עינינו, לאהד שנוכהנו כי
 דרכו של ההון הפרטי למשיד ידו מן האדמה בשעה שנראים לו םיכויי־מתיס
 טובים יותר ממקום אתר, ואף אינו נרתע מהםגיר אותה לזרים, ובכמה מקרים
 הקרן הקימת נקראת להצלה — עתה אפשר יבינו גם אגשי־מעשה וגם אנשי-
 דוה, עד כמה מותר לאומה להפקיד את עתידה הקרקעי בידי יצר הרנהים.
 ואפשר גם יבינו מה היה לו לחלום החקלאות העברית, הקלאות ממש בידים

 עבריות, אילמלא האוטופיה של קנין לאומי בקרקע.
ן מ ז  אולם שני פגמים קשים מלוים את כל האוטופיות שלנו: האיתור ב
. כל תולדות הציונות רצופות איהורים, הממלאים אותנו ף ק י ה  והצמצום ב

 1 [הוא פרופסור צבי שפירא]
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 בושה וכלימה. על איחורינו בעבין הקרקע בלבד אפשר לכתוב םפר מזעזע.
 ואולי היתד״ האוניברסיטה מקציבה סטיפנדיה למי שיתקור את תולדות
 רכישותינו הקרקעיות, אפשר היינו לומדים דבר־מה. אין אנו יכולים עתה
ד אנו פועלים בימים ש״הםפר הלבן׳, שולט — צ י  להרבות דברים על כד, כ
, יתדות. ואפשר לשער  סוף סוף קפצנו אל מאחורי באר־שבע ותקענו שם ג
 באיזה כספים תקיעת־יתדות זו עולה לנו. והיודעים אתם שלפני 40 שנה,
 בימים שאוםישקין עשה בארץ, בימי ״הכנםיה״ המפורסמת בזכרוךיעקב,
 הובאה לפניו הצעה של רבע מיליון דונם בבת אתת, ובתמישה פרנק הדונם ז
 היודעים אתם מה זה מחיר של חמישה פרנק לעומת המחירים שאנו משלמים
 עתה, לא רק ביהודה ובשרון, כי אם בחולות המדבר ? מה שחחמצנו אותה שעה

 אנו מצווים למלא באיחור רב, בעמל של שנים רבות ובכספים עצומים.
 וכלום לגבי קרקע בלבד אנו מאחרים כל ימינו? האם אין כל אחד
 מאתנו כואב עתה על כל ספינה, שיכלה לבוא ולא באח? אפילו אדם
 כאוםישקין, מתיד רצון לזרז את ענין הקרקע, היה רגיל לאמור: יהודים בשביל
 ארץ-ישראל תמיד יהיו, קרקע לא יהיה. וזאת אמר אדם שבא מקרב יהודי
 רוסיה וראה את הגלגל אשר עבר עליהם! הן כל תולדות הציונות היו אתרות,
 ואפשר כל מזלה של הציונות היה אחר, אילמלא נסתם בפנינו מעיךברכה זה
 של היהדות הרוסית. ואף על פי כן יכול היה אוםישקין לאמור שאין לנו
 לתשוש: יהודים יהיו תמיד. עתה לא נרגיע את עצמנו במימרה זו. כל דור של
 עליה שמתעכב ואיננו עולה, הרי הוא הסר לארץ. השואה העוברת עתה על
 עמנו איננה פוגעת רק בטבותים וכחנוקים, כי אם מקצצת את האומה כולה,
 את יכלתה, את כוה יצירתה, את מקומה בעולם. ומי יאמר לנו עד היכן קיצוץ
 זה מגיע. ודאי, עוד יש יהודים ואין אנו עושים, חלילה, הפליה בין שבט לשבט,
 מבתינת ערכו. מי יאמר לנו היכן גנוזים זרעי עתידנו. אד מבחינת ההגשמה
 הציונית ל א ל ת ר אי אפשר שלא נבדיל בץ היוצאים למערכה לבין היושבים
 אל חכלים. ואחינו בארצות ההשמדה הם הם אשר נתנו לנו את הישוב הזה

 בארץ ואשר מחם ציפינו להיליהבונים.
 אנחנו, נאמני ציון, רואים עצמנו נעלים על אלד, אשר לא נתנו ידם
 לציון. אבהנו גאים שהלקנו לא היה עם התועים, עם קטני־אמונח. אד חאס לא
 שבעים ושבע חטאנו אנחנו שראינו את האור והיינו במאהרים? אנהנו
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, אך האס ה כ ל ה י ל נ ו י ם צ ז י ל מ י נ י  מתקוממים כנגד המכריזים על מ
ו ה ש ע מ י ל נ ו י ם צ ז י ל מ י נ י  לא נהגנו כולנו לפי מ

 מעולם עוד לא נתגלתה האמת של הציונות כמו בשעת שואה זו, ומעולם
 לא הוכתה הציוגות כאשר הוכתה עתה, עם השמדת הגולה היהודית באירופה,
 עם הישארותנו אנו ,,שארית ישראל״. עכשיו, רק עכשיו, יודעים אגו מהי
׳ היו בשבילנו לפנים  משמעותו האכזרית של ניב זה. גס ,,עשרת השבטים,
 מושג דומגטי, גוגה אך צודדרלב. מאז נקרעה מעלינו היהדות הרוסית הרי זה
 בשבילנו מושג חי, שותת דם. בגורלו של דור אהד עלה להיות את כל אלה
 לתומם — חאס ספרותנו כיום חיה את גורלנו זח, את אסוננו ואת מפעלנו ז
 האורגת היא את המסורת ההירואית של ספרותנו? אין דרכי להתגעגע על
/ אולם עינינו אל השיאים של ספרותנו, ואגו גכםסים  ,,הימים הטובים ההם,

 לראותם לא רק בעבר, כי אם גס בהווה, הולכים אנו בקרב.
 הרעיון הציוגי גת קל מראשיתו לא רק במפריעים היצוגייס ולא רק
 בהשקפות שוללות. הוא נתקל קודם כל בליקוי הושים. המלחמה הגדולה היתה
. הייליה של הציונות נאלצו להיאבק עם האדם היהודי ועם ת י ב  לנו מ
 מושגיו האנושיים, עם דבקותו בגולה, שלא רצה לעקור ממנה עד שנתמוטטה
, אשר הוציאו אותו אל מחוץ לעולמנו, עם המעשיות  עליו, עם ״השבונותיו,
 היהודית ועם הרוהניות היהודית, אשר שתיהן עשו יד אתת כגגד האוטופיה
 הציונית. ובארץ גופה עשתה הספקולציה היהודית שמות וביזבזה ממון
 ישראל לאין שיעור, העבירה אדמת ישראל לידי נכרים והחריבה את קיומן
 של אלפי משפתות בארץ ובגולה. הציונות, אשר דרשה מן הצעיר העברי שלא
 ילד ב״גדולות״, שלא יהיה מרדף קרירה׳ שירתום עצמו בעול הקשה של פועל,
 של שומר, של מורה — נאבקה עם דברים שנעשו לנו ״טבע שני״. הציונות
ן הכמוס בנו, שאילמלא היה ז ה הבוי ו ש א ר  ביקשה לשתרר את הטבע ה
 בקרבנו לא היתד, לנו תקנה, וכל ההלומות הטובים שהלמנו היו הלומות
 בטלים. בהיאבקות הזאת שאבנו כות ממעינותיה של הספרות העברית,
 ממעינות קדומים וממעינות צעירים. רשאי אני לשאול: ספרותנו בהווה באיזו

 מידה תרוה היא את שדותינו ?
 לפני 55 שנים אירע מעשה רב בספרותנו אשר כותבי תולדותיה מציינים
 אותו כשלב מכריע בהתפתתותה. נוצר העתון היומי הראשון: ״היום״. ואכן,
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 כנגד התמימות הנאיבית של ״המליץ״ על עולמו הקטן, עולמו של הקורא
 העברי בעיירה, היה עתונם של קנטור ופרישמן עתון אירופי. וגאנתו על כך.
 ומי שהעתונות העברית קרובה ללבו ודאי לא יקפת את שכרו של ״היום״ על
 שיפוריו הטכניים והםגנוניים, על מלתמתו כנגד כמה סימני בטלנות. ואף על
 פי כן רוח קרה מהלכת בין גליונותיו, בשעה שהעתונות העלובה, אשר .היום״
 התקלס בה, היתד. מחממת את לבותיהם של ילדי ישראל ומתוכה קרא להם
 עתידם. ושיטה זו, שבאה להפריד בין ״טוב טעם״ ו״יופי״ ו״כשרון״ לבין
 הרגשת האזרתות בעם ובתנועה הציונית, נתגה אתר כד, בגלגולים שוגים, את
 אותותיה בספרותנו. ד״אםתטיזם האינדיבידואליםטי אשד התנועה הלאומית
 העלובה היא למטה מכבודו, מזה, והעםקנות הציונית אשר ״השקל״ ו״הקוגגרס״
 ממלאים את כל הלל עולמה, מזה — שנים אלה אשר העידו על ניגוד מיוהד
/ בלי  במינו, משלו מימים רבים בכיפה. אפשר להיות ציוני, עסקן ו״דלגט,
 לדעת עברית, בלי כל קשר של אמת לספרות העברית, בלי כל יצירה יהודית
 רוהנית ן ואפשר להיות איש ״עברי״ אשר דבר אין לו לכל האוטופיה הציונית.
 וכרגיל אצלנו, אפנות המובאות אליגו מן העולם הגדול מוסיפות להתקיים גם
 בשעה שבאותו עולם גדול הן הולפות ובטלות. מי שמעיין בספרויות הלועזיות
 הפתוהות לנו — של האנגלים, הרוסים והאמריקנים — ימצא שאסון העולם
 טיאטא במטאטא־השמד כמה אפנות ספרותיות, הוא יראה גלים פורצים של
 פטריוטיזם אמיתי, וניכרים דברי אמת שאינם נכתבים משום ״הזמנה״. אין
 אמנם מחסור גם עתה בספרות עשויה בידים שריה השוק או ההזמנה או
 הפקודה נובע ממנה. אבל מוצאים אנו נהשולים של אהבת־מולדת עזה,
 של הרדה לגורל עם, של מסירות־נפש, של ״באשר תלד אלד״. ואין הדבר
 תלוי בתימטיקה המלחמתית. גם הסיפור על העבר, גם השיר הלירי, גם המסה
 הביקרתית — השעה האיומה היה בהם. האם גם אצלנו כך ? ״בעולם הגדול״
ו ג  מרבים עתה לדבר על יום מהר. הרבה דברים יפים נאמרים. האם גם ל

 הדברים אמורים ? לפני כשבע מאות שנה אמר מקונן עברי:

ד על מא1ר הי1ם א ה כ מ ת  א

 אשר יזרח אל כל,
•/ - ו  •- /׳ •

ך אלי ואלין.  אבל נחשי
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 אלי — כנסת ישראל, אליך — תורת־י&ראל הנשרפת. כד ראה בשעתו
 סהר״ם מרוטנבורג.

 האין הדברים אמורים עלינו עתה? והאם אפשר לנו שלא נהיה את
 זמננו ואת מקומנו?

 יותר מאשר בכל הזמנים שקדמו יש לנו עתה הצורר בהתהברות
 מחודשת, בליכוד מהודש. אני משתמש במונה זה לא במובנו הפוליטי, אלא
 במובן הנפשי: התחברות איש־האדמה ואיש־הרוה, ליכוד מפעל האדמה עם

 הרוה העברית היוצרת.

 עד היכן אהבת י&ראל*מגעת?
 (בעקבות פולמוס של הנובה)

 כולנו, כידוע, אוהבי ישראל. וכולנו, כידוע, נוצרים לשוננו מרע.

 וכשרבנים פוגעים בשני עמודי היינו אלה — אין תימה שיצא עליהם הקצף.

 בעל המאמר הראשי ב״הזמך דק עתה ומצא כי לא ניתנה נבואה לרבנים.
 הוא סבור, כנראה, כי ניתנה נבואה למי שהיו מנהיגי הציונות בפולין. וב״דבר״
 זעק משה פילצר זעקה גדולה ומרה. וא. קמאי השמיע דברי תוכהה. והכל
 בשל הכרוז נגד מגדלי חזירים. הכרוז הפותה ב״ארור״ קדמון, מימי מצור
 הורקנום על ירושלים. מ. פילצר סבור, אמנם, כי ״קללה איננה אלא ביטוי של
, (ומובן, מי בימינו אדם חפשי מאמונות תפלות ויעלה קללה  אמונות תפלות,
 על דל שפתיו?). אד הן ״המקללים מאמינים כי יהיו לקללה תוצאות איומות״,
 ״לפיכך עלינו להוקיע״ אותם. ובדמיונו היוצר נהפכת הקללה מניה וביה
 ל״הרם״ (ומה זה הרם הלא ידוע: שריד מימי־הבינים האפלים!) וכל מגדל
 הזירים נעשה, כנראה, מעין אוריאל אקוםטא. והוא מזדעזע מן הכנבה הרעה
. ״האם אינם מספיקים מיליוני ,  ש״יהודים בני עמנו יהיו מנודים מחברתנו,
 היהודים שמקללים ומחרימים אותם בכל קצוי העולם״, שרבני ישראל אין

 רהמ־ם בלבם והם באים להוסיף על קרבנות היטלר ?
 אהבת ישראל מידה גדולה היא. ואף על פי כן, איני יודע אם היה הכותב
 מזדעזע ומניף את שוטו על הרבנים אילו היה שומע אותם מכריזים: ארור
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 עושק דלים, ארור מפקיע שערים, ארור מגשל דיירים, ארור מוסר מגינים.
 האם גם אז היה מתמרמר על כד ש״אנשים פרטיים״ משהקים ״משתק״ שהוא

 בשורה אתת ״מגוהד ללא השיבות״ ובשורה אחרת ,,משהק מסוכר ז
 אשר לי — אני ל א הייתי מתמרמר. אדרבא, הייתי מבקש שיוסיפו:
 ארור מעביר נהלתנו לזרים, ארור מכה בלשון, ארור מוסר זיננו, ארור מוכר

 בשד בנותינו.
 ואפשר איני בודד. יודע אני אדם אתה לא רב אמנם, כי אם משורר,
 אשר באזני כולנו קילל קללות נמרצות, ולא שמענו קול התמרמרות ואף לא
 להש של תרעומת, ולא שמענו שעתונאים יתבעו ממנו שמירת הלשון על פי

 ה״ספץ היים״ ז״ל.
 הלא כה קילל שאול טשרניהובםקי בעצם המלהמה הזאת:

 אל ןןלהים׳ אלהי סתקימה!
י הן1מה ן נ  אתה קי1ר? ן

 בער ?תוכנו את עש-ןזאדס,
 ספיל העןה אשר פיו מאדם,

 9*־<1ת ?ך{י1 כ,גל1ל ךם-ןל־ם,
ן כ,ש$ר ןשבי מ7$יםי  מפקי

 אותי ג״&?ס קצ1ק ן:?תים,
 קשש ל3לד1ח בןי עמי סןחתים
 ב^דה מ המה וךמ1ת ן״משןר,

 קשש אל ךעב ומהומה וגיוס מר,
 דואנ קשמנ1 ןכ1נ.ב אן ל>1ר1-

 לבער אקמ1, לבק* בכורו.
 ימק 1ימ1 אסם ןעינ1 ךעבה,

ה מ?י ןקבה.  צמוק ! ־!ט. ןבדיפה׳ צן

 ואני מסתכן ושואל:
ם השימוש בקללה אתם מגנים, מדוע התרתם אותו צ  אם את ע

 למשוררים ואסרתם אותו על הרבנים ז
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 ושמא עלבונם של מגדלי ההזיר נגע עד נפשכם, וצערם הרב על אשר
 בגלל ה״ארור״ יקופה הלקם בעולם הזה ?

 ושוב אני שם את נפשי בכפי, אגלה היום לעיגי כל העם כאהד הנגועים
 באמונות תפלות ללא תקנה, ואומר:

 אין בלבי כל תרעומת על בעלי הכרוז ששאלו את קללתם ממקור
 ספרותי מכובד למדי, מן המעשיה המספרת כי ״נזדעזעה ארץ־ישראל ד׳ מאות
, מאות פרסה״. בשל מה ז משוס שהתזיר ״נעץ צפרניו בהומה״.  פרסה על ד

 שלוש מלים סמליות נפלאות אלה האם פג טעמן?
 אני מודה: שונא אני הזירים, ויותר משאני שונא חזירים שונא אני
 מגדלי הזירים. מפהד אני מפני הזירים, ויותר משאני מפהד מפני הזירים
 מפהד אני מפני מגדלי הזירים. בטוה אני בהללו, שאין לד הזירות בעולם
 שאינם מוכנים ומזומנים לגדל אצלנו, בשביל אותה המטרה הקדושה שלמענה

 הם מגדלים את התזירים עצמם.
ה לא אפהד ? ל א  המפני כ

 ועוד אומר: לא ברור לי כיצד יסופר לילדיגו — ברגש ובטעם — על
 מםירת־נפשו של אלעזר הזקן, ועל הנה ושבעת בניה — אם עצם הדבר אשר

 עליו יצאו הם ליהרג אין לו אהיזה באורה־היים שלנו ?
 ואיני יודע כיצד יסופר לילדים — בהפלאה ובהערצה — על גיבוריגו
 הקטנים, על הקנטוניםטים, אשר סבלו רעב ומהלומות ולא הביאו בשר־הזיר

 אל פיהם, אם כל ענין זה איננו אלא משפט קדום שעבר עליו כלח ?
 למה הדבר דומה ? לנער יהודי הלומד על גזירות ת״ה ועל הרשע המי״ל1
 ימ״ש2, והוא זוכה ומקבל אורדן על שם בוגדן חמלניצקי. הן גם זה יתכן בימינו,

 כפרם על גבורת ישראל ?
 א. קמאי אמנם יודע שהמדובר הוא ב״איםור המור״, ״שדורות ישראל
 היו נזהרים בו״ (בדומה לשעטנז?), אלא שהוא מקשה על הרבנים ״איד
 מלאם לבם בימינו אלה את צמד המלים הנוראות האלה״. יתר על כן,
 הוא, היודע את כוחם ותקפם של הרבנים מול תולשתם של מגדלי הזירים, תמה:

 1 [בוגדן המלניצקי]

 2 !ימח שמו]



 36 «. כ צ נ ל ם ו ן

 ״האומנם כבר תמו כל ההצים האהרים באשפוזם — דברי ההטפה והסוםר
 והתוכהה וההשפעה, שהוציאו את ההץ הזה?״

 פלא בעיני, שא. קמאי אומר ״את ההץ הזה״, ואינו אומר: את התותח
 הזה, את הטנק הזה.

 בילדותי הכרתי יהודים טובים ונאורים אשר לא יכלו לשאת את גילוי
 האכזריות של היהודים בשעה שהם מכים את המן. והן רק לפני שנים אתדות
 טרהו רבנים נאורים באמריקה והוציאו את ה״שפיד תמתך״ מן ההגדה, שכן

 דיה לא טוב של אהבת נקמה נודף הימנו.
 טבת תשי׳ד.



ע ר ק  ה





 שני ויכוחים
 (במועצת מפלגת פועלי ארץ־ישראל. ירושלים, יי׳א בטבת תש״ד, 7.1.1944)

ת שני ויכוחים גדולים, אשר כל אחד ח ת א ב  חבל שאנו מנהלים ב
 מהם אינו לפי כוחנו הרוחני בשעה זו. אין מערבבים שמהה בשמחה, ואנהנו
ת בשעת הויכוה המדיני ו כ ש  מערבבים צער בצער. אילו לפחות ידענו ל
 כי עוד אנו נתונים ב. יכות על סיעתיות. אד הנואמים אינם מתירים לעצמם
 לשכוה. המ,'עצד. מצטיינת בקשב טוב. אד לא די לנו באוזן שומעת. דרוש לנו
 ל ב ש ו מ ע. ואף על פי שבדיבורנו כאן אנו נוהגים במידת ריסון פנימי,
 ריסון עצבים וריסון יצרים, אין הרגשה כי אנו מביעים את עצמנו, את
: ו ש א ך ר שלנו אמר ב ו ב י ד  אמיתנו. על המרחק שבין ה ע נ י ן לבין ה

 ״כאילו על פלניטה אתרת״.
 י" 7

 מדוע אין דיבורנו הולם את גורלנו ז והן הוא אינו הולם עד כדי בושה.
 לפני זמךמה הקשבתי לשיהה בין עובדי העתון ד״בלתי־אהוב. גם שם היה
 מי שקבל כי הכל אצלנו כתמול־שלשום. מדוע ן משום שכולנו נבובים אנהנו

T 

 ואין חדברים חותכים בנפשנו? אין רצון לקבל הסבר זה. אין לי רצון לקבל
 אותו גס לגבי בני״פלוגתא. אין רצון להשלים עם פםק־דין חאומר כי נפשנו—
 נפש הפרט ונפש הדור — קהה ללא תקנה. ואני מבקש הסבר אתר. אף הוא
 אינו מלטף׳ אד אינו מרשיע עד כדי כד. אני מבקש לתלות את לקות הדיבור
. איני מתכוון בזה לכשרון במוס המקובל — יכולת ן ו ד ש כ ־ ר ם ו ת  שלנו ב
 דיבור או כתיבה — כי אם לכשרון של אמירת אמת, ליכולת לדלות את היינו
 האמיתיים ולהעלותם על פני השטת. הן לא יתכן, הן לא יאמן, שכל אתד
 מאתנו אינו חולה עד מות ממה שעובר עליני• אד הולי זה אינו פורץ הוצה,
 הדיבור שלנו והכתיבה שלנו אינם יודעים להביעו. עדיין הם טרודים במלאכתם

 הרגילה, מלאכת תמול-שלשום.
 שואלים את הגמגמן: הן מתקשה אתה בדיבור, למה זה איםוא אתח
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 הולך סחור־סחור ומוסיף כמה הברות יתירות ? דבר ישר אל הענין! אך העצה
 הטובה אינה מועילה לגמגמן. הוא מדבר לא כפי שהוא רוצה, אלא כפי שהוא
 יכול. וגם אנחנו אין אנו אלא מגמגמים את היינו האמיתיים ומשבשים אותם
 בדרד דיבורנו. בימים אלה ראיתי תינוקת שבכתה. שאלתי אותה: למה את
 בוכה ? לא יאה לך. החזירה לי תשובה: לא אבי בוכה, הכנים שלי בוכים. אצלנו,
 כנראה, ההיפך. אבי מאמין כי במסתרים תבכה בפשבו. אבל ״הפנים שלנו״,
 הליכות־חיים שלנו ודרכי־הדיבור שלנו, מסתירים זאת. ״לא יאה לנו״ לבכות.
 אני נאלץ להודות כי הפעם אין בכוחי להשתתף השתתפות של ממש
 בויכוח המדיני. לפני שנה עוד יכולתי. עתה אני מעבר לויכוה. אני נמנה אמנם

 לסי נטיותי על מחנה מסוים, אך לבי בל עמי.
 בועידת ההסתדרות, באפריל 1942, אמרתי כי היטלר מכין בית־קברות
, לא היה בי כוה למסור הרגשה זו לשומעים. עתה מונים י ד ו ה י ם ה ע  ל
 רבים את חללינו ומתוכחים על מספר המיליונים. זה מונה כד וזה מוגה כד.
 אד האם רק מספר הנפשות הוא שהושמד ? הן הוצאו ממערכת תיי עמנו יהודי
 גרמניה והולנד ובלגיה ואוסטריה וצ׳כיה וסלובקיה יען ופולין וליטה ולטביה

 ויהודי אוקראינה, ובמידה גדולה גם יהודי רוסיה.
 בימי המלהמה הקודמת, כשהצהרת בלפור עוררה שמהה גדולה, שאלתי
 והזרתי ושאלתי את עצמי: כלום שקול הישג יהודי זה כנגד הטבה של יהודי
 אוקראינה ז לא שזילזלתי בהצהרת בלפור. אדרבא, התנדבתי לגדוד \ שיניתי
 את הלד מחשבותי, לאחר שבימי התורכים לא יחםתי כל השיבות לפעולה
, ם י ד ו ה י  המדינית. אד עם כל זאת ידעתי כי תקנתה של הציונות היא ב
 ואבדן הלק כזה של יהודי אוקראינה אין לו תנתומים ואין לו תגמול בהי&ג
 מדיני. ועתה אני רואה עצמנו כמו אילן שגרזן ההוטב הטב בו לארכו וכרת
 את מתצית גזעו. האם רק על המתצית שנגזרה נבכה ז המתצית השרידה של

 האילן מה יהא עליה י היתיה העץ ? הירפאו פצעיו ז העוד יעשה פירות ז
 מלים ישנות, שגורות אצלנו, מקבלות עתה בשבילנו משמעות אהדת.
 ימים רבים השתעשענו במלים ״שארית ישראל״, ״שאר ישוב״, ,,אהד מעיר

 ושנים ממשפחה״, ולא חשנו את האימה הצפונה בהם.
 איני מציע לשום אדם שיראה את הדברים כמו שהם נראים לי• אד מי
 שרואה את הדברים כמו שהם נראים לי איבו יכול להיות שותף לקמח רגוחי8
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 שלנו. הנד. שומע אני ויכוח חדש מתבקע אצלנו: ״חלת אחיד״ בארצית•
 המזרת אסור אי מותר ז ואני שומע אומרים: יהא שבארצות״המזרת אין סכנה
 בכד׳ אך הן קיים השש, שמא אין איהוד זה אלא שלב שלאהריו יביאו אחרים.
 מי יידע, הן יתכן כי לאחר שהדבר יעלה בידי הזיממים יבקשו להטיל ״חלת
 אהיד״ גם על איריפה! האם הרבה הסר לנו שאש־המחליקת תיאחז בויכוה זה,
 שיש בי מקים לגילוי ״נאמנות לערכים״ ולהיקעת סטיית ולהגנת כיבוש
 ההסתדרות, ותבעיר את ביתנו ז ואני אידה: מוכן אני כייס הזה למםיר במוני•
 פולין את החלת באיריפה — אם אחיד ואם בלתי אהיד — למי שיבטיה לי את
 מציאותם של יהודים באיריפה, שנוכל לביא אליהם ולהעליתם תלוצים לארץ.
 לפני שנה היח לי בועד חפיעל חצייני ויכוח עם יערי. הוא דיבר על
 ריפטריאציה, על הבראת יהודים בפילין בטרם אפשר יהיה להעליתם לארץ.
 דוקא משום שאני ריאה ביעדי חבר, חלת, איש תנועת הפיעלים, היה לי מר
 להתוכח אתי בכך. ליגלגתי קצת על הקורירט שהוא מבטיח ליהודי פילין אחר
 המלחמה. עתה מוכן אני לנשק את עקבית צעדיו של מי שישמיד לנו קצת
 יהודים הילים ופצועים בפילין. אני מתאר לי שאיזה רישם־רשימית עיד יספר
 פעם כיצד ישבו בר1944 יהודים בארץ־ישראל, יהודים אשר כל מעיניהם
 נתונים לעמם, והם עסקו בפלוגתא: איזי צורת־ארגון מותרת ל״ההלוץ״ בנרשה

 ואיזו אסורה ז
 והן זהו מן הויכוהים ההוגנים אצלנו. יש בימינו גם ויכוהיס אהרים.
 בויכוח על מדיניות, למשל, אין מתוכח הייב לומר מדוע הוא פוסל את תביעת
 המדינה היהודית. מספיק לו שיאמר כי הוא פוסל את תובעי המדינה היהודית.
 הם השורים על כמה דברים רעים. קראתי מאמר — לא של פיליטוניםט ב״דבר״,
 כי אם של פובליציסט ב״מבפנים״ — ושם הוסבר מדוע עושים אצלנו כל כד
 מעט בעניני התישבות או עליה. וההסברה היא בהירה למדי: למה יטרהו
ו בעניני עליה והתישבות כשנותנים להם מדינה, והשאר יבוא מאליו ז ל ל  ה
 וראיתי לפני את קלםתריפניהם של אנשי בילטמור — את בךגוריון והרצפלד
 ודומיהם — שאין לבם עוד לטורה בעניני קרקע והתישבות ועליה, הואיל והם

 סומכים על המדינה ״הניתנת״ להם, והם מבקשים לעצמם היים קלים.
 ומה שמלמדים פובליציסטים רציניים מדוע לא יהיו לומדים תינוקות
 של בית-רבןז לפני זמךמה נזדמנתי ל״םמינר״ של נוער. העםיקוני שם
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 בשאלות מדיניות דוקא. ש א ל ו ת — לאו דוקא. לכאורה היו הם השואלים
 ואני הנשאל. למעשה לא היה כלל צורד בתשובותי, כי הכל היה ברור וידוע
 מראש למדריכים ולמודרכים גס יחד. בדבריהם לא היו שאלות המצפות
 לבירור, כי אם כתב־אשמה שפםק־הדין כבר כלול בו. השואלים, שביקשו
 לכאורה ללמוד ״מה זאת בילטמוד/ ידעו יפה יפה את כל ההטאים שהטאו
 אנשי בילטמור להתישבות, לעליה, למדיניות בידלאומית, למלהמה בספר
 הלבן. והם ידעו, כמובן, כי ״בילטמור* פירושה הלוקה. הן זה חתותח ההזק

 ביותר נגד מדינה יהודית.
 אין אני בעל ״בילטמור״. ושום אדם אינו ״נותף לי מדינה, ואיני יודע
 אם מדינה תבוא בלי חלוקה או הלוקה תבוא בלי מדינה. אם מטעם הכוחות
 אשר יהלקו מהר ביניהם את השלטון בעולם יהיה נגזר שארץ־י&ראל תהולק
 עוד ועוד, איני יודע אם אותה הלוקה תבוא עם מדינה או בלי מדינה. ואף על
 פי כן יש לבני״אדם צויד רב לההשיד את תביעת העצמאות היהודית על ידי

 שיצרפו דוקא אליה מזימת סתר של הלוקה.
/ ם היו נלהבים ל״הלוקה, ת ע ש  אני תמה: הן יש ציונים אשר ב
 ועתה הם בין המתגגדים הנלהבים ל״בילטמור״. מי היה נלהב לתכנית פיל
 כמשה סמילגםקי או ככמה ציוגים שהם עתה ב״עליה הדשה״, ועתה הם שוללים
 נלהבים את תכנית בילטמור. הרי שהללו מוצאים שיש הבדל ניכר בין תכגית
 של הלוקה לבין המגמה של בילטמור. אילו היתה בילטמור רק כינוי הדש

 לתכנית פיל ודאי לא היו מתנגדים לה.
 רוצה אני להביע את צעדי על שויכות על עתידות עמנו ועל תכנית
 פעולתנו המדינית בשעת מבחן, ויכוה שאהריותו מרובה כל כד והוא &צדיד
 בהירות מרובה ככל האפשר, מסתובב סביב שתי מלים לועזיות, שרבים מן
 המדיינים אולי שמעו אותן לראשונה תיר ויכוה זה. הן רבים עדיין מנקדים
 את ״בילטמור״ ומבטאים אותה בצורות שונות. היה איזה הוסר טעם לקשור
 לפרוגרמד. פוליטית שם של בית־מלון. וגם חמונח השני קומונולת, ספק אם
 בהירתו אינה צופנת לנו פירושים בלתי רצויים. הן למלה קומונולת, המכובדת
 והעתיקה, שאפשר לראות בה ממיטב הרהורי לבנו, יש כמה וכמה הוראות.
 אני מבין שבמדיניות הציונית בוהרים להשתמש במונהיס הנוהים להתקבל
 על אוזן הסביבה החיצונית. בעולם הא«לרס»י יזו למלה קוממולת צלול
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 טיב. אפשר מצאו כי המלה מדינה קשה לאוזן ועל כן בחרו ב״לשין נקיה׳/
 קומונולת, שהיא חלה גם על רפובליקה וגם על האימפריה הבריטית, ואס

 תרצו הרי יש גם *זייאין קומונולת״.
 אפשר יש ביניכם מי שזוכר את השנים הראשונות של הציונות המדיגית
 אי קורא את הפרוטוכולים של הקונגרס הראשון והספרות סביב הפרוגרמה
 הבזילאית. העולם הצייני רעש אז בגלל המלים הגרמניית ״עפענטליד

T ־ ד 

 רעכטליך/ שהפריגרמה הבזילאית הטילה לעילמנו. יכיל אני להישבע בנקיטת
 חפץ כי ריב רובם של צייני רוסיה, שגעשו־דעשו וחלקו זה על זה בגלל מלים
 אלה, אם ״רעכטליך׳ בלבד אי דוקא ,,עפענטליד־רעכטליד״, לא ידעו את
 פירושן, וספק אם ידעו את פירושן גם בתרגום העברי של אז ״משפט גלוי״
 ואם יכלו לעמיד על הילוקי־הדעית שבענין זה. הם ידעו מה זאת ״ותחזינה
/ אד המונהים  עינינו בשובד לציין״, הם ידעו מה זאת ״חדש ימינו כקדם,
 הזרים של משפט ביךלאומי גרמו להם רק בלבול ראש. וחושבני כי גם עתה

 אין מצב חויכוח שינה.
 נעזיב איפיא את השימוש ב״בילטמיר״ וב״קימינולת״ ונתיצב על
 הקרקע שלנו. ולאחר כל הנאומים ששמעתי שיאל אני את הניאמים: את מצע
 מפלגת פיעלי ארץ־ישראל בבחירות לועידת ההסתדרות קיבלתם אי לא
 קיבלתם? הן בכפר־ויתקין עיד הכריז המדבר מטעם סיעה ב׳ כי הוא גאה
 על מצע המפלגה. והן איתי מצע נתקבל לאהד דיונים בכמה ישיבית המרכז
 כשההילקים עלינו עכשיו היו פעילים בהן. והן בדגל המצע הזה הלכנו כולנו
 לבהירית בהסתדרות. ומצע זה הן קדם לבילטמיר. ומצע זה הן הריס את תביעת
 העצמאות היהודית כתביעת השעה ולא כחזין לימים רהיקים. ומה קרה לכם
 מאז ועד היים שפתאים נתערער לכס מה שאתמיל דגלתם בי והייתם

 גאים עליו ז
 באיתי מצע מדובר על נציגות העם היהודי בפירום ביךלאומי. עתה
 אני שימע את לויםה היזר על דרישה זי. יפח. אד האם יש מקים לדרישה זי
 כשאין עימדים על בסים של עצמאות מדינית ? הן קיימת הצהרת בלפור. הן
 קיים מנדט. ואלה לא הספיקו עד כדי ליתן לגו מקים בהבד־הלאומים, וגם לא
 באויאן ולא בברמודה ולא באונרא. אנהנו הייס בעילם שבי שילט עקרון
 המדינה. כד הוא העילם הפיליטי של היים, בין שהוא בורגני בין שהוא םיביסי.
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. מגלן תביא ה נ י ד  ועולם זה איננו מכיד בשום נציגות אם אינה מיצגת מ
 נציגות לעם היהודי? מן המנדט של ממשלת החסות ז ממדינה דו־לאומיתז
 איני יודע אם תבוא תקומה לחבד־הלאומים או שימשול בעולם טריאומוירט
 של שלוש המדינות הגדולות. לא בי תלוי הדבר. אך אם גם יקום חבר־העמים,
 מה יהא הלקנו בו ? ישבו בו מצרים ועיראק וסוריה, ואולי גם סעודיה ותימן,
 אולי גם תצר־מות. הנשב גם אנהנו ? שם יהיו כמה גורמים היודעים מה רצונם

 לגבי ארץ־ישראל. מי ירצה לריב אתם בגללנו ?
 ואם תקום פדרציה של ארצות המזרח התיכון, וישב שם בא־כוח המדינה
 הפלשתינאית (מדינה יהודית בתיד פדרציה זו לא תיתכן, כידוע, באשר זו
 אינה אלא ריאקציה ושוביניזם ודיכוי ערבים) — מה תהא נציגותו של העם
 היהודי בתוד משטר זה ? והמדינה הדו־לאומית המובטחת לידידינו מן ״השומר
 הצעיר״ מטעם הערבים — ההצי של בא־כוהה או השליש ממנו הוא שייצג

 את העם היהודי בפורום מדיני בידלאומי ?
ת צריך אני להסביר דברים כאלה, כאילו א  בוש אני שבמסיבה ז
 לא יתד כאבנו אותם ולא במידה שנה ידענו אותם. פתאום הדלנו לדעת.
 לא אנתנו ביטלנו את המנדט, שצריך להגן עליו מפנינו. מישהו ביטל אותו.
 ואם רוצים בו — יש להכיר שצייד להחיותו. והשאלה: מי ישיב אותו לתהיה ?
 יכול עם להילחם על עצמאותו גם כשכוחות חיצוניים אינם רוצים בה. היכול
 עם להילחם על חסות, כשכוחות החסות אינם רוצים בה? לכאורה, לא
 בטל המנדט. המלה קיימת. אך למה חיא מחייבת ? אליבא דכולי עלמא אין
 מנדט אלא מצב של מעבר. השאלה היא: לאן צייד הוא להוביל ? אם הוא
 מכונן להקמת מדינה יהודית, הרי הוא מנדט אחד. אם הוא מכונן להקמת מדינה
 פלשתינאית, הרי זה מנדט אחר לגמרי. בשעה שהמנדט ניתן אמרו שיש לו
 מטרה מסוימת: הקמת הבית הלאומי. מאז הותלפו מטרותיו כהחליף כפפות,
 .ואצלנו מחבבים את חטרמין חמדיני, נאחזים בו ומתגצהים סביבו, ללא הבתנה

 ?ו

 בתכנו הממשי, כאילו אותו טרמין חי חיים עצמיים. כלום ח ט ר מ י ן ד ו •
ת הוא הדוחה אותנו? כלום היינו נרתעים מטרמין זה אילו היה ו י מ ו א  ל
 פרועז על פגי עליה יהודית גדולה והתישבות יהודית ותרבות יהודית ? כלום
 אנחנו קשרנו קשר על המנדט? כל זמן שהיתה לנו אפשרות של עליה ובגין
 בתהומי המנדט, קיבלנו גם את עקציו ולא מרינו ולא עירערנו. אך הן נוכחנו,
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 ובארבע שנות המלהמה נוכחנו ביותר, כי המנדט נעשה מכשיר להשאיר את
 אחינו בצפרני היטלר, וכי הוא משמש יפה את צרינו. והרי אתם דורשים את
 החיאתו. בכל התנאים, בכל תוכן, ובלבד שהמסגרת שלו תשתמר. ומבין לכם
 שבידכם להחיותו? שמא בסיטואציה עולמית חדשה בוח יהיה יותר לתת לנו
 את ארץ־ישראל מאשר מנדט חדש ? איני יודע בכבשובם של שליטים, ואיני
 יודע — לאהד כל מה שעינינו ראו — אם ברצונם עוד להשאיר לנו פינת-
 היים כלשהי בעולם זה אי לא• אד אין אדם דורש מה ששליטים חפצים לתת

 לו, כי אם מה שדרוש לו.
. האם כל כד נאיביים אנו ה ר י ת  ואל הפחידו אותנו בםוברניות י
 שנהיה חולמים על סוברניות מוחלטת ? גם עמים גדולים מאתנו רחוקים עתה
 מסוברניות מוחלטת. ואנו מדברים על ענין מסוים, על מידת עצמאות שתאפשר
 לנו את עלייתנו ואת בניננו ואת קיומנו הלאומי. ואל תדאגו שמא, חלילה,

 יחסר לנו פיקוח ביךלאומי. הוא לא יחסר לנו.
 מה קלים אנהנו לשכות את מה שהיינו האמיתיים קשורים בו. בשנים
 אלה למדגו מה פירוש הגבת זרים. ובכשרובבו הרב להתנכר זה לזה שקדנו
 על חיפוש סתירות בין התנדבות במדים להתנדבות בלי מדים. מהי איפוא

 הגנת עצמנו ששוללי העצמאות מבטיתים לנו ? ואפשר אין רשות כלל לקרוא
 לשוללי בילטמור שוללי עצמאות. אפשר שמרוב שאיפה לעצמאות שוללים
 הם כל תכנית של שלטון עצמי ולגלי. סופר לי כי בחבורה של נוער התנהל
 ויכוה על בילטמור, והיה נער אחד שהיה לו העוז להגן על מדינת יהודים.
 ואז אמרו לו: שמע נא, אם תהיה מדינת יהודים ומשטרה יהודית הן לא יתנו
 לנו לנהל עליה ב׳! מי יודע, אפשר וגם זה תשש למדינת יהודים, שמא תתבטל

 בגללה הגנה בלי מדים ?
 איני בר־םמד בהבעת דעות על ״מהר״ ועל ״כוהות מהר״. ואיגי יודע
 אס יש בעולם מי שיודע מי נמי יהיו אלה. וכבר עוררתי על עצמי קטרוג
 גדול בגלל אי-ידיעה שלי. טבנקין אמר לנו פה כי אלה יהיו אנגליה ורוסיה
 ואמריקה. אם כד הוא, אין הבדל עצום בין אתמול לבין מחר. כוחות מהר

 אלה היו גם אתמול.
 הייס אנו בעולם העושה כמה נביאים בדאים. לפני שנה או שנתןם היו
 בעולם הגדול מדברים הרבה על פדרליזם, רבו גם רבו ספרים וקונטרםיס
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 המציעים פדרליזם כתרופה לכל הצדית, וכאמצעי בלתי מפוקפק לחיסול
 כל הניגודים. מיד נמצאו אצלנו הכמים, משותררים מכל שיביניזס וקטנות״
 מיהין, והיו אימרים לנו: עכשיו, כשעקרין המדינית הקטנות פשט את הרגל,
 ובגללו באו על העולם כל הצדית והמלחמית, והעילם הנאיר כולי שיאף
 לפדרציה, ופרופסור מהולל פלוני כתב כך וכך בשעה זו אתם נושאים עיגיכס
 אהודנית ז והנה יום אהד הקיצונו ונודע לנו כי בא השוהט ושהט לםדדליזם,
 ומי שאומר עתה פדרליזם אינו אלא ריאקציונר ואויב לברית־הסיביטיס. מה
 יהיה אם מהר יוכרז כי משטר המנדט או משטר דו־לאומיות אינו מתישב עם

׳ ז  ״כותות־המהר,

 עדיין אין אנו יודעים מה יהא העיקרון המדיני אשר ישלט ביהםי
 עמים ומדינות בתקופה שלאחר המלהמה. אד יש גם אפשרויות שלא הלמנו
, בפני הלוקה הדשה ,  עליהן. שמא נעמוד, כמו ב־1815, בימי ״הברית הקדושה,
 של השלטון בעולם, הלוקה של ספירות השפעה בין שלושת הענקים ז מרת
 היסטוריה נוהגת לעתים להגיש נזיד ישן במת חדש. וכשאני רואה לפני
 אפשרות זו, שואל אני: מה יהיה גורלם של העמים הקטנים בעולם זה ז האם
 לא יהיו כולם, הקטנים והבינוניים, וסלים לשלושת האדירים, האם לא יהא זה

 פיאוךליזם הדש ?
, ה ש ד ה ה י צ ל י מ י ס  ומבחינתנו אנו במיוהד: האם לא נשקפת לנו א
 שלא נוכל לעמוד כנגדה בשום פנים ? במשטרים אוניברסליים החולשים על
 הכלכלה והפוליטיקה והטכניקה והמדע והצבא, יתכן כי גם לאהד כל התנועות
 הלאומיות והאוטונומיות והדפובליקית הלאומיות יבוא תורה של האםימילציה

 בתוקף כזה כאשד עוד לא ידענוה.
 לא קשה לחלק ביד אחת זכויות לעמים הקטנים ולטפח את התיאט
 רונים שלהם וכר, וביד שניה ליצור תנאים אשר יביאו אותם לידי טשטוש
 דמות לאומית ולידי טמיעה מרצון. ואנחנו אשר גם האוטונומיה הלאומית היא

 ממנו והלאה — אפשר לשער כיצד נהיה פרוצים לרוחית־כליה אלה.
 אנגליה מפורסמת בכד שאינה כופה את תרבותה על הילידים,
 וגם אינה להוטה אהרי אכםפנסיה תרבותית. והנה עתה פועלת בסביבתנו
ת י ל ג נ  ״המועצה הבריטית״, וכבר מדברים עכשיו על פתיחת אוניברסיטה א
 בירושלים. כלום יהיה צייד לכוף עלינו את חאנגליזציהז אנו עצמנו מיטיבים
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 למלא שליחות זו. שום מוסדות אנגליים לא יעשוה כמו שאנחנו עישים.
 בעולם־פלאים זה, בעולם של תרבות קולנוע ורדיו, בשפע זה של
 פילמים אנגליים ואמריקניים ורוסיים, של מוסיקה בידלאומית, בעושר זה של
 ספרוודהעולם, המציפה את חצרנו הדלה, באפשרות זו של קרירה הפתוחה למי
 שיסתגל לטעמו של השלטון הזר, שהוא זורע טמיעה אוביקטיבית, והפתוהה
 יותר למי שיסתגל יותר — כיצד יעמוד בן עם קטן בפני כוהה של טמיעה ו
 וכיצד יעמוד, כשגם אותה הגנה עצמית הניתנת בכות של סמלכתיוודמעט,
 של עצמאות־מעט, איגה עומדת לוז וכיצד יעמיד לא יום אהד ולא שגה אהת,

 כי אם דור ודורותים ועוד דורות ?
 הגושים המדיגיים הגדולים היהיו מגינים על עצמאותם התרבותית של
 העמים הקטנים או יהיו מבלעים אותה ? מי כרוסיה הםוביטית עשתה בשביל
 עממיה הרבים, בהם חצי־תרבותיים ופחות מזה. המדיניות שלה דרשה מהם
 לא להיטמע. אדרבא, היא ביקשה להעניק להם כמה אבזרי לאומיות: תיאטרו•
 נות ובתי־םפר וספרות ואינטליגנציה. רוסיה הםוביטית יכולה להתברר, כי
 נהגה בעמים העומדים בשפל המדרגה כאשר לא נהגה שום מדינה שולטת
 לפניה. עתים היא עושה את לאומיותם בידים, בידיה היא. ואף על פי כן: שיטה
 מדינית של עשיית תרבות לאומית להוד, ופרוצםים אוביקטיביים ואינטרסים
 שלטוניים להוד. והכוה המושר — הכלכלי והפוליטי והאדמיניסטרטיבי
 והתרבותי — של עם הרוב הוא גדול כל כד, שכל המתנות אשר הוענקו לעמי
 המיעוט יהיו כלא־היו תור כדי פרוצסים של התבוללות ואבדן פרצוף לאומי,
 ואז יבוא גם קורס פוליטי מסוים וישלים את החסר. פקודה הדשה זו, אשר
 קראנו עליה, על חובת לימוד השפה הרוסית בכל בתי־הספר של עמי ברית•

 המועצות, האין בה משום אות לקורס אשר כזה ?
 לי נראה שבעולם זה הבא עלינו, אשר כותות שלטון וגורמי ניולציה
 עצומים בו, כל קורטוב של עצמאות מדינית תהיה לו השיבות יתירה לגורלו
 של עם, ולו גם מבחינת הקיום הכלכלי והתרבותי. בין מלתמת־העולם הראשונה
 והשניה למדנו מה כוחו של אטטיזם לגבי העמים התלויים בו. ראינו מה שעבר
 ״בימים כתיקונם״ על יהודי פולין וליטר, ורומניה. עתה במלחמה ראינו מה
 עשה האטטיזם התורכי ליהודי תורכיה. האומנם נצרד כות־דמיון כדי לתאר
 לעצמנו מה יהיו גורלנו הכלכלי ודמותנו התרבותית תתת שלטון זרים, ולו גם
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 יהא נקרא שלטוךחםות ? האם לא נוכחנו כי בעל־הםות ״קרוב לעצמות והוא
 עושה בשלנו — בענינים החיוניים ביותר של הארץ: בתעשייתה, במכסיח,
 ביצוא וביבוא שלה — כעושה בתוך שלו ? האם לא למדנו על בשרנו כי מול

 כל פגע ותסבוכת מוכן הוא להעלות אותנו קרבן למען עניניו הוא ז
 כשמירה מפגי פגעים אלה נתהדש בבית־מדרשם של כמה מתברינו
 הידוש גדול: מנדט ביךלאומי. אמנם גם הקיים היום הוא מנדט בידלאומי,
ד  אלא שהמנה היא, כנראה, שמילוי המנדט יהיה נתון לאדמיניםטרציה בי
 לאומית. רוצה אני להסיר לי דיבורים, והנני מזכיר לפיכד מאמר ב״מלהמתנו״

 המטפל בשאלה זו.
 ולהברים החוששים מפני שני דברים, מפני חלוקה ומפני הוםר פיקוה
 ביךלאומי, יש אתי הצעת הסכם: נהיה כולנו גגד הלוקה, ונהיה כולנו בעד
 מדינה יהודית. ועוד דבר: יבטיהו הם לנו את המדינה, ואני אבטיה להם את

 הפיקוה הביךלאומי.

 ומן השאלה המדינית, שפתרונה תלוי לא בנו בלבד, לשאלות שפתרונן
 בידינו אנו.

 אין חברינו מפגרים, חלילה, בגילוי פשעי מפלגתנו, ולצרור האשמות
 נוספה עתה אשמה חדשה. גילו ומצאו כי מפלגת פועלי ארץ־ישראל היתד! עמה
. כל הימים דגלה בהרחבת גבולות ההסתדרות ת ו ר ד ת ס ה  רות אתרת לגבי ה
 ובביצור סמכותה, ועתה היא באה לצמצם והיא מבקשת לקצץ בסמכויותיה
 של ההסתדרות. מקצת סמכויות היא נוטלת לעצמה ומקצתן היא מבקשת
 להעביר לרשות זרה. ומי הרשות הזרה ? ההסתדרות הציונית. ודבר אהרון זה

 גובל כמעט בבגידה מעמדית.
 אכן, קיים פרוצס עגום כזה של צמצום סמכותה של ההסתדרות. ודומני
א י  שהייתי מן הצועקים על כד ולא היה שומע לי״ אד האומנם המפלגה ה
א שקיצצה י  שנטלה לעצמה סמכות משל ההסתדרות? האם המפלגה ה
 באוטוריטה של ההסתדרות החקלאית ונטלה ממנה את כוח ההכרעה? האם
 המפלגה ה י א שמקימה מפעלים מתחרים במפעלי ההסתדרות ? והן מפעלים
 מתהרים בהסתדרות, תחרות גלויה אי נעלמת, מפעלים מקצצים בסמכותה,
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 מפעלים אשר ה״וגם״ הישן הוא כאין לעומתם, צצים עתה בכל פינת־רהוב
 בהיי ההסתדרות. אכן, קיימים פרוצסים מתמידים המרוקנים, במישרין

 ובעקיפין, את ההסתדרות מסמכותה וגם מתכנה.
 סילוף במזיד הוא כשמבקשים להציג את המצב האומלל ההדש המתהווה
 עתה בהסתדרות כאילו הוא בןגטיה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל, כאילו היא
 המבקשת למנוע את ההסתדרות מהכרעה בענינים מסוימים. מפלגתנו איגד.

 אלא מתקוממת נגד ה כ ר ע ת • ש ק ר.
 כיצד אפשר להסכים ש״השומר הצעיר״, הנוהג בעניגי הגיוס כמי
ן מתייבות אותו, יהא מכריע נ י  שהתלטות ההסתדרות בענינים אלה א
 בהחלטות על עניני הגיוס, כשהן מבקשות לתייב את הברי ההסתדרות
 שבמוסדות העליונים של התנועה הציונית ? נקבל בשמהה את מרות ההסתדרות
. ה י ד ב  בעניני גיוס, אם ההסתדרות תרצה ותדע להטיל את מרותה על כ ל ה
ד הפועל יושבים הברים, באי־כוה של זרם המהליט לעצמו אילו ע  אד אם מ
 מהתלטות הועד הפועל רצויות וראוי שיקיימו אותן ואילו החלטות אינן
 רצויות ואין צורד לקיים אותן, והללו מבקשים להכתיב את רצונם להנהלה
 הציונית, אין מפלגת פועלי ארץ־ישראל צריכה לתמוד בפנקםנות כפולה זו.
 אם יש להסתדרות סמכות בעניני גיוס, מדוע אין בכוהה לתייב את .השומר
 הצעיר״? ואם אין לה סמכות בעניני גיוס, למה תתנשא להטיל מרות על

 הברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל?
 ומי הוא שמוציא את הנציגות המוניציפלית של פועלים מרשות
 ההסתדרות ? האם מפלגת פועלי ארץ־ישראל ? מפלגתנו היא שביקשה להעמיד
 את כל כוחה לרשות ההסתדרות על מנת להבטיה גציגות אתת הםתדרותית,
, (כלום  בעיריות וימועצות, ודוקא ה״באמנים״ על ״עצמאות מעמד הפועלים,
 אף יוצרי ההסתדרות החקלאית וההתישבות העובדת ו״בנק הפועלים״
 ו״הכשביר״ ו״סולל־בונה״ ו״ניר״ ו״דבר״ נאמנים הם על עצמאות פועלים ?)

 אינם יכולים להשלים עם מרות ההסתדרות בענינים מוניציפליים.
 ההסתדרות לא נוצרה כדי לשמש קלוב לויכוהים. או שהיא עוסקת
 באיזה ענף פעולה, ואזי מרותה מרות ואחריותה אתריות, והיא מתייבת את
 הכל, לא רק את הרוב כי אם גם את המיעוטים, או שהיא משלימה עם כד
 שאין בכוהה לתייב את המיעוט שאיננו מקבל מרות, ואז ממילא בא ה צ מ צ ו ס.
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 מיהו שמצמצם את סמכותה של ההסתדרותי הללו שדוגלים ב״עצמאות
, ם מ צ ם ע ה ל ת ש ו א מ צ ע ת ה ה א י ל ם ע י פ י ד ע  מעמדית״ אד מ

 ולמען עצמאותם שלהם מוכנים הם כפעם בפעם לפרק את אתדות המעמד•
 ואשר להפקעת דברים מרשות ציבור הפועלים ומסירתם לרשות כלל•
 האומה. האומנם בכל מקרה ובכל מסיבות יהיה בכד משום מעשה מזיק לכלל•
? האם הויתור על הלשכה ההסתדרותית למען ,  הפועלים, משום ״ריאקציה,
 הקמת לשכת״עבודה כללית היה בו משום נזק לכלל־הפועלים ? ואילו באה
 אלינו ההנהלה הציונית — בעצם הימים האלה כשהעבודה השכירה בקואו•
, הרוצה  פרטיבים נעשתה אמצעי טוב לסלף את דמותנו, כאילו יש בקרבנו ״צד,
, שאיננו רוצה — והיתה מציעה לנו,  להםל את העבודה השכירה ויש ״צד,
 מתור חשבון כולל יותר, תכנית של הלאמת קראופרטיבי־התחבורה, ולשם כד
 צריכים הקואופרטיבים הקיימים, שהם, כידוע, נכס מעמדי מובהק, לעבור

 לרשות לאומית — היינו הייבים להתגגד לכד ?
 אני נזכר בימים קדומים. כשהקרן הקימת עדיין לא נתבצרה בהכרתו
 של ציבור הפועלים, והיו אפילו שהשבו כי פועל העוסק בבולי הקרן הקימת
. והיו מי שהלמו כי קפא״י היא שתרכוש קרקע ,  איננו בעל ״הכרה מעמדית,
 לפועלים. האם על ידי כד שהפועלים ויתרו בענין זה על ״עצמאות מעמדית״
 ונעשו עובדים נאמנים של הקרן הקימת הפסידה ההתישבות העובדת, הפסיד

 השיכון הפועלי ?
 בהיוד קל אנו מעלים עתה בזכרוננו את מושגיה של האורתודוכסיה
 הפועל־ציוגית על ההסתדרות הציוגית, על הקרן הקימת, על הקונגרס הציוני.
ו שרידי ג  והגה גם הם יושבים אתנו• אד האומנם היים עוד ב ק רב ג ו א
 המושגים שלהם על ההסתדרות הציונית כעל ״הסתדרות בורגגית״? בדור
 השם, לא טירוגים ולא גרים אנהנו בהסתדרות הציונית. מכירים אנהגו את
, ויכולים אבחגו לתזות מראש מה הרכב צפוי לה בעתיד. ח ו ו ה  הרכבה ב
י שההסתדרות הציוגית תהיה ביום ה ש ל  כלום יש אפשרות אוביקטיבית כ
 מן הימים אנטי־פועלית? מי שדוגל בארגומנטציה כזאת ודאי רואה עצמו
 כבעל-הזקה על נאמנות מעמדית׳ אד הוא מעיד על עצמו כי תכמת הניתוה
 המרכםיםטי אין לה כל אהיזה בשכלו שלו. מבהינת הרכבו הסוציאלי של
 הישוב, מבתינת אסיה של העליה העתידה לבוא, מבהינת צרכיו של המשק
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 העברי ומבתינת הצרכים של היהודים בעולם — כלום יש אפשרות כלשהי
 שיקום בארץ מעמד קפיטליסטי תזק אשר יטיל את שלטונו על הישוב או על
 התנועה הציונית ? האין אנו יודעים מי הוא מבהינה סוציאלית הרוב בישוב ז
 וכלום יתכן בזמנים כאלה רוב אחר בישוב ובתנועה הציונית ז היש עוד
 בינינו הולמים על כר שהארץ תיבנה לא על ידי הון לאומי, כי אם על ידי הון
 קפיטליסטי ז רגילים אצלנו לשאת עין לארצות רחוקות, מי לצפון ומי לדרום,
 ואנחנו יודעים לספר גפלאות על חילופי משטרים בעולם ועל רפורמות
 סוציאליות ועל *תזיתות עממיות׳/ ואין לבו עינים בשביל הקרוב. מהי
 ההסתדרות הציונית, מבהיבה סוציאלית, אם לא ״חזית עממית״ של פליטת
 ישראל ? ומהו התקציב הציוני אם לא מכשיר ממלכתי־דמוקרטי לסידור הגירה,
 התישבות, העברת המונים להיי עבודה? ומהי מחלקת העבודה, או מתלקת
 ההתישבות או מהלקת העליה, האם מכשירי שלטון הם של מדינה קפיטליסטית ?
 אין אני בא כאן לומר הלל למוסדותינו, הפגמים שלהם קשים לי ביותר.
 אד האם לא לנו הלק ניכר בפגמים שלהם ? אל נבוא לתלות את ליקוייהם
ע המוסדות. ואם יש לנו תלונות — ע ל י נ ו התלונות. בידינו להבטיח ב ט  ב

 מלוא דמוקרטיה ציונית במוסדות הלאומיים.
 וכשבמקרים מסוימים תתעורר שאלת העברת ענינים מסוימים לרשות
 לאומית אל בדון על כד כחסידים שוטים, מבחינת פטריוטיות של שלט,
 מבחיגת פרםטיז׳ה והרגל. גבדוק את הדברים לגופם ובראה אם אין החםדר
 ההדש המוצע מבטית שלום יותר בין יהודים עובדים, פוריות יותר, ישוב
 הדורים יתירים. גם אילמלא באה השואה מותר היה לגו לתשוב על הפתתת
 ניגודים בין יהודים, על קירוב יהודים אשר הם ובגיהם צריכים ועתידים

 להיות אתנו. מי נמי יש לנו בלעדיהם ?
 ומנקודה זו אגי דן גם באותה שאלה שמבקשים בה לסכסד אותנו
 ולהוקיע אותנו בפני ילדינו: הנה המתכתשים לעצמאות מעמד הפועלים!
 כלום הייבים בני־אדם נרגשים לטרוה ולקרוא בסעיפי ״החלוץ האחיד/
 לדעת מה תכנו התינוכי, ולדעת אם הסר בו משהו מערכי התנועה התלוצית ?

 שיטת ההפחדה היא קלה, בדוקה ומנוסה: ״ההלוץ האתיד״ עליכס ן
. לסי שעה ם פ ו ג , ל  לנאי ונזכה לימים שבהם נדון על עניני,,התלת׳
 אנו עומדים בפרשת ״אהיד׳ או,,לא אהיד״. מה כשר מבהינה הםתדרותית ?
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 אני מעיז לומר כי מיסדי ״החלת״ — אם טרומפלדור ברוסיה, אם חברינו
 באמריקה, ובכל מקום שביצבצו התקלות ראשונות — לא התכוונו אלא למה
 שאנו קוראים ״חלוץ אהיד״, היינו, להסתדרות הלוצית א ה ת שתקיף את כל
 מי שמתכוון לעליה ולהיי עבודה בארץ, ללא הבדל זרם והשקפה. חם לא
 התכוונו למתן צביון אידיאולוגי לנוער. הם לא התכוונו להוציא את מישהו
 שהשקפותיו בעניני דת ומפלגה שונות משלהם. ואם תלמידיהם של מיםדי
 ״החלוץ״ לא הלכו בדרך זו, ואם מבפנים ״החלוץ׳, גברה פלגנות ומבית קמה
 בדלנות, הרי לא הצורך החלוצי הולידם, כי אם הנטיה להתגודדות הסוכנת
 בנו. בךגוריון סיפר פה על מחלוקודמוסקבה בענין מושב וקיבוץ, שידוע
 אילו תוצאות היו לה לגבי ״החלוץ״ ברוסיה. אד הן אותה מתלוקת יש לה גם
 פינל ארץ־ישראלי. היה מענין לעריר בין ההברים שעלו מרוסיה, אשר פילגו
 את ״החלת״ בתנאים של מהתרת ושל מלשיגות ושל גירושים, כמה מהם
 בבואם לארץ פנו לקיבוץ או למושב י אילולא היה מרצם של התברים שם פונה
 לויכות אידיאולוגי על ״מהותו״ של ״החלוץ״ ועל עדיפות שיטות התישבות

 אפשר היו לפתות מצילים עוד אילו מאות הברים מגויעה בנכר.
 עם שגשוג הדיפרנציאציה של תנועות הנוער גבר ״הגיבוש האידיאל״
 לוגי״ של ״החלוץ״ על חשבון כלליותו. האם היתד. זו המגמה הנכספת ? כמה
, על  פעמים התנהל משא־ומתן עם חוגים שונים שעמדו מחוץ ל״החלוץ,
 הצטרפותם. פעמים גבר הכוה המקרב ועל פי רוב גבר הכוח הדוחה. כלום היה
 הכרה. ש״הפועל המזרחי״ לא ימצא את מקומו בתוכנו? ועכשיו אנו גדרשים
ש את המציאות ההיא, ובפנותנו לפעולה בארצות־המזרה — להביא ד ק  ל
 אתנו גם לשם את הפילוגים שמקורם בארצות־המערב, כאילו הם הם ראשית

 הכמה של כל הינוד תלוצי.
 אותם ישובי יהודים, אשר אנהנו מבקשים להתתיל שם עתה בחינוד
 ציוני־הלוצי, אינם היים את היי הרוה של יהודי גליציה ופולין; הפילוגים
 הרבים והשונים שהיו מנת הלקס של נערים יהודים באירופה — לא צמהו
 בהיקם. והאומנם הובה ראשונה של הינור לחיי ארץ־ישראל הוא לנטוע שם
 את כל אותם הידודי המוה והידודי היהםים אשר בהם נתלוותה ההתכוננות

 התלוצית באירופה?
 הבדינו שכבר פעלו בארצוודהמזרה מספרים לגו ?ל ה ? ש י י 0
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ד י ם שנגלו להם שם. דברים שנחשבים אצלנו מובנים ומוסכמים י ו ה  ה מ
 עדיין אינם מובנים ואינם מוסכמים שם. עדיין יש להוכיה שם שאדם הייב
 לעבוד, ושאין להתבייש בעבודת כפים, ואין לרדוף אתרי פרנסות קלות
 ומכובדות. עדיין צריד לכבוש את זכות הנערה לעבודה. ויש אוירה של
 מנהגים ומסורות שאין לזלזל בה. האומנם צריר להביא לשם ויכוחים על
 צורות התישבות, או על דדלאומיות, או על סיעות ? והנה אנו אומדים: נעשה
 נםיון להקים מסגרת שתכלול את כל המעונינים בתוכן חלוצי, באהדות פועלים,
 בעבודה מאורגנת, בלימוד עברית, ובכל הדברים הטובים המקובלים על כולנו,
 ואשר לשאר — נרםן כולנו את עצמנו, ירסן כל אתד את עצמו, ונדהה את
 הדברים עד בוא מועד. איננו מעוניגים שם בויכוהים בין המפלגה לבין
, , , איננו מעונינים להוציא מן הפעולה את ״הפועל המזרהי, ,  ״השומר הצעיר,
 אינגו מאמיגים כי תצמח ברכה חלוצית מתחרות ארגונים ומקנאת שליהים.
 אנתנו מעונינים כי יעסקו יותר בשיעורי עברית, בעליה ממש, בטיפות ערכים

י הבגידה בהסתדרות, ההתכתשות לעצמאות פועלית! ה ו  ראשונים. ז
 אנהנו, המנוסים באיהודים, יודעים שאין איהוד שאין עמו נכונות
 לקרבנות, שאין עמו ״הסתכנות״. כשהתאהדנו עם הלגיונרים מאמריקה אמרו
 לנו כי אנו מסכנים את העברית. כשביקשנו להתאחד עם ״צעירי־ציוך אמרו
 לנו כי אנו מעמידים בסכנה את הסוציאליזם. ועתה מפהידים אותנו כי עצמאות
 מעמד הפועלים בסכנה. אך עצמאות זו אינה תלויה בשלט. היא התחילה עם
, אף על פי שמלה זו לא נאמרה ולא ,  הגליון הראשון של ״הפועל הצעיר,

 נפקדה שם.
, בךחורג לפעולה ציונית. אילו הצלהנו  ימים רבים היה הטיפול ב״החלוץ,
 אז להעמיד אותו במרכז הפעולה הציוגית, אפשר היו עוד עשרות אלפים
 נערים יהודים מצליהים לעלות לארץ. ימים רבים קבלגו על מיעוט האמצעים
 לפעולה זו. עכשיו, כשההםתדרות הציונית נענתה לנו והיא מכניסה פעולה

 זו לתהומה בדרד הוקית, באים ובוכים כי נפגעה עצמאות הפועלים.
, נפתהת סכנה למעמד הפועלים! והנה אני רואה  מן ״החלוץ האתיד,
 מקרוב לנו עוד פורמציה אתת של ״חלת אחיד״. אמנם ״הלוץ״ זה אינו נתון
 לפקודת ההסתדרות הציונית, כי אם לפקודת ממשלת הוד מלכותו — אלה הם
 בהורינו ובתורותינו שהתנדבו לצבא. אם נזכה לכד הרי מהר יהיו הם בוני
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 מושבים וקיבוצים וקבוצות. והם דוקא אינם מאודגנים לפי אידיאולוגיות. יתכן
 שאילו באנו אנהנו להקים צבא יהודי, היינו ודאי מבטיתים את עצמאות מעמד
 הפועלים על ידי סידור פלוגות לכל זרם הרם, לכל סיעה וסיעה• אד ממשלת

 הוד מלכותו לא דאגה לכד. ועל כרהנו קיים לנו צבא־הלוץ אהיד.
 ומנין לאנשינו, התקיפים כל כד בדעתם ובנאמנותם המעמדית, פהד
 כל כד גדול שהנה יציפו אותם ויתמםו אותם ? היו ימים שהיינו קומץ אנשים
 תםרי־כל, זולת אמונה ורצון, ואף על פי כן לא פהדנו מהרחבת תהומים• ועתה
 כשההםתדרות היא הכוה המאורגן ביותר בישראל, ולה נםיון משקי וארגוני,
 ולה מוסדות ומכשירי הינוד, ולה עם רב, עתה צריכים אנחנו לפחד פן, הלילה,

 הינוד כללי לערכי החלת ימסור את תנועת הפועלים לכוהות אויבים!
י אנהנו נתונים לפהדים אלה? בימים שכל ידיעה מגיא- ת מ י א  ו
 ההריגה מספרת על אתדות המערכה האתת, אשר לעומתה את כל פירודינו

 ישא הרוה.

 ועתה לענין המפלגה, לענין קיום מפלגתנו.
 אנתנו נתונים במתלוקת. ואין ספק: אם אנתנו לא נשתלם עליה,
 תשתלט היא עלינו. ותנועת הפועלים כ ו ל ה — לרבות גם התלקים השמתים
 עתה לשברנו והמקווים להיבנות ממנו — תוכה מכה אשר ימים רבים לא
 תירפא ממנה. אפשר גזירה היא ואין לה תקנה. אך גם מי שנגזרה עליו גזירה
. ע ד ו י י נ י ? ואני, תתשבו עלי אשר תתשבו, א ע ו ד  רשאי לבקש לדעת: מ
ה מתולקת מ  אהרי כל מה שהאזנתי היום, ואתמול ושלשום, איני יודע ב
 מפלגתנו, באילו דברים שביסוד. אפשר בסיסמאות ? יצהק טבנקין אמר בצדק:
 סיסמאות אופנסיביות עדיין אינן מבטיתות קידום הענין. אידלםון נאתז
 בפורמולה מהלכת עכשיו: ״ניגודים קונסטיטוציוניים אינם קונסטיטוציוניים
 בלבד״. אני סבור שגם ניגודים קונסטיטוציוניים כשהם לעצמם יכול שיהיה
 בהם הוכן מכריע. אד הן מותר לי לבקש להבין מה תכנם של אותם ניגודים,

 אם קונסטיטוציוניים ב? בד ואם לא בלבד.
 טבנקין מנה היום הרבה ניגודים. האומנם הושב הוא כי אלה הניגודים
 הם לפי הקו החוצה בין סיעה ב׳ לבין שאר המפלגה ? אני רוהש תודה לטבנקין
 על ניגוד אהד אשר הסד מאתנו. על ידי כך, מקווה אני, הקל מעלינו הרנה.
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 משה שרתוק תבע מיצהק טבנקין שיכיר כי הוא, מ. ש., אינו אנטי־סוביטי.
 וטבנקין דרש משדתוק שיכיר כי אין הוא, י. ט., אנטי־בריטי. והרי פתות
 ניגוד אחד, מן הניגודים שמונים בנו. ואיזה ניגוד! ניגוד מדומה זה, כאילו
 יש בינינו אנטי־בריטיים ואנטי־סוביטיים, מה רב נזקו כלפי חוץ ומה רבה
 שליתותו הנפסדת בפנים. ועתה נפטרנו ממנו. אפשר יהיה קל יותר להיות.
 בראשית ימי הציונות היה בגרודנה פבריקנט יהודי, שנמנה על הציונים. והיה
 ה״בונד״ מעלה את שמו בכל ויכוח ובכל קונטרס, כמופת תותד שהציונות
 הומצאה על ידי הקפיטליזם כדי לרמות את הפועלים ולהסיר את לבם ממלתמת
 המעמדות. יום אתד חלד אותו יהודי לעולמו. וייצמן אמר אז: מת ארגומנט

 אתד אנטי־ציוני. ואף אני אומר עתה: מת ארגומנט אחד בעד פיצולנו.
 הזכיר כאן טבנקין שיש מציגים את טבנקין כבולשביק. איולת מאין
 כמוה! פעם, לפני שנים, נזדמנתי למסיבה של נוער ונצרכתי לחטוב שם עצים
 כדי להוכיה שאנשי הקיבוץ המאוחד הנם ציונים טובים. אילו היה חפץ למישהו
 בשבועתי, הייתי מוכן להישבע לפני קחל ועדח כי יצחק טבנקין איננו בולשביק.
 ויםלהו לי אם אומר כי הוא, לדידי, טיפוס אנושי שונה לגמרי מבילשביק.
 אד הנה, למשל, נאמר ברבים בועידת כפר־ויתקין כי בךגוריון ואני הננו
 ״ארכי־בולשביקים״, ואין אדם תובע את עלבוננו. מידה זו של ויכוה שבאה
 לעולמנו בשנים האתרונות, ראויה שיושם אליה לב. לויטה דיבר היום על
 ״השקפת־עולם רכילותית״. יש גם הינוד רכילותי ומדיניות רכילותית. והללו
 פעילים למדי, פעם בצלצלי תרועה ופעם בצלצלי להש. אדרבא, אפשר יושם

 להם קץ?

 ולאתר שאנו מבטלים את הדבקת התוים של אנטי־בריטיות ואנטי•
 סוביטיות, מרשה אני לעצמי להעיר על המימרה: ״איבה לרוסיה בארוכות
 וקצרות״. לאיזה סוג שייכת הגדרה זו י האומנם מותר להשתמש במלה ״איבה״?
 מי הס אנשי ה״איבה״ ? אנשים שהפסידו את אהוזותיהס שם והס רוגזים על
 אבדן הפריבילגיות שלהם ? הם אויבים לעם הרוסי, לשפה הרוסית, לספרות
 הרוסית? לפועל הרוסי, לאכר הרוסי? וההשבונות שיש להם עם רוסיה הס
ם בלבד, לא חשבונות של כולנו? וחסידיה הנלהבים של ח ל  חשבונות ש

 רוסיה פטורים מהשכונות אלה ?
 ושמא נשאל מה זו איבה ? האם כל אמירה שאינה לטעמם של שליטים —
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 איבה היא? אני, למשל, רתוק מאנטי־בריטיות, אך האם אותר על זכותי
 להוציא ספר ביקורת על אנגליה ? אני מעריד ביותר את תפקידו של צ׳רצ׳יל
 בהיסטוריה העולמית, אד האם לפיכד אהיה אומר אמן לכל מעשיו, ואותר
 על זכותי לראותו כמו שאני רואה אותו לגבי עמנו, לגבי הודו, לגבי הייה
 הפנימיים של אנגליה? יודע אני שאנחנו עם קטן ודווי, ודורות רבים
 לימדו אותנו להיות נמוכים מדשא וחדישים ממים, ולאהר שהתמרדנו
 באבותינו שהיו נוהגים זהירות ״בגוי קטך, אנו שוב לומדים מידות זהירות.
 אד האומנם אין גבול גם לזהירות זו ? הזאת תהיה התוצאה של הינוד םוציא•
 ליםטי ורבולוציוני במשך שני דורות שנהיה מצוים על מצפוננו לבל יעיז

 להרהר אחרי שליטים, פן יבולע לנו ?
 כולנו מדינאים, כולנו יודעים תשבונות ביךלאומיים. ואף על פי כן,
 הן במה שאנו עושים יש גם צד אחר לגמרי, צד ה י נ ו כ י פ נ י מ י. אנתנו
 דואגים לילדינו, אנחנו מתפללים לדמות אדם שתעלה בתוכנו. האין זה
 מחייב ? חובבי־ציון היו סבורים כי על ידי אמירת ״הנותן תשועה״ ינצלו
 מפורענותה של הרשות, וחם מילאו את חובות ה״לויאליות״ בנאמנות.

T 

 ההפסד ההינוכי היה לא קטן, הנוער מאם בזתלנות זו ובגללה רהק מן הציונות.
 גם הרצל ראה את השלום עם שליטי עולם כתנאי לחצלחת המדיניות
 הציונית. אד היו ציונים, ונהמן סירקין ראשון ביניהם, אשר ראו את המם
 הזה כשפלות והיו עורכים בקונגרסים אובםטרוקציות נגד תשלומי המם
 לניקולאי ולוילהלם גם יחד. היה אצלנו זמן כשבילינםון היה כותב גלויות
 על מוסוליני, ופובליציסטים ציונים חמחניפיס לפאשיזם היו מטיפים מוסר

 ל״דבר״ על שאיננו זהיר בכבודם של שליטים וחוטא בזה לציונות.
 ודאי, יש ויש השכונות, ואנו הייבים בהם. אד אוי לנו אס ההשבונות
 הרבים יפגעו בחירותנו הרוהנית, יתייבו אותנו להרכין ראש בפני עוול. ואס
 העוול נעשה על ידי ממשלה ילידת״מהפכה שיש לה צבא אדום ומגצה, האס
 מפני כד דם חלוצינו ופליטינו אינו סומק ואינו דמנו, ואנהנו רשאים להתעלם
 ממנו? ומפני כד, מי שהזון הסוציאליזם הי בלבו הייב לההניק את כאב לבו

 ולומר על עוול שהוא צדק ?
 אין השעה כשרה לשיהת־רעים אינטימית. אד בנקודה זו רוצה אני
 להזכיר ליצחק טבנקין את הסד נעורינו. בכוה מה עשינו מה שעשינו בגולה
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 ובארץ והיינו למה שהיינו? בכוח דבר אחד: שכבשנו לנו מילדותנו את
 הזכות לחופש רוחני לגבי הכוחות ששלטו מסביב, ולא רק לגבי שליטי העולם
 הישן. העזנו למרוד במושגים של שליטי הסוציאליזם, קאוטסקי ופליכאנוב.
 ואת החופש הזה קיימנו לא בתחום הענינים היהודיים בלבד. הואיל ובעניננו
 היהודי מצאנו כי תורתם אינה מספקת ועלינו לפרוץ דרד לעצמנו, לא
 הסתפקנו בכך וגילינו פרצות גם בענינים אחרים. לא היינו נעשים אנשי
 קבוצה אילמלא תירותנו הרוחנית. לא היינו נעשים אנשי אהדות־פועליס
 אילמלא השתהררנו ממושגי המפלגות הסוציאליסטיות שהיו קיימות סביבנו.
 את החירות הזאת קנינו במהיר יקר. היינו יוצאי־מפן. ויתרנו על כמה נותויות
 בשביל זכות־ביקורת זו. והשתמשנו בה ביד רהבה. היינו מותחים ביקורת גם
 על אישים נערצים. השבנו אותם אמנם לבני־םמד גדולים, אינטלקטואליים
 ומוסריים, אד בכמה מהשקפותיהם מרדנו. ידענו שחובה עלינו לכבוש דרך
 לעצמנו, לעמנו, וממילא גם לסתור ולבנות בשאר ענינים. בספרים נערצים —
 מן המניפסט הקומוניסטי ועד הפרוגרמה הארסורטית — למדנו כי אין מקום
 לבנות בנין סוציאליסטי בתוך המשטר הקיים, ומי שמנסה בכד אינו אלא
 שוגה בהלומוודשוא, באוטופיות. אילמלא קבענו דרך לעצמנו, גם בשאלת
 ישראל וגם בשאלות־יםוד של המחשבה הסוציאליסטית, כלום היינו באותם
 הימים יכולים ללכת לארץ־ישראל? ואילמלא פרקנו מעלינו את התלות
 הרותנית בהשקפות השולטות בסוציאליזם, כלום היינו יוצרים את תנועת
 פועלי ארץ-ישראל כמות שהיא ? ומה היה םירקין, ומה היה ברוכוב, ומה היה
 זייטלובסקי — כלום לא עמדו כולם ונאבקו על עצמאותם הרוחנית עם העולם
 הסובב? האם נקת את הדבר הזה מאת ילדינו בארץ? אמר לי אתד הבנים
 הטובים שלנו: הלא אין אתה מחנד לסוציאליזם. ולד והבא לו פאםפורט, כי
 המעשה שלנו הוא סוציאליסטי, והמחשבה שלנו סוציאליסטית, והתינוד שלנו
 סוציאליסטי, ואין אנו מודים כי יש בעולם בעלי-מונופולין על סוציאליזם

 שאנו זקוקים לקבל מהם ״הכשר״.
 אנו זקוקים־זקוקים ליחסים ביךלאומיים הוגנים, ואנו מוכנים לשלם
 בעדם מחיר. אך האם כל מהיר? אין זה מתפקידנו ליתן עצות לאומה
 זולתנו באילו תנאים וכיצד תעשה את המהפכה שלה. דיינו שניעץ את עצמנו
 באילו תנאים וכיצד תיעשה המהפכה שלנו• אד אין זה יכול להיות תגאי
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 ליהםים בידלאומיים הוגנים — כמו שיש סבורים — שנכריז לכבוד הזולת:
 ״כזה ראה וקדש״.

 הזה יהיה מחיר ליהםים ביךלאומייס הוגנים, שנהיה מתעלמים ממצב
 הציונות והציונים, מזכות פליטים יהודים להתהבר אלינו ? והאם לשם תשבוגות
 פוליטיים נתעלם מדמם של אהרליר ואלתר ? כן, יודע אני שכמה םוציאליםשים
 השובים בעולם החליטו להתעלם מדמי הבריהם לאינטרנציונל. ״לא עתה
 הזמר• אד אם הדבר תלוי ב״זמך או במקום — אפשר להתעלם מדם יהודים
 בכל מקום ובכל זמן. איני םבור כי בירור פנימי זה יש לו השיבות פוליטית
 למעשה. מדיניותה של קרמל אינה תלויה בכד אס נאמר ״אמן״ או לא. ואני
 יודע כי שום מתאות לא ישיבו להיים את אהרליד ואלתר״ אד אני לעצמי
 רוצה לנהוג כד שלא אצטרד לבוז לעצמי. אינני יכול שלא לחשוב מה יהיו
 מושגיהם של ילדינו. יודע אני מה זאת התחנכות על התעלמות מעוול. הן

 כל העולם מתחנד על התעלמות. ואנהנו קרבנותיה של ההתעלמות.

. אין ה ב ה ף א ד ו ע  אין אנו השורים על איבה׳ אד יש ויש לחשוש ל
 כיהודים מסוגלים להרגיש שפע עודף אהבה לעם־הזולת. מיליונר יהודי הוא
 אשר הלומותיו ומיליוניו היו נתונים לכושים. בנות ישראל הן אשר אהבתן
ף אהבה ד ו ע  והייהן ניתנו כליל לכפר הרוסי, לכפר האוקראיני. אני מפהד מ
ף הערצה לאנגליה. היא אינה זקוקה לכד, ולנו יעלה העודף ד ו ע  לאנגליה, מ
ף אהבה לרוסיה, ושוב: היא אינה זקוקה לכד. ד ו ע  הזח ביוקר. ואני מפחד מ

 ולנו יעלה העודף הזה ביוקר.
 אנחנו גוררים אתנו את אהבת המולדות ההורגות דורות על דורות.
 יהודי הישפניה טיפחו במשד דורות את השפניולית. מי יודע כמה יטפחו
 יוצאי גרמניה בארץ-ישראל את שפת הגרמנים ? והאין אזננו נצרמת מן
 ההתמוגגות ללשונות הםלביות בערינו וגם בכפרינו? ״נשמה יתירה״ זו
 שלנו, שאר־כשרון זה שלנו להתמוגג מאהבת הנכר, להתכבד בכבודו,
 להידבק ביצירתו, להתפעל מגבורתו, יש לו שוברו בצדו: לזלזל בערד
 עצמנו, להיות אדישים ליצירתנו, להתכהש לעצמנו, לשנוא את אהינו. האין
 לנו צויד להשוב כיצד להסן את עצמנו מפני כל עודף אהבה, שיש עמו

 הוסר אהבה לעצמותנו ז
 יודע אני כיצד עלולים דברי להסתלף באין קשב פנימי להם. ראיתי
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 ויכוח עם שטיינמן, ונמצאתי למד כי שטיינמן תובע, כביכול, שנועזר
 מתרבותן של אומות העולם. אד האומנם אין אנו רואים מח זעומה שאיבתו של
 ילד עברי בן הארץ ממקורות התרבות היהודית? האין אנו רואים כמה מקופח
 הלקה של יצירתנו המקורית בעולמו הרוהני של בן הדור? האין זו בעיה

 לכולנו?

 ואני הוזר להיפוש הניגודים.
 אומרים: יש ויש ניגודים. יש, למשל, ניגודים לגבי השיטה המקצועית.
 האומנם ההברים בעיךהרוד מפולגים ביניהם בשאלות הפוליטיקה המקצועית

 בתל־אביב ?
 אומרים: יש ניגודים לגבי המנגגון. טיב המנגנון שלנו ראוי שידאיג
 את כולנו. וראוי שפעם בפעם יעשו מעשי טיהור ושיפור. אד טיהור הן צריך

 להיות טיהור. האומנם יש לסיעה ב׳ פטנט על טהרה?
-! -

 אומרים: דמוקרטיה. יש, כנראה, בינינו שרוצים בדמוקרטיה רש
 שאינם רוצים בה. הואיל ואין לי כמעט כל זכויות בפעולת המפלגה בתקופה
 זו, הםשי אני לומר משהו לזכות העושים. מעולם עוד לא קיימה מזכירות
 המפלגה כל כד הרבה מגע עם הבדיה, מעולם לא נתקיימו כל כד הרבה
 כינוסים, לא נתפרסמה כל כד הרבה ספרות, לא נשמעו דבריהם של הרבה־
 הרבה הברים. ומי שרוצה בדמוקרטיה ובדמוקרטיה פעילה הרי צריך היה
 לשמוה על כך ואצלגו הדוגלים בדמוקרטיה דוקא, הם אינם &מהים כלל,

 אדרבא, הם מהרימים אותה.
 אד ניגוד אהד מצאתי, וקרא בשמו אידלםון. והוא הוא הניגוד. הוא
 אומר: ״מדוע דרושה לי סיעה? כדי שאוכל להיפגש ולעבוד עם הברים
 שאני מאמין להם״. בזה נאמר הכל. אידלםון יש לו הברים במפלגה שהוא
 מאמין להם. משמע: יש הברים שאיננו מאמין להם. אם אין הוא מאמין
 להבר בודד, אם אין הוא, למשל, מאמין לי, הדי זה ענין אישי. אד אם אין
 זה עניךיהיד אלא הוא זקוק להתיהד עם הברים שהוא מאמין להם מפני
 הברים רבים שאיננו מאמין להם — מותר לשאול: מה טעם להברותו
ה ג ל פ  במפלגה אתת עם הברים שאין הוא מאמין להם? אני סבור כי מ
. היי מפלגה מורכבים מכמה יסודות: ת שהר ר ס א ח י ן ח ו מ א א ל  ל
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 יש אידיאה, יש פרוגרמה, יש ההלמות, יש הברות, יש נציגות. אך מה כל
? ואידלםון אומר בפירוש: אין לי אמון אליכם. אפשר אנו ן ו מ  אלה ב ל י א
 התומים יהד על אותה פרוגרמה ואותן התלטות, אך אין אתם נאמנים עלי,
 אתם אומרים כי אתם רוצים באותם הדברים׳ אד איני מאמין לכם כי אתם
 רוצים > ואפשר אתם רוצים׳ אד איני מאמין כי אתם מסוגלים לקיים ו אין אני
 מאמין אלא לקצת הברים, שהם רוצים והם יכולים > ולפיכד אני מתתבר אתם
 לסיעה* אין אתם אוהבים ״סיעה״, תקראו לכד בשם אהר. יפה. מבין אני
 לשם מה מתהברים חברים שמאמינים זה לזה לסיעה או לשם אהד. אד אינני
 מבין למה אנשים משתפים עצמם עם מי שאינם נאמנים עליהם, לבירורים,

 לההלטות מהייבות, למפלגה ?
 ל ו י ט ה הדהימגי היום. הוא התיר לעצמו דברי ביקורת על הבולשביזם.
 הביקורת היא אמנם רק בנקודה אתת, המשותפת למפלגה של ברית־המועצות
 ולמפלגת פועלי ארץ־ישראל: שלילת הסיעות. ולויטה טוען שביטול סיעות
 מביא לידי... עריפת ראשים. מענין! אגב הרדה לראשים הנערפים שכת כי
 הבולשביזם ביטל לא רק את הסיעות בתיר המפלגה. הוא ביטל כל מפלגה
 שמחוץ לבולשביזם. שהוא ביטל גם זכות אדם להשוב אתרת ולהתארגן
 אחרת. מפלגות סוציאליסטיות מבטלות סיעות בלי לערוף ראשים. אנחנו,
 שוללי הסיעות בתוד מפלגתנו, איננו שוללים זכות מאדם לחשוב אחרת
 ולהתארגן אחרת׳ אד אנו שואלים: אם אין אתה מאמין לי, למה אתה גוזל
 את זמני ואת זמנד ומתקוטט אתי? חברים שמאמינים זה לזה מותר להם
 גם לריב, אפשר יגיעו מתיד ריב לכלל דעה משותפת. אד באין אמון חברי —

 מריבה למה ?
 מכל הנאומים של אנשי סיעה ב׳ לא הוברר לי מה נותנת להם המפלגה.
 הם רק השתדלו להסביר לנו מה נותנת להם הסיעה. הואיל והותרה הרצועה
 ומותר שלא להאמין להברים׳ אומר: איני מאמין שהסיעה נותנת להם הרבה
 נתת. נוטה אני להשוב כי היא נותנת גם להם צרות, ללא יצירה וללא נתת.
 אד המפלגה מה נותנת להם? לויטה רוצה במפלגה שתהיה סוגה באהבה.
 תבוא עליו ברכה. אפשר גם אחרים רוצים בזה, אלא שאינם מעיזים לשיר
 בשירים על לב רע. וכדי שהמפלגה תהיה שופעת אהבה אין טוב מאשר להקים

 סיעות. ברשום איפוא ב״פרקי-אבות״ מחודשיפ; נןוגה סיצות מונה »הגה!
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 יש חברי סיעה האומרים כי לא מתיך אהבת םיעה אלא מתיר אהבת
 המפלגה באו לכלל סיעה; המפלגה חולה, והסיעה — תרופה למחלתה. אך
 לאחר שמכלכלים את החולה בתרופה במשך זמן ממושך, הן מותר לשאול
 אם הועילה או הזיקה. והתרופה היתה מרה למדי, מרה׳ כמדומה, לכולנו. האם
 לא הגיע הזמן שנהיה שואלים אם התרופה היטיבה משהו, תיקנה משהו
־ ודאי שהיא מזיקה, והאור•  בהסתדרות, במפלגה ? תרופה שאיננה מרפאה ־

 גניזם מתקומם נגדה.

 החלפת השם סיעה בשם אחר לא תתקן דבר. משנה שם לא ישנה את
. מאידד, יכול אני לתאר לעצמי קיום ״סיעה״ ן כ ו ת  המזל, אם לא ישתנה ה
 שהמפלגה תוכל לשאת אותה בלי להינזק: אם הברי מפלגה, למשל, מתארגנים
 ביניהם לבין עצמם לשם מטרות שאינן מענינה של המפלגה, לשם ענינים
 תברתיים או רוחניים, שהמפלגה אינה מטפלת בהם. יכולה, למשל, להתקיים
 במפלגה סיעה למען החיאת השבתי אד הסיעות שלנו הן אהרות. הן גם
 אינן מסוג הסיעות הנוצרות לשם ענין מסוים. בטל הענין בטלה הסיעה.
. מלוא העולם ל ב ג ו מ ם ו י ו ס ן מ י נ ן לה ע י ו א נ ל צ ת א ו י ת ע י ס  ה
 עניניה. וםיעתיות מעין זו דרכה שהיא מתהילה בבטן המפלגה, ואהר כד
 מתבקע אפרוח: מפלגה אחרת. התאשם המפלגה שאינה רוצה לשמש מדגרה

 לאפרוה כזה ?
 שתי מידות בסיעה: היא מגבשת ניגודים והיא משתקת את הכלל. יש
 ניגודים או אין ניגודים — הסיעה לא רק מחפשת, היא מגבשת אותם. בכל
 חברה אנושית יש ניגודים. אד הניגודים שוטפים. היום יש ניגוד, מהר הוא
 מתעלם, מחרתים צץ ניגוד אחר. היום קיים ניגוד בין פלוני ובין אלמוני, מחר
 הם תמימי־דעים ומנוגדים לפלמוני. ומה עושה סיעה ? היא חוששת פן, חלילה,
 יגוזו הניגודים ולא יהיה טעם לקיומה, והרי היא מגבשתם ומדביקה להם

 גושפנקה, והניגוד מטייל לו ומטיל צלו לימים רבים.
 והסיעה מטבע ברייתה עשויה לשתק את הכלל, לכבול את רצונו וכוה
 ההלטתו והכרעתו. תהיינה הסיעות נהמדות ונלבבות ושופעות אהבה — עצם
 קיומן גורע ממשקלו המוסרי של כלל־המפלגה, עושה אותו ל״צד״. הן עצם
ו ת ע ד ב ה ש ה מ ש ע ל י ב  תפקידן הוא שמירה על כלל־המפלגה ל

, אס אין דעת הסיעה נוהה מאותה עשיה. ת ו ש ע  ל
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 אפשר לד״ועכה על סיעות בדרך הפשטה. אד את ההגדרה המוחשית
. זה הרבה יותר ה ע ו נ ת ת ה מ ש נ ג ב ו ל י  של הסיעה נתן מי שאמר: פ
 מפילוג ארגוני. אנהנו רואים את הנוער המתהנד באוירה סיעתית. הפילוג
 עובר בנשמתו. וגם אותו הבר העומד וציות, ומטיל אשמות בזולת ומציג את

 הבריו מימים רבים כעבריינים — גם את נשמתו הוא הוצה הפילוג.
 כשאנו אומרים כי אנו רוצים במפלגה ללא סיעות, אומרים לנו: ״ובכן,
 אתם מוציאים אותנו״. אין זה משהק הוגן. מי שמכריז ומודיע לזיווגו כי אין
ל ר ש ט ש  לו אמון בו, אל יתרעם אם הלה אינו רוצה בתיים ללא־אמון. מ

. ן ג ר ו א ן מ ו מ א - י ל א ר ש ט ש א מ ו ת ה ו ע י  ס

 כמה הדשים לאהד התפטרותו של בךגוריון השמיע היום יצהק לראשונה
 את קולו. הוא השמיע את הרדת ציבורנו כולו להתפטרות זו. הוא ידע את
 ערד הכרזתו והדגיש כי הוא מבקש את העתונים שימסרו דברים אלה
 לקוראיהם. הבל רק שהשהה את הכרזתו כמה תדשים. ובמתים נכתב לא
 מעט על כד, שלא כל ציבור הפועלים, וגם לא כל מפלגת פועלי ארץ-ישראל
 שלמה עם בךגוריון והרדה להתפטרות ולמםיבותיה. והן אין ההםור כמבקשים
 לסלף את עמדתנו. כנראה שדברים אלה יכלו להכות כמה הדשים. וי. ט.
 מוסיף: אולי איני דשאי להתערב בשאלה זו, הן ההלטתם מה שההלטתם
 בכפרמיתקין, ואיני רשאי לדבר פה. נכון, אנהנו הרשעים מכפר־ויתקין ההלטנו
, להשתתף  שם דברים איומים. אד לא אנהנו התןכתנו אם מותר לסיעה ב
, התנכהה עם עצמה אם מותר לה לשבת עם  במועצת המפלגה, אלא סיעה ב
 העבריינים מכפר־ויתקין. וכל זה מריב אהבה למפלגה, מרוב נאמנות למעמד
 הפועלים! שום ענינים גורליים אינם שקולים כגגד המהלוקת הםיעתית. בשום
 זרם יריב אין אתם נלהמים כאשד אתם נלתמיס עתה בנו. יותר נכון, אין
ו נ ת ו  אתם רואים סביבכם שוס יריבים, דק בנו אתם נלהמים. וכדי להכריע א
. לויטה ראה להתלוצץ ולומר כי אין הוא ה ל ו ה כ ג ל פ מ  אתם נלהמים ב
 יכול לבקש מפינהם לוביאניקר שיצרפו את דבריו מכפר״ויתקין לפרוטוכול.
 והקהל צהק להלצה זו. הלצה? מי אנס אותו שלא יאמר לנו את דברו ז ודאי
 היה לו לומר דברים השובים בענינים השובים, והוא שתק. מדוע ? מהו שהוטל
 על כף המאזנים והכרית אותו שלא יגלה את דעתו המדינית למפלגתו? מדוע
 יכול היה אידלםון לדבר בכפר־דתקין ולדמן לא יכול ו ספני שאידלםון לא
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 היה אז עדיין הבר סיעה ב/ ולא היה מי שיאסור עליו לדבד בועידת מפלגתו
! ב. כ.: האמנתי לאידלםון ,  (קריאורבינים: הוא היה כל הזמן הבר בסיעה ב
ה נ י א  שהכריז אז כי איננו הבר־םיעה). לויטה, לפי דבריו, נמנה על סיעה ש
ה מתייבת. וכל הבר בה רשאי לעשות מה שלבו הפץ, נ י א  מטילה משמעת ו
 ואף על פי כן נאסר עליו הדיבור! אגב, מה זאת סיעה שאינה מהייבת
 ואינה מטילה משמעת ? אם הבורה של צירים כולם כאתד שותקים בועידה ו
 אם הבורה של נבהרים למוסדות המפלגה כולם כאהד אינם מופיעים בשום
 ישיבה > אם הבורה של הברי המועצה כולם כאהד אינם משתתפים בועדה
 המתמדת, וכל זה בלי שהסיעה שלהם תתליט על כר ותחייב — הרי שאהדות
 זו היא לא פרי ציווי סיעתי, אלא בדוה הקודש. זה מזכיר את המעשה
 בתרגום־השבעים. המלר הושיב שבעים הכמים בשבעים תאים, כדי שכל אהד
 יתרגם את התורה. וראה זה פלא, כל שבעים התרגומים נשתוו. ברות הקודש.
, פועלת בדוה הקודש. יום אתד כולם אינם באים ויום שני באים  גם סיעה ב
 כולם. ברוכים הבאים! אד מהו הסוד של אהדות־פלאים זו ללא אומר ודברים ז
 ואני גם רוצה להבין את האהדות שבאי״השתתפות בועדה המתמדת.
 ואשאל כדרר ששאל בשעתו יבנאלי בפתת־תקוה: מה הרשות למנוע הברים
 מן הועדה המתמדת המהפשת דרד להצלת אהדות המפלגה? מה ההגיון
 שבישיבה במועצה ובהימנעות מן הועדה המתמדת ? מה המוסר שבדבר, ומה

 ההברות ומה האהבה, ומה ההרדה לשלימות המפלגה?
 ככה אתם נוהגים לא מן היום. אתם נותנים למפלגה לדון בשאלות
 הותכות־גורל, לקבוע את המדיניות הציונית, לההליט בעניני הגדודים, לטפל
 בעניני גולה והצלה, בענינים אשר מעולם לא היו לנו המורים כמותם, בלי
 שתראו חובה לעצמכם להשתתף בדיון ולהשפיע על ההתלטות והמעשים?
 עזבתם לנו את המערכה. וכל זה מפני שהרוב הכריע פעם שלא כרצונכם,
 מפני שהיינו סבורים כי פ. נפתלי הוא שופט־צדק וראוי שירתשו לו אמון —
ס במשך י ע כ ה  על זאת אתם משלמים למפלגה באובסטרוקציוניזם של ל
 שנה ויותר ומתנקמים בענינים התיוניים ביותר של דורנו. כוהה של מהלוקת!

 רוצה אני באהדות פועלים, גם עם אלה שאני עומד אתם בקשרי
 ,מלהמה״. אותם 40,000 פועלים שאינם עוד בהסתדרות הם בשבילי מועמדים
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 לאיהוד. לא רק להסכמים, כי אם לאיהוד ממש. אילו היה קולי בשמע
 בהסתדרות הייתי עושה הכל כדי לכוון אותה לקראת קליטתם של אלה.
 רוצה אבי באיהוד עם אנשי טירת־צבי. הם בשבילי פועלים כשרים בתכלית.
 לדידי, יכולה ההסתדרות להכיל גם את פועלי אגודת־ישראל, בלי שתפגע
 כמלוא נימה באורה הייהם. יתר על כן, אני רואה גם בפועלים הרביזיוניסטים
 מועמדים להסתדרות. קיימת אתדות אוביקטיבית, אתדות הגורל היהודי —
 אתדות הגורל של הפועל היהודי. הסרה רק ה כ ר ת האהדות. והיא הסרה לא
 רק אצל אלה הנמצאים מחוץ להסתדרות. היא הסרה לעתים בקרב המאותרים

 בהסתדרות.
א י ת ה ו ד ה א  לפלגות הפועלים בארץ ,,גדולים הקרי לב״• ה
ם י ה ט ש ה — ב ב י א ה ת ו ו ר ז , ה ו נ ת י נ ד של ה ו ם י ה ־ ת ו ב כ ש  ב
. הפולמוס העתונאי הממלא את תלל עולמנו, באילו שכבות* ם י נ ו י ל ע  ה
 היים הוא גוגע ? ראו את הפועל בהיים, בפרדם כפוף על גבי הטוריה, בבית־
 התרושת, בעבודה ובהוסר עבודה, בשביתה, בגוטרות, בלשכת־העבודה
 ובקופת־הולים — ריבוגו של עולם, מה הבדל גורלי בין זה לזה ז אלא מה,
י לאויב ? הוא נתןזנד לראות בי עוכר־ישראל ן גקרע קורי־ ת ו  הוא הושב א
 עכביש אלה! הן מה שיקרה אותנו — יקרה את כולנו. האויב אינו שואל
 לכרטים־המפלגה שלגו. וגם לא הפורענות. הוסר עבודה, פרעות, גזירות,
 פלישה — כשהם אורבים לנו אינם מפלים בינינו, אינם מבהיגים בטיב האסכולות
ה ת ו  שבהן למדנו. וגם יצירתנו, יצירת הפועלים, דרר כל המהיצות, היא א
 היצירה הישובית, וכלולים בה א ו ת ם עקרונות אנושיים־תברתיים, סימן שאין
 היא תלויה במפלגה, באידיאולוגיה, ב״ימיך וב״שמאל״. למפעל השיתוף
 בהתישבותנו באו אצלנו מעברים שונים: הניכי האידיאולוגיה הלאומית,
 אשר נזהרו לבל ידבק בהם הסוציאליזם, והניכי המרכסיזם האורתודוכסי, אשר
 שללו כל בניה סוציאליסטית במשטר הקיים — והם יהד בנו את הקבוצה
ה אהזו פועלים ״ציונים כלליים״, ואהזו י נ ב י ה כ ר ם ד ת ו א ב  והמושב. ו
 פועלים מזרתיים ואתזו פועלי אגודת־ישראל. אחדותה של היצירה גברה על
 הבדלי המוצא והאידיאולוגיה. מה הם הניגודים שביניגו לעומת אחדות הגורל

 ואתדות היצירה ? אלא שהמשותף מהריש והניגוד צווה ומתנפה.

 טבנקין מדגיש עתה את המשותף בינינו לבין ״השומר הצעיר״. אין
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 צודד להוכיה לי כי האיהוד שבינינו ובינו גדול וחשוב מכל הניגודים. ואף
ד לאחד אותו אתנו. הן הכננה צ י  על פי כן איני בטוח כי טבנקין יודע כ
 היא לאיהוד מדיני״ירעיוני. אני רוצה באיחוד עם ״השומר הצעיר״ בכל לב.
 אך אנהנו היים עכשיו לא בימי תורכיה. אז יכולנו לטפח מחשבות כאנוך
 נפשנו, בלי שיהיה לדברים כל שימוש למעשה. עכשיו אנו הייבים לפעול.
 צדיד ללכת לפורום ביךלאומי ולומר מה רצוננו. ו״השומר הצעיר״ יחזיק
 אותנו בכנף המעיל ויאמר: לא כן, מה שאתם רוצים זהו שוביניזם, דיכוי
 הזולת, אסון. אנו שולהים צירים לקוגגרס, בוהרים באכסקוטיבה. יש מועמדים
 של פועלים. ״השומר הצעיר״ אינו מצביע בעדם. אפשר משום שהם השורים
 על הלוקה. ״השומר הצעיר״ מצביע בעד וייצמן — איש ההלוקה. ״השומר
 הצעיד״ נלהם מלהמה מרירה בבילטמור, ומכריז כי הוא תימד בוייצמן איש

 בילטמור. האין זה תמוה במקצת ?

 שמעתי היום מפי הבר, שאינו השוד על קירבה יתירה לאידיאולוגיה
, שהוא סבור כי גם עתה אין האיחוד מן הנמנע. בירכתיו. ,  של ״השומר הצעיר,
, נתרחק עתה מסה , אומר: אם האיהוד עם ״השומר הצעיר,  אד לחברי סיעה ב
ד בזאת. כמה פעמים כבר היינו ם י כ  שהיה לפני שנים מעטות, יש ל
 קרובים לאיהוד עם ״השומר הצעיר״. בקונגרס ב־1931 ישבנו וגמרנו ונפרדנו
 כאילו אנו מאוחדים. אד ראשי ״השומר הצעיר״ הזרו לארץ ונוכהו כי תנועתם
 לא הונכה עדיין לאיחוד. היתד, להם ברירה: להגן על האיחוד בקרב ציבורם
 או לסגת אהוד. הם בהרו: הם נסוגו. ראינו אז כ* הדרד תארה אד אם
 ״השומר הצעיר״ נוהג עתה כמו שהוא נוהג הרי זה בגללכם. אתם נתתם
 לו רשות להשוב כי מפלגת פועלי ארץ־ישראל אינה אלא הורבה רעועה.
 אתם מכריזים השכם והערב כי רוצים אתם באיהוד עם ״השומר הצעיר״. מה
 עשיתם לשם כד י הרימותם את קרן המפלגה ? תבעתם יהם הוגן אליה ? למה
 לו לטרוה ולבקש איהוד עם המפלגה, כשהתנהגותכם רומזת לו שיקל לו
 להשיג את הפצו על ידי הבקעת המפלגה. כל עוד אתם מקיימים סיעה — אין

 אתם מקרבים את האיהוד עם ״השומר הצעיר״, אלא דוהים אותו.
 פועלי ארץ-ישראל זקוקים למפלגה מדריכה, גדולה והזקה. אילו ראיתי
ם מפלגתנו, ו ק מ  שהמהלד שלכם עלול להביא לידי הקמת מפלגה כזאת ב
 הייתי מרכין את ראשי ואומר: יהא כר, הילופי משמרות. אינני מאמין שיש
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 בינינו הבדלי עקרונות, ואינני מפהד מפניכם. אך רואה אני בכם שאין אתם
 יכולים לקיים את מפלגתנו וגם אין אתם יכולים להקים במקומה מפלגה
 מאותדת אהדת. יהא שכננותיכם מצוינות, שאתם מלאים אהבה רבה למפלגה,
 שאתם רוצים באיהוד גדול׳ אד למעשה אתם ממלאים תפקיד של דיזאור•
 גניזציה, אתם פותהים סכרים בפני יצרי שלטון ונצדןנות. סיעתיותכם אינה
 מסייעת אותנו, הן אתם מכריזים ומכריזים שאנהנו ״יורדים״ ו״סוטים׳/ ואתם,
 הטובים מאתנו, אין אתם מהווים מרכז ליכוד אהד במקומנו. ואין אתם מגלים
 דרד לשידוד מערכות בקרב פועלי ארץ-ישראל, דרד אשר בשבילה כדאי

 לכם לשבור את מפלגתנו.
 אידלםון אמר: ״גניה שהמפלגה איגה קיימת וצריד ליצור מפלגה,
׳ אד רמז כי יש לו באמת ח י נ ״ הוא אמר נ  על אילו עקרונות תעצדז
 עקרונות הדשים להקמת מפלגה, כאילו מפלגתנו כבר אינה קיימת. אפשר
 שתכניתו טובה מן התכנית של מפלגתנו. אד הן מה שאידלסון רוצה לגבי
 המפלגה זוהי מהפכה. והמהפכה שלנו אינה יכולה להיות אלא דמוקרטית.
 אי אפשר לעשותה בזרוע. צריר להביא את המפלגה (או לפתות דוב ניכר
 במפלגה) שתהפוץ בתכנית הדשה. והנה לא הצלהתם להביא את המפלגה
 שתבהר מרצונה בתכנית הדשה זו. כיצד תטילו את רצונכם עליה? באוב•

 סטרוקציוניזם ?
 ואל נרמה את עצמנו. התכנית ההדשה אינה רק הדשה לגבי דידי. היא
 גם הדשה לגבי דידכם. מכיר אני אתכם. יש לנו במקצת גם עבר משותף.
 ראיתיכם בהסתדרות ובמפלגה וב״החלוץ7׳ ובקיבוץ. וכל הימים, ובכל מקום,
. בשום מקום לא ראיתיכם עד כה כתםידי ב ו ר ן ה ו ט ל ש ם ב ת ל ג  ד
 הפדרליזם — לא בבנין ההסתדרות, ולא בבנין המפלגה, ולא ב״החלוץ״, ולא
 בקיבוץ. כל הימים אמרתם: קודם כל — הכרעה, ואהרי ההכרעה — ביצוע.
ו בלי שלטון הרוב. כשבועידות ההסתדרות דנו בבתירת נ כ ת  ואלה לא י
ב ו ר ה  מוסדות אכסקוטיביים, הייתם אתם בתובעים הנמרצים ביותר, ש
 ירכיב את המוסדות. לא אמרתם שמערכת עתון צריכה לשקף את כל הזרמים,
 אלא דרשתם עודד יהיה ״מרות הכלל על הלקיו׳ — כתוב אצלכם אי-שם.
 ולא תמיד נהגתם בענינים אלה ביד רכה ביותר. לא דאגתם ביותר להניה
 את דעת המיעוטים. מנין לכם עתה אידיאל ציבורי הדש, אידיאל של מפלגת•
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 מיעוטים: מפלגה שאין בה רוב פלל, אלא פולה מיעוטים. מה נשתנה ז האם
 מפני שדהקתם עצמכם למצב של מיעוט, לפיכך צריכה להשתנות שיטת הארגון
 של תנועת הפועלים? שהענינים בקרבה יתנהגו לא על ידי הכרעה, פי אם
 על ידי הסכם? מה מוזר לי לראותכם, אתכם דוקא, כמיצגי המיעוטים. הן
 בידכם היו מפתהות הרוב. הן במשד שנים היה בידיכם _קרט בלנש
 להנהלת עניני המפלגה. הן בידכם היה השלטון ב״ההלוץ״. ובכל מקום גהגתם
 בהיפר גמור ממה שאתם דורשים עכשיו. עתה דתקתם עצמכם למצב של
 מיעוט. כיצד אומר לויטה: אן איינרעדעניש איז אייר א קרייגק. הבאתם
 עליכם את ד״מהלה, ועתה אתם מטפהים גם אידיאולוגיה של מיעוט. מיעוט
 המיאש את נפשו מתקוה להיות רוב, מבקש שלפחות הרוב לא תהא לו זכות
 הכרעה. לויטה כבר מכריז כי ״אין תוקף מוסרי״ לההלטות המפלגה. יש לו
 מנדט, כנראה, מטעם המוסר עצמו. מי הוא שיהליט למה יש תוקף מוסרי
 ולמה אין תוקף מוסרי — האומנם המיעוט ? אין אנו רוצהי מיעוטים, הלילה,
 אד עניננו הראשון הוא שהרוב יהיה ויפעל, ולא ידןנק, ולא יהיה הייב להיכנע
 לפני המיעוט. אינני רוצה — ואני הושב ששום אדם בתוכנו אינו צריד
, וכולנו ת ו ד ת א  לרצות — ברוב הסר כוה הכרעה וביצוע. כולנו רוצים ב
. אין לנו צורר באהדות משתקת. וכל הטאנו הוא שאין אנו ה ו כ  רוצים ב
 רוצים במפלגה משותקת. אם אמנם אין בנו כוה אלא להיי מפלגה מפוררת

 ומשותקת, מוטב שנמסור את הפקדון לידים אהרות.

־ אפיזודה הולפת או פרשה במגילת  אני שואל את עצמי: מה אנו -
 תולדות עמנו? באתי לארץ לא כציוני מאמין. באתי מתיר סביבה של יאוש
 וכפירה הוגגת. באתי כדי לראות במו עיני אולי עוד שרד לנו שמץ תקוה.
 ומן הרגע שעליתי בהוף הארץ — ידעתי כי זה ההוף שלי, ואין לו תהליף.
 וגם בזמנים הקשים ביותר האמנתי כי אין אנו אפיזודה. כי אנהנו שלב
 בבנין עתיד עמנו. וכי מה שאנו עושים פה סופו שיצטרף להשבון הגדול.
 ברור היה לי כי הכרה זו, שגם בהיותנו מעטים ודלים אין אנתנו הבודה
 מקרית, הבר נערים מטורפים, כי אם היילים בצבא התקומה העברית, שהכרה

 זו היתד. בלב רבים מאתנו והיא שנתנה לנו את הכוה לעשות מה שעשינו.
 והתלטתנו עתה, בשנת הארבעים לראשוני העליה השניה, תאמר אס

 כל זה היה אפיזודה או יותר מזה.
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 הייתי מודה להברים אילו שיהררו אותי הלילה מדיבור• אין לי מלים
, כשאת ההורבן היהודי ם י נ פ ב  שיביעו את הקלון והאסון, שבא עתה עלינו מ
 פוגשים חלוצי ישראל במחלוקת. עדות מזעזעת היא, אם מעל הבימה,
 ששמעה את דברי ההברים מבנדין ומבודפשט, יש לדבר על הקרע בין הלוצי
 ישראל. אפשר לדבר על כד מי האשם, מי הגורם״ אד אין זה משנה את העיקר,
 כי גם מי שצודק בעיניו ומאשים את זולתו לא ידע למנוע את הכשלון מעצמו

 ומזולתו.
 לא היה בכותי להיות פעיל בדבר• אד הייתי נוכת באילו פגישות, ואיני
 יכול שלא להביע את הוקרתי העמוקה לתברים שראיתי אותם ברגעי נםיון
 עמלים וטורתים למנוע מאתנו את האסון. שמעתי, למשל, את ש פ ר י נ צ ק
 כמה פעמים, בישיבת המרכז ובפגישותיו עם הברים מסיעה ב/ ונתמלאתי
 כבוד והערצה ליכלתו הנפשית להתגבר על האוירה שנוצרה, לזרוק כל
 השכונות עבר, ולדבר לחברים יריבים מלב ללב, בלי כל הרגשת יריבות ובלי
 כל חשבון של ״רוח והפסד״, כי אם מתור השבון אהד ויהיד שיש לנו,
 השבונו של ישראל בשעה זו. ראיתי מצד כמה חברים גילויים נפשיים נעלים,
ת הברים״יריבים א ר ק  נכונות להושיט יד מבעד להוהים, נכונות ללכת ל
 באורר־רוה, ברצון לחברות ללא מהיצות. אד אי־האמון גבר על רצונם

 הטוב, גברה המהיצה. ואם המהיצה קיימת אין הברות יכולה להתקיים.
 אל תדרשו ממני שאדבר על סיעה ב/ שפרשה מאתנו. איני מקבל על
 עצמי לומר מה תהא דרכה. אל ננהג כלפי הפורשים כמו שהם נוהגים כלפינו,
 שהם מצדיקים את התנהגותם בהכרזות של הטאיס ופשעים שלנו. אותי
ה מפלגת פועלי ארץ־ישראל, שנשארה קטועת־אברים. הוכינו, ת  מענינת ע
 נקטענו, אד איננו מורידים שום דבר מתפקידנו. יש מי שבוהר במצב זה לפרוש
 ולעמוד ״מן הצד״. אפשר זה מקל על הפרט, ונותן לפרט הרגשה נוהה של
ו האתריות י ל ו האסון, לא ע ו הבושה, לא ל  הסתלקות מאחריות. לא ל
 למה שבא ולמה שיבוא. הכלל אינו יכול להשתהדר מאהריות, הכלל איננו
 יכול להטיל את האתריות על מי שהוא אהד• האתריות של מפלגתנו לעביבי
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 הפועל, לעניני הארץ, לציונות, ליהודים שבגולה — אחריות זו לא פהתה אף
 כלשהו, והמפלגה נשארת בכל אחריותה ההיסטורית. אין לנו ברירה ועלינו
 להשוב כיצד גקיים את אהריותגו. גם בהיותנו מוכים ומבוישים ופצועים אנו
 הייבים להוציא את עצמנו ואת ציבור הפועלים ואת הישוב מן המצוק הזה

 שהוטלנו לתוכו.
 המכה שהוכינו איגד. מכה למפלגה כשלעצמה. מפלגה יכולה להתקיים
 ולפעול ולהשיג הישגים גם בפחות חברים (ואף ראיגו כי המפלגה שלנו, אשר
 ההברים שפרשו הימנה עכשיו הקדימו וההרימו את פעולתה במשד תקופה
 לא קצרה, גילתה דוקא באותו זמן הרבה יותר כות עשיה והכרעה, הרבה יותר
 מגע עם הברים ועם המונים, הרבה יותר פוריות ספרותית וגם יותר הפעלה
 של התנועה הציונית כולה — במדיניות ובמעשי הצלה — מאשר בשנים
י ד ל י א ע ל  שקדמו). אד אם ציבור הפועלים יהיה נדון להנהלת ענינים ש
ב אין לראות מנין יקום רוב יציב בישוב ובתנועה הציונית. כלום י צ ב י ו  ר
 יתכן בימינו רוב יציב בציונות מבלעדי הפועלים ? ואם ציבור הפועלים יגיע
 לידי כד שבלי ברירה יתנהלו עניניו הפנימיים על ידי משטר־הםכמים בין
 ״מיעוטים׳, (משטר נטול־יציבות מיסודו, כי הוא עלול להתערער בכל מקרה
 שחלק מן המיעוטים לא יסתפק בפיצויים הניתנים לו), אין להנית שאותו
 משטר יוכל גם לרכוש לעצמו מקום אהראי בהנהגת עניני האומה. קשה לשער
י ש י ן א ו מ  כי הנהגת תנועת הפועלים אשר תגיע לתפקידה לא מתיד א
 שרוב הפועלים הוגים אליה, כי אם מתוד ״הסכמים״ בין הוגים שונים, תזכה
 באמון אישי של רוב ההסתדרות הציונית. ואפשר לשער מה יהיו פגי

ה ה צ י ו נ י ת בלי רוב יציב מכוון ומבצע. מ ש ג  ה ה
 איני יודע אם התברים שפרשו מאתנו השבו על כד. ואם השבו — לאיזו
 מסקנה הגיעו. ראיתי היום ברתובות כרוז של אהד הגופים האופוזיציוניים
 בהסתדרות המקדיש את רוב כותו לשבירת ״שלטוגה׳, של מפלגת פועלי ארץ•
 ישראל, והוא דוגל ב״הגמוניה׳, לפועלים. בעלי הכרוז לא שאלו את עצמם:
 מה כוהם ומה סיכוייהם להנהיל הגמוניה לפועל ז לי נראה ששום כוה אנטי•
 פועלי אינו מסוגל לפורר את כלל הפועלים, להתיש את כוהו המעמדי ולדתות
 כל סיכוי ל״הגמוניה׳ של הפועלים בישוב ובציוגות, כמו שמסוגלת האופו

 זיציה ההסתדרותית.
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 המאמץ לבנות עתה את מפלגתנו מכונן איפוא לא דק לכך שנחדש
 ונרענן את הברותנו בה, ונגלה מתוכנו את הטוב הגנוז בנו, אלא שגם נקיים
 את ההסתדרות, כהסתדרות כללית של העובדים העברים, ככלי מאהד ומקיף
 את כל פועלי ארץ־ישראל, ושנשמור על כך שברגע מכריע בהיסטוריה
 היהודית לא תישאר התנועה הציונית בלי כוה מרכזי, מלכד ומכוון, ולא
 תישאר תנועת הפועלים נטולת־אפשרות של השפעה סכרעת בתוך ההסתדרות

 הציונית•
 אין זה ענין של ״כבוד״ או ״נצהוך בשביל האנשים הנאספים עתה,
, ב י צ ב י ו  ואולם שאלת היים היא לתנועת הפועלים כולה אם יקום בה ר
 בעל כוה הכרעה וביצוע. אין להניח כי בשעת הכרעה היסטורית תוכל תנועת
 הפועלים לקיים את שליהותה אם תהיה טרף לקואליציה של ״מיעוטים״,

 תלויה בהםדי ״הסכמים״.
 לפיכד רואה אני כמאורע תשוב את ההתעוררות בקרב הבלתי•

 מפלגתיים להשתתף בהכרעה ולהצטרף אלינו.
 ההבר הבלתי־מםלגתי היה, לכאורה, אתנו, לא רק ביום הבתירות• הוא
 היה שותף לנו, הי אתנו, מצטרף אלינו בכל שעת הכרעה. ואף אנהנו היינו
א לאתריות• ל  אתו, הרגשנו אותו. אד אין זה מספיק. הפצנו לראותו שותף מ
 ולא דק בימי הכרעה גדולים, כי אם יום יום, ולא רק בגדולות, כי אם גם
 ב״קטנות״, שמהן מצטרפת דמות חיינו. לא הצלחנו בכד. אפשר לא פעלגו
 במידה מספיקה לכד, אפשר לא הכרנו בגודל ההשיבות שבדבר. עכשיו הביא
 אותם האסון אליגו, הוציא אותם מ״בלתי־מפלגתיותם״. מכיר אני כמה שמות
 מאלה שנתפרסמו עכשיו ברשימה. והם מדברים ללבי. מוצא אני בהם אנשים
 אשר הם אזרהים נאמנים בציבורנו• וקרוב ללבם כל ענין מדיני, ישובי,
ם י ר ו מ  תרבותי• אד הם שמרו על עצמם שנים רבות שלא להיות שותפים ג
 אתנו, שותפים לכל > שלא להיות שותפים גם לשגיאותינו ולהולשותינו, שלא
 להיות נתבעים על עבירות שאנהנו נתבעים. הרגשה מובנה למדי. ואולי גם
 נוהה• והנה נוכחו האנשים שנפערה סכנה בפני תנועת הפועלים והם התגברו
 על עצמם, על בלתי־מפלגתיות של שנים, ואמרו לנו: אנו אתכם! דבר גדול

 הוא•

 והצטרפות כזאת, בשעה כזאת, נותנת מקום לתקוה שחיא תצמיח גם
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ם הדשים בציבורנו. כאן נראית לי נקודה כאובה בחיינו, אשר י ל י ע  כותית פ
 ממנה תוצאות לכמה פגמים. הענין שלנו הוא גדול וגדל ומסועף ומסתעף (וכל
 מה שיצירתנו גדלה הוא גדול יותר, וכל מה שצרותינו גדלות הוא גדול יותר)
 ומצריד כותות פעילים הרבה יותר ממה שהם נמצאים לנו. הדבר נכון לגבי
 ההסתדרות, הדבר נכון לגבי המפלגה, הדבר נכון לגבי כל מפעל שלנו.
 ומיעוטם של הכותות הפעילים הוא אב־גזקים. הוא גורר ריכודיתר של פעילות
 בידי מועטים, מטיל עומס־יתר, וממילא מביא להספק פתות, לפוריות פחות

 ולמריטודעצבים מופרזת ולהכרה עצמית מופרזת.
 האקטיבה של תנועת הפועלים כיום, כמות שהיא, על מעלותיה ועל
 הםרונותיה, אי אפשר שלא תהא מפגרת במילוי מה שנתבע ממנה. ואם עד
 עכשיו לא נתעוררו אנשים לפעילות במידה מספיקה ולא הצלתנו לשתף יותר
 אנשים בעבודה, גרמגו ממילא בזבוז כוחות אדם, טעויות, שגיאות, הטאים.
 רוצה אני לקוות שזעזוע זה העובר עכשיו על ציבורנו יעלה מתוכנו כותות
 צעירים והדשים. ואם לא תרפינה ידינו מתור המכה שהוכינו, ואם לא ניכנע
 למצב זה המאיים עלינו בהתמוטטות כללית — יצאו ממהבואים כותות אשר

 אנו מצפים להם.
 ואנו מצפים להם — לא רק להכרעה בבתירות. אנו מצפים שיטו שכם
ת בהסתדרות. מפנימות ההני הפועלי וההםתדרותי סובלים כ ל י ב ק ה ד ב  ל
 הברי ההסתדרות. אין זה ענין של סיעה, ואין תיקונן עשוי לבוא מידי סיעה.
 אילו היו ליקויינו ופגמינו ניתנים לתיקון על ידי ארגון סיעתי — היינו כולנו
 מצווים להתארגן בסיעה. אד קיומן של הסיעות לימד אותנו שבכוהן לעשות
 קרנים מן הפגמים, להרבות ריב ותתירה, קנוגיות ומתלוקת, אד לא לטהר ולא
 להבריא. ורק התעוררות של הכלל, וביקורת הכלל את עצמו, בלי להטיל את

 האתריות על זולתו — יש בה לתקן.
 הבית שלנו טעון בדק רב ותיקונים מרובים. ורצון התיקון אינו מונו•
 פולין של סיעה. ורק אם פלל-הפועלים יגלה לעצמו את אהריותו הוא, את

 הולשותיו וטעויותיו ־־ ימצא את הכוה ואת האומץ לתיקונים נאמנים.
 עצם הבית, עצם האוירה באגודה המקצועית, עצם האוירה במועצות
 הפועלים, במוסדות, במשרדים, באסיפות ־־ דורשים הבראה. ואיגי רואה שום
 גורם שהשבונו השבון הכלל ורצונו לתקן יכול להביא לידי מעשה, זולתי
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 מפלגת פועלי ארץ-ישראל, אשר חי&גי הפועל — הישגיה, וחולשותיו —
 תולשותיה.

. באמרי דמוקרטיה אינני ה י ט ר ק ו מ ד  ולבדק הבית שייר גם ענין ה
 מתכוון למין דמוקרטיה שהיא פוסלת זכות מוסדות נבחרים, זכות מועצות

 וועידות, כשההחלטות אינן הולמות את האינטרס שלה.
 אני מתכוון להגנת ההבר. בכל מקים. בהסתדרות, במפלגה, באגודה
 המקצועית, בקיבוץ, במושב. למתן יכולת להשמיע את תביעותיו, גס בקטנות,
 גס בתיי יום יום. גם את תביעותיו באגודה המקצועית, גם את תביעותיו
 למזכיר, שיקבל אותו בשעות הקבלה, ולא יכריחהו לבוא כמה פעמים מיותרות.
 מתכוון אני לאותה דמוקרטיה אנושית, היונית, הדרושה לנו כא־ייר לנשימה,
 ושבלעדיה אין דרד לכל התיקונים הפורמליים. מתכיון אני לכד שלכל חבר
 יהא הבטחון שיכול הוא למצוא אוזן קשובה בועדת־הביקורת ומשפט צדק
 במשפט־הברים. שבשעת הצורד לא נהיה נרתעים מחילופי גברא, ולא מתוד
 חשבונות םיעתיים, אלא לטובת הענינים עצמם, לטובת החברים עצמם. ואם
 המפלגה לא תמצא בה כוח לטפל בזה ביושר לבב ובשכל חפשי — תשא

 את עוונה.
ת של מפלגתנו כתנועה רעיונית, י מ י נ פ  ומלים אחדות על העבודה ה
 כתנועה מחנכת. הזנהבו הרבה. ובעד ההזנתות האלה שילמנו הרבה. אביא רק

 שתי דוגמאות: רעיון איחוד התנועה הקיבוצית ורעיון איחוד הנוער.
ה א ת ד. אד  השאלות נדונו אצלנו. המפלגה גם החליטה, כמדומני, פ

 המפלגה לא עשתה את עצמה גורם רציני להגשמת ההחלטות.
 אני שומע וקורא שמאשימים את המפלגה ש״התערבה״ בויכוחים
 פנימיים של גוף קיבוצי. כיצד ״התערבה״ המפלגה? על ידי כד שקיבלה
. ״התערבות״ ראויה לגינוי. ואפשר ת י ל ל ה כ מ כ ס ה  ההלטה על איהוד ב
 זו ״התערבות״ שהברים יהירים העיזו להשמיע את דעותיהם והמפלגה לא

 אסרה עליהם... והרי זו גם כן התערבות אסורה על המפלגה.
א פעלה להגשמת ל  ואני טוען כנגד המפלגה על ש ל א ״התערבה״, ש
 ההלטותיה, שלא הגבירה את מגמת האיהוד, שנכנעה לשיתוק שהוטל עליה

 לאהד החלטת פזדאהד.
ג הוא  איני יודע כיצד ואימתי יבוא האיזזוד. עתה אני שומע כי הפלו
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 שיוביל לאתדות. וכן שמעתי כמה פעמים שאיהוד התנועה הקיבוצית יביא.
 כמובן, אלא באתרית הימים. ולפי שעה יש לדכא את מתשבת האיתור

 ולהעמידה מחת למהנה.
ת ש ק ב ה מ נ י א ת ש ו ד ת ם א ו ש ן ב י מ א י מ נ נ י  ואני א
. איחוד זה הוא צידד המפעל י צ ו ב י ק ל ה ע פ מ ד ה ו ה י ת א ב א ד ק  ל
 הקיבוצי עצמו, הצורד בגידול, בהדדיות, בתנופה, בהגברת כוחו המושה הוא
 גם צורד התנועה כולה, כי המפעל הקיבוצי שלנו איננו מפעל משקי בלבד,
 אלא ריכוז של כותות הלוציים. ורק הפוליטיזציה של המפעלים הקיבוציים

 היא שעומדת למכשול בפני האיהוד.
 המפלגה תייבת להרים, בכל כוהה המוסרי, את דגל איהוד התנועה
 הקיבוצית. שום איהוד לא יבוא, כמובן, אם חברי הקיבוצים יאמיגו כי הבדילות
 הקיבוצית טובה מן האיחוד. שום כוח מן החח לא יכוף את האיהוד על הברי
 הקיבוצים. אד תפקידה של המפלגה הוא לא רק להכות בעיגים כלות, שיעלה
 רצון טוב מלפני הקיבוצים. כשם שהיא מהנכת בשאלות המדיניות הציונית,
- ו ס ת ה מ ש ג  בשאלות ההתישבות, כן הוכה עליה לתבד גם בשאלות ה
ת של תנועת הפועלים. ואיהוד התנועה ו מ ד ם, בשאלות ה ז א ל י  צ י
 הקיבוצית הוא שלב חיוני בהגשמת הסוציאליזם, וההתגברות הפנימית של
ה גורם מסייע להגשמת הסוציאליזם, ואפילו כשאותה נ י  גוף קיבוצי להברו א
 התנכרות מתנמקת ב י ת ד - סוציאליזם. ודמותה של תנועת הפועלים בארץ
 לא תהיה שלמה, לא מבהינה משקית ולא מבהינה חברתית ולא מבתינת דמות
 האדם בתוכה, אם לא נצליה להפוד את האידיאה של איחוד התנועה הקיבוצית

 לכוח מפרה ומתנשם.
 ולא פתות מזה, ואולי יותר מזה הטאה מפלגתנו לנוער חאדץ־ישראלי,
 שלא שיקעה את עצמה בתינוכו, מתיד ביטול המחיצות האופפות אותו ותוצות
 ביגו. היא סמכה על גושים מהבריה, שהם העושים את המלאכה. וכיון
 שהמלאכה נעשתה גושים גושים, פינות פינות, ממילא הסרו אותה אוירה
 רותנית וכוזדתנופה ארגוני שרק כלל־המפלגה יכול לגייס. אין אני יודע לדון
 באיזו מידה שמרו ההברים, שעבדו בנוער, אמונים למגמות היסוד ולרות
 האתדות והכלליות, הואיל ומעולם לא ראו למסור דיךוהשבון לפני המפלגה
 על עבודתם ולדון אתה על כד ולקבל ממנה הוראות. אד הואיל והפעולה
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 נעשתה על ידי גושים גושים, ההיים בבדילות זה מזה, לא יכלה גם הפעולה
 הנעשית בנוער להימלט מרוה הבדילות הזאת. בתנאים הקיימים, באוירה
 הקיימת, מפסיד הנוער את כוה התנופה הגדול הגנוז בהסתדרות ואינו בא
 לידי פעולה, ואין הוא מתהנד לאתדותה של תנועת הפועלים, כי אם להיפוכה.
 הגיעה השעה שהמפלגה תראה את ענין היביד הנוער על ידי עצמה,
 ואם אפשר על ידי ההסתדרות כולה, כהובה גדולה שאץ להשהותה. אם אץ
 המפלגה עושה זאת, הרי היא מותרת על עתידה. כלל־הפועלים עוקר את
 עתידו אם אין הוא מקדיש את מלוא כוחו להינוד הנועד, בין שהוא נוער
 מאורגן ובין שהוא בלתי מאורגן, בין שהוא בבית־ההיניר ובין שהוא מתגולל

 ברהובות, בין שהוא ״שלנו״ ובץ שהוא ״של אתרים״.
 יודע אני שאין השאלה קלה. יש בעיות הינוכיות מסובכות, ויש
 אינטרסים משורינים, ויש מושגים מקובלים׳ אד המפלגה שהעיזה להכריע
 בשאלות מדיניות גדולות — תייבת לקבוע לה דרד גם בעגין ארגון הנוער
ח בץ  והינוכו. עליה לדאוג לכד שמגמת הכלליות לא תזדייף, ושלא יקימו ס
 הנוער לבין אבותיו ההלוצים, בין הנוער לבין ערכי היסוד של תנועת הפועלים.
 השתלשלות הענינים בשנים האהרונות יצרה קרעים נפשיים מרובים
ר ח א  בדור הצעיר שלנו. נוסף על הקשיים הנפשיים האופפים את הנוער ה
 ישראלי לרגל הףתו היהודית, יש טורהים להרבות בו מתיצות בינו לבין
 הבדיו, להעמיק תהומות בינו לבין דור ההלוצים הראשון, מתיצות בין הברים
 למפעל הלוצי אהד, למפעל מגן אהד, בין ניצולי אניד! אתת. ואין מסתפקים
 בםיפוה ניגודים רעיוניים בלבד, מצרפים אליהם גם עיוות דמות, ניגודים

 כוזבים, הוצאת לעז.
 אין אנו רשאים לותר על היאבקות רעיונית. כשהייתי מתבונן לפעולת
ן ו ג ר א ב  שליהינו בגולה הייתי תמה על שהם מגלים קנאות מרובה בענינים ש
. נענשנו על כד. בינתים נצטברו סביבנו ן ו י ע ר ב  וותרנות יתירה בדברים ש
 כל כד הרבה שיבושי מחשבה, שאין אנו יכולים להימנע מהיאבקות רעיונית.
 וזוהי גם שאלת הדור הצעיר בתנועה. הבהרות הסוציאליסטית לא יצאה
 מתהומיה הצרים, ולא הבינה להתלכד עם שאר תוגים צעירים להוות את הדור
, אשר נתעורר בקרבנו לפני ,  הצעיר של המפלגה. רעיון ״המשמרת הצעירה,

י הזימו* זגגזזיו העזמז דוזזןת ל  כשלוש שגים, גתקל מי־ו&ז מיד חמיפ מ
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 להתמסר להינוכו ולארגונו של הדור הצעיר בתנועתנו. עלינו להכשירו לכך,
 שבזמן קרוב יהא הוא שותף באתריות.

 אינני מדבר פה על ההתישבות בכללה, — בערפל של עכשיו איננו
 רואים את בעיותיה התמורות בעתיד הקרוב. ואני מזכיר רק פרט אהד:
ע ב ק ה י י ן ז נ  ההתכוננות לקבלת ההיילים אשר ישובו מ המלהמה. ע
. ע^רים אלף ההיילים אשר ישובו יקבעו את אפי ב ו ש י י ה פ א ה ב ב ר  ה
 הענינים יותר מאשר עשרים אלף עולים סתם. דיר קליטתם וקבלתם התברית
 תקבע הרבה את דרכם של העולים שיבואו. אם לא נדע להקליטם כמהנה
 הלוצי בונה ומתערה ורואה ברכה ותפקיד בעבודתו ־־ נע^ה אותו גורם

 מפורר ומערער את מפעלנו ותברתנו.
 ואיני מדבר עתה על מאמצי הצלה. נושא שאיני רואה עצמי ראוי לדבר
 עליו. אין, כמדומני, אסיפה שאין מדברים בה בקול רם על ״שארית הפליטה״
 ועל ״אהים מעונים״, ועל ״ישע״ וכו, וכר. איני רואה שום התאמה בין
 הדיבורים לבין הענין. ולא רק שאין התאמה בין דיבורים אלה לאפי ההיים

 :ד

י רואה התאמה גם אצלנו. אפשר יש יהירים יוצאים מן נ  של הישוב בכללו. אי
 הכלל• אד בדרד כלל איני רואה שום מסקנות רציניות — לא במע&ד. ואף לא
 במהשבה — מן הדיבורים האלה, הנשמעים עתה בשפע על ידי נואמים
 ודרשנים ועסקנים ואפילו על ידי מורים ותינוקות במכתביהם לעתונות.
 הוששני שהדיבורים האלה אין בהם אלא ״פורקן״ והרגעה עצמית. איני רואה
 שהדיבורים האלה יהייבו למשהו מיוהד הנובע מהם. רואה אני שמעלים על
, ממלתמת המתתרת,  הבימה יוצאי מהתרת, וכולנו מזועזעים ל״דרישת השלום,
 המחתרת האהידה, ולמחרת מדברים ומחליטים דברים שהם ההיפר הגמור מן
 ההזדעזעות הזאת. האומנם אפשר להרים על נס את המהתרת האהידה, לדגול
 באהלתם של לוהמי הגיטו, בלי להפלות ביגיהם בגלל מוצאם המעמדי
 והמפלגתי, ואותה שעה לשלול את חזון ״ההלוץ האהיד״ ולהלעיז עליו כעל
 ״בגידה״ מעמדית ? האומבם מותר להמשיד עליבו את הקרבתה של המתתרת
 האהידה ולהכשיל כל נםיון לגשור בין האבשים אשר לבואם אבו מצפים, אם
 מן המהתרת האחידה ואם מן הגיטאות והגלויות תשובות שמהותן אהידהז

 האומבם תיבתן אתדותבו לא בתכבה, כי אם בשלט ז
T T 

 יש שאני שומע דיבורים של אנשים בבובים ובאמבים, ויקרים לבו, אשד
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 יהד עברנו כברת־דרדהיים ארוכה, יתד נלתמנו על עמדות הפועל ויחד יצרנו.
 והם מדברים — כאילו שום דבר לא נשתנה במצבנו, כאילו לא נהרבה מתצית
 עמנו. וכל התששות והתשדות וההתהכמויות וההתנצתויות אשר למדו ולימדו
 בימים קדומים — ממלאים אותם, כאילו עדיין אנו עומדים באותם הימים,

 מלפני דור ויותר.
 מטילים עלינו המון פתדים, מפתידים אותנו בתשישות מעמדית ובסכנה
 לעצמאות המעמד, כאילו כלל־הפועלים העברי בארץ הוא תינוק רפדראונים
 שאינו עומד הכן על רגליו. ואין רואים כי הפועל העברי הוא עתה הכות
 הציבורי ההזק ביותר בעם, ועליו מלוא האתריות לגורל העם כולו, ועליו
 ההובה להציל ולהגן, עליו להאזין לכל שבט ולכל עדה ולכל הנדכאים
 וההלשים שבעם, ושום כוה צורר לפועל בקרב העם לא יוכל לו, אם הוא עצמו

 לא יפול קרבן להתמוטטות מבפנים.

 ההכרעה שנפלה
 (בעקבות דברים באםיפת״עם בתל־אביב. י״א בםיון תש״ד, 3.6.1944)

ד ב ו כ ו ל ה ו מ ה כ י  נפל דבר בקרבנו — נפל דבר אשר לא ה
 בתנועת הפועלים הארץ־ישראלית מיום היותה. אין ספק כי הדבר אשר נפל
 זיעזע רבבות הברים אשר הקרע הזה עובר בלבם• אד לא אותם בלבד.
ה נ י ה ב ן מ י נ ע ר ה מ ו  נזדעזע כל מי שלבו איגו אטום מהרגיש את ה
ת י ב ו ש ה י נ י ה ב , מ ת י ל ל ת כ י ד ו ה ה י נ י ה ב י ת, מ ו ע ל  פ

. ת י נ ו י צ  ו
 תסלהו לי אם אפתה הפעם במלים אישיות. מה שבשביל רבים הוא
. שלושים ותמש שנות י ש י  מאורע ציבורי בלבד הוא בשבילי מאורע א
ל ע ו פ ת ה ו ד ת  היי בארץ, מן השבוע הראשון לעלייתי, קשורות ברעיון א
. התרתי לכד גם כשהייתי לבדי במהשבה זו. האמנתי בכל נפשי כי י ר ב ע  ה
ה בהיי הפועל העברי בארץ. האמגתי כי ל ו ו ע  זהו קו היוני, קו יסודי, ק
 במידה שהוא מתערה בארץ, במידה שהוא מגלה את עצמו, מכיר את הבריו,
 נשמע לכוהות היצירה הצומחים מתוכו, נצמד ליעודו, תי את שליתותו
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 באומה — בה במידה גוברת הרגשת אתדותו, הכרת אתדותו. נתהזקתי באמונתי
 כשראיתי כי גם בתקופה אשר תנועת הפועלים בעולם הוכתה לרםיםים — ידע
 הפועל בארץ לקיים את אהדותו, להרתיב אותה הרהבה אהד הרהבה, ליצור
 כלים לאיהוד ולהקיף את עצמו ואת הבריו באוירה של איהוד. האמנתי כי
ן האיהוד אשר הפועל בארץ כבש לעצמו מתור הניתו הפועלית, מתוד ו ר ש  כ
פש, אשר ת נ ל ו ג  גורלו היהודי, תיד כדי נםיונו המעשי — נעשה לו ס

 אינה עשויה להתמוטט.
 קיויתי כי ככל אשר מתברר לנו האסון היהודי, ככל אשר נפקתות
ו האחריות להצלה יהודית ולבניה יהודית — יגדל נ י ל  עינינו לראות כי ע

 ההיקף של אהדותנו ויעמיק תכנה.
 והנה הוטלנו לתיד מצב אשר אין לטשטש ואין להקטין את אימתו.

. ן ה ב מ ו ב נ ד מ  לא ע
ל יודעים מה כ  הועמדנו במבחן אחדותנו לא בימי שלוה ושאננות. ה

 ימים אלה לעמנו. ואין מלים אשר יביעו זאת.
 לא בימי רישול ואזלת־רוה, כי אם בימים שהמפלגה ביקשה לגייס
 את כל כותותיה כדי לצאת משיתוק, מדלדול, מאבדן כושר הכרעה הברית,
 ימים שהמפלגה נצטוותה לההזיר לעצמה כוה להכרעה מדינית, לצבור פות

 למאבק מדיני.
 ולא עמדנו במבהן לא מתון־ שהשלמנו עם פירודי הברים, ולא מתון•
 שקפצנו להטיל על איזה הבר השקפות ודעות לא לו, ולא מתיד שביקשנו

 להשליט ״זרם״ או לדכא ״זרם״.
 איני רואה לעצמי שום זכויות בענין זה, אך דוקא משום שתנועתנו
 הוכתה מכה כה אכזרית, רואה אני עצמי הייב לומר כי הייתי עד למאמצים
 בלתי פוסקים, למאמצים אנושיים נעלים, שלא היתה בהם כל בקשת ״עמדה״
 ו״כוה״, כי אם הרדה לעצם הענין הכללי. הייתי עד לרותב־לב ולרוהב־דעת,
 להליכה תברית לקראת תברים־תולקים, לרצון לתת להם כל מה שתנועה
ה לתת. הייתי עד לנכונות לקרבנות, לויתורים על עלבונות ל ו כ  אהדותית י

 קשים לפרט ולכלל — ובלבד להציל את אהדות התנועה.
 אולם לאסוננו — לא עלה למנוע את הקרע.

 בשעה זו אין לי כל ענין לטפל בקרע, לקונן עליו או להקור לגורמיג
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 דאגתי האהת היא ש ה ק ד ע ל א י ה פ ד ל מ פ ו ל ת. ורק לשם כד אני מדבר
 הלילה.

 מבהינה אישית אין לי רצון לדבר, ואולי אין לי כלל הכוה לדבר. לא
א הייבים, שאטיל את צ ו ה פ ש הטאים ואהיה מ  אקל עלי בזה שאהיה מ
 האתריות על פלוני או על אלמוני. בשבילי, כאדם הי, הרי זו התמוטטות של
 שלושים ותמש שנות היים. לא ביקשתי לי שום תהליפים לאתדותנו ולא
 הכינותי לי שום ״במקום״ להתבצר בו. ואיני יודע אם עוד תקוה לי שאראה

 בנהמה ואזכה בתיי לראות באיתוד אמת של פועלי ארץ-ישראל.
 מבהינה אישית רשות לי, ואולי ראוי לי, לפרוש לקדךזוית. אד מבהינה
 ציבורית, כאזרה בתנועת הפועלים, כיהודי, כציוני, אינני רשאי לבתור לעצמי

 עמדה של לאהד כלות הכל.
 אני רואה הובה לעצמי לצרף את שארית כותי אל הכיתות המבקשים

 להציל את תנועתנו ממפולת.
ק ו ר י  כי הברירה לפנינו, לפני כל אתד מאתנו, היא: המשכת פ
 המפלגה, פירוק הנושא בקרבו מפולת לתנועת הפועלים הארצישראלית

 כ ו ל ה, או קיום המפלגה והגברתה גם לאתר שאתדותה נקטעה.
 לאהדות פועלים שלמה לא הגענו מעולם. עכשיו קוצצה גם מידת

 אהדותנו שהיתה לנר. אד מוטב אהדות קטועה מאשר התפרקות.
 אהדות הפועל העברי בארץ אינה בשבילי דבר שבםנטימנטליות.
 באתדות הפועלים בארץ ראיתי כל ימי ע ר ו ב ה, ערובה לכוהו של הפועל,
 לכות יצירתו ולכוח היאבקותו! ערובה לעצמאותו ולמשקלו בארץ הנבנית!
 ערובה לציבוריות ארץ-ישראלית בריאה, שאיננה נופלת טרף למתלוקת ואיננה
ם י י ת כ ל מ ם מ י י ת ה י ש א ר ה ל ב ו ר  מתפוררת בגלל ניגודי גבאות! ע

. ם י י ד ו ה  י
 רבים הדוגלים בלאומיות יהודית. אד מה שהם עושים הוא ההיפד מזה.
 ההיפד מקיום הברה יהודית מאורגנת, המקבלת על עצמה עול מרות לאומית,
 המסוגלת לקיים ריבונות של הכלל, המבטיהה לכל הוג שבה ולכל זרם שבה
 את הירות המהשבה והביטוי ותירות המאבק ההברתי — ועם זאת מביאה
 אותם בעול המשמעת של כלל־ההברה, משמעת אשר בלעדיה ההברה מתפוררת,

 ואנשיה נופלים ברשתם של תקיפים, וההיים נהפכים לג׳ונגל.
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 ידענו יפה יפה כמה פגומים ההיים היהודיים מבהינה זו. ידענו מה
 פורענויות אורבות להברה שאין לה סמכות מדינית־משפטית, וכל אהד יכול
ה ״לצאת״, לפרוק, לפרוש. ידענו מה עשו אלפי שנות נדודים  להרים בה י
 וגלות מן הציבוריות היהודית. ידענו מה תפקיד מילאה ״המתלוקת״ בהיי

 י&ראל.
 וידענו כי אין תקוזז להתגשמות הציונית, ואין תקוה להברה סוציא
ה אם לא נצמית בציבור העובדים  ליסטית יהודית בארץ אם לא נתגבר על כ
 את הכרת אהדותה של הברת־העובדים, אתדות מרצון, ואולי מותר לאמור —

 אהדות מאהבה, אתדות העומדת בפני כל ניגודים תולסים.
א י ת ה י ל א ר ש י - ץ ר א ם ה י ל ע ו פ ת ה ע ו נ  והאמנו כי ת
. האמנו כי תנועת ה ר ב י ה י ה ל ל א ר ש י ם מ ד א ת ה ת א כ נ ה מ  ה
 הפועלים היא המובילה את הישוב בארץ (ואת התנועה הציונית כולה) להיים
 של אומה: היים שיש עמם מרות ציבורית ויצוג דמוקרטי של הכלל, היים
ת אזרת ומטילים ת ו ב ו ת של אזרה. האמנו שתנועתנו, אשר ו י ו כ  המקנים ז
 ככל הברה בריאה יש בה מקום להיאבקות רעיונית או תברתית, מובטתת
ת מסוימות של היאבקות המצויות בין יהודים, משיטות של פ ר י ש ה ו ט י ש  מ
 אשר בה ההזיקו ומהזיקים ב״הצלהה״ גם גורמים אידיאיים. מתיר השקפה
 ״מעמדית״ נקט בפרישה ה״בונד״, מתיד השקפה ,,דתית״ ־־״אגודת־ישראל״,
 מתוד השקפה ״מדינית״ — הרביזיוניסטים, ולעינינו מאיימים בה עתה —
 מתוד ״דאגה״ לשבטי ישראל, ולשם םתיטת מספר נציגים נוספים במוסדות —
 גם המדברים בשם הספרדים. ידענו כי בתנאי הייגו הציבוריים אין דבר קל
 לכל מיעוט מאשר ״להיפרד״ ולהיות ״אדון לעצמו״, אך האמנו כי אנזזנו,

 הפועלים, הננו הפשים מפתרונים אלה.
 והנה, בשנת הארבעים לעליה השניה, בשנת העשרים והמש ל״אתדות־
 העבודה״, לאתר תהליכי איהוד בלתי־פוםקים, אנו עומדים הםרי־אונים בפני

 כותות ה״ברוגז״ והפריקה והפרישה בעיצוב ציבוריותנו.
 הברינו שנפרדו מאתנו לא פרשו משום מסגרת לאומית והםתדרותית.
 הלילה, הם רק פרשו מהבריהם במפלגת פועלי ארץ־ישראל. הם גם אינם
 אומרים שהם יצאו ממפלגת פועלי ארץ־ישראל. לדבריהם הם הוצאו ממנה.
 אדרבא, בצירופי השמות הרבים שהם קוראים לעצמם לא הסר גם שם מפלגת



ן ו ם ל נ צ  102 ב. כ

 פועלי ארץ־ישראל. הם אינם מסתלקים, הלילה, ממגמת האיהוד. אדרבא, הם
 הרימו מעל ראשם בשעת פרישה גם את דגל ״אתדות־העבודה״. הם לא פילגו
 ולא פרשו ולא יצאו. הם רק הכריזו על עצמאות ארגוגית ועל ,,התפקעות

 המסגרת״. כלום לכד יי?ןרא פילוג ?
 לא נדיב על שמות.

 אנהנו היים בתקופה שתופעה זו מצויה בה הרבה: שימוש בשמות
 לשם מטרות שהן ההיפך מאותם השמות. גם בעולם הגדול וגם בעולם
 היהודי• שם תליתי נלקה כסיסמה למלהמה במגיני תליתי. שם טרומפלדור
 נלקה לצורר שבירת הסתדרות העובדים, אשר להקמתה שאף טרומפלדור.
 ודגל ״אהדות־העבודה״ שהונף עתה מכריז על ה י ם ו ל אהדות העבודה, על
 היםול הערכים הרעיוניים והגסשיים ש״אהדות־העבודה״ הצמיחה בקרב פועלי

 ארץ-ישדאל.
 ראיתי גם אנשים שלא היו הברים ב״אתדות-העבודה״, ועתה נפגעו

 עמוק בלבם ממעשה זה.
 רבים פנו אלי בתמיהה ובצער: מדוע אינני מוהה על אכםפרופריאציה
 זו של שם״אתדות־העבודה״. הם סבורים שגס לי היה הלק כלשהו ב״אהדות־

 העבודה״, בשם, בתכנית, בהיים.
 לא אעסוק בכד• אינני תובע שום זכות קנין פרטי בהיי הציבור.

 מפלגת פועלי ארץ-ישראל הצטרפה משתי קבוצות בעלות משקל
 היסטורי בתגועת הפועלים, ולהן שגי שמות: ״הפועל הצעיר״ ו״אתדווד
 העבודה״, שני שמות יקרים עתה לא רק למי שהיו הברים באותן התנועות•
 אפשר היה להנית שמי שיש לו רגש של כבוד לשמות היסטוריים אלה לא

 יםהוב אותם לתור מלתמת סיעות, לא יכפיש אותם ביהםי פירורים.
 אד לא כן היה.

 כשם שאלה שבאו להתקשט ב״תל־תי״ לא שאלו את פי מגיני תל־הי,
 אם הם מסכימים לכר ששם זה יגתן לשבירת ההסתדרות, כד גם אלה שלקהו
 לעצמם עתה את שם ״אתדות־העבודה״ לא ראו צורר לשאול את מי שהיו
ת ר י ב  אנשי ״אתדות־העבודה״ אם הם מסכימים לכד ששם זה יושאל לצורך ש

 מפלגת פועלי אר>די&ראל.
ם את איהוד התנועה הקיבוצית, ל י ל ו ש  ואפשר שאין זה מקרה ש ה
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ם לאתמת הלוצית כללית בגולה— י ד ג נ ת מ  ה ד ו ת י ם את איהוד הנוער, ה
. ,  הם הם ״תנועה לאתדות־העבודה,

 רבים המתכים עתה לתשובה מסבירה על השאלה: מדוע קדה מה
י גרם לכד ז רבים סבורים, כנראה, כי אם יקבלו תשובה ה או מ  שקרה, מ
 המתקבלת על דעתם ־־ במה טעה לשעבר פלוני ובמה ןןטא לשעבר אלמוני
 ובמי לתלות את הקולר, — ידעו הם, השואלים המהכים לתשובה, מה דרך
 עליהם ללכת בה. ורבים לפיכך המתמחים עתה והעוסקים בתריצות רבה במתן

. אאכזב את כל מי שמהכה ממני שאהיה מטפל בכד• ,  תשובות ״היסטוריות,
 איני מוכן לכד. אפשר יכולתי גם אני לספר במה טעה פלוני ובמה
 םטא אלמוני, אד אין עניני בכד. אותי מעסיק עתה מ ה שקרה, וה״מה״ הזה

, ועל ״מי״ אינן ממצות אותו.  הוא כל כד המור, שכל התשובות על ה״מדוע,
• י ט נ  אני רואה וכואב את תהליכי ההתנכרות הפנימית, את תהליכי א
. אולי דק סימפטומים ם י נ ה ש מ  **הדוודהעבודה׳, המתגברים בינינו זה כ
 הם של מתלת־רוח המורה התוקפת אותנו. אינני מוכן לראות בכל משגה או

 בכל הטא של הבר המתולק אתי — את מקור הרעה, את הקו ההותד.
י נ י  בוש אני ואומר: את המקור בעצמו, או את המקורות עצמם, א
. אפשר יש כאן תהומות הנפש ההכרתית, אשר תוקר־נפש גדול יוכל ע ד ו  י
 להדור אליהם. יכול אני להתהבט בשאלות אלו, לנסות להשיב לעצמי, אך איני
 בא להטיל את סברותי והםברותי על הרבים. אינני מעיז להציע את קרעי

 מתשבותי העצובות כ״תיאורידד לשימוש.
 כדי שהתשובה על ה״מדוע״, על הגורמים, יהיה בה משקל של אמת,
 צייד שתהא יורדת לעומקם של דברי ימי תנועתנו במשד שנים רבות• והן
, בתהליכיה הפנימיים, ן ו י ל ע ה ה ט ש ן ה ה מ ט מ  תולדות ימי תנועתנו ל
 באר אד מעט לידי ביטוי בכתב. הן ידועות רק למעטים. וגם המעטים הללו
י עובדות, כי אם לעתים ש ו ר י פ  מהולקים ביניהם. והם מהולקים לא רק ב
ל ם העובדות. ואפשר אין בינינו אפילו אדם אהד שיודע את כ צ  לגבי ע
. הן כל ר ק ו  תולדות תנועתנו בכל גילוייה ורשאי להביע בזה דעה של ה
 האנשים שהיו פעילים בציבורנו בדור זה הם נוגעים בדבר• למי מאתנו הכושר
 הנפשי והזכות המוסרית להוציא פםק־דין של היסטוריון? תהת זאת אנו
 צפויים בזה להכרזות ולפםקי־דין של נואמים, הרואים בעובדות, בעמדות,
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 באישים — מהרהורי לבס בשעה זו, לצורך הויכות והמסקנות המוכנות אתם.
ר פלוני ובמה אשם ב ע ש  המעסיק אותי בשעה זו הוא לא במה סטא ל
ת ק ד ו צ ך ה ר ד ה ק ו ד ו צ ה ה ו ע ע מ ו ה ה ר אלמוני, כי אם מ ב ע ש  ל
 ע ת ה. אין לי כל רצון לטפל עתה בדברים שבעבר. אך אתקומם כשאראה
 שמבקשים ״להסביר״ את עניננו הסברות־שוא, כשאראה שמבקשים לפזר על
 פני תולדות תנועתנו פירושים מסלפים, כשאשמע תיאוריות הבאות להצדיק

 את הבלתי־מוצדק על ידי זיופי ההיסטוריה שלנו.
. עדיין אין אנו שומעים מהם ,  הברינו הפורשים סרבים בהסברת ״מדוע,
ת משל מפלגת פועלי ארץ־ישראל ד ה ת א י נ ו י ה צ מ ר ג ו ר  שיש להם פ
 (שלפי הכרזתם ״הדלה להיות מפלגת פועלי ארץ־ישראל״, ואף על פי כן אינם
ת י ט ס י ל א י צ ו ה ס מ ר ג ו ר  פושטים מעצמם את שמה), שיש להם פ
ת ם ו צ י א ל י ם • י נ ו י ה צ מ ש ג י ה כ ר  א ת ר ת משלה, או שיש להם ד
ך לםיכד התשובה של . לפי שעה אין אנו שומעים על כ ם י ר ה ת א י  ט
 ה״מדוע״ היא, שאנהנו ־־ היינו: הברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל שלא פרשו
ה שאי אפשר לדור אתנו בכפיפה אתת. מקפהים, ל א , — הננו כ  עם סיעה ב
 מדכאים, מרדפים, מעוולים, מקצצים בסמכות ההסתדרות, מתכהשים לעצמאות
 המעמדית, מעוולים מיעוטים, מתפים על תטאים בהסתדרות. ועוד ועוד. עם
 גל נאום הדש ורשימה הדשה אנו לומדים דברים הדשים על עצמנו, על מומינו,

 על הטאינו, על מזימותינו הרעות.
 לאהד כל הכרקטריםטיקות האלה של מפלגתנו ושלנו, בדפוס ובעל־פה,
 בקול רם ובלחש, היה לכאורה מן ההגיון אילו היו הברינו המתגרשים מאתנו
 עומדים ומכריזים עליגו: כאלה וכאלה הם, אין תקוה לשלום בית אתם, דיינו
 להתענות תתת ידם, ועתה אנו נותנים להם ספר כריתות. אולם הבריבו
ו ב י ט א ג ה ם אומרים ככה. הם מלאים תקוות וטוענים ש נ י  המתגרשים א
 ג ט. ראשית, לא הם נתנו את הגט, הם רק קיבלו אותו, והם קובלים על כך.
 שנית, הם מקווים שהגט ניתן אד לשעה קלה, והם רוהשים לגו אהבה, והם
 מאמינים ובוטחים כי במהרה בימינו יעמידו לנו הופה מהדש. ועד שתועמד
 ההופה בשעה טובה ומוצלתת, הם מהלכים אחרינו ומכריזים בקולי־קולות על
 כל מעשי התעתועים שאנו עושים היום, לאהד הגט, ושעשינו אתמול ושלשום,

 שעשינו בשעה שהיינו בני־זוג, מאז היותנו בני־זוג.
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 אכן, אם שבירת מפלגת פועלי ארץ־ישראל היא תנועה לאתדות־
 העבודה, מדוע לא יהא היפוש הטאים ופרסום הטאים סגולה להופה טובה

 במהרה בימינו ?
 אמרתי קודם כי עדיין לא שמענו על הבדלים פרוגרמטיים בין הברינו
 הפורשים לבין מפלגתנו. אד אינני אומר כי אינם עתידים להיות נמצאים.
 אפשר כבר שמעתם את סיפורו של הצייד המתפאר כי מעולם לא ההטיא את
 המטרה: תהילה הוא יורה ואהר כד הוא עושה את העיגול. הזקה על ה״תנועה״
 שהיא אדונית לעצמה, שלא יהא לה מהםור בהידושים אידיאולוגיים ובגיםוהים
 עצמיים. ואכן, בימים האלה כבר קראתי ב״דבר״, במאמרו של א. תרשיש,
 שיש הרבה תברים בקיבת שתפיסתם הציונית־המדינית היא שונה משל בך
 גודיון. היה זה בשבילי הידוש. ברעידות ״הקיבוץ המאוהד״ אין נמנעים מדיון
 בענינים ציוניים־מדיניים. ולא שמעתי עדיין בשום ועידת קיבוץ הכרזה של
ה מ ד י נ י ת - צ י ו נ י ת אתרת משל בך ס י ס  הברי הקיבוץ כי יש להם ת

 גוריון• אד אינני תמה עתה להידושים. הם צפויים לנו.
 אספר לכם מעשיה קטנה. פרטית לגמרי. באותו יום שכמה מתשובי
, התל־אביבית  ״הקיבה המאותד״ נתנו לראשונה את שמם לרשימה של סיעה ב
 בא אלי הבר אתד, נרגש, ואמר לי: ראיתי לומר לד כי התמתי שמסכים אני
 להיות מועמד ברשימת סיעה ב׳ בתל־אביב. שאלתי בתברות: האם גם תשבת
 לאן עתידים הדברים להתגלגל ז השיב לי בגילוי־לב: לא. איני יודע. לפני הצי

 שעה לא ידעתי שאני אתתום על רשימה של סיעה ב/
 אם אדם אינו יודע למי יתן את תתימתו לאהד הצי שעה, מנין ידע מה
 תהיינה תוצאות לאהד הצי שנה ושנה ומהצה. ואכן, מאז ועד היום, בין תתימה
, ועד מתן כריתות למפלגה, קרו כמה דברים שגם  על רשימה של סיעה ב
 עושיהס וגם אנהנו לא העלינו על הדעת כי הם יקרו, כי הם עלולים לקרות. והם
 קרו. תהילה הפתיעו. אפשר הפתיעו גם את המפתיעים עצמם. אך גם הם וגם

 אנהנו התרגלנו לכד.
 ישבתי בועד הפועל הציוני. בדיון על קביעת התביעה המדינית של
 ההסתדרות הציונית. לאהד כמה דתיות עמד סוף סוף הועד הפועל הציוני

 לקבוע את עמדתו.
א שתבעה את הדיון והההלטה. בפגישות מפלגה שונות י  מפלגתנו ה
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 היתד. תביעה זו נשמעת מפי חברינו, ומתקבלת כרצון ציבורנו כולו. אני עצמי
 השמעתי את תביעת ה״מדינוד׳ בפגישות שונות מראשית המלהמה, ולא שמעתי
 שום ערעור, אף לא מהברי םיעה ב׳ או מן העתידים להיות הבדי סיעה ב׳
 (אדרבא, רשאי אני לומר כי היו לי הוכתות מספיקות שאצלם עוררו דברים
 אלה הד חיובי ביותר). וכשמפלגתנו התכוננה לבהירות לועידת ההסתדרות,

 ניםהה את מצעה הפוליטי בלשון זו:
ו של העם העברי על ת ו ר ת המבטיחה את מ י נ י ד ת מ ו א מ צ ע  ״

 העליה והבנין במסגרת התנאים המדיניים התדשים״.
 מצע זה נתקבל לאהד דיונים בכמה ישיבות המרכז, שבהם היו הברי
 סיעה ב׳ פעילים למדי. נתקבל לפי כל הוקי הדמוקרטיה. בעד המצע הזה
 הצביעו בבתירות הברי המפלגה וכל תומכיה. מצע זה אושר ונתקבל בועידת
ה נ ק ס מ כ  המפלגה בכפר־ויתקין. ועל יסוד המצע הזה ההליטה הועידה כי ״
ו מצטרפת הועידה להתלטות הכינוס הכלל• ל ת א ו ט ל ח ה ה מ ר י ש  י

 ציוני באמריקה״ שנתקיים במאי 1942 (ועידת בילטמור).
 והנה רואה אני כי הבר אהד, שנבהר על ידי, על ידיכם, על ידי מפלגתנו
 כולה, לועד הפועל הציוני, נמנע מהצבעה. הוא נמנע מהצבעה בענין אשר עליו
 נלתמת תנועתנו בארץ-ישראל ובאמריקה ובאנגליה ובכל מקום, בענין אשר
 כל קול יש לו לגביו השיבות מיותרת, וכל הימנעות לגביו מתזקת את מתנגדינו.
 איגי תמה על כך שחבר שיש לו עמדה שלילית לעמדת המפלגה נמנע
 מהצבעה. יש בקרבנו הברים שאינם מזדהים עם העמדה הפוליטית של המפלגה.
 לא הוצאנו אותם, לא תייבנו אותם להצביע נגד הכרתם. לא ״דיכאנו* אותם.
 בקובץ ״אהדות־העבודדד של מפלגת פועלי ארץיישראל, המוקדש לשאלות
 פוליטיות, ניתן מאמר גדול של הבר המתנגד לעמדת המפלגה. אבל תמהתי
 לראות תבר אשר מעולם לא הסתייג מן המפלגה בשאלות המדיניות הציוניות,
 תבר אשר השתתף בישיבות המרכז בדיונים על המצע, הבר שהכריז כי ״הוא
 גאה על מצע המפלגה״ — ורגע לפני ההצבעה הוא מתליט, בלי לשאול את
ע מהצבעה, מפני שאיננו יכול להצביע בעד עמדת המפלגה נ מ י ה  בוהריו, ל
ע ג ר  כל זמן שאין מהליטים בשאלה הערבית (ודאי הוברר לו לאותו הבר ב
 ז ה, שיש לו עמדה נבדלת מן המפלגה בעניני ערבים ואינו יכול לסמוך עליה).
 האם ידע אותו הבר בשעה שהכריז כי הוא גאה ?ל מצע המפלגה! 3י 3ע1ד
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 הדשים אהדים הוא יכריז כי הוא במבע מהצבעה על עצמאות מדיבית יהודית!
 זה כוהה של םיעה ההופכת דברים בלתי צפויים לעובדות•

 אד הדברים הבלתי־צפויים לא בםתיימו בכך ההימבעות מן ההצבעה —
 לא מתוד שלילת הצעת המפלגה ולא מהגשת בוסה שובה השלה, כי אם אך ורק
 מתור דרישה לדתות את ההצבעה עד שהועד הפועל הציובי ינסה פרוגרמה
 ערבית (ואגב הסתייגות גמורה מעמדת ״השומר הצעיר״) — לא היתה אלא
 שלב• התהילה בוצרת ספרות, ועד ספרות בוער הגיעה, שתפקידה היה לא לברר
 את העמדה המדיבית, לא להתנפח עליה, כי אם לההשיד את תבועת המדמה
 היהודית שאין מנתה אלא ״הלוקה״, לעשות לקלס את העוסקים ב״הכרזות*
 במקום מעשים, את אלה העומדים ומהכים שהשליטים יתבו להם מדיבה במתבה,
 ולםיכד לא כדאי להם עתה להתיגע בפעולה התישבותית (אברהם הרצסלד,
 למשל, מאבשי בילטמור, ודאי שהוא פוטר עצמו מפעולה קרקעית
 והתישבותית!)• איבבי יודע אם מלעיגי בילטמור דאו צורד להופיע בציבור
 הפועלי עם בירור ציוני־מדיני. יודע אבי שהם לא ראו צורר להופיע בביקורת
 המחשבה המדמית־ציונית שלבו בפגי המפלגה׳ אד מי שבא במגע עם ילדי
 י^ראל בארץ יכול היה להכיר בטיבה של הפעולה החינוכית ההופכת את רעיון
ם י ק ק ו ת ל ו ק ו נ י  מדינת היהודים לקריקטורה. הוא יכול היה לפגוש ת

• ם י ק ק ו ם ר י ד ג ו ב ה ש  מ
 וכד הגענו, בתהליכי התפתחות תרישים, עד אותה ההצבעה הנפלאה
 בועד הפועל של ההסתדרות על נוסח מסוים, שכל כנגתו, כידוע, לא היתה אלא
 להביא לידי אתדות מדינית של פועלי ארץ־ישראל. מתברי הנימות המוצלה
 הזה לא מצאו דרד יותר יעילה לקנות אתדות זו בלתי אם על ידי ויתור על

 תביעתה של התנועה הציונית, ויתור על תביעת מדינה יהודית.
 אגב, עצם האפשרות הזאת שבועד הפועל של ההסתדרות יצביעו חברי
, וכעבור תודש ימים, במועצת ההסתדרות, יצביעו ה י ב י ר ם י  המפלגה ע
ד יריביה — מקרה לא כל כך רגיל ג  אותם החברים באותו עגין עם המפלגה נ
 בתולדות תנועות פוליטיות — מגלה לגו אילו גלגולים מופלאים צפויים לנו
 בציבוריות סיעתית ואילו התפתהויות אידיאולוגיות ופוליטיות עלולות לצמוח
 באוידה זו המשלימה השכונות תכסיסיים במקום שגקבעים דברים שביסוד
 בתיי עמנו (קריאת בינים: הברי סיעה ב׳ הצביעו במועצה בעד המפלגה
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ד שהיא קיבלה את תיקוניהם). כן, כן. הבל רק שה״תיקונים״ — היינו: ה א  ל
י ישיבת הועד הפועל של נ פ  התוספות — האלה לא הוצעו למפלגה ל
 ההסתדרות. אז הוצע מטעם הסיעה לא ״תיקונים״ ולא תוספות, כי אם אד ורק

 ״לזדבילטמור״.
 כשבועד הפועל של ההסתדרות נדונה השאלה על משלתת ההסתדרות
 לקונגרס הפועלים העולמי, היה תכנה של השאלה: אם שליהי הפועלים
 צריכים לפרוש את הדגל היהודי בשלימותו או שהם צריכים לקפל אותו משהו,
 כדי לסיים מיעוטים שוגים בתוד ציבור הפועלים. תבריגו אמרו: ההסתדרות
 צריכה להופיע בפני פועלי העולם עם הפרוגרמה הציונית בשלימותה. אילו היו
 אנשי הסיעה אומרים לנו: גם אנהגו בעד גילוי כל הפרוגרמה הציונית, גס
 אנהנו בעד תביעת מדינה יהודית, אד אין אנו מסתפקים בכך ואנו רואים צורך
 בעוד הוראות נוספות, הוראות העומדות בהתאם להשקפות המפלגה — לא
 היה כל קושי לבוא אתם לידי הצעה משותפת. אד הברי סיעה ב׳ לא אמרו כך.
 הם אמרו: איננו יכולים לתייב את הופעת המשלחת בתביעת מדינה יהודית
, וגם ״פועלי־ציון״.  ואנהנו מציעים נוסה אהד שיסכימו לו גם ״השומר הצעיר,
 אמרו להם הברינו: לא. השתמטות מן הפרוגרמה הציוניודמדינית פוגעת
 בענין הגורלי הגדול אשר העם היהודי מצפה לו. אפשר מאד שלא ישמעו לנו,
 אד אם יש אפשרות כלשהי שעמדת שליתינו תוסיף כלשהו על כף המאזנים
 ההיסטוריים — כלום רשאים אנו לותר על כד מתיד השכונות איםטרטגיים

ז ת א ז  פנימיים? כלום אפשר לשליתינו שיקבלו על עצמם אתריות כ
. הם ל א ביקשו מאתנו  איני יודע מ ה הכריע אז אצל אנשי סיעה ב,
ד ג , ו״פועלי־ציוף הזית נ  תיקונים והוספות. הס יצרו עם ״השומר הצעיר,

 העמדה הציונית־מדינית של המפלגה, חזית נ ג ד תביעת מדינה יהודית.
 ציבור הפועלים נזדעזע. הזעזוע עבר גם את חברי סיעה ב/ אני אומר
 זאת לשבהם: הסיעה הדוגלת כל כד בדמוקרטיה לא שאלה את בוהריה
י שהצביעה כאשר הצביעה. ולאהר הזעזוע הזה נתאפשר משא־ומתן נ פ  ל
 אתנו. ביקשנו לעזור להם לצאת מן המיצר. ביקשנו להקטין ככל האפשר את
 הנזק המדיני שבהצעתם הקודמת. ״נתנו״ להם כמה סעיפים נוספים. בסעיפים
 אלה לא אמרנו מלה אתת שאנהנו שוללים אותה. והיינו מוכנים להוסיף בהמה
 וכהמה סעיפים אילו היו נדרשים מאתנו תמורת הצטרפות סיעה ב׳ לעמדת
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 התנועה הציונית. אפשר אין הניסוח כל כך מוצלה, אפשר אין ריבוי הסעיפים
 מרהיב עין׳ אד אנו היינו מוכנים לקרבן זה, כדי לאפשר להבריס שע&ו משגת

 המור ומזיק לשוב להיק התנועה.

 על מה נפרדו חברינו מאתנו? אנחנו לא נדרשנו על ידיהם לשום
 פרוגרמה היובית ציונית, סוציאליסטית, פוליטית, ישובית — שונה משלנו. וגם
, עושה לו פרסום בשם ״הצעות  ארשה לעצמי להודיע ברבים, שמה שסיעה ב
 טבנקין״, אינו, לאמיתו של דבר, אלא צרור הצעות שהציעו תהילה שפרינצק,
י ש נ ד א צ ו מ ע מ ש ת לא נ ו י ר ו ק ת מ ו ע צ ם ה ו  בךגוריון, שקולניק. ש
, ושום התנגשות לא היתה בשום נקודה לגופם של דברים. ההבדל  ס י ע ה ב
 האמיתי בין הצעות המפלגה לבין מה שקוראים עתה ״הצעות טבנקיף היה
ל ו ט י  רק בנקודה אתת, שכל מה שהציעה המפלגה היה על תנאי אהד: ב
. הצעת בךגוריון להקים ועדה אשר תבדוק מהדש ה ג ל פ מ ת ב ו צ י ת  מ
 את כל היסודות הרעיוניים והארגוניים של התנועה לא היתה יכולה להיות
 מוצעת בלי הנחה שחברי הועדה אזנם קשובה זה לזה ומותם פתות, והם
 אהראים בפני המפלגה ולא בפני סיעות מתנצהות. נציגי סיעות יכולים לערוך
ת ק י ד ב  ״הסכמים״׳ אד אינם יכולים לעסוק יחד בלי מחיצות ובלי תשבונות ב
. הצעת שקולניק, שיתכן לתת ל״השומר הצעיר״ במפלגה המאותרת ת ו ד ו ס י  ה
 תקופת מעבר עד התמזגותו הגמורה עם המפלגה — מגיהה שהמפלגה עצמה
 היא ללא מחיצות, שכן אם המפלגה היא מפלגת סיעות אין ״השומר הצעיד״

 זקוק לשום תקופת מעבר. הוא יכול להוות סיעה לעולם נעד.
 המשבר במפלגה היה מסתיים על נקלה במועצת ירושלים במושבה
 הראשון, והרגשת הנשימה החפשית והשמהה החברית שעברה אז בארץ כולה
 לא היתה ברכה לבטלה, אילו היו אגשי סיעה ב׳ מסוגלים לקבל את עקרון
. אילו היו מסוגלים לחדול מאיפה ואיפה ביהםי תברות: ת ו צ י ה מ ל ה ו ט י  ב
 איפה מלאה של אמון להברי הסיעה ואיפה פחותה של אמון לשאר הברי
 המפלגה (הכרזתו של י. אידלסון). וגם הניגוד המעמדי הגדול בין ועידה
 לאהד ארבעה חדשים לבין ועידה לאחר שגה — הניגוד שבגללו ״התפקעה

 המסגרת״ — לא היה בא לעולם.
ו נ ח ב  אני יכול לומר כהרגשה שלי, ונדמה לי כהרגשת רבים אתי: א
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י ק ו ל י ח ת ו ו ע ש בד. ד י ה ש ג ל פ מ ל ב ו ע פ ל ת ו ו י ח ם ל י ל ו כ  י
ה ת ב ו מ י י ק ה ש ג ל פ מ ם ב ו ש נ ם ל י ל ו כ ו י נ נ י א ו נ ה נ א . ת ו ע  ד
. ״אהדוודהעבודה״ לא היתה מפלגת סיעות. מפלגתנו ם י ד ב ח ן י ב ת ו צ י ח  מ
 לא נוצרה כמפלגת סיעות, ולא תתקיים כמפלגת סיעות. אנשי דעות אנחנו
. אף על פי  ולא אנשי סיעה. וגם אם יקראו לנו אלף פעמים בשם סיעה ג,
,  שהמשתמשים בשם זה יודעים שרבים רבים מאתנו לא היו מעולם בסיעה ג
ד ו ם ע נ ש  ושסיעת ג׳ צייתה והתפרקה לאהד ההלטות כפר־ויתקין. י
ה ג ל פ מ ן ה י ד א ׳ א ה ג ל פ מ ד ה ו ת ת ב ו י ת ע י ל ס ם ש י ד י ר  ש
 מ ש ל י מ ה א ת ם. היא תעשה כל מה שבכוהה כדי להשתהרר מכל סיעתיות
 שהיא עד תום. ההלטת המפלגה כי אי אפשר להיות בבת אתת גם הבר
 המפלגה וגם הבר ב״עליה הדשה׳, — אף היא עדות לכר. מפלגת פועלי
 ארץ-ישראל היא מפלגת־מעמד המונית ולא מפלגת־כת. וגם פרישת כמה
ת ו ב ש י ת ה ת ה ו ר ו ל צ ת כ ג ל פ  הברים אינה משנה את אפיה. מ
ה מפלגת הברים שוי־זכויות ושוי• ה ש א ו ת ג ג ל פ א מ ל ת ו ד ב ו ע  ה
 תובות, הברים בני־תורין בהבעת דעה ובביקורת׳ אד נאמנים לעיקרון: תירות

 המחשבה ואתדות המעשה.
 על תביעת עמדה ברורה בענין זה אמרו לנו: ובכן, אנו נדרשים

ו ו ה ע י נ כ  ל
, ״כניעה״, המדבר כנראה אל לבם של  שימוש לשון זה של סיעה ב,

 הברי סיעה בי, ראוי לתשומת לב.
 דרישת המפלגה שהמיעוט במפלגה יקבל את עקרון המבנה הארגוני
 של המפלגה, אשר הונה ביסודה מאז היותה ואשר הרוב הגדול של הברי

 המפלגה רוצה בו — היא דרישה ל״כניעה״!
 אד אילו נתקבלה דרישתו של המיעוט כי המפלגה והרוב הגדול של
 הבדיה יסתלקו מן ההחלטות שלהם, שנתקבלו בכל שלבי הדיון וההכרעה,
 ולדתו את עקרון המבנה של המפלגה, שבעיניהם הוא צודק ובריא,
 ויתלו את הגשמתו בהסכמתו של המיעוט, היתד. דמוקרטיה ״ללא שולטים

 ונכנעים״.
 הטלת דעת הרוב על המפלגה — כניעה היא ואסורה. הטלת דעת

 המיעוט על המפלגה — אינה כניעה. היא מותרת,
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 בענין הכניעה אמר ההבר עובדיה מרמת־הכובש במועצת המפלגה
 דברים נאמנים:

 לא כניעה אנהנו דורשים, כי אם חברות. אבהנו רוצים במפלגת־חברות,
 ללא מתיצות.

 ולצערי הרב עלי לומר, כי עתה הכרנו שיש הברים אשר בשבילם
 עצם ההברות אתנו ה י א כניעה.

 העיקרון הגדול של ״אי־כניעה״ מתיהם לכאורה רק למפלגת פועלי
 ארץ־ישראל. אולם הוא פוגע לא רק בה, ולא רק בתנועת הפועלים כולה.
 הוא פוגע לא בהן בלבד. הוא פוגע בעצם חיי ההברה שלנו. הוא קובע את

 דמותם התולנית.
 קראתי כי מספר הרשימות לאסיפת־הנבחרים כבר הגיע ל~26. בית
 הנבהרים האנגלי אינו יכול להידמות אלינו. אין לו אפילו שליש מזה, אם
 גם נמנה את כל הקבוצות הזעירות שבו שאין להן כל פרטנזיה להשתתף
 בשלטון, ואינן מבקשות אלא להשמיע את דברן. בעם האנגלי יש רק שלוש
, ן ו ט ל ש ב ף ו ת י ש ל א  מפלגות המתסרות על השלטון. וכל אתת שואפת ל
ו שלה, ואם תצליח בכד — ינתן לה להוכית ל ו  כי אם שהשלטון יהיה כ
ק ל  מה דרכה ומה כוהה. אולם אצלנו — הלא אין רשימה שאינה מבקשת ה

 בשלטון.
 אפשר להניה כי אצל 42 מיליונים של האוכלוסיה באנגליה יש נימוקים
 מספיקים לתילוקי דעות ולגיגודי אינטרסים לא פחות מאשר אצל הצי המיליון
 של הישוב היהודי. אד שם יש לא רק מדינה, כי אם גם כש ר ו ן לתיי מדינה
 ו מ ם ו ר ת של היי מדינה. תיים ממלכתיים אינם נבנים על ידי עשרים וששה
 מיעוטים, אפילו כשנימוקי מיעוטיותם יזהירו כזוהר הרקיע. מיעוטים יכול
 שיהיו רבים, רוב יכול להיות רק אהד. רוב אהד יכול שיהיה׳ אד יכול גם
 שלא יהיה. יכול שתהיה ציבוריות שכולה מיעוטים. מה טיבה של דמוקרטיה
 שכולה מיעוטים ראינו באירופה בין המלהמה הראשונה לשניה. דאיגוה

 בצרפת בערב המלהמה. ראינוה בימי הכניעה.
 בציבוריות היהודית, ציבוריות בעלת תפקידים ממלכתיים ובלי עצמה
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 ממלכתית — בכנסת־י&ראל, בהסתדרות הציונית, בהסתדרות העובדים —
. אץ ם י ט ו ע י ה מ ל ו א יהיה בה רוב אתה שתהיה כ ל  רבים השואפים ש
 מכריזים על כד בשום ״מצע״ של שום רשימה, אך רובם הגדול של ה״מצעים״
 מכוננים לכה ויש הגיון בדבר: הסיכויים להיות לרוב איגס פתוחים לרבים,
 ואם אין לד סיכוי אלא להיות מיעוט, הן נוה יותר להיות מיעוט במקום שאין

 רוב, מאשר במקום שיש רוב.
 אין אצלנו מחסור בתושבים: מוטב ציבוריות בלי הנהגה מאשר

 ציבוריות בהנהגה לא שלי.
 מדינה שכולה מיעוטים צריכה לנתר על הכרעות רציניות שאינן לרצון
 לאיזה הוג תקיף שבה. אין בכוהה להטיל מסים כפי צרכה, אין בכוהה לקיים
 בתירות במועדן, אין בכוהה לשבור התנגדות הרסנית. הדברים אמורים
 במדינה* על אתת כמה וכמה בציבוריות חפשית חסרת כוח כופה ומתייב.
 בציבוריות כזאת הסכם של מיעוטים, ואפילו הסכם ארעי שאין עמו תכנית

 תיובית ועקרונות מוסכמים, תקיף יותר מכל כוה מדריד ומכוון.
 מדינה, בפרט מדינה איתנה, יכול שיהיה לה גם מוצא אהד. גם מיעוט
 במדינה יכול שיתפוס בידיו את השלטון. אין עניני פה בויכוה בין דמוקרטיה
 לדיקטטורה. אולם ראינו מדינות המתנהלות, וביד הזקה, על ידי מיעוט.
 אצלנו מרבים אמנם בהתלהבות של אוקטובר, אד שום תלמיד ותיק לא הידש
 לנו כיצד ואימתי יתרהש האוקטובר שלנו. מרבים אמנם בתלמוד תורות על
 דיקטטורה, אד שום אדם עדיין לא פתה כאן ב פ נ י נ ו שערי דיקטטורה, וגם
 לא של דיקטטורה פרוליטרית, כל עוד לא הוקמה המדינה היהודית. לשמה
 מי שלשמה, יצטער מי שיצטער, אולם אנהנו נדונים לפי שעה להיי דמוקרטיה.
 ואין זה מקרה שגם אלה מסביבנו שהיו משהקים לפני מספר שנים בהזון
 דיקטטורה פאשיםטית, וגם אלה שמפרגםים עצמם בחזון של דיקטטורה
ם — דמוקרטיה. גם זו, כנראה, ת ל ו ז ע מ ו ב ת  פרוליטדית, אינם הדלים ל

 ״סתירה טרגית״, אתת הסתירות הטרגיות המרובות בתיינו.
 אולם דמוקרטיה, ובפרט דמוקרטיה נטולת כוה כפיה וסמכות מדינית־
 משפטית, אין בכוהה להגשים שום תכנית, לא טובה ולא רעה, כשאין לה רוב
 יציב, ״שליט״, מחליט ומקיים ואהראי להכרעתו ולביצועו. אפשר היא מצליתה
 לשתף מיעוטים, אפשר אינה מצליהה. שיתופם — אפשר הוא נאמן לעניגי
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 הכלל, אפשר הוא נאמן רק לאינטרסים שלהם. המיעוטים הנשענים על הוגם
 ועל אינטרסים של חוגם — יכולים לרצונם להחליף את שיתוף עצמם בשיתוק

 זולתם, בשיתוק הדמוקרטיה של הכלל•
 דוגמה בולטת בהיינו — הרביזיוניזם. הוא בא לעולם, לכאורה, רק
 לשם ממלכתיות יהודית, לשם כוה יהודי• אד הציבוריות היהודית חזןיה
ת את הכות היהודי ר צ ו י  הנאבקת, התותרת להגשמה הדמוקרטית, זו ש
ד לממלכתיות היהודית לא נתפתתה לו, לא נכבשה לו. על כן  ו מ פ ל ס ת דו
ת י ב י ט ק י ב ו א  נהפד הרביזיוניזם לאויבה של חדמוקרטיח. ושליחותו ה

 היא — ל ת ב ל בגרעינים של ממלכתיות יהודית וכוח יהודי.
 חציוגות, המדיגה היהודית בדרד, מדיגה ללא משעגת של כוה ומשפט,
 מצאה את משענתה הציבורית בתנועת הפועלים בארץ־ישראל, אשר בברית
 עם כותות ציוניים קונסטרוקטיביים, יהירים והוגים, קיימה את שלימות
 ההסתדרות הציונית בכל המשברים שעברו עליה. הכוה הבונה והמאחד
 שבתנועת־הפועלים הארצישראלית — שמו: מפלגת פועלי ארץ-יעןראל. הוא
 שבנה את ההסתדרות וכיוון את המפעל ההתישבותי, ויצר והעמיק את הקשר
 בין התנועה הציונית לבין נושאה החלוצי, הוא שהשריש גם את המדיניות
 הציונית באדמת ארץ-ישראל, עשה אותה קרקעית. הרבה צריכה היתה
 תנועתנו ללמוד עד שהגיעה לכר. ולימודנו לא נגמר עדיין. ודאי עוד יש

 לנו ללמוד.
 פיצול מפלגת פועלי ארץ-ישראל — גם אם נקבל את התימרותם של
 המתפצלים כי הם הטובים שבטובים, הנאמנים שבנאמגים, התלוצים שבתלוצים
 והמאתדים שבמאתדים (התימרות שאינני שותף לה, כי מעולם לא הסכמתי
 למונופולין של תוגים בתוכנו, לא למונופולין על עברית, ולא למונופולין על
 סוציאליזם, ולא למונופולין על הלוציות) — פוגע לא רק בעמוד השדרה של
 המפלגה ושל ההסתדרות, הוא פוגע גם בעמוד השדרה של התנועה הציונית.
 פגיעה זו היתה קשה לציונות גם אילו באה בימים שהיתה קיימת היהדות
 הגדולה שבמזרה אירופה. אז אולי עוד אפשר היה להתנתס בתקוה, כי אם
 הכזיבה תנועתנו, תקום על הורבותיה תנועה הלוציודעממית הדשה והיא
 תתקן מה שקילקלנו אנהנו* אד עתה, כשאנו רואים מה נשאר לנו, וכשכל
 השבון הכוהות והגורמיס נתיר העם נשתנה שינוי מהריד כזה, לרעת כוחות
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 היצירה הציונית — כיצד עשוי הפילוג של תנועת הפועלים להשפיע על מצבה
 וכוזדיצידתה ושלטונה העממי של ההסתדרות הציונית ז

 ועוד נקודה דקה אהת, שלא קל לי לדבר בה. כי עוד לא הסכנתי
 לדבר ברבים על יהםי האישי להברים קרובים. שליהי הפועלים, שליחי
 המפלגה המאותרת, ז כ ו ב א מ ו ן ה ע ם. כשם שהגרעין ההלוצי־הקלאי רכש
 לו בעמל שנים רבות את אמון העם בעניני התישבות, כד רכשה לה תנועת
 הפועלים בתקופה האהרונה, מאז נתאהדו ״אהדות־העבודה״ ו״הפועל הצעיר״
 למפלגה המאוחדת ומאז נכנסו שליהיה, ההל בארלוזורוב, להנהלת המדיניות
 הציונית, את אמון העם, אמון ה ע ם ה צ י ו נ י. אינני אומר זאת כקומפלימגט,
ה ברתבי התנועה הציונית ת  כי אם כתביעה המורה ביותר. ספק אם יש ע
 אישים אשר המוני בית ישראל רותשים אליהם אמון יותר מאשר לשליתינו
 בהנהלת התנועה הציונית. ודאי אין הולקים להם אותו,,כבוד״ שהיו הולקים
 בשעתם להברי המוסדות העליונים אשר מושבם היה במרהקים, ב?ןלן או
 בברלין או בהאג, או מעבד לים. אד דברם נשמע יותר, וכוח חינוכם הציוני
 ועשייתם הציונית גיכרים יותר. ואד בזמן האהרון הרגשנו כולגו כיצד
ח אולי מראשי ״השומר הצעיר״  נזדעזעו המונים יהודים, בכל האגפים — ח
ך  (אני אומר: ראשי, ואינני אומר: חברי) — לשמועה על התפטרותו של ב
 גודיון. זה היה גילוי הי של דמוקרטיה יהודית, שלא תמיד שמורים לה
 צינורות פורמליים. ראינו מה האמון שהמוני הציונות ההיה, הפעילה,

 הרגישה — רוהשים לשליהה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל.
 ומי שמרים יד על אתדותה ושלימותה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל
 הוא — ביודעים או בלא יודעים — שולל כיום לא מן המפלגה בלבד, כי
, את האפשרות שחבריה ינהלו את התגועה ה ל ו  אם מתנועת הפועלים כ

 הציונית וייצגו אותה בפני העולם.
 כדי שלא יטעו בכננת דברי, אוסיף ואומר: אינני נוטה כלל וכלל
 למנוע מתברינו במוסדות תביעות ודברי ביקורת. אני גם נוטה לתשוב כי
 מבהינה ע נ י נ י ת אין הביקורת שלנו מספיקה. כולנו זקוקים לביקורת. אד
 מבקש אני להבדיל הבדל יסודי בין הביקורת חנמתחת כדי להמריץ, לדרבן
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 ולתקן, היא הביקורת המתזקת את ידיהם של המבוקרים, המעוררת את תבוסתם
 ומעלה את היי ההברה, לבין הביקורת המבקשת להתכבד בקלון המבוקרים,

 להיבנות מהשפלתם, והיא המשפילה ומרופפת את ההברה.
, ה מ ו א  אין להביה ששליהי הפועלים יכולים לקבל מבדט מאת ה

 כשמעמדם הם אינו מסוגל לתת להם את המבדט שלו.
 ואין ספק שהברינו אשר צמחו מתור התנועה, מתיד אמונה הגדול,
 מתוך זיקה עמוקה ביניהם לבין המוני חברים, זיקה אשר גם הילוקי דעות
 פנימיים לא יכלו לה — אין בכותם לצאת בשליהות לאומית גדולה, אם נגזר
ם של תנועת הפועלים. ואם הגורל היהודי י ר ו ר י  עליהם להיות שליחי פ
 יכפה עליהם שליהות לאומית בתנאים כאלה — ידעו מראש כי אורבת להם,

. ה ד י ע  ולכולנו, מ
 מפלגות האופוזיציה בהסתדרות מרבות עתה לתבוע ״הגמוניה לפועלים״
 בציונות. האופוזיציות הללו, שאינן מסוגלות לקיים הגמוגיה של רוב פועלי
 בתוד הסתדרות העובדים (הם עצמם לא זכו מעולם לאמון של רוב הפועלים,
 וכל עוד הרוב הוא לא להם אינם מסוגלים להשלים עם ההגמוניה של הרוב)
 תובעות לפועלים (או לעצמן ?) הגמוניה בתוך ההסתדרות הציונית. אני מעיז
 להשוב כי האופוזיציות הללו, המשמשות דוגמה ואזהרה, הן הן ההותרות
 תתת אפשרות של השפעה מכרעת לפועלים בתוד התנועה הציוגית. הן הן
ץ — ע ה י ל ע ו פ ת ד ו ג א ל ש ר ט ש מ ה ת  המנבאות להסתדרות הציונית א
 קואליציה של מיעוטים. אפשר שבשביל אגודת פועלי העץ אין משטר בריא
 יותר מקואליציה של סיעה ב׳ עם ״השומר הצעיר״ ועם ״פועלי־ציון שמאל״
 אד אני מרשה לעצמי לפקפק, אם קואליציה כזאת עשויה ללכד את התגועה
 הציונית, אם היא תעורר את אמון העם, שהוא דרוש עכשיו לציונות יותר

 מאשר בכל הזמנים שעברו.

 חברינו שנתגרשו מאתנו עוסקים עתה במרץ בתלוקת הירושה ההיס״
 טורית של מפלגת פיעלי ארץ־ישראל. ברור: כל הטוב שהיה במפלגח —
 להם הוא, כל הפסול — לנו הוא. שיטה קלה וגעימה. ולא יקשה להבר לפיה
 ספר לימוד להיסטוריה. הם מעמיקים עתה להסביר לעצמם ולתלמידיהם, מה
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, הבדלי סגולות אנושיות, ביניהם לבינינו• הנאמנות, ם י י נ ג ד ו  הבדלים א
 ההגשמה, הנכונות למלהמה, העוז, תירות המחשבה, העצמאות המעמדית,
 אהבת האיהוד — להם, כמובן. השאננות, הפייסנות, ההיפוי, ההסתגלות,

 הדיכוי, הכפיה האדמיניסטרטיבית — לנו, כמובן.
 ההבר ישראל גלילי בהיבורו ההיסטורי המקיף על שיתותיו עם ל•
 שקולניק יודע להלק את מפת מפלגת פועלי ארץ-ישראל ולסתות על פגיה
 קו ההוצה אותה לשנים, בדיוק מושלם: ״עצמאות העליה והשמירה״ — לו,
 ההיפד מזה — לנו, כמובן. ״אקטיביזם״ ציוני — לו, פםיביזם ציוני — לנו•
 התנגדות להלוקה — סיעה ב/ כולה• היוב החלוקה — אנהנו, כולנו•
 ״התנווגות הקואופרציה ההסתדרותית״ — לגו, כמובן! ריפוי הקואופרציה
, כמובן. ״אתדותה וכלליותה של  והתזרתה להיק ההסתדרות — לסיעה ב,
, השלטת סיעה אתת בהסתדרות  הסתדרות הנוער העובד״ — ודאי לסיעה ב,
 הנוער העובד, טיפוה מהיצות בה והריסת אהדותה וכלליותה — ודאי לנו.
. ועוד ועוד.  ״עצמאות הקיבוץ״ — לו, ״התערבות המפלגה כצד״ — כמובן לנו1
 אינני מוכן לריב על כד. מה בצע במריבה עם בני-אדם שלהם זכות בעלות

 ולהם גם זכות ההפקעה.
 אד גם זכות הקנין וזכות ההפקעה אינן יכולות לאסור עליגו את

 בירורם של כמה מושגים כלליים.
. הן ברור הדבר כי דמוקרטיה ללא פגם היא ה י ט ר ק ו מ  למשל: ד
, ולא רק תביעתה, כי אם גם נתלתה. כשם שברור כי הזלזול  תביעת סיעה ב,

 בדמוקרטיה — שלגו הוא.
 סבור אני כי פגימותיה של הדמוקרטיה הציבורית שלגו איגן מועטות.
 כולנו, כמדומני, באנו לא מתיר ציביליזציה דמוקרטית מתוקנת. הבורגנים
 בארץ באו ברובם הגדול מארצות נתשלות, ממשטרים ריאקציוניים ופאשיםטיים

 1 אגב אורחא: מי זה חייב לזכור, שאם היה היתה ,,התערבות המפלגה כצד״

 נ״עצםאות הקיבוץ״ היתד. זו התערבותה של ״אחדות־העבודה״ ב״נדוד־העבודה״

 בהשפעתם של אבות ״הקיבוץ המאוחד״. ו״התעדבות המפלגה כצד״ בימינו היתה

 ההלסת ועידת רחובות פה אהד, בהשתתפות כל הוגי ההתישבות העובדת, על

 איהוד התנועה הקיבוצית.
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 או סאשיםטיים למהצה. הניכי המהפכנות שבנו גדלו בתוך הסתדרויות קוב•
 םפירטיביות, או קונםפירטיביות למחצה, שממילא אין הוקי הדמוקרטיה הליס
ת של דמוקרטיה לא למדו פרקטיקה דמוקרטית ו ד ו  עליהן, ואם למדו ת
 לאמיתה. כמה וכמה תנאים בארץ, היצוניים ופנימיים, אינם מסייעים לשלטון
 הדמוקרטיה. לא ממשלת המנדט ולא חוקות הכנסת והמועצות המקומיות,
 לא המשפט הזר שאנו נתוגים לרשותו בהיי יונדיום וגם לא כל אותם
 הכוהות הציבוריים בפנים, התובעים בקול רם דמוקרטיה מזולתם ואף לא

 בלתש מעצמם. ויש לעתים רצון לבדוק את זכותם של התובעים.
 אין לד יום שאין אתה שומע קולות ״ברמה״ על הטאי המפלגה לדמו•
 קרטיה. כל ילד יודע עתה כי המפלגה היתה כמה שנים בלי תידוש בתירות
 ובלי הידוש מנדטים. אין שום אדם טורה להיזכר אם היה באותן השגים
 מי שתבע בתירות ולא ניתן לו, על אתת כמה וכמה שאין אדם הייב להקור
 ולברר אם מהמת אימת הדמוקרטיה לא נתקיימו באותן השנים בתירות, או
 מתמת גורמים אהרים, שהם מהוץ לדמוקרטיה, כמו פורענויות, משברים
 קשים ומלהמה. ואף על פי שבשנים האתרונות תוקן הדבר במידה ניכרת
 אין הצנהה על העבר פוסקת. הן צןהה זו המוקיעה את אפיה הבלתי־דמוקרטי
 של מפלגתנו יכולה להדור למקומות ששום מהשבה על בעיות הדמוקרטיה
 לא תגיע. וכיון שבלתי מרוצים אנחנו כולנו, וראשי הצווהים הס אנשי
, — הרי שברור כשמש בצהרים כי ידם הם לא היתד. במעל, כי ידיהם  סיעה ב
 הם לא שפכו את הדם של הדמוקרטיה. אלא שהתובעים את עלבוגה של
 הדמוקרטיד. שוכחים או משביתים כי באותן השנים ללא הידוש בתירות וללא
ם הם תקיפה במוסדות המפלגה, ושנים רבות ד ה י  הידוש מנדטים, ה י ת
ם שנתנו ה ו . ם ה ם ה י ד י ב ה ב ו ר ו א ה ל ו כ ה ג ל פ מ ה ת ו ר י כ ז  היתה מ
 לנו שיעורים כיצד מכלכלים את הדמוקרטיה, כיצד הרדים לשלומם של
 מיעוטים וטורהים להנית את דעתם, כיצד מקיימים אתם יהםי הברים ו״אהנה

 רעיונית״.
, משעה  אד שיעורים יעילים יותר בדמוקרטיה הנהילו לנו הברי סיעה ב
ה ע י ס  שבהרו להכריז על עצמם כעל מיעוט (כל זמן שהם לא התארגנו כ
ת למיעוט). ו י ה  לא ידענו שהם מיעוט במפלגה׳ אד הם ההליטו, כנראה, ל
/ למשל, לא היתד. מרוצה מפםק־דין של משפט־הברים במפלגה  סיעה ב
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 (תופעה מצויה בחיי הברה > גם אני נזדמן לי כמה פעמים להיות בלתי מרוצה
 מפםקי־דין, גם של בתי־משפט שלטוגיים וגם של משפטי־הברים, והגגה על
 נמנים שנמנו ללא צדק — דבר גדול הוא, ואשרי מי שטורח להגן על גאשם
ר ו ע ר ע  וזוכה לגלות את האמת). אד סיעה ב׳ ראתה צורך ללכת לא בדיד ה
ה מ ו י ר ק ו ע ר , בדרד ע ה ג ל פ מ ר ה ו ע ר , כי אם בדיד ע י ט פ ש מ  ה
ח את הועידה שתבטל פסק־דין של י ר כ ה . סיעה ב׳ בחרה ל ה ר ב ה ל ה  ש
 משפט־הברים לא על ידי שכנוע משפטי או מוסרי של הצירים, או כיבוש
 דעת הקהל, כי אם בלהץ של סיעה מאורגנת, באובסטרוקציה, באיום עזיבה.
 וכיון שלחץ זה לא שיכנע את הועידה בצדקת הלותצים, בהרה הסיעה, שיש

. ה ד י ע ו ה ת מ ר ת ה  לה הכשרון ״לא להיכנע״, ב
 היה זה שיעור נפלא בקיום הברה דמוקרטית! ועידת פועלים תייבת
 לקרוע פסק־דין של משפט־חברים לא מפני שהביאו אותה לידי הכרה שפסק־
 דין זה איננו צודק, כי אם מפני שמאחורי הנתבעים עומדת סיעה הזקה
 ומאורגנת, אשר אם רצונה לא יעשה מוכנה היא לותר על כל זכויותיה ועל

9 -

 כל תובותיה למפלגה, והיא ת ה ר י ם את הועידה ואת המוסדות אשר יבהרו
 על ידה!

 כזאת היא מלהמה על דמוקרטיזציה של תיינו, על קיום בתירות וכיגום
 ועידות.

 והסיעה, בעלת הכשרון הגדול ״שלא להיכגע״, לא גםוגה, הלילה,
 מאיומה. היא קיימה את החרם. ושוב נתגה שיעור טוב בדמוקרטיה: היא
 ויתרה, למעשה, על חלקה בהיי המפלגה. בשנים הנוראות תש״ג־תש״ד ויתרה
 על השתתפותה בדיונים ובהכרעות בעניגים החמורים והגורליים אשר לא
 ידענו כמותם. היא ההרימה את הדיונים על מדיניות ציונית, על עניני הצלה —
 דיונים אשר קבעו לא את דרד המפלגה בלבד, כי אם את דרד התנועה הציונית
 כולה, דיונים אשר הניעו פעולות הצלה בשנות הרעה. היא ההרימה את הדיונים
 בעניני גיוס, בענין כוהות הבטהון, בעניני מאבקים עם השלטונות. ויש להניה
 שההדמה זו, שבאה להדגים כיצד צריך לקיים חברה דמוקרטית, נעשתה על
י ועידת כפר־ויתקין אם נ פ  טהרת הדמוקרטיה: ודאי נשאלו הבוחרים ל
 ציריהם הייבים להחרים את הועידה, והבוהרים אמרו: כן, לההרים! ודאי
י התרמת המוסדות והכינוסים והדיונים המכריעים. נ פ  נשאלו הכותרים ל
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 אלא שאנהנו, ההיצוניים, לא שמענו על שאלות ותשובות דמוקרטיות אלה.
־ ק ר פ ה של דמוקרטיה כפי שהיא נתגלתה ב מ ע  וכדי לעמוד על ט

 ט י ק ה של סיעה ב׳ בשנים של ערב־פרישה, אני שואל:
 אותו חבר שישב אתי בועד הפועל הציוני ופרש ממני בהצבעה על
 תביעת מדינה יחודית (ועוד קודם לכן פרש מדיון אתי ועם שכמותי) האם
י לנהוג כד? איני יודע אם הוא א ש א ר ו  שאל אותי, כאהד מבוהריו, אם ה
ם הוראה לדרוש דתיית ה  שאל על כד את הבריו מסיעה ב/ ואם הוא קיבל מ
 הההלטה ולפרוש מהצבעה. לא שמעתי על כדי אד אם גם יאמר לי כי כן
 הוא, אוסיף ואשאל: הן הוא גבהר לועד הפועל הציוגי לא על ידי סיעה ב/
 הוא נבהר על ידי כולנו, על ידי בוהרים שהם עכשיו נאמנים עליו ובוהרים
 שעכשיו אינם נאמנים עליו. מי פטר אותו מהובתו לשאול אותנו, את כולנו,

 כשהוא בא לסטות מן ההוראות שנתנו לו לתבוע עצמאות יהודית?
 ועוד אני שואל:

 הברים מסיעה ב׳ יושבים במוסדות השובים ועושים שליהויות תשובות.

 הם נבהרו מטעם המפלגה ולא מטעם סיעה. גם אני הייתי אחד מבותריהם.
 כלום הם שואלים אותי ושאר בוהרים שכמותי אם אני מסכים להכרעות שהם
 מכריעים ולדדד שבה הם מובילים אותנו ? ראיתי כי הברי סיעה ב/ שפרשו
 הימנה, מודיעים כי הם מהזירים לה את המנדטים. הם נוהגים כג׳נטלמנים
, מסרבת לקבל אותם המנדטים חזרה לרשותה, ואינה  גמורים. ואין סיעה ב
 שואלת את בוהריהס של החברים הפורשים הימנה שמא הם תומכים בגבהריהם
 אלה. היא רואה את המנדטים האלה לא כ ש ל ה ם, כי אם כ ש ל ה• אד זכות
 זו — לסיעה ולא למפלגח. חברי המפלגה שפרשו ממנה אין למפלגה הלק
, היושבים  במנדטים, כי אם קנין פרטי הם של הנבחרים. וחברי סיעה ב,
, ו נ ל ו  במוסדות חשובים ועושים שליחויות חשובות, שנשלחו לשם על ידי כ
, אין להם שום חובה בפני בוחריהם, שנפסלו על ידי ה ל ו  על ידי המפלגה כ
 סיעתם. אפשר זוהי משמעות חדשה של דמוקרטיה: הנבחר פוסל את בוהריו,

 או שהוא קובע מי מהם נאמנים ומי בלתי נאמנים.
 וההברים אשר הצביעו בועד הפועל של ההסתדרות כאשר הצביעו,
 האם שאלו את בוחריחם, ולו גם את בוחריהם הנאמנים להם, וקיבלו מהם
 הוראות כיצד להצביע: ע ם המפלגה או ג ג ד המפלגה, בעד תביעת עצמאות
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 יהודית או בעד התעלמות הימנה ז וכאשר שינו אהד כך מהצבעה זו להצבעה
 אהדת — עשו זאת שוב לסי הוראות הבוהרים ז

 ושמא יתברר כי יש משמעות הדשה למושג דמוקרטיה: לא הנבתר
 הייב ל פ ע ו ל לפי הוראות בוחריו, כי אם הבוהר חייב ל ת ש ו ב לסי הוראות

 נבהרוז

 ועוד ״על הטא״ המור למפלגה: היא בוגדת ב״עצמאות המעמדית״•
 אם למלים הספתידות האלה יש משמעות, איגה אלא זו: מפלגת פועלי
 ארץ-ישראל מתנקשת בצרכיו של הפועל, כובלת את כוחו היוצר והלוהם,
 רותמת אותו בעגלה של מעמדות אויבים; ואותם האנשים שבתומגו תשבגו
 אותם לעצם מעצמו של מעמד־הפועלים העברי בארץ, בוגי הםתדרותו ומפלגתו,
 מקימי מפעליו, מגלי כוחו, מבטאי רוחו, שליחיו ולוחמיו בכל מערכות
 תיינו — נתגלה שהם מוכנים להרכיב אדוגים זרים לראשו, לשעבד אותו

 לצרכים של אהרים, להשפיל את קומתו.
 איכה ירדה תנועתנו אם אדמתה עוד נושאת עליה אנשי בגידה מעמדית
 וכניעה מעמדית, את הרצפלד ואת בךגוריון, את שפרינצק ואת רמז, את
 יבנאלי ואת גולדה מאירםון, את שקולניק והרפז, את לביא ואת האפט, את
 דובדבני ובךאשר, את קדיש לוזינםקי ואפרים רייזנר ועוד ועוד אנשי
 מושבים וקבוצות וקיבוצים אשר הפכו עורף למעמד הפועלים! ואיכה ירדה
 תנועתנו אם הברי סיעה ב/ שומרי הגתלת המעמדית, מוכנים להשלים עם אלה
 וכאלה בתנאי אהד ש ה ם יסכימו לדהיית ועידת המפלגה לפתות ״לשנה או
 שנה והצי״, תתת להרעיש שמים וארץ על בגידתם של הללו ולדרוש ועידה
 לאלתר אשר תבער מתוכה אתים נפשעים ותעמיד מעבר למהנה ״אבות

ם פשעו בי״. ה  גידלתי ורוממתי ו
 ושמא בכל זאת לא נהיה מן המאמינים לכל דבר הומה סביבנו ונבקש
 להכיר בעצמנו מה הן הפגיעות שמפלגתנו פוגעת ב״עצמאותו המעמדית״
 של הפועל העברי ז שמא השתתפותנו הנאמנה בעול ובאתריות של היצירה
 הלאומית או המפעלים שהקימונו בשותפות עם המוסדות הלאומיים — הם
 והישגיהם פגעו בעצמאותנו? האם לא למדנו מתור כל נסיוננו כי כל מה
 שגברה נאמנותנו לעניני כלל־האומה ונכונותנו לשאת בעול ובאתריות של
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 מפעלי כלל־האומה התפתחה ועלתה ע צ מ י ו ת נ ו וגברה עצמאותנו הייצרת ז
, היתה בידי האורתודוכסיה  היו ימים וה״הזקה״ על מעמדיות ״צרופה,
, ואנחנו כולנו מעמדיותנו היתה פגומה  הפועל־ציונית הקרויה ״שמאל׳,
ת מעמדית. לא ו ל י ד ת המעמדית כ ב ו א מ צ ע  בעיניהם. הם פירשו את ה
 היה שם־גנאי קשה יותר מאשר ״כלל־ישראל־פוליטיק״. הם לא גרסו עצמאות
 מעמדית שאין עמה ״ברוגז״ עם כלל־ישראל, ״ברוגז״ עם הקונגרס הציוגי,
 ״ברוגז״ עם השקל, ״ברוגז״ עם הקרן הקימת, ״ברוגז״ עם ההתישבות הלאומית.
 במאבקו של הפועל על כוחו בעם, על נציגותו, על משקלו בתנועה הציוגית,
 על עצמאותו בהתישבות, בתרבות העברית, בחינוך, על דמות היים שלו —
 לא היה להם הלק, ורק על ה״אידיאולוגיה״ תפארתם. מה היה כוחה היוצר
ו ראינו כולנו, וסוף סוף הכירו בכר גם  והלוחם של מלחמת־מעמדות ז

 האדוקים בה ונפטרו הימנה.
ה בדפוסי י ה ה  רבים המאמצים את כל כוחם השכלי לרתום ה נ י
. עצמאותו המעמדית של הפועל אינגה מושג קרוש, ם י ש ו ד ם ק י ג ש ו  מ
 אדרבא, היא תופעה דינמית שאינה רוצה להיכנס במיטודםדום של שומרי•
 התומות. העצמאות מתחילה עם ראשית התהוותו של מעמד פועלים, הצועד
 את צעדיו הראשונים בתור הברה שוללת, מבטלת, דוחה, כובלת. עצמאותו
 צומהת מתוכו עם היותו לכוה, עם הגיעו לעצמה. והיא מוסיפה עם היותו
י בחיי חחברה, לכוח משפיע, מדריד, מכוון בחיי האומה. האם בכל ש א  לכוה ר
 הגילים ובכל המצבים האלה תלבש העצמאות הפועלית אותה צורה? האם
 לא תהליף העצמאות המעמדית את הליפת הילדות בבגדים ההולמים את

 הבגרות?
 גם בהיי האדם הפרט אפשר להבחין בין גילויי השאיפה לעצמאות של
 הילד, העומד מול סביבה לוהצת וכופפת והוא מתקומם, מתכווץ, מסתגר
 בפניה, לבין גילויי העצמאות והגנת העצמאות של אדם מבוגר, הכובש לו
 את מקומו ובוטח בכוחו ונאבק על יצירתו ועל הרחבת תחומי השפעתו. הילד
 המתגונן באמצעיו הילדותיים — מעורר בגו אהדה, חאדם חמבוגר חנוקט
 באמצעי התגוננות ילדותית מעלה בגו את המהשבה שהוא מוכדררםיון וכפוף

 להרגשת פתיתות.
 כשמעמד הפועלים אד מתתיל להתגבש ככוה עצמאי — מופנים כותותיו
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ל בינו* לבין שאר החברה. י ד ב מ  הרוהניים והארגוניים אל כל מה ש
ף שבינו לבין השאר, עתים הוא ת ו ש מ ן ה ם מ ל ע ת  עתים הוא מ
 שוגה בהערכת עניניה של כלל ההברה. אין עליו עדיין האתריות לכלל כולו.
 הוא רואה את עצמו כמי שאין לו הלק בהברה, כמי שאין לו מולדת, כמעמד
 בךבלי־עם. והמניע העיקרי שבהייו הוא הצורד להתלקט, כל הפועלים יהד,
 ולהתגבש לכוח, לכות עצמאי. אך משהפועל הגיע למדרגת כוח וגורם בהיי
 ההברה אין הוא יכול להישאר על השלב הראשון של עצמאותו, שלב•
ף להברה, ואפילו הוא ת ו  הבדילות. הוא נעשה, גם בהכרתו וגם במעשיו, ש
 עומד אתה במאבקים קשים. ומשעולה כוהו והוא נעשה כוה הנאבק על
ה בתיי ההברה ובדמות ההברה, גוברת שותפותו וגוברת אתריותו ע ר כ ה  ה
 להברה כולה. בדילותו המעמדית הולכת וגמוגה. עצמאותו פורמת את בגדי
 הילדות שלה. היא נזקקת לבגדים חדשים, לבגדי תנועה בוגרת וכובשת.
א ה ל ל ג ת ם מ י ל ע ו פ ד ה מ ע ת של מ ר ג ו ב מ ת ה ו א מ צ ע  ה
. מעמד ה מ ו א ש ה א ר ה ב כ י ל ה י אם ב , כ ה מ ו א ן ה ת מ ו ל י ד ב  ב
 הפועלים, כשהוא מגיע למדרגה של כוח, אינו מפחד מפני היותו ,,מעורב״
 עם כלל־האומה, שמא יבוא בשל כד לידי התבטלות ולידי טשטוש העצמאות
 המעמדית. אדרבא, הוא להוט אהרי התערבות אקטיבית למען תקן את פגימות
ה ולא לצורר המעמדות ל ו  ההברה, למען כוון את הנהלתה לצודד האומה כ
ר כ  המיוהםים שבה, למען חניח את חותמו של הפועל על חיי העם כולו. ב

 מתגלה עצמאותו המעמדית.
 וכל הבא בתקופה זו ותובע בשם העצמאות המעמדית שמעמד הפועלים
ג ו מוביל את מעמד הפועלים קדימה  יצמצם את הוג ראייתו ועניגיו, א י ג
 לכיבושים נוספים, להכרעה בחיי העם. הוא מבקש להחזיר אותו למצב ילדותי.
, או  עצמאותו של מעמד הפועלים איגה גדלה על ידי ״אני ואפסי עוד,
 על ידי ״אני וזולתי אויב״. עצמתו של מעמד הפועלים בעם אינה גדלה על
 ידי יהם של ביטול או פניית עורף לכל הכוחות הפועלים סביבו. ראינו כיצד
 נענשה תנועת הפועלים במערב־אירופה על שזמן רב, רב מדי, פנתה עורף
 למעמד האנדים (הנםיונות העיוניים והמעשיים להכיר בצרכיה של האכרות
 ולכרות עמה ברית — אוטו בויאר, תכנית לינץ — באו במאוהר). עצמאות
ה אינה דבר התלוי בתלוקת תארי מעמדיות על ידי מומתים ש ע מ  מעמדית ל

 T :ד
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 לתלוקת תארים. כל מה שגורם להיזוקם של הפועלים בכלל, כהטיבה חברתית,
 כל מת שמבצר את קיומו ומעשיר את רוחו של הפועל, פותת לו שערי פעולה
 ואמון בהיי המונים, עושה אותו שותף יותר מורגש ויותר מכריע בחיי

 האומה — הוא המגביר את עצמאותו המעמדית.
 ואם כד נבהין את הדברים, ונתן לבנו לא אל הדיבורים המפוצצים,
 כי אם אל ה ה נ י ה ה פ ו ע ל י ת, נכיר ונדע מי כיוון ליצירת כוחו ועצמאותו
 של הפועל העברי בארץ, אם מפלגת פועלי ארץ-ישראל (וחברינו שהם עתה
, — ב ת ו כ ה), שכבשה לפועל את כיבושיו, שהדריכה את ההסתדרות  סיעה ב
 במלהמותיה וביצירותיה ורכשה לפועל הארץ־ישראלי מידה גדולה של אמון
, בעצמאות  העם — או הלקי האופוזיציה ההסתדרותית היודעים אך ״לדגול,

 מעמדית.
 אני גם כופר בכך שהלקי האופוזיציה ההסתדרותית מתזקים את
ת איננה עצמאות  עצמאותו המעמדית של כלל־הפועלים. עצמאות של כ
 של מ ע מ ד. לא כל קבוצה של פועלים, ואפילו תחא חוזרת מבוקר ועד ערב
 על תרועות מלהמה נגד רוב הפועלים שהם הוטאים לעצמאות המעמדית, היא

. ה ש ע מ  הנושאת של עצמאות מעמדית ל
, נפרדת ממדיניותו של ,  אם ארגון פועלים מנהל מדיניות ״עצמאית,
 מעמד הפועלים, אין הוא מגביר את עצמאותו של מעמד הפועלים, כי אם
 מפורר אותה. מדיניות ההתנגדות למדינה יהודית היא ההיפר מעצמאות
 פועלית, ולא רק משום שהיא חותרת תחת המדיניות שקבע לעצמו מעמד
 הפועלים היהודי בארץ, כי אם גם משום שהיא מחזקת את כל הבוהות
, בסיועה למתנגדי הקמת  המתנגדים לפועל, וגם משום שאם היא ״תצליה,
 המדינה היהודית — היא תרחיק ותדחה את עצמאות מעמד הפועלים. בשום
 משטר פוליטי, לא במשטר של מנדט (ואפילו מנדט ביךלאומי) ולא במשטר
, ־־ אין תקוה לעלייתו של מעמד הפועלים להגמוניה בהיי העם  ״דו־לאומי,

 כמו במדינה יהודית.
 אם הלק מציבור הפועלים מקבל, למשל, בעניני גיוס חחלטות לעצמו
 לאן צריכים הבריו שלו ללכת ולאן אינם צריכים ללכת, ולא ההסתדרות
ט ב ש ל ש ת ו א מ צ ע ד / א  הכללית היא הקובעת בשבילו, הרי זו ״עצמאות,

 ולא של המעמד.
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 אם בכינוס של גוף הסתדרותי מכריזים כי הגושים הקיבוציים צריכים
 להנד מורים לעצמם, בסמינר עצמאי שלהם ולא בסמינר של ההסתדרות כולה,
 הרי זו ״עצמאות״׳ אד עצמאות אחרת, עצמאות של חבורת שותפים הגונה
 הרשאים לפרק את שותפותם כל שעה שאהד השותפים ירצה בכד, ולא עצמאות
 המעמד. אפשר הם נעלים על המעמד, ולפיכד עצמאותם הם קודמת• עצמאות

 המעמד אינה הלה עליהם.
 ועל הטא שהטאנו למעמד הפועלים ולעצמאותו: שהצענו וקיבלנו לקיים
א ראינו צורר לקיים בארצות ל ש , ת ת א ת י צ ו ל ה ת ר ג ם  בארצות־המזרה מ
 אלה את המסורת של פיצולים מעמדיים וכתתיים, שלא ראיגו צויד לאפשר
 הקמת ארגונים הלוציים מקבילים ומתהרים ולהעסיק את הגוער, שעודנו
 זקוק לא״ב הלוצי, בהסברות ובויכותים על צורות ההתישבות איזו מהן עדיפה,
/ על קבוצה גדולה או קטגה, ואולי גם על ״דר , או ״סגור,  על קיבוץ ״פתוה,
 לאומיות״ ו״בילטמוד/ אנהנו מאמינים בתום לבגו כי שום סגולה חלוצית
 ושום עצמאות פועלית לא תיפגם, אם שליתי ארץ~י&ראל שיבואו לנוער
 בארצות־המזרה ידהו את הטיפול בהילוקי הדעות ובניגודים שבין הזרמים
ר ההסתדרות הציוגית עד שחחלוצים יגיעו לארץ, ו ת  ההלוציים הנמצאים ב
. יעסקו נא ת י צ ו ל ה ת ה ו נ ו י צ ת ה ו ד ו ס  ויסתפקו בעתים בהסברת י
, לעבודה גופנית, ת י מ צ  השליהים בלימוד הלשון העברית, בהטפה לעבודה ע

 לשיתוף האשה בעבודה ובהברה, לאהדות פועלים, לעליה, להגנה.

י הדרוש, וכי השליתים נ ו ש א ר  אנהנו מעיזים להשוב כי זהו התוכן ה
 ייטיבו לעשות אם יתרכזו בכד ולא בהילוקי הדעות הקיימים ביניהם בארץ,
ם י צ ו ל  והעצמאות המעמדית לא תינזק על ידי כך ששליתים צעירים, ח
, אנשי עבודה, ראויים לתפקידם מבתינת סגולותיהם האישיות ם י נ מ א  נ
 והכשרתם החברתית, יתחנכו לראות את עצמם שליתים להסתדרות הציונית
 ועומדים לפיקוהה, וכי מבתינת עצם ההכשרה התלוצית ותוצאותיה האפשריות
 בתנאי המזרח, ומבחינת תוצאותיה לאחדות פועלים ולמניעת התגודדות כתתית
, טובה שיטה ת ו י ת ו ר ד ת ם ה ־ י ט נ ת א ו ר ג ס ת מ מ ק ת ה ע י נ מ ל  ו
 זו יותר מן השיטה התולה על התלוץ את השלט המעמדי, הדוגלת אמנם בשם
 חלת ״הסתדרותי״׳ אד (מן הגםיון למדגו זאת) יותר משהיא שוקדת על
 העצמאות ההסתדרותית היא משמשת את העצמאות הכתתית של הגושי0
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 השונים שבתוך ההסתדרות. ואנהנו מעיזים להשוב כי ההסתדרות הציונית
 בימינו ת י י ב ת להעמיס על עצמה את העול החמרי והארגוני שבפעולה זו,

 וגם זכאית לאמון מצדנו שלא תתכתש לערכי ״ההלוץ׳/
 ועל פעולה זו, המתהילה עתה לראשוגה בארצות־המזרת, לאתר
, שנים רבות ־־־ יצא הקצף: בגידה  שארצות אלו היכו לפעולה ״העצמאית,

T 

 ב״הוזלרך, בגידה במעמד הפועלים.
 מעמד הפועלים לא יבהל. הוא יודע כי פעולה הינוכית נאמנה לערכי
 היסוד התלוציים לא תנשל אותו מעמדותיו, כי אם תפתה שערים ליתר־אתדות
 בין עובדים. ומי שמאמין כי אתדות העובדים עתידה לבוא רשאי לקוות כי
 ״החלה האתיד״ ישמש להםתדרותנו אהד השלבים בדרכה להיות למעשה

/ ת של העובדים העברים, י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ה  ״

 זכות הקנין וזכות ההפקעה לא פסתו גם על מגמת האתדות. ישראל
 גלילי, ששיקע הרבה כוחות בהוכחה שועידת מפלגה קרובה מתייבת פילוג
 ודחיית ועידה לשנה או לשגה וחצי מבטיחה אחדות, מכריז במשפט תותד
/ והיות וכל המידות הטובות שהיו  ומודגש: ״אבד לה׳ לספא״י, הכשרון לאהד,
, הבטיהה  אי־אז לספא״י אבדו לה ועברו בירושה לסיעה ב/ הרי שםיעה ב

 לעצמה גם את ״הכשרון לאהד״.
 בשביל אדם כמוני יש בזה קצת נהמה, כי איהוד איננו רק ענין של
 דעה, שהיום אתה נוטה אליה ומתר אתה דוהה אותה, וגם לא ענין של אינטרס,
 שהיום הוא לכאן ומחר לכאן. איחוד הוא באמת ענין של כשרון. דרוש כשרון
 להקים איתוד, דרוש כשרון לקיים איתוד. ואדם כמוני, שאתדותיותו קדמה גם
 למפא״יותו, יקל לו לשאת את אבדן כשרונו ה ו א להיות במאתדים אם ידע
 כי סגולה זו לא לגמרי נסתלקה מאתנו. היא אבדה לי ולשכמותי, אד היא מצאה
, אתנו.  לה קן אצל תברים אתרים, ואפילו אותם החברים הם כיום הזה ״ברוגז,
 ואני מבקש להרגיע את עצמי: שמא באמת כשרון ז ה הוא שכיוון את דרכה
, עד כה, והוא שמכוון ביתר שאת את דרכה, מאז הכינוס האהרון  של סיעה ב

 שבו נשתהררה לגמרי מהוםר הכשרון של מפא״י ופרשה לעצמאות.
 ואילו היתד. סיעה ב׳ מהפרת לנו לא רק על ״ההכרה באיתור* שלפיכך
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 הוא לא יאתר לבוא, כי אם גם על ה ד ר ד אשד היא ם ו ל ל ת לאיחוד, והיתה
ה ויודעת מה עליה לעשות מ צ ע  מעוררת בי קורטוב של אמון, כי היא ביררה ל
 למען הביא לנו איהוד, כי אז היתה תוםכת לי גם את ההרצאה הזאת: הייתי
,  מותר על כל ויכוח, פורש לאהלי, מתאזר באורד דוה ומהכה עד שםיעה ב
 תגשים את איהוד הפועלים ב״מפלגח המאתרת את כל פיעלי אוץ־ישראל
ה ל ת  הציוניים־הםוציאליםטיים על כל חילוקי וגוני הדעות, מתור א

ו ך (י. גלילי). ט ל י ש ל ג ר א ה ל ל ת ו י ג ו י ע  ר
 אך, לצערי הרב, אין םיעה ב׳ מגלה לנו דבר וחצי דבר על דרכה

 לאיחוד. היא מסתפקת בהכרזה כי יש לה כנבות טובות.
 ממה שידוע לנו על איחודים בעולם וממה שהכרנו איחודים אצלנו
 למדנו כי מי שמבקש לחביא איחוד לכוחות תברתיים מפורדים טורה קודם
 כל להמעיט ככל האפשר ניגודים, כל מיני ניגודים — רעיוניים, תברתיים,
 אישיים — מתאמץ להוכיח כמה מן הניגודים הקיימים אינם אלא ניגודים
 מדומים, שבטעות יסודם, וכמה ניגודים אינם אלא ניגודים שבטרמינולוגיה
 או בסגנון או ביחסי עבר. ואם אחרי כל אלה עוד שרדו ניגודים של ממש
 משתדלים לגשר על פניהם. ובעלי כשרון לאיחוד אינם מחזיקים את תכניות
 האיהוד שלהם בסוד. אדרבא, הם טורחים ופורשים אותן לעין השמש, למען
 יכיר הציבור כי יש לא רק דברי ריב, כי אם תכניות של ממש לאיהוד. הם
 מפרסמים את פתרוניהם לענינים השנויים במחלוקת, פתרונים שיש בהם לפתות
 משום נםיון לישר הדורים, לקרב לבבות, לעודד את העורגים לאיחוד. ולעורר

ן של האיהוד המוצע ו ל ד ר ד הגשמתו. כ ו ת  את אמונם של הרבים ל
. האם הוא י שלה נ ו י ע ר ע ה צ מ  סיעה ב׳ אינה אומרת לנו מהו ה
, מצע שלה ? האם הוא הפרוגרמה•  ה&צע של מפא״י ? ושמא יש לה לסיעה ב

י לאיהוד ? א נ ת  מינימום ש״השומר הצעיר״ הגיש בשעתו כ
ם השמורים אתה בשביל י י נ ו י ע ר ת ה ו נ ו ר ק ע ת ה א רק א ל  ו
, מגלה  המפלגה המאתרת את כל הכוחות הציוניים־הסוציאליסטיים אין סיעה ב
. ה ג ל פ מ ה ה נ ב  לגו. היא גם מעלימה מאתנו מה תכנית שמורה לה בשביל מ
 והן אי אפשר להקים בנין בלי לדעת מה תכנית־המבנה שלו. ומבנדרמפלגה
 פירושו קודם כל: שיטת התברות במפלגה. התהיה זו מפלגה המקיימת מתיצות

 בין חברים או איגגה מקיינזת אותן.7 מפלגת סיעות »ו מפלגה ללא סיעות ן
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 של סיעה, והמפלגה תוםיף לעמוד על דעתה שאינה רוצה להיות מפלגת•
 סיעות, כי אז פתוחה הברירה לכולגו: המפלגה תעשה את שלה — ״תכריע״,
 והסיעה תעשה את שלה — ״תפרוש״. הסיעה מודיעה מראש, מודיעה עתה,
 כי המפלגה יהיה לה החופש להכריע, אך הכרעתה של המפלגה לא תחייב את

 הסיעה. כי זה כוהה של סיעה: לה תמיד זכות הפרישה.
 וסיום ז ה, סיום קלסי של יחסי םיעה־מפלגה, יש לו שייכות גם לשאלת
 המפלגה המאתרת העתידה לבוא: אם תברות במפלגת פועלי אחךישראל
 זקוקה ל״מבחך, מדוע לא תהא זקוקה למבחן גם חברות במפלגה העתידה ז
 ואם סיעה ב׳ לא היה בכוהה להטיל על תברי מפלגת פועלי ארץ״ישראל
 מבנה סיעתי במפלגה הקיימת, מנין שתצלית להטיל עליהם מבנה סיעתי

 במפלגה שאינה קיימת ?

, ״הכרעה  ואם החלטה על מפלגה ללא סיעות היא בשביל סיעה ב
 מןזםלת״, שלאחריה מוטב לבהור בפרישה מן המפלגה, מדוע לא תהא החלטה
 בדומה לזו גם במפלגה העתידה ״הכרעה מתםלת״, הכרעה שלאהריה מוטב

 לבהור בפרישה?
ת כלשהי של איחוד פועלים המתעלמת משאלת י נ כ  וכלום אפשרית ת

? ת ר ת ו א מ ה ה ר ב ה ה ה נ ב  מ
 ותכנית־מבנה הסותרת את רצונם של אלה אשר כאבו בכל נפשם את
 השאלות האלה, כאבו ימים רבים והתענו במשטר של סיעות, והגיעו לההלטה
ת י נ כ ה ת ש ע י ד ת צ י  נמרצה שאיגם רוצים להיות במפלגת סיעות, כ

? ד ו ת י י א  ל
, לילה  והן בשאלה זו, שאלת מבנה המפלגה, ישבנו עם הברי סיעה ב
ב ועידת כפריויתקין, ישבנו שבת אנשים היודעים את כובד ההכרעה ר  שלם ע

 ויצאנו בידים ריקות.
 והן רק בגלל שאלה זו, ולא מתמת שום דבר אתר, יצאנו אבלים
 ושבורים משתי המועצות בירושלים, במקום להביא לכל פועלי ישראל ולכל
 העולם היהודי את בשורת השלימות והכוח ורצון האיהוד של תנועת הפועלים

 הארץ-ישראלית.
 והן רק בגלל שאלה זו הוצאנו לריק את היי הנפש ורגש התברות ושעות

 הזליה בישיבות ה״ותיקיס/
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 מפלגה של הברות אישית או מפלגה־ברית של גופים קולקטיביים? מפלגה
 אשר להלקיה יש זכות של קולקטיביות רעיונית או אין? מפלגה אשר כל
 הבדיה מעמדם בתוכה שוד!, או מפלגה אשר הבר אהד נשען על עצמו והבר

 אתד נשען על סיעתו ?
ה המפלגה, בשאלת זכות המפלגה לקיים נ ב  הן בשאלה זו, שאלת מ

 את המבנה שלה לפי התלטותיה, נתנפצה מפלגתנו.
 האם יכול אדם בר־דעת לבלוע בפשטות את ההיסטוריה כי בגלל הפרשי
 הצעות בקביעת מועד לועידה, אם בגלל העריצות השלטוגית של מי שדרש
 ועידה בעוד הדשים מעטים או בגלל הלהט הדמוקרטי של מי שמספר כי
 ״הזרנו והדגשנו כי לא נסכים לועידה לפני עבור שנה או שנה והצי״ — כי

 בגלל זאת התפלגה תנועתנו?
 וכלום קיבלו על עצמם נציגי סיעה ב׳ ״כי אם הועידה תתכגם כעבור
/ אזי ת ק ב ל עליה הסיעה את מבנה המפלגה כאשר תהליט  שנה או שנה ותצי,

 עליו הועידה ?
 הן כה אמר ישראל גלילי בשם סיעתו: ״אם גם לאהד מבהן של היינו
 המשותפים שוב תפול הכרעה מתםלת — תהא זו הכרעת המפלגה ואנהנו

 נפרוש, לא נוסיף להתענות״
 הודעה זו מה פירושה בלשוךבני־אדם פשוטה? גם ועידה שתתכנס
 אהד עבור שנה או שנה ומחצה, ״לאהד מבהן״, לא יהיה כוהה יפה לגבי סיעה
, יותר ממה שהיה כוהה של ועידת כפר־ויתקין. אם בועידה יתגלה כי המון  ב
 תברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל איגם רוצים במפלגת סיעות, תהא זו ״הכרעה
 מתםלת״. היא תתייב את המפלגה ולא את הסיעה. וההבדל בין אותה ועידה
 העתידה לבוא ובין ועידת כפר־ויתקין היא שאז — סיעה ב׳ ״התענתה״

 ועכשיו ״תפרוש״.
,  ובכן, לאתר עשרות שנות תנועה ועשרות שנות תברות אין סיעה ב
 מכירה את הבדיה במפלגה, ויחסיה אתם הס יחסי ״מבהן״. אין האנשים מכירים
 זה את זה, הם לא נבהנו דים ואינם יודעים אם הם חברים או לא־הברים. כל

T ־ 

 מה שהיא מספרת עליהם ברבים אומר כי לאמתו של דבר הם לא־חברים. ואף
 על פי כן מוכנה היא לתת להם ארכה, ״תקופת מבתך, למען יתברר בההלט
 למה הם ראויים, להופה או לגט. אם גם לאהד מבהן זה תעדיף סיעה ב׳ קיום
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 מה איפוא אומרת לנו עכשיו םיעה ב׳ העצמאית בשאלת המבנה
 והתברות ז

, להתחמק מתשובה ברורה מתוך  בהייתה בתוך המפלגה יכלה סיעה ב
 נימוקים של ״מבחן״ ו״חתתיות״. אד המפלגה המאתרת העתידה לבוא לא תוכל

 לדתות את קביעת המבנה שלה והתברות שלה לאהד ״מבחן״ ו״התתיות״.
, שהיא תכריח את מפלגת פועלי ארץ~י&ראל  המקווה מפלגת סיעה ב
ה במפלגה העתידה לבוא, במפלגה אידיאלית ״ללא שולטים ע י ס ת ל ו י ה  ל

 ונשלטים״ ז
 הדגל ההדש שהונף עתה על ידי סיעה ב׳ — ללא שולטים ושליטים —

 מה תכנו?
 מפלגה ללא מתן הכרעה וללא קבלת הכרעה, ללא כות מהייב את

 הבדיה ?
 היו ימים ועל דגלם של העתידים להיות סיעה ב׳ התנוססה מלת הקסם
 ״מרות״. הם היו בינינו התקיפים ביותר בתביעה ל״שלטון הרוב״. והנה מתוך
 ההל־ה הםיעתית נתגלו בקרבם שאיפות נעלות ל״אהנה רעיונית״ של ״חילוקי

 וגוני דעות״, והעיקר ״ללא הרגלי שלטון״.
 בשמיה של סיעה ב׳ עלה כוכב הדש ומבהיק: &נאת השלטון! ממש
 כדברי אותו אנגלי, לורד אקטון, הסבור כי כל שלטון מביא לידי שתיתות,

 ושלטון אבסולוטי — שתיתות אבסולוטית.
 ואכן, כמה שליטים בריטיים מקריבים עצמם לטובת זולתם. הם מוכנים
 לקבל על עצמם את כל הרע הכריד בשלטון, ובלבד שיצילו מן השתיתות

 את זולתם.
 אד בצדן של השאיפות הנעלות יש גם פרוזה. יש ביסוס פרוזאי גם

 ל״הכרת האיהוד״ בשביל סיעה ב/
 ״לא גוכל להתקיים במפלגה בה הננו מיעוט קבוע ועומד בכל השאלות

.  העיקריות״ (י. גלילי)1

 1 יכול אני להעיד כי כל עוד אנשי סיעה ב, השתתפו בהיי המפלגה לא היו

 בה מעולם ״מיעוט קבוע ועומד בכל השאלות העיקריות״. הם היו מיעוט קבוע ועומד

 בשאלה אחת: בסירובם לסםל את המשטר הסיעתי.
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 אד במפלגה ״ללא שולטים ונשלטים״ — מה הבדל אם רוב ואם מיעוט,
 ומה איכפת אם ״מיעוט קבוע״ ן

ן ו ש  לא מצאתי תשובה על כה אד מצאתי רצון ברור להיות ל
 מ א ז נ י ם בין הצירופים המפלגתיים הקיימים כיום ועל ידי כד להעלות את
ת ולשם כד דרושה ו ע י ב ק ע ב י ר כ ט מ ו ע י מ ע ל ו ב ק ט ה ו ע י מ  ה

 ״תנועה לאיחוד ובלי דיהוי״.

 ומשום כך אי אפשר לפעול למען האיהוד הנכסף דרד חב ר ו ת במפלגת
 פועלי ארץ-ישראל, כי אם דרד פרישה מן המפלגה.

 במלהמה הקודמת וכמה שנים לאחריה שלטה בעולם הגדול אפנת־
 ההתפלגות בתנועת הפועלים העולמית.

 אותה אפנה כבשה את העולם בסערה. נצהוגה היה מוהלט. אתדות
ן לאהיו. התוצאות ידועות. הן ניכרות י  הפועלים עלתה בעשן. את הפד ק
 לא במפלגות הפועלים בלבד. הן ניכרות בכל ההיסטוריה האנושית של דור
 אהרון. ותוצאות התוצאות גיכרות מאד מאז בהיסטוריה האומללה של עמנו.
 למזלנו ולמזלה של ארץ-ישראל הפועלית, היינו אז כבדי־תפיםה ולא
 היינו עדיין מתמצאים בכל הז׳ורנלים לאפנה ששלטו אז בעולם, והפרובינציה
 הנידהת שלנו נשארה מהוץ לאפנה. אפשר שפיגור זה קבע בשעתו את

 תולדותיה של תנועתנו.
 עכשיו נתונה המחשבה של פועלי העמים, על פלגותיהם ובמסורותיהם
 המנוגדות, להכרה שצריד לבער אחר האפנה שנתישנה. הכל מכירים בכה
ד איחוד׳ אד שערי האיהוד לא נפתהו עדיין, ע  אד הקשיים עצומים. הכל ב

ן שערי האיהוד. כ י  ואפשר אין יודעים עדיין ה

. נתרבו אצלנו ז  אד לפרובינציה שלנו נתגלגלה, באיחור, האפנה מא
 אנשים משכילים, המצויים אצל הז׳ורנלים ורוכשים להם בקיאות בגליונות
, אשר עתה ירד ש ם הודה, מצאה ז  המתגלגלים לארץ־ישראל. והאפנה מא
 לה מקלט אצלנו, ואף זכתה להצלתה רבה, והגיעו הדברים לידי כה שאפילו

. ה נ פ ה א ת ו י א פ ת ל י ש ע ה נ ד ו ב ע ה ־ ת ו ד ה א  ההטפה ל
/  היו ימים ואנשי ״אחדות־העבודה״ הטיפו איחוד ל״הפועל הצעיר,
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 ואיזו חטפה מגוחכת, לא ביזקרתית, לא מדעית, בלתי מותחת, היתה זו! במקום
 לעורר בהברינו־מתנגדינו את כוסף האיתור אתנו על ידי שבוכיה להם עד
 כמה הם פחותים מאתנו, עד כמה אינם סוציאליסטים טובים ואינם
 נאמנים למעמד הפועלים, ועד כמה הם בכלל מלאים פשעים כרימון, היינו
 טוענים כנגדם שאיננו רואים כל הבדל בינינו וביניהם, שאף על פי שהם
 מתעקשים ומסרבים לראות את עצמם כםוציאליסטים הרי הם סוציאליסטים
 טובים כמונו, ורק מחיצות היצוניות הן שהוצצות בינינו וביניהם, והשטן
 המרקד בינינו וביניהם לא מנפשם הוא בא ולא מנפשנו, אלא מקנן הוא באותן

 המתיצותי הטעונות היסול.

 אהדת לגמרי היא ההטפה לאיהוד לפי האפנה המאירה לנו עתה. לא
 נאיביות, לא טשטוש, לא חיפוי חלילה, רק קושט דברי אמת. וקודם כל:
 אין אנחנו, חברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל, ראויים לעמוד בדי אמותיחם
 של מטיפי האיהוד. הציונות שלנו היא ציונות של ״הכרזות״. חמדיניות שלנו
 מונעת את המלחמה בספר הלבן. הסוציאליזם שלנו ״נתרוקן מתכנו״. רקבון
 והלודה וכל מום רע. אין אנו ראויים כלל לאיהוד, ורק המהיצה שהוקמה

 זכותה תגן עלינו ות&הר את לבנו לקראת האיהוד.
 למי הכוה לעמוד בפני אפנה ז

 אפשר יבוא יום והאפנה תעזוב אותנו כלעומת שבאה. יהיה זה יום
 גדול. ואם תעזוב אותנו לא במאותר, בטרם תעשה בנו שמות שאין להן תקנה,

 יהיה זה נס.
 אד הן לא נשב בהיבוק ידים עד בוא היום הגדול.

 הן לא נתן שביתנו, בית העבודה, יהיה למפולת.
 והן מבינים אנו כי סכנת המפולת היא לא לכנופית ״שליטים״. סכנת

 המפולת היא פועלית, יהודית, ציונית, סוציאליסטית.
 אני אומר זאת לא כאהד ״העומדים בראש״. אין לי עתה כל הרגשה
 של מנהיגות. מי שרואה את מיטב הלומותיו טבותים ואין בכוהו להושיע —
 אינו יכול ליחס לעצמו תפקיד של מנהיגות. אד חי אני את כל אלה כאהד
 מן המשפחה הפועלית בארץ. ונדמה לי שכד היים עתה את הדברים רבים

 רבים.
ע מפולת. ו נ מ ל  קצרה ידנו למנוע את הקרע, אך אנו חפצים לעמוד ו
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 וכך אני דואה מרהוק את התסיסה הגדילה המקימה את הבלתי•
 מפלגתיים. ילעיגו המלעיגים כאות נפשם, יזלזלו בעלי זכות המונופולין על
 דמוקרטיה ככל הגוה להם — תסיסה כזאת עדיין לא היתה בארץ בשום
 הזדמנות. ובכוה ,,מנגנון״ בלבד, בלי היענות נפשית מבפנים — אין להקים
 אותה. מי יודע, אפשר צפונות בהתלקטות זו תוצאות גדולות לעתיד תנועתנו.
 ולגלוג זה מגלה סימני בהלה. לגלוגם של הנבהלים לא הוא יקבע את ערכה
 של התעוררות זו. אפשר שרק לאהד שנים נדע להעריכה נכונה. הכוחות
 הגנוזים בציבור הבלתי־מפלגתי המצטרף וכשרון הקליטה החברית של המפלגה

 הם יקבעו את ערכה.

 הכרעה אתת נפלה. הכרעה קשה ומרה ומביישת. הכרעה צופנת אםוגות.
 בידיגו להביא כגגדה הכרעה שניה.

 בידינו למנוע מפולת.
 בידינו לעשות את הקרע לאפיזודה הולפת.

 בידינו לעשות את הרגע המר לרגע של תנופה גדולה.
 בידינו לתדש ולתשל את המכשיר ההיסטורי של תנועת העבודה, את

 מפלגת פועלי ארץ־ישראל. •

 לאחדות בלי מחיצות, לחברות פעילה
 (בועידה הציונית־סוציאליםסית של הפועלים

 הבלתי־מסלגתיים. כ״ג בתמוז תש״ד, 14.7.1944)

ת ו מ ד ו ת ק ו ד י ע ש ו ו ל ש משו ל ז  ז
 הברים! אני מאמין כי כל הגאםםים פה הערב מרגישים עצמם שותפים
 למאורע גדול בתיי משפתת העובדים בארץ. ועידה ציונית-סוציאליםטית זו
 היא המשך לשלוש הועידות שקדמו לה: ועידת פתדדתקוה, לפגי עשרים ותמש
 שנים, של פועלים ומתנדבים ו״לגיוגרים״ מאמריקה — הקמת ״אתדות•
 העבודה״ ן ועידת היסה — הקמת ההסתדרות, וועידת האיתוד של ״אתדות־

 העבודה״ ו״הפועל הצעיר״ במפלגת פיעלי ארדישראל.
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 ועידה רביעית זו היא מיותרת במינה: ועידה ציונית סוציאליסטית של
 שבעדדעשר אלף הברים בלתי־מםלגתיים המצטרפים למפלגת פיעלי ארץ־

 ישראל•
 עם הועידה הזאת נעשית מפלגת המעמד של פועלי אחרישראל מפלגה
 ר ב ת - ע ם. נצא מפה במספר של 35 ואולי 40 אלף הברי מפלגה — מספר
 אשר, כמדומני, שום מפלגה סוציאליסטית יהודית עוד לא הגיעה אליו —
 מפלגה המכילה כל צורות ההתישבות, כל סוגי העובדים וכל שבטי העובדים

 בארץ.

ה נ ו ש ד ה צ ה ה ו ו ש ד ה צ  ה

 הצד השוה בועידה ראשונה ובעידה זו: שתיהן מהמנות התגבשות
 ,ו

 פנימית של ציבורנו בשנות מלהמה. הראשונה היתה פרי התלקטות פועלי
 ארץ־ישראל בארבע שנות המלחמה הקודמת והתהוותם להברה. גם ועידה זו

 באה לאתר תמש שגות מלהמה, אשר בהן גם צעירים שבנו נעשו זקנים.
 אד יותר מן הצד השוה מורגש עתה ההבדל היסודי בין הועידות
 הקודמות והועידה הזאת. גם במלהמה הקודמת ידעגו צער וסבל״ אד לא ידענו
. הועידות של אז לקראת הבאות, נתכגםו םת1ד ו י ש כ ו ע נ ל ר ש ע צ  את ה
 תקוות גדולות, מתוד ראיה קלה של העתיד, גם על צרות ישראל במלהמה

 הקודמת ידענו אד מעט.
 היינו אז ילדים של העם היהודי. עתים ראינו עצמנו ילדים הורגים,
 עתים ילדי שעשועים. היו לנו דרישות. היה לנו עם, ואנהנו דרשנו שיהיה

 אתנו. וצערנו היה שעמנו איננו אתנו.
 עתה אנתנו מתכנסים במצב אהד לגמרי. לא העם היהודי יכול עכשיו
 לטפל בנו — אנהנו הייבים לטפל בעם היהודי, בשרידי העם היהודי, בשארית
 העם. הצער אהד לגמרי, והתפקידים אתרים לגמרי, בוזזות אהרים לגמרי

 נדרשים לכד.
 אנהנו קוראים יום יום על שהדודים של קהילות יהודיות, אך איננו
 שומעים על יהודים תיים באותן הקהילות. עינינו תרות לראות בתוד הידיעות

 הצבאיות אם באיזו עיירה עוד נשאר מנין משפתות יהודיות.
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ם י ק ס ו ו ע נ ה א מ  ב

 ועכשיו, כשכולנו בוכים על השואה היהודית, כשהכל מחפשים מלים
 להודיע על כד, כשכל כינוס וכל נשף מכריז בקולי־קולות על התיתדותו עם
 הגולה — אנהנו עוסקים בדברים, שהם לאמיתו של דבר ההיפד הגמור
 מהתדמות הנפש בהצלת הגולה. אנהגו עושים מעשים המפוררים את הקומץ
 היחידי בעם היהודי העומד במאבק עם העולם ותובע זכות־היים לישראל.
 אנחנו נתונים למעשים המתלישים אותו, הנוטלים ממנו הרגשת תברות,

 ההופכים הברים קטיגורים ושופטים זה לזד..
 ובשעה שמגיעים אלינו ראשוני ניצולי מהנות־שבויים, ועיגיגו כלות
 לקורטוב־תקוה, אולי ואולי עוד ישאר בגולה מישהו העתיד לזכות בהיים
 הלוציים בארץ־ישראל — גגלה לנו יום אתד כי אין אנו אלא שני מתגות,
ה ז י  מהנה הרוצה בתלוציות ומהנה המתכתש לתלוציות, מהנה היודע בדיוק א
 חלת יהיה ומה תחיח חאידיאולוגיד. של אותו חלת ומה תהיה האודגניזציה

 שלו, ומהנה המסגיר את חחלוץ לזרים ולאויבים.

ם י ר ש ו א מ ם ה י ד ו ה י י ה ר ו ב י ת צ ת א ו ר ק ל ל ו ל ה ע  מ

 וכשאנחנו עושים חשבון עמנו לימים הבאים אי אפשר לנו שלא נהרהר
 במה שעלול לקרות מחר את ציבורי היהודים המאושרים, שהיום הם אנשי
 תהה ואנשי שאננות. קשה לדבר על כך לפני עשרות שנים היו אנשים טובים
 כועסים על הציונים שהם רואי שהורות. והן כל מה שצופי הציונות צפו

 וראו — לא היה אלא כטיפה מן הים שהציף אותנו.
 אנהנו מאתרים ללמוד, ואיננו רואים את הסכנה אלא לאהד שהיא
 מסתערת, אך אי אפשר שלא נכיר כי םכגה גדולה עולה גם על אותה השארית
 השלוה בארצות הכוה והרנהה. אפשר שהסכנה לא הגיעה עדיין להכרתה,
 ואפשר שגם היא מפחדת, אלא שהיא משתדלת לעקור מלבה את הפהד ולכסות

 עליו ולא להשמיע אותו בקול.
 הגיעני היום מכתב אשר חלד ימים רבים. מכתב מהבר כאה לי בגיהנום,
 כשהוא נתון בידי התליינים. ואחרי שהוא מספר לי על השמדת משפתתו הוא
. שם, ,  כותב: ״פי כמה אני ירא לכם ולאהי כולם מעבר לימים, שהנם בסכנה,

 בכלאו, הוא הרד למה שאורב לנו וליהודים בארצות שמעבר לימים.
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ו נ י פ ו י ח י מ ד י  ב

 מכל היהדות העממית, שבה תססו היים ציוניים, — אשר רק בזכותה
 ובכותותיה, בעזרתה ובתפילותיה ובתקוותיה הגענו אנהנו הנה — נשארנו
 רק אנהנו, ואולי קומץ שרידים נאמגים בארצות התירות והרנהה. וכל כמה
 שלא נאמר כי אנו עוסקים בהצלה וכל כמה שלא ידברו אצלנו על כך, גילינו
 עתה את תוסר כשרוננו יותר מאשר בכל זמן אהד. מיום היות תנועת הפועלים
 בארץ-ישראל לא הוכינו כמכה הזאת. והוכיגו לא בידי מהגרים שעדיין לא
 מצאו דרד להצטרף לתנועה ההיסטורית של פועלי ארץ-ישראל, הוכינו מכה
 קשה בתיד משפתתנו, בידי אתים אשר אתם תיינו ואתם עבדנו ויצרנו וכבשנו,

 ובאשר צדקגו — צדקגו יהד, ובאשר שגיגו — שגינו יהד.
 הענין יותר מדי כואב, משארתיב עליו את הדיבור. התאספגו פה לא

 לטעון כנגד מישהו, כי אם לתקן ככל האפשר את השבר.

ע ר ו א  מ

 ושעה זו, שעת השבר למפלגת פועלי ארץ־ישראל, בהרתם אתם,
 שבעדרעשר אלף, להצטרף אלינו. כל מי שלבו איננו אטום ואינגו מסולף אי

 אפשר שלא ירגיש בגודל ההכרעה הזאת, בכוה הנפשי העמוק הצפון בה.
 מאורע גדול הוא. לא רק לנו, למפלגה, לתבורת האנשים שהגיעה עד
 הלום, שעמדה בנסיוגות רבים, ורוצה לאמץ את כל כותותיה כדי להציל את
 תנועת הפועלים בארץ־ישראל ממפולת. מאורע הוא להסתדרות כולה, גם

 לאלה שהלכו עכשיו מאתנו. גם לטובתם היא.
 הבאתם את הכרעתכם להסתדרות על כל זרמיה שישנם בה ושעוד
 יבואו אליה. אני מאמין שעוד זרמים נוספים יבואו להסתדרות. אני מאמין כי
 קרוב היום וההסתדרות תהיה למה שביקשה להיות ביומה הראשון: ההסתדרות
, הזקוק ב ו ש י ת של העובדים העברים. הבאתם את הכרעתכם ל י ל ל כ  ה
 לכוה גדול שיוכל לעמוד בכל הקשיים של בנין הארץ. הבאתם את הכרעתכם
 לתנועה הציונית שאבדו לה הלקיה הפעילים בגולה, שהציונות היתד. תקנת

 הייתם.



ן ו ס ל ג צ  וג נ

ה א י ד י א ת ל ו פ ר ט צ  ה
 הצטרםותכם היא לא רק הצטרפות לאנשים ולמסגרת. זוהי הצטרפות
ה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל, לאידיאה של אתדות פועלים, א י ד י א  ל
 אתדות יוצרת, לרצון לראות את הפועל בארץ לא רק מעמד נאבק עם אויבים,
 מתגונן ונלתם, כי אם כמעמד איתן אשר כבש עמדות תשובות ועתיד לכבוש
 עמדות עוד יותר תשובות, כמעמד ההולך בראש העם המיצג את העם ואתראי

 בפניי•
 לא בדרד קצרה הגעתם אליגו. גם אני הייתי פעם בלתי־מפלגתי, ואני
 יודע שהדרד הזאת ממהשבה בלתי־מםלגתית, מנטיה שלא להיות שותף
 באתריות לגופים קיימים — עד לכניסה לתיד האתריות, לכניסה אקטיבית
 וברגע קשה דוקא — אינה פשוטה ואיגד. קלה. והן גם בהרדתכם לציוגות
 ולהסתדרות יכלתם לבהור לעצמכם הכרעה קלה: להודיע למפלגת פועלי
 ארץ-ישראל שאתם תצביעו בעדה ברגע המבהן. אתם בתרתם בהכרעה גדולה
 יותר וקשה יותר: לא הצטרפות בשעת בתירות, אלא הצטרפות של תברות,

 הצטרפות מתמדת, קבועה, אתריות שלמה.

י ג ו ל ו י צ ו ה ס ו ת י  ג

 ראיתי במקצת, לא הרבה, כיצד נפגשה התסיסה שלכם בהוגים שונים.
 מותר היה לכאורה שגם יריבי המפלגה יראו בזאת הופעה ציבורית בלתי
 רגילה — בלתי רגילה בישוב בארץ ואולי בלתי רגילה בתולדות המפלגות ו
 הנכונות של הרבה אלפי הברים לפרוק את ההיים היותר קלים (לא אומר:
 ״אדישים״, מעולם לא הייתם אדישים) ולקבל עול מפלגה, ודוקא בשעה קשה
 לה, יש בו, כמדומה, לעורר מהשבות ואפילו אהדה גם אצל העומדים מן הצד.

 ואתם נתקלתם בלעג ובזלזול עד היום.
 היום אולי נשתנה משהו.

 קראתי אתמול מאמר וראיתי שע&ו בכס ניתות סוציולוגי. הכותב
 הקר: מי הם הפועלים הללו המצטרפים למפלגת פועלי ארץ-ישראל. והוא

 מצא ביגיכם המישה סוגים:
ם עכשיו ת ס פ מ י  סוג ראשון: הברי מפלגת פועלי ארץ־י^ראל ה מ

 נבלתי־מסלגתיים•
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 סוג שני: חברי ״הפועל הצעיר״ שהיכו כל השנים עד שהמפלגה תתפלג
 ואז יצטרפו אליה.

 סוג שלישי: בעלי־בתים ובעלי עסקים המהזיקים בכיסם פנקס
 ההסתדרות.

 סוג רביעי: הברים שהוצאו מן ההסתדרות בעד אי תשלום ״מסדה״,
 ותמורת הקימרן הזה יכנסו עתה למפלגה.

 ויש סוג חמישי, נורא עוד יותר: נשי הברים שבעליהן במפלגת פועלי

 אחרי&ראל.
 רק אתמול קראתי גיתוח מענין זח של אלפי פועלים — מותר לומר, של
 רבבות פועלים — שההליטו להצטרף למפלגת פועלי ארץ~י&ראל. והיום כבר
 קראתי דוקומנט מענין הפונה אליכם בכבוד ובצער על השגיאה שאתם שוגים
 בהצטרפותכם אלינו. כבר אין זכר להטאים שלכם כבעלי עסקים ומוצאים
 מן ההסתדרות. שואלים אתכם ״מה הן ומה קסם״ לכם במפלגה המפולגת.
 אומרים לכם כי המפלגה איגד. ראויה לכם, שאין בה ״הלהט הציוגי״ ו״התוכן
 הסוציאליסטי״ ו״הנאמנות לערכי הפועל״ ו״המאמצים ־*חלוציים להגשמת
 חזון המדינה העברית הסוציאליסטית״. כל אלה מהכים לכם במקום אהד. דק
 אתמול הייתם הפסולת של פועלי ארץ-י&ראל, והיום — אין הלהט הציוני של
 מפלגת פועלי ארץ-ישראל והתוכן הסוציאליסטי שלה והנאמנות לערכי
 פועלים, והחזון של מדינה עברית סוציאליסטית — מגיעים לקדםוליכם, ולא
 לסי כבודכם עתה לראות עצמכם הברים למפלגת פועלי ארץ-ישראל. הלהט
 הציוגי של גהלל וכפר־גלעדי, של דגניה ואסיקיס ושל אותם הברי המפלגה
 שבעיךהרוד ובמנרה ובשאר משקי עובדים בארץ, איגם מספיקים לכם עכשיו.
 והתוכן הסוציאליסטי של בוני ההסתדרות, של העומדים במערכותיו של הפועל
־ אף הוא למטה מכבודכם, כשם שהיא למטה מכבודם ומלהטם  כל השנים ־

 ומתכנם של בעלי הכרח, שמכל המינים האלה יש אצלם ״יותר״.

י פטנט ר ס ח י פטנט ו ל ע  ב

 והיות שכל זה נאמר בשם ״האיהוד הציוני הסוציאליסטי הגדול״, אשר
 האיהוד הקטן שלנו נקלה בעיניו, הרי שיש להניח כי האיהוד יבוא על ידי
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 שנכיר במציאותה של שכבה עליונה בתוכנו, אשר לה ״יותרי להט חלוצי
 ו״יותר׳ תוכן סוציאליסטי ו״יותר׳, נאמנות לערכי פועלים ו״יותר״ תזון של

 מדינה עברית סוציאליסטית, מאשר לשאר הציבור.
, רואה אני עדות למה שקרה אותנו. אי  והנה בתעודה זו של ״יותר,
 אפשר לבנות אתדות פועלים על כד, שיש סיעה אשר לה פטנט על כל דבר
 טוב, וכל השאר — הסר פטנט זה, או שיש לו גם תעודה הפוכה. ואני תושב
, הזה, המטופח כמה שנים, כבר התערער משהו בהיינו, ולא  שבגלל ה״יותר,

 רק באתדותנו ובתברותנו — גם בכות יצירתגו ובגאמגות לערכים.
 ובהצטרפותכם הכרעתם גם בנקודה זו: אינכם רוצים את תלוקת פועלי
 ארץ־ישראל לשני מעמדות — למעמד של בעלי פטגט ולמעמד של הסרי פטנט.
 לא יכולתי שלא לציין כיצד נפגשה תםיסתכם ותרדתכם לענין המדיניות
 הציונית וההסתדרותית. אך מקווה אני שלא נרבה להעסיק את הועידה

 בפולמוס.

״ ת ו י ם ו ק ם י ד ״ ם ה ל ו ע ם ל י ר ז ו  ח
 העולים הראשונים שלנו באו לארץ מעולם של ״דיםקוםיות״.
 כשרונותיהם השכליים וכוחותיהם הנפשיים של צעירים יהודים הושקעו
 בויכוהים. הנצחון בויכוה, בהמצאה טרמינואגית, בזריקת תשובה הדיפה
 נחשב לבצחון בחיים. אנחנו נוכחנו שאין בכד נצהון, ושהצעיר היהודי זקוק
 לנצהונות אהרים לגמרי. ובארץ הגענו לנצתונות אהרים. ואני רוצה לקוות
 שנתגבר על הקרע לא על ידי שנשקע בעולם של פולמוס, אלא על ידי שנפתה
. מעשה בד־ ה ש ע מ  לעצמנו דרד של עשיה. ואני רואה את הועידה הזאת כ

 קיימא. מעשה ראשון, אשר אליו יתופפו המעשים שאנהנו מהכים להם.

 גיכרת עכשיו בארץ חזרה לעולם ה״דיסקוםיה״, לאותו סגנון של
 פולמוס, ולכמה מנהגים הקשורים בעולם ההוא. יש בכד כדי להדאיג. אינני
 מכיר בהם את המשך היי הפועל בארץ. אני אומר לעצמי, להברי וליריבי,
 שבכל השיטה הזאת, בכל סגנון הדיבור הזה, איגגי מכיר את הסגנון של פועלי

 ארץ־ישראל. אני מציע שנקמץ בזה ככל האפשר.
 ואני מציע כי בועידה הזאת נדבר לא על זה, כי אם על עצמנו, מה
 שנעשה מהר. קראנו לכם. ואתם באתם. אומרים כי בשנים הקודמות לא היתה
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 המפלגה קוראת לכם. ויש סבורים כי בשנים הקודמות לא הייתם אתם, הבלתי•
 מפלגתיים, באים. לא אכנס פה בניתוח עמוק של הדברים הללו. זוכר אני כי
 באותו לילה ראשון של יצירת ההסתדרות, כש״אהדוודהעבודה״ השלימה עם
ה  העובדה שהיא מפלגה, והעבירה הרבה מסמכויותיה להסתדרות — פ ג ת
. ואמנם נכנסה אז למפלגה הבורה ה י ל א א ו ב ת ה ש ר י ע צ ה ה י ל ע  ל
, והברי ״גדוד-העבודה״. ההבורה של ״השומר  הגוגה של עולי ״צעירי-ציון,
 הצעיר״ ההליטה אז שלא להצטרף. נםיונותינו לעשות את הפועל הבלתי•
 מפלגתי בארץ להבר אקטיבי בהיים הפוליטיים נעשו לא פעם. נענינו בשלילה
 על ידי רבים. לא רק על ידי אלה שבאו לארץ ולא תפצו לראות את עצמם
ם לעליות הקודמות. סירבו להיכנס למפלגה, י פ ר ט צ מ ם ו י כ י ש מ  מ
ה הצטרפו אלינו. יתכן כי יותר ש ע מ  בזכויות ובהובות, גם פועלים אשר ל
, המפלגות, יש כאן , הבלתי^מפלגתיים או ״אשמת,  ממה שיש כאן ״אשמת,
 העובדה שההסתדרות היא יצירה שאין דומה לה בכל תנועת הפועלים בעולם.
 היא גותגת לפועל לאין ערוך יותר ממה שגותן כל ארגון מקצועי, כל כד הרבה,
 שפועל צדיד למידה גדולה של אקטיביות חברתית, של מחשבה על עתיד הפועל
 ועתיד האומה, כדי שלא יסתפק בתברות בהסתדרות בלבד וירצה במשהו נוסף.

ם י ל ם ק י י ח ו אתכם ל נ א ר  לא ק

 יכולנו לקרוא אתכם לתיים קלים בשבילכם ובשבילנו — שאתם תתנו
 לנו את קולותיכם, ואנהנו נמשיד בהיי המפלגה כמקודם. לא עשינו זאת. לא

 הסתפקנו בכך דרשנו יותר.
/ הוא גם מפהיד אתכם שלא נקראתם אלא  אותו כרוז המציע לכם ״יותר,
/ אפשר לקבל באמת רושם שמפלגת פועלי ארץ•  כדי לקבל מכם ״יפוי־כוח,
 ישראל והמפלגות-האמהות, ״אתדות־העבודה״ ו״הפועל הצעיר״, היו מפלגות
 של יפוי־כות בלבד, כנופיות של פוליטיקנים, הפוגים אל ה״המוך רק כדי
 לםתוב אותו רגע אהד אל הקלפי ולקבל את קולותיו ועל ידי כך להתזיק
 בשלטון. תיאור היסטורי מעגין מאד של דמות מפלגת פועלי ארדישראל ושל
 אנשי מפלגת פועלי ארץ־ישראל. האם זקוקה המפלגה, האם זקוקים אנשיה,
 שאכתיש תיאור זה ז לא היתה בארץ שום שאלה גדולה והשובה שלא הוכרעה
 על ידי הציבור. ציבורגו ה י את הדברים. ואם הוא צודק ואם הוא שוגג —
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א המכריע. וכל כמה שאנו טוענים על שהאקטיביות של החברים איבה ו  ה
 מספיקה, היא גדולה בארץ יותר מבכל ציבור פועלים אהד בע1לם.

ת ו צ י ה י מ ת בל ו ד ה  א

 גם השאלה שבגללה נתפרשו מאתנו הברינו, השאלה מה עדיף — אם
 תברות לסיעה או הברות למפלגה, גם שאלה זו לא הוכרעה על ידי קומץ
 עסקנים, היא הוכרעה אהד סבל של שנים, אהרי כמה כינוסים ודיונים, אחרי
 משאל וועידה ומועצות. הרוב העצום של הברינו הם שהכריעו. חם רצו א ח ד ו ת
ל ה ה ב ד במפלגה, שלא יהא חבר י מ ת י צ ו ת, הם רוצים ש ו י ו ן ש ל  ב
 אהד *מיוהם׳/ בן סיעה, והבר אהד איךכל, שלא יהא בה חבר אתד, אשר סיעה
 מאורגנת עומדת לצדו, והיא יכולה לאיים שאם לא יעשו את רצונה — תחרים,
 תפרוש, וכנגדו תבר אתר אשר אין לו בלתי אם דעת יתיד, ואפילו דעת יחידים

 רבים׳ אד כות לתץ אין אתם.
 לא היתד. בהיינו שום שאלה רצינית אשר לא הובאה לפני ציבור
 הפועלים, ומי שיקשיב לדברים, ומי שעיגו גתוגה גם לספרות התנועה — ימצא
 שלא היתד, תנועודפועלים יהודית באיזה מקום שהוא• אשר נתנה להבריח

 הופש כזה של ויכוה רעיוני.
 ואני מנית כי גם אתם, ההברים הבלתי־מפלגתיים, מכירים קצת את
 אנשי ה״שלטוך במפלגת פועלי ארץ־ישראל. לדעתי יש גגדם טענה אתת
. הם העמיסו על עצמם תפקידי ם נ ו ט ל ש ו ב ש מ ת ש א ה  גדולה: שהם ל
 שירות, תפקידי שמשות, בציבור הפועלים, ואת תפקידי ה״שלטוף ממש
 במפלגה לא שמרו לעצמם, ואחרים ידעו לזכות בהם. אני סבור כי תוסר

 הכשרונות לשלטון והוסר נטיה לשלטון — עלו ביוקר לתנועתנו•

ת ו ל י ע פ ל ת ו ו ר ב ה ם ל י א ר ק  אתם נ
 המפלגה קוראה אתכם לא רק להצבעה > אל תזלזלו בהצבעה
 ובבתירות — דבר גדול הוא בעולם הדמוקרטי. רק אצלגו מתהכמים תובעי
 דמוקרטיה לפלפל ו״להוכית״ כי ועידות אינן ועידות ומשאלים אינם משאלים

 והתלטות אינן התלטות.
 בעולם הדמוקרטיה מעריכים בתירות. שם יודעים כי גם רוב קטן יש
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 בידו לקבוע דברים גדולים. אבל אנתנו קוראים אתכם לא רק לזאת, אלא לעוד
 שבי דברים:

, לתברות חיה יתד אתנו בכל החיים הפנימיים שלנו, בתיי ת ו ר ב ת  ל
. ת י ר ו ב י ת צ ו י ב י ט ק א ל  מתשבה, במאבקינו הפנימיים, ו

ת ו מ י ג  פ

 המלה הרוותת עתה בלשוננו היא: ״פגימות״. כולנו קובלים על
 ״פגימות״. גם מי שמתייב את ההסתדרות ואת המפלגה מסתייג ואומר:

 ״למרות הפגימות״.
 אפשר להשוד כי כולנו באים מתור היים שאין בהם פגימות, שתיי

 אבותינו בקהילותיהם והיינו אנו בישובינו — הם ללא פגימות.
 דהוק אני, כמדומני, מםניגוריה על הפגימות בהסתדרות ובמפלגה, אד
 תנאי אהד הייתי מתנה: שקודם שחבר מונה את הפגימות בהסתדרות ובמעשיה

 ידע מה עושה ההסתדרות, מה עשתה ההסתדרות.
 עוד לפני כמה שנים למדתי מתיד פגישותי עם קבוצות של נוער, שהם
 בקיאים בכל ההטאים המצויים בפינות שונות בהסתדרות, הם בקיאים בכד
 בטרם הם יוצאים לעבודה, בטרם הם מכירים את ההסתדרות עצמה והייה.

״ ה ש ע מ ת ל ו ר ד ת ס ה ה  ״

 עברתי היום על ״פנקס קטן״ שיצא עכשיו: ״ההסתדרות למעשה״.
 ולמדתי ממנו כמה דברים שלא ידעתי אותם. הנושא ראוי לספר גדול — גדול
 בהיקפו, גדול בכתיבתו. לפני עשר שנים, כמדומני, עשינו נסיון להוציא
 ״מגילת ההסתדרות״. ולאתר כל אי־שביעת־הרצון המוצדקת שיש לנו —

 נראה מה כברת הדרד שעשתה ההסתדרות מאז.
 מן הראוי שתיעשה פעם עבודת מחקר סוציולוגית: אפיה, חייה והישגיה
 של ההסתדרות שלנו לעומת הסתדרויות פועלים אתרות בעולם. אפשר נכיר

 אז יותר את עצמנו.
 ת המקורות הראשונים של הפגימות בהסתדרות הוא שההסתדרות
 רובצת על מספר פתות מדי של כתפים. מפעל כזה שכולו הידושים, ושהוא
 סקיף את חיי ההבר מכמה וכמה צדדים — שום תנועת פועלים לא נתנסתה
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 בכך והן גם תנועות הפועלים המםרתיות בעולם סובלות מאד מזה שהאקטיבה
 שלהן אינה מספיקה. על אחת כמה וכמה אצלנו. כדי שתנופתנו לא תרה כדי
 שמפעלנו לא יקפא ולא יהא נעשה נתלת מעטים, נהוצה אקטיביות רבה של

 המונים.

ז ם ש י א  מ

ן בפגימותינו הוא לא איש העבודה הציבורית ולא ו ש א ר  האשם ה
 איש המנגנון. באלה ובאלה ודאי יש טובים ויש רעים. האשם הראשון הוא מי

 שיש בו הכותות הנפשיים הראויים ואינו בא אל תפקידו.
 ועוד. כשאני מתבונן בפגימות הגדולות של חיינו — אלה שקל להכריז
 עליהן ולא קל לתקן אותן, — אגי בא לידי מחשבה שהפגימות שלנו יותר
 משהן פגימות של ״מנגנון״ ושל ״מגהיגות״, כמו שרגילים לומר אצלנו, הן

 פגימות של הכלל שלגו.
 יש מידות טובות ומידות רעות של יהירים׳ אד יש גם מידות טובות
 ורעות של הציבור. יש גם פגימות, סגולות טובות ומנהגים רעים של הכלל.
 וכאשר אני עובר במחשבתי על אותן התחנות בתולדות תנועתנו שבהן
 הכזיבה את תקוותינו, אני נאלץ להכיר לעתים שלאו דוקא פלוני או אלמוני,

 אלא הציבור כולו לא עמד על הגובה בענין זה.
 קל יותר, כמובן, לדבר אל ציבור הפועלים כאילו הוא עצמו לא טעה
 ולא חטא בשום דבר, והוא עצמו אין מצדו כל עיכוב להיים סוציאליסטיים
 שלמים ומתוקנים, אלא שנבחריו ועובדיו הם שכפעם בפעם מועלים בשליתותם.
 יותר משיש בזה עוול אישי למי ששירתו את ציבור הפועלים ואת תזונו בכל
 כוהות גופם ונפשם, יותר משיש בזה סילוף היסטורי, הרי זה תטא תינוכי.
 בשנים הראשונות של ההסתדרות היו לנו תלומות גדולים. בכמה מובנים
 עלה המעשה על מה שהלמנו, עלה ההיקף הארגוני, עלו מפעלי העזרה

 ההדדית, עלה הכוח כלפי חח. עלה מקומנו בישוב ובתנועה הציונית.

ו י ת ו ט ל ח ר את ה ו ב י צ ם ה י י ו ק ל י  א
 אולם היו לנו אז רעיונות מרהיקי-ראות. הם הושמעו. הוהלט עליהם.
 אולם הכלל שלנו עדיין לא הגיע אליהם אז. אפשר היינו פטורים עתה מכמה
 נגעים בהיינו — למשל, נגעי הקואופרציה או נגעי הגדילות כנוער של ארץ•



 לאחדות בלי מחיצות, לחברות פעילה 143

 י&ראל העובדת, או מיעוט השיכון העממי — אילו היה הציבור חי ומקיים את
 ההלטותיו הוא.

 בראשית ההסתדרות היה לנו חזון של חברת העובדים, המכוונת את כל
 משק הפועלים. לא התכונו, חלילה וחם, להתעמרות ולסהיטת מסים, התכונו
 לכד שכל עשייתנו המשקית צריד שתצטרף לחשבון הכלל. היה זמן שבארץ•
 ישראל אמרו שכל יהודי י״המםתדר* ומרוית לקיומו בארץ יוצא ידי תובתו
 הציונית: הוא ,,מתבסס״ ומבסס את הישוב. אנהנו אמרנו אחרת. דק אותו
 יהודי הפותה שערים ליהודים באים — עושה פעולה ציונית. אמרנו: כל מפעל
 של בנין צריד שיכנס למסגרת הבנין הלאומי, שיקיים את הוקיו ויענה
 לתביעותיו. אנחנו השבנו שכל מה שיבנה בעזרתה ובתמיכתה ובהיאבקותה
, אד ט ל ח ו  של ההסתדרות צריר שיקבל עליו את הדרכתה ובעלותה. הדבר ה
 לא הוסכם. הוהלט בכמה ועידות באופן דמוקרטי׳ אד לא הוסכם בנפש. וגם

 באותם הלקי ציבור אשר הכריזו על נאמנותם וקנאותם לכד.
. ת ו י ה ה ל כ י ר א צ י ה ה ש ם מ י ד ב ו ע ת ה ר ב ן ה י  וכד א
. ומחה למספר מפעלים ת י ז כ ר ת מ י ל כ ל ה כ ל ה נ י ה ל  וכד נשארנו ב
 מרכזיים, כל החיים המשקיים של הפועל הם למעשה מחוץ לשליטת
 ההסתדרות. הם מתפתתים במגמות שונות. אפשר הם טובים והשובים, אפשר
 הם ממלאים תפקידים הלוציים׳ אד עובדה היא: השפעת כלל־ההםתדרות על

 משק הפועל הולכת ופותתת.
ה יכלה ההסתדרות להבםיה לעצמה השפעה אתרת בקואו־ ת ע ש  ב
 פרטיבים ממה שיש לה היום. עתה כולנו נתקלים בתופעות שליליות תמורות ־־־
 לדעתי: המורות להסתדרות וחמורות גם לעתיד הקואופרטיבים עצמם, אלא
 שראייתם קצרה — וטובי אנשינו מתחבטים ולא מצאו דרד תיקון. ואתרים

 עושים מזה קרנים לנגה.

ה יכלה ההסתדרות להבטית לעצמה יתר השפעה במשק ת ע ש  ב
 ההקלאי שלנו, עמוד התווך של היצירה ההלוצית. להתזיר את ההשפעה

 האבודה — ענין קשה הרבה.
ר י ע י ה ד ב ו ן ע ו כ י  ש

 לפני יותר מעשרים שנה היו לנו בירורים בענין שיכון עובדי העיר.
 דיברנו על הקמת ערי פועלים. היתה תכנית של יבנאלי על רכישת שטת גדול
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 על &פת הים במרהק־מה מתל-אביב. הדבד לא נתקבל באהדה בהוגי הציונות
 באותו הזמן. אז עדיין לא היתה קיימת הסכנה לפועלים ולמלתמתם המעמדית
 מישיבת הבריהם ב״שלטוף והאופוזיציוניות של הפועלים לא טושטשה. אד
 ההכרעה היתד. בידי אהרים. אדם תשוב כאוםישקין עמד בתוקף על כך שהקדן
 הקימת לא צריכה לקנות את השטהים האלה בשביל שיכון פועלים. עכשיו
 אנו יכולים לעשות את ההשבון הציוני, בכמה עלתה דהיה זו לעם ישראל,
 מבתינת מהירי הקרקע ומבתינת יוקר־ההיים — אד האם נטען רק נגד
 אוםישקין ולא נגד הכלל שלנו, שעדיין לא הבין לערד הדברים ולא היה מוכן

 בנפשו ליצירה כזאת ז
 הרעיון היה רעיון הלוצי. אפשר לבנות מספר בתים בשביל פועלים
 בעיר, בלי מאמצים תלוציים גדולים. אבל לבנות דבר גדול, ישוב פועלים
 צפוף, לא היה קל. זה דרש מאמצים וקרבנות גדולים. ולא אלה האנשים אשר
 עמדו בראש המפלגה ושדרשו את זה גילו הוסר אומץ, אלא ציבור הפועלים

 עדיין לא היה מוכן למאמץ הלוצי כזה.
 ומשנגעתי בזה אוסיף ואומר: גורלו של הפועל העירוני שוגה ביסודו

 מגורלו של הפועל התקלאי בארץ.
] 

י נ ו ר י ע ל ה ע ו פ ל ה ו ש ל ר ו  ג

 הפועל מחקלאי יצר יצירה משקית כבירה משלו. הוא ״אדון לעצמו״
 מבתינת היצירה המשקית. הוא מרגיש את התירות הגדולה, הייגו: את עול
 היצירה, את האחריות הגדולה, את הסבל שבה, את שמתת הישגיה. הוא רואה
ם ש ל ם, ללא עבדות וללא אדנות על הזולת. וגס כשהוא פועל ד  את עצמו א
 במושבה, בכל קשי התנאים של פועל במושבה, הוא יודע כי נשקף לו עתיד,

: מושב או קבוצה. ו  אם הוא ירצה נ
 גורלו של הפועל העירוני שונה לגמרי. אפשר שיש לו כמה הנאות,
 אשר הפועל במושבה אינגו יודע אותן. אפשר שיש לו זמן שהוא גהגה
 מפרוםפריטי. אד אותה מעט ״נתת״ שיש לעובד ההקלאי — אין לו. גם הפועלי

 המושלם, בעל היכולת, נתון בצבת של יהסי הקנין והבעלות.
 והן הפועל שלגו, במלאכה ובחרושת, מגלה כשרונות מרובים וסגולות
 בלתי־מצויות. אינני מכיר בתנועות פועלים בעולם יכולת מעבר כזה ממקצוע
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 למקצוע, כשרון חדירה עמוקה כזאת למקצועות הדשים, בטיה להתמחות, כמו
 שגילה הפועל בארץ. וזה אהד הדברים המבטיתים לנו גדולות בעתידנו בכלל.
 קראתי רשימה קטנה ב״דבר הפועלת״ של צעירה טייסת, וראיתי שעגין זה

 של טייסות נעשה הלק מהייה ממש.
 אילו היה משרד העבודה הביךלאומי עורך מתקר מדעי בארצות שונות
 עד היכן מגיעים כשרונותיו של הפועל להדש בעבודה, לסגל לעצמו שימושים
 שונים בעבודה, להדור לענפי מלאכה וטכגיקה הדשים — אפשר שהפועל

 העברי בארץ היה מגיע לנקודה העליונה באותה דיאגרמה.
 והנה פועל זה, שבא מאותן תנועות תלוציות ומאותן מפלגות ציוגיות
 ובאותם ההלומות, משהוא נשאר בעיר, הרי הוא מותר על כוה היצירה העצמית
, העובד ברשות אהרים. והן זהו אותו הפועל ר י כ  שלו ונעשה רק פועל ש
 היהודי שאנו מכירים אותו ״כשואף לעמוד ברשות עצמו״. כיצד אירע הדבר
 שכוהות הנפש המרובים האצורים בפועל העירוני לא מצאו להם ביטוי תברתי־

 יוצרו

ה ל ו ד ת ג י מ ו א ה ל י ע י ב ה ו  ז

 בעיני אין זו רק בעית הרגשתו של הפועל עצמו, כי אם זוהי גם בעיה
 לאומית גדולה. אנהנו נעמוד בפני מעברים המורים מאד. אנהנו נהיה זקוקים
 למאבקים לא רק פוליטיים, גם למאבקים כלכליים תמורים מאד עם העולם
 הגדול, בין שהוא ידידותי, בין שהוא אויב. נצטרד להיאבק על זכות קיומו של
 המשק היהודי. ואני אומר זאת בהכרה גמורה: לא תהיה זכות קיום למשק
ף למשק הזה, שותף ת ו  היהודי אם הפועל העברי לא ירגיש את עצמו ש
 לאהריות, שותף לדאגת קיומו, שותף להנאתו. בלי שהפועל יכיר באתריותו
 הוא למשק ויהוש הרדה עמוקה לקיומו של המשק — לא יקום בארץ המשק
 הגדול, רב־הענפים ורב התנופה וההעזה, שאנתנו זקוקים לו, כדי שיתן מקלט

 ומהיד. להמוני עולים.

ם י י ת י מ א ם ה י נ ו ק י ת ו ה ל י ח ת ה י מ  מ

 המלהמה על זכות קיומו של המשק היהודי תהייב רמה גבוהה מאד של
 פריון עבודה. ורמה גבוהה של פריון העבודה תקום רק כשהפועל ירגיש את

 עצמו שותף לענין, שותף לבעלות הענין.
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 התיקונים האמיתיים של ההסתדרות יתתילו לא מהטענות והתרעומות
 על מעשה פלוני ואלמוני, כי אם מן השאלות הגדולות של קיומנו הכלכלי
 והתברתי, מהידוש תברת העובדים, מהקידה רצינית של מצב הפועל ומצב
 המשק בארץ, מהידוש שלטון ההסתדרות על כל המשק שלה, מקבלת תפקידים
 תרשים ויזמות הדשות, מבנין תעשיה באזורים הדשים בארץ, מהצלת

 התעשיות הכושלות שישנן בארץ, הרמתן וביצודן.
 וכשם שאני דואה את הפרובלימות הכלכליות שלנו• כענינים שלא יהיו
 גפתרים על ידי הוגי־דעות ובעלי הצעות טובות בלבד, כי אס על ידי
 התעוררות ואקטיביות מרובה של אלפי הברים — כד אגי רואה גם את
 הפרובלימות הרותניות שלנו ואת הפרובלימות התרבותיות שלגו, את איתוד
 הנוער ההסתדרותי, את שאלות הינוכו הציוני־סוציאליסטי של הפועל המבוגר.
 תנועות הפועלים בעולם נענשו קשה מאד על שהסתפקו בתעמולה
 מעמדית, ולא ראו בשליתותן את הדאגה לרמתו התרבותית ולעולמו הרותני
 של הפועל. הן הסתפקו במספר סיסמאות ומונהים מקודשים והניתו שהשאר
 יבוא לאהד זמן, כשהפועל יכבוש את השלטון והמדינה תהיה סוציאליסטית —

 אז תעלה התרבות כפורתת.
 בהסתדרות נהגנו קצת אהדת, אבל רק קצת אהדת ולא יותר מקצת. אין
 לומר שכלל הפועלים ראה בהשכלתו ובחינוכו של חבר ההסתדרות תפקידו
 היסודי, אשר ההסתדרות לא תוכל להתקיים בלעדיו; שהפרובלימטיקה
 האופפת אותה — הפרובלימטיקה של ציונות והפרובלימטיקה של סוציאליזם
 והפרובלימטיקה של ציונות סוציאליסטית, מהייבות פעולה הינוכית ותרבותית
 בלתי פוסקת. כותותינו לא הספיקו לכה אד הסרה גם הכרת ההכרה בכד.
 הבינוגו משהו לגבי הלשון העברית, אבל לא הבינונו את הפרובלימה הרותנית
 של ברעם אשר עמו נשמה תרבותו נשמדת וירושתו הרוהנית נשמדת. והוא
 עצמו — אם הוא רוצה לתיות וליצור כבן לעמו — עומד בפני השאלות

 המורכבות ביותר בהיי אדם בימינו.

ה ט י ל  ק

 ממתרת הועידה הזאת תעמוד בפנינו השאלה שקוראים לה קליטה.
 אינני יודע אם המלה קליטה היא הנכונה. אינני יודע מי צריך לקלוט את מי.
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 אם המפלגה אתכם אי אתם את המפלגה. אסיפות םגיף בלבה גם כשהן
 מסודרות ותכופות, לא יספיקו לכה דרושה מחדשה עמוקה והתמדת בציבור
 גדול ההי מתור התנדבות פנימית, דרוש יצור כלים מתאימים. אין לנו עדיין
 כלים בשביל היים רותניים אינטנסיביים של עשרות אלפי אנשים. וגם לא

 נסתפק בתהומי המפלגה. נרצה להעביר זאת לתהומי ההסתדרות.

ד ו מ י ל ה ו ל כ ש  ה

 לפני שלוש שנים ניסיתי להביא את ההסתדרות לידי כד שתיצור מוסד
 כזה. הצעתי את עצמי לנםיון של חודש אתה ל״ירת עיוף. זכיתי לכד שהמפעל
 ההסתדרותי הקטן הזה, הראשון לאתר עשרים שנות קיומה, הוהרם בשעתו
 על ידי הלקים תשובים בהסתדרות. תשבתי שאלה שדעתם היתד. כל כר לא
 נוהה מן המפעל כפי שאני עשיתיו — יקומו וידרשו מן ההסתדרות שיתנו

ם לעשות. ואיני יודע מדוע לא קמו. ה  ל
 איני יודע מה יהיה למתרת הבתירות, אם יהיה בכוהנו להביא את
 ההסתדרות להקמת מוסדות השכלה ולימוד למבוגרים. על כל פנים המפלגה
 אינה פטורה מזה אף לרגע אתה אין מפלגת המוגים יכולה להסתפק בזה
 שתעשה מאמץ פעם לכמה שנים. המפלגה הייבת להקים מוסד קבוע להשכלת
 הבדיה, שעל פי תור ידוע ובתנאים ידועים יוכל כל תבר, זקן כצעיר, ישן כתדש,

 ליהנות מהעבודה התינוכית של המפלגה.

ם י ל ע ו פ ת ה ו ד ח ן א ו י ע  ר

 ועוד נצטרר לטפל בהסברת הרעיון של אהדות הפועלים. לכאורה הוא
 מקובל ומוסכם. אין בעולם פלגות של פועלים שעל דגלן לא יהיה כתוב ,,פועלי

 כל העולם התאתדו״.
 וגם בציבורנו מתהילים עתה להשמיע פירושים הדשים ל״אתדות״.
ת בתיד האתדות. ומי ששולל את ו צ י ה  מתברר כי תגאי לאתדות הן מ
 המתיצות בתיד האתדות מונע את האהדות. אנתנו טעמנו את הטעם הזה של

 מתיצות בתיד אהדות.
 נתנסינו. אם קודם התנגדנו להקמת מתיצות פנימיות מתוד הרגשה
 למפרע, הרי עכשיו, לאחר הנסיון הזה — יודעים אנו יפה יפה מה פירושן ומה
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 תוצאתן של מחיצות בפנים, ואנחנו אומרים, אחדות פועלים פירושה חיים
א כל מ ת י צ ו ת, ללא חלוקת לחשובים ל  תברתיים ומדיניים ורעיוניים, ל
 יותר ולתשובים פתות, לנאמנים יותר ולנאמנים פתות, לתלוצייס יותר
 ולחלוציים פחות, לםוציאליםטים יותר ולסוציאליסטים פחות. אנתנו רוצים
 במפלגה רבודעם, אשר כל מה שמנקר במתשבתו של האדם חעובד יכול שם
 להישמע, בהקשבה טובה, בהקשבת הברים, ולא יהיה אסור במגע, ולא יטילו
 על ההבר לא השקפות־עולם כלליות ולא אידיאולוגיות נתונות. יטילו עליו
 לא ״אני מאמין״ תיאורטי, כי אם מצוות עשה ומצוות לא־תעשה, שהציבור

 מתליט עליהן.
 איגי יודע אם הרבה תגועות בעולם למדו על בשרן את הפרובלימות
 של אתדות פועלים כמו שלמדנו אנתנו. ואתם, הברים, שכל אהד מכם הכריז
 בד.צהרתו שהוא רוצה מפלגה ללא סיעות — צריכים אתם לכתוב את הדבר

 הזה על לוה לבכם.

י ת י מ ף א ו ת י  ש

 אנתגו רוצים שיתוף. שיתוף מכסימלי של הברים במפלגה. אוסר עוד
 יותר, של הברים בהסתדרות, גם של מיעוטים בהסתדרות. מחלד עתה פזמון
 והוזרים עליו כל כד הרבה — שעוד מעט וגם אגתגו גתהיל להאמין בו. אומרים
 כי המפלגה שלנו מונעת שיתופם של המיעוטים בהסתדרות. האם שאלתם: עד
 איזו דרגה נותנים להם להגיע ? הם כותרים בצירים לועידת ההסתדרות, האם
 גיתן להם גם ל ה י ב ה ר למועצה, במוסד המהוקק של ההסתדרות ז כן, ניתן.
 ושמא מסתיים שיתופם בזה ו לא. הם יושבים גם בועד הפועל של ההסתדרות
ת הועד הפועל. ו ר י כ ז מ  ולא רק בועד הפועל של ההסתדרות, אלא גם ב
 ושמא תדעו שבמזכירות קיימת ועדה מצומצמת, ועדה של ארבעה, ה״צמרת״
 בהסתדרות, וגם בצמרת הזאת יושבים המיעוטים. ל ז ה נקרא ״אי־שיתוף*.
 אנהנו מעוררים שאלות של שיתוף, לא מפני שעינגו צרה, אלא מפני
, שיתוף שמטיל גם תיבות. דמוקרטיה י ת י מ ף א ו ת י  שאגו רוצים ש
. ת ב י י ה  מתוקנת יש לה הלכות היים, הלכות מוסר תברתי. קואליציה מ
 קואליציה שהיא פתוחה לויכוח, אך גם לקבלת החלטות ולדרדיארץ בפני
 ההתלטות שנתקבלו בתוד הקואליציה. אצלנו נוצרת והולכת אתיקה הברתית
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 הדשה: ההלק היושב בקואליציה־ יכול לאהד כל ההלטה להכריז מלחמה
 ציבורית על מה שהוהלט בקואליציה שהוא יושב בה. יש אומרים: שיתוף.
 אד הכרזותיהם והתנהגותם לא של שותפים, כי אם של מחלקי ירושה. יש
 הושבים כי ההיסטוריה של פועלי ארץ-ישראל והכיבושים של מפלגת פועלי
 ארץ־ישראל ניתנים להלוקה, לירושה. לכך איננו קוראים שיתוף. לכד לא נענה.
 שמעתי כי החברים אשר פרשו מאתנו מתרעמים שבית־ארלוזורוב
 נשאר בידי מפלגת פועלי ארץ־ישראל. למה הדבר דומה? לחבר שעזב את
 קבוצתו והוא מתאונן על שלא ניתן לו לפרק את הבית שהוא גר בו, ולקחת
 אתו את לבניו לדרר. כשחבר עוזב משק הרי זו טרגדיה לא רק בשבילו, גם
 להברים שנשארו. צערו גדול ומצבו יש בו להדאיג. הוא משאיר שם לא רק
 את חלקו בבנין, ודאי גם חלק מנשמתו. חלק זה הוא שלו, ואף על פי כן אי
 אפשר לקתת אותו. וגם מה שנוצר על ידי תנועה היסטורית אינו ניתן להלוקה.
 וגם רכוש רוחני אינו ניתן לחלוקה. הוא קשור למסורתו, למולדתו, למקום

 שהחיים הולכים ונמשכים.

ה ר ב ח ה ה נ ב י ד ת צ י  כ
 אנחנו עומדים לא רק בנםיון של בנין משק ן אנחנו עומדים לא רק
. ה ר ב ן ה י נ  בנםיון של מאבק פוליטי — אנחנו עומדים בנסיון גדול של ב
 הפועל העברי עלה לארץ כבודד, כיתום, אבל ממתרת בואו הוא מתחיל לבנות
 הברה. יש ויכוהים אידיאולוגיים, על ,,השקפות עולם״ ועל תפיסות פוליטיות.
 הויכות עכשיו בתנועת הפועלים הוא ויכוה על זה כיצד תיבנה החברה, והוא
 לא פחות תשוב מויכות פוליטי גדול ביותר. הויכוח הזה הוא כיצד לברוא
 חבו ד. לאמיתח, חברת של תירות גדולח, של מחשבה חפשית, של מעשח ושל
 מצוות, של משטר דמוקרטי שמתייב לא רק את חרוב — שמחייב גם את
 המיעוט. אלה הן חשאלות שאנחנו נצטיד לפתור בבחירות ולמחרתן, ואתם

 נתבעים להיות שותפים פעילים כמונו בפתדונים הללו.
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 א

 ״עפ עובד״

 (בכינוס פעילים. י״ח בניסן תש״ב, 5.4.1942. לא פורסם עד כד.)

 אני רוצה לתקן קידם כל טעות אחת שנפלה בשם הכינוס הזה. כאשר שמעתי

 שזה כינוס ארצי של ״עם עובד״ לא הייתי מרוצה מזה. אם זה כינוס ארצי של ״עם

 עובד״, צריכים להיות בו כל מוסדות ההסתדרות, כל הסופרים המשתתפים ב״עם עובד״.

ן ע מ  כל עובדי התרבות שלנו. התכוונתי לדבר פשוט הרבה יותר, לכינוס פעילים ל

 ״עם עובד״. לא הזמנו כאן סתם אנשים מכובדים וטובים, כי אם אנשים הרוצים

 להשתתף בפעולה המעשית בקשר ל״עם עובד״. משום כך צימצמנו את חוג האנשים

 שהוזמנו והתכונו לדבר דברים מעשיים.

 אנו בראשית עבודה ולא נוכל לציין פעולות שנעשו. אנו עומדים לא לפני

 ספרים שהוצאו — הספר הראשון יופיע בעוד ימים אהדים — כי אם בהכרזה על

 הספרים הללו.

 לי היה רצוי בעצם שהמפעל ידבר בעד עצמו ולא אצםרד אני לדבר עליו.

 קצת דיברו עליו עוד לפני שנוצר! אתם יודעים איזה אופי היה לדיבור זה בראשיתו.

 ואני חפצתי בעצם להימנע הפעם מהדיבור: אוי ואבוי למפעל אם הוא יהיה תלוי

 בזה מה שירצו עליו, ואם הספרים שיופיעו בו לא ידברו בעצמם בשמו. אבל כינוס

 זה דרוש לנו, מפני שהמפעל זקוק שמסביבו יתלכד חונ של אנשים שיש להם ענין

 מיוחד לבנות את הדבר הזה, ולזה אנו זקוקים עכשיו, נם מפני שבמפעל שאנו עושים

 אותו כעת יש משהו שאינו מובן כל כך. ידוע איזה עננים רובצים עכשיו על

. בזמן זה התחלה של פעולה ספרותית  ראשנו; מה זאת בשבילנו המלה: אביב1

 1 [מכולן לחידוש פעולות המלחמה העולמית אחרי הסםקת־ההורף)
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 המתכוונת לא לספר מקרי, כי אם לעבודת קבע — או שהיא אומרת הרבה מאד

 בטחון או שהיא אומרת הרבה מאד שאננות. או אמון בעצמנו שנינצל בכל התנאים

 ויש להתכונן למה שיבוא עם השחרור שלנו, או איזו אדישות גדולה למה שנעשה

 מסביבנו.

 ההסתדרות לא ניגשה למפעל הספרותי שלה כדוגמת אותו בעל־בית שהתעשר

 המחלים לכתוב םפר־תודה: את הכל כבד סידר, השיא את הבנות ועכשיו הוא

 רוצה גם לכפר קצת על עוונותיו הישנים ומחליט לכתוב םפר־תורה. מצבנו הוא

 אחר לגמרי בענין זה. התנועה שלנו באה מהספד, מהרוח, מהאידיאות, והיא איננה

 יכולה כלל להמשיד את קיומה אם לא תפעל בשטח זה כהוגן. היה זמן שבשבילנו

 הדפסת חוברת קטנה על תנועת הפועלים בארץ היה מעשה רב, מפעל גדול, אשר

 עורר שמחה בלב המאות או האלפים המעטים שהיו בארץ! בשבילנו קונטרס קטן

 היה מאורע חשוב. עתה אנו נמצאים במצב אחד לגמרי. יתכן שגם עכשיו נדפסים

 אצלנו די דברים בעתונות ובחוברות ובכל מיני הוצאות של המוסדות, אשר כשלעצמם

 יש להם חשיבות די גדולה, אבל הצרכים של התנועה בארץ, גם אם התנועה איננה

 מכירה בזה, הם כל כד גדולים וחיי התנועה מציגים למחשבה שלנו ולהסתדרות

 שאלות כל כך חמודות, מצרכי הילד הקטן המתחיל אלףיבית, מצרכי בית-הםסר
 יי : יי :

 שלנו ועד לצרכי המחשבה של התנועה, — שלשם כך דרוש מפעל לפי קנודהמיחז

 של התנועה.

 ועל כן כל הפאליאטיבים שהיו לנו בענין זה בתנועה — אינם יכולים

 לספק את דעתנו.

 קראתי היום בעתון אחד שעכשיו יש התחרות בהוצאות ספרים בתנועת

 הפועלים. צחקתי בלבי לזה: הפעולה הספרותית של ההסתדרות קדמה לכל התתרות.

 אני אדם שבכלל אין לי חוש של התחרות בשום ענין, לא מבחינת ספורט ולא

 מבחינה מסחרית? גישה זו איננה גישה שלי. העבודה הספרותית של ההסתדרות

 התחילה מן הימים הראשונים. ההסתדרות החקלאית ברגע שקמה קצת על רגליה

 היה לה הצורך להוציא קובץ, אשר בזמנו סימן את דרכה של התנועה, הוא הקובץ

 ,׳בעבודה״. בועידה הראשונה של ההסתדרות דיברנו על הוצאת עתון יומי ועל

 הוצאת ספרים של ההסתדרות. אבל לא הצלחנו, כמו במקרים אחרים, למצוא את

 הרגע הדרוש ולהקים את המנוף הגדול והזנחנו את הענין הזה של הוצאת ספרים!

 אני חושב ששילמנו ביוקר בעד הזנחתנו זו.
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 לפני שנה הוכרז על המפעל, ובמשך השנה הזאת — צריך לומר את האמת —

 יותר משנעזרתי בעבודה ממש, ״נעזרתי״ על ידי חברים שדירבנו אותי ושאלו אותי:

 מתי זה יהיה.

 יש מפעלים המצליחים בשעת היללדם להיפגש באהדה ויש מפעלים שאין

, נפגש לא באי-אהדה סתם ו  להם אהדה יתירה ואין מבינים להם. ״עם עובד,

 הוא נפגש באי־אהדה מאורגנת. ודאי לא פשוט הדבר הזה לפזר את האי־

 אהדה הזאת. זה תפקיד ידוע. במשד השנה הזאת יותר משנפגשנו באי-רצון

 מצד אלה שהכריזו על אי־רצונם, נפגשנו בצער של חברים שחפצו לראות

 בהצלחת ״עם עובד״ שהיו אומדים: מתי, מתי םוף סוף. אני רוצה לקוות

 שעל ידי הפרוספקט שפורסם, שאיננו סתם צירוף שמות סופרים וצירוף ספרים,

 כי אם פדי עבודה ממושכת של כמה וכמה אנשים, יקבלו חברים אלה תשובה

 לשאלותיהם. על ידי כד גם הסברנו מדוע דרוש היה זמן, מדוע אי אפשר היה להכריז

 על דבר כזה כיד למחרת מועצת ההסתדרות. מנדלי היה אומר שיש שני מיני

 לידה: תרנגולת מטילה ביצים כל יום, ויש דברים שהם דורשים תשעה ירחי לידה.

, דרשה הכנה מרובה. אף אינני חושב שההבנה שנעשתה ,  דרך העבודה של ״עם עובד

 עד עכשיו מספיקה ו אנו עומדים רק בראשית ההכנות. האמנתי לתומי שההסתדרות

 ראויה לקצת קרדיט ואמון, שאם היא מכריזה שתקים מפעל, חזקה עליה שתקים אותו.

 אני גם זוכר שבין החחלטה להקים ״דבר״ ובין הקמת ״דבר״ עבר זמן לא מועט.

 אולם חברים טובים היו באים אלי ומתמרמרים, למה הכרזנו על המפעל אם הדבר

 לא קם עד עכשיו! היה להם קוצר־רוח רב, וזה מובן מבחינה ידועה. וכנראה שגם

 האשראי של ההסתדרות וגם האשראי הפרטי שלי לא הספיקו בשביל הדבר הזה.

 מאד אינני אוהב לתת הבטחות! אני אוהב לשלם במזומנים, אינני אוהב לחתום

 על שטרות. האזנתי שדיר העבודה שלי עד עכשיו בשטח העריכה והוצאת ספרים

 מבטיחה שלא אכריז ולא אתחייב על דבר, אם אינני מתיחם אליו ברצינות.

 עכשיו אנו ניגשים לעיני הקהל לקיים את הדבר הזה. אבל לא תהיה בזה

 משום הפרזה אם אומר, שכל מה שגייסנו עד עכשיו, אותם האמצעים שההסתדרות

 נתנה לנו, שבלעדיהם לא יכולנו לעבוד כמו שאנו עובדים, או אותם הסופרים

 שריכזנו עד עכשיו בעבודתנו אנו וכל חבר העובדים שעזר לנו עד עכשיו בצורות

 שונות בעבודה זו, — כל זה אינו מספיק. מפעל זה זקוק לאוירה ציבורית, לעזרת

 אנשים שיהיו ידידים נאמנים של המפעל הזה. ולידידים האלה, אשר, כפי שאני
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 משער, יושבים פה ושישנם בודאי גם מחוץ לאולם הזה, אבי רוצה להסביר דברים

 אחדים וללוות את הפרוספקט בהערות אחדות על אפי המפעל.
ד : 

 ,,עם עובד״ זה מפעל ספרותי שבמרכזו עומדת דאגה לחבר. יש מפעלים

 ספרותיים הרוצים לשלם מם, מם פוליטי או מם אסתטי, לפי שמקובל שבשעה זו יש

 משהו העומד במרכז העולם וצריד להתחשב בו. יש אנשים שכשהם מקבלים ספר

 או ז ורנל מספיק להם לקרוא את תוכן הענינים והם יודעים כבר אם הספר טוב

 או רע, הם אינם חייבים לקרוא את הפנים. על זה היה אומר מנדלי כי ״באפם הרגו

 איש״, רק בעקימת חוטם הרגו את הדבר הזה. אנו מתכוונים לספרים שהקורא יקרא

 אותם. יש םסרים מכובדים מאד הצריכים לעמוד בארוךהםפרים. כל אחד מעונין

 לקנות אותם בשביל השם של הספר או בשביל שם הסופר. ואדם שקנה יודע שהוא

 על ידי כד שותף לתנועה רבולוציונית, לה?ד~מחשבה מסוים. אנו דואגים לכך

 שהקורא יקרא את הספרים שלנו, שהספרים יהיו קשורים אתו, קשורים עם חייו.

 אסביר אחר כד באופן קונקרטי יותר׳ איד אני הולד בדרד זו ולא בדרד אהדת.

 יש יחם מקודש לספר שהוא קודש־קדשים, שבלעדיו הארון איננו ארון, הבית

 איננו בית. וכמו שיש בבית יהודי מזוזה צריר להיות בו ספר המסמן את התקופה,

 את הדור ומספיק שהוא עומד בארון. אם כר — אין צורר בהרבה ספרים, מספיק

 להוציא שני ספרים כאלה והם כבר מכפרים על כל ההוצאה, ואם יש לה גושפנקה

 כזאת הכל כשר וטוב. אין בספרות — על כל פנים בספרות שאיננה דתית — ספר

 אחד או שנים שהם מכילים בתוכם באמת את כל החכמה ואת כל הקדושה. ישנה

 ספרות חיה, ובה יש דברים שאנו לומדים מהם ויש דברים שאנו דוחים אותם.

 בעולם החילוני שאנו חיים בו, שכל אחד חייב לבדוק את העולם לאור המחשבות

 וחמאורעות חאחדונים, לא צריד לטפח יחם לאיזה ספד אחד מיוחד שהוא מכפר על

 הכל ושעל ידו יוצאים ידי חובה. יש צורר בהמשך בפעולה מתמדת, לא בספר

 אחד, כי אם בספרות.

: הרצון לתת לסופד ר פ ו ס  הדאגה השניה שישנה להוצאה זו היא הדאגה ל

 העברי מה שבעצם חסד לו בימינו > חסר לו הסדן, חסד לו הקשר האורגני בינו ובין

 הקורא. זהו אולי האסון הגדול של הספרות העברית בימינו. איש־הרוה העברי, בעצם

 עוד יותר מאחר, לא נוצר בשבילו הקרקע מסיבות שונות — וברגע זה לא חשוב

 אם באשמתו ואם באשמת הקורא העברי. ותהא צפויה סכנה איומח, אם בימינו הסופר

 העברי לא ירגיש את הקשר האמיץ בינו ובץ הקורא שלו, אם הוא יחיה בעולמות
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 רחוקים, אם בארץ-ישראל יטופח טיפוס של ליטדט שיש לו הרבה יכולת והרבה

 כשרון לכתוב כל מה שהוא רוצה, אבל בעצם הוא בעצמו איבנו מעורה בקרקע

 האומה. על הספרות העברית החדשה, אולי יותר מאשר על איזו ספרות אחרת, שאנו

 מכירים שהיא קשורה עם תנועות, רובצת הקללה הזאת שישנה באי־ליכוד בין

 הקורא ובין הסופר.

 ברנד היה בשבילנו סמל של אותו סופר, אשר ויתר הרבה מאד גם על הקוראים

 והרגיש את הצורר ועמל למצוא אולי אמת-אדמה קטנה שיוכל עליה לעמוד. אבל

 בדרד כלל לא כל סופר יש לו אותו הכוח לנתק את עצמו מהעולם ולהתקשר עם

 הקורא שלו כמו שעשה ברנד; לא תמיד נוצר הקשר האורגני הזה. עם כל

 מה שעשה הפועל ותנועת העבודה בשביל הספרות העברית, עדיין לא הבינונו ולא

 הצלחנו ולא ראינו את ההכרח ליצור לסופד העברי את המגע הקרוב, את הקרקע

 הבטוה שיוכל עליה לעמוד. במה שאנו מנסים עכשיו לעשות גלום גם הרצון לתת

 לאיש־הרוח העברי שדדרפעולה מספיק בתור תנועת הפועלים, לא שחדפעולה שיהסוד

 לעבד או לשמש, כי אם שחדפעולה בו יהיה יוצר בךחורין, אבל שירגיש בו בזמן

 שיש קרקע לרגליו ויש תנאים המאפשרים את עבודתו. אינני יודע אם נוכל לעשות

 זאת בתחילה בקנדרמידה רחב; מבחינה איכותית זה צייד להיעשות מלכתחילה

 באופן רציני ומניח את הדעת.

 הייתי רוצה לציין דברים אחדים לגבי ההוצאה הזאת כפי שהיא. מתור

 הפרוספקט שפורסם יכולים אתם לדאות משהו מאפיה. קודם כל הוצאה זו מתכוונת

 לא לעשות מלאכת דמיה, לא לתת דברים שהם םודוגטים של ספרות או של מדע.

 במה שהיא תעשה, במידה שכוחותיה יספיקו, תהיה שאיפה לאיכות משובחת.

 הדבר השני הוא שההוצאה הזאת מעמידה את היצירה המקורית במדרגה לא

 פחותה מאשר את היצירה העולמית. היא איננה רוצה לקנות את לב הקורא על ידי

 זה שהיא תתן ספרים שיצאו להם מוניטין בספרות העולם ולא קשח לרכז סביבם

 קהל קוראים« היא רואה לעצמה חובה לטפח את היצירה המקורית שלנו, אם מבחינה

 תנועתית ואם מבחינה רחבה יותר — מבחינת הנחת יסודות לספרות עברית גדולה.

 אחד היסודות שעמדו לעינינו בהוצאה זו היא ההכרח שאנו עם עני ואין

 אנו רשאים להתפזר סתם; דבר שהוצאת־םפרים מסחרית יכולה להרשות לעצמה,

 שאם איזה ספר יש לו שוק טוב, גם אם הוא ספר בינוני, היא מוציאה אותו. אנו,

 אשר הננו רואים לפנינו את ארוךהםסרים העברי, את יכולת הקניה של הקורא
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 העברי, ואשר יודעים שכמות הקוראים היא מצומצמת, אסור לנו למלא את הארון

 בספרים בינוניים, בספרים שבעוד חצי שנה או שנה ירדו מהפרק ולא יהיה בהם

 צורר• לא היתד. לנו אותה הקלות שכל מו״ל תרבותי טוב באירופח יכול להרשות

 לעצמו בהוצאת ספרים, אשד אם כי בין אלפי ספרים העוברים את השוק מעטים

 מאד נשארים לזמן ממושד יותר, יש לו די קוראים לכל הספרים. אנו צריכים להתחשב

 ביכלתנו! אנו יכולים לתת לקורא העברי לכל היותר מספר ספרים מסוים, כאשר

 נפתה את המפעל שלנו, לכל היותר כמה עשרות ספרים בשנה. ומשום כד חייבים אנו

 לדקדק מאד בבחירה, ואנו חייבים שיטת ניפוי והתאמת הספר לצרכים, לצרכי האומה,

 לצרכי תנועת הפועלים, לצרכי השכלתו של הקורא.

 ספרים שאנו מתכוונים להם ביסודם צריכים להיות ספרים אקטואליים. לאו דוקא

 שהם יהיו ספרים של המודה האחרונה, לאו דוקא ספרים ששם מחברם הסופר מפורסם

 ובין כה וכה יעריכו אותם, כי אם ספרים שיש להם מגע עם הקורא שלנו, שיהפקו

 את הצרכים החיוניים של הקורא שלנו, אף צרכים שהוא בעצמו אינו מכיר בהם

 ויגיע אליהם רק לאחר שיקרא את הספד ההעלה אותם לפניו או זמךמח אחרי כן.

 המגמה בפעולתנו הספרותית היא שהספרים יהיו נכס דוחני המעשיר את העולם

 הרוהני של התנועה.

 חפצתי להביא דוגמאות אחדות של ספרים, כדי להסביר באיזו שיטת עבודה

 בחרנו. למשל, לאחר הספר הראשון ,,מעשים ומגמות״, שהוא נםיון לתת להסתדרות

 לא םפר־לימוד, לא חרםטומטיה, כי אם ספר של חילופי דעות של חברים בשאלות

 התשובות של היי ההסתדרות, לא ספד הממצה או מקיף את הכל, כי אם נםיון לרכז

 מחשבות בעניני תנועת הפועלים ובעניני הציונות במידה שהם קשורים בתנועת

 הפועלים — יצא אצלנו קובץ שיקרא בשם ״מחשבת ימינו״. הוא יהיה מוקדש

 לשאלות — אם אפשר לומד — של המהפכה העולמית במלחמה הזאת > לאו דוקא

 לשאלות המהפכה לאחר המלחמה הזאת, כי אם לשאלה באיזו מידה צריכים להתרחש

 במלחמה זו שינויי סדרי עולם. כיצד עושים ספד כזה — זוהי שאלה חמורה ביותר.

 אנו היים כמעט על אין הקשר שלנו עם העולם איננו גדול. בעולם ישנה עכשיו

 מחשבה אנושית תוססת מאד. על כל פנים יש ארצות שאנו איננו יודעים כלל מה

 נעשה שם! אין אנו יודעים כלל על הנעשה בארצות האויב. יש ארצות שהמלחמה

 אולי מעסיקה אותן במידה כזאת שאין לקוות ששם מתבדרות השאלות של לאחר־

 המלחמה. אבל ישנן ארצות אחדות שבהן המחשבה הסוציאלית והמדינית תוססת מאה
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ס רעיוני ורוחני ו מ  וארץ כזאת, למשל, חיא אנגליה. ובאנגליה מתהווית עכשיו ב

 מהפכה גדולה ואינטנסיבית מאד, כאשר אי אפשר היה לראות באנגליה במשד עשרות
 זד

 בשנים. והנה אנו עושים נםיון לרכז תמצית מחשבה של הסוציאליזם האנגלי, שהוא

 בתקופת המלחמה הזאת איננו קופא על שמדיו, על ידי זה שניפינו כמה וכמה םפרים

 שאפשר היה להשיג בזמן חמלחמה, כמה וכמה קבצים, כמה וכמה מאמרים גדולים

 וקטנים של אנשים ידועים ובלתי ידועים ולקחנו מהם את הגבישים של המהשבה הרבו־

 לוציונית כפי שהיא מתגלית באנגליה בתקופה זו. אני מביא זאת בתור דוגמה לספר,

 אשר אין אנו לוקחים אותו מן המוכן, כי אם יש צורר להשקיע בו הרבה עבודה, כאמור,

 כדי לתר. לקורא העברי את תמצית המחשבה המהפכנית הסוציאליסטית עכשיו בימי

 המלחמה. לא נסתפק רק בקובץ הזה, נחפש אם יש באמריקה תסיסה רעיונית מספיקה.

 ואם בינתים יתגלו דברים אחדים, נצטרד להגיש סדרה של קבצים על דברים אלה.

 או אקח לדוגמה את ספרו של ליםין: זכרונות של סוציאליסט יהודי. בעצם אץ

 ספר כזה בעולם. שום אדם באמריקה לא טרח לכנס את החלק הממוארי של כתבי

 ליםין ולתת אותו לקורא. ליםין היה מקובל כמשורר חשוב. ליםין היה גם כותב רשימה

 פעם בהודש! הוא היה גם כותב ממוארים. ומכיון שהממוארים של ליםין מפוזרים

 במקומות שונים ובספרים וקבצים שונים והם מהווים פרקים עשירים בתולדות הסו

 ציאליזם היהודי, בתולדות הסוציאליזם המקורי היהודי, הרי טרהנו טרהה מיוהדת

 וטיפלנו בכל העשרות הרבות של הכרכים של ,,צוקונפם״ ושל ספרים אהרים, בכדי

 לצרף מהם ולבנות את דמותו של ליסין ואת זכרונותיו מראשית תנועת הפועלים

 היהודית בצורה של ספד.

 כן אפשר להביא לדוגמה ספר אחה אשד הוכרז בצורה צנועה מאה ,,ספר

 המדינה״. אין זה תרגום מתור איזו אנתולוגיה פוליטית בעולם, כי אם נםיון שנעשה

 על ידי אחד האנשים המשכילים מאד והמומחים מבחינה פוליטית וסוציאלית בארץ,

 הד״ר לנדםהוט, אדם ששולט יפה מאד בענף של ספרות מדינית. זהו נםיון לרכז ולתת

 לקורא שלנו נושא שדורש אולי ספריה של הרבה כרכים, תמצית המהשבה הפוליטית

 מאפלטון ועד ימינו, כיצד עבדה המחשבה האנושית, באיזה דוקומנטים היא התגלתה,

 איזה פרובלימות היא הציגה. זה יהיה לא ספר שימושי, לא מלון פוליטי, כי אם ספר

 שבו יש שיאים של המחשבה האנושית הפוליטית במשך מאות בשנים הנתונים בתמצית

 מרוכזת לקורא העברי.

 הבאתי את הדוגמאות הללו כדי לציץ את הדרך הבלתי-קלה והבלתי־פשוטה
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 שבה בהרה ההוצאה: לתת לקורא שלנו נכסים מגובשים לאהד עבודת הכנה

 מרובה מאד.

 דבר שני שאני רוצה לציין לגבי ההוצאה הזאת — ואני חושב שאתם עמדתם

 כבר על כר — זהו היחס שלנו לספרות המקור. כאשר נתבונן מסביבנו להוצאות״

 הספרים הפרטיות והציבוריות שישנן בארץ, נבחין שהן נוהגות על פי הכמת היים

 מסוימת והן בונות את הספרות בדרר, אשד כשלעצמה היא אולי דרד מועילה, דרך

 התרגום. אנו ודאי זקוקים מאד לתרגום ! בימינו אין עם בעולם שאיננו זקוק לתרגום,

 ועל אחת כמה וכמה עם דל ועני שאינו יכול כלל לספק בעצמו את צרכיו הרוהניים,

ת הוא י ר ב  בודאי נזקק לספרות העולם. אבל האופי של ספרות התרגום אצלנו מ

 כזה שמעיד על חוסר כל יהם לספרות המקור, חוסר כל אמונה שיש לנו נם יצירה

 מקורית. מה שנתברר שהוא טוב בשביל אחרים, מה שיש עליו גושפנקה של תנועה

 פוליטית מסוימת, מובטח הדבר שזה טוב גם בשבילנו. זוהי הדרך בה הלכו הוצאות״

 הספרים בארץ. הוצאת־הםפדים שלנו לא בחרה לה את הדרך הזאת, כי אם ראתה

 הכרה והובר. גדולה לעצמה לשים דגש חזק על היצירה הספרותית המקורית. וזה לא

 רק מתור השתתפות בצער של היוצר העברי המקורי שאץ דורש לו או שמעטים

 הדורשים לו ושאיננו יכול כלל לזכות לאותה תשומת־הלב ולאותה הקריאה המהירה

 והרבה כמו שישנה לספרות המתורגמת! כי אם מתוך הכרה עמוקה שאין היי־רוח

 אמיתיים לא־כוזבים, אם אין כבוד ואהבה למקור, אם אין רצון לאפשר למקור, גם

 כשהוא עוד צעיר ורד ודל, אפשרות מלאה להתגלות. ומשום כך תראו שבתוך

 הרשימה הזאת של עשרים וחמישה ספרים יש לא פחות מאשר מחצית ספרים

 מקוריים. אין זה מן הדברים הכבדים ביותר לחבר קטלוג של ספרים מתורגמים!

 יש הרבה קטלוגים בעולם, יש הרבה מאמרי רצנזיה על ספרים! אפשר לדעת איזה

 ספר יש לו הצלחה בעולם, על מה כתגו מבקרים טובים רצנזיות טובות. במצב

 הספרות שלנו, במרחק שישנו בין הקורא ובין היוצר, בחוסר הפופולריות של היוצר

 העברי, דרושים עקשנות ידועה, עוז־רוח ידוע כדי לאזרח את היוצר העברי הרציני

 בתור המפעלים הספרותיים וכדי ליצור קשרים בינו ובין הקורא. לא אגיד שכל

 מה שנמצא עכשיו בספרות העברית חשוב, גדול וטוב, הוכנס לרשימת הספדים של

 ״עם עובד״. נדמה לי שמותר לי להעיד שמה שהוכנס בשדה הספרות המקורית שייך

 לשורה הראשונה של הספרות העברית בימינו! ועל כמה וכמה דברים אפשר לומר

 שזה שייר לתקוות הספרות העברית בימינו.
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 מלים אחדות על םפרים שבחרנו אותם לתרגום. אוכל לומר שהרבה יותר

 מסה שהכנסנו כאן היה לפנינו בזמן שחשבנו והכינונו וטיפלנו בדבר זה. כמעט אץ

 פה ספר אחד מתורגם, שלא היה בו נוסף לחשבון של השם הטוב של הספר והסופר

 בספרות העולם גם ערכו בשבילנו, בשביל הפרובלימות המיוחדות שלנו, בשביל

 חינוך הקורא שלנו. ואקח לדוגמה ספרים פוליטיים אחדים, למשל, את האוטוביוגרפיה

 של ננדי. ספד זה נוגע לנו מכמה בחינות. יש לי קריטריון אחד פשוט: זהו

 ספר נוח וקל לקריאה. ספר חשוב שהקורא לא ירוץ בו לא יוכל לבוא בחשבון

 בשבילנו. אין אנו הוצאה אקדמית המדפיסה דברים מפני שהמחבר הוא חשוב מאד.

 על הכבוד הזה, שיאמרו שיש לנו ספרים חשובים שאין הקורא מבין אותם, אני מ!תר,

 על כל פנים, לפי שעה אני מנתר. הספר הזה הוא קודם כל םסר־קריאה משובח.

 זהו ספר הדן על נושא שכולנו רוצים להכירו, על אחד הנושאים התשוביס של

 מדיניות העולם וגם על אחד הנושאים החשובים של תרבות העולם.

 ספד של אחד העמים הקדמונים שיש לו חיים רוחניים מפותחים ותוססים

 מאד, — אנו רואים זאת לסי הסימנים של טגודי ושל גנדי — אשר מתחיל

 לחדור ולהשפיע על ספרות העולם. נוסף לזה גם ספר אנושי גדול, םפר־אמת גדול

 בספרות העולם. לא במקרה נקרא הספר: ״נפתולי עם האמת״ ן זחו ספר של וידוי

 גדול, וידוי אמת אמיצה. זה אינו ספר פוליטי במובן המקובל שיש עליו גושפנקה,

 שמתאים בדיוק לפרוגרמה של המשטר הסוציאליסטי. בין אם ננדי הוא סוציאליסט

 או אינו סוציאליסט, הוא אחד האנשים הגדולים המשנים את סדרי העולם, אחד

 המחנכים הגדולים של העולם בימינו. ומשום כד ראינו צויר להכניס את האוטוביוגרפיה

 שלו לתור שורת הספרים שלנו.

 והנה, למשל, ספר שני מספרות העולם, ספדו של םילונה: ביודםפר לדיקטטורים.

 םילונח — אדם שעבר עליו לא מעט! אחד מראשי הקומוניסטים באיטליה« הוא גדל

 מתור הכפר, מתור אכרים פשוטים. מי שקרא את ״פונטמרה״ בודאי יודע את

 הסביבה בה גדל םילונה. הוא לא הסתפק בדבר הזה להיות עובד בלתי לגלי

 באיטליה ואיש פעיל בחוגי הקומוניסטים האיטלקיים. מספר לספר גבר ועלה כשרונו

 האמנותי וגם התעמקה הפרובליסטיקה שלו והוא התגלה כאיש מצפון, כאיש מחשבה

 גדולה, כאיש אמת, ולא נשאר קשור לסביבה בה גדל. והספר הזה, ״בית־םסר לדיקט־

 טורים״, זה אחד מספרי החכמה של הדוד הזה, ספר של ניסוח הפסיכולוגיה של

B B1דיקטטורה לא כאיש המפלגה, לא כאיען סול איזה איגםומיט י* *BWM 
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 שיודע גם לרסן את הרגש ואת המרירות שלו, ובצורה של הומור ואירוניה יודע

 להסביר את כל הפדובלימטיקה של המשטר הדיקטטורי בימינו.

 ודוגמה שלישית מספרי התרגום — ספדו של ארטור רוזנברג: הרפובליקה

׳:  הגרמנית, לידתה ושקיעתה. הקורא העברי מכיר אותו לפי ספר שיצא בהוצאת ״חברה,

 ,,תולדות הבולשביזם״. זהו אחד ההיסטוריונים חחשובים בדודנו > הוא היה אמנם על

 פי מקצועו היסטוריון של התקופות הקודמות, אבל בשנים האחרונות התגלה כהים־

 טודיון של הדור הזה. אף הוא אדם שעבר עליו לא מעט. הוא היה פרופסור

 להיסטוריה והצטרף למהפכה והלד יחד עם ליבקנכט ורוזה לוכםמבורג בדרך

 הקומוניסטים לרוסיה והכיר את הדברים ממקורותיהם הראשונים. לאחר תקופה של

 ערעור ושחרור נעשה היסטוריון רציני ביותר של גרמניה עד נצחון ההיטלריזם.

 מתוך הםפריה הסוציולוגית אני מפנה תשומת־לב לספרו של יעקב לשצ׳ינםקי

 על היהודים במדינת הםוביטים בעבר ובהווה. בכלל, הסוציולוגיה היהודית היא עד

 היום הזה מדע הנמצא בחיתוליו. בעצם בכל הספרות ובכל האינטליגנציה היהודית

 ישנם לכל היותר 3—4 אנשים שפיתחו את המדע הזה כמדע רציני: ידידנו רופין,

 שקב לשצ׳ינםקי, ד״ר טרטקובר, סטטיםטיקאי רציני מאד. על כל פנים חבר קטן

 מאד של אנשים שהביט על ההווה היהודי כעל נושא לחקירה רצינית, לא

 לתעמולה, לא לחשבונות המפלגתיים, כי אם לשם לימוד הדבר. ואפשר לאמור

 שבמובן ידוע הראשון שמנעוריו הקדיש את עצמו תחת השפעת הציונות לחקירת

 הכלכלה היהודית היה יעקב לשצ׳ינםקי. והנה הספר הזה הוא אולי הנסיון הרציני

 הראשון לתת לנו מושג על יהודים שמעבר לסמבטיון — אפשר לומר כמעט — על

 חיי מיליונים יהודים אשד את חייהם אין אנו יודעים, מלבד אחדים שבאו משם

 וראו דברים ויודעים אותם. זהו נםיון ראשון של ספר אינפורמטיבי המנסה לסכם

 את גודל היהודים ברוסיה במשך עשרים השנה. חשבנו שיש חשיבות מדובה לתיבוכנו

 היהודי בספר הזה הניגש לחיים היהודיים לא באמת־מידה של פולמוס או של כרוניקה

 של רגע, כי אם מבחינה מדעית.

 בין הספרים המתורגמים אני רוצה להפנות את תשומת־לבכם לספר שהוא

׳ של לין־יוטנג. זהו סופר שעלה בשנים  וגם מחברו אינם ידועים אצלנו: ״רגע בפקין,

 האחרונות בסין ואשר זכה להכרה גדולה בעולם. הספד הזה מנסה לחעביד לפנינו

 ארבעים שנות היסטוריה של סין עד המלחמה האחרונה שלה ביכולת אמנותית

 גדולה מאד.
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 חפצתי להפנות את תשומת־לבכם לחלק העברי המקורי שאיבו שייך לספרות היפה.

 ברשימה הזאת יש לנו שבעה סופרים עבריים. יש בה מקום מיוחד לביקורת הספרות

 העברית: סיכמן, שטיינמן וקריב. יש לנו צויד רב בביקורת לספרות העברית,

 בהתעמקות וחדירה בספרות העברית. אני מקווה ששלושת הספדים הללו, שיש בהם

 מחשבה מסוימת ותכנית מסוימת, ימלאו את התפקיד הזה. בספרו של פיכמן תמצאו

ר ועד הזז! תמצאו שם הערכה של מבקר ת ב  ביקורת על הספרות הצעירה ביותר מ

 בצורה מסודרת ומקובצת. הספד הוא במובן ידוע מורזדדרד לקורא העברי בספרות

 העברית החדשה. יש לנו כמה ספרי ביקורת, אבל אלה הם או תולדות הספרות או

 ספרים הדנים בדורות הקודמים« בעצם כמעט שאין ביקורת עברית המלווה באופן

 שיטתי את הסופר היוצר של תקופתנו אנו. וספרו של פיכמן הוא הנסיון לעשות זאת.

 כן גם קובץ המאמרים של שטיינמן בענין הספרות. זהו, לפי הכרתי העמוקה, אהד

 הספרים היפים על היוצרים העברים, ספר של אדם שבא מתור היצירה הספרותית

 ורואת, דן, מתנכח ומדיין עם שאר היוצרים בספרות העברית.

 בשטח הספרות העולמית הלכנו קודם כל בדיד של מתן ק^םיקים, כמובן,

 מתוך התאמה לפרובלימות של זמננו ולהבנה של הקורא של זמננו. מתוך בחינה

 זו ניתנו טולםטוי, םטנדל — ובמובן ידוע, אפשר לומר, הסופר הסיבי הצעיר אשר

 הזכרתי קודם — שהם שייכים כולם לספרות העולם המוסכמת. זה נעשה מתוך

 רצון להכניס לספרות העברית דברים שיש בהם משום ערכי-יםוד. מאייד גיסא, בודאי

 חשוב מפעם לפעם לנסות לתת גם ספרים שהם בני הזמן, בין שערכם האמנותי גדול

 או לא כל כד גדול; יש בהם משום גילוי יריעות של ימינו שאינן ניתנות על בקלה.

 ועל סוג זה אני מונה, למשל, את ספרו של םילונה: ,,בית־הםםר לדיקטטורים״,

 הדן בגילוי הפרובלימות של זמננו, את ספרו של ז׳ן ולטין, שהוא גם כן ספר של

 חיים תוססים של השנים האחרונות: ספר קשה מאד, ספר איום ונורא, אבל הוא

 מגלה לנו יריעות חיים בצורח שכל עמוד ועמוד מעיד על כנותן.

 ועכשיו מלים אחדות על הםפריה השניה, ספרית ״שתרות׳. הספרות העברית

 זקוקה אולי לספרות נוער יותר מאשר לכל דבר אחר, עם כל חחשיבות והצורר

 שיש לבו בספר. אולי הפרובלימה של הילד הגדל בארץ והבוער, שאפקו מוכרח

 להישאר מצומצם כל זמן שספרות הבוער היא מצומצמת כל כד, היא אחת הפרובלימות
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 החינוכיות הגדולות. ואחרי כל המפעלים שיש לנו בבתי-ספר, בסמינרים של מורים,

 באוניברסיטה, עדיין לא זכתה ספרות הנוער לתשומת־לב מספיקה. אם לגבי הספרות

 לגדולים יש מוםד־ביאליק, ישנם פרסים לסופרים, הרי הספרות לנוער נתונה עדיץ

 בידי מורים מתנדבים ובידי הוצאוודםסרים מסחריות. משום כד ראינו צויד להקדיש

 תשומת־לב מרובד. לספרות לנוער, כמפעל חינוכי שהספרים הנתונים בו עוברים

 בחינה מדוקדקת, לא כהוצאתיםפרים מקרית, כי אם כהוצאת־םסרים שנוצרה על־ידי

 ההסתדרות והיא מוכרחה להיות הוצאה שבה מנשבת רוח חלוצית, גם במובן היהודי

 הארץ-ישראלי, גם במובן ההשכלה, גם במובן היחס לשאלות העם. אץ זאת הוצאת-

 ספרים מתוקה או ד״וצאת־ספרים פרופגנדיםטית לילדים אשד תכנים אותם לכנפי

 השכינה! זאת צריכה להיות הוצאת־ספרים מחנכת הנותנת גם השכלה וגם הבנת

 האמת.

 כשם שבספריה הגדולה שלנו העמדנו לנו לעיקרון לא רק ליהנות מאוצרות

 התרגום, כי אם לטפח את המקור, כד בספרות הנועד נקדיש תשומת־לב מרובה מאד

 לטיפוח המקור, לגילוי כשרונות צעירים, לחיים היהודיים בארץ ובגולה בהווה

 ובעבר, למען העמידם במקום מכובד בתור העבודה החינוכית.

 אמנה פה רק את החלק המקורי של ספרות הנוער. יש פה יומנים של אלכסנדר

 זייד, סיפורים של הזואולוג אהרוני, שרבים מכם מכירים אותו, דברים יקרים מעולם

 של חיות מאת פישקו, רשימות מטבע ארץ־ישראל של איטה פקטורית, סיפור חייו של

 ביאליק על ידי סיכמן. אני מניח שכמה מן הדברים האלה אינם דברים רק לנוער והם

 יהיו טובים גם לגדולים, כי הקריטריון שלי הוא כי מה שאינו טוב לילדים אינו

 טוב גם לגדולים, ומה שטוב לילדים טוב גם לגדולים. יש בספריה זו הלק ארץ״

 ישראלי המספר על טבע, הכרת הטבע וכיבוש הטבע! והוקדשה בה תשומת־לב מרובה

 לשדשים בעם היהודי בעבר ובהווה: סיפוריו של קומפרט, מספר יהודי גדול מלפני

 60—70 שנה באירופה, או סיפורו של ינסן מחיי הגיטו היהודיים. ומאחד, גם דברים

 מן ההווה האחרון שלנו, כמו, למשל, סיפור מחיי החלוצים, שניתן בפעם הראשונה

 לילד הארצישראלי, בשם: ,,חלוצים באו לעיירה״, או סיפור של ברכה קבס שהוא

 כולו פרי ההווה שלנו עכשיו: המלחמה, ההתנדבות, ההעפלה.

 אני רוצה לומר מתור נסיוני שבחירת ספרות לילדים בעברית אינה מן

 הדברים הקלים. יש אנשים הסבורים ודאי שקשה מאד להוציא ספריה של סופרים

 גדולים, משובחים ומפורסמים, אבל ספרות ילדים מתגלנלת בכל הוצות. אבל כל
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ה  מי שהוא קצת קרוב לדבר זה, יודע שיצירת םםרות ילדים שיש בה משקל ויש נ

 כשרון, ושאין רק ממלאים בה מספד עמודים באותיות גדולות, זה תפקיד קשה מאד.

ל מי שבודק ורואה מה שבעשה בספרות הילדים בארץ, כמה יש בה מן העשיה  נ

 ביד וכמה מעט מהרוח היוצרת, ית&לא דאגות רבות.

 איני יודע אם יש צורר להרבות מלים גם בדבר כתבי תנועת העבודה. איני

 יודע אם לספרים הנתונים של תנועת העבודה יש הרבה קוראים המחכים להם.

 אינני יודע אם זה מבחינח מסחרית עסק טוב ו לא אוכל לומר שאלה ספרים שיש

 להם קריאה טובה. אבל בשביל ההוצאה שלנו הענף הזה איננו ענף

 מקרי של עבודה, כי אם ענף יסודי. ועוד יותר: אני רואה קושי רב

 ביצירת הםםריה הזאת. צייד להתגבר על הרבח מושגים שטחיים ומוסכמים של

 הביקורת שלנו ושל הביקורת בכלל. אי אפשר לאמור שחקורא מתיחם בכבוד

 גדול לסופר שלו. אינני מתכוון למה שכותבים בנקרולוגים! אני מתכוון אל יחם

 של אמון אל הסופר שלנו כמו שישנו יחם אל סופרים מאומות העולם. עדיין הסתפקנו

 בהוצאת עזבונות ולא הוצאנו ספרים בהייהם של האנשים. מבחינת חיניד התנועה,

 ולא רק במובן הצר של המלה, כי אם במובן חרחב ביותר של המלה הזאת, הרי

 הספרות הזאת היא אחד מעמודי היסוד של עבודה תנועתית. מתור חוסר עבודת

 כינום םינתיטית במשד שנים והסתפקות בספרות השימושית: ,,הפועל הצעיר״,

 ״קונטרס״, ״דבר״ וכר, הפסדנו הרבה מאד מבחינת המגע הקרוב של הקורא עם

 הנכסים שתנועתו יצרה! וחדבר בא מתוך חוסר הבנה שהדברים האלה אינם צריכים

 לחכות ליובל ולאהר מות, פי אם יש צורך שיופיעו בצורה שיטתית באופן מקובץ

 ומוגש לקורא כהוגן.

 מובן מאליו, שגם הגשת הדברים האלה לקורא איננה שאלה פשוטה. לעשות

 אוסף כתבים של משוררים או סופדים גדולים זה דבר קל מאד. אבל לגבי אוסף

 דברים פובליציסטיים שכותביהם אין להם פרסנםיה להיות כותבים מוסכמים, הרי

 השאלה: כיצד מוגשים הדברים לקורא, זוהי שאלה חשובה מאד. וכמה נםיונות

 מוכיהים את הקשיים ואת הכשלונות שהיו בזה.

 הרשימה שנתנו בפרוספקט היא רשימה קטנה למדי, אם כי לא קל

 להגשים אותה וזה דורש עבודה מרובה. אין לי שום ספק שאנו נצטרך

 לעזרת ידידים, שהם יפזרו הרבה משפטים מוקדמים בענין זה, כדי שהספרים

 הללו יתקבלו אצל הקורא כראוי להם. הבאתי עכשיו לדפוס ספר אחד: ״כתבי
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 שלמה לביא״, והוא עומד להיגמר בקרוב בדפוס. בקרב סופרים מוסכמים, מקבלי

 פרם ביאליק, לביא לא ןמנה — זאת ידעתי מראש, כאשר ניגשתי לדבר זה. אף על

 פי כן מתוך העבודה נשמתי מכל עמוד ועמוד את אוירת המחשבה היוצרת של

 הוגה ופועל ארצישראלי. ואמרתי בלבי: במידה שמגיעה בקיאותי בספרות הםוציא•

 ליםםית העולמית, אינני מכיר הרבה תנועות פועלים שהפועלים בתוכם יצרו כרך

 פובליציסטי כל כד גרעיני וכל כד מקורי, כל כר פדי החניות שלנו ובעל משקל

 כזה כמו כתביו של לביא. אי אפשר להבדיל את היצירה המשקית הקיבוצית הגדולה

 מאישיותו של לביא ומכתיבתו של לביא. יש כאן כמח רעיונות חשובים ממלחמתנו

 המדינית, למשל, במאמרו של לביא נגד הקומוניסטים או דברים דומים, שחם באמת

 גרעינים חשובים של המחשבה שלו, של הביטוי שלו, של הטמפרמנט שלו ושל

 גישתו לחיים. אני יודע שבשביל להסביר לקורא שלנו ששלמה לביא הוא סופר

 חשוב, שדבורה דיין היא סופרת חשובה, נצטיד הרבה לטרוח ולעמול, כי זה לא נכנם

 למסגרת המושג של פובליציסט ושל סופר מוסכם בעולם, הראוי שספריו יעמדו

 בארון. נצטיד להילחם עם המושגים המקובלים האלה והוצאודהםסרים ההסתדרותית

 תצטרך לתת כרכים אחדים של אלה ששום איש לא הכיר בהם פובליציסטים טובים

 וגדולים ולגבש את חגבישים חללו של חמחשבה ושל ההויד. של הפועל הארץ-

 ישראלי.

 בעצם, הגדרתי את מה שעומד בפרוספקט הראשון של הוצאת־הםפרים שלנו.

 לא גיליתי לכם את הכל וגם אינני מתכוון לגלות לכם את הכל עכשיו* זה יותר

 בריא לענין ויותר בריא לי, אם לא אדבר עכשיו על כמה וכמה דברים שאני מניח

 שההוצאה במידה שכנפיה קצת תתגברנה תעיז לתתם.

 אנו חייבים לדאות את עצמנו כמו בהרבה ענינים אחרים כדפרזנטציה של

 הכוח היוצר של האומה; לא שמישהו נתן לנו מנדט בשטח זה. איש לא הכריז על

 הסתדרות הפועלים חחקלאים שהיא הקולוניזטורית של ארץ-ישראל, אד בעובדה היא

 נעשתה לא רק הסתדרות של מעשים חלוציים, כי אם למעשה לנציג המלא ביותר

 של כוח היצירה המישב של האדם היהודי. ואני חושב, שכשם שבתחיית הלשון הפך

 הפועל העברי לנושא העיקרי של תחיית הלשון העברית, וכשם שבהגנה עברית

 הפד הפועל העברי לנושא העיקרי של ההתגוננות העברית וגם לגבי הניד! מדינית
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 ציונית נעשה הפועל הנושא האמיתי של האקטיביות המדינית הציונית, כך, לדעתי, אין

ר אחרת, — וזהו הכרח פנימי, לא כדי לצאת ידי חובה כלפי מישהו, של  לנו די

 הפועל העברי בארץ, אם הוא רוצה לחיות חיים תרבותיים, אם הוא רוצה שתנועתו

 תעשיר את נפשו, אם הוא דואג לילדו, — אלא להיות הנושא ליצירת התרבות

 העברית המוכרח להעמיס על עצמו גם מבחינח חמרית עול כבד ורציני. אם

 הפועל רוצה שהילד שלו לא יחיה בפרובינציה חסרת תרבות, אם הוא רואה צורו

 לעצמו לבוא במגע רציני עם העולם לא רק דרד פירורים של עתונות, הוא

 מוכרח מתוך דאגד, לעצמו, מתיר בחינת עולמו האינדיבידואלי, מתוך בחינת כנפים

 ואסקים של תנועה, להירתם לעול חיים תרבותיים גדולים ועשירים יותר. אם הפועל

 הארץ-ישראלי יראה בזה את המפעל שלו, אז יהיה אומץ לב לתנועה להפליג אל

 שדות כאלה ששום תנועת פועלים אחרת לא עסקה בדברים כאלה. הרבה תנועות

 פועלים אינן עושות הרבה, מלבד קונטרסים וחוברות של פרופגנדה, ומםתפקות בזה

 שהעולם יצר בשבילן, וגם מזה לוקחות מעט. אנו לא נוכל להיות במצב כזה, אנו

 לא נוכל לקחת הרבה ספרים מן המוכן, אנו לא נוכל לסמור תמיד על ספר

 מתורגם שהוא םפד־קריאה טוב או רומן טוב או ספר היסטוריה טוב.

 יש כמה וכמה ספרים שאנו נצטיד ליצור אותם, שאנו נצטיד לעורר בנו את כוח

 היצירה. לשם כד נצטיד לקרוא הרבה ספרים ולמצות אותם בכדי לעשות בשבילנו

 ספר אחד שהוא תמצית אותם הספרים. אתם יודעים שאנו כותבים לא בשביל

 אנשים היושבים באוניברסיטאות, שכל ימיהם עוסקים בקריאת ספרים. הספר שלנו.

 הספר לפועל, מחייב צמצום, גיוון, מועט המחזיק את המרובה, ספריה מבוררת מאד.

 מתור השיטה הזאת של יצירת ספרים, הזכרתי לדוגמה ספד אחד, ספר המדינה > בשטח

 עניני העולם, בשטח ההיסטוריה העולמית, בשטח הסוציאליזם — שם לא תהיה

 לנו דרך אחרת, אלא לעשות מתור הרבה ספרים טובים ספד אחד משובח. שיטה

 זו של אנתולוגיות, של סיכומים ומיצוי ספרים רבים תתפוס בודאי מקום גדול

 בהוצאה שלנו.

 יכולתי לקרוא לכם רשימה של ספרים שאנחנו מתכוננים לטפל בהם. אני הושש

 שדבר זה יבהיל אתכם מאד. אומר רק שאני רואה לפני מספר של ספרים שהם צריכים

 לתת לקורא שלנו מד. שהוא יכול להשיג על ידי קריאה של הרבה שנים. או, למשל,

 לגבי הספרות העברית — איד לעשות שהספרות העברית, הפובליציסטיקה העברית

 של דורות תינתן לקורא המודרני, לקורא הרוכש לו את העברית כאשר הוא כבר
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 בגיל מבוגר, במספר ספרים שהוא יוכל מיד לגשת למעמקי הספרות העברית. השאלה

 היא חמורה והיא עדיץ לא נפתרה. בפינה אחת נתן לנו ביאליק את ״ספר האגדה״

 וכל אחד יכול לדעת מה שיהודים במשד מאות שנים למדו על ידי דפדוף גוילים

 רבים. הדברים האלה נחוצים לגבי כמה שטחים של הספרות העברית, של ההיסטוריה

 העברית. האם יש לנו ספד אחד שהוא יהיה ספר על עליה שניה, שהעולה ההדש

 והצעיר יוכל להתמזג בנפשו עם החיים הנפשיים של העליה השניה, לא על ידי

 זה שנשלח אותו שיקרא את ״הפועל הצעיר״ ואת ה״קונטרם״, כי אם שיוכל

 לקבל את דמות העליה השניה מתוך ספר אחד ? יתכן שפעם יבוא יוצר טוב ויכתוב

 רומן טוב שהוא יטשטש ויאסיל על כל מה שנכתב עד עכשיו. אבל עד שיבוא היוצר

 הזה אנו חייבים להכין בשבילו את חחומר הזה, כדי שחלוץ שבא לארץ ולמד עברית

 יוכל מתיר הםםר למצוא את תמצית הדברים שהוא רוצה לדעת אותם.

 ודוגמה שניה: כל בנין הארץ שקדם לנו, נאמר: ביל׳יו, זה בשביל רבים

 מהאנשים בארץ שם פלבד! יודעים שיש דבר כזה, מישהו קרא חוברת בענץ זה, אבל

 זה אינו דבר חי. כל ההיסטוריוגרפיה של הספרות לא נתנה לקורא העברי ספר אחד

 אשר בו תהיינה מאוחדות גם היסטוריה, גם יצירד. ספרותית וגם מחשבה פובליציסטית,

 שבו ימצא את תולדותיו והייו של הדור הראשון של בנין הארץ והעליה החלוצית.

 ואותו הדבר גם בשדה ההשכלה הסוציאליסטית. האם אין צויד לאפשר לקורא

 הרציני לא איזו חוברת תעמולה המדברת על סוציאליזם, כי אם מספר כרכים מצומצם

 שיוכל לקבל מהם את הירושה הרוחנית הגדולה של המחשבה הסוציאליסטית במשד

 דורות אחדים ויוכל לקרוא אותה בצורה מרוכזת, מסודרת, תכניתית ויוכל להרגיש

 שהוא מקבל בעברית דבר יסודי ז

 השיטה הזאת, שאני מגלה לכס עכשיו את אסם קצה, לתת ססדיח מיוחדת כזאת

 שבעשרות אחדות של כרכים במשד שנים תתן לקורא שלנו יכולת של השכלה רחבה,

 השכלה עברית והשכלה סוציאליסטית, ובצורה מרוכזת, עדוכח ומסודרת — זאת אחת

 המגמות הגדולות של ההוצאה, שאנו עוד לפי שעה איננו מכריזים עליה, מפני שאנו

 עוסקים עוד בעבודות הכנה אליה.

 אותו דבר גם לגבי הספרות העברית. בכל אומה תרבותית מוציאים כתבי

 הקלםיקים והסופרים שזכו למקום חשוב בתרבות האומה בצורה קלה וזולה, והקורא

 יכול על נקלה להתיחד עם המשורר שלו. אצלנו המצב הוא אחד לגמרי. והנה יהיה

 תפקיד גדול להוצאה שלנו להחיות סופרים רבים חשובים, נשכחים למחצה או לגמרי,
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 ולתת לקורא בצורת םםריה ק?םית עברית, שבמספר עשרות של כרכים יוכל לומר

 האדם: פה מרוכז מיטב הספרות העברית.

 לפנינו תעמוד גם שאלה גדולה של ספרי שימוש במובן הרחב ביותר, לא רק

 מלונים, אנציקלופדיות, כי אם גם ספדי לימוד. תנועת העבודה כמעט אין לה ספרי

 לימוד משלה ן עם כל הרשת של בתי״הםפד שלה, עם כל העבודה הגדולה שנעשתה

 במשד שנים, עדיין לא נוצרה ספרות לימוד מותאמת לצרכי בית־הםסר שלנו• אץ זה

 קל ואין זה פשוט לעשות זאת, אבל זאת תהיה אחת מדאגות ההוצאה.

 קיימת גם שאלה מיוחדת של טיפוח ספרות במדעי הטבע ובחקלאות, בץ שהיא

 תהיח מיתאמת לחינוד הדור הצעיר ובין שתהיה מותאמת לצורר האדם המבוגר

 החקלאי. אני עומד עכשיו במשא־ומתן עם קבוצת מלומדים חשובים באוניברסיטה

 העברית, בדבר הוצאת רבעון מוקדש למדעי הטבע, שיוכל לעמוד על

 הגובה של המדע בימינו ויוכל להישלח לכל מוסד מדעי בעולם. אני מקווה שמשא•

 ומתן זה יסתיים ואנו נוכל ליצור בעברית במה להשכלה טבעית שהיא כל כד נמצאת

 אצלנו במצב רע. המצב של היום מביא לידי כד שאותם האנשים המעטים שיש להם

 אפשרות לפרסם דברים בעברית ממילא רואים כיום את עתידם המדעי בעתונות

 לועזית ומשתדלים להדור לספרות הלועזית. על ידי הקמת ספריה כזאת למדעי

 הטבע ורבעון מדעי טוב למדעי הטבע יתרכז בודאי, אני מקווה, סביב ההסתדרות

 קומץ אנשי־מדע חשובים ממדרגה גבוהה מאד שיש להם זיקה עמוקה ללשון העברית

 ולספרות העברית.

 לסי שעה אני מסתפק באמור. לא מפני שבזה מתמצות הפרובלימות של

 הוצאת־הםסרים הדרושה עכשיו לעם, כי אם מפני שברצוננו קודם כל להגיש לקהל

 את התכניות הראשונות, ובינתים אנו עוסקים בעבודת הכנות של התכניות האחרות.

 אני יודע ומרניש כל הזמן, כאשר אני בא לדבר בענינים אלה וכאשר אני עוסק

 בהם, את הסתירה הנפשית בין הריהגעש שעליו אנו עכשיו חיים ובין התכניות

 הללו שהן מתכוונות לא לשבוע או חודש או חדשיים, כי אם לעבודה של שנים.

 אבל אני חושב שבזה אני רק נאמן לרוח תנועתנו, שהיא איננה מתעלמת

 מהסכנות, אבל יהד עם זה היא בשעת סכנה ובשעת עמידה מול אויב איננה חדלה

 לטוות את חשבון הימים הבאים ואינה הדלה להאמין, בין שהיא מכריזה על אמונתה

 ובין שהיא שותקת, שלא לחינם עמלנו עד עכשיו ולא לחינם עמלים אנו עכשיו.

 וסוף סוף אגו גס בתור הימים האלה איננו חדלים לטוות אה החומ ?ידחו!
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 על ״עפ עובד״

 (בשיחת חברים, כ״א באייר תשיג, 26.5.1943. נדפס ב״קוגטדם״, אחרי מות בדל,

 י׳־י״א (ש׳׳צ־שצ׳יא), ב׳ באלול תש״ד)

 אנסה להסביר לידידים כיצד אבי רואה את ענין ״עם עובד״. אם לבקר אח

/ צייד קודם כל לראות מהו ״עם עובד״ מבחיבת מפעל הסתדרותי. היש ,  .עם עובד

 בו הידוש או אין, ההכבים דבר־מה או לא? יתכן שהוא מגשים לא טוב, יתכן

 שהתרגומים איבם כהוגן, אבל בתור מפעל — היש בו חידוש או אץ ז

. ההסתדרות קיימת הרבה שנים, וההסתדרות ם ו צ  אבי אומר: יש בו ח י ד ן־ ש ע

 היא בדרך כלל ארגון י 1 לו יחם לתרבות, שיש לו יחם לעברית, שיש לו יחם

 להשכלת העם. אב* רהםתדרות, אשר קיבלה על עצמה אחריות להרבה דברים

 חשובים בארץ — לא קיבלח על עצמח אחריות לגורל הםםרות העברית.

ת ו י ר ח  ואבי אומר: ״עם עובד׳ זהו החידוש הגדול שבו, זהו הרצון לקבל א

. מה עושה ״םולל־בובה״ז — ו״םולל־בובה״ הוא ת י ר ב ע ת ה ו ר פ ס ל ה ר ו ג  ל

 מפעל מאד הסתדרותי, מאד פועלי — הוא לא דק בובה בתים לפועלים: ״םולל־בובה״

 תפקידו לבבות את אדץ-ישראל. הוא בודאי איבו בובה עוד את ארץ-ישדאל, הוא לפי

 שעה בובה רק את קדית־חיים ואוידודרומים, אבל הוא הולד לבבות את ארץ־ישראל —

 זוהי המטרה שלו. אבי אומר: ״עם * בד״ זהו בםיון ראשון למצוא גואל לספרות

 העברית, — לא מצנט־ס ־"א מר״ל פרטי, לא כנופיה, לא אסכולה מיוחדת המעוביבת

. בודאי, ל עם ת ש ו ר פ  בעצמה — גואל שמטרתו לבנות את ד. יל; ת בתור ס

 ספרות של עם אינה יכולה להיות בימ נ׳ אלא ספרות המתחשבת עם הפועל, היונקת

 מהפועל, הרואה אותו לפניה. אבל םפרויז שהראה לפניה רק את הפועלים, נםיון

 כזה להעמיד את התרבות של הפועל על הפו עליות שלו — מזיק קודם כל לפועל

 עצמו. כמו ש״א שניידער איז געגליכן צו א מענשך כן גם הפועל הוא ״געגליכן צו

 א מעבשך — יש לו צרכים אנושיים, גם של שירה, גם של ספרות, גם של מדע.

 כמובן, זה סקשה על המצב. ו״עם עובד״ יכול להגשים את הפרוגרמה שלו רק

 גמשד זמן ארור.
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 הישוב בארץ-ישראל מחולק בעצם לגבי ״עם עובד״ לשני חלקים: יש חצי

 מיליון יהודים, הבאים בחשבון להיות קוראים ב״עם עובד״, ויש, נאסר, שלוש מאות,

 ארבע מאות אנשים, שהם עסקנים, סופדים, פובליציסטים, מתרגמים, ציירים! להם

 יש חשבון שלחם עם ,,עם עובד״, — חשבונות ידידותיים וחשבונות לא ידידותיים,

 ובחשבונות אלה יש אולי הערות צודקות. לא אהיח מוכן לראות את ״עם עובד״

 בעיני כל אחד מאותם שלוש מאות, ארבע מאות איש, שלהם טענות ל״עם עובד״. לחצי

 המיליון הזה — אינטרס של צרכן, לא של מגיש ״פרודוקציה״, לא של תובע הערכה

 אליו או יחסים אליו. אני יכול יפה להבין את הרגש של סופר המוצא, למשל, ש״עם

 עובד״ על ידי זה שלא הזמין אותו לעבודה — פגע בו. ואינני מוציא את עצמי

 מהכלל — גם אני אחד מהשלוש מאות. אבל אני מוכרח לפעמים לראות את הדברים

 לא רק בעיני שלוש מאות אלה.

 בילדותי, כשהייתי עוד מלא הערצה לכל אנשי הרוח, קראתי דבר שעשה עלי

 רושם גדול. קראתי במקום אחד אצל מיכיילובםקי, שיש שלושה סוגי אנשים שאצלם

 חוש האהבה העצמית מפותח יותר מאשר אצל שאר בני״אדם ואשר אינם חסשיים בדיונם

 מהחוש הזה, והם: סופדים, נואמים, שחקנים. לאמור: ישנו מין מעמד מיוחד הרואה

 את עניני הרוח לא דק כעניני רוח, אלא כמשהו גם מתוך מקומו הוא ברוח זו. ואני

 מבין זאת יפה מאד. אבל אי אפשר שמפעל כמו עתון או הוצאודםפרים או מפעל

 אמנותי יראה את עצמו תמיד בעיני איש הרואה אותו מתור אותה פינה שהוא נמצא

 בה. לי, למשל, לא היה שום תפקיד ב״דביר״, לא הוזמנתי להשתתף בו, אבל יחסי

 ל״דביר״ לא היה תלוי בזה, אם היה לי מקום ב״דביד״ או אם סיפק את צרכי כולם

 או לא. לי היה השוב ש״דביד״ הכנים לספרות העברית משהו שיש לו חשיבות.

 וכד גם מי שבא בתביעות ל״עם עובד״ צייד לדאות קודם כל מה ״עם עובד״

 מכנים לספרות העברית.

 ואומר מה צריך, לדעתי, ,,עם עובד״ לעשות. אני מעז לומר: יש רעיונות, אשר

 בזמנם היו פרוגרסיביים מאד, אבל פרוגרסיביות זהו מושג רלטיבי, המתחלף עם

 ההיסטוריה. היה פעם ויכוח מפורסם בספרות העברית: אחד־העם—בדדיציבםקי, צורך

 ויכולת, יהדות ואנושיות. אני חושב שמותר לנו לראות כבר את כל הויכוח הזה

 ראיה אחרת — לא של אחד־העם ולא של ברדיצ׳בםקי, כי אם ראיה היסטורית. או,

 למשל, הויכוח שעמד בו אהרנפרייז — אינני יודע מה עשה אהרנפרייז בזמנו לספרות

 העברית, אם צעקתו היה בה רצון לתת לצעיר חעברי לחיות את חייו בעברית. אבל
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 אני חושב שאותה תביעה אבד לה כבר ערכה. בזמן שפרישמן דיבד נגד ביאליק —

 לא גילה הבנה למה שעושה ביאליק בשבילנו. תביעותיו לתרגם את ״זרתוםטרא*
 — ד

 ואת טגורי היו השובות מאה אבל מה עושה ביאליק בשבילנו לא תפם. בינתים חל

 איזה שינוי. אנחנו חיים כבר שלושים שנה אחרי ויכוח זה וחיים בארץ־ישראל,

 ובינתים קרה משהו בעולם וקרה משהו בעם ישראל — האם אין זח מחייב בדיקה

 הדשה לגמרי של צרכי הספרות העברית וצרכינו הרוחניים ן

 אוסר קודם כל מה חשוב לי. הספרות, לדעתי, צריכה לספק לא את הצרכים

 המדומים או המוסכמים של קוראים. יתכן שצרכים מוסכמים של קוראים מספק במידה

 לא קטנה הרומן הזעיר. אצלנו קוראים הנערים את ספריית הבלש וקצת מתביישים בזה.

 אבל כשאתה נוסע.באנגליה בחברה מכובדת מאד אתה רואה כל אחד קורא ספרות

 בלשית. הדבר נחשב במובן ידוע ל״פשנייבל״ מאד ולמין סימן טוב לדיפלומטים

 ואנשי מדינה — רק בטלנים אינם קוראים ספרות בלשית. ויתכן שיבוא חוקר נפש

 ויאמר שהספרות הבלשית באנגליה ממלאה תפקידים גדולים בחיי הנפש של העם.

 לא קיבלתי על עצמי לספק מה שהקהל דורש, אלא מה שלפי הכרתי דרוש לקהל. ואני

 שואל: עם הנמצא במצב כזה שלנו, עם שבניו בעצמם אינם מכירים אותו, עם שבניו

 באים או מתהומות של קולטורה אםימילציונית, או מחוסר כל תרבות, עם אשר בשביל

 שאלותיו הוא, שאלותיו ההיוניות ביותר, אין לו פתרון, אין לו שום דבר מן המוכן,

 שום קמיע כזה — לא בשידה, לא בספרות, לא בפילוסופיה, לא בפוליטיקה — מה

 חייבים לעשות בוני הספרות של עם כזה, מה צריכים להיות תפקידיהם ?

 אין קל מאשר לבוא ולומר: אנחנו צריכים להכיר את העולם״ אד האומנם

 אשנב נחוץ לנו לעולם ? הדי אין לנו קידות! הלא התרבות שלנו היא תרבות של

 קולנוע — הקולנוע הוא קוסמופוליטי; הרי התרבות שלנו, של כל אחד ואחה הוא

 הרדיו — הרדיו הוא קוסמופוליטי. חלק גדול ביותר של הישוב קורא ספרות ועתונות

 לועזית, בכל מיני צורות. האם אלה אנשי עיירה, שצייד לפתוח בשבילם השכלה,

 או לספר להם שיש ניצ׳שה בעולם ז האם זו עכשיו הפרובלימה שלנו ז

 השקפות פוליטיות חשוב מאד לתת בזמנן. הוצאת ברושודות סוציאליסטיות

 באידיש לפני חמישים שנה — היתה מפעל כביד. תעריכו את הדבר הזה איד שתעריכו,

 אבל בשעתו התפרץ לעיירח דבר גדול. חוברת על דרויניזם — היודעים אתם מה

 זה היה ? — זאת היתד. ״קולטורה״. אבל אצלנו, האם הפרובלימה היסודית של אדם

 צעיר בארץ, הייתי אומר, הפרובלימה היסודית של סוציאליסט יהודי בארץ, של הינוד
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 תנועת הפועלים, היא ברגע זה, חלילה וחם, לא ״לסגר״ ו אני שואל זאת בלי כל

 חשבונות של התחרות עם מישהו• אד אם מדברים על בנין תרבות — צייד לשאול

 מסה זה מתחיל עכשיו, בתנאים שלנו.

 לא רק אנחנו, הרבה מאד עמים, אפילו עמים שאינם במצב טרגי כמונו במובן

 גוסני — נמצאים מבחינת רוחנית במצב עלוב מאד. יתכן שמחד יכתבו על כל עס

ך פ  קטן שיש לו הגדרה עצמית, ישמיעו לו קומפלימנטים, יזמינו אותו לכינוס ב

 קלוב או לכינוסים ברוסיה, יכתירוהו שבחים, יתנו לו אורדנים. אף על פי כן,

 התרבויות של עמים קטנים נדונות לכליה. כי מעולם לא היה העולם במצב כזה,

 שתרבויות כבירות בולעות את הכל, שיש לרשותן כל מיני אמצעים אשר אץ כלל

 לשער! הן דיקטטורות והן דמוקרטיות — לכולן אמצעים כבירים, וכולם תלויים בהן:

 אי אפשר בלי משרה, אי אפשר בלי עמדה מכובדת בחברה, אי אפשר בלי השכלה

 גדולה, אי אפשר בלי אמנות גדולה. שום עם קטן לא יתחרה אתן. אפילו עם שיש

 לו תנאים טובים — מדינה ושלטון ופקידות ומשרות. על אחת כמה וכמח אנחנו. האם

 עלינו לחשקיע את רוב כוחנו כדי ״לא לפגר״? — מה יהיה בכל זאת עלינו? א׳ ך

 נגדל ז איד נצמח ? האומנם מזה שנעםיק את הסופרים העברים בתרגומים תקום תרבות

 עברית? האפשר לסתור שאלות תרבות עברית על ידי מספר תרגומים? יהיה זה

 מצחיק אם תעשו אותי לאויב של תרגומים. זה מזכיר לי את הויכוח שחתנכחו עם

, — עשו את שטיינסן אויב למגע עם התרבות  שםיינמן לאחר ״צבר בלי קוצים,

 הגדולה... אבל אם בנו לא תהיה אותה אחבת עצמנו ואותו כבוד לעצמנו ואותח חרדה

 ליצירתנו, אם אנחנו לא נעשה — לנו מה יהיה? אולי יתרגמו לנו את כל כתבי

 םטלין, ואולי יהיו לנו קבצים של שירה אירופית, כמה דברים כשהם לעצמם חשובים

 או לא חשובים. אבל האם יהיה לנו לשם מה לומר לילד העברי שיהיה קשור

 לספרות העברית ? בשביל מה ? בשביל ספר, אשר כל צבר משכיל בעוד חמש־עשרה

 שנה, שבודאי ישלט בשפה אירופית אחת, יוכל לקרוא במקור, אלא שהוא ישלם מם

 לנו, יקרא את הםפר בתרגום עברי ? לשם מה יהיה קשור לספרות שהיא עצמה אינה

 נותנת לו כלום, ששיכתה זרה לו, שסיפור שלה הוא סיפור של עולם ישן, של עיירה

 שאץ לו ענין בה ? חאם למען ימלא חובה לאומית ויקרא את הרומן הרוסי או האנגלי

 בעברית? אני חושב שידידינו הטובים אינם מבינים את כל רצינות הפרובלימה של

 מצב התרבות ושל ״עם עובד״.

 אם יש מקור ואם יש טיפוח יסודי של המקור לכל גילוייו — חשונ מאד
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 התרגום הטוב, הוא דרוש לנו. ואף אז — תרגום טוב, מובהק, מותאם לעם עני.

 שאסור לו לבזבז הרבה נייר חינם. אבל אם אין מקור — תרגום למה לי ? משום כד

 אינני פוחד כלל להיות אדם שנם?ר בפני העולם ואינו יודע להעריד את כל הדברים

 החשובים והגדולים הללו. ואני אומר: הסתדרות פועלים הקשורה בארץ-ישראל זו לא

 בקשר של אמיגרנטים ושהיא צריכה בשביל ילדיה ובשביל עתידה תרבות עברית —

 חייבת לטפח את המקור העברי אפילו ב ק ר ב נ ו ת. לי היה יותר קל להופיע ברשימה

 עם פחות שמות מקוריים שלא יערערו עליהם, ואני יודע שיש שמות שמערערים

 עליהם — זה מערער על זקנים וזה מערער על צעירים, זה מערער על המקובל וזה

 מערער לא על המקובל. מה היה איכפת לי אילו הייתי נותן רשימה שאין עליה

 ערעור ז אבל בהכרה הלכתי בדיד שיערערו עליה.

 לגבי בחירת ספרים יש מין שיטה קלה מאד ונוחח מאד. יש דברים שלגבי

 דידם אין חשש שתעמוד לדין אם תתן אותם. אבל אני מוכן לעמוד לדין על דברים.

 יש פה, למשל, שני סופרים שאין להם עדיין עמדה בעולם הספרות: מלץ או הצעיר

 קדרי, שהדפיסו כבר כמה סיפורים, לא ביצרו להם עמדה. קשה היה לתת אותם. אם
- ד •

 החסרתי סופר מפורסם יתרעמו עלי, אבל מי ידרוש את דמם מידי ? אני הלכתי בדרד

 זו, מפני שאני מאמין שהספרות העברית לא נגמרה, שיש חתחלות צעירות, ואני

 מאמין שצריד לתת להן •אפשרות להתגלות, וכמו להכעיס, אני מאמין ששני הספרים

 הללו הם ספרים טובים.

 זוהי קודם כל הנחתי היסודית בכל השטח — בלטריםטיקה, מדע או פוליטיקה.
•.» •/ 

 עלינו חאחריות ליוצר העברי המקורי בכל גילוייו. יתכן שבזה יהיו רבים שיסכימו אתי,

 אבל גם אלה ישאלו אותי, מ י חיוצר העברי.

 בעניני בלטריםטיקה הרי ידוע כמה אצלנו הדעות מחולקות. אבל אקח, למשל,

 ענין כתבי תנועת העבודה — שמעתי פה דעה מאת אהרן רבינוביץ, שהיא דעה

 מתהלכת לא פחות מאשר הדעה של מ. אסף בענין העיירה. ואני מתאר לעצמי שהרבה

תו יש,  אנשים מכובדים חושבים: מה זה כתבי תנועת העבודה — האם זוהי ספרו

 כמובן, חובה לתנועה, יש לה יובלות של נפטרים — צריד לכנס את כתביהם. זו

 גמילות־חםד של אמת, ועל פי רוב עושים זאת לאחר המות. מי שיש לו זכות מיוחדת

 בתוכנו נותנים לו את הכבוד הזה.

 אני אינני גורם כד, ולא רק מטעמים תנועתיים, אלא לגופו של הדבר. פשוט

 מכאיב לי כאשר אני שומע זאת מפי סופרים מושבעים. שאצלם עולם הספרות מחולק
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 לסוגים מסוימים. היתד. תקוםה ש״מורה נבוכים״ גם כן היה םפר. הרי בשני הדירות

 האחרונים ספרות נקראת ״יופי״1. אנחנו חיים בזמן שפובליציסםיקה כמעט איננה

 ספרות. בתפיסה של דעות מוטעות כאלו לא רק אשם הקורא — אשם גס המטעה,

 גם הסופר. יתכן שהפובליציםט העברי בזמן זה אין לו אותה השיבות שהיתה

 ללילינבלום או לאחד־העם. אבל אני אינני משלים עם המצב הזה. בשבילי ספרות

 אינה מצטמצמת רק בחרוזים או בחרוזים לבנים, בסיפורים וברומן. גם הפובליציסטיקה

 זהו ענף די חשוב של הספרות. כשם שלא כל כותב שירים וסיפורים הוא סופר, ולא

 כל הכותב בצודה אמנותית יזכה לעולם הבא — אשר תבעו כאן מאתנו — כד גם

 בפובליציסטיקה לא קל כל כך להגיע למדרגה. יתכן שאיננו יודעים איפה הגדר יותר

 פרוצה, מפני שהיא פרוצה בכל ענפי הספרות שלנו. אבל אני נעלב מעומק הנפש

 מיחס זה לכתבי תנועת העבודה. אני קצת קרוב לענין ולמדתי מנםיוני, שלא קשה,

 למשל, לפובליציםט להודות בפלוני משורר, מה שאין כן לגבי דידיה להודות

 בפובליציםט שני. כילן שאני בעצמי שייך ל״פרנםה״ זו עלי לומר שאין ברשימה

 ספד אחד מכתבי תנועת העבודה אשר אין לי הכרה פנימית עמוקה שהוא ספר השוב

 שצריך לא לעמוד בארון, כי אם להיקרא. אם הספדים יקראו או לא יקראו — אינני

 יודע. זה תלוי גם בכם קצת ובאוירה שתינצר.

 לא הכנסתי כאן שום ספד מתור ידידות אישית. אני חשוד על קריאה מאד

 ביקרתית של דברים פובליציסטיים, והכנסתי אותם אחרי קריאה ביקרתית שלי.

 ואני רוצה לומר על ספר אחד העומד לצאת. שלמה לביא — האם בסופרים ימנה
T 

 חלקו ז מה זה שלמה לביא, איזה מין פובליציסט חוא זח ? אני חושב שספרו הוא

 אחד הספרים המקוריים ביותר בספרות העברית, ואני אומר: אחד הספרים המחוננים

 מאד, עם הרבה שאר־רוח, עם הדבח אומץ-מחשבה, עם דמיון יוצר. לא רק שהוא

 ספר בעל תוכן חשוב מבחינה תנועתית, מבחינת המפעל שלנו — יש בו אישיות

 ויש בו שירת נפש. אני יודע שאני הולד פה נגד הטעם של הרבה מאד אנשים. וזה

 כלל לא קשור אם אני מסכים עם לביא, אבל אני יודע שכאן חטיבה מקורית וחטיבה

 פועלית אמיתית, לא נושפנקאית. אנחנו מחפשים עכשיו מאד סוציאליזם גושפנקאי.

 אבל אני חושב שכל תנועת פועלים בעולם תהא גאה אם מתוכה יצא פועל הוגה

 ומחדש כמו לביא. אם חברים יקראו או לא — זה תלוי בהרבה דברים, אבל לא תלד

 1 ״בלטריםטיקה״, ספרות יפה.
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 בלביא, כלומר: יש ללביא כל השנםים להיות נקרא ונלמד ומבוקר. אך יתכן שבאוירה

 שלנו דבר זה יהיה כשלון ל״עם עובד״. זה יכול להיות. אני הולך לקראת כשלון מסוג

 זה, ואני הייתי יכול לומר דברים מסוג זה בצורה זו או אחרת לגבי הרבה ספרים

 שהכנסתי אותם בכתבי תנועת העבודה.

 וכאן אני רוצה לענות על הטענות שהשמיע נ. מתור רצון טוב וידידות

 למפעל — לשאלת מקום הסוציאליזם בספריה זו. בשבילי בכלל אין זו שאלה —

 בשבילי, למשל, לביא הוא סוציאליסט יותר טוב מרבים אחרים — מפני שעל ידי

 זה שיוצר כתב לכתחילה ספר בעברית, הסוציאליזם שלו אינו נעשה פחות בערכו

 מאשר אילו כתב אותו אםימילטור. אבל אני רוצה לנתה לעצמי, אלה הדורשים מאתנו

 סוציאליזם — למה הם מתכוונים ז
  ו

 בעצם, מערבבים כאן שתי דרישות. האחת — שהםםריה תהיה אקטואלית,

 בדוה הזמן, בדוה צרכי הזמן, שתסביר ענינים, תדובב ותתדיע, תשרת את השעה.

 דרישה אחרת היא: יסודות. ויש כאלה המעמידים יסודות מול השירות לזמן.

 ז., למשל, רוצה דוקא באנשים שכתבו בשביל חנצח. אני כשלעצמי כופר בזה

 שאנשים כותבים בשביל הנצח. אולי משודרים, אבל פובליציסטים, אפילו

 גדולי הסוציולוגים לא כתבו בשביל הנצח — הס כותבים בשביל הזמן.

 ויש מי שזוכה לנצח. אינני יודע מי מאתנו יכתוב את הרצנזיה על הנצה. אמר פעם

 ברנד בויכוה גדול שהיה בתנועת הפועלים בקשר לעברית: נשאיר זאת לקדוש-ברוד־

 הוא — הוא יכתוב רצנזיה על הדברים הללו... מי מבני הזמן יזכה לנצח — איננו

ו יפה, לצרכינו אנו — אם נ ת ו  יודעים. אבל יש לי קריטריון אחד: מי עשוי לשרת א

 זה זקן ומפורסם או צעיר ולא ידוע. אני הושב שזהו הקריטריון חדרוש לנו.

 קודם כל צריד להיות ש י ר ו ת - ה ו ב ה. שידות־חובה אין פרושו לתת אותו

 םסר שהכל רצים אחריו וחושבים שהם קונים בזה את כרטיס־הכניםה לעולנדהבא.

 יש אדם אחד בארץ ששמו ליינסן והוא יודע מה נמכר יותר מהרפורטדים הפוליטיים

 בעולם — פעם זה קריביצקי ופעם זה ריינולדם ופעם אחר. חאם ״עם עובד״ יכול

 לעשות זאת ו אין קל מזה, ספרים אלח ידועים ולא צריך לפחד — מי יסםול ספר,

 כשכל העולם מסכים שהוא םפר השוב ז איש גם לא יבדוק אם נותנים אותו כשלימות

 או מקצצים אותו, כםוב למו״ל. לשום אדם לא איכפת. מו״ל כזה הוא איש מודרני,

 גם פרוגרסיבי ורדיקלי וכדומה. קל ללכת בדיד זו.

 אגלה לכם סוד: אינני עושה זאת לא מתור בערות, מתוך שאינני יודע איפה
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 מונחים האוצרות הללו. אני מכיר אותם, אבל, לצעדי, אחרי שאני קורא אותם אני

 פוסל את רובם, מפני שאני שואל: מה הם נותנים לנו? מה נותנת לנו כל אותה

 הספרות שקוראים לה אנטי־נאצית, הספרות המקללת את היסלר, אשר עכשיו חושבים

 שזו מצלה גדולה מאד לתת אותח. אומרים שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד לשנוא. אם

 נעשה חשבון את מי אנחנו צריכים לשנוא — אינני יודע את מי נשאיר

 לנו לאהוב! כאשד מ. אומד: מדוע מתרגמים מגרמנית — אם הקריטריון

 הוא אהבה, אינני יודע את מי עלי בכלל לתרגם עכשיו. היה זמן שאנחנו

 שנאנו את היטלר, ולשום אדם לא היה איכפת. עכשיו העולם פתאום דורש מאתנו

 שנשנא את היטלר — במאמרים, בדצנזיות, בדעות בדורות. לפני עשר שנים היתד.
•.• •/ 

 לי ןגמדה קשה מאד בחרךלאדץ: היה זה בימי ה״סרנםסר״, ואתי דיברו אנשים

 משכילים ואנשים פרוגרסיביים מאד אשר האשימו אותנו, שבשביל איזה אינטרסים

 אגואיסטיים שלנו אין אנו עוזרים למלחמה נגד היטלר, האשימו אותנו מאד: אותה

 הסתדרות פועלים עושה עסקים עם היטלר! ואני רוצה לדעת: מי הציל יותר קרבנות

 מהיטלר — כל הועדים האנטי־פאשיםטיים הללו או הטרנספר? (שנאת היטלר זו

 שופעת עתה מכל צד אלינו, אבל אינני יודע אם היא שופעת אלינו למעננו או גם

 נגדנו. סרקציונר שונא את היטלר, אבל אין זה מפריע לו לשנוא את הציונות. כל

 אותה ספרות שיסודה הוא בשנאת היטלר אינה מענינת אותי. אבל דרושה מאד

̂ם של ספרות מציף אותנו, ואם אבחר  םפרות אקטואלית. וזה מאד לא קל, מפני ש

 ללכת בדוד של גושפנקאות מפורסמות אשיג אמנם שם טוב ל״עם עובד״, אבל בזה

 אספק רק צרכים צרכניים מסוימים. לא יותר מזה. לא קיבלתי תודה בעד ספרו של

 םילונה, ואני חושב שנתתי לעברית ספר בר־קיימא, םפר שיקראו אותו. ואינני מתבייש

 ב״מחשבת ימינו,־. אני חושב שספר ,,מחשבת ימינו״, המורכב מאדבעה־עשר מאמרים,

 הוא תמצית המחשבה הפוליטית והתרבותית של טובי חאנגלים בתקוסח זו. אפשר

 שזה לא מספק — אני שמה מאד. ואני רוצה שיכתבו אצלנו דברים יותר טובים, אבל

 מתוך אותה רמה של תביעות רציניות של לא־ךמגוגיה ולא־התחםדות-םתם ולא

 סיסמאות ריקות. הרבה קילקלתי את זמני על קריאת ספרים אנגליים ואמריקאיים

 (אמנם, אצלי זו תוספת לקריאה עברית. לאחד שאני מסדר את החלק המקורי של

 הםסריה אני מתחיל לדאוג לחלק התרגומי שלה), ואינני כל כך מאושר ממה שאני

 קורא. אני יודע שיש הרבה דברים לתת. אבל אני צריד לומר: עוד לא באה לפני

 הצעה במשד הזמן שאני עובד. מכל אלה התובעים ספרות אקטואלית ביקשתי: תנו
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 לי ספר רוסי, או ספר אמיגרציה, או ספר אנגלי — אינני מעונין ברגע זה באסכולה —

 ובלבד שאראה שיש בו מחשבה מחדשת. ולצערי שמעתי הרבה שמות, אבל ספר

 שאראה שהוא עוזר לנו במבוכת הזמן למצוא דיר — לא מצאתי עדיין.

 ולגבי ספרים אקטואליים: נתתי שני ספרים אקטואליים מבחינה עולמית —

 את םילונה ו״מחשבת ימינו״. אני מרשה לעצמי לחשוב שגם ספרו של לשצ׳ינםקי

 הוא ספד אקטואלי מאד. אני מעז לחשוב ש״מגמות ומעשים״ הוא גם

 ספר אקטואלי וגם ספר סוציאליסטי. ואני חושב שגם ליםין סוציאליסטי ואקטואלי.

 הרי שהמישה משנינדעשר ספרים עוסקים לדידי בסוציאליזם ועוסקים באקטואליה.

 אבל אילו נתתי ספר קולע של איזה עתונאי אמריקאי הייתי מיד קונה את עולמי.

 את העולם הזה לא חפצתי.

 ועכשיו לספרי השכלה סוציאליסטית עולמית. לא נתתי השנה שום ספר כזה.

 אפשר, כמובן, לחשוב, מפני שאין לי ענין בדברים אלה. אבל אני הייתי מוכן להכיר

 תודה לכל מי שהיה מראה לי את הדרך איד לתת את הספר היסודי. יש דיר פשוטה —

 קטלוג: מרכס, אנגלס, לנין — והשאלה נגמרה. אחר יאמר: קרופוטקין והרצן —

 השאלה שוב נפתרה. בשבילי השאלה לא נפתרה על ידי שמות אלה. יתכן שגם אני

 יודע קטלוגים של ספרות סוציאליסטית, אבל אץ אני מאמין שהשכלה סוציאליסטית

 יסודית ניתנת על ידי זה שקוראים בשמות אנשים מפורסמים, אשר איש לא יערער

 שהם חשובים מאד.

 אגב, חושבני שאני האיש הראשון אשר בהוצאה קטנה שהיתה לי שם השפעה

ד של י  ביקשתי לחקדיש מאמר על חרצן, ובכל זאת לא מצאתי לנהוץ לתת היום נ

 הרצן בספריה של ״עם עובד״, מפני שאני חושב לא רק איד ליפות את ״עם עובד״

 בשמות, כי אם גם איד לתת מה שהקורא יכול לעכל ומה שיועיל לקורא ולא יזיק לו.

 ואני חושב שבארץ ניתן לנו עכשיו מרכס בצורה ?זיקה (לא מרכס מזיק), ורוזה

 לוכםמבורג ניתנה בצורה מזיקה. קל מאד לתת גם את לנדאואר וגם את קרופוטקין

 בצורה שלא תהא בזה תועלת. אני מכיר בחורים בארץ המתהלכים עם קרופוטקין

 בראשם, וחם לא פחות מבולבלים מאשר אלה המתהלכים עם מרכס בראשם. דאגתי

 לתת לקורא אפשרות להבין איזה דבר ולהיות סוציאליסט כמו שהוא צריד להיות,

 ולא לתת קנון, לא קנון של מרכס ולא קנון של אנטי־מדכם. אבל אם רוצים לתת
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 ספרות סוציאליסטית לא בקנון — צריך לחשוב איך לתת אותה. אני מתכוון לנתיבה

 ביקרתית ־ארץ-ישראלית, נתינה מתוך ראיה שלך ומתוך ראיה של הזמן הזה. ליעץ

 לתת את מרכס יכולים הרבה אנשים טובים, אבל איך לתת את הרכס ואת קרופוטקין

 כמו שהם צריכים להינתן, כדי שיביאו את התועלת הטובה ביותר — לא ראיתי

 אדם שיכול ליעץ.

 הזכירו פה את ענין המניפסט הקומוניסטי. זמן רב התכוננתי להוציא בעברית

 מהתרה ביקדתית של המניפסט מאה שנה אחרי שנכתב. ספד שנכתב לשני מאה שנה

 זקוק לפירוש. וחשבתי שצייד לכתוב פירוש למניסםט הקומוניסטי. חיפשתי ולא

 מצאתי אנשים ראויים לכתוב פירוש זה. היה זמן שאצלנו במפלגה היתה תכנית

 להוציא את ה״קפיטל״. הקימונו נעה ולא יצא מזה כלום, כרגיל אצלנו לגבי הרבה

 רעיונות. ואומר את האמת: אין זה כל כד פשוט. תרגום של ״קפיטל״ לעברית, זו

 פרובלימה כבירה. יתכן שאחרים יצליחו. לי למשל, אין אומץ־לב לתרגם את

 ה״קפיםל״ לעברית ן אבל חשבתי שצייד לעשות את המלאכה הזאת ביחס למניסםט.

 ויש אצלי עבודה עשויה, לא פירוש כתוב, על כל פנים לקטתי לבנים. אבל עבודה

ד שמתרגמים. חשוב מאד שינתן תרגום הדש בצורה י י  כזאת אי אפשר לעשות נ

 תרבותית עם הרבה הערות, ואתה יכול להזמין ששח מתרגמים, ובחודש אחד יעשו לד

 את המלאכה. אבל אם אתה חושב שצייד לתת מאמר על המניפסט, על ערכו

 ההיסטורי, — מה אנחנו מקבלים ממנו ומה איננו מקבלים, — על כל פנים לתת

 אפשרות לקורא למצוא את עצמו בסוגיה חמורה זו — הרי עבודה קשה לפניה

 הדורשת זמן.

 ואני אומד זאת לא על מרכס בלבה מה פירוש לתרגם את הרצן ל האם פשוט

 כל כד לומר: צעיר ארץ-ישראלי, קרא את הדצן ? כשהייתי צעיר מאד נתן לי הרצן

 הרבה. בכלל, חולשה זו לראות את העולם בעינים של ימי-הנעורים — זו מחלה

 ארץ-ישראלית.

 לדוגמה: בודאי אצל רבים מאתנו ״נרודניה ווליה״ הרוסית מילאה

 איזה תפקיד בחייהם למעשה, או — על כל פנים — בעולמם הרוחני. ולו שאלו אותי

 בגיל צעיר מה הספר הנפלא יתחנד עליו הנוער, הייתי אומד: אנדריי קוז׳וחוב, ספרים

 שבהם המחתרת הרוסית ניתנה בכל התמימות וההתלהבות שלה. כיוצא בזה, האם

 משום שמי שהוא מ״חשומד ד״צעיד״ בנעוריו חשב שספרו של בדוז׳ובםקי הוא ספר

 חשוב והוא ספר של מהפכה, צייד צעיי איץ־ישראלי להתסנד על מושגים של טרור,
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 כפי שאנשי שנות השבעים ברוסיה הבינו אותו? םםרים אלה אינם כל כד זרים לי,

 לא קשה עכשיו להשיג סיפור ״רבולוציוני״ רוסי. אבל אני צייד לדעת מה הוא נ1תן

 לצעיר הארצישראלי. האם זה דרוש לו? אם דרוש לו פולחן של טרור

 או דבר אהד?

 בזה אינני אומר כלל שאינני רוצה לתת בלטריםטיקה עולמית או רבולוציו•

 נית אמיתית — אדרבא, חלומי הוא להוציא ספריה מיוחדת כזאת. אבל לא ספרות

 רומנטית של רומנטיקה זרה ולא ספרות של מתוספים הצועקים ״הידד, המהפכה!״

 דוקא משום שאנחנו חיים בתקופה של מהפכות עולמיות גדולות, יש חשיבות יוצאת

 מן הכלל שתינתן לנו אנתולוגיה משובחת של המהפכה (גם מתקופת הריאקציה

ה בידי, ואכיר טובה ל  למהפכה), בגילוייה השונים. אחשוב זאת לדבר גדול אם ת

 לכל מי שיפנה את תשומת־לבי לדבר טוב.

 הפצתי מאד באנתולוגיה ספרותית ,,אדם במהפכה״, ויש אצלי תיק־התחלה של

 הדבר הזה. אבל אינני רוצה להתפאר בםסר הסצריד אולי עבודה של שנים, בכדי שיתן

 את הדרוש.

 אני חושב את חרצן לאחד הסופרים המןזנכים ביותר בכל התנועות הציבוריות.

 ואין לזה קשר עם השקפת העולם של הרצן, שהוא רבולוציונר באישיותו, לא

 בתיאוריות בלבד. אבל לתת את חרצן נחוץ בצירוף מבוא, שיסביר מהו הרצן

 ומהי התקופה שבה הי, זאת אומרת: הערכה של רוסיה מהדקבריםטים ועד
 י־

 הנרודניקים, הערכה של אירופה של שנת 1848. באופן כזה שצעיר ארצישראלי, צבר

 ארצישראלי, יוכל לגשת לד״רצן. היש לכם הצעה מי יכתוב ספר כזה על הרצן?

 קרופוטקץ היה בנעורי אחד מאהובי נפשי — אהשוב למשגה גדול לתת את

 קרופוטקין, כמו שהוא, עכשיו. רק אנשים שחיים בהלומות־נעורים יאמרו זאת. היתד.

 לקרופוטקין חוברת אחת — פניה שלו לנוער, שגם ב״חחלוץ״ תירגמו אותה וגם פ.ק.פ.

 הוציאה אותה (זו דק דוגמה). קרופוטקין ה״פריץ״ הרוסי, שמרד בחייו הקודמים, שהיה

 שבע תרבות ומדע, אומר לנוער: אין לכם מה לעשות, לא ללמוד, לא לעבוד — יש לכם

 דק תפקיד אחד: להפיל את המשטר. זוהי חוברת נהדרה כתובה כמו בידי אפוםטול.

 ולו שאלו אותי לפני עשר שנים, יתכן שהייתי שמח מאד שיתורגם לעברית. אבל

 לתת לנער ארצישראלי, שאני צריד ללמד אותו לחיות חלוץ, עכשיו את קרופוטקין —
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: הוצאתי את קרופוטקין. הזמנתי  לדעתי, זה לתת מכשול לפני עיור. זכות תהיה לי

 עוד לפני עשרים וחמש שנה אצל רמז תרגום של ספר קרופוטקין. הספר לא תורגם

 עד היום חזה. אבל ברור לי כי מי שיוציא עכשיו מבחינה מדעית בלבד םפר של

 קרופוטקין, שנכתב לפני חמישים שנה והיה בשעתו חשוב מאד כמו שהוא, יוסיף רק

 לבלבול־הראש שיש אצלנו. כל הכבוד יהיה לו, אבל לא יותר מזח.

 נתינת קלםיקים סוציאליסטיים שונים — זה תפקיד לדור שלם וזה דורש חינוד

 אנשים מתאימים, בחירת אנשים מתאימים, זה דורש תנאים לעבודה מדעית רצינית.

 אתן דוגמה. הכנסתי בקטלוג ספד שנקרא ״ספר המדינה״. םסר זח תורגם כבר כולו.

 כל הקטעים מאפלטון ועד לנץ תורגמו משפות שתות. שילמתי הרבה כסף בעד

 התרגומים, ההגהה והעריכה. חשבתי שבזה יכנס משהו יסודי לספרות העברית, ואחרי

 זה אלד לאנתולוגיה שניה ושלישית. הספר הזה איננו מוצא, מפני שהאדם המכין

 אותו נמצא בצבא ואינו כותב את המבוא. ובלי מבוא אינני יכול להוציאו בשום

 אופן. מצאתי בארץ אדם אחד, אשר לסי טיב השכלתו מוכשר לתת ספר כזה,

 התקשרתי אתו ונתתי לו אפשרות להיכנס לעבודח מדעית בעברית, אבל לא הצלחתי.

 אולי עוד ישוב אלינו.

 אני רוצה בזה להגיד עד כמה ענין זה קשה הוא.
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 האוניברסיטה והישוב בארץ־ישראל

 (במסיבה עם באי־כוח מוסדות ההסתדרות והמשקים. ה׳ באייר
 תש״ג, 10.5.1943. פורסם בחוברת ״דברי בדל כצנלםון על

 האוניברסיטה העברית״, ירושלים, תש״ה, עמוד 13)

 אני רוצה לכוון את דברי יותר לצד המעשי העומד עכשיו לפנינו. בעצם, לא

 הייתי נכנם לשום דיון עיוני, לולא עוררו כאן שאלה של אהדה למגנם או אי־אהדה.

 שאלה זו אינה עומדת על הפרק. אם קיימת שאלת ממס, הרי לא בקשר לאוניברסיטה —

 זוהי שאלה ציונית. אולי מישהו מזדהה עם מגנם ויש לו אהדה אליו — לי, להיפד,

 לגמרי אין. ואני רוצה שלא תהיה כאן טעות. כשאדם אומד אצלנו — הזדהות עם

 מגנם, הריהו בזה כאילו מזדהה עם ההומניזם במובן חרחב של המלה. אבל כשרוצים

 לגדסני — אומרים עלי שאני ״הומניסט״. ההומניזם שלי כאילו פגום. ועל םטלין

 אומרים שהוא הומניסט כשרוצים לשבח אותו. ברצוני לומד שאני הומניסט יהודי,

 החושב שכל הומניזם שאין לו כוח לדרוש מהעולם בשעה זו את זכות היהודים

 לחיות כעם בעולם — פגום. אבל אין זה שייר לשאלת האוניברסיטה ולמגנם. מגנם

 יש לו זכויות עצומות כלפי האוניברסיטה. את החשבון אתו איני רוצח לעשות

 בקשר לאוניברסיטה, לא לטובה ולא לרעה.

 אם אנהנו כבר עומדים בפרק זה אינני רוצה להסתיר את דעתי. אני אדם

 שענץ האוניברסיטה קרוב לו. יש לי ביקורת קשה מאד על עניני האוניברסיטה,

 אבל לא כאן המקום להביא את הביקורת — אני עושה זאת תמיד בישיבות עם

 אנשי האוניברסיטה. ואשר לאפי הביקורת חזאת: חושבני שאין אף אדם באוני*
 :ד

 בדםיטה שיש לו מאזן של יצירת האוניברסיטה, מפני שהיא כל כך גדולה ויש בה

 גם ברכה סמויה מן העין, שאני מסופק אם יש בידי מישהו להקיף אותה. אני

 בעצמי ודאי שאינני יכול להקיף את כל סוגי פעולתה. והביקורת אינה צריכה להתבטא

 במובן זה שפרופסור פלוני איננו מוצא חן בעיני מישהו ופרופסור אלמוני מלומד

 יותר ממנו — מי מאתנו יכול לדון על כד ז

 שאלת האוניברסיטה מקבלת עכשיו, לדעתי, חשיבות אחרת לגמרי מזו שהיתה

 לה קודם. הרבה דברים ביהדות שבנינו קודם, בימי שלוה, לא ידענו
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 את היוניותם הגדולה והשבנו אותם כמעט ללוקםום. באה מכה קשה

 והתברר שאלה הם ענינים חיוניים לאומה. התברר שעבין האוניברסיטה

 הוא לא ענין של שבת בלבד. גם בגד של שבת כשהוא נעשה בנד

 יחידי הריהו הוםך דבר של צורך גדול. קרה לנו שעם כל הצרות שבאו עליגו

 הפסדנו כל מה שהיה ביתנו, שהיה כאילו פונה בקופסה. לא היו לנו בעלי-מלאכה

 טובים, לא היו פועלים יהודים רבים, אבל לא פיקפקנו שישנם אינטלקטואלים יהודים,

 שמדיצינה היא מקצוע יהודי תשוב מדורות רבים. בזכותנו זו איש לא פיקפק. וכך

 היו הרבה ענפי מדע, שלא פיקפקנו שבשביל בנין חיים יהודיים לא יהיה מחסור

 בהם. ידענו שיש חוסר הכרה לאומית אצל אותם המלומדים והרופאים, בזיקתם

 ליהדות, אבל חשבנו שאין לנו מחסור בהם. והנה, עם הורבן החיים היהודיים נהרב,

 אם לדור אחד ואם לדורות — אץ לדעת, כל מה שהיה לנו במובן זה: גם סטודנטים,

 גם פרופסורים, גם אנשי מדע צעירים, כל זה הושמד קודם כל באופן גופני, ופםו

 כל האפשרויות שהדבר יתוקן. מנין תקום עכשיו שכבה הדשה של רופאים יהודים,

 אשר תמשיד את המסורת של המדיצינה בישראל? זוהי אחת הדוגמאות איד באה

 ההיסטוריה ועושה לאל את כל הויכוחים התיאורטיים הגדולים של .בעד״ ו״ננד״ ואת

 הפרוגנוזות השונות. אתם יודעים את הויכוח אם האוניברסיטה צריכה להיות לשימוש.

 ללימוד או למהקר בלבד — ההיסטוריה פתרה גם את השאלות האלו.

 יש בארץ־ישראל שני מקצועות, אשר לפני זמן ידוע היה בהם עודף גדול

 ועכשיו יש בהם מהםור. התהלכה הלצה, שכאשר מישהו מתעלף באוטובוס, מתברר

 שהנהג הוא רופא ואף החולד! הוא רופא. עכשיו חסרים בארץ רופאים ובעוד מםפד

 שנים לא יהיו רופאים בשביל ההתישבות ההדשה, מפני שאלה שישנם עוד תהיה

 להם פרקטיקה טובה בעיר. אנחנו נמצאים במחסור לגבי מורים עברים, כי בנינו

 את הארץ באופן שכמה וכפה צרכים שלנו סיפקנו בכוח האימפורט, בכוה העליה.

 את הפרובלימה של ההיניד בארץ פתרנו במשד הרבה שנים על ידי העליה, ההל

 ביצחק אפשטיין ווילקומיץ. גם הסמינריונים שבנינו בזינו מהישיבות ובתי־המדרש

 לרבנים בכל פיני צורות שהתפתחו בנולה. עכשיו אנחנו מחויבים לבנות את החינון־

 אד ורק בכוהות שישנם בארץ, והם בהחלט אינם מספיקים. אם לפני מספד שנים

 היה ענץ התכניון בבחינת לוקסוס, כי לא היה מחסור במהנדסים, הרי עכשיו, אם

 לא יהיה לנו מקום לחיניד מהנדסים נישאר במחסור. אינני רוצה לומר משהו בענין

 אמריקה, ואין לי שום נבואות על נורל היהודים בארצות שלא נתפסו להיטלריזם.
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־ היטלר לא  כל מה שמתהווה כיום במדיניות האנגלית והאמריקאית מבשר דעות ־

 יעבור בשלום בשביל העולם גם אם ינוצח. בזמן המלחמה בא הנה מאמריקה באוירון

 רופא צעיר — הוא בא בזמן שאנשים חשובים מאד בארץ-ישראל עזבו את הארץ

 באוידון. מקדים בודדים כאלה עוד יהיו, אבל אנהנו יודעים היטב מה מעט נתנו לנו

 עד עכשיו אנגליה ואמריקה בשביל האוניברסיטה — רק מקרים אינדיבידואליים.

 גם אירופה המערבית נתנה לנו בקושי, עד שלא באו הגזירות. זו עובדה מחפירה,

 זהו אחד החשבונות העגומים שיש לנו. ואם אנחנו חושבים על בנין חיים בארץ

 לאחד חמלחמה — ואנחנו את בניננו לא נוכל לעשות בלי רמה אינטלקטואלית

 גבוהה — שאלת הכוחות הרוחניים, שאלת האוניברסיטה נעשית במובן זח חיונית

 הרבה יותר.

 שאלח אחרת היא שאלת המגע של האוניברסיטה עם גורמים חלוציים. בענין

 זה עורר פרופסור ברגמן כמה דברים, שכל מה שנאמר עליחם איננו מספיק, אבל

 לא פה המקום לדבר עליהם. האידיאל של א. ד. גורדון לא הושג. המחשבה של האוני•

 ברםיטה כפי שהוא ראה אותה היתה נטולה כל אותו הבלםט האקדמאי והפסיבדו-

 אקדמאי — היתה תורה לשמה,׳ ישיבת וולה׳ין בצורה מודרנית, הקשורה עם חחיים

 היהודיים בעומקם, בשםפם. מחשבה זו לא הוגשמה. ועד שהיא לא תוגשם יהיה הרבה

 מקום לאי־שביעת־רצון, ולפעמים גם להרגשת זרות.

 דברינו עכשיו כאן מכוננים, לדעתי, לשתי מגמות מקבילות זו לזו. מגמה

 אחת היא שיש צורר בדרר של שחרור המפעל מבחינה כספית, יש צורר קודם כל

. שנים רבות לא נתנה הארץ פרוטה לאוניברסיטה, ודק לפני ץ ר א ן ה  בעזרה מ

 עשר שנים התחילו בפעולה, ואינני חושב שזו התקדמה במידה הראויה. וההסתדרות,

ז לבוא  שהיא עמוסה, לדעתי, די תפקידים וחובות, והמשקים (אשר לא הייתי מן

 אליזזם לפני שנים אחדות ולדרוש מהם השתתפות בענין האוניברסיטה) הגיע תורם

 לתת את ידם ולשתף עמה פעולה. המשקים התגברו, וההסתדרות התבצרה, והיא חייבת

 עכשיו, מתיר צרכים חיוניים שלה, בהרמת כמה וכמה ענפים, לראות את חובתה

 לאוניברסיטה כמו שהיא רואה זאת לגבי כל התפקידים הלאומיים, בין שהם נותנים

 שכר לעבודתה ובין שהם עומדים במרחק.

 אבל יש לי בזה גם מגמה ציבורית פוליטית, שאין להסתירה. אינני הושב

 שבאוניברסיטה מעריכים את ההסתדרות. אני אומר זאת מתור הסתכלות ומגע. אין

 שלטונות האוניברסיטה מבינים את עדך ההסתדרות ואינני הושב שהחבר האקדמאי
 דד
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 שלה עומד על אותו גובה, ביחס להבנת ההסתדרות, כמו שעומדים פרוססורים בעילם

 ביחס להבנת תנועת הפועלים. ואני אומר שןנרכה של ההסתדרות לגבי האוניברסיטה

 גדול יותר מאשר ערכה של תנועת העבודה באנגליה ובאמריקה לגבי האוניברסיטאות

 שלהן. אנחנו בכל זאת עומדים בראש האומה. אני אומר זאת לא מתוך התפארות —

 אנחנו מכירים את הדבר. אבל בכל מגעי עם האוניברסיטה אינני מוצא בתוך חוגיה —

 ואין זח ענין של מזרח ומערב, של שמאל וימין, זוהי מחלח כרונית של אולטרה״

 אקדמיזם שהפרופםורים שלנו שקועים בה — הבנה נכונה של משקל ההסתדרות

 בחיי חארץ בכלל, בחיי חרוח שלה, ואינני מרגיש רצון שההסתדרות תקבל את מקומה

 בהשפעה על האוניברסיטה. אמנם, אני יושב באוניברסיטה, אבל אינני חושב שעל

 ידי השתתפותי מתבטא במידה הראויה עיר תנועת העבודה בארץ, ואני אומד:

 ההסתדרות אינה צריכה לותר על הדבר הזה. בשבילנו אץ זה ענין של השתתפות

 כספית דוקא — ההסתדרות צריכה לעבוד באוניברסיטת בדרכים אחרות לגמרי. זהו

 אחד המקומות בעולם שתנועת העבודה אין לה השפעה על הסטודנטים, כפי שרצוי

 שתהיה. מי שזוכר באיזו מידה היו סטודנטים יהודים נתונים לחשפעת תנועת הפועלים

 ברוסיה הצארית. יבין כמה מוזר הדבר שהאוניברםיטה בירושלים, הנמצאת במרחק

 שעתים נסיעה מן העמק ורבע שעה ממוסדות הסוכנות וממועצת פועלי ירושלים,

 הדור הצעיד שלה, שיש לו גושפנקה של אינטליגנציה, יונק במידה פחותה כזו מתור

 סעסקי תנועת הפועלים. זוהי פרובלימח גדולח של תנועתנו, שצייד לחשוב עליה.

 אני תולה את הדבר לא רק בסטודנטים, כי אם בהתפתחות מסוימת שלנו, של תנועתנו,

 שלא הכל ראתה והקיפה.

 אבל אני אומר שבארץ מתהווה פרוצס של אמנםיפציה, הוא מוכרח להתהוות,

 ומוכרחים לקום בארץ הוגים ציבוריים שירצו להשפיע על דרכה של האוניברסיטה,

 וההסתדרות אינה רשאית לעמוד מן הצד. כל נדבן, חשוב או לא, משפיע על האוני

 ברסיטה, קובע, מיסד קתדרה או סטיפנדיה זו או אחרת. כשקוראים את רשימת

 הסטיפנדיות אפשר למצוא דברים מוזרים למדי. לא מה שאצלנו חשוב — חשוב בגולה

 באמריקה. אינני בוכה על שיש דברים מיותרים — אני בוכה על העדר דברים

 חיוניים ביותר. לא עלה על דעת האוניברסיטה בירושלים שתולדות הציונות, תולדות

 התחיה הלאומית שלנו — הוא נושא בשביל קתדרה. גם גדול הוא שקיימת קתדרה

 לתולדות הספרות העברית. כל אלה שדוגלים בזה שאיננו צריכים להיות ככל הגויים,

 סבורים שהאוגיברסיסה שלנו אינה ןריכה, חלילה, להיות אחרת מכר האוניברסיטאית!
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 כל אותם הדברים שאנחנו מתלבטים בהם בחיינו יתכן שאין הם יכולים להעסיק

 אוניברסיטאות לונדון וברלין, אבל אותנו הם צריכים להעסיק. לדעתי, כניסת ההסתדרות

 על מוסדותיה ומשקיה לתוך פעולת האוניברסיטה פירושה: מלבד העזרה הישירה

 לה, לביצורה ולשהרורה מתלות מופרזת, גם לקבוע ולומד מהו הדבר החיוני, שגורלנו

 הלאומי זקוק לו בשעה זו, ומהו הדבר השני במדרגה. ההסתדרות תוכל לבוא ולומד:

 זה וזח דרוש לנו. אני גם מעז לחשוב שאותם הסכומים שההסתדרות יכולה לתת

 לאוניברסיטה יכולים לכוון את מהלד הענינים בה.

 צריכה לקום ועדה שלנו, אשר תגייס את האמצעים ותסדר סניף בעל זכויות

 באגודת שוחרי האוניברסיטה בארץ-ישדאל. הכספים צריכים להיכנס באופן מרוכז

 דיר מוסד הסתדרותי. הסכומים, לדעתי, יכולים להיות ניכרים. עם מתן הסכומים

 יהיה מקום לחעמיד דרישות מסוימות, חם וחלילה לא מפלגתיות, או להבטחת גון

 מעמדי, כי אם למען הבטיח את הדברים שהם חיוניים לנו בתור תנועה מישבת ובעלת

 שאיפות חברתיות. למשל, יש דברים אשד בשביל אחרים אינם חשובים ביותר, ולנו

 הם חשובים. במשד שנים־שלושה דורות חשבה יהדות האמנםיפציה שהדבר החשוב

 ביותר בשביל התרבות היהודית הוא להכין רבנים מודרניים. בזה היה צויד גם

 ברוסיה, חלמו על זה... וכאשר מדברים עם יהודים תורמים לאוניברסיטה — האידיאל

 הגדול שלהם הוא שהאוניברםיטה שלנו תחבר רבנים לגולה. אינני מנתה את הדבר

 הזה, אבל לנו בתור תנועה יש צויד שהיסוד של שירות ציבורי יתפוס אצלנו מקום

 גדול. יש שאנחנו לוקחים פועלים וחלוצים ועושים אותם על כרחם פקידים. בנין

 מדינה יהודית, בנין חיים יהודיים בארץ־ישראל דורש דבר כזה. אבל אין אנו נזונים

 בזה על ידי האוניברסיטה. צריכה להיות שאיפה אצלנו ששמש הציבור, עובד קו

 אופרטיב, מזכיר אגודה מקצועית, פקיד בועד הקהילה, שמש בסוכנות, יקבל הכשרה,

 גדולה או קטנה. צריכה להיות עבודה שיטתית, סלקציה של עשרות בשנים, כדי

 להסוד את האדם היהודי, שעלה מן הגולה, וחסר לו כל כך הרבה, — גם השכלה וגם

 ידיעה — ליהודי שתהיה לו חשכלח כלכלית ופוליטית, שידע את המזרח הקרוב וכדומה

 וכדומה. זהו בשבילנו ענין חיוני. יתכן שפקולטה מסוג כזה אינה קיימת בעולם, אבל

 בשבילנו בתור תנועה הרוצה להכשיר אנשים, אם הם בעלי תעודת בגרות ואם

 חסרים אותה, היא השובה (היו אוניברסיטאות חשובות מאד בעולם שלא הקפידו

 על תעודת בגרות כשם שמקפידה האוניברסיטה שלנו, העושח יוצא מן חכלל רק

 בשביל תלמיד־חכם תלמודי. רוב חכמי ישראל נתקבלו לאוניברסיטאות בלי תעודות*
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 בגרות). השאלה איך תעזור האוניברסיטה בדבר זה — והיא צריכה להסתגל לצדכי

 הארץ הממשיים, לא דק לצרכים במובן משרות, כי אם במובן הרוחני — היא שאלה

 גדולה מאד. על כך היו ויכוחים גדולים, ועסקתי בזה עוד לסני עשר שנים, והדבר

 עומד על סדר חיום. יש שחשבו שסקולטה למדעי החברה להכנת פקידים ציבוריים

 היא דבר שרק סוציאליסטים רוצים בו, או — בכלל ענין של בטלנות. יש אפשרות

 להסתדרות, לדעתי, להיכנס לעבי הקורה כדי להפנות את האוניברסיטה לצרכים

 חיוניים שלה ושל הבנין.

 אני מסיים את דברי בהצעה מעשית: אנשים צריכים לצאת מכאן בהכרה שזו

 אחת המעמסות החשובות שחחםתדרות תקח על עצמה, כראוי לכוחה. צריכה לחיבחר

 כאן ועדה, שתהיה אהראית בפני ההסתדרות ותעבוד עם כל מוסד וכל משק, אולי

ד  תסדר כינוס, תרכז את הדרישות המעשיות שלנו מן האוניברסיטה ותקבע א

 להשקיע את הכספים.

 ד

 עובדי המדע לשירות העם

 (במסיבה שנערכה על הריהצוסים על ידי עובדי המדע של האוניברסיטה לרגל
 הצטרפותם להסתדרות הפקידים. ״שורות״, ירחון הועד המרכזי להסתדרות

 הפקידים, אלול תש״ד, ספטמבר 1944 ! החוברת ״דברי בדל כצנלסון על
 האוניברסיטה העברית׳/ עמוד 31)

 היתה עלי אימת השולחן הערוד הזה עם המפות הלבנות ועם הכיבוד ועם

 התה. אין לי כל כד הרבה ״אםפדי״ בשביל דיבור קל של בנקט. אבל ראיתי שהפכתם

 את המסיבה לאסיפה רגילה ודיברתם בה כל מיני דברים פשוטים. זה יקל עלי לדבר.
T 

 כולם בירכו אתכם ואינני רואה צויד להוסיף על הברכה. אבל צד לי שאני

 רואה אתכם לאחר ההחלטה ואינני רואה אתכם לפני הההלטה. אני נמצא כמדומני

 במגע עם האוניברסיטה באופן רשמי כעשר שנים, ועדיין לא היתד. לי הזכות להיפגש

 עם החברים העובדים המדעיים באיזו צורה שהיא! ונראה לי שהדבר איננו כל כד

 מקרי. נפגשתי כמה וכמה פעמים עם אנשים בודדים, מהמדרגות הגבוהות והמדרגות

 הנמוכות, כשהיו להם אי-אילו טענות או תרעומות כנגד ההנהלה על קיפוחיט. אבל לא
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 היה, כנראה, צורר לעובדים המדעיים להיפגש עם ההדיוטות מבין אנשי האוניברסיטה

 ולשוחח על עיקר הדברים. אצלנו יש משרד רבנות ויחד עם הרבנים יש גם הדיוטות,

 אנשים חילוניים, שמצרפים אותם בשעה שמרכיבים משרד רבנות. גם באוניברסיטה

 ישנם, נוסף לשלטון האקדמי, אנשים מהעולם החילוני, אשר גם להם היתד. צריכח לחיות

 איזו שייכות לעניני האוניברסיטה. הם עוסקים בעניני תקציבים! על פי רוב מחליטים

 על פרוסםורח! אבל לידי מגע חי עם העובדים המדעיים לא זכו — עד לידי כד, שלאחר

 עשר שנות קשרי עם האוניברסיטה חתחלתי לפקפק אם יש טעם בשבילי לשבת באיזח

 גוף אדמיניסטרטיבי כזה שאין לעובדים המדעיים צויד לעמוד בפניו. אולי יש חוק

 שעל פיו אין העובד המדעי יכול לבוא אל שערי הועד הפועל של האוניברסיטה! אבל

 יכול עובד מדעי להזמין אליו מאנשי הועד הפועל. במשד עשר השנים מאז נעשתה

 הרפורמה הראשונה בקונסטיטוציה של האוניברסיטה, מאז הורכב המוסד הזה, והאוני

 ברסיטה חדלה להיות תלויה בכוחות חוץ ובממונים מחחוץ, — במשך כל הזמן הזה

 לא הגתה האוניברסיטה לכך, שבין אלה שהם, כביכול, שליטי האוניברסיטה ובין

 העובדים המדעיים לצורותיחם חשונות ילצד יחם ומגע אנושי ותרבותי יותר. ואץ

 הדבר הזד. נוגע רק אלי באופן אישי. אילו היה הדבר כך הייתי מחריש. אבל כד היה

 בעצם בימי ביאליק ובימי שמריהו לוין ובימי אוםישקין. ואינני יודע מה פועל כאן,

 אולי הפהד ההיררכי׳ שמא בכלל אין זה מן הנימוס ואין זה הגון שעובדים מדעיים,

 ובפרט צעירים, יחשבו שאפשר להגיע לצמרת הגבוהה ואפשר להטריד אותה בפרובלי-

 מות האוניברסיטה, בביקורת ובתרעומת. לפיכר זוהי הפעם הראשונה במשד עשר שנים

 שנפגשתי אתכם כמו ציבור.

 צר לי שאני שומע כאן רק את אלה שדיברו בעד כניסה להסתדרות, ולא

 שמעתי את אלה שאינם כאן ושלא הצטרפו, גם לא שמעתי את ההיסוסים שלכם.

 או&ר את האמת: גם כרגע אני מעונין יותר בדברי היסום ושלילה מאשר בדברי חיוב.

 רציתי להבין אותם, מפני שאינני בטוח שהכניסה להסתדרות והצטרפות פור9לית

 להסתדרות פותרת את השאלות. מישהו דיבר פה על ,,געלד-שידוך״, ויתכן שיש לכם

 כלנות טובות בענין זה, ויתכן שלא לגמרי תתאכזבו. אבל בכל זאת טעות היא בידכם

 אם אתם חושבים שזחו זיווג כל כך נוח, שאתם רק תקבלו משחו ותחיו חיים שקטים,

 שיעזרו לכם להבל תוםסת־יוקר והוספה על המשכורת ויעזרו לכם להילחם בפיטורים

 בלתי־צודקים. אם לכך נתכוונתם אתם יכולים אולי מהר להילכח שזה היה מיקח־טעות.

 אינני רוצה לאמור שלא תקבלו תמיכה בתביעותיכם המקצועיות. אני סומך על חברי
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 וידידי גלובמן שהוא כבר ידאג לכך. ואני יודע שההנהלה יודעת מה פירוש הצטרפותו

 של גלובמן לענין זה. מי יודע, אולי בעוד שנה הפרופסורים יקנאו בכם ויעשו סוף

 סוף גם הם את הצעד הזה. אבל, אפשר להגיד, שאם רק לזה תקוו, יתכן שיש פה

 מיקדרטעות.

 אני דואה לפני את הטיפוס של איש המדע, המשכיל, האינטליגנט, הדוסא,

 שהוא חושש מאד מפני כניסה להסתדרות. יש, למשל, הסתדרות המונית־עממית

 כהסתדרות המורים 1 ומי שרוצה לדבר על רומנטיקה של קשרים בין המורה והפועל

 מזכיר אדם כויתקין; ורק היום קראתם בעתונות שמת מורה זקן — טורקניץ —

 שהיה פעם מחשובי המורים בארץ, והיה העורך הראשון של ״הפועל הצעיר״ ואחד

 מאבות תנועת הפועלים בארץ. אוהבים לפעמים להזכיר דברים כאלה. אבל במשד

 יותר מעשרים שנה מתלבטת הסתדרות המורים ונוחלת הרבה כשלונות בשטח

 המקצועי מתור חפחד הזח שאנשי דוח והשכלח ילכו לטדייד־יוניון. חפחד מפני

 טרייד־יוניון, שהוא חזק לא רק בינינו, אלא בכל מקום באינטליגנציה, אף שהיא

 עצמה פרוליטרית למדי, הוא אחד הנימוקים לאי־כניםה להסתדרות. כלומר, יש סוג

 אנשים שיש להם אותה המסורת הנוקשה, האריסטוקרטית של איש המדע, שאיננו

 יודע מה עבר במשד עשרות שנים אלה על איש המדע בעולם, באיזו מידה נעשה

 אחד הברגים במשטר זה, וכבר עבר מן המצב של הנזיר במנזר היושב לבדו ועושה

 שרטוטים ועוסק באלחימיה ובחקירה, ובאיזו מידה נעשה ענין המדע גם ענין

 לתעשיה, לתעשיה המשעבדת, אפילו אם בראש התעשיח עומדים לא קפיטליסטים

 פרטיים, אלא מוסדות פילנטרופיים וממשלתיים. אבל יש בארץ היסום יותר גדול

 לכניסה לחםתדרות. אני חושב שההיסום הוא גדול יותר לא מפחד שמא יהפד

 איגוד זה או אחר לטרייד־יוניון (אגב, אין זה נכון ביחס להסתדרות: ההסתדרות

 איננה טדייד־יוניון). גדול יותר הפחד מפני ההסתדרות שאיננה טרייד־יוניון. זהו,

 לדעתי, הדבר הדוחה הלקים גדולים של אינטליגנציה בארץ מהצטרף להסתדרות.

 אילו היתה ההסתדרות רק ענין של טרייד־יוניון, והיתה דורשת פעם תמיכה בשביתה

 ופעם מם רגיל, כמו שטדייד־יוניונים בעולם דורשים, והמסים שלהם הם בדרך כלל

 קטנים, יתכן שהרבח מאד אינטליגנטים אשר חונכו בחוץ־לאדץ על השקפות פרו*

 גדםיביות ורדיקליות היו מוצאים שמותר להם להצטרף לענין הזה. אבל ההסתדרות

 היא משחו אחר, והמשהו האחר הוא המסוכן והוא חמסחיד. הארגון הזה של

 העובדים המדעיים כגר עבר דרך ארוכה• «י שומע שזזמ 5בו תקופה 9* מו
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 שנים. אבל לאחר שכעבור עשר שנים הצטרף להסתדרות, חוששני שמא נחפז

 לעשות את הדבר הזה, בלי לדעת מה עומד מאחוריו. כי אתם נכנסים לארגון

 שבכלל אי אסשר לדעת מה טיבו. היום יאמר לכם: כך וכך עליכם לעשות, מחר יאמר

 לכם: יש עוד מצוה וצריכים אתם לקבלה. זהו אולי הארגון חיחידי בארץ בין כל

 הארגונים החשובים חמתיחם לחבריו במידח גדולח של חומרה, וכפעם בםעס הוא

 אומר: יש עול חדש, תרכינו את ראשכם תחת העול הזה.

 אין זה מקדה. אני זוכר משהו מזמן יסוד ההסתדרות חחקלאית. מה היה שכרנו ז

 שני בישליקים ליום. ומזה היינו צריכים לבנות את ההסתדרות, שום עזרה לא היתה

 לנו וגם לא חפצנו לקבלת. לסתו קופת־חולים, שילמנו גרוש או שנים לחודש,

 יותר לא היתד. אפשרות לשלם. והנה הולכת חחםתדרות כפעם בפעם ואומרת, עוד

 עזרה הדדית, עוד ״מפדה׳׳, עוד ״משען״, ומחר היא אומרת מם אחיד ועוד. יש

 אנשים חשובים בארץ, המטיפים תמיד מוסר ומוצאים שההסתדרות אינה עומדת

 על הגובה, ובכל זאת כשהוטל המם האחיד ברחו מן ההסתדרות. אינני דן עליהב

 עכשיו, אבל סימן הוא שאין הדבר הזה קל. מי יודע מה תאמר ההסתדרות בעוד

 שנים אחדות. הנה היא באה עכשיו ואומרת שיש חובה של קליטת עליה. לסי שעה

 הדברים על משטר של קליטת עליה הנם רק בגדר של מליצה. אבל מי יודע, יתכן

 שיהיו לדבר רציני, שידרוש מאתנו משהו אחר מלבד דיבורים סתם. אינני חושב

 שההסתדרות הגיעה למרום החומרות, אם כי הגיעה כבר להדבד. חומרות. היא הולכת

 אמנם בערמומיות, בתכםים, היא עושה לאט לאט, אבל אנהנו רואים שהעול הזה

 הולד וכבד משנה לשנה. אמנם, בכוח העול הזד. נעשו כמח דברים בארץ. בכוח העול

 הזה חי הפועל עכשיו אחרת משהיה הי לפני שנים, ומצבו של הפועל, ולא כל כד

 מצבו חחמרי, אלא בעיקר מצבו הסוציאלי והרוחני, שונה ביסודו ממצבם של כמה

 חוגים אחרים וממצבם של פועלים בעולם. כי מבחינת הרגשת עיד האדם וזקיפות

 קומה הצליחה ההסתדרות להעניק משהו לפועל, שלא קיבל בשום טרייתיוניון

ן ת  בעולם. אבל מי שהולד לקראת הדבר הזה חייבים לגלות לו את כל חומר ה

 שבהםתדרות, ממש כמו שצריד על פי דיני ישראל לגלות לגר, שבא להתגייר, את

 כל הקשיים של תודת ישראל. חדבר חל ביחוד לגבי ההצטרפות להסתדרות מצד

 חוג אשר פיקפק הרבה ביהם לזה. אינני יודע אם אלה שעזרו לכם להצטרף נהגו

 בדרד זו, אם לא הקלו יותר מדי בהליכתכם להסתדרות. וכמובן שאם אדם התחיל

 באלף הוא צריד לאמור בית. לא תהיה לו ברירה.
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 אבל נדמה לי שכאן מקום להתעכב על נקודה אחת שהיא חמורד, מאד בחיי

 ארץ-ישראל. בעולם הגדול, כשהגנו רואים את ההבדל בין השכבות השונות, אנחנו

 חושבים זאת כדבר שבריר הטבע. אומרים שיש חלוקה סוציולוגית של מעמדות.

 אינני נכנם בסוגיה החמורה הזאת כמה מעמדות יש בעולם. אבל חבדח רגילה

ה ויש פועל כפרי, ויש פועל עירוני וכר. אבל בעצם יש בעולם כ  יודעת שיש א

 לא רק זה. אפשר לחלק מבחינה אחרת: יש מעמדות דוממים ויש מעמדות מדברים.

 יש מעמדות שמבחינה תרבותית מצבם סוב יותר או רע יותר, אבל במובן חיי

 האומה הם מעמדות דוממים. ברוסיה היו אומדים על העם הפשוט ,,בידלו״. זח מעין

 ,,עם הדומה לחמור״. ויש מעמדות מדברים. כמעט בכל משטר מגיעות שכבות

 מסוימות לידי גילוי עצמן ולידי הנהגת העם בכל מיני צורות של שלטון, לפעמים

 בצורה מוזרה. באנגליה אנחנו רואים, למשל, כיצד משפתות מסוימות שולטות זה

 מאות בשנים. הן יכולות לשלוט על ידי מפלגת הסורים ועל ידי מפלגת הליברלים

 ועל ידי מפלגת־העבודה. למעשה אותו גזע הוא השולט. וכך אפשר גם לראות בכמה

 וכמה ארצות אזזרות, שאותו עורד־דץ, שאותו איש המופיע בפרלמנט ובקבינט,

 יכול להחליף את עורו כפעם בפעם, אבל בעצם שם סוג ידוע מנהל את המדינה.

 ומשלימים *ם הדבר הזה בעולם, כשם שמקבלים כמה סתירות סוציאליות כדבר

 המובן מאליי.

ו שונה המצב. בשום עם בעולם אין הסתירה המעמדית מתקבלת נ ל  אבל מ

 כדבר משווע במו שהיא מתקבלת אצלנו. אין זה מקרה שאין היהודי רוצה לעבוד

 בפועלים יהודים. אל תחשבו שזהו דבר פשוט, ושרק באדץ-ישראל האכר בסתת•

 תקוה, או בסושבה אחרת, עושה חשבון שלא כדאי לו לעבוד בפועלים יהודים. גס

 בעל-בית־החרושת היהודי בלודז יכול היה להיות ירא־שמים, חרד וגם ציוני, ואף

 על פי כן רצה להעסיק פועלים לא יהודים. היו הרבה הוכהות למצב זה. יש גמרא

. המושג יהודי ותרבות ,  מפורשת: ״הקונה עבד עברי — קונה אדון לעצמו,

 יהודית אינו מקבל על עצמו עבדות מן החוץ. ובארץיישראל הדבר בולם

 במידה גדולה. חוא אחד הגורמים לאפי חחברה הארצישראלית. אנשים באו

 לבנות פה משהו חדש, והיהודי שחלם על ארץ-ישראל, ויהא מאיזו שכבה

 סוציאלית שהיא, מוכרח היה לראות את איץ-ישראל כאוטופיה סוציאלית, כדבר

 שלא רק גלות חיצונית אין בה! בזה לא הסתפק. ואפילו אותו יהודי, המנחם-

 מנדל, שקרא את ״אהבת ציון״, לא תיאר לעצמו בזמן שחלס 9ל ארץ־ישראל,
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מ סוציאלי תהיה ארצישראל הפשר של העיירה היהודית, המשך של הליקויים  שבמו

 הסוציאליים שבעיירה. ממש כמו שאנהנו רואים עכשיו בעולם, שכאשר תייל הולך

 למלחמה מבסיהים לו כי בשעה שישוב אחרי המלהמה יכירו בזכויותיו, והארץ תהיה

 מלאה דמוקרםיה. העולם איננו מודה בדבר, שיתכן שאדם ילך להילחם שנים על

 מולדתו וישוב לאותו מצב שבו נמצא קודם עם אותם הניגודים הסוציאליים. וכך

 יהודי שהלך לארץ-ישראל, להיות הלוץ שס, או לעבוד םתס בלי כל מיני מחשבות

 מיוהדות, דורש לעצמו זכויות. אפשר להתרעם מדוע האנשים הם מהוצפים, מדוע

 יש להם פרטנםיות, אבל עובדה היא שהעלית לארץ-ישראל, אפילו עליית תימנים,

 אינה משלימה עם מצב של יהודים חוטבייעצים ושואבי־מים ועם מצב של יהודים

 אביונים. אולם באה המציאות הארצישראלית ושינתה בזה משהו, ולא סיפקה את

 הדרישה הזאת. ודאי שהסתירות בינינו, מבחינה כלכלית, קטנות מאשר בניריורק.

 אבל אם תתבוננו מבחינה אנושית ורוחנית תמצאו שאין אולי בשום מקום בעולם

 חריפות כזו של ניגודים סוציאליים ושל יהםים הכרתיים כסי שישנה אצלנו. יתכן

 שהדבר הוא בטבע שלנו, אם יש לנו באמת טבע יחודי מסוים. אבל אם אין כאן

 ענין של טבע, הרי הקולטורה היהודית במשך דורות היתד. קולטורה דמוקרטית. וזה

 קשור עם המפעל הארצישראלי, שמי שבא לבנות את ארצישראל איננו יכול

 להשלים עם המצב הקיים. ופה אירע משהו. לא הצלחנו לבנות את ארצישראל כך,

 לא הצלתנו בראשית הבנין למנוע את הסתירות הסוציאליות. מכאן צםהו כל מיני

 ניגודים, וצמה גם אצלנו ניגוד שלא היה לו מקום ושלא היה צריך להיות לו מקום,

 הנינוד בין העובדים בכלל ובין אלה ששמעתי פה שקוראים אותם עובדים מדעיים,

 אינטלקטואליים, אינטליגנטים, בעלי הפרופםיות הליברליות.

 צמח בארץ הניגוד הזה שאיננו, לדעתי, נינוד כלכלי. אינני הושב שיש הבדל

 בין מצבו של המורה ובין מצבו של העובד ההסתדרותי. מסשבי חשבונות מכל חוג

 יכולים להוכית שמצבם של העובדים באותו הוג רע יותר. אבל בודאי אין הבדל

 בין מצבו הכלכלי של איש המדע ומצבו של הפועל המקצועי. אבל יש הבדלים

 סוציאליים ויש מרחקים סוציאליים. אמרתי פעם שבארץ הקטנה הזאת יש מרהקים

 רוהניים וסוציאליים, כמו בקונטיננטים שלמים, בין האדם ההלוץ אשר מעיניו נתונים

 לבנין הארץ ואשר מודד גם את הנאותיו, את העולם הזה שלו ואת הפרובלימות של

 קיומו, של משפחתו, של חינוך ילדיו, באסת־מידה אחת של תקומת ישראל, ובין

 איש המדע החשוב שנשאר בארצישראל קוסמופוליט, קשור בטבורו לאיזו תרבות
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 אהדת, לאיזה מושגים סוציאליים אחרים, לאיזה מושגים שבטיים מסוימים. יש

 ביניהם תהומות כאלה ששום גשרים כלכליים לא יגשרו ביניהם.

 ואולי יש עוד מרחק אחד: זהו חניגוד בין חיים חלוציים לחיים לא־חלוציים.

 אינני מקבל על עצמי להגדיר עכשיו מה הם חיים חלוציים. זהו בשבילי דבר קשח

 כדנע. ואינני מיחס חלוציות לאיזו שכבה סוציאלית מסוימת או לאיזה מקצוע

 מיוחד. המושג הוא הרבה יותר רחב. אבל בכל ציביליזציה יש תקופת תלוציות

 והיא נותנת את צביונה לאותה ציביליזציה. אי אפשר לחבץ את אמדיקח בלי להבין

 אותם דורות שיצרו את הפיאוגריות האמריקאית ושעד היום הזה הם מורגשים ככוח

 מסרה בתרבות האמריקאית. ארץ-ישראל נמצאת, מימי ביל״ו ועד היום, ובודאי

 תימצא עוד כמח דורות — אם לא לחשוב שכל מח שאנחנו עושים ישקע —

 במצב של מאמצים חלוציים בכל שטחי החיים שלנו. ויש איזה ניגוד נפשי עמוק

 בין מי שנמצא בתוך הטריטוריה החלוצית ובין מי שאיננו רוצה להימצא בח. היא

 נתונה לכל אחד ואחד, היא אינה גדודה בפני מישהו. אין שום שוערים הגוררים את

 הדרד בפני מישהו. אף על פי כן כמה יסודות בקרבנו, אפילו יוצרים במקצועם,

 בוחרים מבחינה רוחנית וסוציאלית להיות מחוץ למחנה החלוצי. לפעמים קרובות

 הקשר הזה עובר גם על פני גדרות סוציאליות, כגון קשר ביני ובין איזה אכר

 זקן בארץ-ישדאל, שבשאלות העבודה העברית ובהרבה שאלות אחרות אנחנו נלתמים

 מלחמה עזה בינינו כל ימי חיינו ואנחנו אויבים כל השנים, אבל כשאנחנו נפגשים

 ברור לנו שהננו בני משפחה אחת. הוא ישפיד אש וגפרית על ההסתדרות, אבל

 בכל זאת כשיפגש עם הרצפלד הוא ידע שחם אחים. זה מגלה לנו שהחלוציות

 הארץ-ישראלית מתבטאת לאו דוקא בהתאמה סוציאלית גמורה, היא גם עוברת את

 הגבולות האלה. היא ישנה פעם אצל רופא זקן או אצל מלומד בפינתו. אילו הייתי

 קורא פה הרצאה, הייתי יכול להעביר בפניכם טיפוסים שונים של בני ארץ־ישראל,

 בני דורות שונים ובני תרבויות שונות, המאוחדים כולם על ידי איזה פין תוט

 חלוצי שעובר בתוכם. מאייד גיסא יכולים אנשים לחימצא בבית אחד, במפעל רותני

 אחד, ואפילו במפעל ציוני אחד ולהרגיש שהשותפות הזאת חסרה להם. אני חושש

 שחוסר היסוד החלוצי או מיעוט היסוד החלוצי, דוקא בשכבות שבכל העולם יש

 להם חשיבות גדולה, מדעית, רוחנית וסוציאלית — סיכן במידה גדולה את התפתחות

 הענינים בארץ וגרם נזק עצום גם למדע, גם ליצירת הספרות והתרבות העברית

 בארץ, וזה ניכר עד מאד בחיינו כאן.
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 יש שטחים המאחדים. ״השורה״ מאחדת אנשים. היסוד של ההתגוננות העצמית

 של הישוב, שהוא הכרח היסטורי, הכרח אולי טרגי בשבילנו, במידח שאנשים בני

 חוגים שונים נותנים לכד מזמנם ומכוחותיהם, במידה שהם מקבלים עליהם את העול

 הזה, — במידה זו הם מוצאים להם משהו משותף. כר הקשר הסוציאלי הניתן על

 ידי ההסתדרות הוא לא רק קשר סוציאלי בלבד: הוא גם מסוגל להביא אנשים לידי

 אחדות יותר משהיא קיימת ביניהם כיום.

 גורל מוזר מונה ליצירה הרוחנית שלנו בארץ. מקרים שיוצרים גדולים צירפו

 את עצמם למאמצי הבנין כשותפים גמורים, היו יקרי-המציאות. בכל העולם הרוחני

 של האורתודוכסיח בארץ חיו כוחות מוסריים עצומים, היו בו הרבה אישים. מבתינה

 תרבותית יהודית אין אנו יכולים כלל להתיחם בזלזול למה שקוראים התקופה של

. מ. פינם.  ״בדיםקר דביציך, הידועה כתקופה של ריאקציה שחורה, שהחרימה את י

 מי שיודע את אפי חשיבותו של הרב מבריםק בשעתו ברוסיה יבין שזו היתה
ד : 

 חטיבה השובה. סהר מאד נתגלתה הזרות בין אנשי ירושלים ובין אלה שבנו את

 פתח־תקוה — לא ביניהם ובין האפיקורסים שבנו את דאשוךלציון, אלא בין אנשי

 ירושלים בכלל ובין אותם מאנשי ירושלים שבנו את פתח־תקוה. היסוד חחלוצי של

 פתח־תקוה הפחיד אותם וגרם לקרע גם בין אנשי ירושלים. והיד. חזיון כמו יתיאל

 מיכל פינם, שהיה קשור לקונםרבטיזם היהודי והצטרף לאנשי גדרת ותי את חייהם

 והשתתף אתם פעם אפילו במקדה של התגוננות מפני ערבים. יש אגדה שהוא אפילו

 ניהל את ההתגוננות. אולם עצם הדבר שישב בצריף אהד עם אנשי גדרה הוא

 מקרח יחיד במינו בתולדות הישוב. אבל במידה שנוצרו בארץ שכבות מסוימות,

 נגלו ניגודים ביניהם ובין חחלוצים! ויותר מאשר ניגודים חמריים היו אלה ניגודים

 של סגנון חיים, של יחסים, של הערכות. וכשבאה העליה השניה, כבר היו ד״ר הלל

 יסד, או יהושע ברזלי משהו יוצא מן הכלל. אלה שכל המאמץ החלוצי הזה לא היח

 זר להם זרות מוחלטת — היו בודדים במספרם.

 ושאלת הכניסה להסתדרות היא בשבילי פרוזדור לקראת דבר יותר גדול.

 כיצד להחדיר לחוגי האינטליגנציה המדעית והמקצועית את ההכרה שאין טעם לחיים

 בארץ־ישראל בלי המאמץ החלוצי? סוף סוף אנחנו פרובינציח נידחת ועלובה ואין

 כאן מקום לא לקרירה מדעית גדולה ולא לקרירה סוציאלית, ואם יש טעם לכל

 העבודה כאן, הדי זה אד אם היא מתלכדת עם ענין שיש לו חשיבות בלתי רגילה.

 אם זה רק ענין של פרסום פרופסיונלי, הרי היטיבו לעשות כל הכמי גרמניה
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 וכל המלומדים היהודים מאירופה שמצאו להם מקומות יפים, מרחב גדול, בכל

 מיני אוניברסיטאות גדולות וסידרו את עצמם. ומי יודע מה עוד צפוי להם, אמה

 הישגים ואיזו הצלחות וקרירות ז היו אנשים שבחרו תחילה באיץ-ישראל ואתר כד

 נואשו והחליפו. אולם מי שבחר בארץ-ישדאל הריהו רשאי לבקש איזה סיפוק, והסיפוק

 הזה, לדעתי, כמעט אי אפשר שינתן לו אם לא בשילוב העבודה הרותנית בתוך איזו

 מסכת יותר גדולה.

 לא אקבל על עצמי להתנכה עם האנשים הרואים את המדע כדבר בפני עצמו.

 אזרחים יהודים פשוסים בימינו, כשמדברים ביניהם, רשאים הם לומר, שאם יש לנו

 ענין במדע, אם יש לאומה ענין לבנות את המדע, הרי זה משום שהמדע נוצר

 בשביל האומה. אין איש המדע צריך לשם כך לשקר או ל&לף או להסתגל למישהו.

 עליו להביע את כל האמת המדעית שלו. אבל מדע שאיננו מתכוון לשרת את ההברה

 ואת האומה, אולי דבר חשוב הוא בפני עצמו, אבל אי אפשר לומר שהוא דבר

 חשוב לנו. אי אפשר לדרוש שאנחנו נרגיש אליו קרבה והערצה, אם ענינגו

 שלנו זר לו.

 והנה לגבי האוניברסיטה שלנו צמיחתה היתה במובן זה צמיהה מוזרה. זאת

 לא היתד. צמיחה אורגנית. היא לא צמחה מתור הישוב, מתור אנשי מדע בישוב שהיה

 להם צויד לבנות איזה דבר, אלא באה אלינו כמתנה מן התוץ. לא נרמה את עצמנו,

 ידוע שיש בציונות דברים שבעצם נוצרו באופן מלאכותי, והתפתתותם הפוכה. יש

 בהם משום הנם של מטה אהרון, דברים מתים בעצם והנה הם קמים לתחיה. מה היה

 הדיבור העברי בראשיתו? לא היה דבר זר יותר ומלאכותי יותר מאשר הדיבור

 העברי. בעצם היתד, זאת אידיאה אנטי-תדבותית לקחת אנשים בני־תרבות ובני־

 לשון, היודעים מה זאת לשון חיה ומה מקום ללשון בחיי אדם, לקחת לשון שהם מעולם

 לא דיברו בה, לשון שלא שמעו אף פעם צליל שלה, ולהפוד אותה ללשון דיבור.

 האידיאה היתה מוזרה. כל מי ששמע את הדיבור העברי בשנים הראשונות ידע כמה

 היה הענין מלאכותי. אין זה מקרה שאנשי תרבות עמוקים, כמו אחד־העם ואחרים,

 לא האמינו בדבר, ואולי גם לא שאפו לכד. אבל במשד דור או שני דורות נעשה

 הדבר חיוני עד שכיום יכול אתה גם לשמוע דיבור של ילד שאתה מרגיש בו את

 מלוא התיוניות. בעצם גם האוניברסיטה שלנו צמחה באופן כזה. זוהי אידיאה

 שהובאה אלינו מן החח, בשעה שבארץ לא היה צורר בה ולא היה כוח ליצור אותה.

 ומשום כד לא היתד, גם שום צמידות אורגנית של המפעל הזה. משום כד יכלה
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 האוניברסיטה במשד שנים לראות את עצמה שיש לה איזח תפקידים לגבי הרוח

 היהודית, לגבי העולם הגדול, לגבי כל מיני דברים, רק לא לגבי הישוב. היא לא

 השתלבה ולא ידעה איד להשתלב בעצם מפעל הבנין. מכיון שהמוסד התנהל על ידי

 מוסדות חוץ, על ידי מינויי חוץ ועל ידי חוסר דמוקרטיה, לא פורמלית ארגונית אלא

 אורגנית, משום שהישוב היה דק ״מקבל״ — נוצרה אוירה מסוימת שלא נתנה לאיש

 המדע להשתרש במפעל הבנין. עד היום הזה יש כמה וכמה תופעות מוזרות. אם

 איש המדע בארץ-ישראל חושב שעיקר עתידו במה שידפם באיזה ״פייפר״, באיזה

 רבעון לועזי, ועל ידי כך יצא לו שם עולם, וזוהי האמביציה הגדולה שלו, — הרי

 אי אפשר, לדעתי, שהוא באמת יעשה מה שדרוש, בעיקר מה שהענין החי של המדע

 בארץ דורש ממנו.

 אמנם יש גם התפתחות גדולה בשטח זה, והדברים שונו פה ושם. אבל אינני

 מתוכה עם מישהו ביחידות, אלא עם אידיאה מסוימת. כל זמן שלא הובן הדבר

 הזה, כל זמן שהאוניברםיטה לא באה לשמש ישר את מפעל הבנין של הארץ ושל הישוב,

 את מפעלי האומה, טבעי הדבר שלא נוצרה אוירה כזאת שאיש המדע יהפד יחד

 עם זה לחלוץ האומה, גם אם הוא עושה עבודות שכשלעצמן הן חלוציות. משום כד,

 ד *.* לדעתי, ארכה כל כד הדיר שלכם. המצב שנוצר הלא היה בעצם בניגוד לאינטרסים

 החיוניים שלכם, אפילו בניגוד למה שקוראים האינטרסים המקצועיים שלכם. זה

 היה בניגוד ליצירת הד לעבודה שאתם עושים. אין דבר יותר טרגי מאשר מצבו

 של חוקר בארץ־ישראל. הוא יוצר באוירה שאין לה הד. בחוץילארץ יש אוניברסיטאות,

 חברות מדעיות, חוגים. פה, אם לא יבוא שיתוף בין איש המדע לבין עם הארץ

 במובן חרחב, יעבוד איש חמדע בחלל ריק, ואז אין לו גמול, מחוץ לאשר יזכה

 פעם להדפיס משהו בניו־יורק או בלונדון. את תגמול שללתם מעצמכם — לא כל

 אחד ביחידות, אלא האוניברסיטה שללה מעצמה, כי לא התאימה לכד לא את פרסומיה

 ולא את עבודתה: כאשר נוצרה לבורטוריה, לא עמדה שאלה באיזו מידח חיא דרושה

 לארץ, אלא היו כמה וכמה נימוקים אחדים לזה, מדוע צריד ליצור לבורטוריה כזו ולא

 אתרת. כשנוצרה קתדרה לא היתד. הפרובלימה אם הקתדרה הזאת חסרה בעיקר

 לארץ, אלא היי כמה וכמה נימוקים אחרים. וכל זה הביא את איש המדע במצב קשה,

 ויתכן כי זה הוא הדבר שגרם לו שבמקום להתגבר על חקשיים הלד ותתרחק מקהל

 השומעים.

 כשאני רואה אתכם במסיבה הסתדרותית, הריני רואה בזה התתלד. — התחלה
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 בשבילכם ובשביל אחרים. אין הכניסה להסתדרות בלבד מספיקה. מוכרחים להציג

 שאלות: מה מקומו של איש המדע בחיי ארץ-ישראל ? מה מקומו ובאיזו מידה הוא

 מקדם על פי דרכו את הבנין? באיזו מידה הוא עוזר לצרת ישראל ז באיזו מידה

 האוניברסיטה בתור גוף רפרזנטטיבי רוחני — כפי שביטא בצדק לייבוביץ — מיצגת

 את הישוב העברי ממש ?

 אני, כאיש בלתי אקדמאי, לא אעז להקטין את הערר ואת החשיבות האקדמאית

 של המדע. בעולם יש אמנות אקדמאית והיא השובה מאד — אבל לא תמיד בוחרת

 היצירה האמנותית ללכת דוקא דרך האקדמיה. ואם יש באיזו מדינה ״פואמה לאוריא־

 טוס״ מוסמר מטעם המדינה, אין השירה היוצרת של העם בוהרת דוקא לעבור

 רדד המשורר הזה. לא תמיד חיים רוחניים של אומה עוברים דיר האקדמיה.

 לא הוכח שתמיד האוניברסיטה היא באמת מקום התגבשות ומקום־האבנים של

 היצירה הלאומית. הלואי שכן יהיה, אבל עדיין לא חוכח שכד הוא הדבר. כשם

 שהמדע בכלל מלמד ענוה׳ אם הוא מדע חוא מוכרח ללמד עננה, כי הוא מגלה

 לאדם את כל השטח העצום של אי־ידיעה לעומת מעט הידיעה׳ כד לגבי יצירה

 לאומית. צייד שהמוסדות הלאומיים השונים, שרוצים לראות את עצמם כרפרזנטנטים

 של רוח האומה, יהיו די קשובים ולא יהיו כל כד זחוחי דעת שלא לראות שהיצירה

 הלאומית מפעפעת במקומות שונים. ההסתגרות של האוניברסיטה במובן זה אינה

 כל כד מועילה ליצירה הלאומית.

 ואני חושב שעכשיו, אחרי כל מה שקרה לעם ישראל, בא גם שינוי יסודי

 במצבה של האוניברסיטה. האוניברסיטה היתד, בשבילנו עד עכשיו לוקסוס. היא היתה

 אמנם פרי של אידיאה לאומית מסוימת, אם אידיאה של פרופסור שפירא או בובר,

 וייצמן או 9גנם, כלומר, אידיאות שונות לגמרי! כל אחד בודאי חלם על אוניברסיטה

 אחרת לגמרי: אין כל דמיון בין מה שרצה שפירא ובין מה שרצו כל אלה באי־הכוח

 של המוסדות התיאולוגיים היהודיים בפרים ובלונדון. ארץ־ישראל אי אפשר לה שתיבנה

 בלי מדע חלוצי. אבל אז היו הרבה אנשי־מדע יהודים בעולם. אם ירושלים אינה נותנת

 אותם, הולכים לכל מיני מקומות בעולם ומחפשים אותם ומביאים אותם בצורות שונות

 לארץ־ישראל, אם בצורה של פועלים חקלאיים, או בצורה של מורים, או בצורה של

 אגרונומים. המצב הזה השתנה תכלית שינוי. אנחנו איבדנו, לדעתי, את כל מקורות

 התורה והלימוד היהודי בעולם, לא רק במובן היהדותי. איבדנו את הרפואה היהודית

 בעולם. אפשר לומר שציביליזציה יהודית של דורות רבים, של אלפי שבים, מה



ם 195 י א ו ל י  מ

 שיצרה את הטיפוס של הרופא היהודי, טיפוס אנושי מסוים שעבר לפנינו במשך

 הרבה מאות בשנים באירופה, אבדה לנו. וקיימת שאלה׳ איד ניצור מהדש רופא

 יהודי, לא רופא בירותי, אלא רופא יהודי מרמה מםויימת. אותו דבר חוזר כמעט

 לגבי רוב ענפי המדע. איננו יודעים אם יבואו אלינו תלמידים מהגולה, אם נוכל

 להעלות סטודנטים מהגולה. וברגע זה אנחנו הולכים ונשענים יותר ויותר גם בכל

 הטכניקה של ארץ־ישראל, גם בכל חמדעים חשימושיים וחרוחניים, על המקלט הקטן

 הזה כאן.

 לדעתי, אם האוניברסיטה לא תבין זאת, אוי ואבוי לה• אד אם תבין זאת,

 מן החכדח שהדבר יביא לידי שינויים גדולים פנימיים בתור הרגשת אנשי האוני

 ברסיטה, בתור יחסיהם עם הישוב ועם הוגים מסוימים בישוב. אינני יכול היום

 להעלות את כל הדברים חללו. אין אתי שום פתרונות מוכנים. אבל אם גוצרח

 עכשיו קבוצה הםתדרותית של אנשי מדע באוניברסיטה — הרי זה צייד להיות

 תפקידם העיקרי בעיניחם. לאחר שהם משלמים את המם האחיד, לאחר שהם ממלאים

 את חחובות שדורשים מהם, תפקידם צייד להיות — להעמיד את האוניברסיטה בפני

 כל הפרובלימות המדעיות והשימושיות והסוציאליות והרותניות שאדץ־ישדאל מתלבטת

 בהן. הס צריכים להגיש את העזרה לכד. אינני יודע אם האוניברסיטה תלד בראש

 או טירת־צבי תלד בראש. אינני יודע איפה תתלקח יצירה יהודית חשובה שתתן

 דהיפה להיינו ולשינויים בתיינו. אינני מיעץ — כמו ששמעתי בסימפוזיון שנעיד לפני

 זמךמה ושעל כד דיבר באיכות האוניברסיטה במין ודאות — שהאוניברםיטה תתן

 ״מודזדנבוכים״ לאריךישראל. עוד אינני יודע אם תוכל. לפי שעה נדמה לי שהאוני-

 ברםיטה אינה פחות נבוכה מאשר כל שאר הנבוכים. אבל, לסי דעתי, שירות עצום יעשו

 העובדים המדעיים של האוניברסיטה, ובפרט העובדים הצעירים, שעדיין אין בהם

 הודאות הפנימית ביתם לכל דבר ואותו שובע שיש לאנשים המוכתרים בשם טוב,

 אם יביאו את הרוח חחלוצית, רוח האחוה עם הבונים, ואת הרצון להעמיד את

 המדע בקשרי המערכה באופן יותר פשוט, ממש כמו שנהגו בעולם להצלת אירופה

 מפני הנאציזם. כשם שיוכדתו להציג מתר את התביעות בפני ה&דע באמריקה,

 באנגליה וברוסיה לעזור לתקומת המולדת, כך בלי בושה ובאומץ-לב גמור יש

 להעמיד את התביעה הזאת לכל הקולקטיב האוניברסיטאי גם אצלנו כאן לשרת

 את העם.
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 משה ליב לילינבלום

 (במסיבודזכרון למ. ל. לילינבלום, ליום הולדתו המאה, שנערכה על ידי הקרן הקימת

 לישראל בכסר־מל״ל. ל׳ בתשרי תש״ד, 25.10.1943)

 מסיבה צנועה זו, בחורשת עצים שעל אדמת הקרן הקימת, מתכנסת — אם

 אפשר לומר כך — כדי לד״וכית שאין ״הכמת המסכן בזויה״. זוהי תופעה בלתי

 נדירה. אין הסופר העברי זוכה להרבח בחייו, ואף לא במותו. אבל הילד היהודי

 מוילקומיר — מי יודע אם נשארו שם יהודים בכלל, וכמה לילינבלומים או ביאליקים

־ זכה, שאנו נתאספנו כאן להזכיר  הלכו לנו לאיבוד בוילקומיר ובערים אחרות ־

 שמו בכבוד, באהבה ובהערצה. היה מן חמעטים, שחזו חזון רוחני גדול, וגם עשו

 ופעלו שההזון הזה יהסך למשהו הי. הוא שידע כי תנועת תיבת־ציון היא לא רק

 חלום גדול כי אם מפעל גדול, הוא שחזר ואמר שזהו מפעל לא לדור אהד, כי אם

 לפחות למאה שנה — בודאי היה שמח שמהר. רבח, אילו זכח וראח ששמו חי לא

 רק בין המתישבים חחוםים בצל הישוב הנקרא על שמו ולא רק בין הילדים חגדלים

 בחירות בארץ־האבות, שלמען בנינה הוא פעל והתאמץ; אולם שמו ינון גם בדורות

 הבאים, שישאבו לא רק מדבריו כי אם גם יינקו מאישיותו.

 היה סופר עברי גדול. גם בעבודתו הפובליציסטית היו גרעינים שיהיו קיימים

 לעולם ועד. אד אם אנו מתיתדים עם זכרו, ושמו ינון בתוכנו לזמן רב — הרי לא

 דק מפני כשרונו הספרותי, כי אם בעיקר מפני אישיותו. אלה שגפגשו אתו פנים

 אל פנים הרגישו בסתירה הרבה, שהיתר• בין הדמות שחלמו עליה בהיותם קוראים

 את דבריו, לבין הדמות כפי שהיתה בתיים. בספרות העברית שייר לילינבלום

 לגיבורים הלוחמים, ועל כן תיארנו לעצמנו גם את דמותו הוא כדמות הגיבור הלוחם,

 והנה ראינו אותו לבוש כמו מלמד, בצורח חיצונית עניה ועלובה. והיה בזה משום

 אכזבה. אבל בשביל הקוראים, שלא ראו את דמותו חחיצונית, נשאר לילינבלום אחד

 מן המעטים שהיו נושאי הגבורה בספרותנו. הוא לא היה הראשון שהטיף לציונות.

 קדמו לו רבים ושונים. אבל הוא היה אחד המעטים שהציונות היתה להם לא

 נושא למאמר אחד או למאמרים רבים או לספרים שלמים — כי אם חזוךחיים, מפעל

 שיש להגשימו למעשח.
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 יסוד זה של גבורת לוחמת הסתמן באפיו לא רק עם הופעתו בתנועת חיבתי

 ציון. עוד קודם לכן תבע תיקונים בחיי ישראל. הדי זח לא חזון רגיל, שצעיר בן כ״ג

 יפרסם מאמר שיעודד חרדה ומלחמה כבדח בחוגי החרדים. הוא הוציא את תנועת

 ההשכלה מתוך התחום הצר של חכמי וילנה, שטיפלו בדקדוק עברי וקשרו כתרים

 לשפודעבר האצילה, הוא הוציא אותה מעולם הספרות לעולם חחיים, לעולם העשיה,

 ורצה לעשות הימנה גורם לשינוי התיים. גם כאן נתגלח כגיבור, כאםיץ־דוח, כלוחם.

 ולא מקדה הוא שלילינבלום נעשה גיבור לסיפורו של ברוידם. רבים מבני דודו,

 שאהד כך פרשו הימנו, ראו בו תמיד אישיות טהורה, ישרה ונאמנה. ותמיד היו

 רוחשים לו אמון. ב״העולם״ של דרויאנוב נתפרסמו מכתבים מאת מ. וינצ׳בםקי,

 הסוציאליסט היהודי, שעזב את הספרות חעברית, התרחק מכל עניני היהודים, ואף

 על פי כן נתגעגע תמיד לחייו המשותפים עם לילינבלום. ותמיד סמך עליו כעל

 חומד. בצורת. אני עצמי נפגשתי פעם באמריקד, עם אחד מבני אותו הדור, הלח

 נתרחק כבר לגמרי מהחיים היהודיים, יצא לעולם הגדול ושכח כבר אפילו גירםא

 דינקותא — והוא דיבר על לילינבלום בהערצה ובאמונה והדגיש את שכלו הישר

 ואת אהבתו הגדולה לעם.

 בשבילנו, שכבר גדלנו על ברכי הספרות חעברית ותנועת חיבודציון, שוב לא

 היה לו ללילינבלום אותו הקסם שהיה לו בשביל בני דורו. אד הוא הצטיין בבהירות

 המחשבה, בצלילות הדעת, בניסוח הישר, מתור רצונו להגיד את כל האמת ולהעמיד

 את הקורא על ההגיון הבריא. הוא היה בעצם הנציג הנאמן של היהדות הליטאית

 הלמדנית, היח גלגול חדש של דורש תיקונים ריאליים בתור חחיים היהודיים. נלחם

 כל ימיו עם עקמומית השכל והלב, עמד נגד האדמו״ריות בכל צורות גילוייה. היה

 פותר כל השאלות בדרך מיוחדת, על ידי פתגם ומשל לקוח מתור חחיים, לסי

 השכל הישר. בזמן הויכות הגדול על יהודים ויהדות, מה קודם — המשיל לילינבלום

 משל פשוט. הוא אמר: בזמן ששותלים גפן אין מטיפים לה שתתן רק ענבים ולא

 תמרים. עצם השתילה משמשת ערובה לכד. עצם שתילתו של עם ישראל בארץ

 תביא את הפתרון הנכון.

 אד לילינבלום לא רק סופר גדול היה. אגב, בספרות ההשכלה הוא היה הראשון

 שכתב ספר אוטוביוגרפי, המצטיין באומץ-לב ובשאיפה להגיד את האמת ורק את

 האמת. הוא שאף לגדולות, וידע להתודות ולהכיר כי לא זכה לא להון ולא לדיפלומה,

 לא להשכלת אירופה ולא להליכות אירופה. אד לא רק סופר גדול ומבשר אידיאה היה —
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 הוא היה גם איש־המעשה. ובמשך שלושים שנות עבודתו בתנועת היבתיציון נתגלה

 בדיפלומט: כמישר דרכים והילוקי־דעות. ולא קלה היתה העבודה. לא קל היה לתווך

 בין פינםקד והרבנים כדי לשמור על שלמות התנועה. לא קל היה לו לעמוד בריב עם

 תבריו ולשמור על נייטרליות התנועה — אף על פי שהוא עצמו לא היה נייטרלי כל

 עיקר — להצטיין בהדרכה, בהתמדה, במעשיות ובמאמצים. הוא היה סמל של הסופר

 ואיש״המעשה כאחד.

 עד לילינבלום לא ידענו טיפוס של עסקן ציבורי מסוג זה. טיפוס של אינטלי

 גנט יהודי סתם שיעשה לעסקן מתור רגש פנימי, מתור רצון לעשות למען אידיאה —

 טיפוס כזה לא היה מצוי ברחוב היהודי. הוא מתהיל רק עם הופעת סוג מיוחד של

 סופדים, כמו םמולנםקין ובךיהודה.

 ותפקידו המעשי של לילינבלום לא היה קל. הוא, שריהף לנגד עיניו חזון

 מדיני ורותני גדול, ידע לשמור על הדייקנות ועל תקטנות במעשי יום־יום, על

 העבודה הפשוטה של הועד האודיםאי. היום אנו רואים עבודה זו באיצטלה של

 רומנטיות, אבל למעשה היתה מורכבת מפעולות פעוטות. לא תמיד עמד איש

 כאוםישקין בראש הועד. היו גם אנשים פשוטים מוגבלי־הראיה, ואתם צייד היה

 לילינבלום לעבוד. לא קל היה לעבוד עם פינםקר בשעה שהיה מיואש• אד לילינבלום

 לקת על עצמו את כל העול הזה — מתור רצונו העז ללחום למען תיקון עמו, מתור

 אהבתו הגדולה לנדכאים, לםובלי־רעב. זלמן אפשטיין מספר בזכרונותיו על לילינבלום,

 שהוא, שלמען העבודה ידע לפעמים להתרומם עד כדי התאכזרות והיה אומר: לא

 איכפת לי גורלם האישי של המתישבים, אם רק המפעל יתקדם — היה מזדעזע לשמע

 עניוח, חוםר לחם.

 ואדם זה היה מביא אתו לסעולה ריסון שכלי מיוחד. כדאי להזכיר, שהוא,

 שהיה דואג לקרקע יותר מלמתישבים — היה גם מתנגד לעיקרון של הלאמת הקרקע.

 כי גם באסיפה חגיגית אין צייד לטשטש את הדמות ההיסטורית. אכן בשכלו המפוכח

 נראה היה לו שעיקרון זה אינו עשוי להלהיב את בעל־הבית היהודי הפשוט למתן

 תרומות לגאולת הקרקע. וכאן ההבדל הגדול בינו לבין הפרופסור צבי שפירא. שפירא

 היה הולם ותמנטיקן. לילינבלום כיווץ עצמו בענין אחד בלבד: בנין העם על ידי

 בנין הארץ.

 עלתה בחלקו של לילינבלום מלחמה קשה ביחס לגורל המתישבים. הוא שהגן

 על גדרה והביל״ויים מפני כל התקפה מבפנים. הרבנים התנגדי לגדרה מפני שלא
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 היתד. דתית בעיניהם. ויםוצקי, שבא לארץ-ישראל — היתד. זו ועדת־הביקורת

 הראשונה בתולדות הציונות — שב עם המסקנה שאין לתמוך באנשי ביל״ו מטעמים

 אחרים. כנגד כולם עמד לילינבלום בשער. אילמלא הוא לא היתד. גדרה קיימת כמושבה

 של הביל״ויים.

 חוא ידע גם לכתוב סטירות על אי־חנכונות בקרב חובבי־ציון עצמם להקריב

ן של זמננו. בעת הויכוח של חובבי־ציון נגד הברון ו ד  קרבנות — מעין אברהם ש

 רוטשילד, לקח הוא על עצמו את התפקיד המר להגן על פקידות הברון. הוא, מרדן

 ומהפכן מטבעו — הטיל על עצמו תפקיד להילחם נגד המרדנות של המתישבים

 בפקידות הברון. הוא הביע יחם של חשדנות לעצמאותו של הפועל בעבודה חחקלאית

 בימים חד״ם. חוא פחד מפני החידושים שיכניס הפועל לעבודה, ויבולע, חלילה, לעצם

 המפעל. הצטיין ביושר השיפוט; שקשה למצוא דוגמתו אצל חיחודים, שחם אמנם

 9ראים חריפות עזת, אך לא תמיד יושר של מחשבה. הוא נתן דוגמה של אדם אשר

 נשמתו נתונה בהיכל הספרות והוא יודע לעלות לתוד חיכל ד״עשיח. דוגמד. של

 עסקן שהתנועה יקרה לו מכל, שיודע לותר על השקפות בחיי הרות, ובלבד שהתנועה

 תינצל ממשברים קשים. מפני שתחת המסכה של רציונליזם קר ומתון נשא בלבו

 אמונה גדולה, והיא ששמרה עליו בזמנים של תזוזות קשות. הוא היד, יתיר במינו

 מבחינה זו. אם נעשה רשימה של האנשים שחצטדםו לתנועת חיבת־ציון ואחר כד

 עזבוה והתרחקו מכל פעולה יהודית — תהא הרשימה ארוכד, מאד: מי שהלד לבעלי•

 בתיות ולקריריזם, מי שהלד לשמד ומי שנתיאש ועבר לתנועות אחרות. כמה מעטים

 עמדו במערכח וגם נשארו. לילינבלום לא חדל כל ימיו לעמוד איתן ולהילחם בעד

 שלמות הרעיון. הוא עמד על כל תסיסה בחיי ד״רוח, ובדק ובחן עד כמח יש בה

 כדי לעזור להתקדמות הרעיון או להזיק לו. הוא נלחם במתבוללים, אבל נלתם גם

 באתד־העם, בברדיצ׳בםקי, בדובנוב.

 וכד היה הוא מזיגה של רדיקליזם המחשבה ושל אמונה עמוקה ברעיון של

 חיבת־ציון ושמרנות האופי. האהבה לעם וחחרדה לגורל העם ולעתידו גברו אצלו

 והכריעו הכל. ויהי רצון שבתור תנועתנו — זו התנועה הרואה עצמה כקו החמשד

 של המפעל הגדול של דור הבונים על אדמת חמולדת — וביחוד בתור ארגוני הנוער,

 תישמר מבהינה חינוכית זו הדמות היקרה היהודיודטיפוםית, המקורית, הרעננה, של

 לילינבלום, תישמר ותימסר מדור לדור.
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 במועצת ״גדרדוניה׳׳ - ״המכבי הצעיר״

 (בקרית־ענבים, ט׳ בשבט תש״ג, 15.1.1943. מתוך הםטנוגרמה.
 בחוברת ״חינוך הממשיכים׳/ הוצאת המשמרת הצעידה למפלגת
 פועלי ארץ-ישראל, תל־אביב, תש״ה, פורסמו רוב הדברים)

 חברים, לבי נוקפני הפעם, כאשר אני בא לדבר אליכם. אתם עוסקים בפרשת

 איחוד, ואני הייתי בעצם רוצה רק לברד אתכם, שתצליתו בפרשה זו ותקיימו אותה.

 הייתי בוהר שהאיתור הזה יעשה בשתיקתי ולא בדיבורי דוקא. איזה ערד ואתה

 תיזוק יש לדברי אני, דברי אדם שהוא נתון לאיחוד עד כדי חולניות? אני הנני

 אותו חאדם חחולה מחלת איחוד. ואם פינחס לוביאניקר, שהגיע עכשיו לאיהוד, איננו

 משכנע אתכם — מה אני יכול להוסיף? אבל כאשד חברים נמצאים במעמד זח —

 אני מתבייש לספר כמה עשרות שנים נמשד מעמד זה ולבטים אלה בשבילי.

 וכשאני בא לדבר בפניכם, אני רוצה קודם כל להתפלל על עצמי, שלא אכביד עליכם

 להגשמת חאיחוד, אם כי לפעמים כדי להגשים את האיהוד צריד להכביד דוקא

 בהעלאת השאלות הקשורות באיחוד.

ת האתרון ז  אני רוצה לומר דבר־מה שיש בו משום וידוי. כאשר אני בא ב

 בעניני ציבור בתוד חמעגל של אישי ציבור, לאחד שכבר הרבה זמן יצאתי ממנו

 ועמדתי מבחוץ, יש לי רגש חכרת תודה. ומטעם פשוט — אילו עמדתי יחידי, ולא

 אתכם יחד, הייתי עומד לגמרי איךאונים בפני המתרחש עכשיו בעולם היהודי. אין

 לי שום נחמה בזה שפעם יבוא יום אחר* זח אינו מדבר ללבי ולא כלום. אומד

 לכם את האמת: כיחידי, כיהודי, אני עומד בקצה גבול הסבל שמאחוריו אץ האדם

 יכול לעשות שום דבר. אבל כשאני רואה שיש תנועח וחיא חיה, נאבקת ומדברת

 על פעולות, אם יש בהן הרבה ממש או מעט ממש, הרי אני נגרף לתור המעגל.

 לא תחשדו בי שאני אדיש לענין הגיוס. אני בעצמי חייל יהודי מהמלתמה

 הקודמת. מזמן שרבים מאתנו היו פאציסיסטים, לא הייתי שותף אל הפאציפיזם. קיבלתי

 עלי את כל העול של המיליטריזם היהודי האומלל וה״שוביניםטי״. לא הייתי צריך

 לתכות שיבוא היתר מהפאציסיזם העולמי כדי שיהיה מותר לרצות בצבא יהודי. אד

 כאשר מדברים על גיוס יהודי לא מפני שיש צויד בגיוס יהודי, אלא ספני שזו
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 תשובה לצרות ישראל, אני אומר: בעיני זה משונה. אומד לכם את האמת: אני גם

ר כל מה שקרה לנו כעת. אינני רוצה להחליש  לענין איחוד הנוער לא הגעתי די

 ארגומנטים של חברים, אבל לא זה לדידי ארגומנט בשביל איחוד. מפני שאם

 קטסטרופה יהודית היא ארגומנט בשביל איחוד, אז בשבילי כל הגלות היחודית

 היא קטסטרופה. היתה קטםטרוסה במלהמה הקודמת, היתד. קטסטרופה באוקראינה,

 כל הפרעות בארץ-ישראל היו קטסטרופה! עצם הגלות, אפילו הגלות ה״מאושדת״

 בארצות הליברליות, היא בשבילי קטסטרופה יהודית. כנגד קטסטרופה זו באמת

 דרוש איחוד. כל הציונות קשורה עם רעיון האיתור. כל ענין תנועת הפועלים בארץ

 אינו יכול להתקיים בלי רעיון האיחוד. אבל אין כל פרופורציה בין מצבנו עכשיו

 ובין ענין של איחוד ״גורדוניה״ ו״מחנות־העולים״, אפילו.

 ואם אני שואל את עצמי מה קרה לנו עכשיו, אני יודע שכולנו מחפשים

 אחרי איזו מלה! אומרים: קטסטרופה. אבל אם אני רוצה לומר זאת במלה עברית,

. וכאשר אנו קוראים באגדה ובמדרש על חחורבן י ש י ל ש ן ה ב ר ו ח  אז זהו ה

 ומסופר שם על מקדים אינדיבידואליים, שנשים אכלו את ילדי טיפוחיהן, כי שרר

 רעב בארץ׳ הענין הוא לא בזה שמספר אנשים נעדר פתאום מהאומה, או שנסלו

 ביםודיהם או שנמכרו לעבדים, אלא בזה שאומה מאבדת חלק מכריע מכותה. כד

 אני דואה גם את הענין שקדה לנו עכשיו. אין זה בשבילי דק ענין של אותם המספרים

 של אנשים שתייתם נכרתו ו הענין הוא בזה שהאומה מאבדת כוהות שנצברו במשד

 דורות רבים, שאץ להם תמורה. יתכן שבאותם הגיטאות יש לנו איזה ביאליק, איזה

 וייצ&ןן מי יודע מה גדל לנו ומה נלקת מאתנו מבחינת האיכות, מבחינת הכוהות

 חרוחניים חצפונים, מבחינת התקוות שלנו ליצירה יהודית. בכל ילד יהודי יש לנו

 תקלה למשית. ומובן שיש גם ענין של כמות וערד חכמות בחיי עם.

 במה היה כוחנו? חאומנם כוחנו היה בחצי מיליון היהודים בארץ־ישראל, או

 גם פתות מזה, שהיו קודם בארץ ? כוחנו — בעם היהודי הזקוק לארץ־ישדאל. בלי עם

 יהודי היודע שהוא זקוק לאדץ״ישראל והוא מוכן להיאבק על זה — מה ערכה של

 כל הציונות ? לא אסתיר מכם: לא היתה בשבילי מבחינה ציונית תקופה איומה כמו

 הימים האלה. ידעתי שהמגע שלנו עם העם הערבי הוא דבר טרגי מאד׳ אד לא

 נבהלתי. ידעתי שכל הפתרונות הקלים שמציעים אינם פתרונות, לא מפני

 שאין אנו רוצים בזה, אלא מפני שיש בענין זה גורמים כאלה העושים את כל

 הדברים הטובים שלנו ללא״פתרונות. אבל עם זה השלמתי. תשבתי שהעם היהודי
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 עם כות היצירה הגדול שלו יתגבר על זה! הוא יסבול, הוא ישלם את המחיר, אבל

 יתגבר. ידעתי שיש לנו כמה ספריעים פוליטיים בסיטואציות הביךלאומיות שהם

 מכבידים עלינו — השלמתי עם הדבר הזה ן האמנתי שנגד זה אפשר להילהם.

 אבל הדבר שעד היום הזה אינני מעכל אותו זהו הוצאת יהודי רוסיה מן

 ההשבון. ואני אינני עושה ברגע זה את התשבון, כמה כבלו היהודים ברוסיה ממלתמת

 האזרחים, אם חורע מצבם, אם חרויחו מהמהפכה האוקסובדית או הפסידו בה מבחינה

 אישית, מבחינת הייהם של אותם מיליוני היהודים. אד אינני יכול לעבור על זה

 שברגע המכריע בהיסטוריה העברית, שאפשר היה לבנות את ארץ-ישראל, פתאום

 לוקחו מאתנו אותם המיליונים היהודים שבהם היה צפון כות יצירת גדול! את זה

 אינני יכול לשכות. כאשר אנו עושים את ההשבון של הציונות מבתינה ריאליסטית:

 האפשר להגשים את הציונות או אי אפשר, האסשר להגשים אותת שנת קודם או

 שנח מאוחר, אז נדמה לי, גורם זה היה משנה את כל החשבונות הפוליטיים שלנו.

 אין לי שום ספק שאילו לא הוצאה היהדות הדוסית מן החשבון של הגשמת הציונות,

 היה מצבנו במלחמה זו ומצב היהודים בכלל אחד מאשר עכשיו.

 עכשיו קרה לנו דבר שהוא איום פי כמה וכמה. ואנו כרגע כלל איננו יודעים

 מה גודל האסון. לבנו אומר לנו את הדברים הנוראים ביותר. ואין זאת שאלה מי

 יאשר לנו מספר זה או מספדים אתרים. רבים מאתנו ידעו — אולי לא אמרו זאת

 בפה — מראשית המלחמה מה גורל צפוי ליהודים שם. היו ידיעות, היו מכתבים! היתד,

 הרגשה בלב, שהיא אמנם לא היתה שוד. אצל כל אחד ואחד מאתנו. הכרה זו, שאותה

 היהדות שבשבילה באה הציונות, שמתוכה גדלה הציונות, שהיא כעת נכרתת מאתנו

 יום־יום — יש בח יותר מאשר חשבון פוליטי, יש בה כדי לזעזע את אמונתנו

 בערד הציונות.

 הציונות אינה דבר בפני עצמו, — ואינה לנו רק ענץ אינדיבידואלי של כל

 אחד ואחד בתוכנו. אולי בשבילי, כאשר הייתי עוד צעיר וראיתי מסביבי את הכל

 אנטי־ציוני, חםפיק תדבר. אמרתי לעצמי: הציונות — בשבילי דבר פנימי שלי, אם

 תתגשם ואם לא תתגשם; ואם לא תתגשם — אגשים אותה לעצמי. זה חיד, רגע. יש

 ותנועה באה מתוך מרי נגד רעיון. אינני יודע אם הייתי יכול שלושים וארבע שנה

 לתיות בארץ מתיר הרגשה שהציונות היא רק דבר פרטי שלי. עד מהרת הגענו להכרה

 שאין זה תלום, ולא עקשנות של יחיד, כי אם ענין בשביל העם. יש עם עברי, יש גם

 ציונות, גם בתנאים הקשים ביותר. במידה שפותת העם העברי — פותת כותה של
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 הציונות. ואנו במובן זה נתונים עכשיו לא רק בהרגשת םבל איום של אחים, כי אם

 בהרגשה שהאידיאה של הגאולה שלנו נכרתת עכשיו יום־יום.

 אני מרגיש איפוא רגש תודה לתברים אשר קראוני הנה. אני זקוק לעידוד

 של ציבור. לא די לי בכותות הפנימיים, לתיות חיי ציוני בתקופה זו. אני צייד כל רגע

 לקבל איזה חיזוק של חברים שידיהם אינן מתרפות. כיון שידיהם אינן מתרפות גם

 אני מצטרף אליהם.

 כאשד ילדים מדברים על טשטוש ערכים ועל זה שיש להם איזו דמות אדם

 מיותרת שאליה הם מתחנכים, ובאותו זמן הם מדברים בדגש של זרות — כמו שרובד

 כאן — על חברים אחרים שהם שותפים למפעל הציוני הגדול ולמפעל הפועל בארץ,

 הריני צריך לשאול את עצמי, בין שזח נעים ובין לא, בכל חומר הענין: היש לזה

 הצדקה או אין ו לחבר מ. הסובר כי היום, לאתר הקטסטרופה, נשמט הקרקע המוסרי

 לחתנגדות לאיחוד, יותר קל מאשר לי. יש לו זכויות בתנועתכם כמו שהיא. הוא חי

 בה, הוא התנגד לאיהוד, עד שהגיע להכרה שאין יותר קרקע מוסרי להתנגדותו. אני

 איני זקוק לכד, משום שאני אומר את דברי זה הרבה שנים, תי וכואב את הדבר, ורואה

 פגם מוסרי בתוםר רצון לאיהוד, אף אם הוא מנומק בנימוקים הטובים ביותר. אבל אני

 רוצה לשאול מבהינה הגיונית גם את החניד וגם את המהנד: מה פירוש — טשטוש

 ערכים ז מה ההבדל בין דמות האדם של ,,גודדונית״ לדמות האדם של תנועת־נוער

 אחרת הנמצאת במסגרת ארץ־ישראל העובדת, של תנועת נוער שיש לה זיקה רעיונית

 למפלגת פועלי ארץ-ישראל, על כל הניואנסים שבה, על כל החוגים שלח ועל כל

 החולשות שלה ז

 כל אלה הנוטים לאיחוד מדברים על אחדות המעשה, כאילו אחדות מעשה

 היא בניגוד לאתדות חמחשבה — הרי שהם בודאי חשודים על כד שהם מטשטשים

 ערכים. אני מוכן לקבל עלי את האשמה שאני הוא ההשוד על טשטוש ערכים. אני

 יכול להעלות על הדעת שבתנועת התהיה היהודית יש מקום לויכוהים יסודיים בדבר

 ערכים, כשם שישנם בסוציאליזם. אילו ראיתי שצמתה אצלנו תנועתעוער שהיא

 מכניסה באמת קו חדש ובדיקה הדשה של ערכים, כסי שאומרים בימינו ,,שינוי

 ערכין״, — אבל רק שינוי ערכין שהוא מעלה ממעמקים או מוריד ממרומים ערכים

 שאינם לעם, או לסתות מוסיף איזה ניואנס שהוא מגלה משהו נסתר מאחרים ומרים
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 אבךפינה ועושה אותה לראש פינה ־־־ ומשום כד היא אינה יכולה להתאחד עם השאר,

 כמו שאי אפשר למזג שמן עם מים, אז עם כל חלום האיתור שלי ועל אף סשבי את

 חאיחוד למצלח ולחובה לאומית גדולה, להכרה של יצירה ולתנאי לחצלחח גדולה

 ביצירה, הייתי אומד: אולי יש לזה הצדקה. אומד לכם, חברים: אני, יותר מאשר

 אתם, עוקב את הדברים — לפעמים גם במצב של רואה ואינו נראה — במידה שהדבר

 ניתן לי, בין על ידי עקיבה אחרי דברים שבכתב ובעל־פה, ובין על ידי מגע אישי

 בכל מיני צורות שאינני מחמיץ. פעם אחת הלכתי למשד חדשים חוצודלארץ, לא

 כדי ללמד, לא כדי לארגן ולא כדי לצוד נפשות, כי אם רק כדי לחכיר את הדברים.

 אני מחפש תמיד שמא יש משהו בתנועות הנועד שלנו שלא היה בקודמות, המחייב

 להסתלק מרעלן חאיתוד לשם אותם הערכים המיוחדים והחשובים. אבל כאשר אני

 שומע את הדברים ומתבונן למעשים — איני מוצא כל הצדקה לפירוד.

 פינהם אמד היום דבר שיש בו יסוד גדול, אף על פי כן איננו הולם את הענין

 המדובר. הוא אמד שכל הויכות בתנועת הפועלים בארץ הוא ויכוח בין מקור ותרגום,

 בין נסיה להיות תנועה מקורית השואבת מבפנים והמורדת את הכל לפי צרכי העם,

 ובין תנועה שהיא מתרגמת לנו דברים מבחוץ. לא אוכל לומר שהגדרה זו של מקור

 ותרגום אינה קרובה ללבי. היו ימים שחייתי איש־ריב חריף ביותר ל״פועלי-ציון*

 בארץ. זכורני, פעם אחת הופיע אחד מדברי *פועלי-ציוך ־־־ היום איש ,,פועלי־

 ציוךשמאל״ — איש מסודםם מאד, ונאם נאום. ישבה האינטליגנציה הפרוגרסיבית

 הארץ-ישדאלית והקשיבה לו ולא קם שוס אדם להתוכח אתו. לא הייתי עדיין עסקן,

 הייתי פועל במושבה. במקדה נזדמנתי שם ויצאתי נגדו בצורה חריפה. טענתי

 שתנועה זו אינה רואה את המקור הארצישראלי וחיא דק מביאח נוסחאות מתורגמות.

 ענין זה של ניגוד יסודי בתנועתנו בין מקור ותרגום איננו זר לי. אבל זה יהיה לא

 צודק לגבי ההיסטוריה להגיד שהויכוחים הגדולים אצלנו בשנים האתרונות היו

 בנויים על זה. אינני יכול לומר• שחויכוח על החלוקה היה ויכוח על מקוד ותרגום.

 אני יכול להביא עוד כמה וכמח בירורים חשובים, רציניים וקשים מאד, שהיו לנו בשנים

 האתרונות, ולא אוכל להגיד שבהם היה הבוי ניגוד בין המקור והתרגום. גם הויכוח

 על איחוד ״אחדוודהעבודה״ ו״הפועל הצעיד״ לא היה על יסוד של מקור ותרגום,

 אולם היד״ ויכוח בין שני מקורות ושני תרגומים. אומר לכם את תאמת: יש אשר

 התרגום אינו מתחבא במקום שמחפשים אותו. תקתו תנועה אולםדודלאומית:

 רביזיוניזם. אני חושב שהתנועה הרביזיוניסטית אינה תנועה עברית מקורית, היא
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 כולה תרגום. אפשר לדגול באולטדדדלאומיות ויחד עם זה להיות, במהות הדברים,

 תנועה מתורגמת. אילו ראיתי שיש תנועת־נוער אתת המצטיינת מהאתרות בטיפוח

 הספרות המקורית (הקדומה או ההדשה) שהיא כל כך מוזנחת אצלנו בבית־הםםר

 (בית־הםפר שלנו איננו עוזר הרבה ליצור יחם הי אצל הנוער ליצירה עברית מקורית ו

 אינני יודע אם באשמת המורים או באשמת התלמידים), הייתי אומר: זה הבדל תשוב

 מאד. או דוגמה אחרת: יש לנו ערכים לאומיים מוזנהים. ההיסטוריה נוהגת בענין

 זה באופן משונה. יש ערכים עולים ויש ערכים יורדים. ערך הלשון העברית היה

 מוזנח במשך הרבה שנים, עד שבא אליעזר בךיהודה שהבין באופן מיוחד את ענין

. אני חושב ת ב ש  הלשון. אהד הדברים הגדולים בציביליזציה הישראלית היא ה

 שאם יכתבו פעם באופן הוגן ועמוק על תולדות התפתתות המושגים הסוציאליים או

 על תולדות שחדור האדם, הדי המושג של שבת יתפוס בזה מקום כביר. והנד! באה

 ההשכלה, ההתפתחות והחיים המודרניים והם הורידו את הערר הזה עד הדרגה

 התתתונה. לא ראיתי שתקום איזו תנועת־נועד (אני מדבר רק על תנועת ארץ־ישראל

 העובדת ולא על ״הפועל המזרהי״, שאצלו אין בדבר הזה משום גבירה או חידוש)

 שתא?ר: אנו יהודים מקוריים ואנו רוצים למצוא צורת תיים מתאימה לנו, אנו נחדש

 את כל הזוהר של השבת, נקה את כל הטוב שהיה בדברים הקדושים וכל מה שאנו

 זקוקים לו כאנשי טבע וכפועלים — ולנו יש צורר בשבת יותר מאשר למישהו אתר —

 נרים זאת על גם ונבנה על פי זה את החיים. לא ראיתי שאחת מתנועות הנוער תהיה

 מוכנה להיות מגוחכת, ״משוגעת״, ולהרים על נם את ערד השבת.

 הבאתי בתור מגמה את הספרות העברית ואת השבת! יכולתי ללכת לשטחים

 רחוקים יותר; לא אעשה זאת עכשיו. למקוריות כזאת של תנועה לא הגיעה אצלנו

 שום תנועת־נוער. משום כד אינני רואה שום יסוד להתגאות במובן זה. כשתנועת־

 נוער אצלנו מספרת על עצמה, נוצר הרושם שהתיים היהודיים הם מדבר ובמדבר

 זח יש אואזיס אחד, והוא — אותה תנועת־נוער. אם עמנו יזכה עוד פעם למתן תורת,

 ודאי כל תנועת־נוער תתחיל את פסד ״בראשית״ שלה ב״בדאשית ברא אלחים את...

 ״מתנות־העולים״, או את ״גודדוניה״. כשבאים אצלנו נערים יהודים ומתכוננים לתיי

 חלוצים בארץ ואומרים שנקודת המוקד זאת צרת האומה, ובאותו זמן מדברים על

 חבריהם במין זרות כזאת, וכשמציעים להם איתוד הם מתיחםים לזח כמו לפנים היו

 אנשים צעירים מתיחםים כאשר הוריהם חיו רוצים לחשיאם בעל כרחם — אני מוכרח

 לבחון את זה קודם כל מבתינת ציונית. מפני מה הזרות הפנימית תזאת בין תוג לחוג,
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 כשגורל אכזרי של עם ישראל וגורל יצירה משותפת בארץ והסכנות לקיומנו מאחדים

 אותם? איזח כשרון מיוחד דרוש להגיע לזרות, בשעה שהכל מסביב מצווה על

 איחוד? אני מעז לומר — ואני קצת עוקב את עולם ד״תנועות תשונות — כי בין

 התנועות שלנו המנוגדות לכאורה זו לזו יש יתר קרבה מבהינה ציונית, מוסרית,

 תרבותית מאשר בתור תנועות מאוהדות בעולם.

 רצוני גם להגיד איד אני מםביר לעצמי את הקושי הזה שמורגש מצד

 ״גורדוניה״ לגבי האיתור במשד כל השנים ואשר הדיו הנאמנים נשמעו היום כאן.

 פינחס אמר היום משפט נכון מאד לגבי התהוותה של ״גורדוניד״״, ואני תושב שקלע

 בזה בנקודה השובה שראיתי אותה כל הימים. הוא אמר: ״גורדוניה״ קמה מתור

 דיאקציד. לתנועות הנוער שהיו קיימות מסביב. אני סבור כי זד. מפתה לכמה חזיונות,

 גם בוהה של ״גורדוניה״, גם אפית וגם תולשותיה. אבל במלה אתת, אני תושב, לא

ת נוער אתת. ע ו נ ת ת נוער, אלא ל ו ע ו נ ת  דייק לגמרי: הריאקציה לא היתה ל

 אני תושב שמוטב לומר באופן קונקרטי יותר: ״גורדוניד״״ קמה בתור ריאקציה

 ל״השומר הצעיר״. היה זמן וברחוב היהודי היתה קיימת, בעצם, דק תנועת נועד

 אתת — ,,השומר הצעיר״. על תנועת נוער זו עבר גלגול משונה. אינני אוהב לדבר

 באופן ביקרתי שלא בפני האדם ושלא בפני התנועה. היה לי קל בהרבה לדבר קשות

 על ״השומר הצעיר״ אילו הייתי מדבר ישר אליהם. אבל עלי לומר ש״השומר הצעיר״

 מילא בתוכנו תפקיד םאטאלי בהרבת מאשר אתם מעלים על הדעת. אינני מקבל על

 עצמי להסביר כאן מדוע מוכרח היה לקרות כדבר הזת. כשאני לעצמי אינני רואה

 תמיד בכל דבר שנפל בהיסטוריה חכרח. אני יודע ש״השומר העציר״ נולד לכאורה

 מפני שהנוער היהודי בגולה היה לו צורר בתנועת נוער, ומפני שהאיר לו האור של

 ״השומר״ הארץ־ישראלי. אני זוכר: עוד בזמן המלהמה הגיעו אלינו תוברות ראשונות

 של ״השומר הצעיר״ בפולנית ובחלקן בעברית. לא היה בהן אפילו גרעין אתר של

 מה שבא ב״השומר הצעיר״ בשנים האחרונות. אינני בטוח כלל, אם מאותם האלמנטים
 ל •: •.•

 ההטרוגניים שהיו אז ב״השומר הצעיר״ בתקופת ההתהוות מוכרה היה לחתפתח מין

 יצור כזד, כמו שהוא עכשיו. אבל דבר אהד הוברר לי זמן קצר לאהד בואם לארץ.

 אם יושבים פה חברים מאנשי העליה השניה, יזכרו בודאי שהיתה אצלנו תקופה של

 התרגשות גדולה לגבי ״השומר הצעיר״ והיו מספרים במין התפעלות והערצה על כל

 חדברים חנחמדים והמענינים שמצאו בו. אני מדבר על קבלת פני הסנוניות הראשונות

 של אנשי ״השומר הצעיר״ שבאו לארץ. הלואי והיינו מקגלימ גך את 3״) הצליה!
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 היה בזה משהו מופרז. לי היה כבר אז יחם ביקרתי ל״השומד הצעיר״. קראתם בודאי

 איך א. ד. גורדון פגש את ״השומר הצעיד״! חוא מאד תתחקה עליהם להבין אותם.

 אינני יודע אם הוא גם ראה איזה גרעין של םכנה יש בהם. לי על כל פנים היה

 נראה כמעט מן הימים הראשונים, שהסכנה היא לא בזה שהיו להם הרבה מושגים

 מבולבלים מאד, — כולנו איננו רתוקים מכד, ומותר לםלוה לכל אתד מאתנו את

 התטא הזה, ובגיל ידוע לא כל שכן — אלא שראיתי בהם איזה מין התבדלות לתיאבון,

 איזה מין יהירות יתר לגבי כל מה שמצאו בארץ-ישראל. זוכרני, כשבאתי לארץ

 ומצאתי בה קומץ פועלים, הרי מקודם התיחסתי אליהם במין הערצה בלתי רגילה,

 ורק לאתר זמן רב קבעתי לעצמי עמדה ביקרתית לכמה חזיונות. לא כן ב״השומר

 הצעיר״. אותם שעלו הנה ומצאו אותנו בםבלותינו, בקמטים שלנו ובצורת העייפות

 שהיתה לפועל שלנו — והנה מין רגש של ביטול גמור מצדם לגבי העולם חרוחני

 ולגבי כל מה שנעשה על ידי הפועל מהעליה השניה. באופן פרטי לא נעלבתי, חם

 והלילה, מזה׳ אד כאשר ראיתי אותם׳ איד הקשיבו לאנשינו ואיד התבוננו בהם, היה

 בזה משהו שהיה בעיני שלילי מאד. הראוי לביקורת ב״השומר הצעיר״ בתפקידו

 ההיסטורי לא היה במה שהאלמנה לא היה טוב. הוא היה טוב למדי. כאשד אנו

 מתבוננים אל היצירה שלהם אנו נוכחים לדעת שהביאו אתם כמה וכמה סגולות

 תשובות מאד, שאינני מוכן לזלזל בהן כלל וכלל; בודאי בכמה דברים תם מצטיינים

 לטובה. אבל עצם המהשבה שההיסטוריה מתחילה בהם, הזלזול בזולת, חוסר הכבוד

 לכל מה שנוצר לפניהם — כל זה שימש התחלה להתפתחות שבאה אתר כד. וכיון

 שהפדינציפ היה קודם כל התבדלות, היו מוכרחים לחפש איזו הדגשה, שתהיה שונה

 ותצדיק את הופעתם המיוחדת בתנועת הפועלים הארץ־ישראלית.

 חתפתחות זו של ״השומר הצעיר״ הביאה לידי כד ששום חלק של התנועה

 בארץ לא שילם מם יקר כל כד לפרקציה, לכפירה ציונית, כמו ששילם ״חשומר

 הצעיד״; מתור זה שהוא בעט כל כד במורשה של תנועת הפועלים ולא היה לסי

 כבודו לתיות כממשיכים. אין זה פוגע כלל בכבודם של אלה שעברו עליהם משברים

 ותם מצאו בכל זאת את מקומם בתנועה. מהצד השני, כלפי תוץ — שום תנועת לא

 גרמה כל כר לרביזיוניזם, לבית״דיות, לאי־אמון של המונים בתנועת הפועלים הארץ־

 ישראלית כמו ״השומר הצעיר״.

 ואני עוד מרתוק, בטרם ראיתי את ״גורדוניה״, מתור קריאה בדברים ראשונים,

 הרגשתי ש״גורדוניה״ זה מרד במצב הקיים. והמרד הזה היה טבעי ומוצדק. אבל כל
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 התנועות הנולדות מתיר התנגדות פנימית למשהו קיים, אורבות להן סכנות מיוחדות

 מתור אסי התהוותן זה.

 הרי שתי דוגמאות, להסביר כיצד תנועות, מתוך התנגדות מיותרת לקיים או

 למגמה, יכולות להכניס את עצמן לתוך אפיק בלתי פודה. היה זמן בגולה — בהיותי

 עוד נער — שהדוד הצעיר היה נתון לספרות העברית, אבל הוא תי היים יהודיים

 עממיים, דיבר וקרא אידיש, שד שירים באידיש. בשבילי לא היה משום ניגוד בזה

 שמנדלי כותב גם עברית וגם אידיש ן גם ביאליק כתב קצת אידיש. אני מעיד על

 עצמי, שהייתי מאד שקוע בעניני אידיש, אהבתי את השפה הזאת והייתי גם מוכן

 להרתיק לכת בדבר פיתוח תרבותה, כי ראיתי בה מכשיר לתגברת ההשכלה העממית

 וההדגשה העממית. לאחר ועידת צ׳רנוביץ, כאשר הופיע האידישיזם וראיתי את גלגולו

 של דבר, כי תחת ניגון עממי ושיר עממי באה התנגדות לעברית, מרדתי בדבר הזה.

 בא קרע בין העברית והאידיש, שלכאורה לא צריד היה להיות, כי שניהם מילאו

 תפקידים לאומיים. האידישיסטים עשו ציונים רבים מתנגדים לאידיש (אף כי האידי־

 שיזם של צ׳רנוביץ בכל זאת לא תעביר אותנו על דעתנו ולא חיפשנו לתפור תהום

 עמוקה ביותר בינינו ובין אלה העודרים באותה המערכת, אף על פי שביניהם ובינינו

 לא חדלו ויכוחים והיאבקויות).

 אביא עוד דוגמה של התפתתות תנועות שנלחמו בחזיון שלילי. כאמצעי נגד

 הסכנות שהיו בהשכלה ובאסימי{ציה, נעשו מצד אישי האורתודוכסיה שני מאמצים

 כבירים. בהונגריה וביהדות המערבית קם ר׳ משה סופר, שהית אישיות כבירה. היו

 לו מושגים מענינים מאד בשאלות סוציאליות ן הוא לא דאה בעין יפה את שיווי

 הזכויות ליהודים ן הוא היה מן היחידים בדורו שסברו שענין שיווי הזכויות אינו

 בשורה בשביל יהודים, כי אם טרגדיה. כל זמן שאנו היינו מקופחים חיכינו כל יום

 לבוא המשית. בזה שאנו מתחילים להסתדר בגולה על ידי שיווי הזכויות הוא ראה

 דתיית הגאולה. הוא ניסה להעמיד סכר בפני הכפירה ובפני ההשכלה והוא יצר מה

 שקוראים — היהדות ההונגרית, שאנו מכירים אותה מירושלים, מהעיר העתיקה,

 ששימשה מבצר קנאי ביותר לשמירה על יהדות. כל זה היה תדור התגגדות מוחלטת

 לכל גילוי היצוני של השכלה.

 גם בליטא היה צורר לקדם את פני סכנות הכפירה. קמה התנועה של הגאון

 מוילנה ותלמידיו, שניסו גם הם לבצר את היהדות הקדומה בפני גחשולי הזמן. נוצרו

 איסוא בפרשבורג שבהונגריה ובוולודין אשר בליטא, שתי ישיבות גדולות, שני
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. אבל מענין, האיבה ד ג נ ד כ ו מ ע  מרכזי תודה, ושניהם תפקיד מיוחד להם — ל

 של פרשבורג לגבי כל גילוי של השכלה הצליתה להזק רק שכבה מסוימת ביהדות

 שהיא לא תיפגע, אבל היא לא הצליחה לכבוש שכבות אחרות. היא לא חצליחה לכבוש
 ד

 את ההשכלה מבפנים ולהשפיע עליה. היא הביאה את הפירוד המוהלט ליהדות

 הונגריה. שם היו שתי עדות יהודיות, כאילו שני עמים: יהודים שהיו כמעט מחוץ

 לגזע ישראל ויהדות כשדה... בוולוז׳ין היתה שיטה אתרת: היא לא העמיקה את

 הפירוד, היא הדרה גם לתור עולם ההשכלה ולא הסתגרה בסניו. ואם נסתכל בתוצאות

 ההיסטוריות, נראה שגם ההשכלה של ליטא היתד. אחרת מאשר ההשכלה של הונגריה.

 ההשכלה של ליטא היתד. עברית, מעורה בהיי האומה, והיה בה כוח יצירה. ואם נקה

 את התוצאות מבחינה ציונית ומבהינת גודל האומה, הרי פרשבורג נתנה לנו למדנים,

 רבנים קנאים, וכן הרבה עוזבים ופורשים מן המערכה! היא נתנה את האנטי־ציונות

 הדתית המאורגנת, האויבת לכל מפעל של תידוש האומה. לא כן וולודין. היא נתנה

 לנו את הרב קוק, את ביאליק, את ברדיצ׳בםקי.

 גם בזמן שתנועה גדלה מתיר ריאקציה לאיזה הזיון שלילי יש לה אפשרויות

 שונות. אך יש סכנה שהניגוד לקיים יביא אותה לידי בדלות כזאת שלא תעמיק את

 כותות עצמה, שלא תבקש גשר ותתיאש מכל גשר.

 תנועת ״גורדוניה״ מכיון שצמתד, מתור מדי, ראתה לעצמה צורר להצטנף

 בפנים > כדי להוות גרעין של משהו אהד היא נקטה במידה יתירה של זרות לגבי

 התנועות הקיימות. היא לא הצטמצמה באופוזיציה מצדד. לאותם הדברים שראתה

 אותם כשליליים בתנועת הנוער היהודית. היא לא הבחינה די בין אויב לבין חבר ובין

 תבר בר־פלוגתא לבין בעל ניואנס אהד. כזאת היא הביקורת שאני מתהתי בלבי

 במשד שנים על ״מרדוניה״. אינני מדבר כדיין, ואני מדבר ברגע זה רק מבחינת

 הגורמים השונים שפעלו בכיוון זה. אני אומר: זוהי הדמות שנשתקפה אצלי. וכאשר

 שמעתי היום באיזו זרות דיברו כאן הברים צעירים על אותם שקוראים להם כיום

 פרטנרים, שהם מבהיגה היסטורית חברים לגורל, ליצירה הלוצית ולהצלת העם,

 ומבהינה ארגונית יהיו מחר הבדים שלהם — ראיתי בזה אישור להתרשמות האמורה.

 השאלה של יהםים בין שבט לשבט, גם בזמן ששבט אהד עולה יותר מהר על

 איזה שלב במובן העבריות הארץ־ישדאלית, היא בעיני לא דק ענין אנושי של םבלגות

 ורותב־דעת, אלא גם ענין ציוני ממדרגה ראשונת. ראיתי אנשים שבאו לארץ בתור

 אידישיסטים קנאים ולא היה קל לי לעכל את האידישיזם שלהם ולא היה לי קשה
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 לחשוב שמקומם מחוץ למחנה! ובמשך הזמן נעשו בוני הציונות ונאמני העברית. בזה

 אינני רוצה לומר שצריך להשלים עם כל אידיאולוגיה כוזבת ועם כל חולשה רוחנית ו

 אבל יש הבדל, אם אי־השלמד, מתבטאת במאמצים חינוכיים ובמאמצים של קירוב או

 שהיא מתגלית ביד הדוהה. אתם יודעים את הויכוה — שהוא ויכוה היסטורי — בין

 בית שמאי ובין בית הלל על קירוב ודחיה. ההבדלים הללו, מבהינה תרבותית עברית

 ומבתינה אידיאולוגית, מונתים לא רק בשטה של היהםים בין הסתדרויות מיותרות.

 גם בתוך כל הסתדרות והסתדרות, במידה שיש להן זיקה לארגון עולמי, יש הבדלים

 בין ארץ לארץ ובין שכבה לשכבה ובין דור לדוד. כשנזכה ליום ויבואו אלינו הברים

 מהגולה היהודית, בטוחני שבכל הסתדרות והסתדרות תתגלינה תהומות בין העולים

 התרשים מקרוב באו ובין תברי אותו הארגון שקדמו להם בשנים אתדות. אבל באשר

 יש מסגרת אתת וגושפנקה אתת ישנה נכונות לסבול את הדברים האלה ולספש

 דרכים להתגבר עליהם. משום כד אנו רוצים גושפנקה ומסגרת כללית, שיגדילו את

 הכוה להתגבר על הניגודים.

:  התיים היהודיים סובלים לא רק ממחלוקת. יש עוד מושג, שאני קורא לו

 יתםנות — הממלא תסקיד בתיינו הציבוריים. בין היהודים היה ענין של יתום ושל

 מוצא ממלא תסקיד עצום בשידוכים. אינני הוקר ביולוגיה ואינני יודע אם יתום

 חשוב מבהינה ביולוגית לגבי עתיד הגזע. עובדה היא כי בשל ,,יתום״ הוסרו הרבה

 שידוכים, אף על פי שהזונות הצעירים היו מעונינים בחם. אני סבור שתנועות הנוער

 שלנו — השמאליות, הרדיקליות, הסוציאליסטיות — היחום תוסס בהן מקום עצום.

 יש כל מיני יחוס. יש קוראים לזד. יחוס פרוליטרי ויש קוראים לזה יחוס

 סרכםיםטי, ואצלכם זה נקרא יחום גורדוניםטי. כל זח חוא חומר ליחום. מי שסטה

 אוזן ומקשיב איד מקבלים אצלנו תוסעות וחזיונות, יהיה מוכרה להודות שהציבוריות

 שלנו סובלת במידה רבה מאד מיחידות. אל תחשבו שאני זוקף זאת על חשבונכם

 בלבד. אני תושב שגם העלית השניה נתפסה הרבה ליהירות. אולי היה בזה הכרח,

 ואולי הבדידות ותיתמות גרמו לכד. אנו מתתנו ביקורת על אנשי העליה הראשונה,

 אבל לא תמיד היתד. זאת ביקורת מוצדקת, וברוב המקרים לא הבינונו כלל את התנאים

 שבהם תיתה העליה הראשונה ולא תמיד ידענו את פעלה. לפני כמה שנים הוציאה

 ההסתדרות את ״יומן הביל״ויים״ של תיםין! ועכשיו אנו עוסקים בהיסטוריה של

 ראשוךלציון ושל זכרוךיעקב. כאשר באנו לארץ לא נכתבו עדיין הדברים האלה,

 ובודאי ר3י0 בינינו >א חפצו נם לתת אותם וגילו יהס של יהירות לנבי הקודמים, מה
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 שגרם קלקול יתםים ומניעת הבנה. יהירות זו היתה, בלי שום םפק, גורם שלילי לגבי

 כיבוש העבודה ולגבי שינוי מצבו של הפועל העברי. יהירות זו מתפרנסת מאי־ידיעה.

 יתכן שמנהיגי הנוער הגדולים יודעים את הכל, אבל הדור הצעיר מתפרגם ממה

 שמגישים לו, ובאי-ידיעה השוררת קל לסרנם את זרותו.

 כדי לאפשר את האיתור צריך לא בלבד להבר מצע טוב, אלא יש גם להתגבר

 על הרבת מושגים. קודם כל צייד לרתוש יהם צודק לאלה המתעתדים להיות

 שותפים — לאותם החברים המשתייכים לתנועת אתת במובן הרהב של המלה, מה

 שקוראים: מפלגת פועלי ארץ-ישראל, אשר בתיקה אנו גדלים, ממנה אנו קולטים,

 ושכל אותם הניואנסים השונים מוצאים מקום בה. בעיני זה תנאי לתיי המפלגה. אם

 יתגברו על היהירות ויהיו יותר הערכה וצדק להוגים אתרים, יבינו שאין מקום

ס לתנועה האתרת, ושמישהו מבינינו יכתיב תנאים נ כ י  לדיבורים שתנועה אתת ת

 לאחרים, ויחבר משחו כעין אולטימטום, אלא שנתאחר. הרבה שנים תבעתי את האיתור

 של ״צעירי־ציוך עם ,,פועלי-ציוך. ,,פועלי-ציוך היו יחםנים בינינו. גדול היחסנים

 ברהוב היהודי היה ה״בונד״. אבל בתיד הציונות ראו ,,פועלי־ציוך את עצמם

 לגבי ,,צעירי־ציוך ולגבי כל ,,בעלי־בתישע קינדער״ כתקיסים וכיחםנים. אהד

 המנהיגים הגדולים שלהם בגולה התנפח אתי ואמר: ״אינני מבין אותר 1 אין בד כלל

 רגש של כבוד. האומנם תחשבו שאני מתנגד לכד שיהיה איהוד עם *צעירי־ציוך ז

 הם בהורים טובים מאד, אבל להתאתד אתם... הם פנו אלי בענין האיתור, אמרתי להם:

 הרי כתבתנו, וכל אתד יכול לסנות אלינו ולהיכנס״. הוא אמר זאת בתקיפות גדולה

 ובהכרה כאילו הוא עושה שירות גדול לאידיאולוגיה שלו. המפלגה הזאת, שתיתה

 בעיניו גדולח וחשובה כל כד (מכיון שהיה לה פאםפורט פדוליטרי) הלכה מפילוג

 אל פילוג, עד שהוא נשאר מחוץ למפלגה שלו ומהוץ לכל מפלגה, ואנו הלכנו מ״בעל-

 בתיש קינד״ אתד לתברו ויצרנו את תנועת הפועלים באדץ־ישראל.

 אם רוצים באיהוד צריד גם להבין לנפשו של מי שרוצים להתאתד אתו. אינני

 אומר, הם והלילה, שצריד בשביל זה לנתר על משהו עקרוני, יסודי, תשוב. אבל צריד

 שגם האחר לא ינתר על משהו עקרוני. אילו היו בינינו ניגודים עקרוניים בלתי אפשרי

־ נדיבות  היה שום איתור. אבל צריד לגשת לזה מתור נדיבות, ולא במובן של נדבה ־

 בעברית זה מושג של דוהב לב, של הבנה לנפש הזולת.

 שמעתי כאן הרבה הודעות על לויאליות ונאמגות למפלגה — אני מקבל אותן

 ברצון. אף על פי כן אני מרשה לי לומר שיש לי רושם כי אין כאן הערכה נכונה
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 של ענין מפלגת פועלי ארץ-ישדאל (אין גישה זאת למפלגה נחלת תנועת ״גורדוניה״

 והבר הקבוצות בלבד. כל ציפורנו הסד הערכה נכונה להזיון ששמו מפלגת פועלי

 ארץ־ישראל). יש חזיונות שאנו רואים אותם רק בחולין שלהם, בקליפות הלזדנקלת

 שלהם ונפשנו סולדת מהם, כמו שכל משכיל יהודי, כל יהודי אירופאי, כשהוא רואת

. ,  את היהדות בגיטו על דלותה, נפשו סולדת ממנה. על זה אמר משורר: ,,וזר לא יבין,

 דרושה עין אדם קרוב, שיראה את התיוב ואת הטוב.

 אביא דוגמה מהתנועה הציונית. היה זמן שבעינינו, אנשי העליה השניה, היו

 ההסתדרות הציונית, הקונגרס הציוני וכל הביטויים והסמלים של השלטון הציוני

 פגומים מאד בעינינו והיינו קוראים להם בכל מיני שמוודגנאי. אל תהשבו שרק

 ,,פועלי-ציוך דיברו על עזיבת הקונגרס. גם איש כמו יוסף אהרונוביץ אמר פעם

 שאנו צריכים לעזוב את ההסתדרות הציונית, בלןשבו כי אין כל תקלה ממנה, ולא

 מתוך מעמדיות יתירה, אלא מתיר יאוש מההסתדרות הציונית כמו שהיתה: מתור

, וללא מעשים. הפועל הארץ־  חוסר יצירת, סיליםטריות, הסתפקות בשידת ״התקוה׳,

 ישראלי היפש משהו אהד במקום זה. גם כיום הקונגרס הציוני אינו מרחיב עין. מי

 שבא לקונגרס הציוני ורואת את הענינים בין תמפלמת, ותודר לכל מיני ישיבות של

 ועדות, יאמר: הזאת תנועה של תקומת העם ? קל מאד להיות אםתט, בעל טעם טוב,

 ולפרוש מכל הדבר הזה ולא להעריכו. אבל אני אומר: רק עיור איננו דואה את קופות

ק את הדבר הזה ותושב  השרצים שדבקו בהסתדרות הציונית, אלא מי שרואה ר

 שהוא איש בעל עין הדה ובעל גובה מוסרי, הוא יותר מעיור, הוא מטומטם נפש:

 מלבד הרע הפגום יש משהו ממדרגה גבוהה המקופל בסנים.

 , ויש שאני שומע איד מדברים ברהבי הציבוריות שלנו על מפלגת פועלי ארץ-

 י^זיאל ואיד מוקיעים את קלונה כאילו לשם שמים ולשם תיקון, אבל יתד עם זה

 מספקים איזה רגש סדיסטי; מגלים תוסר ראית אמיתית של הכותות העצומים המפכים

 במפלגה, גם בתור כל הפגמים שבה. תנועה חינוכית חייבת לדאות את הדבר הזה.

 אינני בוש לומר: אינני רואה את עצמי כאיש מפלגה, בלי לקבוע אם טוב או רע

 הדבר. אין לי פטריוטיזם מפלגתי, אני מוכן לשבור מסגרות למען דברים גדולים

 יותר. אינני רואה את מפלגת פועלי אדץ-ישדאל כמפלגה! היא אולי הרבה פתות

 ממפלגה מבחינות ידועות, וביהוד מבהינה ארגונית, אבל היא הרבה יותר ממפלגה,

ם ו י ד ה ע ״ ו ו ל י י ב מ י ת מ ש ב ו ג מ ת ה י נ ח ו ר ת ה ש ר ו מ א ה י  ה

 ד, ז ד׳ז לא נ^ןאר 3צי1נות שוס כוח רציני שקיבל לידיו את הירושה מראשון הביל״זיים
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 ועד אחרון התלוצים העולים עם כל בכםי הרות ועם כל היצירה התרבותית והמחשבתית,

 שנוצרו במשד תזמן. יתכן שיש זרמים שיש בהם דברים חשובים, אבל אין לשום כוח

 אחר בכל התנועה הציונית מלוא ההיקף של הירושה ומלוא האתריות לגורלה כמו

 למפלגת פועלי אדץ-ישראל.

 ומשום כד צייד לחתיחם גם לחלקים אחרים, שברגע זח אינם נמצאים כאן

 אתנו, מתור ראיית כל גודל הענין ומתוך ראיית כל תומרת הענין. חאורינטציח של

 מפלגת פועלי ארץ-ישדאל היא לא על ניתוחים. אני מעז לומר שאי-הרצון שלי

 בניתות אינו רק ענין םוביקטיבי שלי, כי אם זהו דגש והכרת של רוב עצום של

 מפלגת פועלי ארץ־ישראל. האורינטציה שלנו היא על הבראה פנימית של המפלגה.

 באם, חס וחלילח, יגרום חגורל אחרת, יהיה זה עוול גדול לא רק למפלגה, כי אם,

 לדעתי, — עוול גדול לציונות כולה ולחםתדרות כולה.

 אולי יותר ממישהו אחר כואב לבין באופן אישי נפצעתי על ידי אותה

 ההתפתתות התולנית, שהיא אינח נובעת משום חכרח של עניני התנועה, שהיא אינה

 אלא צירוף מקרי של גורמים שונים. אבל אינני רוצה על ידי זה למעט דמות של

 תברים שאתם אני עומד עכשיו בקשרי מלחמה וויכוח, ואינני רוצה בשום אופן

 להילאש. אני חושב שההתפתחות שלילית היתד. קודם כל משום שאנו כולנו היינו

 מפוררים, משום שהיינו לקויים מבחינת חברות, מבחינת אהבת חברים, מבתינת אמון

 חברים > כולנו חיינו לקויים ביחסנו לגוף המרכזי, למפלגה ז לא טיפחנו אותו, לא

 בנינו אותו, לא הקרבנו בשבילו קרבנות, הבאנו אותו לידי חולשה מכסימלית ועל

 ידי זה גרמנו לכל מיני דברים. אילו הקדמנו לעשות מת שאנו עושים עכשיו במפלגה

, על כל פנים לא בצורה זו.  לפני שתים־שלוש שנים, יתכן שלא תיתה קיימת סיעה ב,

 יש הבדל בין איזו אופוזיציה דלה ובין חצטרפות של כוחות יצירה גדולים, תשובים

 מאד בחיי כולנו, המשפיעים על כולנו ובכמה מובנים אולי גם דינמיים לגבי כולנו,

 שחם מאורגנים כרגע יחד ונמצאים במצב בלתי פורח, כי חוא איננו מפרח לא רק

 אותנו, אלא גם אותם, וגורם לבזבוז כוחות. אינני יכול להילאש. אני

 נתקל מדי פעם בפעם במקרים האומרים לי שהניגודים חם מדומים, שאפשר לחשתחרר

 מהם. השבוע הזח נתן לי שתי חוכחות חזקות מאד בענין זה. היתד, השבוע במזכירות

 המפלגה ישיבה בענין חברת ״ניד השיתופי״ — בענין יצירת הון התישבותי עצמאי

 מתור חרלחים של המשקים שלנו, ענין שאנו מתחבטים בו במשך הרבה שנים, אשר

 הזנחנו בו הרבה והפסדנו בו הרבה, מקצת מתוד חוסר ראיה. במקצת מתור ניגודים
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 הברותיים פנימיים. הנד. עכשיו נתעוררה המפלגה לדבר זה. יתכן שנגיע למאמץ

 גדול ונדים את קרן המפלגה וניצור משהו לגבי קבלת אחים, לגבי קידום ההתישבות

 שלנו. והנה זכינו שבאותה המסיבה היו הברים מכל הגופים ההתישבותיים ושם לא

 היתד. שום אוירת של ניגודים, ישבו כולם כתברי תנוער. אחת. תבר שמבתינה פוליטית

 הוא נמנה על סיעה ב׳ גילת רצון טוב כל כד ונאמנות גדולה כל כד לכלל התנועה,

 שאני תושב שכולנו אשר ישבנו באותה המסיבה הרגשגו שהוא ברגע זה שכת

 לגמרי שיש לו אחה תשבונות אתרים.

 שמעתי מפי שפרינצק שדק אתמול היה במזכירות הועד הפועל של ההסתדרות

 ויכוה במשד לילה שלם באותו הענין הכאוב, שאתם קוראים לו: א?מות, ושאנו כל כד

 מוכנים לעשות ממנו כדור שזורקים זה לזה. אני בודאי שאינני בעד א?מות. ענין זה הוא

 ענין מביש, שמוכרת לגרום לנו בכל צורה שהיא נזק, נזק לגיוס, נזק למי שעושה

 את זה, נזק לציבור שלנו. והנה התברר שבענין זה היו מאותרים שפרינצק וםבנקין,

 ציזלינג וגולומב וגולדה מאירםון ועוד כמה וכמה חברים, וגם יעדי. אהד היסודות

 לניגודים, — במקרה זה איננו קיים.

 אינני מקל כלל וכלל בכל הקושי הזה שנוצר בתנועתנו בגלל המצב שקוראים

 לו סיעה ב׳. אינני מקל ראש בכל הפרובלימה הסבוכה הקשורה בה. בשעה של מבוכה

 שינויים אידיאולוגיים יסודיים נעשים תומר לניגודים. תנועח חיח מוכרחה להשלים

 עם זה שמדי פעם בפעם צומחות פרובלימות והן הופכות, מתיר המבוכה הקיימת

 בעולם, למקורות של ניגודים, ועליהם יש להתגבר לא על ידי התבטלות, כי אס על

 ידי היאבקות. אין לתימנע מהיאבקות.

 יש מושג: מורה נבוכי הזמן. יש מבוכה של דור. ומי שדואד. את כל האידיאות

 של הדור כמעט במצב של פשיטת דגל — לא יתכן שיקבע לעצמו, על נקלה ובפשטות,

 נוםתאות ויגיד ״ לי יש נוםתאות ולהברי אין. ומשום כד אומר: כל מה שאנו עושים

 אנו תייבים לעשות מתיר מהשבת שמי שאיננו אתנו היום יהיה אתנו מתר. זוהי

 תובה לא רק מתור לויאליות למפלגה! זוהי הובה מתוד כל התשבונות הציוניים

 וההסתדרותיים שלנו. אל נעשה דברים שימנעו מאתנו תקנה. ואני רוצה להגדיר

 בפירוש למה שאני מתכוון. אם יש במפלגה זרם אופוזיציוני שאיננו נותן יד לעשיה —

 אל נדחה שום עשיה, אל נעכב שום פעולה, מפני שיש תלק מאתנו שברגע זה איננו

 רוצה להשתתף אתנו בזה. שילמנו מחיר יקר מאד בעד זה ששותקנו. לא נתן לשום

 כות לשתק את פעולתנו. אבל אל נעשה דברים במו ידינו, אל נאמר למישהו שאיננו
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 חבר לנו, ואל נכריז שפלוני אין לנו סיכויים ממנו. פורמולה נכונה של איחוד איננה

 זאת האומרת: אני רוצה להתאתד אתך ואתך, ובזר. אני אומר בפירוש: איני

 רוצה להתאתד אתו ואתו. פורמולה כזאת איננה עוזרת לאיתור. יתכן שאין

 בידינו לאתד את כולנו. כל יסי אמרתי: אם לא אאתר מאד. אתוז, אנסה

 לאחד שמונים אתוז. אבל אני תייב לתציע את האיהוד לכל אהד ואתר, ובצורה ששום

 אדם לא יאמר: אתה הוצאת אותי מן החשבון. חאיחוד הוא ענין רעיוני, ענין רוחני

 וציבורי, והוא טעון הסברה. אני מסכים לחברים שדרשו מצע. צייד לומר באופן

 ברור מה חתוכן חדוחני של חאיחוד הזה ומה הנכסים חרוחניים שאנו מכניסים —

 זאת יש להגיד בלי גמגום ובלי טשטוש ערכים. אבל בענין זה יש דברים הדורשים

 טאקט רב. אתדות של תנועה אינה ענין של סעיפים כתובים בלבד! זת ענין של

 אתדות אנושית, תברית ן ואיחוד אינו רק ענץ של תביעה למימושו והכרת הצורר

 בו! זח גם ענין של דקות נפשית מיוחדת, שבלעדיח אי אפשר לחגשים את הדבר

 הזח ואשר חםרונח גורם תמיד לסורים ואולי גם מביא לידי הכשלתו.

 המפלגד. רשאית לתבוע את חלקת תיא באיחוד. מותר לי לתבוע זאת בשם

 המפלגה. בעיני זה לא רק איהוד בין ,,גורדוניה״, ,,מחנות־העולים״ ונצ״ח! אלא

 דבר הרבה יותר גדול. הגודל הוא לא בכמות. כל אותם הגופים המתאהדים אינם

 גדולים כל כד, וברגע זה איננו יודעים מה כוהם, ואם יש להם מתנות מאהוריהם.

 האיהוד הזה פירושו הכרזה שהנוער ההלוצי בדרכו לעתיד רואה את עצמו כ&משיד

 מםרתה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל וכמקבל ירושתה. התנועה המאותרת הזאת

 מקבלת — אם אסשר לומר זאת — את הקונצםיה ממפלגת פועלי ארץ־ישראל. מפלגת

 פועלי ארץ-ישראל אומרת: אני עומדת מאחוריה אני אתד בכל אשר את הולכת.

 זה בעיני דבר הקובע את אפי חאיחוד. צייד שהמפלגה תהיה שותסת אקטיבית

 לאיהוד ולעיבוד המצע. אין זה ענין פרטי בין הסתדרות נוער אתת לשניה.

 פינהם דיבר היום יסד. בענין אהדות ישראל, ודיבר על זה ברגש. אני חושב

 שאנו היים בדור שיש בו הרבת תפארת מעמדית ועוד יותר תפארת אידיאולוגית

 והמושג של אהדות לאומית כמעט שנעשה מטושטש. יש צורד להרים את הדגל של

 אתדות ישראל ללא כל חששות וללא כל פחד. כל התנועה שלנו היה בה משהו

 שהדם את אחדות ישראל ן בידי נמצא כתב־יד של אחד מראשוני העליה השניה,

 ממנהיגי ,,הפועל הצעיר״, שבו הוא מספר על התבדלותם של הפועלים העברים מכל

 הישוב בימי העליה השניה, אס כי לא היתד. להם שום אידיאולוגיה סוציאליסטית
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 ומעמדית. הם יצרו סגנון חיים שהבדילם. הופעתו של חגליון הראשון של ״חפועל

, בהקטוגרף הוא אקט מעמדי יותר מאשר כל מיני שביתות, מפני שזה אמר ז  הצעיד,

 יש בתור הישוב והעם העברי איזה גרעין של משהו מיותד. הפועל העברי לא יכול

 היה להגיע לדגניה ולנהלל, אילמלא ההתבדלות הזאת שהיה בה הכרח. אבל הגיעת

 השעה שאנו נהזיר לעם מה שקיבלנו ממגו, הגיעה השעה שאנו נהיה נושאי אתדות

 העם. אנו נעשינו גורם תשוב מאד, שיש בו כות לתיות ה&גשים של אתדות העם.

 ברעיון אחדות העם אפשר להשתמש באופן שונה, באופן היובי ובאופן שלילי. כל

 שונא פועלים וכל שאיננו מבין את דרכה של תנועת הפועלים בארץ ואת יצידתת

 מכה אותנו בהתימרו לשאת את רעיון אתדות העם. כל קבלן, כל םפקולנם, כל מםרםר

 בקרקעות, כל מוכר פרדסי יהודים לערבים, כל משתמט וכל חודם את אחדות הישוב

 ואחדות התנועה הציונית נוטל לעצמו רשות בכל שעה שירצה לדגול באתדות לאומית

 והוא יכול להשתמש בזה במובן האידיאולוגי נגד חמושגים חמיוחדים שלנו. אבל

 יש באחדות העם גם פירוש קונקרטי. אץ עושים את אחדות העם המפורר והמפורד

 בבת אחת! היא אינה נעשית על פי איזו סיסמה. זה פרוצס היסטורי גדול מאד. אני

 חושב שאנו יוצרים אותו. אין גורם תשוב יותר לאתדות חעם מאשר אתדות תנועת

 הפועלים. זהו אחד השלבים חעיקריים באתדות חעם. ואם אנו דוגלים באמת באתדות

 העם, ואם הדבר הזה הוא ערד חינוכי יסודי, הרי אי אפשר לאחד את העם ולא לאחד

, ו״גורדוניח״. עד כדי כד רחב לבנו שאנו רוצים לאהד את כל  את ״מחנות-העולים,

 העם ואילו לאחד את מעט הכות שלנו אין םיפק בידינו. אנו תייבים להתגבר. כל

 אחד מאתנו זהו לו ענין של זמן. ההיסטוריה שלנו הולכת — אם אפשר לומר —

 ברכבות שונות. אין רכבת אחת לציונות ן יש הרבה רכבות. רכבת אתת יוצאת בשעח

 זו ורכבת אחת יוצאת בשעת מאותרת יותר! גם אותת נקבל ברצון. אינני חושב

 שהאיתור בין ,,מתנות־העולים״ ו״גורדוניה״ יהיר. איחוד אחרון. עוד יהיו איחודים

 גם בארץ וגם בגולה. יש תנועת צופים והיא אינה באה כיום בהשבון! היא אינה

 מוכנה לדבר זה. היא לא קבעה עדיץ הרבה דברים ועודה עומדת בראשית ההתפתתות

 החלוצית. השאלה של איחוד אתנו תתית בעוד כמת זמן אקטואלית גם בשבילה. יש

 עוד זרמים בתור ההסתדרות העומדים כיום שמאלה או ימינה מאתנו. יהיו מועמדים

 לאיחוד. אצלי אין איתוד ומגמת האיהוד (ושוב: אני מדבר כמישהו התולה מחלת

 איחוד) ענין מקרי. זו לא קפריזה של מישהו שמשום מה נוח לו בכד, או של מישחו

 זר ליסודות ואיננו מעונין בערכים רוחניים« לי ענין חאיחוד חוא ח>? אינסגרוי על
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 תגשמת הציוגות ושל העברת המונים לארץ, של קיבוץ גלויות, והוא דרוש לשם

 הצלתת הענין ולשם שלילת ניגודים. כי אם יש מקור ותרגום, מותר לי לומר: הניגודים

 הם תרגום והאיחוד הוא מקור.

 ז

 בעקבות שיחה על הגולה

 (הרצאה בסמינריון למשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל על הר הכרמל.

 ט״ו בםיון תש״ד, 6.6.1944. מתור הםטגוגרמה)

 יש תביעות שכאילו נשמעו כאן אתמול ושאני אינני מעמיד אותן. אינני מוכן׳

 למשל, לשפוט על אדם צעיר בארץ לפי זה אם הוא מגלה הרבה את השתתפותו בצרות

 ישראל או מעט. גם אינני מוכן לתבוע מאנשים שיהיה ניכר עליהם העצב הזה או

 שיותרו על דברים שהם בשבילם משמתים. אני יודע שאלה הם מן הדברים אשר אין

 להם שיעוד, וכל אדם מרגיש אותם בעצמו. אבל אינני מקבל את ההשקפה הזאת

 שאנחנו בני־אדם תיים ומשום כך אי אפשר לקיים משטר של עצבות1 כי אינני מקבל

 את המושג משטר בענין זה. היה פה אצלי חשבוע צעיר ממערב־אירופח אשר םיפר

 לי שזת שש שנים איננו מסוגל לתשתתף בשום דבר של שמחה. איש לא תבע ממנו

 ואיש לא הציג לו תביעת כזאת. ולכן אינני מקבל את הדעת שאדם צעיר מתויב

 לשמות, אבל גם אינני מקבל את ההערכה שאם דבר נוגע לעומק לבם של אנשים,

 הדי שזה מוכרח להתבטא גם כלפי תוץ, וכי עצב שאינו מתגלה בתוץ אינו קיים.

 במלתמה הזאת התרחשו כמה וכמה דברים מזעזעים מאד, דברים אנושיים

 גדולים. והנת אני מתבונן לדעת כיצד הי הקורא תעבדי שלנו כל מיני מאורעות של

 המלחמה הזאת. יש םסדיה מיוחדת ב״עם עובד״ — ״מן ד״מוקד,/ שאני יםדתי אותה

 לכתהילה כדי שאנשינו אנו יכירו מה שנעשה עכשיו. והנה במידה שהוצאתי תוברת

 על לונדון׳ על ה״בזק״, או ״בלי ירה״, היו מכירים לי תודה. אבל כאשר הוצאתי

 תוברת ״מכתבים מן הגיטאות״ ובה נאםסו 250 קטעים מהמתתרת ומ״ההלוץ״

 וכדומה, — הרי למדות זה שכל כך מדברים על המתתרת ומתרגשים למקרא הידיעות

 עלית, למרות כל זה, אותה התוברת נשארה לא מכורח. פחות מכל נקנתה זו, אשר
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 בה תעודות היסטוריות על המאבק הנפשי של התנועה. זה מעיד על החיים האמיתיים

 שלנו יותר מאשר כמה וכמה דברים אתרים. זה סימן שאנהנו היינו שמתים לא

 לחיות בנסשנו את חחיים האלה, שזכרם מעיק עלינו, אין הם חלק מעצמנו. אנתנו

 יודעים שצריכים להתרגש מחם, יודעים שחם נוראים מאד. אבל אינני חושב

 שהנוראות האלה, שכל אחד בשטה העליון של הכרתו יודע עליהן, עוברות עלינו

 כתליה אישית שלנו, כתנית גורל שלנו.

 למשל, הוצאתי גם תוברת אתת של התתלת המלהמה הפרטיזנית — הסיפור של

 גרוםסן, היהודי, ״בךאלמות העם״. רבים אמרו לי שהיא נתקבלה יסד. מאד אצל

 הקוראים. אולי זה הסיפור הטוב ביותר שבספרות תרוםית. אבל אני יודע מה שהדבר

 הזה עורר. אין פה שום שאלה של קרבת לאומית, אין פד. שום שאלה של שותפות

 לאומית. יש שותפות גדולה של מלהמה נגד היטלר.

 הוצאתי גם סיפור של יהודי מסתנה הסגר, סיפור שיש בו רעיון: ״לי נקם

 ושילם״, וזה כולו באוידה של מתנדדהםגר יהודי. למרות זה שהכותב הוא גם סופר

 בעל כשרון, אין לי כל בטהון שהדבר הזה יעורר הדיס במידה גדולה מאד. מדוע זה ז

 ומאייד גיסא, נדמה לי שיש ענינים יהודיים אשר אתם מסוגלים לתיות אותם

 לעומקם. סיפור מן הארץ: סיפור על ״השומר״, סיפור ממאורעות 1936, על פלוגה

 נודדת בארץ, על ענינים עם וינגיים וכדומה, — אני חושב שזה נקרא מתיר קרבת

 נפש, מתור חדה. אם כי, בדרד כלל, נער יהודי עלול מאד להיות את סין והודו ואת

 אדומי-העור בקרבת נפש גדולת מאד, ואיננו כל כד מסוגל לתיות את עצמו או את

 עמו, בכל זאת יש ענינים שחוא חי אותם. ואני חושב שבמידה שהענין היד. קשור

 עם האדם הארץ-ישראלי הצעיר, חלוחם למען חלום ציוני, חדי תנער האיץ־ישראלי

 חי אותו. מדוע זה ?

 לא, חלילה וחם, שהילד הארץ־ישראלי לא קלט את האידיאה הלאומית או

 שאינו מםוגל לתיות אותה. לא רק הנער הארץ-ישראלי, אלא גם אנחנו איננו חיים

 את ההזון הציוני לכל נדלותו ועומקו. אבל זו שאלה אתרת. יש שני סוגי ענינים

 יהודיים: יש ענין יהודי שבמידה שהוא מתגבש כאן בארץ-ישראל, במלתמת מסוימת,

 באוסן היים מסוים, בטיפוס אנושי מסוים, הוא קרוב ללבנו, הוא ממש שלנו, כמשהו

 משפתתי. ואת זה מסוגל הצעיר היחודי לתיות בנאמנות. אבל יש חיים יהודיים

ו מסוגל לשמוע נ נ י  אתרים, שאין להם הסגולות האלו. ועליהם — הצעיר היהודי א

 כעל ענינים שלו. תייתי תסץ מאד שילדי ארץ-ישראל יספרו לי, למשל, איזו תופעה
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 בהיסטוריה היהודית עברה עליהם כענין שנוגע להם ממש. בילדותי, ובזמן ההוא לא

 היתת לנו םסרות כזו שישנת עכשיו, לא בצורת ולא בכמות, כאשר קראנו סיפורים של

, תמיד היתד, לנו עם זה שותסות ,  דול ודן ושל ויקטור הוגו או את ״אוהל תדור תום,

 אנושית. אבל כאשר קראתי על ענין האינקביזיציה, לא הראתי את זה כדבר שעבר

 על מישהו אתר׳ אלא עלי• איד קרה שסיפור על האינקביזיציה מלסני 400 שנת עבד

 עלי בדיוק כמו דבר שנעשה אתי היום הזד. — זאת שאלת. זאת שאלת של היניד או

 של דור. או, למשל, כאשר קראתי סיפור על התטוסים: בשבילי לא היה מוזר מאד

 הדבר שילד לא רוצה לאכול תזיר ומקבל מכות. אני כאילו בעצמי הייתי התטוף.

 זה היד. ענץ שנוגע לגורלי ממש. זח ד״יח עולמי, םיפוד־משפחה שלי. הייתי חפץ פעם

 לדעת אם הנער האדץ-ישראלי קורא דברים כאלה כענין שנוגע ממש אליו, שנוגע

 לגורלו שלו, או כקורא הרבה דברים אחרים? באיזו מידה חחניה היהודית בדורות

 קודמים נעשית בשבילו חדה של ההווה שלו. אין אני צריד לומר שכאשר קראתי

 בילדותי סיפור על פרעות ברומניה (אינני בטות אם המדובר היד. על פרעות ברומנית

 או הכונה היתה לפרעות ברוסיה. כי בגלל הצנזורה שהיתה ברוסיה היו גוהגים לפעמים

 במקום מוסקבה לכתוב בוקרשט, כי אז הצנזורה לא הפריעה לספר כל מיני תעלולים

 של המשטר), או סיפור על גירוש מוםקבת, למרות זה שאני הייתי בעיר שלא היו שם

 גירושים ולא היו פרעות, — בכל זאת לא קראתי את זה כדבר שאיננו נוגע אלי, אלא

 כענין העובר על עצמי. ואני הושב שנער ארץ-ישראלי כיום הזה, עם כל עולמנו

 הרוהני וכל דרד התיים שלנו, איננו יכול לתיות את זה באותו אופן. על מאורעות ועל

 התקפות ועל ערבים או על טדומפלדור הוא יקרא כעל דבר שנוגע אליו ממש, יתכן שגם

 על בר־כוכבא. אבל אינני בטות שהוא יכול לקרוא על ענינים שעוברים על העם היהודי

 עכשיו בגולה, ולקבל את זה כעניי שנוגע בו.

 את מי אנהנו רואים כנושאי ההגשמה הציונית ? להלכה אנהנו אומרים: העם

ם י ה ו ד י הוא בשבילנו מושג של  היהודי. אבל האם אנהנו היים כד שהמושג של ע

 ממש או לא ? כאשר מישהו מילדי כנרת ודגניה נפגשים בטבריה ביהודי כורדי או

 בילדי יהודים כורדים, המשתקים שם בתולות, האומנם יש להם הדגשת אמיתית שהם

 בני עם אתד ומשפהה אתת ? ילד מהקבוצד. שיוצא התוצר. ונתהל ביהודים אלה, היש לו

 הדגשה של שותפות ממש עמהם ? האם אין בשבילו טבריה (לא נרשה, לא לובלין!).
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 יהדות טבריה, עולם לגמדי אחד ? באופן דשמי זה נחשב כחלק מהעם היהודי, אבל

 באיזה אופן גורלו של יהודי מטבריה נוגע בו ממש ? והייתי תסץ לשמוע את האמת:

 איד המגע בינו ובין היהודי האחד ?

 כאשר ילד יהודי מקבוצה פוגש יהודי בעל פיאות עם דופיצה או יהודי לבוש

ש (לא שלמד על כך בבית־הספר!) שהוא והם י ג ר  כיהודי ספרדי, האם באמת הוא מ

 שייכים לחברה אחת משותפת? אינני בטוח בזה. לפעמים נדמה לי שהבר שלנו

 מהנוער העובד, או מהתנועח או מחמשק, כשחוא מדבר על עתיד חיחודים, כלל איננו

 יכול לתאר לעצמו שהוא מדבר על משהו מתוץ לתולצות כתולות. הוא יכול בזה להכליל

 גם את ,,השומר הצעיר״, אם כי יש לו גם סמל אתר. יש מין הברה כזאת, שזה

 ״אנחנו״. אבל אנשים מחוצה לנו, אם בנידיודק או בוייטשפל או בבנדין — הם בשבילנו

 חומר לתקידות שונות, ופעם גם להערצה. והאם, באמת, חוא, חבר זה, והם שייכים

 לאומה אתת ממש ? אני מפקפק בדבר זח.

 בחוגים מסוימים, אנטי־ציוניים בגולה, דוקא בהוגים הלאומיים, — לא

 המתבוללים, — אשר לדידם העם היהודי הוא אותו העם היושב במזרח אירופח, בשבילם

 יהודי אלג׳יר, סודית או תימן כמעט שהיו בני עם אהד. אבל היתה להם הרגשה של עם

 יהודי, של מיליונים יהודים, אשר שפתו, שפת אידיש, והם טענו כנגדנו שאנתנו קורעים

 את עצמנו מן העם ואנחנו מגדלים פה בארץ-ישראל שבט נפרד. היה פולמוס כזה.

 ומאייד גיסא, מי שיודע את הרוח שהיתר, בארץ לפני עשרות שנים, בתוגים

 הראשונים, כמו של בךיהודה או סוגים ידועים מבני האכרים, יודע שהיתה להם מין

ע ז  זרות כזאת ליהודי הגולה, גם להלכה, שהם, בעצם, ראו את עצמם כ מ ת ת י ל י ם ג

י ח ד ש. הם הרגישו שבךאבי בירושלים או אבשלום סיינברג בחדרה — הם ד ו ה  י

 כבד טיפוס אהד. באמריקה, למשל, יש הדגשה לבני ההלוצים הראשונים של אמריקה

 (יש ארגונים כאלה שם), שהם רואים את עצמם שהם הם הגזע האמריקאי החשוב

 והטהור, וכל היתר — זה אספסוף. היו עוד בארץ־ישדאל אנשים שכל התפיסה שלהם

 היתד, שהם בני הישוב, ולא כל היהודים הם בני הישוב. למשל, אותו הארגון של

 ״גדעונים״ מסביב לאהרונםון, ארגון בני הישוב. הם לא דאו את חצויד לחפש את

 ההרגשה של אתדות יהודית, למדות זה שהם דיברו גם על לאומיות, אבל הלאומיות

 שלהם היתה של השבט התדש בישראל. ואני מנית את הויכות — להלכה — אם צריד

 לטפת שבט מיותד ישראלי. אבל רואת אני שבילדינו זת מתגשם. מספרים להם לפעמים,

 אמנם, גם על ה״בונד״, ויש שהם כותבים אידיש או מתרגמים מאידיש, ויתכן שאץ כבד
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 מלחמה על כך, אבל, למעשה, נדמה שהילד שלנו, מבלי רצון לכך, גדל כבן עם חדש,

 כבן עם מיוהד: בדומה למת שכתבו או דיברו לסני עשרות שנים, מתיר גאנח ויהירות,

 שלא דור־מדבר כאן ולא גלות, אלא אנשים הדשים.

 אם לא נתגבר על הרגשות כאלה נימצא כאן, באופן אוביקטיבי, בגלות,
T 

 נישאר גם פה בגלות יהודית. אנשים כמו מגנם יכולים לקרוא את זת בשמ1ת

 אתרים, יותר נכבדים, אבל הם משלימים עם גלות בארץ־ישראל. אפשר לקרוא את זה

 ״לאומיות״, אבל זה נקרא השלמה עם גלות גם כאן. ומבחינה נפשית, אמנם, יכול לתיות

 שמתחיל להתהוות מין שבט כזה, שהוא שבט יהודי לאומי, אבל שבט אתר לגמרי.

 ישנן דוגמאות בעולם. יש עם בינן של עכשיו, ויש בו סגולות קרובות לנו מאד.

 העם העני הזה, שהוא פטריוטי ולאומי וכדומה, אין לו, למעשה, המשך רותני עם העם

 העני העתיק. רק בימים אלה סיפר לי בךגוריין, שהוא גפגש עם אדם תשוב מני והוא

ך  תשב. שיוכל לדבר אתו על ספרות יכן• ה?ה לא הי בזה. הוא הי בזת פתות מאשר ב

 גודיון. כמו שיתכן שוינגייט, שחי עם הצעירים שלגו, הרגיש שהם חיים את התנ״ך

 פחות מאשר חוא חי אותו.

 השאלה הזאת: חאומנם ממשיכים אנחנו את חקשר עם עם־ישדאל או

 ממשיכים רק באוסן מסוים באיזה חוט מיוחד — היא בעיני שאלה גדולה מאד.

 ולדעתי, יש הרבה סימנים — לאו דוקא לסי זה איך אנהנו תיים את אסון

 ישראל, אלא איך אנתגו תיים את ת י י ישראל, — המגבירים, לדעתי, את ההרהורים

 בענין זה. למשל, נזדמן לי לראות איד עברה פעם בשבת על יד בית־כנסת בירושלים

 עגלה של ילדי משק, אחד המשקים החשובים בארץ, שבאוסן היסטורי ממשיך את המפעל

 הציוני, איך עברו במין צהלה ושירת על יד בית־הכנםת בעגלת. ואינני עוסק בשאלה

 מה שקדה מסביב לאותו ענין. אבל אילו, נניה, ילדים שלנו היו נכנסים ללונדון ביום

 תג, היתד! להם הכרת של טאקט, נאמר, שאין לעשות דבר שהעם האנגלי יתמרמר על

 זת. אני גם בטות שאם ילד שלנו צריד לעבור את שכם ורמלה, מחוץ לשאלת של פתר

 מפני ערגים, הוא מבין שלא יכולים לעשות דבר שפוגע בהרגשה של תושבי רמלה. אבל

 ילדים שלנו כאשד תם עוברים את ירושלים בעגלה בשבת, אינני הושב שמרגישים הם

 מה מכאיב, מה צורב הדבר את לב יהודי ירושלים. ואם מישהו יעיר להם על כך הם

 יראו בזה איזו ״השקפה פשרנית״. עצם ההרגשה הזאת, שכאן אבות וכאן משפהה אחת,
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 ויש תשיבות אנושית בהבחנה של מה שמכאיב, מה שאפשר לעשות ומה אי אפשר —

 נדמח לי שזח חסד לגמרי לילד תארץ־ישראלי.

 זוהי דוגמה אחת, שאני במקרה תייתי עד לת. ויש בודאי לא מעט דוגמאות מסוג

 זה. אינני יודע מת מידת הקרבת שילד יד״ודי מרגיש לאותם היהודים שאינם כמוהו.

 ואיני מתכוון דוקא ליהודי שיש לו פיאות וקפטן ארוך, אלא גם ליהודים אתרים. למשל,

 אנחנו כולנו עומדים בכל חיינו במלהמה עם יתודים מתבוללים, מתבוללים מכל מיני

 סוגים. ואנחנו גם שונאים אותם: יהודי הבורסה, יהודי ההון הגדול. למשל, כאשר

 אנהנו קוראים כי אלה ואלה העשירים היהודים בחונגריח וגרמניח רכושם הוחרם,

 מדוע זה צייד לענין אותנו ז מבתינד. תיאורטית, עוד הרצל אמר להם שיקהו מהם את

י נ  כל כספם, ולכאורה אנחנו, כםוציאליםטים, יודעים שיש לזה הצדקה מוסרית. אבל א

 מקבל את זה כאילו ההרימו ממני. לא משום שאני מקווה שיהודי זה ישאיר את כספו

 לקרן הקימת. אלא משום שאני מרגיש בזת את עצמי. אותו היהודי הבודפשטי המתבולל,

ננו(אני לא מאשים  שאני מוכן בתוך העם להילתם בו כל מלהמה שהיא, כי הוא אסו

 בשורה ראשוגה בהודבן היהודי בגולת את תברינו היהודים הסוציאליסטים הפועלים,

 הבונדאים הטריטוריאליסטיים, אשר לא נתנו להימלט לעם היהודי. הם עשו את זה

 מתוך הכרת עממית. אולי גם ליהודי הבורסה יש יותר הלק בזה), כאשר הוא נמצא

 במתנדרתםגר — זת כאילו אני נמצא במתנדדתםגר. אתמול ניגשח חברה אתת מהםפינר

 ושאלת אותי: צמת היום ? — אמרתי: כן. וידעתי שהשיתה הזאת מדוע צמתי היום —

 זה לא דבר פשוט. צמתי, אם כי לא תאמנתי שעל ידי הצום שלי אוכל להקל. לו האמנתי

 הייתי צם יותר, ורבים גם בודאי היו עושים את זה. לא היה בזה איזת ענין רציונלי. אבל

 מכילן שיש לי השתתפות בתיי האומד. ואני יכול לתביע את השותפות, את הגורל

 היהודי, — אני צריד לעשות את זה. הם, אמנם, ברובם, לא ציונים ולא סוציאליסטים,

 אבל יש נקודת שיתוף והיא קובעת את תכל. אילמלא נקודת השיתוף לא הייתי צריך

 לבוא לארץ, כי יכולתי לראות לפני אסשרויות תיים אתרות.

 אני סבור שהדגשה פשוטה, לא מילולית ולא תיאורטית, של שותפות הגורל

 היהודי עם כל יהודי: עם הכורדי בטבריה, עם היהודי שבעיר העתיקה בירושלים, עם

 היהודי שבא היום מדמשק ועם היהודי המתבולל, האנטי-ציוני בנידיודק ובארץ —

 הסרה לנוער שלנו. ואינני יודע אם התינוד שלנו בביתיהספר ובתנועת הנוער ובמפלגה,

 יש בו משהו שישלים את הדבר הזה.

 כל ילד יהודי יודע מה זה המרד בגיטו. אבל אני חושש, שמא יש איזה שקר
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 גדול בזה. את הםבל היהודי בגיט1 איבנו יכולים לחיות, וכינו שהיה מדד בגיםו, וזה

 עושה את איש״הגיטו קרוב יותר אלינו לפי המושגים שלנו, — הרי אנהנו יכולים למצוא

 לגו איזו פורמולה, הנותנת לנו, כמו שאמר מישהו, פורקן, הנותנת לנו אפשרות להיאחז

 בדבר. אולם, גם אילמלא היה מרד בגיטו לא הייתי אומד אף מלה בגנותם של יהודי

 הגיטו. כאשר אנשים עומדים לפגי תית־טרף כזאת אין לתבוע מהם מדד, כאשר מראש

 ידוע שאץ לו כל הקור! שהיא של הצלה. אנשים מורדים, בדיד כלל, כאשר הם מאמינים

 שמהר הם םנצהים.

 פה הזכיר מישהו את המתזת ״לא אמות כי אהיה״ מאת דויד ברגלםון.

? ה י ח ד א י לא אמות, כי אחיה״• א  אינני דן בזח אם זאת אמנות או לא. .

 ע ד מ ת י תהיה היתדות ברוסיה ז גיבור המחזה הזה חוא קומוניסט ונאמן מאד למשטר

 הםוביטי. אבל הוא עוד מדבר בפתגמים יהודיים, והוא רואה את העם היהודי. אבל בתו

 כבר נשואה ללא־יהודי. הנכד — הוא כבר בךתערובת ואינו מבין את לשון סבו. אתה,

 כלל׳ אינד דואה שלעולם הרוהני שלו יש איזה המשך רוסיה תהיה, כמובן. הפרטיזנים

 יצילו את רוסיה. אבל האם יצילו גם את היהודים ז מה אתיר. ? כשאדם הולד למות והוא

 יודע שעמו נשאר בתיים — אולי לא קשת למות. הכרנו תוסעות כאלו, שאנשים מתים

 למען שהתנועה שלהם תהיה. אבל כאן אפילו בעוד הפרטיזן היהודי הי, הוא נשאר כבר

 לאתר שמתה כל העיירה. ואינני מבין מה ״אהיה״, האם בתרגום איזה סיפור של ברגלםון

 לרוסית ז

 ב״דבר״ היתה כרוניקה קטנה מאה איד אתיו של הרבי מגור עמד באתד ממתנות

 ההשמדה, והוא אמר ליהודים שמי שיביא לו מעט מים — יתן לו את התצי מן ה״עולם

 הבא״ שלו. תהילה איש לא נענה, אבל סוף סוף קם אדם ותביא את המיב. אז הוברר

 שהוא ביקש את מעם המים האלו כדי שכולם ירתצו את ידיהם, כדי שימותו נקיים.

 בשבילי — זאת הוסעה כבירה ביום של מות. ואני יודע שזהו המות היהודי על קידוש

 השם. אבל זה בארץ לא הורגש. הדבר זכה אפילו לשיר של שלום, אבל זה לא נכנם

 לעולמנו. כי אגו לא תיים את העולם היהודי. כי אנחנו אתרים.

 ומכאן אני עובר לענץ אהד, שלנמרי אינו נוגע לענין הימים האלה, אבל שהוא

 בעיני גם כן אתת העתיות לכד שאנתנו, בעצם, איננו מסוגלים לפי הינוכנו כאן, לפי

 העולם הרוהני שלנו, להיות את השותפות היהודית האמיתית כמות שהיא. אני מתכוון
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 ליחסו של הנועד הארץ-ישראלי לספרות עברית מקורית. אם תחפצו לד,י1ת גלויי לב

 על יתסכם לספרות עברית, — תצטרכו להודות על כך, שבעצם, לכם הרבה יותר קל

 ויותר מענין ויותר מובן סיפור מתורגם מאנגלית, מרוסית, מצרפתית, מכל שסה אתרת,

 מאשר סיפור עבדי מקורי.

 פעם סיפרה לי ילדה אתת שנכשלה בבהינה. המורד. בביתיהםפר שאל אותה מה

 היא אוהבת אצל מנדלי ? והיא אמרה שאיננה אוהבת שום דבר משלו. ,,זה מגיע לי מפני

 שאני אמדתי לו את האמת. הלא כולם שונאים את מנדלי. ואני אמדתי את זה״. היא

 ביטאת את מצב הםפר העברי בביודהםסר העברי שלנו. בשביל הילד היהודי בארץ,

 מנדלי יותר אכזוטי מאשר כל ספר אתר. הלא הרוב קריאתו — זה תרגום, משל כל מיני

 עמים. הוא קורא ,,אכדים״ של ריימונד, ״ברכת האדמה״ של האמםון, ,,בית תעניים״ של

 דיקנם. הוא קורא סיפורים רוסיים. והנוער אצלנו איננו חי אותם ההיים היהודיים, שהלק

 מהם אנחנו מצליהים להכיר רק דיר הספרות העברית, אם על ידי מנדלי, אם הזז או

 עגנון. ואני חושב שגם ברנד הוא זר לנער הארץ-ישראלי, אלא שמתיר שהתנועה

 אומרת ״ברנד, ברנד״ ומכריתים לקרוא את זה, — יתכן שמתיר כד אומר הגער לעצמו

 שזה שייך אליו. אותו הצעיר היתודי ביצירת ברנד, כפי שהוא הופיע בהומל או

 בוייטשפל — לא מעסיק אותו והוא איננו חי כל כד את זה.

 קודם אמרתי שהגילויים הראשונים של זרות בין ילדי תציונות ובין העם היהודי

 התחילו, בעצם, עוד עם ילדי העולים הראשונים. מבחינה תיאורטית תיתה תנועה אתת

 בציונות שהיא אשר שאפה לדבר הזה בהכרה. אולי זה יהיה בעיניכם משונה, אבל זה

 היה החלק היותר לאומי בציונות. בעצם, לרביזיוניזם הרותני, וגם לז׳בוטינםקי באופן

 אישי, לא היה שום צורר בהמשד התרבות היהודית. הוא רצה משהו אצילי, מהגזע

 היהודי הקדמון, הקושר אותנו לגזע של יהושע בךנון, בר־כוכבא ויהודה הלוי. אבל

 בהיסטוריה היהודית בתמשכיותה, ברציפות הטיפוס האנושי — בזה לא היה לו צורך.

 והוא השתדל, באופן תיאורטי, גם למתוק את הדבר הזה. לפעמים קרובות אתם יכולים

 לחכיד בספרות חעברית חוגים כאלה של אנשים שלא היה להם צורר כלל בעברית,

 מחוץ ללבוש חחיצוני של הלשון העברית. לא היה להם צורך, במובן הרוחני, בתרבות

 העברית. יתכן שהדביזיוניזם בעמקי נפשו שנא אותנו, את תנועת חפועלים, בגלל זה

 שתנועת הפועלים, אהרי הכל, היא — מבהינה היסטורית — המשד של ההיסטוריה

 היהודית. היא לא רק תנועת תירות וגאלה וקוממיות, אלא היא כוללת בתוכת גם את

 ברנד וגורדון וכו/ וזה — המשד של איזת עולם רוהני, שאיננו נשאר עומד כפו שהיה
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 בבית השני, אלא שנקלטו בו כמה אלמנטים של הגלות היהודית. וזה מה שנתן את

 הטיפוס הסוציאליסטי בימינו.

 אבל יתכן מאד שהנצהון ההיסטורי יהיה לא לנו, כי אם יהיה להם. זה לא מן

 הנמנע, שיעבור עוד דור ועוד דור, ואם ידפיסו אמנם םסדים ותרגומים, יהיו הם בשביל

 לספק צרכי מספר אנשים שמעונינים לעסוק בהרצאות! אבל הילד הארץ־ישראלי,

 בהרגשתו הפנימית, יהא רואת את עצמו מתוצה לעם היהודי, גם אם יש לו אידיאה של

 קוממיות יהודית או סוציאליזם יהודי. ואם תבוא עליה גדולה יהודית נהיה, אולי, לא

. ר ת  שבט קטן, כי אם שבט גדול, אבל שבט א

 מי שיתבונן לאמיגרציה היהודית באמריקה מכת כי למרות זה שאלה היו המונים

 עצומים, ולכאורה באו מתור מעמקי ההיים היהודיים, וגם רובם הגדול לא רצו להתכתש

 להיים יהודיים, והיו כאלה שעשו מאמצים עצומים לעמוד באי־התכתשות זו, כמו תנועת

 ״פועלי-ציוך, או האורתודוכסיה שהקימה בתי-כנסיות או ישיבות, ואנשים מהם נאתזו

 בצפדנים ונתנו את חייהם, ואפילו לא תמכו בתרבות האמריקנית, ובלבד לקיים את

 אמונתם, — בכל זאת הדבר הזה הספיק רק לדור אתה קצת לדוד שני! לדור השלישי —

 לא נשאר כבר, ואם גם יש עוד משהו, אז בדור הרביעי לא יהיה כבר זכר לכל זה.

 ברגע זד. עוד אינני רוצת לומד אף מלת אתת על כד לפני איזה ניגודים נפשיים

 יכול לעמוד חדור חצעיר בארץ, גם מבחינת עצם הציונות, גם מבתינת עצם הפרובלימה

 היהודית. הכשרון היהודי להשתמט משאלות הגורל, לתת תשובות שליליות לגורל שלו —

 נתגלה בכל הדורות: עוד מלפני יציאת מצרים, כאשר הלק גדול מהעם היהודי ענה את

 התשובה השלילית. איננו יודעים כמה יהודים יצאו ממצרים וכמה נשארו שם. והוא הדין

 בימי עזרא. ואילו אמד מישהו לגולים שסופם בגולה עתיד להיות כמו שהוא כיום, —

 היו מביטים עליו כמשוגע.

 אינני יודע עדיין מת תהיינה הבדידות המשונות והאכזריות של עצם קיום העם

 היהודי בארץ-ישראל על ידי המציאות של התרבות תאנגלית, שהיא נותנת אפשרות של

 קרירה — מצד אתה והתעוררות של המזרח מצד שני. האם אנחנו יכולים לראות מה

 יהיה בעוד דור או שני דורות ז אלה שעלו עם עזרא ונהמיה בודאי לא השבו שיעמדו

 בפני שאלה של הלניזם.

ר הבא. ת  ואיני מעורר ברגע זה את השאלות ד״ללו, אשר יכולות לעמוד לפני ה
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 אבל אני מנית שיתהוו היים לאומיים עצמיים ויתהווה גם מבחינה כמותית ישוב גדול,

 וגם מבהינה פוליטית נכבוש לנו עצמאות שלנו, ובכות עצמאות זו נגן על תרבותנו

 הלאומית. כל החלום הזה של אנשים מסוג בובד וסימון, שלא כוח עצמאות פוליטית

 דרוש לנו, ושנוכל רק בכוח תרבות לקיים עצמאות — אינו נכון. כי עם קטן יוכל לקיים

 משהו מקורי בהייו, כאשר הכותות המבוללים הם כל כך חזקים, רק כאשד ישנה מדינה

 המגינת על התרבות שלה, רק אז היא יכולה לתתזיק מעמד.

 וגם אם תהיה אוכלוםיה יהודית גדולה בארץ > וגם אם תגיע, לאתר התאבקות

 קשה מאד, לעצמאות מדינית, אם תרצת בכך ותשיג את זה, — גם אז תעמוד שאלת

 קשריו של האדם הארץ-ישראלי, יליד הארץ, בן הארץ, עם תרבות האומה ברציפותה

 ההיסטורית, עם תלקי האומת, אשד אינם דומים לנו ואינם לובשים תולצות כמונו, ואשד

 יש הבדל גדול במושגים ובסגנון היים שלהם. ואולי גם יהיו מאבקים בינינו, כשם שיש

 מאבקים בינינו ובין פועלים יתודים שמתנגדים לציוגות.

 האומנם יש צורך נפשי ויש יכולת נפשית בנוער האדץ־ישראלי להרגיש את זה

 לא כסיסמה של תעמולה שמתקשטים בה לפעמים, כי אם להדגיש את הקשר הזה עם

 היהדות כמו שהיא ?

 ה

 הפועל העברי והמדיניות הציונית

 (באסיפת פועלים בתל־אביב, בבית־אדלוזורוב, כ״ג באדר תש״ד, 18.3.1944. מתוד

 הםטנוגרמה. הדברים פורסמו בהוברת ,,מה לפנים ?״ הוצאת המשמרת הצעירה למפלגת

 פועלי ארץ-ישראל, תל-אביב, תש״ו, עמוד 54)

 לפני כתמש־עשרה שנה, כשעמדתי לסכם את עשר שנות ״אתדות־העבודה״,

 דאיתי לומר שהציונות המדינית, על מלוא תכנת — על עליית המונים ועל קוממיות

 מדינית — היא נ ש מ ת תנועתנו. עכשיו, בהודש אדר, לאהד עשרים והמש שנה של

 הנםיון הראשון הגדול לאחד את פועלי אדץ-ישראל, עומד אני שוב בפני נםיון

 להסביר את מקום המדיניות הציונית בתנועתנו, ואני מוצא את עצמי במצב שונה.

 הציונות המדיגיח, כלומר; החזון המדיגי. החזון צי קוממיות יזזו»י> היה
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 מרכז הנפש של תנועת הפועלים, ואילמלא היא לא היה ״החלוץ״ ולא היה כיבוש

 העבודה. והראיה פשוטה מאד: היו בציונות זרמים אתרים, אשר ראו את מרכז הענינים

 לא במלוא החזון תציעי, כי אם באיזו פינות תשובות — היתד, אהד־העמיות, היו זרמים

 רוהניים אהרים — הם לא נתנו את חמחנה החלוצי, הם לא נתנו את מתנה ההתישבות

 העובדת.

 אולם לא רק הרעיון המדיני בציונות תםם מקום גדול ותשוב כל כך בתיי

ה ו כ  הנפש של הפועל העברי. במשד עשרים ותמש השנים נעשה הפועל העברי ה

י במדיניות הציונית. אם בשנים הראשונות היה הפועל איש השמירה ואיש ר ו ט ו מ  ה

 ההגנה ואיש הגדוד ואיש החלומות המדיניים, אבל ההנהלה המדינית היתה לא בידיו,

 ולעתים קרובות גם לא הבינח לדוחו׳ לא סיתה את חיי נפשו — חדי במחצית השניה

 של התקופה הזאת נעשה הפועל, גם בתור מנהיג האומת גם בתור קובע מדיניותה,

 הכוח העיקרי; ומבחינת תחושת חחיים המדיניים, מבחינת האקטיביות הציונית, נעשה

 הוא הכוה המוטורי של התנועה.

 והנה משהו נפגם. משהו שהיה בעינינו ודאות גמורה, ־־ פתאום נמתת עליו

 סימן של ספק. ונפגם משהו לא צדדי. הפגם הוא ב ל ב התנועה, בכות הפעיל ביותר.

 והדבר הזה מוציא גם אדם כמוני (שאינני להוט עכשיו אחרי דברים ברבים ושום

 ויכוה פנימי אינו גורם לי שמהה) ומתייב אותי למלא את תובתי כחבר בתנועת

 הפועלים ולבקש להסביר מה היה לנו ומה קרה לנו.

 הפועל בא לארץ בתקופה של השפל הציוני הגדול ביותר. ב ו התהילה תנועת

, בזמן הקונגרסים ל צ ר  הפועלים. הפועל לא בא לארץ בזמן האידיאולוגיה של ה

 הראשונים. תנועת חפועלים התחילה לאחר האכזבה מן תצ׳ארטר, לאהד משבר אוגנדה,

 לאחר היאוש הגדול שהיד, בארץ-ישדאל. וזח הכריח אותו והייב אותו בשנים

 הראשונות לתשוב לא על מדיניות, כי אם על דבר־מה הקודם למדיניות — על יצירת

 האלמנטים הראשונים, שמהם — אם יזכו — תתהווה פעם מדיניות ציונית.

 ואמנם, הפועל בבואו לארץ לא כתב על דגלו שום פרוגרמות ציוניות ושום

 הזונות גדולים. אם תםתתו עכשיו את הגליונות הראשונים של ״הפועל הצעיר״ ואת

 הגליונות הראשונים של ״האתדות״ — לא תמצאו שם דיבורים מדיניים. אולם לא עבר

 זמן רב וחאידיאה הפוליטית של הפועל בארץ התחילה להתבלט בצורות שלה. המלחמה

 על עבודה עברית היתד, לא רק על זכות הפועל לחיים וליום עבודה, ולא רק על חאופי

 המוסרי של הישוב — תיא תיתה גם על ה א ו ס י ה מ ד י נ י של הישוב. מי שאיננו
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 רואה צ1רך בציונות מדינית, בעליית המונים, יכול היה להסתפק גם בבועזיות —

 באידיאל של בועז שיעבד אדמת ארץ-ישראל בפועלים ערבים ויספה בזה תרבות

״ ד ה  עברית. עכשיו דבר זת מוזר לנו כל כד, אבל עוד לפני שלושים שנת כתב א

ם מאמר, שבו הצלית לצרף צירוף יפה עבודת ערבית, משטר בועזי, עם תרבות ע  ה

 עברית.

 הפועל העברי שם לאל את תהלום הזה. הוא הבין יפת שכל הלום, גם של

 מדיניות עברית וגם של תרבות עברית, הוא הלום־שוא, אם לא יבנה על עבודה עברית,

 אם לא יהיה בנוי על כתפיהם של המונים יהודים, אם לא יהיר! פרי רותם של המונים

 יהודים. ומיד, עם העבודה העברית, בא הענין של שמירה עברית. גם ענין השמירה

 העברית היה לא רק ענין של דאגה לרכוש הפרטי של האכר, שלא יבוזבז, תם והלילה.

 לא על כד בלבד נתן השומר העברי את חייו. הוא נתן אותם על אידיאה מדינית, על

 מושגים של כבוד־עם, השומר על עצמו ומגן על עצמו. הוא בא מתור הכרת ברורה

 שאץ להקים היים יהודיים, משק יהודי, בלי התגוננות, בלי כוה אשר יוכל לעמוד

 בפני כוה אויב.

 אמנם, הפועלים הראשונים בארץ ודאי היו פאציפיםטים, ודאי באו מתור תינוד

 סוציאליסטי או טולםטויאני וכדומה. אף על פי כן היה להם הוש בריא, אותו תוש

 בריא שהםד היה לרבים אהד כד, אשד הבין היטב שהגנה על צדק, הגנה על הלש אינה

 סותרת לאידיאה של שלום, ושלום אשד אין מוכנים להגן עליו בכות אינו שלום, כי

 אם תמיכה באלימים. וכד, גם בשעה שבארץ לא היו עדיין שום פדםפקםיבות

 לעצמאות מדינית, בזמן שהישוב העברי בארץ, במדינה התורכית הגדולה, מנה רק

 עשרות אלפים י־ כבר הנצו הניצנים הראשונים של הלומות מדיניים, של ציונות

 מדינית, כפי שהם יכלו להתבטא באותו הזמן.

 היה אז בתנועה הציונית ההוש המעשי להסתיר את הדגל של המדינה

 היהודית — אשר מעולם לא ויתרו עליו, ואשר מעולם לא תסתלקו ממנו, אבל היו

 שעות שצייד היה להוריד את הדגל הזה. אולי לא רבים יודעים כי באותו זמן,

 כשמעםים מאנשי התנועה הציונית ראו צויד לפעול פעולת פוליםית בתורכיה (היו

ו י ק ם נ י ט ו ב ׳ ז ן ו ו ם ב ו ק ע  אלה מתור תציונות הכללית אנשים כמו אביגדור י

• צ בי), היד, ויכות המור ן ו ב ן ו י ר ו ג ־ ן  ומתוד ציבור הפועלים אנשים כמו ב

 למדי בתוג ציוני צר. יעקובום ק א ן(עכשיו שם לא ידוע ביותר. הוא היה בנקאי בהאג,

 ונדמה *י שנשאד בממד ביעי הכיבוש), אשר ראה את עצפו כאחד מיורשי הרצל,
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 הדפים חוברת, שבה פידםם בגלוי את המחשבות המדיבלת של הצלבות. וז׳בוטינםקי

 היה תאיש שתתבגד לו אז בכל תוקף, עד כדי איום בהתפטרות, בלןשבו שכל הדיבורים

 על מדיבת יהודים ועל מדיביות צלבית איבם יכולים אלא להזיק.

 גם בתבועת הפועלים לא דיברו אז הרבה על שאלות מדיביות, לא תלו בזה הרבה

 תקוות, לא רבים גם התמסרו לכד. אבל יצירת גרעיבים של כוה יהודי העסיקה עוד אז

 את מיטב הבוער ד״ארץ־ישראלי. וכשבא דבר הגדוד העברי, הרי אותם הצעירים,

 אבשי כיבוש העבודה, אבשי ההתישבות, אשר עד כה אמדו: אין לבו כל עבין אלא בבין

 וכל הדברים האהרים רתוקים מאתנו — בתגלו יום אהד כאבשים מדיביים. כי לא הגיון

 פשוט ולא אינטרס ריאלי ואף לא תצויד להגן על הארץ — הייבו אז את הגדתי

 העברי. עם בוא האנגלים לא תשב שום אדם שהארץ זקוקה להגנה. יכולנו בנקל לקוות

 שהצבא הבייטי, תכובש את ארץ-ישראל, יתן לישוב הגנה מספיקה. הפהד מפני

 הבתים, הפהד מפני הדנדרם התויכי — כל זת נגוז בבת אהת. אף על פי כן, קמו

 צעירי ישראל ובין שנימוקיהם אלה ובין שנימוקיהם אתרים — ראו צורר לעצמם

 לתלת כות מדיני בשביל הציונות, כי זה היה התוכן של ההתנדבות. האנשים הרגישו

 כי בזמן מלחמת עולם יכול כל עם להבליט את עצמיותו הלאומית לאו דוקא בעבודת

 בנין, ובעבודת תרבות השובה — הוא צייד גם לגלות את קיומו, את רצונו, על ידי

 משהו אתר. וזה הביא תלק גדול וניכר, אולי את רוב פועלי ארץ-ישראל, למהנה

 המתנדבים.

 המפלגה הפוליטית הראשונה שקמה לתנועת הפועלים בארץ, אשר הגדירה את

 עצמה כתנועת פוליטית, תיתה ,,אתדות־העבודה״. ו״אהדות-העבודה״, במלים

 הראשונות של הפרוגרמה שלה, בדיוק לפני עשרים ותמש שנים, לא ראתה כל צורר

 להסתיר את האידיאה הפוליטית שלה, ואמדה דברים שלא היו עד אז רגילים בציבור

 הפועלים בארץ. היא אמרה שהיא רוצת ״לצור את היי העם העברי בארץ-ישראל

 כקתילת עובדים בני תורין ושוי זכויות, תהיה על יגיעה, שליטה ברכושה ומסדרת את

. המושג על עצמאות יתודית (אם כי אז לא כתבו ,  עבודתת, כלכלתת ותרבותה ברשותה,

 עדיין בעברית את המושג עצמאות יהודית) בארץ-ישדאל עובדת, עובד תפשי בארץ,

 שליט בת לסדר את חייו ברשות עצמו, לא בחסד אחרים — זו היתה המלה הראשונה

. היא לא ראתה את המנדט כאידיאל — תיא ראתח את ,  שאמרה ״אחדות-העבודה,

 הצהרת בלסור והמנדט כשלב הכרתי, אבל לא לתר משלב.

 ובפרוגרמה חזאת באח ״אתדות־העבודה״ לכל מקום שהיא נשלהה או הלכה
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 בעצמה בשליחות: היא באה בפרוגרמה הזאת אל הברית העולמית של ״פועלי-ציוך,

 היא באת בפרוגרמת תזאת אל האינטרנציונל הסוציאליסטי, היא באה בפרוגרמה הזאת

 אל מסלגת־העבודה באנגליה. בתזכיר שהברית העולמית של ״פועלי-ציוך כתבה

 ב־1920 למסלגת״העבודה באנגליה על גבולות ארץ-ישראל, היא אמרה את המלה,

 שעכשיו מפקפקים בת ושנאמרת גם בבילטמור: קומונולת. באותו תזכיר מדובר על

 ״יסוד קהילית עברית״, ובאנגלית כתוב ״יסוד קומונולת יהודי״.

 ,,אהדות־העבודה״ לא הרבתה לדבר בענינים אלה מפני שנכנסת לתקופה אתרת.

 הים הזה אשר בו נכנסה הסירה תציונית עם הצהרת בלםור נקרש מיד. לא היה

 לסירה לאן ללכת ולא היה איפה להדים את הדגל הפוליטי המדיני הגדול. מיד נמצאנו

, בקריעת עבר־ ל א ם ואתר כך במשטר של תרבדט ס מ ו ל ו  במשטר של הגנרל ב

 הירדן, בקיצוץ העליה. התהילה ההיאבקות הקשח וחמדה יום יום על כל ענין קטן.

 ואנו ידענו שכל זה בא לנו לא רק מפני שהאנגלים הם אנשים רעים כל כד, אלא

 מפני שאנתנו היינו עוד מעוםי כות, והיינו צריכים לעשות משהו, לתרבות בנין, לקנות

 קרקע, כדי שנהיה משהו בארץ.

 משום כד, במשד שנים רבות, שללנו את כל הדיבורים על חזונות רתוקים, את

 מה שהרביזיוניסטים קראו,,ענדציל״(מטרה סופית). אמרנו, שום אדם אינו יודע מהי

ך ששום אדם בינינו אינו צריד  המטרה הםוסית של הציונות — זח דבר דחוק כל כ

 אפילו לדבר עליו. אבל מה המטרה הפוליטית של הישוב — דבר זה היה ברור לכולנו.

 ואם שעה זו אינה נוהה להילתם, אנתנו תייבים, כמו במשטר תתורכי, כל עוד ישנה

 אפשרות של בנין, אפשרות להעלות יהודים לארץ, — לעסוק בדברים האלה. עוד

 תבוא בהיסטוריה שעה של התרגשות, שעה של שידוד מערכות — ונדים מתדש את

 הדגל.

 אין אני בא עכשיו להעריד באיזו מידה נכונים היו הדברים שדיברנו ועשינו.

 אני הושב שאםוננו הגדול היה שלא עשינו די. וזה לא רק אסוננו אנו — זה אולי

 אסונה של האומד, תעברית כולה ברגע זה. אילו היינו בימי התורכים עושים משהו

 יותר ממה שעשינו > אילו בימי הרצל ואהר כד בימי משבר אוגנדה, כשהנוער היהודי

 התפזר לכל רוחות העולם, היה כות להרים את דגל העלית לארץ — אולי גם תוצאות

 הצהרת־בלפור היו אהרות ותוצאות הגדודים היו אתדות. ואילו בזמן תקצר, שניתן לנו

 בין מלתמת עולם ראשונד, למלתמת עולם שניה, ד״יינו מבינים יותר לעשות, היינו

 סביניס יותר םה ערד לעליה ומה ערד לקרקע — והדגריס סכינגיס לא רק לאלה שלא
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 הבינו כלום, אלא גם לעצמנו, החושבים שהבינונו — אילו הבינונו יותר ממה

 שהבינונו, אילו היו כל מעינינו נתונים רק לדבר הזה, אפשר והיינו פוגשים את

 המלתמה אתרת.

 אולם במשד הזמן הזה היינו נתונים במידה גדולה לויכוחים שונים. על מה לא

 רבו אצלנו? הן צייד היה לריב אצלנו על כד אם לבנות או לא לבנות את עמק

 יזרעאל, אם לרכוש או לא לרכוש את עמק תפר, אם הפועל במושבה זקוק לשיכון או

 לא. הלא היו ימים כשהקרן הקימת ההליטה לקנות אדמה לפועלי המושבות והוטל על

 זה וטו, בשם תמדיניות תציונית, בשם הריאליזם! על כל הדברים האלה צייד היה

 להתנכה, והיו לנו ויכותים פוליטיים ואידיאולוגיים גדולים.

 היה לנו ויכוה עם ״ברית־שלום״. אמרנו להם בישיבה הראשונה: הויכוח

 בינינו וביניכם הוא לא על השאלה ה ע ר ב י ת — בענין זה אנחנו יכולים לבוא אתכם

. אתם אינכם רואים ת י ד ו ה י  לכלל הבנה. הויכוח בינינו וביניכם הוא על השאלה ה

 את השאלה היהודית, אתם אינכם רואים את ההכרה ליהודים לבוא לארץ, את ההכרח

 ליהודים בעליה גדולה. אתם מוכנים בנקל לחפש שלום — אמנם שלום מדומת — על

 חשבון העם היהודי.

 היח לנו ויכוח עם הרביזיוניסטים. האם חויכוח היה על הצורר במדינת יחודים,

 על תחושה מדינית ועל ערות לצרות מדיניות ? לא על זה היה הויכוח, אלא אם אפשר

 להקים את מדינת היהודים על ידי הכרזות ודיבורים והפגנות בלבד, או זה פרוצס מורכב

 ומםובד מאד, ובלי בנין מאומץ ועבודח וחיים הלוציים וכבוד האדם העובד לא תקום

 מדינה. על דברים אלד. התוכתנו, והתוכהנו עליהם הרבה.

 הפועל העברי לא היה מעודו נטול תושים מדיניים. מראשית ״השומר״,

 התתנדבות הראשונה לגדוד ועד ההתנדבות לצבא בימינו, גילה הפועל העברי ערות

ן את ההרגשות המדיניות. הוא ידע כי קל מאד ס י  מדיגית עמוקה מאד. אולם הוא ר

 להסוד את ההרגשות המדיניות לדברים עכורים, אם אין הם מלווים עבודה ובנין

 ויצירת כוח. אסשר להילתם על כות בשעה שאתה מהווה כות ויוצר כות. הדבר הראשון

ת כ ו ת שיוכל לשמש מנוף לתביעות מדיניות ולהיאבקות מדינית. כל ר י צ  הוא י

 זה הסרנו, ובכל זה היינו מוכרהים לתשקיע את מיטב כוחותינו.

 בכל ההתקפות שהיו עלינו: במ<192 בירושלים העברית, שהיתר. בסכנה

 גדולה וניצלה בכות ההגנה! ב~1921 על פני כל הארץ, וכן בי1929 וב־1936, בכל

 אלה הפות ו#די{י קול הישו3/ הכוח להיאנק עס האויב, רוכז ונתגלה, כמס, לא על
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 ידי איזה קבוצות קטנות, בין שהיו להן תכניות של שלום, בין שהיו להן תכניות של

 מלהמה, אלא — במידה שהציל, במידה ששמר על ישובים, ובמידה שהניע למערכות

ר ח א  פוליטיות — הכוה הזה התרכז ביסודו, או בעיקרו, בתוך תנועת הפועלים ה

 ישראלית.

 בשתינדעשרה, שלוש־עשרה השנים האתרעות יצא תפועל — אם ניתן לומר

 כך ־־ מכלל כוח פרטיזני, כוח תעושת את עבודתו במקומו, משקו, שכונתו, ומגן עליהם,

 והסד לכות מנהיג את ההתגוננות המדינית של הישוב. במידה גדולה היה כזח עוד

 בימי ,,הספר תלבן״ של פאםסילד, ובתקופה שבין ״הספד הלבן״ של פאםפילד עד

 לאיגרת מקדונלד. כבר אז היה הפועל תזק למדי בקביעת העמדה הציונית. אבל משנת

 1931, מאז נכנם א ר ל ו ז ו ר ו ב להנהלת הסוכנות היהודית, והמחלקה המדינית היתד.

 קשורה למעשה עם הפועל הארץ-ישראלי ואנשיו, ואנשי ציבור הפועלים הם הם

 שנעשו, למעשר., אנשי תמדיניות הציונית באידישראל, ובמידה גדולה גם בהרך

 לארץ — יצא הפועל מהאםטדית של תהושה מדינית בלבד ונכנס לאםטדיה של קביעת

יות ושיטות מדיניות.  פרוגרמות ממנ

 לא כל אנשינו קיבלו בבת אחת את הדמות המדינית תזאת של תנועת הפועלים

 הארץ־ישדאלית. רבים בינינו זוכרים כיצד בא אדלוזודוב לארץ — חוא לא בא באותם

 המושגים שכבד היו אז לפועלי ארץ-ישדאל. רבים מבינינו זוכרים גם כיצד בא

 ב י ל י נ ם ו ן לארץ — גם הוא לא בא אז באותם המושגים המדיניים שקלט אתר כד

 ונעשה אהד כד אולי ללוהם הנמרץ ביותר עליהם.

 אולם אף שפועלי ארץ-ישדאל מוצאם שונה, שתם מארצות שונות, מציביליזציות

 שונות, מהיניד פוליטי שונה — הטביעה תנועת הפועלים את תותמה על ההיים, על

 עוליה ועל הבדיה, והלכה ונקבעה שיטה מסוימת, שהיא שיטת הפועלים בארץ־ישראל.

 השיטה הזאת לא ביקשה להתגרות בשכנים. תיא היפשה דרכי שלום. היא לא

 זילזלה בפועל הערבי. חיא ידעח יפח מאד שאנחנו תיים בארץ אשר רוב אוכלוםיה

 היום הם ערבים, ואנתנו מוקפים ארצות ערביות. אבל היא לא היתח מוכנה, מתור

 הכרת תמציאות הזאת, להיכנע מפניה, להשלים אתה ולומר: אם כן, נגזר ענין

 תציונות, או: אם כן, נקבל מה שאפשר לקבל בתנאים אלה. היא ידעה שיש לה

 דיר ארוכה ומסובכת מאד כדי לשבור את התומות. ומשום כד ניסתה, תיפשה דרכים.

, שהושקע בו הרבה עמל ונשא פרי י ב ר ע ל ה ע ו פ ן ה ו ג ר  ניסתה בדיד של א

 מעט מאד. ולא מפני הוסר רצון סוב, אלא מפני הקרקע הצהיהה הזאת. מפני תנאיה
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 הקשים, שבהם קשה כל כך היה לפעול. ולא רק בארז־ישראל, בארז של ציונות שיש

 בה סכסוך בין שני עמים, כי אם גם במצרים ובסוריה — כל מה שהושקע במשך שנים

 רבות, אם על ידי סוציאליסטים ורדיקלים (במצרים עוד לפני המלהםה הקודמת), ואס

 על ידי הקומינטדן, לא נשא עדיין איזה יבול מבורך.

 תנועת הפועלים ניסתה לא אחת בדיד של מ ש א ־ ו מ ת ן פוליטי. אבל ההבדל

 בין המשא־ומתן הפוליטי של שליחי תנועת הפועלים בארז ובין המשא־ומתן הפוליטי

 של אחרים היה קודם כל במד. שאנחנו אמרנו: אי אפשר לרמות את ההיסטוריה, אי

 אפשר לרמות עמים. אנחנו יכולים לבוא רק באמיתנו, בציוניותנו. אם יקום שלום

 בינינו ובין חשכנים — יקום על ידי חכרת צרכינו החיוניים, ולא על ידי שנרמח אותם.

 אס נעשה כדבר הזה, הרי קודם כל נרמה את עצמנו.

 היינו מוכנים לקיים את משטר המנדט, ובכללו שלטון פריטטי של שני העמיס,

 שיקבלו זכויות פוליטיות שוות. לא קראנו לכד מעולם משטר דדלאומי. בספרות

 מפלגת פועלי אריךישראל אי אפשר למצוא את הביטוי הזה, אם כי תשתמשו בו כמה

 ציונים גדולים תשובים ומכובדים. אמרנו כי זד. מונת מסופק, מאד לא ברור, ואיש

 אינו יודע מד. תכנו הפוליטי, וכשאתה בא לדרוש דבר־מה מאת אחר, חזק ממד, אסור

 שתשתמש במונת שאינד יודע כיצד יתפרש. כבר ראינו כיצד פירשו את תמונת בית

 לאומי — מונת תביב, אידיאלי, נעים, — כד שתציונות ראתד. חכרת לעצמת לתםתגל

 אליו. ראינו כיצד ניתן להתפרש גם ענין המנדט, שהתתיל במנדס להקמת

 בית לאומי ונעשה עכשיו מנדט לסםל את הבית הלאומי, או לגבש אותו

 באוסן שלא לגדל ולא לצמה. אמרנו: המושג דו־לאומיות, אם לסרש אותו כמשמעו:

, בלי יזזםנות, בלי פריבילגיות — הרי הוא הולם ל כ  מלוא זכויות שוות לשני ד״עמים ב

 לשני עמים הנמצאים בשכנות במצב ש ו ה בכלכלת, בתרבות, באוכלוםיה. במקום כזה

 אסשר ותמונת דרלאומיות קובע בסשםות את תכנו האמיתי. אבל במקום שיש עם

 אתר שאינו עדיין בארז, והוא רק צריד להגיע אליה, והוא זקוק לארז הזאת לשם

 גידול וצמיהה — שם הרצון להשוות אותו בזכויות ובסמכויות עם העם האתר פירושו

ר — התנקשות בעליה. ק י ע ת ב ו ש ק נ ת  ה

 יתד על כן — אמדנו — אי אסשר שהציונות והעליה תהיינה מותנות בהסכמת

 הערבים. לא שללנו את השלום עם הערבים, אד לא כל הסכם של ידידות עם הערבים

 רצוי. לא שאיננו מוכנים לשלם בעדו מתיר ויהא זד. יקר, אבל אנהנו מוכנים לשלם

 מתיר בעד הנשמת הציונות, ולא בעד הלום שאין עמו הגשמת הציונות.
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 אמרנו: מי שמתנת את הגשמת הציונות בהסכמת הערבים — מותר על ד״גשמת

 הציונות ואין שום אדם רשאי להסגיר את רצון היהודים לעלות לאיץ, שום אדם לא

 נמסד לו מנדט לקנות את השלום במתיר ויתור על זכותם של היהודים, אם זה בתימן

 ואם זה בפולין ובארצות אתרות, לעלות לארץ.

 היינו מוכנים להבטית לערבים לא דק מת שארץ-ישראל כבר נתנה מאליה

 (תלא טוענים נגדנו: אמנם הציונות גרמה הרבה להשבחתם של תנאי תייהם הכלכליים

 של ערביי ארץ-ישדאל, אבל זאת נתנת מבלי שתתכוון לכד, אלא ממילא, כפרי של

 עליה יהודית, כאילו בכל העולם, כשעם אחד עוזר לעם אחר, הוא מתכוון אד ורק

 לעזור לזולת), אלא גם לעזור להם לפתת את כלכלתם, לשובם וחקלאותם, וכן לעזור

 לארצות השכנות. אבל כל זה מותנה בדבר אתר: אם יתנו לנו לעלות ולגדול

 ולהתקדם בארץ.

 להסכם כזה לא היה מוכן שום כוח בעולם הערבי: לא שליחי המסורת האפנדית,

 המתפשים לקיים את השלטון האפנדי בארץ, ולא שליהי השמאל הערבי, אלה שלא

 אחת נזדמן לנו, וגם בימים האלה, לראות אותם, ואשר אנשי ״בדית־שלום׳׳ הציגום

 לסנינו כבאי־כוח ״הדור הצעיר, הפרוגרסיבי, אשר אתו אסשר לתיות חיי שלום

. הללו, בין שהם היו בגלוי במתיצה אתת עם הקומוניסטים בארץ או שהיו ,  בארץ,

 סתם שמאל ופרוגרםיביים — אנתנו פוגשים אותם כסעם בסעם במתנה האויב הנלחם

 בנו עד הרמה.

 והנה, כשפרצה המלהמה, כשהמערכה תעולמית שודדה מהדש, צריכה היתד•

 התנועה הציונית לענות, אם אנהנו צריכים להמשיך במצב הקיים, כלומר, בלי אמירה

 פוליטית ברורת, ורק בתמשכת מאמצינו הקולוניזםוריים 1 או שהגיעה השעה שנקום

 עוד פעם ונחדש את תביעתנו במלוא קומתה. הציונות לא מיהרה לעשות את הדבר

 הזה. עבר עלינו לא מעט זמן במלהמת הזאת ואנתנו לא עשינו זאת. ההנהלה חציונית

 שתקה בלונדון, באמריקה ובירושלים. ההסתדרויות הציוניות לא אמרו שום דברים

 ברורים, אינני רוצה ברגע זה להסביר מח קרח ומאין בא השיתוק הזה. המלתמה הזאת

 הכתה אותנו בשיתוק איום, גם לגבי צרות ישראל וגם לגבי הציונות. אבל במשד

 כמה זמן היח רק גוף אחד בציונות, שניסה לתבוע לצאת מן השיתוק הזה, להתתיל

 לחשוב ולעורר את המחשבה הציונית, מה היא רוצה, מה היא חושבת לנכון ובמה

 היא רוצה לסגוש את סיום המלחמח. חתביעות חללו לא באו בזמן אידיאלי לציונות,

 3זמן שלא הושיענו בעגודתני. הי נינתיס היתה הצעת פ י ל׳ 3ינתי& באו .הםפי
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 הלבן״ וה1ק הקרקעות, בינתים נמצאנו בסיטואציה פוליטית כזאת, שעם בוא המלחמה

 הוםגדנו, נמכרנו. זה היה המצב שלנו בארץ לאמיתו. הלוקה לא תיתה, אבל 95% של

 אדמת ארץ-ישראל נלקתו מאתנו ולא יכולנו לתתקדם בה.

 עוד בשנים שלפני המלתמת וכן בשנות המלחמה לא יכולנו להושיט עזרה

 לאתים עולים. עברו עלינו ״פאטריה״, ,,םטדומה״ ו״מאוריציום״. כמובן, אפשר היה

 להתנהם שכל זה הוא רק ענין זמני, כי הנה בשעת הצורך הוסגרו ידידים, אבל כעבור

 הסכנה תתזור הידידות לקדמותה. לא יכולנו להתנחם בזאת. אנחנו ידענו שהולכות

ך נהגו בנו מפני שאנהנו היינו תלשים כ  ונוצרות עובדות מדיניות, אנחנו ידענו ש

 מדי.

 התהילה הדרישה לבדר מהדש את הפרובלימה המדינית של הציונות במלתמה

 תזאת ולאהריה. אם אינני טועה, הרי כאן בארץ נשמע הדבר הזה לראשונה בפומבי,

 לא ממפלגת אתרת, כי אם ממפלגת פועלי ארץ־ישראל. הדבר נשמע בכינוס של

, שהתקיים בעיגות בדצמבר 1940. שם ,  תברית העולמית של *פועלי־ציוך ו״התאתדות,

 תועלתה הדרישה לברר מחדש את הפרובלימה הציונית ולהכיר שעכשיו באה מתדש

 השעה שצריד לשוב להרים את דגלנו ברמה ולומר: הפתרון של הבעיה שלנו הוא

 ארץ־ישראל כמדינת יהודים. גם בישיבת מרכז מפלגת פועלי אדץ־ישדאל, שנתקיימה

 כעבור זמן, נקראה הרצאה שבה נדרשו אותן הדרישות. הדבר פורסם בפנים בתוזר

 מיותר במאות רבות של טסםים והופץ בין הרבה הברים. הדברים נתפרסמו גם בצורת

 מאמר בקובץ ,,בכור״. גם הכינוס הגדול של מפלגת פועלי ארץ־ישראל בעמק הירדן,

 שנתקיים באותו זמן, היד. כולו נתון לשאלה הזאת. היה רושם, ולא היה שום יסוד

 לרושם אתר, שתדבדים תללו מביעים את רצונם, קודם כל, של תברי מסלגת פועלי

 ארץ-ישראל. בכל מקום שהרבדים האלד. נאמרו, נאמרו בבתירות רבה. וכל זה היה

 לסני מה שנקרא בילםמור (הכינוס הציוני בנידיורק, במלון בילטמור, נתקיים במאי

 1942). דרישות על מדינה יהודית הושמעו בצורות שונות,, ובבהירות מספקת, עוד

 בשנת 1940.

 בזמן האהדון התתילו לטפול תיאוריות נגד בילטמור. פעם אתת באתי לתבורד.

 של נוער לשיהה, ונוכתתי לדעת שתם כבר קיבלו את ההסברות על הסכנות

 שבבילטמור, הם יודעים שבילטמוד — זוחי חלוקה, בילטמור — זוהי התעלמות

 מהשאלה תערבית. ואני תייב בענין זה לאמור משהו. לא אשתמט מחויכוח הזה. יכולתי

 לענות על זה נקצרה. נםהנה אנשי נילסמוה למשל, עומר שאול ס א י ר ו 4 שהיא
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 לא פהות מוסמר בענין התנגדות לחלוקה מאשר צ י ז ל י נ ג. עם זאת, מצפונו של

 שאול מאירוב אינו מביא אותו להתנגדות לתכנית בילטמור. וכן יכולתי על ידי

 תשובות פולמוםיות כאלה לגלות קצת גם את חוסר הרצינות שבענין זה. אבל אני

 רוצה לדבר לעצם חענין. אם תאמרו: אנחנו נהיה בעד בילטמור רק אם אתה תתתייב

 בפנינו שבילטמור מונעת תלוקת — אני לא אוכל לקנות את דעותיכם בםהיר זה, כי

 אין בי הבטהון בענין זה, ולא אוכל להבטיהו לכם. אינני יודע אם מישהו מהתברים

 יכול לומר שתכנית המדינת מבטיתת שלא תהיה חלוקה. אבל אני יכול לשאול את

 מתנגדי בילטמוד, אם הם מובטהים כי בלי מדינה יהודית לא תהיה תלוקת. חוששני

 שלא יוכלו לתת לי תשובה.

 ארץ־ישראל עומדת בסני סכנות תמורות מאד. אין שום משטר בארץ-ישראל

 שאי אסשד לקשור אותו בהלוקה. משטר המונע הלוקה — איננו קיים. היה לנו משטר

 של מנדט. מה עשה לנו המשטר הזה ? כמה פעמים הוא תילק את ארץ־ישראל ז בפעם

 הראשונה הוא לקת את סביבת הליטנום. כך קבע משום מה את הגבול וקרע מאת

 הארץ את מקורות המים של הליטנום — אולי העושר הגדול ביותר של ארץ־ישראל.

 באותה ההלוקה לקתו מאתנו גם את התורן — את אוםם התיטה של ארץ־ישראל. אהד

 כד, בתור משטר המנדט ממש ובשם המנדט, תילקו את ארץ-ישדאל ולקתו מאתנו את

 עבר־הירדן. לא הוציאו אותו אפילו מהמנדט, הוא נשאר במנדט, אבל ארץ-ישראל

 נתהלקה. המנדט לא עזר לנו בדבר הזה.

 וכשם שהספר הלבן ב־1922 תילק את ארץ-ישראל וגזל ממנו את עבד־הירדן,

 אבל לא הוסיף לנו שום זכויות וסמכויות מדיניות בארץ-ישראל, כן גס הספר הלבן

 שניתן ערב חמלחמת לקת מאתנו 95% של אדמת ארץ־ישראל ולקת גס את מעט

 הזכויות ותבםית לנו ממשלת ערבית. האם אץ זאת הלוקה ז והרי זה נעשה במשטר

 המנדט.

ד  האם משטר דדלאומי מבטית אותנו מהלוקהז הרי פירושו של משטר ד

 לאומי — להכיר בזכויות מסוימות, להגדירן. ואני אינני יודע מה זה משטר דדלאומי.

 אם לדון על פי הצעותיו של מ. ב נ ט ו ב, הרי יהיו שטתים שליהודים יהיה אסור

־ ה״סעלה״ שבה היא רק בזה, שבה אין שוס  להתישב בהם. האם אין זו הלוקה ? ־

 עצמאות יהודית.

ו נ ת נ  אנתנו אמנם אומרים: ״ארץ-ישדאל כמדינת יהודים״. אבל זאת א

 אומרים. בזמן שכתבו את הצהרת בלסור אנתנו גס כן כתבני: ז/ארדיעראל נמת
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 לאומי״, ובא מישתו ומתק את המלים האלו ובמקומן כתב ״בית לאומי בארץ־ישראל״.

 יש מישהו שהוא הפוסק האתרון בדורנו.

 ובכן, יהיה זד, לא ישר מצד מישתו, שיתבע מאת נציגי התביעה של מדינת

 יהודים בימינו שהם יבטיהו כי הדבר אינו כרוך בהלוקה. גבולות ארץ־ישראל

 משתנים בימינו מפעם לפעם. ות1בת היהודים לתילתם נגד כל קיצוץ גבולות ארץ-

 ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שכל הגבולות הללו אין בהם ממש. על גבולות

ש תכריע מידת כות היצירה שיתגלד. בתושבי המקומות האלה, מ  ארץ-ישראל מ

 ובענין זה גורלנו עכשיו אינו כמו שהיה לפני עשר שנים. הוא שונה הרבה לרעה.

 אנתנו איננו יודעים איזת כותות יתגלו לנו בדור הקרוב, אשר רק הם יקבעו, בסופו

 של דבר, את גורלה האמיתי של ארץ־ישראל. אבל הרצון ל כ ו ף עלינו עכשיו ויכות

 על הלוקה הוא בעיני רצון לא הוגן, פשוט לא הוגן.

 אני יודע שיש בינינו הברים המאמינים שמוטב מדינת יהודים מקוצצת מאשר

 לא כלום. יש ראית כזאת והם רשאים בראיה כזאת. יש גם בינינו הברים המאמינים

 שמדינה יהודית מקוצצת לא תוכל לתתקיים, לא מבהינה כלכלית ולא מבתינת

 פוליטית־בטתונית, והיא פוגעת בעצם הרגשתם היהודית — גם אלה ודאי רשאים

 בראיה כזאת. הצד הטוב בויכוה שהיה לנו על הצעת ההלוקה, שהשתדלנו לבטל את

 המחשבה כי האהד אינו ציוני טוב והשני אינו רוצה במדינה או איננו רוצה בארץ־

 ישראל. השתדלנו להתגבר ותתגבדנו על הפולמוס העמוק הזח על חחלוקה. אבל לא

 אנהנו בהרנו בסולמום זה — הוא ה ו ט ל עלינו, הוא בא עלינו בלי רצוננו. אבל

, כשם שעושים עתה, כשאין הצעת כזאת, ולהםעיר ן ו צ ר  לבהור בפולמוס של הלוקה מ

 את עולמנו, תתת ללכד אותו, ולעורר ויכוה היפוטתי, אשד אולי לא יהיה כלל צורר

! מי שעושת זאת במתכוון — הרי זו מצדו מזימת רעת ו ה מ י ז  בו — לדעתי, זוהי מ

 מצד שני, מי שעושה זאת מתור תום לבב, מתור תמימות — הרי הוא נופל בידי

 מזימה רעה.

 לא מן הנמנע שיבוא יום ותפרוץ מלתמת פנימית גדולה מאד — אינני יכול

 להבטיה שדבר זה לא יחיד. — ועצרו אולי מתנות חדשים. אבל ליצור עכשיו באופן

י מתלוקת כזאת, לא לשם יצירת מדינת יהודים, אלא כדי למנוע פעולה ת ו כ א ל  מ

 בשביל מדיגת יתודים 1 מתלוקת כדי לתוכית שגם תומכי מדינת יד״ודים אינם שלמים

 זה עם זה, ועל יסוד המתלוקת תזאת ליצור מהנר, מאותר עם פרוגרמת פוליטית אתת

 (כלום הויכות על תלוקת יביא את ״השומר הצעיר״ לנתר על דדלאוםיות ויהפוך את
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 מתנגדי בילטמור ללוהמים בעד מדינת יהודים ? !) — הרי זה אחד הגילויים של תוהו

 ובוהו ושל התפוררות הכוה המכוון את תאומת.

 יש עוד טענה, וגם היא מעסיקה עכשיו רבים. אומדים: כלום ההתנגדות היא

ן איננו מסתלקים ממנה, אנתנו אולי גם ו ז  למדינת יהודים ? — חלילה וחם! בתור ת

 נלתבים למדינת יהודים (הרי אצלנו קל מאד לעבור ברגע אתד מתוםר אמונה

, כי יודעים אנו ר ת ל א  להתלהבות עצומה) — אנתנו מתנגדים למדינת יתודים ל

 בדוה־הקודש שמדינת יהודים לאלתר פירושה הלוקה.

־ הוא חייב  על זה אשיב: ראשית, אם אדם תוא באמת בעד מדינת יהודים ־

ך אין זה ענין פשוט כל כד ולא ינתן לנו בנקל. זה כדוד כ  לתנד את בנו ואת תלמידו ל
T י 

 במלתמות והיאבקויות רבות מאד• איר אפשר לתבד נוער למדינת יהודים, כשראשו

 עסוק כל כך בטענות נגד בילטמור ? ילד האומר לי: אתת נעשית רביזיוניסט, מפני

 שאתה בעד מדינת יהודים — איד אסשר לתבד אותו למדינת יהודים? הוא איננו

 יודע שלועידת ״אהדוודהעבודה״ הראשונה, שדיברה על עצמאות במולדת, הוזמן גס

 זיבוטינםקי, ושהויכות בינינו ובינו לא היה על מדינת יהודים, ולא בגללה נפרדנו

 מדבוטינםקי, אלא מפני שלא הבין את דיר הגשמת הציונות, מפני שראה לסניו את

 הפרוצס באופן מופשט, מיכני, אולטרה־פוליטי. הוא לא הבין ליצירת כוה ממשי, מפני

 שלא היתה לו הערכה וכבוד לאדם העובד, ולא היה לו אמון ללניונר מאמריקה. על זה

 נפרדנו, ולא על מדינת יהודים.

 אני שואל: כיצד אפשר להנר ילדים למדינת יהודים, אם כל האוירה, שתם

 נושמים עכשיו, היא היאבקות, הוגנת או לא, נגד המאמצים לההדיר בלב העולם את

 המהשבה על מדינת יהודים ? מה ההגדרה הזאת של מדינת יהודים ל א ל ת ר או מדינת

ר — האם מדינת יתודים לאלתר היא רעה ומדינת יהודים לא ת ל א א ל  יהודים ל

 לאלתר היא טובה? מה ההגיון שבדבר הזה?

 אנחנו מדברים על מדינת יהודים לא כעל אידיאל רתוק. אם מדינת יהודים יסד•

 רק כאידיאל רתוק — איננו מסתפקים בזה. קשה לפרנס את התלוצים בגולת ואת

 הפליטים היהודים ברעיון של מדינה יהודית כאידיאל רתוק. בינתים קרת משהו,

 ואנתנו אומרים: אנתנו רוצים אותה היום. אין זאת אומרת שיתנו לנו את מדינת

. מה ם ד ק ה ם עליה היום ורוצים אותה ב י ז י ר כ  חידודים חיום — אבל אנחנו מ

 זה בהקדם — אינני יודע. אולי מתנגדי בילטמור יודעים מה זה בהקדם, והם יודעים

ום. מדוע לא מם9יקהלגו מדינת  כי בהקדם זה דבר רע. אבל אנהנו רוצים אותה הי
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ם — אנחנו רוצים י י ש מ  יהודים כאידיאל ז מפני שאנחנו רוצים להשיג דברים מ

 עליה יתודית, אנתנו רוצים גאולת קרקע יהודית. זה מה שדרוש לנו.

 כל זמן שיכולנו את הדברים האלה להשיג במשטר התורכי — לא זממנו להפילו.

 היו אמנם ציונים כאלה שאמרו: כל זמן שתורכיה קיימת אי אפשר לעשות שום

 דבר והציונות אינה בת הגשמה. אנו לא היינו בדעה הזאת. כל זמן שראינו לנו דרך

 לעבוד בתהומי המדינה העותומנית — על הוסר הסדרים שבה, הפראות שבה

 והבקשישים שבת — ביקשנו לבנות ולא מיהרנו כל כך לחפש משטר אחר. גם בבוא

 המנדט, עם כל אכזבותיו, הרי כל זמן שניתנה לנו אפשרות של עליה ורכישת קרקע —

 לא דאינו צויד לעצמנו לבנות משטר מדיני אחד. מעולם לא אמרנו ,,הלאה המנדט״,

 מעולם לא נשמעה קריאה מדינית כזאת מפינו.

 אולם המנדט חגיע לקצו בלי רצוננו, בלי רצון חבר הלאומים, אנגליה הביאה

 את המנדט לקצו בעשותד, את תמנדט בעד בית לאומי — מנדט נגד בית לאומי. האם

ו נשמור אמונים לצורה כזאת ונאמר: נמשיד בה, לא נעלה תביעת ברורה נ ה נ  א

 אתרת במקומה?

 אנתנו יודעים שאת ה״טרובל״ של ארץ-ישראל, את הפורענויות שלה יכולים דק

 אנתנו לשאת. שום שלטון אחר, ויהא זה מנדטור אחר, ויהא זה מנדט אידיאלי של כמה

 מעצמות יהד עם פקידי כמה מעצמות, המופיע עכשיו בעיני תברים כמשטר אידיאלי

 ביותר ומבטית מכל עוול — לא יקבל על עצמו את הדאגה לסבלותינו שלנו. משום כד

 אנתנו אומדים: מדינת יהודים.

 ט

 מתוך שיהה עם הנועד גמקוה־ישראל

 (י׳ באב תש״ד, 30.7.1944. מתור הםטנוגרמה. חדברים פורסמו בחוברת

 ״מה לפנים ?״ דלעיל, עמוד 76)

ת או לא? לשאלה הזאת, י ד ו ה ה י נ י ד מ ת ב ו צ ר ו ל נ ר ל ת ו  האם מ

 לסי הויכותים אצלנו, נתקבלו כמה גישות. יש אומדים: עצם הרעיון של מדינה יהודית

 הוא פסול, כי אינו שלנו, אלא של הרביזיוניסטים; הוא לא יפה; הוא ימני ? הוא פשע ז

 פוגע בערבים« לא דמוקרטי וכר. יש גם שאינם פוסלים את הרעיון הזה, אבל אומרים
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 שזהו דעיון אוטופי, זהו הלום. ויש המעודדים את השאלה: ״איד תתנהג המדינה

 היהודית ז האם תתנהג כהלכה או שלא כהלכה ז האם תדכא ערבים או לא תדכא ז״

 יש שאלות שאינן תלויות בנו. למשל: הסכמת העולם למדינה יהודית אינה

 תלויה באסיפה זאת. אם גם נסכים כאן לכד שהעולם צריד להסכים למדינת יהודית,

 עדיין אין זה מהייב את העולם. והעולם עצמו — אנתנו מכירים אותו: הוא לא נתן

 לנו את הדברים הפשוטים ביותר, הוא עומד עכשיו על דמנו. לא אכנס איסוא עכשיו

 לשאלות של פוליטיקת ריאלית, באיזו מידה דבר המדינה העברית קרוב לתתגשם.

 השאלה המענינת אותי עתת יותר מכל היא השאלה התלויה אד ורק בנו: האם ם ו ת ר

 לנו לרצות במדינה יהודית או אסור.

 אני רואה שיש הרבה נערים טובים בארץ-ישראל, שהם בודאי ציונים טובים,

 ואולי גם הלוצים, התושבים, כנראה, שעצם הרצון במדינה יהודית יש בו משהו פגום.

 לדעתם משהו נתסמץ, משהו לא בסדר ברצון זה. יש תושבים שזהו ענין רביזיוניסטי,

 האם הדבר כד ז

. הוא הציע ל צ ר  ובכן, הראשון שקרא באוסן ברור בשם מדינה יהודית היה ה

 זאת כרעיון פרוגרסיבי מאד. האמת היא שבמדינה יהודית הסצו גם ל ס נ י הרצל, גם

 פינםקר וגם חביל״ויים. כל אלה שבאו לארץ. לא באו רק כדי לגדל כאן עוד קצת

 שעורה ועוד קצת שיבולת־שועל. לא בשביל זה באנו לארץ. אמנם, דבר זה השוב

 מאד. אני מדבר גם כהקלאי היודע מה תשוב לגדל עוד תפוהי־אדמה ועוד עגבניות,

 אכל בכל זאת אי אסשר לומר שרק בשביל זה באו אנשים לארץ-ישראל.

 כל אלת שעלו לארץ-ישדאל לא עלו אלא מפני שתשבו שכאן יקום העם

ל ע צ מ א ו ת. עם  היהודי לתיות תיים של תירות, תיים של כבוד, וקודם כל ת י י ם ש

 כל התשיבות של עבודה גופנית, קרבה לטבע ולאדמה ודיבור עבדי, הרי אדם שאינו

 הי כאדם עצמאי בהברה עצמאית, איננו בךתורין. אין, לדעתי, ציונות בלי שאיפה

 לעצמאות יהודית.

 אפשר והגשמת העצמאות היהודית רתוקה מאד. יש גם זמנים שמוטב לא לדבר

 על כד.

 הרביזיוניסטים התקיפו אותנו על שלא דיברנו על מדינה יהודית, והם ראו

 בזה פתדנות. אבל הנה גם הרצל, שנלתם על ,,מדינת היהודים״ וכתב םפר בשם זה,

ם ל ק מ : ה ר ד ג ה  בא לקונגרס הראשון ולא הכריז על מדינת יהודים, אלא הסתפק ב

. זוהי מלה שלא ביטאה את רצונו האמיתי, אבל הוא אמר אותה. המצב הפשיטי ח ו ט  ב
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ט ב ט ו ה, ולא יותר מזה. והיו כאלה שחפצו לומר עוד ל ק  הייב אותו לומר דוקא מ

 פתוה מזה•

 היו לגו סיבות שונות שמנעונו בתקופת קיום המנדט לדרוש מדינה יהודית.

 אנהנו הסתפקנו ואמרנו: ניתן לנו לעת עתה איזה שטה לפעול בו — נפעל« כשנשלים

 את הפעולה נעלה את דרישתנו הגדולה. ציונות אמיתית, שלמת, אינה יכולת לנתר על

ל ע ם ו י נ ו מ ת ה י י ל ל ע ר ע ת נ ה ל ל ו כ ה י נ י א א י  שני דברים: ה

! ת ו א מ צ ע ה ל פ י א  ש

 כל זמן שהיו אומרים שאי אפשר לדבר על מדינה יהודית, כי עדיין לא הגיעה

 השעה לדבר על כך — הרי הויכות היה פשוט: ההגיע כבר הזמן או סרס הניע ז ודאי

 שמתם לב ש״השומר הצעיר״ מפרסם במודעות מת שאמרתי לפני שלוש־עשרה שגה.

 זה לי כבוד גדול שב״השומר הצעיר״ לומדים עכשיו מד. שאמרתי בימים ההם. אני

 רוצה לקוות שבעוד שלוש-עשרה שנה ילמדו מה שאני אומד עכשיו. בימים ההם

 התנגדתי מאד לכך שנשתק בסלים על מדינה יהודית כל עוד קיים בארץ מנדט

 ניךלאומי, המניח לנו שדה־פעולה שלא עשינו בו עדיין עד תום. היינו אז בארץ רק

 כמאה ושבעים וחמישה אלף יהודים. אמרתי: כל עוד נפשך משסר פנדם זה יש

 להבםיזז את זכויותינו ואת אפשרות פעולתנו.

 ובכן, כל זמן שהמדינה היהודית היא ענין לויכוח של פוליםיקה ריאלית אפשר

 היה לומר: עדיין לא הגיעה השעה. אבל ברגע שאומרים לנו שזהו דבר ריאקציוני,

 שזהו דבר אסור — כמו שאומרים לנו אנשי ״בדית־שלום״ וסוג ידוע של אנשים

 מ״עליה חדשה״ — הרי השאלה נעשית רצינית מאה כי היא כרוכה בשאלה הינוכית

 גדולה: המותר לי לתנד את תילד על מדינת יהודית או לא ז ודאי מותר לי להשוב

 שאולי זו דדד ארוכה מאה אבל המותר גם לתאמין ולתבוע כי סוף סוף נגיע לכד

 שיהודי יהיה עצמאי כמו איש אמריקה, כמו איש אנגליה, כמו איש רוסיה ז

 ומשהגענו לכד אני שואל: המותר היה לםטאלין להכריז על בירוביגץ כעל

. בירוביגץ מגיעה ליהודים ז אינני יודע מדוע. ט ו ע י  הבל יהודי ז הן היהודים שם מ

ה ואילו לי אסור לומר שאני רוצה מדינה יהודית בארץ•  ובכל זאת הוא הכריז על כ

 ישראל ו יתכן שבאמת אסור — ואם כך, צריד לדבר על זד. בגילוי לבב וביושר לבב.

 ויאמרו: דמוקרטיה פירושה כי בכל מקום הרוב מהליט והוא השולט. והנה

 אתם באים בתלומות על מדינה יהודית בארץ־ישראל, בד. יושבים מיליון ערבים ורק

 600 אלף יהודים. והרי בכל מקום הננו בעד דמוקרטיה, אנחנו בעד זה שבהודו ישלטו
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 ההודים, שבאירלנד ישלטו תאירים, אנתנו בעד שלטון הרוב ונגד השתלטותו של גזע

 זר ותקיף על ארצות ועמים.

 השאלה רצינית, אבל אם כך, הרי לא רק שמדינה יהודית אסורה — כל פה

 שאנהנו עושים בארץ אסור לנו, כי הרי בכל דבר שאנו רוצים לעשות בה, עלינו לסנות

 לרוב התושבים שיחליט אם הוא רוצה או אינו רוצה בנו, אם הוא רוצה או אינו רוצה

 במכירת קרקעות לנו וכר.

 מבלי שאול את פיהם, אני מוכן לענות בעדם: הערבים אינם רוצים בעליה

 ואינם רוצים במכירת קרקעות. יש לתם שאיפות לאומיות שלהם, ותם רוב בארץ. אבל

 האם בזה נגמר הענין ? .

 אני לפעמים משתומם: יש אנשים חשובים מאד בינינו האומרים שאין לעלות

 לארץ בלי הסכמת הערבים, אבל הם עצמם, בעלותם אליה, לא שאלו את הערבים, אם

 הסכימו לבואם תם. מתקבל על הדעת שאם הדברים יקבעו בארץ־ישראל רק לסי
 י ד

 התלטת דוב, כמו בכל מדינה דמוקרטית — לא נהא רשאים לדרוש לעצמנו, בעודנו

 מיעוט, לא רק מדינה יהודית, כי אם גם זכויות אתרות.

 טרם אדע מה הדוב הערבי יהליט עלינו בכלל. הוא יכול לההליט הרבה דברים

 עלינו. אנחנו יודעים מה החליט עלינו רוב דמוקרטי בהרבה ארצות במשד שנים. אבל

! כשם שאני שולל את ם י מ ו ת י ם ל ם ג י י ת ת ו כ ש ז י ש : ת ר ח  אני השקפתי א

 התפיסה כי רק בעלי רכוש יש להם זכות קיום ודורש אותה גם למי שאין לו רכוש —

 כד אני תובע זכות קיום גם לעם שאין לו רכוש ואין לו קרקע, שלקהו ממנו את

 הקרקע.

 אילו היה איזה אינטרנציונל צודק בעולם — הייתי מביא את משפטי לפניו,

 אבל כל זמן שאין משפט עליון צודק כזח ואין מגן עלי — אני לוקח לעצמי זכות שופט

 ואומר: אנחנו לא ניכנע! אנחנו עם שניטלה ממנו הזכות לתיות חיים עצמאיים, להיות

 אנשי קרקע ואנשי עבודה. על זכות זו צריכה להילחם תציונות. ואם בגלל זד. צריד

. כשם שהפועל דורש שאנשים ההיים עכשיו היי ם צ מ ט צ  מישהו להצטמצם — י

 אמידות יפסידו משהו, יצטמצמו, כדי שכולם יהיו היי שובע — גם אנהנו דורשים

 מהעולם שיצטמצם.

 ואשר לזכויות — יש זכויות תכתובות בספרים, ואנו — אם עמנו במשד

 אלפים שנה מזכיר בתפילותיו שלוש פעמים ביום את ירושלים ואת ארץ־ישראל —

 זוהי זכות גדולה מאד. אין זה דבר פשוט.
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 אם יהודים במשך דודות עלו לארץ זו, נלהמו עליה, נתנו עליה את חייהם

 וסיכנו את עצמם בםידות־מפרש ובםערות־ימים, ידעו שסכנה אודבת להם על הוף

. אלו ת י ש ו נ  הארץ ועל יד הכותל המערבי ולא נרתעו — הרי זוהי זכות כבירה, א

 הן זכויות שאינן כתובות בשום םסדים, לא של סוציאליסטים ולא של ליברלים ולא

ו ב ל  של שמרנים. אבל הזכות הזאת כתובה בספר ה ת נ ״ ך, הזכות הזאת כתובה ב

. יש בעם גם אנשים שנתיאשו מזה וויתרו על זה, אבל בלבם של תלקים ם ע ל ה  ש

 גדולים של תעם היה הזכות הזאת. אם יש מסקנות מזה — הדי מותרת הצהרת־בלסור,

 תרי מותר המנדט ומותרת המדינה היהודית, אבל אם אין מכירים בכד — כל קיומנו

 פה אין לו שום זכות, ויש לקבל את השקסות המינימליסטים בתוכנו ולקבל תסכם בכל

 תנאי עם הערבים.

 אם יגשו לשאלת המדינה היהודית כלאחת הפרובלימות העולמיות הגדולות,

 שפתרונה יתקן עוול גדול בעולם, — הרי ידונו עליה אחרת ויהיו נאלצים להסכים כי

! הרי לו היתד! מדינה יהודית לפני המלתמה, ודאי היינו י ב י ס ר ג ו ר  זהו דבר פ

ת — י ל א י צ ו  מצילים מחורבן מיליון או מיליונים צעירים יחודים! גם מבחינה ס

 היש איזה משטר סביבנו, אשד מבחינה מעמדית־פועלית יהיה פרוגרסיבי כמו מדינה

 יחודית, ואפילו אם תשלט בו, חלילה וחם, מפלגת פועלי ארץ־ישראל, זו ה״מותדת״

. תשוו מדינה יהודית בארץ-ישראל כיום הזה, ותהי צורתח כאשר  על עניני פועלים ז

 תהיה, למצרים, סוריה, עיראק ולשאר מדינות המזרח הקרוב! ודאי שהמדינה היהודית

 תהיה אתדת, והיא אולי תעלה בפרוגרסיביות על צדסת או אנגלית. אני אומר כד לא

 רק משום שאני רוצה בזה, אלא משום שאני בטוה בזה.

 כששאלתי אותו הבר מה תהיה צורתה של מדינת דדלאומית זו שעליה

 מכריזים, אמד: היא תהיה מדינה סוציאליסטית. מדוע? האם דק מפני שהוא רוצה

 בזה? כדי שתהיה מדינה סוציאליסטית דרושים שינויים גדולים מאד. אירופה לא

 הגיעה לכד. אבל אצלנו מצב אחר לגמרי. כיום הזה דוב הישוב בארץ הם פועלים. אין
,  כיום מפלגה באדץ־ישראל שיכולה להתקיים בלי ארגון פועלים. אפילו ״אגודודישראל,

 יש לה ארגון פועלים. חוגי ההסתדרות בלבד מהווים כארבעים אהוז מהישוב, והלא

ב ו  יש כמה וכמה ארגוני פועלים, ויש גם פועלים בלתי מאורגנים. כיום הזה יש ר

 פ ר ו ל י ט ר י פועלי בארץ-ישראל. אילו היתד. ההסתדרות ד״ולכת בדרד שאני מדבר

 עליה, כלומר, אילו היתד! ניגשת לארגן את ארבעים אלף הפועלים שעודם מהוץ

 להסתדרות, ומכניסת את הסתדרות המורים ואת כל ארגוני המיעוטים לשורותיה —
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 הרי היתה מהווה כוזדפועליס עצום, היכול לשלוט בישוב ובכנםת־ישראל, ואם תהיה

 מדינה יהודית — הוא ינהל את המדינה היהודית.

 משום כד אני בטוה כל כד שיצירת מדינה יהודית היא נם מבחינה סוציאליסטית

 טהורה דבר פרוגרסיבי ביותר. ומה הסיכויים לכד במשטר של מדינה דדלאומיתז

 הרי כל דבר בו יהיה תלוי בהסכמה בין שני העמים (כי הרי זה משמעה של מדינה

, ואין לעשות אלא מה ששני הצדדים ת י ט י ל ו ה פ ע ר כ ן ה י א  דרלאומית: ש

ר מראש מה תהיקה ת ב  מסכימים לו, ואין עושים דבר שאץ עליו הסכמה כללית) — ו

 סוציאלית תהיה בה, מה הגנה תהיה בה על האשה וכדומה בדברים שהם כבר

ד  אלמנטריים בהיינו כאן. אילו היתח, מחוץ לשאלת הציונות והיהודים, מתגה ד

, ואילו י ל א י צ ו ס ן ה ב ו מ ת ב ר ג פ  לאומית בארץ — p הפוכרה שתהיה מ

. י ל א י צ ו ס ן ה ב ו מ ת ב מ ד ק ת  מדינה יהותת מן המוכרת שתהיה מ

 באירופה היו לנו הסכמים עם העמים, ולא עמדו לנו. לאתר מד. שקרה

 בהיםםוריה היהודית, אינני רוצת לתלות את נורל היהודים בשום מקום בהסכמתו של

 עם אהד, ויהא זה העם תםוב ביותר• איד אפשר, לאתר כל מה שעבר עלינו, לדבר על

 זה שגורלנו בארץ יהיה תלוי תמיד בהסכם עם אתריםז והרי זאת אומרים לנו בכל מיני

 צורות, וזאת אומרים אנשים השובים מאד: קפלנםקי, בנםוב. אני אומר: עלינו להביא

ת כד שיסכים שיש לנו פינה אהת אשר בה אנתנו עושים י  את העולם הנדול ל

 ומסתדרים כמו כל המדינות.

א ד. ז כ ו י ו ת ל ע ר ב י ם. שום ו ל  אין שום ספק שמתנה יהודית פירושה מ

 ערבי לא ינושל, שום ערבי לא יגורש, שום ערבי לא יצא את הארץ נגד רצונו. ודאי

 לא נעכב אותו מלעזוב את הארץ אם ירצה בכד, ואף נעזור לו בכד. יש להנית כי

 באירופה, אהרי המלהמה הזאת, יהיו הרבה םרנםפדים. עוד נראה מה תאמר צ׳כיה על
 ד

 הגרמנים בםודםים: הישאירום או יבקשו מהם לטרות וללכת למקום אהד ז ואנהנו,

 לאחר מה שקרה לנו בעולם, ולאהר מה שקדה לנו בארץ מ־1936, רשאים לומר: אנהנו

 רוצים לשלוט בפינה חזאת. אמנם לא לקפח שום אדם, לא לקפח שום זכות של עובד,

: ץ ר א ת ה ל ה נ  זכות בפקידות וכדומה. תכובדנה כל הזכויות. אבל התפקיד של ה

 הבטהת עניני העליה ועניני ההתישבות — דברים שבהם תלוי גורלנו — בכל אלה

 לא ניכנע לאתרים, בהם יש ל נ ו זכויות.

 כמובן, קיימת שאלה איד מבצעים את הדבר הזה, וזוהי שאלה גדולה. וכאן בא

! י ת ל א ן או ל ו ז  אותו ענץ שמרבים כל כד לדבר עליו: מתנת היהותם - ח
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ך י ר , צ ה נ ד ש ו ע  נניה שהמדינה היהודית תקום בעוד שנה, אבל כדי ש ת ק ו ם ב

, שאם לא כן אין היא יכולה לקום. ם ו ק ה ל כ י ר א צ י ה ר ש מ ו ם ל ו י  ה

 אילו היו כתובות במנדט רק מלים מספר, שהפלנה של המנדט היא להקים בעוד

 זמן, ואפילו זמן רתוק יותר, מדינה יהודית — היה גורל המנדט אהד לגמרי! בכל ענין

 וענין היינו דנים לפי זה, אם הוא מקרב או מעכב את הגשמת המטרה הזאת. אם העולם

 יתליט שהיהודים זכאים למדינה יהודית כאן בארץ — הדי יקום משטר זמני כזה,

 שתפקידו יהיה להביא לכד, וכל שאלה ושאלת תיבדק לאור התפקיד הזה. עכשיו

ו: בד״צתרת בלפור לא כתוב מדינה יהודית, אלא שאין לפגוע בזכויות  אומדים לנ

 התושבים, ונותנים לכד כל מיני פירושים לרעתנו.

 הענין של מדינה יהודית דרוש לנו כדי שנוכל מתר לקבל עליה, וכדי שבזמן

 שיבואו לדון על עליה לא יהיה תדיון תלוי באלף שיקולים אתרים. אם לא יקבלו את

 העיקרון של מדינה יהודית — הרי לגבי כל שאלה ושאלה יקבעו כל מיני דברים

 מקריים: היום זקוקים לאבךםעוד — אין עליה! מהר יש איזה השבון עם צרפת

 בסוריה — אין עליה. האם כד אפשר לבנות ארץ ולפתור את שאלת היהודים ו

 דאינו בשנים תאלו כיצד כל ענין שתוא לנו תיוני ביותר נדון לא מתיר השקפה

 שלנו ולא מתור הפרינציפ של המנדט. תאפוטרופםים עלינו דנו תמיד מתור השבון

 הרגע שלהם. ובעולם יהיו תמיד תשבונות של רגע. יהי האפוטרופם אשר יהיה —

 הוא לא יתהייב לסבול בגללנו. אנגליה אומרת: מת אתם רוצים ז האם ניכנס עכשיו

 בגללכם למלהמה עם הערבים ז כד תנהגנה אמריקה ורוסיה, וכד תנהג כל מדינה. הן

 תנהגנה לא לסי קוים עקרוניים מוסריים, אלא בתתאם לתשבון שלהן, ואת תשבונותיהן

 תעשינה גם בדברים קטנים ביותר.

 אם לא יקבלו את העיקרון של עצמאותנו(ולא זו השאלה אם המדינה היהודית

 תקום מהד או בעוד המש שנים 1 אם הדבר יתקבל כעיקרון ויאמרו לנו: בבקשה,

: בעוד תמש שנים — בודאי  תנהלו כד את העלית שלכם, באוסן עצמאי, כדי שתתיו רו

ך המושפע מכל  נסכים לכד), ואם היא לא תינתן לנו בעולם המםובד והמםוכםד כל כ

 מיני גורמים, אנהנו שוב נהיה נתונים באותו משהק אשר הביא לענין .,םטרומה״,

!  לענין עליה ב׳

, ת י ד ו ה ה י מ ח ל  אני יודע היטב שעליה ב׳ היא דבר השיב מאד כסמל של מ

 אבל אין בת משום פתרון לשאלת העליה. אילו אפשר היה לסתור את שאלת היהודים

 על ידי עליה ב׳, לא היינו צריכים לשוס דבר אהד והיינו מזמן מביאים יהודים רבים
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ת י ר ס ו מ  לארץ־ישראל, אבל עליה ב׳ זו פתיחת סדק קטן מאה ואם כי חשיבותה ה

 גדולה — אינה משנה את המצב. דומה הדבר לפעולה של הקרן הקימת לישראל, הקונה

 קרקע מחוץ לאזורים המותרים לפי חחוק, אבל כלום אפשר לרכוש כד את ארץ־ישראל

 כל זמן שקיים חוק הקרקע? (אני ממליץ מאד לקרוא בענין זה את התוברת ״נגד

 מדינה יהודית ?״ של יוסף רוזן, אדם אשר לא היה במחנה מפלגת פועלי ארץ״ישדאל

 ועל פי עברו איש ״פועלי־ציון שמאל״).

 ברגע זה צייד כל יהודי לענות: התיפתד שאלת העליה על ידי עצמאות

 יהודית או על ידי כוחות חיצוניים ? ענין עליה ב׳ הוא רק נםיון ליצור פינה קטנה

 של עצמאות יהודית, אבל כשתכל מסביב מתניק אותה — מה יכולת לפעול עצמאות

 זאת?

 אבל השאלה ברגע זה אינה שאלד! של משחק־מלים — אלא איד צדיד העם

 היהודי להציג את עצמו בסני העולם: האם יגלה מה דרוש לו ובמה תלויים חייו או

 יסתיר את הדבר הזה ?

 קראתם בימים אלה ב״דבד״ כי מסלגת העבודה האנגלית קיבלה עכשיו החלטה

 בעד מדינה יהודית. והבד ״השומר הצעיד״ הנמצא בלונדון כתב מיד מכתב לעתון,

 בו הודיע שהוא אינו רוצה בדבר הזה: הוא רוצה מדינה דו־לאומית. אינני יודע

 באיזה מקום י0תד עתה גורל היהודים. אבל פה יש עכשיו הזדמנות לאותה שארית

 היהדות שהיא נושאת את הציונות ובה תלוי הכל, להציג בסני העולם כולו את שאלת

 היהודים בכל מרירותח וחריפותה ולדרוש את פתרונה השלם. האם צריכים היהודים

 להגיד: טוב לנו גם ככה, יש לנו חלומות על מנדט ביךלאומי, על מדינת דדלאומית ?

 נקל להבין אנשים האומרים: אין לנו אמון ביכולת להקים מדיגת עברית« דבר

 זה תלוי בכוהות אתרים ולא בכוהותינו שלנו! יעשו מה שיעשו ואנהנו נהריש. אבל

 הרי הם רואים צויד להכריז יום יום מלהמה כנגד הרעיון הזת. גם בתור תנועת

 העבודה יש הדואים צורר יום יום לצמצם את רעיון מדינת היהודים, כאילו היה זה

 רעיון לא טהור. אינני מכיר בתנועת השחרור בעולם הרבה רעיונות טהורים כרעיון

 מדינת היהודים. ואם פועלי אדץ-ישראל, בלי כוח פיסי, בלי עצמאות, בלי תקציב,

 יכלו ליצור יצירות חשובות כל כד מבחינה סוציאלית כאשר יצרו — הריני מאמץ

 שמדינה יתודית תהיה במשד תקוסה קרובה ביותר למכשיר התשוב ביותר להגשמה

 סוציאליסטית.

 ואשר למדינה ד ו - ל א ו מ י ת, נשאלתי אם אני יודע מה משמעותה. כשתשיבותי
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 שאינני יודע מתי — לא אמרתי זאת דיר צתוק. מותר להשתמש במונחים רק מתוך

 ידיעה ברורה מה פירושם. אינני יודע איך תתנהג המדינה היהודית; אין זה תלוי בי,

 אלא בעם היהודי. אני יכול רק ל ש ע ר, ואני אומד: הפועלים בארץ הם דוב ויהיו רוב,

 והם ינהלו את המדינה, ואני מכיר את העם היהודי, ואני מתאר לעצמי מה דמות תהיה

י כמו מדינה דדלאומית — אני הייב ט י ל ו  למדינתנו. אבל כשאומרים לי מושג פ

 לשאול מה אומר המושג הזה.

 גם לפני שלוש־עשרה שנח לא ניסחתי שאנתנו דורשים מדינה דדלאומית.

ד  בשוייץ זו, בה תיים בשכנות שלושה עמים, אפשר להדביק את השלט הזה של ד

 לאומיות בלי לסכן דבר, והטעם פשוט: שוייץ קיימת, הכל בה סטאטי ן שלושת

 תעמים תושביה — קיימים; אין להם צורך בעליה ושום עם לא יעלה על חברו ? והרי

ד  הם קובעים לעצמם פרופורציה בשלטון. אבל כשאומרים בארץ־ישראל מדינה ד

 לאומית — הריני שואל: מושג זה של מדינה דדלאומית מה הוא מרשה, מה הוא

 מבטית ?

 הפרובלימה הגדולה והקושי הגדול שלנו — שהרוב הערבי בארץ הוא סטאטי,

 ולעומתו הכוה היהודי כרוך בפרוצם דינמי והוא זקוק למשטר, לחוקה שתבטיה מראש

 את תתפתתותו. גם אני רוצה בכל מקים בשויון העמים, וגם בארץ-ישדאל ארצה

 בשויון גמור של העמים. לא נתערב לא בעניני דת ולא בעניני תרבות של העם האחר.

 אבל כאשר אומרים דדלאומיות יש לשאול — הכלול או לא כלול בזה ענין העליה ? אם

 לא יוגדר תדבר בבהירות אסור להשתמש במונח כזה, כי מחר אפשר שינתן לו פירוש

 אתר. בשום מלון של המשפט הביךלאומי לא הוגדר המושג דדלאומיות כפי שמגדירים

 אותו תםידיו אצלנו.

, ואת דברי קפלנםקי יודע שיש בתסיםת  מי שקרא את ספרות ,,השומר הצעיר,

 הדדלאומיות בלבול עצום של מושגים: יש כאן גם חלוקת, גם ויתור על זכות עלית

ל ארץ-ישראל. וכל זח — לפי חתצעות של כ  תסשית וגם ויתור על זכות התישבות ב

 דברינו, לא של הערבים. הערבים בכלל עדיין לא הסכימו למדינת דדלאומית. אגי לא

 ראיתי שום תוג ערבי שיסכים לסורמולת זו. זאת אומרת, כי מבחינה של מדיניות

 ריאלית אין לדבר אחיזה כלשהי בגורם השני, ומבחינה רעיונית — נתונות פה

 אפשרויות שונות ומסובכות שאינן מחייבות אלא דבר אחד: שאנתנו נותר על זכות

 עצמאותנו ונעשה את התלק השני שותף בהכרעות.

ך כל התושב ברצינות על שאלות מדיניות ועל גורל ארץ-ישראל אינו  משום כ
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 יכול בשום פנים להצטרף לסיסמה זאת של דדלאומיות. ואמנם, אני רואה שגם

, צימצם עכשיו מאד מאד את הענין הזה, ובפלקטים של הבחירות  ״השומר הצעיר,

 אינו מוסיע בסיסמה זו של דדלאומיות.

 אני רוצה שלא יטעו בדברי. כשאני מרבד על מדינה — אינני אומד שהדבר

 מובטח, ואינני יודע אם התהומים שלה יהיו רצויים לנו. בשעה שנתנו לנו את המנדט

 לקהו מאתנו את עבד-הירדן. האם אנהנו הצענו אז הלוקה ז לא אנהנו הצענו אותח.

 עמדנו לפני כות שלא יכולנו לעשות כנגדו שום דבר. אנחנו לא היינו גורם מכריע

 בדבר הזה. אפשר ויהיו לנו מאבקים קשים מאד על המדינה. אבל יש הגיון בדבר הזה.

 מי יעשה את המאבקים ? הכוה העיקרי שילהם מלתמת גבורה על עצמאות של עליה,

ך — הוא למעשה תנועת הפועלים. ושוב: אם תנועת הפועלים ב ל  על ביטול .,הספר ה

 תעמוד מסודרת ומסודרת — אוי ואבוי יהיה למלתמתה המדינית של הציונות.

 הרצאה בבית־השיטה
 (ב׳ בתמוז תש״ד, 23.6.1944. מתור הםטנוגרמה)

 לפני המלהמה הקודמת היתה היהדות המזדהית כמעט כולה הטיבה אתת ו

 במובן הציבורי הפוליטי העולמי היה זה דבר כביר — כביד במובן הארגון היהודי,

 ההדגשה היהודית, התרבות תיד״ודית, וזה הבטית גדולות. לא מקרה הוא שהמלהמה

 הקודמת נסתיימה בזכויות ליהודים בגולה, באוטונומיה יהודית, בקונגרס יהודי עולמי,

 ומבתינה ציונית — בהתלהבות עצומה. אף על פי שאנשים כלל לא ידעו מה יעשו

 בהתלהבות תזאת, הם כלל לא היו מוכנים לאיזה מעשה בארץ-ישראל: ישוב בארץ

 כמעט לא היה, הצהדת-בלפור היתד. דבר סתום מאד. ואף על פי כן פשטה התלהבות

 גדולה בעולם היהודי.

 עכשיו אנתנו עומדים במצב אתר לגמרי. אין אנהנו יודעים מה נשאר לנו, ושום

 מלים ושום ביטויים לא יבטאו לא דק את הצער של ההרוגים והנטבתיס, כי אם את

 הצעד של האומת, אשר כותותיה ניטלו ממנה, אשר מצבה העולמי נשתנה תכלית שינוי,

ה לי׳גיל אלף 8*י0י18 וגט 9לי8ים אלה 1ןזין ע ל י צ ה  וידידים אדירים יכולים עכשיי ל



ם 249 י א ו ל י  מ

 אינם מוצלים. ובכן, יש שינוי כזה אשר לכאורת כל אחד מאתנו יודע אותי ואשר כל

 דיבור עליו כל כד הלש, שאתה מתבייש לתוציא את המלים מפיר. אבל יש גם שינוי

 פנימי, ואני מוצא שיש שינוי פנימי עצום, אשר אני עומד לפניו בתרדה עצומה. לא

 מפני שחדכר חזה גורם שהברים מתנגדים לי או לתשקפותי או מתוכתים אתי באיזו

 שאלה. זה דבר פעוט מאד. אני רגיל להיות בתנועת חפועלים בארץ במיעוט בהרבה

 שאלות תשובות מאד. אף פעם לא נבהלתי מזה, וברור שלא טיפתתי רגש איבה לגבי

, אשר בשבילי הוא ת י ש פ  מי שהיה רוב נגדי. אבל לי נדמת שתל שינוי עמוק מבתינת נ

א כד תיארתי לי את הדברים.  זעזוע גדול. י

 מישהו הזכיר פה ענין של הבדל בין הפרוגרמה של ,,רמלה״ ובין הפרוגרמה של

 מפלגת פועלי ארץ־ישראל. זה ענין לשיעור היסטורי, ואני עכשיו לא יכול להסביר אותו

 כהוגן. רק לפני ימים מעטים עסקתי בעצם בענין זד. בתור הסמינריון של המפלגה,

 ואמרתי כי אלה שבאו עם העלית השניה והכירו את המפלגות היהודיות בגולה —

 הכירו את דרד הדיבור שלהן, הכירו את הביסוס התיאורטי שלהן — ידעו שיש הבדל

 עצום בין תנועת הפועלים בגולה ובין מה שנעשה בארץ-ישראל. ולא מפני שהיינו

 פתות סוציאליסטים מתם או פתות רבולוציונרים מהם, אלא מפני דבר אתר לגמרי. שם

 תיינו תתת מבול של מלים. ראינו אנשים צעירים, בעלי סבל יד״ודי, בעלי דגש, לכאורת

 בעלי אידיאות, אבל ראינו שאין להם גישת ישרת לעצמם, למציאותם, לסבלם. כשהם

 רוצים משהו לומר הם אינם יכולים לומר בלי איזה סבר איום של מלים המסתירות את

 המציאות! הם נזקקים לתיאוריה מסובכת כדי להוכית דברים פשוטים ביותר, שאדם

 בעל עינים ובעל חושים יכול אותם להבין.

 תנועת הפועלים בארץ מרדד. בלשון מבולבלת זו, בלשון נטולת תיות זו. חיא

 התחילה לראות את האדם תתי, וכל תשאלות שראתה, — אם היתד, זו שאלת שמירה, או

 הגנה, או פוליטיקה ציונית, או תרבות — ראתת אותן ראיה מעצמה ומבשרה.

 אומר לכם את האמת: על זת תיתת גאנתי לגבי הפועל העברי בארץ־ישראל יותר

 מאשר על כל דבר אתר. לא פיקפקתי שאידיאליזם יש לא רק ב״השומר״, כי גם

 בהגנה עצמית בגולה. בכל המסלגות מסוג זה היו לצעיר היהודי הרבה מעלות טובות,

 אבל ראינו אותו בגיתוכו, דאינו אותו באיזה שעבוד רותני, ראינו אותו בעקמומיות של

 השכל. לא ראינו אותו באותה הגישה הישרה של אדם תיודע לגשת לאמת תייג

 הפועל בארץ ידע לקרוע כל מיני קודים, שאנשים הכמים מביאים לפניו, מתור איזו

 הרנשת חיים! והאמנו שזהו אשר ידים את תנועת הפועלים בארץ-ישראל לכוה גדול,
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 לכוח מקורי, לכוח מהדש בחיים היהודיים. ומשום כך אף פעם לא היינו משועבדים

 לדברים הללו.

 לפני 25 שנה, בזמן גמר המלחמה, היה העולם הסוציאליסטי קרוע לגזרים. ויתכן

 שהמצב שאנחנו עומדים בו עכשיו בעולם והמלהמה הזאת — הם תוצאת של אותו קרע

 שהיה בתנועת הפועלים בעולם במלהמה הקודמת. יתכן שהקרע היה מסיבות תשובות

 מאה ויתכן שכל מי שנקרע ונתפלג היה צודק מאד, אבל תתוצאות הן אותן התוצאות.

 איש מהם — לא לנין ולא פליכנוב ולא קאוטםקי — לא ראה מה יהיה בעוד 25 שנה. כל

 אחד דאה מה יהיה — לפי דעתו — אם הברו המתנגד לו ינצח, וזה בשביל כל אהד

 מהם היה נורא, אבל לא ראה מה תהיינה תוצאות הקרע הזה בתנועת הפועלים. ובאותו

 זמן עמד הקרע בשיא המהשבה הסוציאליסטית. זה לא היה קרע פשוט. זו לא היתד,

 מחלוקת אישית. מגוחך כך להשוב. זה היה קרע בשאלות גדולות מאד. ויש םסרים

 אחדים יסודיים המביעים את ניגודי המחשבה הסוציאליסטית, אשר הדורות חבאים עוד

 יעסקו בהם: הספר של לנין על המדינה והספר של קאוטםקי על המהפכה

 הפדוליטדית — שני ספרים מנוגדים עד היסוד ומביעים תפיסות שונות.

 אבל קרה דבר מוזר: הפועל היהודי בארץ-ישדאל באותו זמן, שהיתר, לו השכלה

 סוציאליסטית קטנה מאד ואשר עמד עדיין בראשית דרכו — הוא לא היה כל כד מפותה,

 לא היה כל כד חכם, לדעת שגם הוא צריד להתפלג. הרגשת החיים שלו והדגשת

 אהדותו והרגשת הדבר שעומד לפניו — היא היא שכבשה אותו ושברה מסגרות

 ישנות, שהיו די חזקות ודי יקרות והיו להן גם די ביםוםים רעיוניים, לא פחות מאשר

 לזרמים שונים אצלנו כעת. הפועל האיץ*י&ראלי ידע שאנחנו עומדים לא בסני

 דיקטטורה של הפרוליטריון ולא בפני מהפכה סוציאליסטית כמו באירופה, אלא

 שאנהנו עומדים בפני בנין קבוצה ובפני מלהמה לעבודה עברית ובסני תסקידי

 הגנה — דברים פשוטים מאד! אבל הוא ידע לגלות מתייר הליתו את ערד הדברים

 הפשוטים ביותר ולדגול בהם.

 והנה עכשיו, כשאני שומע מה אצלנו מדברים, עלי לומד את תאמת: מזעזע

 אותי לא זה שאומרים דברים אשר לדעתי אולי אינם מוצדקים! אלא גם כשאני

 שומע את הדברים היותר טובים והיותר נרגשים (ואני מבין שאנשים מדברים מתור

 כוחות פנימיים שמניעים אותם) — אינני יכול למצוא קשר כלשהו, לא הגיוני ולא

 נפשי, בין מה שבני-אדם אומרים ובין מה שנעשה אתנו! בין אותו חמכבש הגדול

 שעובר עליהם ובין הדברים שהם אתרי רגע רואים לעשותם. שום קשר בין דיבורים,
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 בין ביםוםים, בין ההלטות, ובין אותם הדברים אשר לכאורה רק להם נתונים חיינו.

 וכיון שאנהנו נמצאים עכשיו במצב כזה, שאני על כל פנים אינני רואה שום

 התאמה בין הדליה לדיבור, אומר עוד יותר: שום התאמה בין דיבור אהד לדיבור שני

 של אותו אדם או של אותו קיבוץ אנשים — הריני מתקשה מאד בהסברת הענינים. כל

 זמן שידענו כולנו שלזה קוראים ספל ולזה קומקום, היה הדבר הזה פשוט. אבל

 כאשר משתמשים עכשיו במלים, במלים מקובלות ותשובות מאד, ומכניסים לאותן

 המלים משמעויות אתרות לגמרי — הדיבור נעשה מפוקפק, מפני שאיבד יודע כלל

 אם תצלית לתםביד את מתשבתך מפני שאותה מלה שאתה משתמש בה, משתמש בה

 הברד בפירוש אהד.

. וזה באמת ח ו כ : ם י ר מ ו  למשל: יש מלה שהיא מאד מאד מקובלת אצלנו — א

 דבר רציני. תנועת חפועלים בארץ-ישראל נוצרת מתיר מחאה נגד הוסר כות יהודי —

 חוסר כוח בעבודה, חוסר כוח בחברתיות היהודית, חוסר כוח של העם היהודי. אנחנו

 כולנו שואפים לכוח — הרי בזה איש לא מפקפק, וכל הנואמים יכולים על זה לדבר

 רמות. בזמן שאנחנו כל כד נדרסים, שלא נשאר בנו שמץ של כוח, באותו זמן

 אנחנו מדברים על כוח. אבל משונת מאד איד אנשים יוצרים את הכוח. אנחנו יצרנו

 בארץ, במידת שניתן לנו, כוח יהודי, וחכוח לא היח כל כד כוח פוליטי במובן של

 תוקים וזכויות וכדומה. הליכוד של הפועל העברי בתור ארגונו, בתור הסתדרותו, חוא

 שיצר מידח של כוח, כוח לא כל כד קטן ו על כל פנים בתור העם היהודי היה זה כות

 די גדול. תכוה שלנו היה מורכב מזה שאנהנו התגברנו על ניגודים שחבאנו אתנו

 מהגולה, — ניגודים של עדות, ניגודים של ציביליזציות שונות, ניגודים של ארצות

 שונות, ניגודים של מסלגות אשד כל אתד מאתנו השתייד אליהן — שאנהנו הרסנו

. ן ו מ  את כל הניגודים הללו ויצרנו אוירה של א

 אני מדבר עכשיו על הדבר הפשוט ביותר, שאיננו כתוב בשום פרוגרמה. לא

 קראתי בשום פדוגרמת סוציאליסטית שהענין של אמון הברי קובע בגורלה של

 תנועה, אבל אני למדתי את הדבר הזה. ואני אומר: כל הגדולות שעשיגו — אם זת

 תית בתל״הי, אם זה היה בבנין משק, אם זה היה בהשפעת פוליטית — עשינו מתור

 שיצרנו אצל פועל עברי בארץ אמון הדדי מאיש לאיש, ממפעל למפעל, מאנשי מפעל

 אתר לאנשי מפעל שני. באתדות תנועת הפועלים היה זה המומנט היותר מכריע, יותר

 מאשר כל ההמצאות הארגוניות שלנו. וזה לא היה ענין כל כד קל, מפני שאנהנו באנו

 בהתלט מתור אי-אמון עמוק. מספיק היה שאיש אהד יקרא ״פועלי־ציון״ ואיש אהד
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ץ שני נחוירים שעלי לארץ באניה אחת אי־אמון  יקרא ,,צעירי־ציון״, כדי שזח יגרום ג

 עמוק. מספיק היח שאחד יחשוב שהרבי שלו חוא ברוכוב, ושני יחשוב שחרבי שלו

 הוא ציוני כליי או אהד, כדי שהדבר הזה ילווה אותם במשד שנים, בזמן שהם עובדים

 בפרדם אתד ולותמים נגד אותו בעליבית ולוהמים על עבודה עברית. ואני הושב

 שהדבר הכי השוב שעשינו היה זה שעשינו לצתוק את הניגודים הללו ויצרנו את

 תאמץ, וברגע שיצרנו את האמץ — כל מיני ניגודים פרוגרמטיים הלסו ונעלמו.

 אולם מה היה התהליד העיקרי במשד שנים רבות, שאנשים עשו בודאי מתור

 תביעות יותר אידיאליסטיות, בשביל סוציאליזם יותר גדול, בשביל חלוציות יותר

ש לאיש. י א ץ י ב ל מ י ס כ ת א י - א מ ו ן מ ע י ר  גדולה ז — זה היה קודם כל ז

 וזה נקרא שאיסח לכוח, ועל זה מדברים בשם כוח.

 אמדתי: אי־אמוןסכםימלי. אזכיר שתי דוגמאות שהיו לי בבית־השיטה. הייתי

 בבית־השיטה פעמים בפנישות של *מתנוודהעולים״: פעם אתת, לפני המש שנים,

 בפגישה שבה דובר על הכלליות של ,,מהנות״העולים״, על הדיר לאיהוד עם כל תנועות

 הנוער! ופעם שניה בפגישה לפני שלוש שנים. וכשאני רוצה לראות את הדבר לא

 כאיש בעל השקפות פוליטיות, כי אם לראות את האוירת של תנועתינוער אתת, אני

 אומר: גם ברגע שדיברו על כלליות היה סדק קטן בתור התנועה, סדק נפשי מבהינת

 היהםים בפנים. לכאורה קיבלו ההלטה פה אהד, וקשה היה להכיר שקיימים איזה

 ניגודים פנימיים, איזו מתיתות בץ מישהו למישהו, בין תלק להלק — הדבר הזה לא

 היה ניכר. אבל אני על כל פנים כבר אז הרגשתי בזה וביקשתי את התברים, שאס

 ילכו לאיתור — אל ילכו לאיתור כצאן לטבת יובל. והנה, כשבאתי לאתר שתי שנים

 לאותה ביתחזשיטה ולסגישה של אותה תנועת נוער, הרגשתי אוירת כל כד מתותת,

 הרגשתי כל כד הרבה אי-אמון הברי, כל כד הרבה רצון להעמיד הבר התושב אתרת

 במהנה אתר, שנוכתתי כי עברנו מאז כברת־דיד ארוכה מאד.

 ואס תשאלו אותי מה קרה עכשיו בתנועת הפועלים, אומר דבר שאולי יקומם

 אתכם מאד — אוסר: מה שקרה זה פרי פרוצס ממושד מאד, שנמשד הרבה מאד זמן!

 לא התחלה של קרע — ם י ו ס של קרע, פרי פעולת שאנשים עשו במשד שנים רבות.

 וכשאני מדבר על הדברים האלה אני ברגע זה לגמרי לא רואת לסני האשמות

 אישיות. זה לא מענץ אותי. אני יודע שבאםיסות שלנו מספרים כל מיני מעשיות,

 דברים ידועים ולא ידועים, פלוני אמר כד ואלמוני אמר אתרת — כאילו זה פותר

 משהו! וביהוד מפוקפק הדבר כאשר שומעים זאת מפי אנשים הדוגלים כל כך



ם 253 י א ו ל י  מ

 באיהוד. אנשים החושבים שחלקים אחרים בתנועה זרים להם — טבעי שיאמרו:

ת אתכם יותר, וככל אשר נגלה יותר פ ש  נמרנו אתכם את כל החשבונות, וככל אשר נ

 את פדצוםכם, כן ייטב. אבל כשאנשים רוצים כשלימות התנועה, באיחוד התנועה,

ז יגיעו  וחושבים שחדבר יושג על ידי זה שיטילו דופי בחברים — קשה להב? א

 לאיהוד, ואס הס כד חושבים — הפילוג אולי הוא מוצדק.

 ובכן, במשך שנים רבות נמשך הפרוצס של זריעת אי־אםון בתוך ציבור

 הפועלים, של התגודדות בתוד ציבור הפועלים. והמוזר הוא, שהדבר נעשה בתוך

 אותו ציבור, בתור אותם הוגים, אשר כל מפעלם צעק איהוד. וכשאגי מדבר אל אגשי

 התנועה הקיבוצית, אינני יכול לראות סתירה נפשית יותר עמוקה מזו: במקום שמפעל

 הקיבוץ בארץ צייד היה להיות נושא ליכוד תנועת הפועלים (עצם המפעל פבהינה

 משקית מתייב איתוד סכםיסלי, מפני שהוא דוגל בשיתוף בנייאדם, מפני שהוא מאמץ

 שרק שיתוף בני־אדם יפתור שאלות גדולות), במקום זה מפעל הקיבוץ בארץ, מתוך

 הסתבכות פנימית — ואני אומר הה אסד הדברים המכאיבים לי ביותר — נעשה הנושא

 של פילוג תנועת הפועלים.

 אינני יכול לתלות את הדבר בפועלי תל־אביב, ברוגז של הפועלים במרתף של

 בית־ברנר, או ברוגז של הפועלים השכירים בקואופרםיבים נגד תברי הקואופרםיביס.

 אלה דברים השובים מאד, אלו מתלות גדולות בתגועה. וצדק אותו חבר ששאל:

 האומנם יכול מישהו לומר: אני לא הייתי שותף לדבר הזה ז ברגע שהתהיל הענין של

 מרתף בית־ברנר, ואנחנו הועמדנו בפני חוסר כשרוננו לסתור את שאלת חוסר העבודה

 בארץ — אני הושב שהדבר לא התחלק בין פקידים שהם אדישים לעניני הפועל (גולדה

 מאירסון היתד! אדישה לעניני הפועל ז) ובין פועלי המשק בארץ, בקיבוץ ובקבוצה

 ובסושב, שלהם הענין הזד! נגע ביותר. אינני יכול לקבל את הזיוף הזה של התיים

 שלנו. אנהנו, אנשי המשקים, היינו אולי במובן זה האריסטוקרטיה של ציבור הפועלים

 באותה תקופה, היינו אולי המבוססים ביותר בציבור הפועלים, ואיזו התרחקות פנימית

 היתד., אבל היא היתה משותפת לכולם.

 תמיד מוקיעים אצלנו את המנגנון. והמנגנון זה אנשים מסוימים, המנננון זה

 בודאי אבא הושי, המנגנון זה קיצים. אבל, רבותי, הדבר הזה הלא הוא זיוף גמור של

 העניניס. הרבה אנשים הנמצאים במתנה זה ובמתנה אתר היו יתד במנגנון.

 אינני רוצה לומר שהמנגנון שלנו טוב ביותר — יש לו פגמים עצומים. והיו

 ימים שאני הייתי האיש אשר מתה ביקורת קשה מאד על המנגנון שלנו. אבל זה נהשב
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 אז לפגיעה כל כך קשה, שהרבה חברים, שאני עכשיו רואה אותם מבקרים את

 המנגנון, לא העזו לתמוך בי. פתאום נתגלה שיש חברים שהם בעד אנשי המנגנון,

 ויש מישהו שהוא נגדם.

 האם לא עמד בראש מועצת פועלי תל־אביב באותן השנים אדם שהוא עכשיו

? האם בראש סניף המפלגה בתל־אביב לא עמד במשד שנים רבות ,  מיוצרי סיעה ב

 אדם שהוא עכשיו תתום על גילוי־הדעת בדבר ביטול חמשאיומתן במפלגה? והאם

, שהם בכלל תמיד ,  אנשים אלה עוכבו על ידי מישהו בפעולתם מטעם אלה ״הפושעים,

 שבעי־רצון ושאננים ? הלא ההיסד הוא הנכון: אסוננו היה זת שאנתנו, כמה אנשים

 במפלגה, היינו כל כד שקועים בעבודות מסוימות שהוטלו עלינו — בהוץ־לארץ,

 במלהמה הפוליטית, בענינים מסובכים — שנתנו לאותם התבדים העומדים בראש

 כמה וכמה ענינים שיעשו מה שלבם חפץ. והם כלל לא ראו את עצמם הייבים לבוא

 למפלגה או לבוא לועד הפועל של ההסתדרות ולמסור דיךוחשבון על עבודתם.

 ברצון רב הייתי נכנם בבירור רעיוני בכל השאלות העומדות על הפרק. וזה

 דבר טבעי בתנועה, שיהיו בה חילוקי דעות בשאלות תשובות מאד. אני כופר בזה

 שחילוקי דעות אלה היו פעם בקו של סיעה. לא הויכוח על הלוקה, לא הויכות על

 עליה ולא איזה ויכוח כלכלי בתור ההסתדרות — ש ו ם ויכוח לא התנהל לסי הקו

 של סיעה.

/ והדבר מענין אותי. לדעתי, יש  לפני מונתת רשימה של חבר ״מתנות־העולים,

 כאן אולי הביטוי הק^םי ביותר של אותו מצב נפשי, פרי תיניד במשד שנים רבות,

 אשר חביא למד, שאנחנו קוראים עכשיו פילוג. לא במקרה אומר ההבד: ״אין לי

 הרגשה שאני עומד ברגע של אסון. יש לי הרגשה של שעד, גדולח. טוב

. אין הדבר הזה מקדה. ,  שסוף סוף הגדרנו את עצמנו בתור ארגון מיוהד,

 ומה הוא הענין? על זה יש הסברה: ״לא במקרה הרימו עכשיו על גם את
,  ענין תמדינת לאלתר. את ענין המדינה הרימו אלה שתדלו להאמין בכוה המונים,

 (אלה האנשים המדברים על מדינה לאלתר, שזה בכלל רעיון פסול, מדברים באשד הם

 הדלו להאמין בכוה המונים). ,,אשר התהילו להאמין יותר בכות שליטים, בכות הניהול,

, — יש איפוא פועלים כאלה המאמינים בכוה ההמונים, ומשום כד  בכוה ההנהלה,

, > ויש פועלים המאמינים בכות שליטים, בכות הניהול, משום  הם יוצרים את םיעה ב

 כד הם רוצים מדינה יהודית — הסברה גבוהה מאד של רעיון המדינה היהודית מצד

 חבר משכיל, חבר חשוב ב״מחנותיהעולים״. ואז ברור הדבר: אם יש אנשים אשר
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 בהמוני פועלים אינם מאמינים, אלא מאמינים בכ1ח שליטים, שהם יתנו להם מדינה,

 אם יש שני םוגי הבדים כאלה, — אז, לפי דעתי, הם אינם צדיכים לתיות כלל

 במפלגה אתת.

 והלאה: ״כל דיר המלחמה בספר הלבן מתנתלת רק בדרך של הסתמכות על

 ההצלתה בדיפלומטיה. במקום הסתמכות על הכוה של העם, על כותם של המעי

 האנשים — יש הסתמכות על כוח ההצלתה של הדיפלומטיה״ — כנראה היו אצלנו

 אנשים שהיתר! לחם תכנית של מלחמה בספר הלבן אקטיבית מאד, ממשית מאד,

 שיכלה לשבור את הםסר הלבן, ואלה, כמובן, אנשי סיעה ב׳! אבל האתרים — הם לא

-רוצים להילהם בספר הלבן, הם מוכנים לנהל דק משא־ומתן דיפלומטי.

 וכד בעליה: ״אמונת באניות המובילות את האנשים דק על ידי מ^הים במדים,

 על ידי קפיטנים, על ידי אנשים עם תעודות, אבל אי־אמונת באניות שתוכלנה להיות

 מושטות על ידי אנשים לבושים בלויי-םהבות, פליטי ישראל, שרק תעודת עניות

 ישראל בידם״ — אתם יודעים עכשיו בדיוק על מה נתפלגת מפלגת פועלי ארץ-

 ישראל: יש אנשים שרוצים רק באניות עם קפיטנים טובים ומלובשים מדים, ויש

 אנשים המאמינים באניות מושטות על ידי פליטים יהודים.

 וכד בהגנת: ״אמונת רק באותו הכוה המנוהל על ידי גנרלים, על ידי אנשים

 לבושי מדים מצותצתים, על ידי אנשים הנושאים עליהם את כל סימני השררה

 שקיבלו אותם מידי השלטון, ואי-אמונה באותו הכוה העממי של צבא בלי מדים ובלי

 גנרלים״ — עכשיו ברוד לכל: עשרים אלף הבהורים שהלכו לצבא — זו מסלגת

 אתת ן אנשים אחרים, שאינם מאמינים במדים — זו מפלגה אתרת.

 יכולתי לקרוא לכם עוד קטעים מסוג זה מחברים אחדים תשובים מאד. אבל

 לא תשוב לי מ י כתב את הדברים האלה, אם מנהיג גדול בסיעה ב׳ או מנהיג קטן

 בסיעה ב׳ — השוב לי הלך־הרוה תאמיתי של פילוג המובא כאן לידי ביטוי, פילוג לא

 בעמדות אידיאולוגיות. כל אתד מאתנו שהיו לו עינים לראות ראה כיצד מוצגים

 אצלנו דברים במשד שנים, כיצד מהנכים אצלנו נוער, כיצד מסבירים לו מה אתה ומה

 פלוני. אתרי זד, לא תמוה בעיני מדוע אותו תבר מקבל את הדבר הזה בשמהה — הוא

 באמת סבל, והוא מספר את הדבר הזה, שנים רבות לא ידע היכן הוא הי, הוא נמצא

 באוירה זרה, הוא לא נמצא בין הברים. אמנם באסיפה יאמרו: תרתיקו אותנו, הוציאו

 אותנו. יאמרו כל מיני דברים, מדוע לא? אבל ההרגשה האמיתית היא שנשתהררו,

 נשתתררו מתברר, זרה.
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ת ו  ואל תהשבו שזה אופר רק נער צעיר, הדור השני לחינוך• בםשד שנים רנ

 התחנכו אנשים על זלזול בתםתדרות, לא רק על הכרת חולשתה, כי אם קודם כל על

 שלילתה, שלילה עמוקה, נפשית, על זלזול במנגנון — המלה מנגנון שנעשתה מפלצת,

. אבל ,  שכל העובדים בהסתדרות, כנראה, הם מנגנון, ולא מנגנון הם ההברים בסיעה ב

 הנה, למשל, אדם כמו ישראל גלילי, אשר עד הימים האהרוגים סרה מאד מאד לסיום

 המשא-ומתן בדרד של שלום (ואני מאמין שהוא רצה בדבר הזה), כשהוא מגסה

 להסביר את הפילוג במפלגת פועלי ארץ-ישדאל, הוא מסביר שהפילוג בא לכאורה

 בגלל דבר מענין מאד — בגלל הויכוה אם ועידת המפלגה צריכה להיות בעוד

ל ע  ארבעד. חדשים או בעוד שנה וארבעה חדשים! נספר איפוא לדורות הבאים, ש

 ז ה היה הפילוג במפלגת פועלי ארץ-ישראל.

מה אנתנו״, על מה .אנתנו״  אבל הוא לא מסתפק בזה. יש לו הגדרה שלו .

 נלהמים — הם אינם נלחמים, הלילה והם׳ על סיעה, פה יש ענין של אידיאה מסוימת,

 ויש דברים ברודים מה היא האידיאה הזאת: הגנה בלתי תלויה, עליה בלתי תלויה.

 כינן שרוב המפלגה, כנראה, אינו נאמן על עניגים אלה, רוב המפלגה, כנראה, שולל

 אותם, ברור שצריך היה להתפלג.

 ואני אומר: אם באמת הרוב היה כזה — אז היתה הוכה להתפלג, אז פשע הוא

 אם ישבו במפלגה במשך שנים. אם זותי באמת דמות המפלגה: אנשים שבשבילם

 המדינה היהודית היא אינו צורר בוער של ההיסטוריה העברית, אינו דבר שהיה טמון

 בנו במשד כל השנים ונעשה עוד יותר בוער בשנים האתרונות, שהוא אולי האמצעי

 היתידי לשבור את הספר הלבן« אנשים שבשבילם ההגנה היהודית זה ענץ של מדים,

 רצירת כוה יהודי זד. רק ענין של תםתגלות לגנרלים או של ציפיה לשררה של

 גנרלים — הרי היה זה פשע מאין כמוהו שאנשים אתרים, שיש להם מושגים לגמרי

 אתרים על עלית בלתי תלויה ועל הגנת בלתי תלויה, ישבו במפלגה זו במשד שנים

 רבות. אם כד, אינני יודע כלל איך הם יכולים לשאת עינים לתברים צעירים

 כששואלים אותם: כיצד קדה שתיכיתם לאיזו התלטת פורמלית של מפלגת פועלי

 ארץ-ישראל ז

י אומר זאת לגמרי לא בדרד האשמה, כי אם בדרן־ ואנ ) ו  עד עכשיו לא גילו לנ

 הסברה), מת באמת הפילוג — אם זה פילוג על ויכות ארגוני או פילוג על ויכוה

 רעיוני. צריד פעם לומר את הדבר הזה. אי אפשר להכות אותנו בשני שוטים. אם זה

 ויכות רעיוני, צייד לומר בדיוק על איזת ויכות רעיוני ד״תפלננו.
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, ואנחנו, פמובן, איננו ״ ת י ל ע ו ת פ ו א מ צ ע  כמובן, יש מלים, יש מלה ״

 רוצים בעצמאות פועלית — זה בדור. עצמאות פועלית זו פריבילגיה — אני רוצה לדעת

 של מי ו היה זמן שהמלה עצמאות פועלית היתד. פריבילגיד. של ״פועלי-ציון שמאל״.

 הם היו בעד עצמאות מעמדית, והפירוש של עצמאות מעמדית היה פשוט מאד: מי

 שהוא, למשל, בעד הקרן הקימת הוא איננו בעד עצמאות מעמדית, כי הלא הקרן

 הקימת זה ענין של הבורגנות היהודית, ומי שהולך עם הבורגנות היהודית הוא בוגד

 בעצמאות מעמדית, או מי שמשתייד להסתדרות הציונית ומשתתף בקונגרס, כמובן

 שאין לו הכרת מעמדית, הוא לא נאמן למעמד הפועלים! ומי ששולל את ההסתדרות

 הציונית ועושה .ברוגז״ עם העם היהודי — הוא מגשים את האינטרסים של

 הפרוליטריון היהודי. זה בדור. או, למשל, ״פועלי־ציון שמאל״ התנגדו באופן

 פרינציפיוני לחשתתפות ב״חחלוץ״, מפני ש״ההלוץ״ לא היה מעמדי, היד. קשור

 בשותפות עם הבורגנות היהודית, מפני ש״התלוץ״ — כך בפירוש כתבו — לא היד.

 סרכםיםטי. זה נקרא בפיהם עצמאות מעמרית. עכשיו אנהנו שומעים שהאנשים

 שהקימו את ההסתדרות, שבנו את ההתישבות ההקלאית שלנו, שיצרו את ההשפעה

 העצומה של הפועל בציונות — כל אלה, כנראה, מתנגדים לעצמאות מעמדית.

 אם כד, אולי כדאי באמת להשוב על הדבר הזה, מה קדה: אם אנהנו בגדנו

 בעצמאות מעמדית או אם אתרים שכתו איזד. דברים שתיו פעם עניני יסוד בתנועתנו.

 כדאי לברר שאלות יסודיות כאלו, אם באמת נתגלד. בינינו, לאתר עשרים ותמש שנה,

 ניגוד כל כד גדול, שיש מי שמאמין בהמונים ויש מי שאיננו מאמין בהמונים. והלא

 דבר מוזר הוא, שאנשים שכל כד מאמינים בתמונים, אשר בכל אופן תבעו כל הזמן

 דמוקרטיה ובתירות — הפעם לא רצו בבהירות ולא רצו בועידה.

 אבל למעשה טענו כל הזמן שאין בינינו ויכוה רעיוני. היתד. מועצת ירושלים

 והיתד. שם ועדה, ואנשים היו נרגשים מאד — לא שמענו שם על שום ויכוה רעיוני.

 ואם זכינו לויכות גדול כמו תויכות בענין בילטמור — קרה דבר מוזר מאד, שאותם

 האנשים שהם הם הנושאים את האקטיביזם הציוני, הם יכלו פעם אהת להצביע נגד

 בילםמור, ופעם, לאהד הודש ימים, בעד בילטמור. האפשרות של שתי הצבעות אלו,

 האם היא באה מתור ןגמדה פדינציפיונית — גם זאת צריד לדעת.

. והמלה ארגון אינה י נ ו ג ר  אני אומר שהויכוזז שלנו ביסודו הוא ויכוה א

 פשוטה כל כד — היא מלה גדולה מאד. האיחוד שלנו, יצירת ״אתדות־העבודה״ — אתדות

 העבודה האמיתית, ההיסטורית — זה היה ענין ארגוני. מי שללסד עכשיו את הדברים
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 הללו ידע שלא היד. לנו שום ויפות עם ״הפועל הצעיר״ על איזת שאלות תיאורטיות, פי

 אם היה לנו רק ויכוה אהד: אם כלל הפועלים בארץ־ישראל יכול להוות הטיבה אתת

 תרבותית ומדינית וישובית, או לא. הם אמרו: לא! ביושר לבב. הם אמרו: כל פועלי

 אדץ-ישראל אינם מהווים חטיבה אחת. אנחנו עולמות דוהניים שונים. בכל השאלות

 המעשיות אנחנו מאוחדים, אבל אנחנו עולמות רוחניים שונים. אתם בשבילנו לא

 נאמנים על הלשון העברית, אתם עלולים מחד להיסחב באיזה זרם. ובכן, זה היה ויכוה

 ארגוני. בעצם אמר אז ״הפועל הצעיר״ אותו דבר שאומרים לנו עכשיו אנשי סיעה

: הרוצים אתם שאנתנו נתבטל לגמרי? מה אתם כוסים עלינו תתבטלות? אנתנו ,  ב

 קיימים. יבוא זמן, אם תתיים יוכיתו שאין מקום לנו — ממילא נתבטל. אנהנו לפיכד

 מציעים לכם מפלגת פדרטיבית — נכריע, נחליט, נבוא לידי תםכם במפלגת הפדרטיבית

 הזאת. אבל אתם כופים עלינו ביטול חמםגדת שלנו. פד אמדו לנו, וזח חית חויכוח

 הנורא שהסעיר אז את פועלי ארץ-ישראל. אמרנו להם: כן, אנהנו איננו מאמינים

 באפשרות של קיום כוח פעיל, של קיום כוח המשנה את ההיים, אם הוא מורכב

 ממסגרות פוליטיות שונות.

 אסשר שטעינו. מי שחושב ככה כעת צייד שיהיה לו אומץ־לב לא לד״יאחז בשם

 ישן, כי אם לומר: אנתנו תזרנו בנו עכשיו ממת שאמרנו בשנים קודמות, ובכדי

 שנשפיע על הפועלים בארץ ונכוון אותם לדיר טובה ובכובד. — אין דרך יותר טובה

 מאשר לארגן אותם במסגרת מיוחדת. ואם חלק חברים חושב שמוטב לו שיתארגן

 לעצמו — אז אין לו צורך להשפיל את התנועה. אם חוא מעונין בזת שהמפלגה

 תשמש לו מין מסגרת כזאת רופפת, שלא תפריע לו לכוון את כות יצירתו — מדוע

 נתקבל כל כך בזעזוע העגין שמפלגת פועלי ארץ־ישראל אמרח (וחיא אמרה זאת

 לאהד הרבה סבל ולסורים), שאיננה רוצת בסיעות בתוכה, שהיא לא נוצרה בתור

 מפלגת סיעות, שזהו שינוי עמוק של מבנה המסלגה, של היתםים בתור המפלגה?

 שמי שרוצה להיות הבר בה צריד לקבל את משמעתה?

 אומדים תברים: יש מצב מסוים, איננו רוצים לבטל אותו על פי ההלםה. אבל

 השאלה היא כזאת: הלא אנחנו חיים בתקופה מסוימת, בזמן מלהמה, ואותה אפשרות

 של התפלגות רשמית שישנה היום לא תיבטל גם בעוד שנה־שנתים — האומנם לא

 כדאי היה לחברים לעשות נםיון לקבל את הצעות המפלגה בירושלים, או את ההצעות

 האתרעות, ולומר: נחיה יהד שנהישנתים, אם נראה שהדבר באמת לא מאפשר לא

 הבעת דעות ולא חופש הויכוח ולא השפעת, אז, כמובן, נתפלג ? אבל לחגרימ היה מין
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 הכרה נפשי לא לעשות אפילו את תנסיון הזה. ועכשיו, בזמן זה, מול קרונות המות,

 נתנו את הפתרון הזה האידיאלי איד יוצרים כוח יהודי!..

 אני הושב שזה נושא רק לפסיכולוג גדול מאד. לא ההגיון שלנו ולא חויכוחים

 שלנו יכולים להסביר מח קרח לנפש חברינו — לנפש הברים שאתם הלכנו עשרות

 שנים, ומה שנבנה בארץ — הטוב וגם הרע — הוא שלנו־שלהם. איד קרה להם הדבר

 חזח, שקבע חויכוח בין ארבעח חדשים ובין שנה וארבעה חדשים, או הפהד הזה

 לתיות מדוכאים על ידי ״השליטים״ חללו, אשר במשד שנים רבות נתנו לחם כמעט

 מונופולין על היניד הנוער ועל העבודה ב״ההלוץ״ ועל כמה וכמה תפקידים אתרים

 השובים מאד, כמעט מונופולין גמור, בלי כל התערבות? איד נעשה הדבר הזה

 למישהו אונם ?

 בשאלות פוליטיות אני כלל אינני יכול שום דבר להסביר. אני הושב שאם

 לחברים היתד. באמת איזו דרד לשבור את הספר הלבן ובךגוריון מנע אותת מהם,

 והם נכנעו לבךגודיון — הדי זה פשע שאין לו כפרה כלל. אם לחברים יש עכשיו איזו

 דרד למצוא מגדט ביךלאומי מתוקן, והמפלגה הזאת מונעת מתם את ד;דבד, או אם

 הברים אלה היתד. לתם דרד לעשות עלית יותר גדולה בזמן המלחמה ומישהו קשר את

 ידיהם — הרי ודאי שהיו תייבים לעשות מה שעשו. אני כבד לא מדבר על ההגינות

 התברית שבהיניד כזה לגוער האומר להם, שאליהו גולומב ושאול מאידוב אינם די

 נאמנים על עניני בטתון ולא על עניני עליה וכדומה, מפני שכנראד. נאמנות על דברים

 אלה שייכת רק למישהו מסוים, למישהו אתר. ואני ברגע זה אינני תובע את עלבונם

 של אלת שיצרו את כל הכיבושים ההיסטוריים של תנועת הפועלים בארץ-ישראל,

 אסשר לומר, בכל השטהים, שיום אהד הם מוצגים בסני ילדי ארץ-ישראל כמי שאינם

 נאמנים על הדברים האלה. אבל איד קרה הדבר שיוצרי ההסתדרות התקלאית ויוצרי

 הארגון בארץ ויוצרי ההסתדרות והמפלגה ובנק־הפועלים ו״המשביר״ וכדומה (כל אלה

 הם, כנראה, לא מוסדות עצמאיים מעמדיים, כל אלה, כנראה, מוסדות הצי־בודגניים)

 נעשו פתאום בוגדים בעצמאות מעמדית?

 היה זמן שהייתי אומר לאנשי ״הפועל הצעיר״: בעצם הלא אין לכם אידיאו

 לוגית מעמדית, אבל אתם יצרתם עצמאות מעמדית של הפועל בארץ. ברגע שבאתם

 לארץ והתארגנתם בפני עצמכם, ויצרתם עתון פועלים, שלא היתת בו אמנם המלת

 סוציאליזם, והמלת עצמאות מעמדית לא הוזכרה בו — בו ברגע יצרתם את הגרעין

 של עצמאות מעמדית בארץ־ישראל.
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 אני, למשל, נוטה לחשוב שתנועת פועלים, שאינה א1מרת אמנם את המלה

 האהרונה של ״השומר הצעיר״, אבל שהיא שומרת על כוהה ועל ליכודה הארגוני, —

 מהווה על ידי כד מנוף כביר של עצמאות מעמדית. ואני יכול לתאר לעצמי. שתנועה

 אומרת ״עצמאות מעמדית״ מבוקר ועד לילה, אבל על ידי פילוג ועל ידי הוסר הכרעה

 בתוכה היא מסתלקת מעצמאות מעמדית. מפני שעצמאות מעמדית של ״פועלי־ציון

 שמאל״ אין לה שום השיבות מעמדית, תיא לא יוצרת שום עצמאות מעמדית ו מפני

 שעל ידי זת שאנשים מתארגנים ב״קלייזל״ מסוים — לא יוצרים פות מעמדי.

 ראינו בשנים האתרונות התפתחות מסוימת של גושים בתיד ציבור הפועלים,

 אשר אמנם מדברים הרבה מאד על מעמד הפועלים, אבל מעמד הפועלים בשבילם

 לא קובע. הם אמנם דוגלים הרבת בעצמאות מעמדית, אבל עצמאות מעמדית בשבילם

־ אין זו הסתדרות הפועלים ולא פלל פועלים בארץ. ואני שואל: מה  רק פסידונים ־

 צריכה לתיות העצמאות המעמדית שלנו — האם בדומה לזו שהיתה אצל המפלגות

 היהודיות בגולה, אצל ה״בונד״, אצל ״פועלי־ציון שמאל״ ז והאם בזה שכל יום נלד

 ונכריז על ההבדל בינינו ובין יהודים אתרים — יתגלה כוה היצירה שלגו ?

 אנתנו גילינו את כות היצירה של הפועל על ידי שיתוף לאומי. לא על ידי

 התבדלות, כי אם על ידי שיתוף לאומי. יצרנו הסתדרות עובדים עממית יהודית.

 הסכנו את ההסתדרות הציונית מהםתדרות של אנשים השובים, נוסבלים, להסתדרות

 שבה יש לפועל כוה הכרעה ברוב המקדים, על כל פנים, שתפועל עם בני־בדיתו מהווה

 בה רוב. יום אתר נתגלה, כנראה, שהגברת בוהה של ההסתדרות הציונית או הטלת

 תפקידים חשובים עליח — נחשב לבגידה בעניגי הפועלים. למשל: כשההםתדרות

 חציונית לא עםקח בעניני עליח, ואנחנו היינו נאלצים לעסוק בזה בעצמנו ובכוחות

 מעטים — ואנתנו אז לא היינו בעד עצמאות מעמדית, ביקרנו קשת את ההסתדרות

 הציונית מדוע אינה עוסקת בעניני עליה. אבל ברגע שההסתדרות הציונית באה

 ונותנת את כתפה ומקדישה אמצעים מרובים מאד לעניני עליה, וכלל מעמד הפועלים

 מיוצג בתור עמו בדבר הזה — הרי הדבר הזה נקרא בגידה בעצמאות מעמד

 הפועלים.

 בודאי יש הרבה דוגמאות של בגידה בעצמאות מעמד הפועלים, אבל אני מוכן

 לקהת לדוגמה את שאלת ״ה ה ל ו ץ ה א ה י ד״. עכשיו כל ילד בארץ-ישראל יודע

 שחיה ״תלוץ פועלי סוציאליסטי״ — עתה באים אנחנו ומתוד איזת השבונות משונים

 מסתלקים מהדבר חזד. ומוסרים אותו לרשות חבורגנותי א1י 5ו8ר בזה והחלוץ*
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 נוצר בתור מכשיר תםתדרותי. טרומפלדור לא יצר את ״ההלוץ״ בתור מכשיר

 הסתדרותי. וכל אלה מאתנו שהיו ראשונים לעשות בשביל ״התלוץ״ לא הציגו לו

 דרישות פוליטיות, לא סוציאליסטיות ולא הםתדרותיות.

 בינתים היתד. התפתהות מסוימת, וזו באה לא באשר ההסתדרות דרשה

 מ״ההלוץ״ שלט אידיאולוגי — היא רק רצתה מ״ההלוץ״ ערכים מסוימים ו היא גאה

 רק מפני שהיתה התפלגות והתגודדות גדולה בגולה, וקם בינתים נוער ציוני שלא

 מצא את דרכו להסתדרות — משום שתבדינו לא תמיד הבינו למשוך הוגים ל״התלוץ״,

 משום שצימצמו את המסגרת של ,,החלוץ״, לדעתי, שלא על דעתד. של התנועה

 בארץ! משום כך איבדנו הלקים גדולים של ,,ההלוץ״, ו״החלוץ״ הפד למין פורום

 להתגודדות בין ״השומר הצעיד״ ובין ״הקיבוץ המאוהד״ ו״גורדוניה״. ואם באנו

 עכשיו וקבענו תכנית ל״התלוץ״ בארצות חמזרח (ואני חושב שלתברים בביודחשיטה

 יש קצת מושג על העליה מהמזרה, לסה היא מוכנה ולמה עדיין אינה מוכנה) ותכנםנו

 בד. את כל הערכים של ההסתדרות: הכשרה לעבודה גוסנית, הכשרה לתקלאות,

 עבודת עצמית (כלומד, לא ניצול), עבודת עברית, עבודת מאורגנת, אבל לא כתבנו

 את שם החםתדדות — חדי עשינו זאת מתור שיקול־דעת ברוד: לא חפצנו להעביר לתור

 עיראק ופרם ותימן ואלג׳יד את ההתגודדות בין הזרמים שלנו. אמדנו: בריא יותר

 לאפשר שם את השלב הראשון של הכשרת לתיי עבודה, והשאר יבוא בארץ. לא היה

 לנו שום תשש שמעבודת כזאת, מתור הסכם עם שאר הכותות בציונות, תבוא איזו

 תקלה שהיא לתינוד ההסתדרותי של הפועל. יתר על כן, תשבנו שזת אולי אתד

 השלבים לתגביד את כוח ההסתדרות בארץ: אם נוכית שאנתנו יכולים לעבוד יתד

 עם ״חפועל המזרהי״ ב״חחלוץ״, ללא מריבות — בזת נזרז את כניסתו של ,,הפועל

 המזרתי״ להסתדרות. אינני יודע מת אתם תושבים על כניסת ,,הפועל המזדתי״

 לתםתדרות — אם זה טוב לעצמאות המעמדית או רע. אני שמת שלכל תפתות בענין

, לעצמה ןנמדה תיאורטית מיותרת. רק בימים אלת קראתי  זה לא יצרה עדיין סיעה ב

 מכתב של ציזלינג ב״הצוםה״, בו הוא מסביר די יפה את רצונו לראות את ,,הפועל

ת ל ת ה  המזרתי״ בתוד ההסתדרות. ואנתנו ביררנו לעצמנו תכנית מסוימת של .

ת ל ת ה  האתיד״ וידענו ששני הכותות באדץ-ישדאל שיכולים עכשיו לתקים את .

 האתיד׳ הם ההסתדרות ו״תפועל המזרתי״. ראינו בזה אהד השלבים להכנסת הפועל

 הדתי לתור ההסתדרות.

 איננו יודעים מה נשאר לגו בגולה, אס עוד שרדו לנו ילדי ישראל, אם עוד
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ו מה לעשות שם. אבי אנתנו מוכנים עכשיו יזעזע את תנועת הפועלים נ  יהיה י

 באדץ-ישראל על זה שמישתו מאתנו יש לו מהשבת מסוכנת מאד: שיום בשארית

 הנוער היהודי בגולה > לא לתביא אותו לתמש מסגרות, כי אם לבקש בשבילו מסגרת

 אתת. זת באמת פשע מעמדי, זו בגידה באינטרסים המעמדיים של ציבור הפועלים

 בארץ-ישראל.

 אמרתי: יש לנו שימוש במלה כות — שימוש לגמרי מזויף, שאין בו שום

 יצירת כות. ואני משתומם שתברינו אינם מביאים את מתשבתם למםקניות. אילו

 הברים הגיעו לדעה שהכות איננו בכלל־הפועלים, כי אם בקומץ מסוים של כלל•

 הפועלים, בהתגבשות תבודד. מסוימת, שזת יכול לד״וות כוח פוליטי, כות מגן, כות

 מביא עליה — אז יתכן לא תייתי מתרעם כל כך על הדבר הזה, אז היתד, זו זכותם

 לדבר על כות. אבל כשהם אינם דוגלים במהשבה זו — איזו זכות יש להם

 לדבר על כוח, כשכל מה שהם עושים 5םנה אותם מהיות הזה ז ומה השימוש במלה

 ,,אתדות״ו ננית ששמות חיםטוריים חם חפקר, שכל אחד יכול להתקשט בחם, נניח

 שאותם ההברים המהפים על כל ההטאים בהסתדרות ושיתד עם זה קוראים להם בשם

ם (אני אמנם אינני יודע מה אינטרס יש לתברים לתפות י פ ח ם מ י ר ו  מודים — מ

 על הטאים, האם הם מקבלים בעד זה משהו ?) ו נניה שתשם ,,אתדוודהעבודח״ אין לחם

 תלק בו, וכל מי שמפלג את פועלי ארץ־ישראל יש לו זכות מוסרית גמורה, ויש בזה

 גם טעם אסתטי טוב מאד, לקחת את השם ההיסטורי של ״אתדות״העבודת״ ולהרים

 אותו על דגל הפירוד — טוב, יחא כך. אבל אני חסץ בכל זאת לדעת: אם דוגלים בשם

 אתדות (וכולנו הרי רוצים בדבר הזד,!) — אולי תייבים גם לנו לומר איד נגיע

 לאתדות? האם אתדות נשיג על ידי זה שיוקיע את כל תתטאיס שלנו? זו באמת

 עזרה גדולה לאתדות.

 אני, למשל, לא הייתי כל כד מתרעם אילו היו אומרים: הבורה זו שניהלה

 במשד שנים רבות, עד היום, את עניני פועלי ארץ-ישראל, ראויה להשמדה ציבורית.

 אני יכול להבין שיש מצב כזה כאשר מנהיגות בוגדת יורדת בכותותיה, וצריר

 להשתהרר ממנה. אין בזה כל פשע. אז צריד לומר את הדבר הזה בגלוי. לא צריד

 לעשות מזח ויכוח על ארבעח חדשים או שנה וארבעה הדשים, צריד לומר זאת

 באופן גלוי, ואפשר זוהי דרד לאתדות. אבל הרי אנתנו בכל זאת תייבים לשאול את

, ? (ומדוע לא תקום ?). אינני יודע אם  עצמנו: מה אם מתר תקום סיעה בתור סיעת ב

, מרשת סיעות בתוכה, אבל אם התפתתות של סיעה זו התפתתות פדוגרסיגץק  םיעח ב
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, — מה תהיינה  והנבירה כוחם של פועלים, הרי יכולח מתר לקום סיעת בתוך סיעה ב

 תוצאות הדבר הזה ז האם זה יגביר את אתדותה של התנועה ?

 מהי השאלה של אתדות פועלים ? אם זו אתדות לשם איזה מין הרגשות טובות

 סנטימנטליות או לשם קיום מצות שכתובה באיזה מקום — בודאי הרבה יותר נוח

 לקיים אתדות כזאת בחבורת מצומצמת, אינטימית, מדוע לא? אבל תנועת פועלים,

 הקוראת לעצמת ציונית־םוציאליםטית, הן חייבת לענות איד יתגשם תםוציאליזם, או

 איד תתגשם המדינה היהודית או איזו מדינה אתרת שלא תהית מדינת יהודית, איד

 יקומו חיי תברת ?

 במשד שנים רבות חלכנו בדרד אתת — חפצנו ללכד את חחברח וליצור ממנה

, ביקרו את ההסתדרות על זה שאין  כות. אותם האנשים, שהם עכשיו הברים בסיעת ב,

 בח כוח הכרעה וביקרו את המפלגה שאינה מכריעה. איד מכריעים במסלגה ? כאשד

 יש הכרח בחברה שהמיעוט חייב לקבל מרות, כאשר חברה מבינה שהיא חייבת לשלם

 מהיר בעד קיומה, בעד כות יצירתה. ואין הברה יכולה להתקיים אלא אם המיעוט

 בתוכה מקבל על עצמו את שלטונו של הרוב, ושלטון דוב פירושו זכויות מסוימות:

 לא, הלילה וחם, קיפוח זכויות המיעוט להבעת דעה וביקורת, כי אם כוח ביצוע. אבל

 ברגע שמםתלקים מהדבר הזה ומראים לציבור דוגמה לכד שזכות הרוב לנהל את

 הענינים היא זכות מפוקפקת ומוטב לקבוע הברה על יסודות אחרים, על זכות של

, (טרמין אשר אנשי  הסכם בין מיעוטים, או לפי הטדמין חחדש ״שיתוף באחריות,

, ואמרו: או , התקוממו נגדו בכל כותם כאשר השתמש בו ״השומר הצעיר,  סיעה ב

 שאתה מצטרף אלינו או שאין לד חלק בהנהלת הענינים) — הרי זוהי שיטה לגמרי

 חדשה. אפשר זוהי שיטה טובה, אבל כל החברים הדוגלים כל כד באחדות, שנתנו

 לנו לסי שעת רק שיעור ראשון כיצד יוצרים אתדות כזאת ושהם כל כד מצליהים

, לאחדות כזאת — האם לא היו תייבים לטרות מעם ולומר  למשוד את ״השומר הצעיר,

 גם לנו, אולי יש להם תכנית של אתדות שאנתנו נוכל אותה לקבל ? אני, על כל פנים,

 כל הזמן על תכנית כזאת לא שמעתי!

 ואני רוצה להעיר על עוד דבר אתר, מוזר למדי. כאשר דיברתי על ההלוץ

 ד״אתיד, הסבירו את דברי כאילו אמרתי שאי אפשר להכניס לארצות הסמוכות את

 סיסמת ההסתדרות. הצטערתי על טעות זו. לא לזה התכוונתי. אלא שאלתי את עצמי:

 האומנם עבודת ההכשרה בארצות הסמוכות מתייבת להכניס מיד את האיש הצעיר

 לכל חילוקי הדעות שלנו עוד לפני שתוא עולת, לסני שמקבל מושגים אלמנטריים של
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 עברית וציונות, תנועת עבודד. מאורגנת וחקלאות, משק עובדים ועבודת האשה —

 כל מיני מושגים ראשוניים, שצריד חדבח לעמול עד שיחיו במזרח לנתלת הציבור ז

 עצם חענין של עבודח גופנית, של ארגון פועלים, של עבודת האשד. — כל אלח הם

ח חםיקו חברים שבכלל אי אפשר להכניס ז מ  מושגים שאינם נקלטים שם על נקלח. ו

 שם סיסמאות של ההסתדרות.

 אני אומר: אפשר להכניס לכל מקום כל סיסמה שרוצים: גם של ה״פרקציה״,

״, ועל אתת כמה וכמה של ״חפועל המזדתי״ ושל ״השומר  גם של ״ציונים כלליים ב,

. אין סיסמה שאי אסשד להכניס. השאלה היא רק מה יהיו ת ו צ א ו ת הדבר ,  הצעיר,

 הזה. וכיון שאני יודע שאם מכניסים את ״סיסמת ההסתדרותי אפשר להכניס עוד

 תרבת מאד סיסמאות אתרות — השבתי שיש ענין להסתדרות לשקול, אולי מותר

 לעשות מץ הםכם בין הכותות השונים שבתתומי התםתדרות הציונית, שכולם יתד

 ידאגו לא לבלבל את ראשם של צעירים וצעירות עד שהם עוברים תקופה של הכשרה.

 תשבתי שאת הויכוהים הפנימיים האוכלים אותנו אין צורר לתוביל לשם, ילמדו קודם

 אלף־בית — אלף־בית של הציונות, אלף״בית של התםתדרות, יקבלו קודם את

ם של תתםתדרות, ואז — כשיבואו לאדץ-ישראל — ילמדו גם את שאר י כ ר ע  ה

 הדברים. אין אצלנו מחסור באנשים שדעתם פנוית לויכוה בין המפלגות, והם ודאי

 יכניסו גם את העולים לכל המריבות שלנו. אינני חושש שיאחרו, חם וחלילה.

 ומה הם הערכים שהוכנסו בהלוץ האהיד, שהוא סותר, כביכול, את האינטרסים

 של מעמד תפועלים ? יש בתכניתו שבעה םעיסים: ״הגשמת תציונות על ידי קיבוץ•

 גלויות ותקומת כלכלית, מדינית ותרבותית של העם היתודי באתךישראל! הגשמה

 אישית על ידי עליה לארץ-ישדאל ועבודת בת! שפת עברית! תיניך לתיי עבודה

 ובמיותר לתקלאות! תברות לתםתדרות הציונית ותתיצבותו של כל תבר לרשות

 המוסדות הלאומיים העליונים! אתדות־פועלים תלוצית: הםתדרות־פועלים אתת

 בארץ-ישראל, וכל זמן שלא תוגשם — הינוך להסתדרות הכללית או לארגוךעובדים

 אתר המוכר על ידי הקונגרס הציוני! הגנה״. אני שייר לאותם אנשים התושבים

 ששבעה ערכים אלה הם הם תערכים של תתםתדרות.

 אבל יש עוד שאלות. אני משתומם שריכזתם את כל הויכות בשאלת השליהים.

 היו זמנים שהתבוננתי בשליתים ומצאתי שלא כל השליהים של ההתישבות העובדת,

ת על מדרגה מ  אף על פי שנשלחו על ידי גופים חלוציים ובאו עם פטנט של תינוד, ע

 ראויה. במקרים יתעים נוכתתי שאיזח פועל .,בודי״ או 8ורה ־־ דוק* הם ע>זו
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 עבודה חלוצית נאמנה מאד. אם אתם רוצים כבר לגלות את כל סטיותי, אני מידה:

 אינני מוכן לקבל את השליחים רק מאנשי המשקים. הלא אם כד הוא הדבר, לא יוכלו

 לשלות אפילו את דויד רמז לאיזו שליתות, מ5ני שרמז אינו חבר אף באתד מארבעת

 ה״זרמים״ של ההתישבות העובדת.

ח ציוני, זאת אומרת, הוא ארגון של ההסתדרות תציונית ל  אם ״ההלרך הוא ה

 וההסתדרות הציונית ערבה לו — והיא מכניסה בזה גם את ״הפועל המזרתי״ ועובדים

 ציונים אתרים שיקבלו את מרותה — אז, כמובן, הפוסק בענין השליהים תהיה

 ההסתדרות הציונית. אי אפשר לדרוש מאנשי טירת־צבי שהם יקבלו בתור פוסק את

 ההסתדרות. ואני מעונין לעבוד יתד עם טירת־צבי, כי אני מקווה שמעבודה משותפת

 עמה אולי תקום גם הרתבת ההסתדרות.

 אבל אוסר את האמת: אינני מסתפק בדבר הזה, אני מוכרה לשאול שאלה

 אהדת: הלא כולנו דוגלים בהסתדרות מקיפה את כולם ־־־ איד יקום הדבר הזד, ז האס

, ו נ ת ו  על ידי זה שפעם בפעם נמסור הכרזות, ולא על ידי תיניד מסוים, שיהנד גם א

 נם את שליתינו ואת עסקנינו, ליתר מגע עם אהדים, ליתד הבנת עם אתרים ו אילו

 אמדנו שהםתדרות העובדים הכללית תישאר במסגרת שלד, ולא תתרתב לעולם, הייתי

 מבין ששליתינו בתוץ-לארץ אינם צריכים לעבוד, תלילת ותם, במסגרת יותר רהבה.

 אבל אם מדברים כל כד הרבה על תכנםת תלקים נוםסים לתור ההסתדרות (ועל זה

/ ומתארגנת  מדברים כולם), ורק עכשיו נכנסו להםתדרותנו העובדים של ציונים ב

 סיעה של פועלים דתיים, ואנהנו מקווים שיבוא יום (והוא אולי לא כל כד רהוק) שגם

 ,״הפועל המזרהי״ יצטרף אלינו, — מדוע נראה את הפגישה של הבדינו עם פועלים

 אתרים, עם שליתי עובדים אתרים בעבודה התלוצית בארצות־המזרת כדבר שיש בו

 כדי להזיק להרהבתת ולתגבדת ערכה של התםתדרות ז

 אולם יש פה שאלה גדולה מזו. היה זמן שהיינו יתומים בציונות. בציונות שלטו

 אז יהודים יקרים ונכבדים מגרמניה ומאנגליה, ואנהנו היינו צריכים להילהם על כל

 דבר — על קיום של כבוד, על התתשבות כלשהי אתנו, ואפילו על זכויות ההסתדרות

 התקלאית. היינו הלק קטן מאד בארץ, דוב הישוב היה נגדנו, וזכויותינו תראשוניות לא

 היו מובטהות. במצב כ ז ה טבעי הדבר שאנשים רוצים קודם כל להתבצר ולהסתגר

 ולהופיע בתור כוה מגובש.

י דברים מכריעים. אנו נעשינו, בינתים, נ  אבל בינתים הלא קרה משהו. קרו ש

 הכוה היותר מאורגן, היותר הזק בתור הישוב. אנו תופסים כמעט בכל מוסד בארץ
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 מקום ניכר מאד, ובהרבה מוסדות מקום מכריע (לבדנו או בשותפות באמנה עם אחרים).

 במקומות אהדים, אמנם, לא הגענו עדיין ל״שלטוך, אבל אנו נמצאים שם במיעוט כל

ו מושגים של נ מ צ ע  כד תזק, שאי אסשר לזלזל בנו. ומתר־מתדתים, אם לא נהרוס ב

 דמוקרטיה ולא נתן פתחוךפח למתנגדי חדמוקרטיח — נחיר. מחר השולטים גם

 בעיריות. זהו המצב בארץ-ישדאל. אנחנו מהווים בישוב את התלק תיותר מאורגן, היותר

 מצויד — מצויד בהרבה משקים, מצויד במוסדות מרכזיים, כספיים וכלכליים וכדומת. אם

 רוצים אתם לדעת מי, למשל, עוסק עכשיו בתכניות של קליטת עליה גדולה, הרי לא

 התאתדות האכדים, ואפילו לא עיריית תל-אביב, כי אם חבדח שלנו(אמנם, יש בח חטא:

 אינת ״מעמדית״ טהורה, אלא משותפת עם ההסתדרות הציונית) — תבדת ״מקורות״.

 אם אדם ירצה עכשיו ללמוד ולדעת מה הן באמת תתכניות הגדולות של כיבוש הארץ

 מבחינת קרקעית, מבחינת השקאה ועוד, יםנת לחברת ״מקורות״ ויראת איזו עבודה

 נעשתח במשד שנים אחדות, בלי רעש ובלי רקלמה. אנו תופסים מקום ניכר לגבי

 קביעת מעמדה של חארץ, ואין בארץ מוסד לאומי שלאנשינו לא תחיח בו השפעה

. האם יש עכשיו בעם י ד ו ה י ם ה ע  ניכרת מאד. אבל קרה גם דבר שני, קרה משהו ב

 איזה כוחות גדולים, שאנו צריכים להיבהל מפניהם שמא יעזו לדתוק אותנו ? אוסר את

 האמת: הייתי שמח אילו במקום לפחד ידענו למשוד אלינו בזמנו את חכוח היהודי

 הבורגני, שאולי היה זקוק לנו וצריד הית ללכת אלינו, אבל מתוד מושגים אומללים

 משלו, במקום לבוא אלינו היה מכוון נגדנו. היה לנו פעם פהד מפני אנשי ברנדיים —

 כחד מוצדק או בלתי מוצדק — וראינו אצלם מושגים קפיטליסטיים או כננות

 קפיטליסטיות. אבל חלק מחאנשים תללו תשתחררו במידה רבה ממושגיהם חקודמים.

 רובדט סולד, שביקר עתה בארץ, בא לא רק כאורח ההסתדרות הציונית, אלא כמעט

 כאורה שלנו * גם הארי סאקר מלונדון כותב עכשיו דברים שיש בהם משום תםתלקות

 גמורה ממושגיו הקודמים (כתב, למשל, שרופין היה האיש שהבין את דרכי בנין הארץ).

 חלק אתר מידיבינו תקודמים איבד לגמרי את השפעתו. ואנתנו עומדים עכשיו במצב של

 מעמד האחראי לא רק לעצמו — אלא לעם כ ו ל ו. זה הישג עצום. והוא בא לא רק מפני

 תדיצותנו, אלא גם מתור אסוננו.

 האומנם אין תנועת הפועלים מ ו כ ר ת ה להבין שיש הבדל בין מצב כשהפועל

 היה מיעוט ובין מצב כשהפועל עומד כבר בראש העם ? אצלנו לא יכול היה לתיות,

 אמנם, לפועל שלטון מדיני, מפני שעדיין לא התגשם מצע בילטמור. אבל אם המדינה

ד מ ו ?יש גהמחדחת ה1יו1ית ע  היהודית תוקם, י?בל *פועל לא רק שלטון מוםייז מ
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 הלאומי, — אלא קרוב לודאי גם שלטון ממש, עם כל הפונקציות של שלטון. אבל הרי

 ידוע, שמרוב סוציאליזם צריך לשלול את ענין המדינה היהודית. ואני שואל: האומנם

 לא הגיעה השעה, שתנועת הפועלים תראת את עצמה עכשיו אהדת משדאתת את עצמת

ה יותר גדולה, שאין לה לסהד ת ו י ד ת א ל ו ו ד  קודם? שתבין שכוהה הרבה יותר ג

 כלל מפני דברים שפתרה מהם קודם ?

 אינני אומר שהכל נגמר. אבל אם לא לתשוב על אויב זר (ועוד לא בטות כלל

 וכלל אם אין נשקפת לנו םכנח מבחוץ), ואם לא יתערער כוח הפועל מבפנים (דבר שאני

 פוהד מפניו מאד מאד) — אינני רואה בתיד הישוב היהודי ובתור העם היהודי שום כות

 שעלול לערער אותנו, שעלול לקחת מאתנו את ההנהגה — בין שזו הנהגה שלמה שלנו

 ובין שאנו שותפים בת עם אתרים.

 אנו התתלנו את שותפותנו בתםתדרות הציונית בזמן שחכל עדיין חית מכולן

 ליזמה פרטית, בזמן שעדיין לא האמינו בהתישבות העובדת, ועל אתת כמה וכמה לא

 האמינו בהתישבות הקיבוצית. דנת אז בתוגים ציוניים השובים ביטוי אנגלי שהפועלים

 הם ״נוט פיט פור גוברנמנט״ — אפילו אם הפועל הוא פועל טוב, אפילו אם לא שונאים

 אותו, צייד בכל זאת לקיים איזה שלטון מעל לראשו שידאג לו. ובאותו זמן, בשעה
 ששלטו עדיין המושגים האלת, נרתמנו בעול הקרן הקימת, כי הבינונו שאף על פי

 שהשלטון בקרן הקימת הוא לא שלנו, הרי היא עושה את הדבר הנהוץ. כן השתתפנו

 בכל מיני ענינים לאומיים כלליים מתוך הבנה שענינו של הפועל יבנת רק מתור אתדות

 האומה.

 האמנו שבנין הארץ יקום דוקא על ידי זה שנפיח בתוך העם היהודי, בהסתדרות

 הציונית, את האידיאות תםוציאליות שלנו. והנה, מה שהבין נחמן םידקין לפני יותר

 מארבעים שנה ומה שהבינת תנועת הפועלים בארץ כמעט מראשיתה — כל זה היה

 עתה למציאות.

 ההסתדרות הציונית גם עכשיו אינה מובטתת, כמובן, משגיאות או סטיות (אני

 תושב, אגב, שהרבה שגיאות נעשו מפני ש א נ ו לא נתנו די מכוהנו להסתדרות הציונית).

 אבל אין עכשיו שום תשש שההסתדרות הציונית תתנקש בנו, בחלק היותר מקדם שבת

 ובמשענה הנאמן, במתכוון, מתוך שלילת הפועל. אינני מבין כלל את התששות הללו.

ם סמכויות של ההסתדרות י ר ב ד ע ה ב ט  ואם אנו אומדים שיש סמכויות שהן ב

 הציונית כולה, ובגלל זה יפתידו אותי ב״בגידת מעמדית״ — לא אברה מהמערכה, ואלד

 ואסביר לפועלים שזאת היא תסיסה נתשלת ומסגרת.
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י א ס ש ד  יש דברים שעשינו אותם זמן רב לבדנו, מפני שמסיבות שונות א

 היה לתכניםם לתנועה הציונית, ואולי מפני שהתנועה הציונית לא היתד. מסוגלת גם

 מבתינת נפשית לשאת במשד זמן רב באתריות להם. אז נמצאו אצלנו אנשים שאמרו:

 ״כיון שכד, הרי זת ענין מעמדי*. יש שני שטתי פעולת השובים מאה שתשיבותם

 גדלה בזמן האהרון, ולצערי הרב גם אלה המדברים עליהם הרבה לא הכירו במלוא

 חשיבותם עד היום הזה. והנה, אם בא רגע והתנועה הציונית אומרת: אני מוכנה

 לקבל את חאחריות לשני שטחים אלח עלי, בלב שלם ומתוד חכרד. גמורה, וימצאו
T 

 חברים שיאמרו: הרי החםתדרות מותרת בזח על סמכות מעמדית — אבקש אותם
 שיחשבו מעט בענין זה.

ז נהגה ״אתדותיהעבודה״ בענין שיש אולי ללמוד ממנו הרבח —  אספר לכם א

 בענין הבטהון.

 מה היה ענין הבטתון בארץ עד ״אהדות-העבודה״ ? כשם שמפלגת ,,הפועל

 הצעיר״ ראתה עצמה נאמנה על העבודה העברית או על תלשון תעבדית — כן

 התקיים אז ארגון קטן אחה שהקיף עשרות אתדות של הברים, ארגון בעל תשיבות

ה של בטהון וצייד לכוון לכד ל ו ד  היסטורית, שהבץ הראשון שיש פרובלימה ג

 אנשים ולתת על זת את ההיים. זה היה ארגון בעל זכויות היסטוריות עצומות, שכולנו

 גאים עליו, אבל ארגון זה השב שענין ההגנה בארץ הוא ענין שלו בלבה ורק תוג

 אנשים מסוים נאמן על הדבר ומסוגל לבצעו. אירע בימים ההם םכםייד בין ״השומר״

 לדגניה, ו״השומר״ דרש מדגנית שתמסור לו את השמידה על המקום: אנשי דגניה

 הרי אינם מסוגלים לשמור, זה ענינו של ״השומר״. והוא דרש מכל הקבוצות

 שתסדרנה את השמירה לא על ידי תבריהן, כי אם על ידי ״השומר״. היה זה ויכוה לא

 כל כד נעים ולא כל כד קל, ולא תמיד עבר בשלום.

 והנה מה עשתה ״אחדוודהעבודד.״ז היא עשתה דבר גדול: תברי ״אתדות-

 העבודה״, אלה שהקימו את תגדוד תכריזו שעם כל זכויותיו התיסטוריות הראשוניות

 של ״השומר״, הרי שאלת ההגנה זו שאלת כללית של כל יהודי ארץ-ישראל, ואי אפשר

ק — פורק בלב קשה — ר ו  שקבוצה קטנה תהיה אהראית לדבר זה. ו״השומר״ פ

 ונוצר ארגון ישובי-כללי לצרכי בטתון. עכשיו כבר מדברים על זה כעל דבר פשוט

 מאה אץ איש הושב כיצד קרה הדבר הזה. אבל בשעתו היה בזת ויכות גדול.

־ אד באח ״אחדוודהעבודה״, עם כל  ״השומר״ דרש להכירו כמוםמד לעניני חבםתון ־

 הטמפרמנט המלתמתי שלה ואמרה: נגמרה-מקופת ״השומר״ ומתחילה תקופה של
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 חננה עממית שפל אהד חייב להשתתף בה. והברי ״אתדות־העבודה״, ביניהם אנשים

/ לא היו מחולקים בדבר זה.  שהם עפשיו חברי סיעה ב

 ובפן מבתינת עצמאות מעמדית היתד, ,,אתדות-העבודד,״ מופנה להפקיד על

 עניגי הבטתון מוסדות לאומיים פלליים (ו״אתדות־העבודה״ איננה תשודת לעת עתה

 על זלזול בעצמאות מעמדית). אמנם הדבר לא ניתן לה מיד. אף על פי בן היא קיימה

, והקפידה על זה מאד. ת י מ ו א  מה שקיימה לא פפורסציה מעמדית, אלא כםורמציה ל

 והיו אז בארץ חרבה אנשים פיקחים, שנלחמו נגד השינוי וטענו שזה זלזול בעניני

 הפועל: ענין שנמצא בידינו פיצד אפשר למסור אותו לידים ״לא־מעמדיות״ז אבל

 תנועתנו הגנה כל השנים על הדבר והוכיחה שיש הכרח שמפעל זה יהיה מפעל לאומי־

 כללי. צריך לומד את האמת: לא תמיד הצטיינו המוסדות הלאומיים בשטה זה. יש

 לפעמים ענינים קשים ויש טעויות. אף על פי כן לא קבענו לנו שיטה, שהגנת הארץ

 צריכה להיות ענין מעמדי, ואני מקווה שלא נגיע לכך.

 אותו דבר בעניני עליה. משונה מאד לראות את ענין העליה כענין מעמדי•

 אמנם, ברגע שהתנועה הציונית מזלזלת בענין זה ומזניהה אותו, ממילא אנו מטילים

 אותו על עצמנו. יודעים אתם למי הזכות הגדולה בראשית העליה השלישית לטפל בכל

 הרצינות בעניני עליה ז אני תייב לומר שזו תיתה זכותו של ״הפועל תצעיר״. כשם

 שאפשר לומר שענין תל־הי הוא זכותה של ״אתדות־העבודה״ כך הייבים לומר, למען

 האמת ההיסטורית, שזכות־ההתמםרות לעניני עליה היתד, אז זכותו של ״הפועל

 הצעיר״. הוא פתת לשכות־עלית בוינה, בצ׳כוםלובקיה, הגיע לפולין, וניסה להגיע עד

 לרוסיה. באותו רגע הוא גילה יותר הבנה להכרה של עליה מהירה מאשר אתרים.

 עכשיו אתם יודעים שתנועת הפועלים בארץ היא הלותמת בעד עליה. אבל אני הושב

 שאילו דאינו אז מה יהי גורל העם היהודי כעבור דור, יתכן שכולנו היינו נותנים

 בעניני עליה אתרת משנתגנו. ומותר גם עכשיו לעשות רביזיות במושגינו בעניני עליה.

 הבאתי שתי דוגמאות שלא יכולתי לתםבירן באוסן יותר קונקרטי, אבל אני

 סומך על הברים שהבינו על מה אני מדבר. אני אומר איסוא: יש ענפי פעולה אשר

 מסיבות שונות התסתדרות הציונית עדיין לא הגיעה אליהם — מתור הולשה, מתוך

 נתשלות וכדומה! אבל כשבא הרגע ואנתנו יכולים למנות עליהם את הרשות הכללית
T 

 של ד״תםתדרות הציונית, לא אבדוק אם זד, כשר מבתינד, מעמדית או לא, אלא אם זה

 מוקדם או לא מוקדם, אם על ידי זה שאני מעביר אותם לרשות יותר רהבה אקבל

 יותר אמצעים ויותר אפשרויות ביצוע. והרשות הזו הרי היא דשות דמוקרטית־
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 לאומית, ואנהנו מיוצגים באותה רשות. אינני הושב שמישהו ידחוק אותנו מתוכה!

 ולא אראה בזה, הלילה, שום בגידה בעצמאות מעמדית.

 אמנם אינני מותזק עתת בעיני שונים כנאמן לעלית בלתי תלויה. אבל קיבלתי

 בענין זה עונש מסוים, כי העזתי להציגו בפורום לאומי גדול בערב־המלתמה, והדבר

 תדר למקומות כאלה שלא כל כד שמתו עליו. תבעתי בםשד שנים שאותו ענין לא

 יהיה ענין שלנו, כי אם של מוסד יותר גדול ויותר כללי — וזאת תבעתי מן הרגע

 ת ר א ש ו ן. ידעתי שזה דבר קשה ולא אשיגתו מיד. אבל אני מוכרת לומר, מתור

 כאב גדול, שלגמרי לא הייתי מרוצה מההישגים שלנו, ותשבתי שבלי סמכות גדולה

 יותר, בלי אמצעים גדולים יותר, לא נשיג לעולם בשטה זה מה שצייד היה להשיג.

 לא מהיום, עוד לסני כמה שנים, תבעתי שהסעיף ה ז ה ילןשב כסעיף תוקי של המוסדות

 הלאומיים.

 תבר אהד ניסה להסביר לנו כאן את הסכנת שבתלוץ תאתיד והכריז שהוא בעד

 ״הלוץ הסתדרותי״. הפסקתי אותו ואמרתי: האומנם אתת בעד ,,הלוץ הסתדרותי״ ו לא,

 אתה בעד התלוץ של ״הקיבוץ המאותד״. ואל תתשבו, תברים, שאמרתי זאת מתור

 פולמוס, — לא היה לי כל ענין בסולמום. אבל כשתתבד ניסה להסביר מה ה ו א רוצה

 מ״החלוץ״, ואיד הוא רואה מת תפקידו, שתפקידו לדאוג שהנוער מפולין יבוא דוקא

ו תפקיד ה ז  לקיבוץ ויעמוד לרשותה של מזכירות הקיבוץ, אמרתי: מי שהושב ש

, ההוא, לדעתי, צריר להגיע לאן שהגיע ״השומר הצעיר״: לראות ,  ראשוני ב״החלוץ,

 ב״ההלוץ״ רזרבה התישבותית לזרם שלו. ולשם כד אין כלל צויד ב״ההלוץ הסתדרותי״,

 אלא יש צויד שכל זדם התישבותי יקבע לעצמו ״ההלוץ״ משלו. וכילן שההבר בודאי

 בטות כי ״הקיבוץ המאוהד״ הוא הזרם המצלית ביותר ־־־־ ברור שבשבילו ״הלוץ

 תםתדרותי״ הוא רק הפסד גמור, מפני שהוא צריד שם לשבת ולתתנכת עם ״הבר־

 הקבוצות״ ועם ״השומר הצעיר״ ועם רבים אתרים. לדעתי, יש איזו אי־אמת בזה,

 כשאצלנו מדברים עכשיו על ״החלוץ תתםתדדותי״ דוקא אותם האנשים שהשתמשו

 ב״ההלוץ ההסתדרותי״ לאו דוקא בשביל השגת תוצאות הםתדרותיות כלליות, אלא

 בשביל תוצאות חשובות להם, מתור השקסתם ומתוד האינטרסים ההתישבותיים שלהם.

 יתכן מאד שאולי הדבר הטוב ביותר היה אילו היה בכל העולם רק ״ד״תלוץ״

 אתה ואותו ״ההלוץ״ הית שולת הברים רק ל״קיבוץ המאותד״. אבל אם הנוער בעצמו

 אינו עושה זאת ואם יש הוגים שונים בארץ המעונינים שתלוצים ילכו גם אליהם והם
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 אינם מסכימים לדבר שנקדא ״הלוץ הסתדרותי״, אינם מדגישים את עצמם שוי•

 זכויות בו, והשליה ההסתדרותי במקום לתעמיק את יסודות ההסתדרות, משתמש בכל

 כוהו כדי שהמה המלא של ,,ההלוץ״ ילד רק לקיבוצו שלו, הרי הדבר מעורר אחה

 םסקות.

 ילד שנולד במשק אינו צייד לבהור: אם הוא נולד בבית־השיטה — הוא איש

 ביודהשיטה! אם הוא נולד בנהלל — הוא איש גהלל. אבל ילד יהודי בגולה לא נולד

 ישר במשק, והמשק שמה ילד — צייד להיות בשבילו ענין של ב ח י ר ה ע צ מ י ת. אם

ה ענין של י ה  ההסתדרות שולתת שליהים, הרי תיא מתכוונת לכד שזה באמת י

 בתידת עצמית. ובשעה שמתוד סידורים ידועים, מתור לחץ מסוים, מתור מתן השיבות

 ידועה לאיזה זרם שהוא מצד שליהים, אין הנער תפשי כל כד בבתירתו, כי הוא

 שומע מהיום הראשון, עוד לפני שהבין את ענין הציונות ואת ענין הסוציאליזם, על

 יתרונו של משק מסוים או של גוף התישבותי מסוים — אני מפקפק מאד בערד

 תהינוכי של הדבר הזה. ואני כשלעצמי מעז לפקפק גם בתוצאות המעשיות שבדבר.

 ראיתי בהוץ־לארץ איזה בוהות עצומים הושקעו בחיניד הנוער דוקא לגוף מסוים.

 תתוצאות תיו, לדעתי, זעומות למדי. כל אותה שיטה, שדרשה כל כד הרבה קדבנות,

 כל כד הרבת מאמצים, שזיעזעת בשעתה את ההסתדרות מבסנים (והרחיקה אותנו

 מ״השומר הצעיר״ יותר מאשר משהו אהד יכול היה להרתיק) — תוצאותיה המעשיות

 בשביל ״הקיבוץ המאותד״ לא תיו, לדעתי, כת מוצלתות. ראיתי הבדים שנסעו לארץ

 ונרשמו ל״קיבוץ המאוהד״, אבל בארץ לא הגיעו למשק, ואם הגיעו — הגיעו לזמן

 קצר מאד.

 יא

 באשדות־יעקכ
 (ט״ז בתמוז תש״ד, 7 ביולי 1944. מתיר הםטנוגדמה)

 חברים! בין המראה היסה הזה אשד לעינינו — הסראת של ציבור גדול של

 עובדים, מושרשים בקרקע תמולדת, אשד זכו להישגים גדולים בחיי משק ובבנין הברה

 ואשר כבשו לעצמם פינת, אתת הפיגות המעטות היפות בתיי ישראל — ובין מה

. וכמעט שאין בפינו ת מ ו צ  שנעשה אתנו עכשיו, בתוץ וגם בסנים, יש ם ת י ר ת ע

 מלים כדי להביע את הסתירה הזאת.
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 אנחנו כאן יושבים כאילו בזעיר־אנפין היינו עם נגאל — עם אשר הפרובלימות

 חיםודיות של קיומו, חפרובלימות של חאדם חעובד, של אדם עובד בוטח בעצמו, רואה

 לפניו את עתידו, בעל כוח לחיאבק על עתידו, נפתרו בחוג הקטן הזה. ולכאורה, הרי

 זה דבר שאולי צייד היה למלא את לבנו שמחת גדולה מאד.

ת קטנה בהיי העם היהודי — פינה אהת, אשרי ת  אבל אתת יודע שזו רק פינת א

 גם מה שיצרה, יצרה לא בכות עצמת בלבד, כי אם בכות העם כולו. ואסור לנו לשכות

 אפילו רגע אהד שכל הטוב שזכינו בו — במובן תדוהני, במובן הקמרי, גם בתיי טבע,

 בקשרינו עם הטבע — לא בכותנו אנו בלבד גילינו אותו. אילמלא עמד מאתורינו כל

ר שלו, אילמלא עמדו ב ע  העם היהודי כולו — ולא רק בהווה שלו, כי אם גם ב

 מאהורינו הרבה דורות של מעונים וסובלים — לא היינו מגיעים גם למעט הזה.

 אולם גם מה שהגענו אליו — לא יתקיים בכוהנו בלבד. אוי ואבוי יהיה לנו אם

 זה הדבר היהידי שישאר לנו מההיסטוריה העברית כולה. עוד איש מאתנו איננו יודע

 מה נשאר לנו, ואם מה שנשאר לנו — יתקיים. ואיש מאתנו איננו יודע אם בעולם

 הגדול הזה — בעולם אשר לכאורת תוא מתקרב בימים האהרונים בצעדים נמרצים

 לשתרור הגדול, לתפלת השונא הגדול של האנושות — אם בעולם זה ימצא גם לנו

 איזה מקום.

 לא באתי הנה כדי להביע כאן מרירות ואכזבות. אבל לא נתעלם מן האמת,

. לא רק מסתפקת ו נ ת ל ע מ ו  מהכרה זו, שברגע זד. אין בעולם כתובת אתת שהיא ש

 בסתמאות ובהבטתות מפוקפקות שנזכה פעם שמבית־נבתרים באיזה מקום ישלהו

 לנו דברי נתמת, או שיתנצלו ויסבירו שנותנים לנו, לאלף פליטים שלנו, מקום מעבר

ה ל א  לאוקינום, או שיספרו לנו שעושים משהו בהונגריה וכדומת — כתובות כ

 ישנן, אבל כתובת אתת, שומעת לנו באמת — אין.

 היום באה אלי הידיעה על שחדור בוברויםק, עיר מולדתי, על ידי הצבא

 האדום. לכאורת תייתי צייד לשמוח. אני יודע ששהרור עוד עיר ועוד עיר על ידי

 הצבא האדום — זד, בכל זאת שלב למפלת היטלר. אבל אוסר את האמת: אין לי לב

 כל כד רתב, שבגלל עתיד זת, שאולי נפתה בשביל העולם, אהיה א נ י במצב של שמחה.

 מעירי, מעיר מולדתי, שהיתה פעם מרכז של יצירה יהודית, גם בשביל ארץ-ישראל

 עשתה משהו — אינני בםוה אם נשאר קומץ קטן של פליטים או

 פרטיזנים יהודים.

 עלינו להודות על האמת: במשד כל ארבע שנות המלהמה לא ראינו שום כוח
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 בעולם אשר קיבל ברצינות את סבלנו. יחידים, צדיקים, חסידי אומות העולם — בודאי

 ישנם, ונם נעריד את הדבר הזה. אם בצרסת או בהונגריה, או בהולנד, או באיזה מקום

 אתר ישנם אברים שנתנו מקלט ליהודים, אם בוילנת, בסביבות וילנה, היו מנזרים

 נוצרים שנתנו מקלם לתלוצים — אנתנו ודאי נעריץ אותם מאד מאד. אבל אנהנו

ן בעולם לא עשו שום ו ט ל ש  רואים שאלה הן פינות יתידות בעולם, וכל פותות ה

 דבר רציני למען הצלתנו. ואנהנו יודעים שזה לא דבר שבמקרה — שזה דבר אולי

 שבתשבון, שזת אולי דבר שבמצב כותות, וזה גם לא תלוי בהשקסות ובדעות.

 בראש ממשלת בריטניה עומד עתת אדם אשר בשעתו נלחם מאד נגד הםסר

 הלבן, ואהד האנשים שתבינו יםת מאד את ענין הציונות. ואף על פי כן — הוא יכול

 לתפוס מקום עצום בהיסטוריה העולמית, ועם כל התטאים האתרים שלו ההיסטוריה

 לא תשכת לו מה עשה לאויב האנושות, — לגבינו א נ ו, כל ידידותו נשארה רק ידידות

 של פעם פתקת או של תצי-נאום.

 ואותו דבר אנהנו צריכים לומר גם לגבי רוזבלט. ולא נוכל לומר דברים יותר

 טובים גם לגבי םטאלין: לא היה מתן מקום לפליטים יהודים מגרמניה במשך עשר

 שנים של היטלר, לא היתד! דאגה מיותרת לתצלתם 1 לא ניתן מעבר לפליטינו מפולין

 ומליטה שהגיעו לרוסיה וביקשו מעבר לארץ — אפילו דבר קטן זת תית בלתי אפשרי ו

 ולא רק לפליטים שהיו הכרתיים אולי בשביל המאמץ המלתמתי של רוסיה, אבל גם

 לזקנים ונשים ותינוקות לא ניתנת אפשרות להגיע אלינו.

 אי אפשר לנו שרגע אהד נשפה, שפל המאבק שלנו — כל המאבק שלנו

 בעולם, פל הדיךודברים שלנו עם העולם — נתקל במצב מוזר למדי: דהיינו, שיש

ת ו פ ה  אלינו סימפטיות מצד פמה ופמת אנשים טובים, אבל לא אצל אותם האנשים ש

 ב י ד ם! ועם פל הסימפטיות שיש לנו אצל גורמי הפות בעולם — בין אם תם קוראים

 לעצמם דמוקרטים, או קוראים לעצמם קומוניסטים, או קוראים לעצמם בשמות של דת

ה רצינית — צומתים פל ע ר כ  או בשמות של ליברליזם — כשמגיעים לשאלה של ה

 מיני מכשולים ועיכובים. וכשם שאין לנו כות לםפר את התלאות שלנו מידי אויבינו

 ממש — פן אין לנו גם הכות ואנתנו מתביישים לספר את תלעג, את הזלזול ששמענו

. והדי ראינו שבתקוסת הד״םפם ברוסיה אי אפשר ,  ננדנו בשנים אלה מצד ״אוהבינו,

 היה שיקום יהודי אתר ויאמר דברים נגד היטלר ויתבע משהו להגנת היהודים, והרי

 אנתנו עבשיו רואים שמפלגות יהודיות, מפלגות רדיקליות, מפלגות פרוגרסיביות,

 מפלגות הדוגלות בפוהות המתר, אינן מעתות להביא בגלוי דרישות שלנו בפני
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 המנצתים, בפני הנאבקים — כאילו הכבוד שלנו לנאבקים והאהדה הגדולה והרצון

 הגדול שלנו לבוא לעזרה, והשמהה שלנו בשמחת המנצהים, הדבר הזה כאילו מהייב

 אותנו שאנהנו בעצמנו, בתוך לבנו, נשתיק עכשיו את זעקת גורלנו.

 כל הענין של סגירת הבלקנים בפנינו בשבועות האהרונים ! כל המצב הזה של

 ספינות שנמצאות לכל מיני תפקידים שבעולם ואינן נמצאות בשביל ניצולינו ו הויכות

 הזה בין שלטונות גבוהים מאד, אם תורכיה צריכת לתת מעבר לחמשים איש בשבוע

 או לעשרים איש בשבוע (ויש שלטונות השובים מאד האומרים שיספיקו עשרים איש

 לשבוע)! כל הויכות הזה, אם יהודי תימן מותר להם עכשיו לעלות לארץ, או — כינן

 שעכשיו כל הסרטיפיקטים שפורים בשביל הצלה מהנאצים, מארצות הכיבוש הנאצי,

 כפי החלטתה ת״ידידותית״ של ממשלת ארץ-ישראל — צריך לסגור את השער בפני

 עולי תימן המיטלטלים בדרכים! כל זה רומז על תמונת מזעזעת לא רק בשטת הנאצי,

 אלא על תמונה איומה ומזעזעת כמעט בשטת כל התרבות האנושית: מה שקוראים

 ,,הכותות של היום״ ומה שקוראים ״כותות המתד״. ואנתנו, קומץ זה, ויתכן שעוד

 קמצים כאלה, עומדים בהיאבקות לא רק עם האויב — אנהנו עומדים בפני מאבקים
T 1 

 קשים מאד עם כל העולם, גם אותו תלק עולם שבו אנו תולים תקוות. ואין דבר, לדעתי,

 יותר בלתי הגון מאשר לשפוד את הזעם על תלק אהד םהכוהות האלה ולהתעלם מן

 ההטאים של התלק האתר.

 במצב זה השאלה היא, אם לפתות הלק קטן זה בעולם היהודי, שאין בידו

 אמצעי העושר של יהודי אמריקה או של יהודי אנגליה, אבל הלק זה שבו נשארה

 התיוניות ההיסטורית היהודית, שבו נתגבש הרצון לקיום האומה, שהוא בעצמו יצר לו

 מושגים של תירות ומושגים של קוממיות, אשר גם יהודים במערב־אירופה, אלה

 הרואים את עצמם כאנשים נהנים מתירות, לא ידעו אותם! אלה שעברו דרד בית•

 הספר של הרבולוציה, דרד בית־הםסר של עליה תלוצית, דרד עשרות שנים של

 כיבוש ובנין אדם, אלה שידעו להיפרד מכל שאד הזרמים בהיים היהודיים ויצרו לעצמם

 משהו מיוהד במינו, אשר אולי רק ההיסטוריה תדע אותו פעם להעריד (אתרי עשרות

 שנים, אולי דורות, אם נהיה ואם נצלית ואם באמת נדע לבנות את בניננו אנו — אז

 יכירו את המסעל כהידוש גדול בהיסטוריה היהודית ואת טיפוס האדם כאן כדמות אדם

 הדשה שנוצרה אצלנו לאהד הרבה דורות)! השאלה היא, אם לסהות התלק הזה

 כולו — בנפשו, בכל מהשבתו, בכל הושיו — אם הוא נתון להכרת מצבו, אם הוא

 בעצמו לא מבזבז את כותותיו הרוהניים, אם אינו סוכן להיאהז בכל מיני דרכים
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 צדדיות ובכל מיני ענינים השולטים בעולם מסביבו, ולתשתיק את עצמו ולסגל את

 מתשבתו לדברים מקובלים סביבנו, אבל שאנחנו איננו מובאים בהשבונם.

 והנה, לא אעלים מכם, הבדים, שיש לי במובן זה תששות כבדים מאד. אם איננו

 יכולים להימסר כולנו ליגון הזה ולעלבון הזה שבקיומנו היהודי מימות עולם, הרי גם

 אותו רגש של הכרת כבוד עצמי, — של הכרת כבוד התטיבה הזאת הקטנת שלנו

 בארץ, שבה שמהנו ובה האמנו, שהיא כולה, בכל מה שהיא עושת, מכוונת רק לדבר

 אהד, אשר הוא המכריע בהיינו, וזה הקובע בדרכה, — גם הוא הולד ונתלש בתוכנו.

 כמובן, מה שעושים עכשיו בנודמנדיה, מה שעושים עכשיו בסביבות וילנה,

 הריהו דבר כל כד גדול וכביר ותשוב לעולם, שענינינו אנו נראים קטנים וסעוטים

 כנגד הדבר הזה. עם גדול יש לו אלפי מכשירים של תעמולה להכריז על השיבוהו.

 אבל לנו, כנראה, אין גם הכשרון להתיהד עם הירדן, כשמראים בסרט של פילם את

 הדניפר או את הוולגת. ועינינו נשואות למקומות ששליטי עולם הורצים שם את

ד ה ן א י נ , כמדומני, יש לנו דק ע ו נ ל ו  גורל חאנושות — בזמן שאנחנו כ

 לפנינו.

 ואין בשבילי דבר יותר מזעזע ומהריד מזה, שבזמן שאנחנו באים עכשיו לדבר

 על ענינינו — אנהנו באותו זמן מוכרתים לתקדיש את עיקר כותנו לדבר כל כד מוזר,

 מוזר אסילו מבתינת שכלית, ומשונה כל כד מבתינת נפשית. כשאנהנו באים לדבר

 על הפרובלימות של תנועת הפועלים באדץ-ישראל ברגע זה: על תפקידי ההסתדרות,

 על הפעולת תתלוצית, על הקשרים עם הגולה, על המאבק הפוליטי שלנו היום ומהד —

 איננו יכולים לגשת לשום שאלת, מפני שתכל נתפר אצלנו למליצות והכל נהפד

 לדברים שלמעשת אין קרקע מאהודיד״ם. על כן אינני יכול לתימנע מלדבר על הדבר

• ץ ר י א ל ע ו ת פ ג ל פ מ ע ב ר ק ר או ת ב ש  המוזר שבא עלינו עכשיו — על ת

! ל א ר ש  י

 אני נזכר בתרצאתי האהדונה באשדות־יעקב. אם אינני טועה היתה קשורה

. ת י צ ו ב י ק ה ה ע ו נ ת ד ה ו ה י  ברעיון אתה שתייתי נתון לו כמה זמן — ברעיון א

י תנובע באופן אורגני מעצם ד ו ס  מאז עבדו כבר שמונת שנים. וזד, בעיני רעיון י

 הרעיון הקבוצתי, רעיון שדרוש היד, לתנועת תקיבוצית עצמת, בשביל הפעלתה,

 בשביל הגברת הדינמיות שלד,, בשביל תגברת התנופה שלה> שצייד היה להעשיר את

 הייה, להעמיק את הייה, ליצור הברות בין עוד כמה וכמה אלפי הברים, לא רק בין

 ההברים הנמצאים בתור אותם הגושים השונים, כי אם גם בין ג ו ש ל ג ו ש — דבר
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 שבכלל מדומם את האדם, מעלה אותו, דבר המאפשר יצירה יותר גדולה, המהווה כוה

 מושר למי שעומד מבהוץ.

 רעיון זה, שבעיני על כל פנים, במשך הרבה שנים — משנותי הראשונות בתור

 המפעל הקיבוצי — היה רעיון אלמנטרי שיתוסי־קיבוצי, ואשר לכאורה צריד היה

 להיות מחוזק על ידי כל מי שרואה את המפעל הקבוצתי והקיבוצי לא רק במצבו היום,

 כי אם ב ש ל י ה ו ת הגדולה שלו בתור תנועת הפועלים, אולי כהידוש היסטורי גדול

 מאד לגבי כל דמותו של הישוב העברי בארץ« רעיון זה במשד שנים נאבק ולא רק

 לא הגיע לידי נצהון(זה יכול לתיות טבעי, באשר רעיונות כאלה — דדר התתגשמות

 שלהם אולי ממושכת מאד\ הרבה דברים בארץ אשר השבנו עליהם, לא ביצענו אותם

 בבת אתת), כי אם נתקל באי־הבנה עצומת, נתקל באיבה, בהשדנות, במלהםה פנימית

 בין תברים בתוך מפעל התישבותי אתה בתוך משק אתר, בתור תברת תברים אתת.

 בין מצב הדברים הזד. ובין מת שאני צייד לדבר עליו עכשיו יש בנפשי איזת קשר,

 שאינני יכול לשכות אותו אפילו רגע אהה י

 בעיני היתד. זו הפעם הראשונת שתנועתנו, אשר הלכת מתיל אל תיל, אשר

 תתתילה מאנשים בודדים בארץ, שכל אתד מתם בא ממולדת אהדת, מציביליזציה

 אתרת, מאידיאולוגיה אתרת, משבטים רוהניים אהרים, אשר כל הענין של קיבףך

 גלויות, המתתיל קודם כל באי-אמון גדול בין יתודי ארץ אתת ליהודי ארץ שניה,

 נתגלת בת בפרוצם מתמיד של כיבושים והתאהדויות, כמובן, גם באיתור, אבל

 בכל זאת, מדי פעם הקו של איהוד היה הולד וגובר, ודוקא בנקודה הכי רגישה של

 פועלי ארץ־ישראל: ב ה ק ל א ו ת (על כל פנים אני תייתי שייר לאלה שתשבו את

 הפועל התקלאי לפועל תאבנגדדי ביותר. היו בארץ מפלגות שקראו לעצמן מפלגות

 פרוגרסיביות מאד, רדיקליות מאה אשד שללו שפועל הקלאי יכול להיות פועל

 אבנגרדי * להרכיב את תפועל תתקלאי בראש, שהיא ילד בראש תגועת הפועלים ויטיל

 את תותמו על הפועל העירוני, זה נתשב לענין ריאקציוני. ובשעה שאנתנו בארץ

 התהלנו ברעיון הקבוצה היה מקובל שהפועל הנלהם הוא הפועל השכיר בבית־

 ההרושת, אבל פועל ההולך לבנות משק לעצמו — בורת ממעמד הפועלים. היו פעם

 מושגים כאלה), — ובכן, דוקא הפועל, שנתשב בשבילנו לכות האבנגרדי ואשר היה

 למעשה, במשד עשרות שנים, תכות האבנגרדי של תגועת הפועלים היהודית, דוקא

ה באי־רצון כל כד עמוק, או בםהד כל ב  אצלו נתקל רעיון תאיתוד במעצור כל כד כ

ר לחברי, »לי 1ם  כד עמוק. היה זת בשבילי אוח מב&ר ת מאה ויחבן שגרמתי מ
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 גרמתי לרגש מר נגדי בזה שתבעתי מן התנועה הקיבוצית לכל זרמיה גישה ישרה,

 תשובה ישרה לענין איתוד התנועה הקיבוצית.

 אבל לא רק זה. אנהנו הצלתנו, לדעתי, במשד השנים האתדונות, לרוקן בכלל

 את רעיון א ת ד ו ת הפועלים — רעיון אתדות המפלגה ואחדות ההסתדרות — מתכנו
 ד

, דק של הברים המשלמים י ל מ ר ו  תאמיתי. כי מחו חאיחוד שלנו ו האם זה איתור פ

 מסים, — כשם שזה ישנו בטרייד־יוניונים באמריקה שהחברים מוסרים למישתו לארגן

 בשבילם שביתות, לנהל בשבילם משאיומתן עם בעל־הבית, ובשביל זה משלמים

 מסים?

 יש ארגוני פועלים כאלת תדבר. מאד בעולם. מיליוני פועלים בעולם אינם

 מאורגנים יותר טוב מזה. ואני אהיה אהרון לזלזל בדבר הזה. באותם הארגונים

 הפשוטים אשר לכאורה המגע בין תבד לתבר היה רק מגע בשעת מיטינג, או בשעת

 שביתת, או בשעת משמרת על יד השובתים, או פעם באיזו אסיפת תעמולה — המגע

 הזה גם כן יצר גדולות: הוא נתן לפועלים תברות יותר עמוקה משהם יכלו להגיע

 אליה בלעדי הארגון במשד זמן רב מאד, ואולי גם לא היו מגיעים אליה עד היום הזה.

ג בין הרעיון ובין המעשה ו ז י  אבל תנועתנו לא היתד. כזאת. בתנועתנו היה מ

 הכלכלי, בין החזון המדיני והסוציאליסטי לבין מפעלי יום־יום. הדבר אשר תלם עליו

 מרכס בשעה שכתב את המניפסט הקומוניסטי, או בשעה שנוצר האינטרנציונל

 הראשון, התלום על מין תנועת פועלים שאצלת מתמזגים יהד כל התפקידים השונים

 ויוצרים יתד תברח אתת מלוכדת (דבר שתוגשם רק בפרטים שונים), אצלנו קם ונהיה.

 אצלנו קמה תנועת פועלים כזאת.

 ואני אומד את הדבר גם ברגע המר הזה: אני חושב שאנחנו חוטאים לעצמנו,

־  לילדינו, לדור הצעיר בארץ, אם בתיד כל הויכות תמר בינינו, איננו פורשים ־

 בכבוד, בגאנה גדולה — את הדגל של ק י ו ם ה ה ם ת ד ד ו ת. בין אם הדבר הזה בא

 מתוד רצון טוב, מתור שלבם של אנשים רגיש מאד לפגימות הגדולות בתוכנו, — והן

 בודאי ישנן, אולי הרבה יותר משהמבקריס יודעים על כד — ובין אם זה בא מתור

 חשבון אתר לגמרי, — מתיר חשבון שטוב להעמיד את כל הפגמים שלנו במין ראי

 מרכז, או ראי מגדיל, מפני שזה מאפשר ליתם אותם למישהו ולתלות בו את חקולר,

 בכל אופן, לדעתי, אנחנו בתור כל חיינו איננו מגלים לעצמנו את גודל הענין

 של תנועת הפועלים בארץ־ישראל, איננו מגלים לעצמנו את גודל ההםתדדות, את

 גודל הישגיה, שבאמת אינם פוסקים כלל. תקתו, למשל,.את הרשת הזאת העצומה של
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 עזרה הדדית בהסתדרות. אתם, חברי המשקים, אולי אינכם רגישים לדברים אלה, מפני

 שאתם הגעתם למין אתריות הדדית כזאת ולמין ביטות כזה סוציאלי, שאינני יודע אם

 איזה משטר בעולם הגיע אליו. גם המשטר הםוביטי לא הגיע למין תיםון כזת של גורל

 האדם כאשר הגיע אליו המסעל הקיבוצי שלנו. אבל גם הסתדרות זו, שאין מאחוריה

 שום שלטון של כוח מדיני, שהיא כולה בנויה על רצון חבריה, הגיעה לרשת כזאת של

 מסעלי עזרת הדדית כאשר לא הגיעה אליה שום תנועת פועלים בעולם. ונדמח לי

 שכפעם בפעם אתם קוראים על דברים הדשים — ,,דור לדוד״, או משהו אתר —

 ואינכם שמים לב לזה. אבל מה זה נקרא ״דור לדוד״ ז מהו הרצון הזד! של תנועת

 פועלים תסשית, אשר שום עזרת מדינית אינה עומדת מאהודיה, לפתור בכות עצמה את

 שאלת הביטוה של זקנה! הרי זה רבד כביד, עצום, אשר אפילו ארצות גדולות עם

 כל תרםורמות שלהן ועם כל המיליונים העצומים העומדים מאתוריהן, עדיין לא תגיעו

 אליו. כפעם בפעם אתם קוראים על יסוד מפעלים. הנה, למשל, ״כור״ — זת הרצון

 לתתור חתירה הרבת יותר עמוקה לעתיד התעשית בארץ. כל ידיעת קטנת בתיי

 ההסתדרות במובן זה יש בה כדי למלא אותנו לא דק גאלת, כי אם גם בטתץ, שמטעמים

 בנו כותות עצורים חמחפשים להם מוצא > וכל פעם שרק נסתח אשנב חדש, או נסתת

 צינור חדש, מתגלים בנו כוחות עצומים שלא חתגלו קודם. וזת אולי אתד התטאים

 שלנו, שעם כל יצירתנו — לא פתחנו די צינורות בשביל חכוחות חגנוזים בנו. אילו

 היה בארץ מוסד רציגי שיעשה מהקר של ארגון הפועל, של כל היצירה שלו, כשם

 שיש בעולם הדבת מוסדות הקידה בטכנולוגית, ביתםי עבודת, בפרודוקטיביות של

 עבודה, והיה מגלה מד. כוחם של הפועל היהודי שבא לארץ (אותו פועל, שאנתנו כולנו

 הכרנו אותו בתור בטלן שבבטלנים ן אותו פועל, שהוא לכאורה יורשם של אנשים

 אשר לא היו להם שום הרגלים של עבודת גופנית) או של ילדי ארץ-ישראל, ילדי

 מושבות ומשקים, לגבי כושר הסתגלות לעבודת או כשרונות של הידושים בעבודה,

 היו מעמידים את הפועל העברי בארץ אולי בשורה הראשונה לגבי פועלים בארצות

 אתרות. הפועל הארץ־ישראלי, כמו הפועל בכלל, בזמן שזת ניתן לו, בזמן שהוא גובר

 על כבלים, צםוגים בו כוהות עצומים שתיו מתגלים, אילו היו כותותינו הציבוריים

 מכולנים לא לשעבודו של הפועל, כי אם לשחרורו של הפועל, כלומר: לא להתזקתו

 במסגרת עלובה וקטנה (כמו שד״״בונד״, למשל, התזיק את הפועל היהודי, אשר לכאורה

 הוציא אותו לעולם הגדול של רבולוציה ושל מלתמת־מעמדות, אבל לא נתן לו שום

 מוצא אמיתי של כוחות, מלןך אותו קומץ קטן, שהיה מדפים פרוקלסציות, או עושה
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 שביתות, או חולד לקטורגח). הפרובלימה הגדולה ביותר של תנועתנו חיא: פתיחת

 צינורות לכותות האדם הגנוזים, העמקת הפרודוקטיביות, לא רק במובן של תוצאת

 כמות עבודת יותר, כי אם במובן פרודוקטיביות של מחשבתנו, באפקים גדולים בכל

 השטהים: בכיבוש האדמה, בבנין ובהרמת חיי הברה. אבל זה דורש א ו י ר ח מסוימת.

 מדוע ההסתדרות יכלה לעשות מה שהיא עשתה ? לא דק מפני מסי התברים

ן הרגשה של ו ג ר א  שלה והמשקים שהקימה לעצמה, אלא מפני שצירפה ל

! זה מה שהםוציאליזם רצה לתת לפועל בעולם ונתן רק לקבוצות אידיא  ת ב ר ו ת

 ליסטיות, לקבוצות עטנות של רבולוציונרים, שהיו תיים עמוקים מבתינת תכרת ערכם

 וערד השליתות הגדולה שלהם. אבל ההסתדרות חצליחה לעשות את התברות לקו

. ם י ל ע ו פ ת ה ע ו נ  אפיני של ת

 בשנים הראשונות שלי בארץ ראיתי תמונות יפות מאד של הברות. אבל מה

 היה סיבה של אותת תברות בארץ לפני עשרות שנים ז הרי אנשי ״השומר״, למשל, —

 אותת קבוצת קטנטונת של קומץ בתורים: תם ידעו באמת גילויים גדולים מאד של

. או התברות העמוקה מאד של תבורת ״הפועל ם ה ל  תבדות, אבל זה היה ענץ ש

 הצעיר״« והיו תרבת תבורות קטנטנות מאד. הכרתי הבורה קטנה שמילאה תסקיד

 תשוב מאד בארץ, ותיתה מורכבת משלושת אנשים (ואותם האנשים עדיין מקיימים

 תברות זו שלהם). אבל התםתדרות הוציאה את התברות מידי ״השומר״ ומידי ״הפועל

 תצעיד״ ותבודות של יחידים (גם חבורות של בלתי-מפלגתיים), ועשתת את הרגשת

 תתברות לענין יסודי של התנועה! והארגון — לא הוא היה חמקור של חתברות, כי

. ן ו ג ר א ל ה ר ש ו ק , ת מ ד ת י ת ה ו ר ת ב  אס ח

 ואם אני מתבונן בשנים אלה ואני רואה שהתברות בתור תתנועח הולכת

 וסותתת — אינני אומר שהיא פותתת מפני תטאים של פלוני או אלמוני. יש הדבר,

 גורמים לכד.

 כמובן, לקיים הברות של מאה ושלושים אלף הברים — זה דבר הרבה

 יותר מורכב מאשר לקיים תברות של ארבעת אלפים תברים שיצרו את התםתדרות

 תכללית. ויתכן שיש ביורוקרטית, יתכן שיש פגמים גדולים במנגנון, יתכן שיש טעויות

 גדולות במנתיגות. אבל מי שירצח להעביר את הפרובלימות של טעויותיגו הגדולות

 והפגמים שלנו לשטת זה (וזה קל מאד. מפני שזת בולט מאד. תמיד אפשר לומר:

 ״המנגנון״ אשם) — יהטא הטא עמוק מאד. אם בינינו יש פגמים מסוימים, אם יש

 לפעמים התיבשות-עורקים בתור מסעלים שלנו, אס ישנן תופעות של ירידה, של
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 הסתגלות לפרוםפריטי או חםתגלות לתנאי מלחמח — הרי מי שיבחין בענץ זה יראה

 שאין אלח חטאים של יחידים, פי אם ליקויים פזורים ברהבי התנועה.

 אילו היינו, למשל, עושים חשבון, איד חשפיעח חמלחמח על גילויים שונים

, לכל זדמיח — האם לא היינו מוצאים פגמים ה ל ו ת פ י צ ו ב י ק ה ה ע ו נ ת  ב

ז האם לא הגיעו אלינו ו  המורים מאד, שאינני דשאי עליהם לדבר פאן באסיפה ז

 דברים הניתנים לשיקול מהדש ז הרי יתפן שההזנהה שלנו במשד שנדדשנתים, בנית,

 של המשקים, גרמה ליצירת מידות והרגלים, אשר אולי אתר כד בשום פנים לא נובל

 להשתהרר מהם.

 או, למשל, אקח דוגמה אחרת, מפני שאני יודע שזו תגמד! הנישאת על פל

 שפתים — הפגמים שנתגלו בשנים אלו ב ק ו א ו פ ר צ י ח שלנו. אעז ואוסר: אשמים

ם י מ ש  לא הקואופרטיבים, לא איזה מוסד מסוים. ביסודו של תדבר, פמובן, א

 א נ ה נ ו פ ו ל נ ו במידה גדולה מאד. אוסר גס זאת: במשד הזמן הזה נעשו מאמצים

 גדולים להשתהרר מהדבר הזח...

 מה הפרובלימה של קואופרציה זו? תנועת הפועלים בארץ-ישראל התהילה

 לארגן קואופרציה תעשיניה עוד לפני מלתמתיהעולם הקודמת. זפורים הקואופרםיביס
T 

 מיסודה של קפא״י, שהיו מוסדות תשובים בשעתם. אבל היינו פל פד דלים בנםלן

 משקי, פל פד לא תבינונו בנץ משק פזת, כל כד עשינו את הדברים באופן שטתי,

 שהקואופרטיבים תתם נתרבו במשד זמן קצר מאד, מתור שהיו בהם ,,פרינציפים״:

ה צריד לתלקו  היה פרינציפ שהפועל צייד לקבל שכר-עבודה מלא, ואם נשאר מ

 בין הפועלים« ומובן מאליו, שהקואופרציה כולה, מבתינה משקית, התנוונה על ידי

 זה שלא יכלה לעמוד בשום משבר קםן.

 אהד פד קמו הקואופרםיבים שלנו, של עכשיו, שגס הס נוצרו באופן פשוט

ם להגיע למה ר ה י פ  מאד ושתיתה שגיאת אתת יסודית ביצירתם, והם היו מ ו

ו בזה. היתה, לדעתי, אפשרות צ  שתגיעו. לא מפני שהברי הקואופרםיבים ר

 להסתדרות, בשעת יסוד הקואופרםיבים האלה, שהיו אז תלשים מאד וזקוקים מאד

: ההסתדרות ת ו ר ד ת ס ה י ה ל ע פ  לתםתדרות, שהיא תאמר: הקואופרטיבים הם מ

 מנתלת אותם, יש לד, תלק תשוב בהנהלה, ואי אפשר לפתור שאלות מתים, או שאלות

 עבודה שפירה, בלי הםפמת התםתדרות.

 אילו היה להסתדרות אומץ-לב לומר את הדבר הזה, יתפן שהתפתתות הקואו

 פרציה בארץ חיתח אחרת לגמרי. האנשים אז, באותו מצב קשה, היו שמחים מאד
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 להדרכת ההסתדרות, היו שמחים מאד לעזרה המדיה הםתדרותית. והיה נוצר טיפוס

 מסוים של קואופרציה.

 אבל מ ד ו ע לא עשינו זאת ו האם מפני שהקואופדטיבים לא הסכימו ז או מפני

 שהיו חברים שתבעו זאת והרוב השליט בתםתדרות לא נתן להם לעשות זאת ז האם

 באו אותם החברים, שחם עכשיו כל כד מקשים על אלת שלא פתרו את חשאלה תזאת,

 בשעתו עם איזה הצעות רדיקליות בענין זה ז לא! אלא הם כלל לא תבינו את הדבר

 הזה. נםיוננו המשקי היה כל כד קטן, המבט שלנו כל כד קצר, שלא ראינו לפנינו

 אפשרויות כאלה של התפתתות. ובמידה שעלו םתשבות כאלה — הן נדהו, מפני

 שההסתדרות לא הפצה לקבל על עצמה אהריות בענין הקואופרציה, לא האמינה בה.

 זה היה בשבילה נםיון תדש. התנועת עברו עלית נםיונות קשים מאד של ,,םולל־בונה״,

 של ,,המשביר״ באותו זמן, והיא לא היתת מוכנת לקבל עליה אתדיות לענין הקואו

 פרציה. ארהיק לומר: אילו למדתם את תולדות תנועתנו, הייתם יודעים שהאידיאה

 של תברת עובדים, האידיאה של שלמון עצמי תמכוון את ההיים הכלכליים של

 הפועלים, של כל היצירה המשקית שלנו, אידיאה זו שכל כד הרבת דובר עלית ונכתב

 עלית — עלתה מהרגע הראשון שנוצרה ההסתדרות. היא לא הוגשמה בהייס. ולא

 הוגשמה לא מפני שמזכירות הועד הפועל בתור כזאת לא הגשימה אותת — תיא נפגשת

ו בה. בין המתנגדים היה אליעזר ל ג ד  בקשיים עצומים ובהתנגדות גס בין אלה ש

 יפה, למשל, שתשש מאד להשתלטות הפועל העירוני על תתקלאי! או הברים מזרם

 פוליטי מסוים, שתששו לכד שתברת העובדים תהיה מכשיר בידי זרם אתר.

 אס פעם תקראו ב״סנקםים״ ישנים של ההסתדרות את כל הפרוסוכולים

 ד״מענינים מאד על תברת העובדים, תראו מה היד, ציר הויכות הזה שהתתיל אצלנו

 לפני עשרים ושתים שנת. כבר אז תיו אצלנו תברים אשר תביאו תצעות איד לקיים

בת ז לתת שלימה להסתדרות בכל משק, נם בקי א  בהסתדרות הנתלת כללית מרוכזת, ו

 וגם בקבוצה. דבר זה, למדות שהיו נלהבים לו מאה לא הוגשם. ולא הוגשם לא רק

 מפני שנהלל לא רצתה בזה, כי אם מפני שגם ״גדוד-העבודה״ לא רצה בזה, גם

 ״השומר הצעיר״ לא רצה בזה.

 כל אלת שכאילו זוקפים לזכותם עכשיו כל מיני עמדות רדיקליות מאד בבנין

 משק, בזמן שאנתנו עמדנו ליצור את המכשירים הגדולים ביותר: בנק הפועלים,

 ״המשביר״ — הם, לדעתי, מי בגלוי ומי בתשאי, דתו את הענין ותורידו אותו.

 וכשבאנו לאהד שנים וניסינו שוב פעם להקית מכשירים של תברת־העובדים — כבר
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 לא יכולנו ליצור אותם כפי שיכולנו אז. האם אנתנו אשמים בזה ז האם היה כאן ענין

 של קבוצת ביורוקרטים, שלקהה לעצמת את השלטון והתנגדה לתקים את תבדת־

 העובדים ? האם המנגנון לא רצה בדבר הזה, ההסתדרות לא רצתה ן תלקים חשובים

 מאד בתוך הציבור, הלקים הנוטלים לעצמם כל מיני זכויות, הלקים ההושבים את

 עצמם בעיקר לאבנגרדיים — ה ם מנעו את הדבר למעשה, הם לא הצטדסו אליו בזמן

 שהוקם. וגם לאתר זמךמה ריכזו את כל מרצם בביצור הקרוב להם, ולא בביצור הכלל!

 מה שנוצר במשד השנים, — הנכסים של כלל תתםתדרות, שהם ברשותה של

 ההסתדרות, נוצר על ידי קומץ ,,משוגעים״. כך היה בענין ״סולל־בונה״, שנוצר על

 ידי קוסץ אנשים, אפשר לומר, בניגוד לדעת של רבים מאד, של הלקים הזקים מאד

 בהסתדרות, שתמיד מצאו לתם נימוקים נגד ״םולל־בונה״, אבל לא מצאו בעצמם את

 האש, את הלהט להקים את המסעל הכביד הזה, עם כל שגיאותיו. ואינני יודע איזו

 תנועת פועלים יש לה מפעל כזה, עם כוהות כאלה, כמו ״םולל־בונה״. ואיני מדבר

 ברגע זה על הרכוש שלו, כי אם על התנוסה שלו, על נכונותו להסתכן, על כוננותו

 לכיבושים גדולים. כמה וכמה דברים, שהם עכשיו בשבילנו כל כד פשוטים, לא היו

 אפשריים אילמלא קומץ אנשים זה, שריכז את כות היצירה של הכלל.

 והיו נםיונות במשד שנים אלה להעביר קואופרטיבים לתםתדרות. הנה היה

 קואופרםיב ״תירות״ בירושלים. זה היה אהד הקואופרטיבים שמבתינה משקית הצליה

 מאד> ובדור היה שקואופרטיב כזה, בטבע הדברים, אם לא ימצא איזה סידור תדש,
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 מוכרה לעבוד גם בעבודה שכירה. ובכן, בלי הרבה פולמוס ובלי רעש, העביר ״סולל-

 בונת״ את ״תירות״ אליו, וכל אותם התברים שתיו מנתלים ב״תירות״, כולם עכשיו

 עובדים במסעל זה ב״םולל״בונה״. נםיון שני נעשה רק השנה. זה הנםיון של הקואו

 פרטיב ״המגפר״, אשר עבר לרשות משותסת של ״םולל־בונה״, ״המשביר״ וקופת

 הקואופרטיבים. זהו נםיון מםובד מאד מבתינד. משקית להעביד קואופרטיב מצליה,

 שנעשת כמעט עסק פרטי, לתםתדרות. אבל ראינו שבמשד הזמן הזה נעשה הדבר לא

 על ידי צעקות וויכותים, מבלי פתרונים, כי אם על ידי תיפוש פתרון.

 לשם מה אני אומר את הדברים האלה? כדי להגיד שתטאים שלנו ופגמים

 גדולים שלנו אינם פגמים והםאים של מישהו אתר, שאנהנו יכולים עליו להטיל את

 האשמה. עכשיו זח נוח מאד, עכשיו מטילים את האשמה על מפא״י. אין דבר יותר

 נוח מזה. זה גם טבעי: אותה קבוצה, שהיא נשאת בעול ד״תםתדרות מיום קיומה

ליד׳ יא אח ההי&גי0  הראשון בתור הסתדרות תקלאית — ברור שיותר קל לזקוף ע
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 (ההישגים הם, כמובן, של אתרים), אלא דוקא את כל הצדדים הקשים. אבל אין בזה

 לא הבנה לענין ולא התקרבות לפתרון שאלותיו, אם במקום לראות אותן ראיה אוב־

 יקטיבית, מתיר הקשיים הציבוריים שיש בהן, מתוך תכרת האדם שלנו, מתוך חיפוש

 תנוסה גדולת תבדית לפתרונן, אומרים: יש מישהו אהראי לכל מה שקוראים התנוונות

 ולכל מעשה ירידה בתנועה, ויש מישהו אתר תתובע תמיד את העליה. מה עשה מישהו

 האתר בשביל זה, במה השפיע, במה הוא זכאי לדבר, במה גילה דוגמה — את זאת

 איננו רואים. אבל זה נות מאד.

, עולה השאלה: כלום יש איזו חולשה  מתור קריאה בעתונות ״השומר הצעיד,

, אתראי לו? הוא  גדולה בהסתדרות או איזה פשע בהסתדרות ש״השומר הצעיר,

 אתראי רק ליצירתו, הוא אתדאי רק לדעותיו התשובות מאד, חוא אחראי לזה שיש

 לו פתרון לכל השאלות תפוליטיות ותםוציאליות והעולמיות. אבל לצרות שיש בארץ —

 לזה לא הוא אתראי, לזת אתראית מפא״י.

 במשד השנים האתרונות הודע מאד מצב התברות בתנועת הפועלים. במקום

, לא ה ל ו ד ת בתנועה ג ו ר ב ה ה פ ט  שיקדישו פותות הינוכיים עצומים כדי ל

 של אנשים שבאו מעיירה אתת, או שהיו פעם בקן אחד של תנועת נוער (לדעתי,

 אילו הבינונו את הפרובלימות שלנו, היינו אומרים: כשם שיש דאגה לארגון פועלים,

 דאגה להטפה של סולידריות אלמנטרית של פועלים, או של סוציאליזם — כד צריד

, ת י ת י מ  היה להיות אהד התפקידים העיקריים של תנועתנו אנו טיפות תברות א

 לא רק תבדות םורמליודאדגונית, כי אם קירוב אדם לאדם! תנועתנו אינה יכולה

 לתיות אם אינה מקרבת אדם לאדם, אם אינה מסירה מתיצות בין אדם לאדם), —

 במקום זה, לכשנתבונן לדעת מה היתה העבודה התינוכית של תנועתנו במשד הרבה

 שנים, או מה היתד. ספרות תנועת הפועלים לכל גוניה במשד עשר השנים האתרונות,

 נמצא שנתגבשו מצד אתר םקטות שונות, עם אהבת עצמית, עם הרגשת דבקותן, עם

ת בין תוג לתוג, ו א נ  הכרת השליתות שלהן! ויתד עם זת — טיפות שיטתי של ש

 בץ תבר לתבר. והטיפות הזה היה בתוד ההסתדרות ן ואני אומר: הוא היה בתור

 המסלגת, ויתכן שהוא נמצא אפילו בתור הגופים ההתישבותיים, שגם בתוכם, לדעתי,

ק בין הבד להבר, בין עובד לעובד, בין מגמה למגמה. ו ת י  יש כבר טיפות של ר

 ועכשיו הגענו למצב שהוא רק פ ר י הטיפות הזה.

 יש כאלה שראו אותו רק היום, שרק היום גילו אותו. אתי דיבר היום הבר

 תשוב מאד, שרק היום גילה את האימה של הדבר הזה, והוא רוצה היום, כמובן, לתת
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 לזה תיקון, והתיקון יהיה: אם אני אסכים למה שהוא אומר. במשך שנים רבות

ל אנושי! לא של ויכוח ו ז ל  התפתה אצלנו פרוצס של התרהקות אנושית, של ז

 אנשים שונים, ששניחם אולי בוכים על חמצב ושניחם מחפשים תיקונים מעשיים לו.

 קראתי בימים אלה שאחד חחבדים במשק אחד חםביר במח חויכוח בינינו

 עכשיו. ובאמת, על זת אנתנו תלא איננו תייבים לענות. וסוף סוף אני מתבייש לספר:

 אני אינני יודע על מה הויכות. עד היום הזה, אם ישאלו אותי — לא אדע מה לענות.

 על כל פנים, לא אדע לענות באותה צורה קלה מאד, שאני ימין או שמאל, שאני בעד

 דמוקרטיה או נגד דמוקרטיה, שאני בעד עצמאות פועלים או אני נגד עצמאות

 פועלים. את ההסברה הזאת לא אקבל.

, הבדל של ן ו ז  יש אנשים היודעים שהבדל זד. שבינינו נקרא תבדל של ת

ת שונות. אבל אני שמעתי פורמולה תשובת מאד, שתיא עכשיו מתהלכת בין ו ר ט  מ

 אנשים לא במקרה. אומרים לנו: אולי המטרה תיא אתת בתנועת הפועלים, אבל

ר ד היא שונה. למשל, אילו היו אומרים לפנים שהדיר של ,,הפועל הצעיר״  ה ד

 והדיר של ״אתדות-העבודת״ היא שונה — הייתי מקבל את הדבר הזה. אותם ההברים

 של ״גדוד־תעבודת״, שבאו בשעתם לועידת ״אתדות-העבודה״ ודרשו להוציא את

 המושבים מהמפלגה: כינן שתמושב זו תופעת ,,אנםי־םוציאליםטית״ אץ לו מקום

 בתנועת תפועלים — יכלו לומד שיש שתי דרכים: או שארץ-ישראל תיבנה כ״גדוד־

 העבודה״ או שארץ-ישראל תיבנד. כנתלל. אבל אם אשמע מתבר אשדוודיעקב: בינינו

י הדיר שלו. ח  אין חבדל במטרח, אבל יש חבדל בדיד — אחייב אותו לומר מ

 כאשר אשמע מחברים במשק שיש בינינו שתי דרכים — אהיה מוכרח לשאול: מה

 הן שתי הדרכים הללו ז האם אתם אחרת בונים את חמשק, אחרת רוצים לבנות את

 ההברה בתור המשק, היש לכם אינטרסים אתרים בתור המעמד, היש לכם אינטרסים

 אהדים בתור התנועה התלוצית?

 אנהנו הגענו למצב לא רק של נצתנות. דאינו שתברים בתנועה אתת, לפשל,

 הברים סוציאליסטים רבולוציונרים, יכולים יפה מאה להתנגת. וסעם נזדמנתי באירופה,

 במרכז יהודי גדול, למסיבה של מרכז ״ההלוץ״, ששם, כמובן, היו כל התנועות שלנו,

 וכאשר שמעתי את דבריהם אמרתי: הלא אתם סוציאליסטים, אתם מתכוונים לבנין

 הברה הדשה, אולם אתם עסקתם הפעם בשאלות ״החלוץ׳׳ כבני הנלנים, אשר הורדת

 פרוטה ממישהו קובעת בשבילם, ולא האידיאה הכללית! את הירושה הזאת העברתם

 לתור ההיים הרוהניים שלכם.
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 וחנה אבחנו הגענו בשנים אלח לא רק לאותת נצחנות ותחרות בלתי־פוםקת,

 כאילו מפעל אתד נבנת מתעלבת חברו, מדחיקת חברו, מהורדת הפדםסיזיה של חבר1.

 צעקת חקיפוח ד״תרגלנו אליח, חיא נעשתח חלק כל כך גדול מחיינו אנו, שאיננו

 שועים כל כד לצועקים לקיפוה. לא תמיד המקופה דוקא הוא הצועק. אבל יש דבר

 שהוא ניתן יותר קל — והוא הורדת פ ר ם ט י ז׳ ה של הזולת, העמדתו במצב יותר

 עלוב, יצירת אוירה סביבו שהיא מתייבת אותו להתכווץ באיזו פינה. ואת זאת עושים.

 אולי זד. ענין של תכונות אנושיות, אולי יש בזת סיפוק צרכים תשובים מאד. אבל אם

 תנועת הפועלים בארץ יכולה להתרומם, יכולת לצמות מתור זה — בזת אני מסופק מאד.

 מה שקרה לנו עכשיו — זד. דבר אשר לא היה בתנועתנו מעולם דבר דומה

 לו, ואשר עלול להיות לנו מקור של נגעים עצומים, אשד כולנו נמרוט את שערותינו

 למראם ולא נוכל להם! ובעוד זמךמה יתכן שזה יתגלה בצורה המכריעה, בצורה

 הפורמלית, בצורת המדברת לכל העולם התיצוני. אבל מי מאתנו שהתבונן מכבר

 בתופעות שונות של היינו התבדתיים, מי שהתבונן לאוירה הרותנית בתור המשקים

 שלנו, מי שהתבונן כמעט בכל פגישה ופגישת שלגו למגע בין גוף לגוף, בין חוג

ת של דברים — ו מ ש , לא רק ל ש מ ם מ י ר ב ד  להוג — אם היתה לו הבנה ל

! ת ו ר ר ו פ ת ם של ה י ס צ ו ר  ההוא לא יכול היה שלא לראות שיש כאן פ

, כבר י ש פ  שהיצירה הגדולה הזאת היא למעשה, לא באופן פורמלי, במובן נ

 מתפוררת.

, ורק עכשיו הוא ם י נ ה מאד ש ב ר  זה פרוצס של התפוררות, שנמשד ה

 קיבל את הצורה ההריסה שלו.

 והנה, אף אילו לא הגענו לקרע של עכשיו, הייתי מרגיש בי הובר. להתקומם

 נגד הפרוצםים האלה. לא רק מפני שהם, לדעתי, מבתינת אנושית מורידים את ערד

 האדם, לא נותנים לו לתיענות להבר, לא נותבים להביא לידי ביםוי אתבת אנשים,

 יוצרים חיץ בין אנשים (בכל חברח יש כוחות חיוצרים חיץ, תיץ ללא צורר) — אלא

 גם מפני שהמגמות הללו מוכרהות באופן טבעי לעשות מן ההסתדרות כלי הרבה

 פתות דינמי, הרבה פתות מסוגל לתגשים את כל אותן הדרישות הטובות שדורשים

 ממנה. כי לא די שאתה בא ומציע, שיש לד רעיונות מצוינים בתור תנועת הפועלים —

 אתה צייד לבוא ולומר כיצד אתה מגשים אותם.

 המגמות הללו שהתבצרו אצלנו עכשיו הקטינו למעשר. את כוהה של תנועת

 תפועלים ודילדלו את ערכו של כלל הפועלים! הן תמיד סגדישות ביקורת לגבי הכלל
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 ולא ביקורת לגבי עצמן. מעצמן תבעו הדבה מאד — ב ת ו כ ן, בתוך מפעליהן ו מעצמן

ת — לא תבעו כל כד הרבת. ו ר ד ת ס ה  לגבי ה

 כמה חברים שעומדים עכשיו בראש תביעות גדולות, יש אשר הייתי פוגה

, לא ח  אליהם שיגישו שכם לאיזד. מפעל תםתדרותי כללי, שאין עמו למעשה שום מ

 של רזרבה להתישבות ולא של שלטון באיזת מקום, ותייתי נתקל — בין ההברים

 היותר אקטיביים — בדהיה, בעיכובים, באי־רצון, בהוםר-אהדה.

 וכילן שיצירותינו הגדולות ביותר אי אפשר לנו להגיע אליהן אלא בדרד הכלל

 כולו! כילן שאני עוד גשאדתי באמונתי חתמימח, שכל כמד. שחשוב כוחו של ״הבר״

, או כוחו של ,,השומר הצעיר״, הרי בכלל , , או כוחו של ״הקיבוץ המאוחד, ,  תקבוצות,

 טמוגות אפשרויות הרבה יותר גדולות (איגגי אומר שהן מתגלות ן יתכן מאד שכות

 ההתגלות כיום הזה בגושים הוא יותר גדול מאשר בהסתדרות! כוה ההתגלות של

 כשרון היצירה של ההסתדרות נחלש מאד, הוא כבול מאד, אין לו נושאים), — משום

 כד אני בוכה כל כד על המגמות הללו, שהן כובלות את ההסתדרות, מורידות אותה

 בעיני הבדיה, מורידות אותת בעיני ילדיה, תרואים אותה רק כשדודהיאבקות -

 תיאבקות של תוגים שונים, אינטרסים או אידיאות וכדומה.

 ויש לי צויד לומר דבר, שאולי עוד יותר יפגע במישהו. בשנים אלת אולי

 תייתי באיזו מידת שותף לדברים שיצירתם עוררה רוגז, שאופן יצירתם, שיטת

, עודד אי״יאהדה מאורגנת), ,  יצירתם — עודדו אי־אהדה (אמרתי, למשל, ש״עם עובד

 וראיתי סביב מפעלים כאלה הרבה תיאבקויות. אפשר לומר: התיים הציבוריים מלאים

 היאבקויות. טבעי הדבר הזד.. אבל לא ראיתי שאותם הכותות אשר גילו כל כד הדבר.

ם נעשו מ צ ע  אי־רצון מצדם למסעלים בהסתדרות, שלא הניתו את דעתם — שהם ב

 גורמים של יצירות הםתדדותיות.

 אני מוכן להציע שנקת רשימה של מסעלים שהוקמו במשד עשר השנים

 האהרונות, אשר הרחיבו את תהומי ההסתדרות, הגבירו את יכלתה, את המגע שלה

 עם הבדיה, ונשאל מי הקים את המפעלים הללו בכל השטהים — אם אלה אשר יש

 לתם איזת מין מונופולין על ביקורת רעיונית של ההסתדרות, על דרד נכונה בהסתדרות/

 ושתתםתדרות לא נשמעת להם ו אולי מישהו יאמר לי, למשל, איזה תלק יש ל״השומר

, ביצירת איזה ענף השוב בהיי ההסתדרות, איזת מנוף תשוב בתיי התסתדדות —  הצעיר,

 אני לא ראיתי את הדבר הזה, למרות כל תהבדות והאידיאולוגיה המעמדית הנאמנה

 מאד שלהם. אולם יתכן שחבר אחה אדמ כמו יבנאלי, יתכן שהבהיל להסתדרות ב8שן
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 הזמן הזד. שני מפעלים תשובים מאד מנתינת עזרת הדדית ותברות בהסתדרות.

 יכולתי ללכת פינה פינה ולציין התתלות תשובות מאד בתםתדרות, אבל אינני מוצא

 שהדבר הזה דוקא, — שבשבילי הוא נקרא הגשמת הסוציאליזם — נעשה על ידי

 המונופוליםטים הללו לרדיקליזם מעמדי בתםתדרות.

 והנה, קרע זד. — בשבילי זה לא רק שאלד. פשוטה של פרישת מםפר תשוב מאד

 אמנם של הברים, ותברים שבעיני אינם יותר רעים מאשר הברים אהרים, הוא

 בשבילי לא רק קרע של מספר מסוים של הברים, הרואים לעצמם צויד לפרוש מתיי

 המפלגה, מפני שנתגלה להם שהייהס הרותניים ותתברתיים אינם יכולים להסתדר

 בתוכה. אף אילו היה הדבר כד, היה זה ענין רע מאד, עצוב מאד, מדאיג מאד,

 מדאיג בפרט בשביל מפלגת, שתיתה במשד הרבה שנים וגם השיגה משהו, הרבה יותר

י ת  ממה שידוע. לדעתי, הענין יוצא גם מתהום זה, שבמקום מפלגה אתת יש ש

 מפלגות. למשל: היתה פעם בארץ התפלגות מפלגת *פועלי־ציון שמאל״ לשתים:

 למפלגת ״פועלי־ציון שמאל״ של אברמוביץ-יצהקי! ולמפלגת ״פועלי־ציון שמאל״

 של ארם־ניר-זרובבל. אינני הושב שתנועת הפועלים נזדעזעה בגלל זה, ואינני הושב

 שהיא נעשתה מאושרת מאד כאשר שמעד. ששתיהן שוב נתאתדו, או כאשר שמעה

 עכשיו שהוקמה תזית השמאל או איהוד השמאל. אין לי רושם שפועלי ארץ-ישראל

 הוקירו מאד את הדבר הזה ש״השומר הצעיר״ ו״םועלי-ציון שמאל״ הגיעו לידי

 הסכם על הלוקת מנדטים. הרי זה איתור! לא שמעני איד גתאתדו התפיסה של מדמה

 דדלאומית של ,,השומר הצעיר״ והתפיסה של ״פועלי-ציוך, של מדינה יהודית-

 סוציאליסטית. לא שמענו. וזה לא נעשה מאורע בתיי תנועת הפועלים, ודאי לא בחיי

 העם היהודי. אבל איתוד ,,הפועל תצעיר״ עם ״אתדות-העבודה״ שנעשה בשעתו, איהוד

 זה נעשת מאורע תיםטורי, אולי יותר משאנהנו יודעים.

 אני הושב, למשל, שגורל המדיניות הציונית במשד שלוערעשרה שנה

 תאתדונות נקבע במידה גדולה מאד על ידי אותו רגע שאיתד את ,,הפועל הצעיר״

 ו״אתדות־העבודה״. ואני הושב שהרבת מאד מעשים נתאפשרו על ידי זת שנכנסה

 רות הדשה בהנהגת התנועה הציונית. אינני יכול עכשיו למנות פת כל מיני ענינים.

 אבל מי שירצד. ללמוד את הדברים הללו יכיר שכל האופי של ההנהגד. הציונית

 נשתנה על ידי האיהוד הזד. של שתי מפלגות קטנות אלו — ״אהדות־העבודד.״

 ו״הפועל הצעיר״« הוא קבע דבר־מה בהיסטוריה של הציונות, לא רק בהיסטוריה

 של ההסתדרות ושל תנועת הפועלים בארץ.
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 והבה, ממש כשם שהאיחוד הגדול הזד. של ״הפועל הצעיר״ ו״אתדות־העבודה״

 בעשה בקודת־מוצא ומבוף, קודם כל בשביל התבועה הציוגית-הםוציאליםטית בגולה

 לכל זרמיה, ואחר כך בשביל הציובות כולה ובשביל המדיביות שלה, אולי גם בשביל

 ההתישבות שלד. (אילו, למשל, הקדים האיחוד בשתים־עשרה שבח אבי חושב שכל

 ענין ההתישבות היה אחר « אבי הושב שאבחבו איבדבו את ןגמדתבו המכוובת בהתישבות

 בתקופת ה״םאקריזם״, ויתכן שעכשיו סאקר בוכה על הדבר הזה. אז עמדה תבועת

 הפועלים ליצור מכשיר מבהל את ההתישבות מבהיבה משקית ומבהיבה מדעית, עם

 הבהלה השובה מאד. הפםדבו אותו, לדעתי, מפבי שלידידי תבועת הפועלים אז לא

 היתה השפעה בציובות. ומד, שהפםדבו באותה שבה לא תיקבו עד עכשיו. ויתכן שכל

 תולדות תגועת הפועלים בארץ, גם של ״השומר הצעיר״ וגם של ,גדוד־העבודה״,

 היו אתרות, אילו קם אז בפתת־תקוה איהוד של פועלי ארץ־ישראל) — ככה, לדעתי,

 קרע זה ביביגו, או פרישה זו (מפלגת פועלי ארץ-ישראל יש בה שמוגודעשר אלף

ת ו ג כ  הברים, ואומרים ששליש מהם פרש), זה פצע עמוק מאה שכרוכות בו ם

. םפבי שמפלגת פועלי ארץ-ישדאל זוהי התבועה היהידה בכל העם ת ו מ ו צ  ע

 היהודי — ה ת ב ו ע ה ה י ת י ד ה אשר למעשה לקתה על עצמה את ה א ה ר י ו ת

ו ב י, בשטתו הכלכלי ובשפתו הפוליטי. ועם כל ל ד.צ י ע פ מ ל ת ה ה  ל ה ב

 הפגמים שאבי בעצמי מובה במפעל זה ובהבהגה שלו הכלכלית והפוליטית (אני לגמרי

 לא סניגור מושבע לא להבהגד. המדיבית שלבו ולא להבהגה ההתישבותית שלבו, והייתי

 שמת מאד לו בגמר כל העבין של היום — והייתי אז אני מקבל את התפקיד של מבקר,

 אבל לא בתור םיעת), קרע זד. מביא לידי שברון את תכותות המעטים בעם ישראל,

 אשר גיבשו בםיון הלוצי־התישבותי של ארבעים שבה וריכזו בידיהם אמון גדול גם

 של תבועת תפועלים וגם של תלקיס גדולים אתרים בעם היהודי.

 וזה רכוש יקר לכל תבועה ן אמובם של המובים — זה דבר יקר מאד. כמובן,

 אמון כזה אם אין לו הצדקה — מוכרת להתבטל. ואף אם יש צירוף של כושר יצירה,

 של תנופת יצירה, של נאמנות לעבין, אם הסרה לזה באמבות המובים — איבם יכולים

 להיות פוריים ביותר. ואנתנו, במשך שנים רבות, בעמל שנים רבות, יצרנו מץ צירוף

ה מסוים, שהלד ועלה ויכול היה עוד לעלות הרבה, ושל ר י צ ה גם של כ ו ה י  מ

ם גדול שהלד ועלה (אפשר היה י נ ו מ ן ה ו מ , וגם של א ה ר י צ  נ ם י ו ן של י

 כפעם בפעם לתתנפל על מפא״י, לתקוף אותה — בתינת תצים ששולתיס תמיד להזק,

 למי שעומד בראש. אבל כשהגיע רגע מכריע — נוכתנו שיש אלית אמון גדול). והנה
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 עכשיו אנחנו עומדים בבזבוז עצום של הרכוש הזה. כל המאמץ שבזה שהוא מקטין

 ערך חשוב מאד לנו ומגלה בו פגמים, הוא כאילו מעלה את עצמו — אני ח1שש שהוא

. כשאדם קורא, למשל, בספרות־ ו מ צ ע  נוטל אמון לא רק מאחרים, אלא גם מ

 הבתירות של עכשיו על איזה מעשה־תעתועים של פלוני פקיד או עסקן או מישהו

 אתר, אינו יודע אם זה אמת או לא. אבל הוא יכול לחשוב שעצם הדבר שיש תבר

ר ענץ כזת, מוכית שהענין מתקבל על הדעת! ומדוע לא יתשוב שזת יכול פ ס מ  ה

 לקרות אצל המספר עצמו ז מנין הבטהון ז

 המסלגה, שהושכרה שבד עמוק מאד, העיזה ברגע של סכנה גדולה לעצמה,

 לציונות, לקרוא לסועלים בלתי־מפלגתיים לתתאהד סביבה. והיא נענתה בהתלהבות

 עצומת יוצאת מן הכלל בתולדות תנועתנו על ידי אלפים רבים. תופעה שלכאורה

 כל פועל, כל סוציאליסט היה צריד לשמות לה. ואני ראיתי שכותבים על זת עקיצות,

 בלעג, בביטול. אבל אין מסתפקים בזה ורואים צורך גם לספר שפלוני, למשל, לא בא

 למפלגת פועלי ארץ-ישראל מתור הכרת, או מתיר תברות, או מתור איזת דגש של

, מפני ד ב  סולידריות, או מתוך תדדת לציונות, ולתוכית שהוא בא מפני שתוא ע

 שהוא פותד מפני מזכיר האגודה שלו וכדומה. בלי זת אי אסשר לנתל ויכות אצלנו.

. זהו פועל אתד שכותב מכתב ״ ם ו נ א  קראתי מכתב כזד. תתום בשם תשוב מאד: ״

 למערכת, בעילום שם, ומספר לנו כיצד מישהו תכרית אותו לתתום. מכאן מובן שאם

 עד עכשיו ישנס כבר חמישדדעשר אלף איש שחתמו (היום יש שמועד. על עוד כמד.

 אלפים) — זאת אומדת, שכל תמישה־עשר—עשרים אלף חברים אלה הם כולם

! וכל ההופעה הזאת היא לא תופעת ציבורית, ם י ד ב ע ו ש , כולם מ ם י נ  פ ת ד

 שיש לד. תשיבות מסוימת גם למתנגד, גם למתנגד תעומד בקצת תכי אתרון — לא!

 אלא זד. מעשת ידד. של מין פ ק י ד ו ת כזאת דיקטטורית ומדכאה ומנצלת ומשתמשת

ד ו ב ת את פועלי אדץ-ישראל! כ י ר כ  בשלטון ובכל מיני אמצעי כפיה, כדי ל ת

 לפועלי אדץ-ישראל! ואיש גיבור זה, שמגלה את ה״פשע״, שמוקיע אותו ברבים —

 אינו יכול לגלות את שמו לאותת מערכת. ותמעדכת של אותו עתון, שכל כד רואה

 לעצמו תפקיד לחילחם נגד שחיתות וגגד קורופציה, יכולה לסרסם מכתב כזת, בלי

 לדעת מי האיש הזד. שכתבו. האם דרושה עדות יותר מזעזעת לסד. יכול לחגיע ויכות

 ציבורי אצלנו ז

 במשד כל שנות קיומד. של תנועת הפועלים בארץ-ישראל עוד לא היד. כמאורע

, שתיום אפשר ה כ ו  ה ז ה. בזמן שהמפלגה כל כד הוכתה ויתכן שגם מתר תתיר. מ
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 כל כד להשתהרר ממנה, לכאורה, ושמותר לדרוך עלית, להתכחש לה אפילו,

 במצב זה שיפה מאד, לכאורה, לעמוד מבהוץ, — ברגע זה באים ומצטרפים למפלגה

 איש אתרי איש, מפעל אתרי מפעל, אלפים אתרי אלפים, זקנים ונערים.

 אני, למשל, מכיר ביניהם אנשים שהם עשרות שנים בארץ, ואנשים בלתי•

 מפלגתיים, בעלי ביקורת גדולה מאד על ההסתדרות, אשר במשד שנים רבות התרתקו

 ממנת בגלל ניגודי השקפות עם המפלגה, ושום לחץ לא היה משפיע עליהם. ואבי

 רואה שברגע זה תם באים ונותנים את שמותיהם. או, למשל, נוער במשקים, שגדלו

 באוירת מסוימת, אשד לא תיתה בת ערות גדולה למפלגה, ברגע זה הם רושמים את

 עצמם במשמרת הצעירה של מפלגת פועלי ארץ־ישראל.

ע ר ו א  האביט על זה כעל מאורע סתם, אפילו אם אתנגד לזה ז הדי זה מ

, מאורע עצום. ואם אנהנו נהיה ראויים לו ולא נתן לו שיתבזבז, אם יהיה ר י ב  כ

 מלוות תברות, עבודת תינוכית גדולת, רצון לתעלות אנשים הדשים להיים ציבוריים׳

 לתפקידים ציבוריים, אם יהיה מלוות יצירת מסעלים הדשים — האומנם לא יהית

 הדבר הזה נ ק ו ד ת ־ מ פ נ ת לצד ד מ ו ק ר ט י ז צ י ת של תנועת תפועלים בארץ,

 שיש בה יסוד יותר מהפכני ויותר תשוב מאשר הדמוקרטיה הפורמלית, לצד

ה הגלומות באותן ר י צ י ת ה ו י ו ר ש פ  א ק ט י ב י ז צ י ה של האדם, לצד גילוי א

 שתי רבבות של פועלים ז

 אין אנו ברגע זת עומדים במצב של תנועה בהצלתת, כמו במקרים רבים שהיינו

 קרובים להצלתות גדולות ואיכזבנו. בשנים אלת ראיתי הרבת מצבים שעמדנו בהם

 לסבי איהודים, והאיהודים בדהו לכמה וכמה שבים. ראיתי אבשים אשר התהנכו על

 איתוד, אשר ראו את עצמם כבושאי איחוד, וכשבא הרגע המכריע — פשטו את הרגל.

 יכולתי בעבין זה להביא לכם רשימה גדולת של שיבוייס כאלה — איד אבשים עברו

 מאיתור ללא-איהוד. משום כד אינגי יכול לדבר על זה כמי שבא ואומר: השגבו את

 הדבר. לא, דרושה עוד עבודת מרובת של שנים, כדי שרכוש עצום זה לא ילד לאיבוד.

ה להתעורר ז כ  והרי זה מאורע יוצא מן הכלל. בזמן כזה, ציבור כזה יכול כ

, טובת״הנאה איזו שהיא? האם זה מבטית לו יותר הצלחות  מה, יש לו בזת מת

 מקצועיות ? והלא ישנם מונופוליםטים אהרים של הצלתות מקצועיות. הלא כל ההישגים

. ואם בזמן ,  המקצועיים הגדולים של תנועת הפועלים שייכים כנראה ל״חזית השמאל,

 כזת באים עשרות אלסי פועלים לאותה מפלגה שמונים בה כל כד הרבה תטאים, שאין

 בה מתום - זו תופעת שאינני מכיר דוגמתה בשום תנועת פועלים 1
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י צדדים שמענינים אותי ברגע זה יותר מהכל: עצם נ  תקרע בעיני יש בו ש

, שהוא הראה שהישגים ארגוניים של ת י ש ו נ  הדבר שהוא נתאפשר מ ב ה י נ ה א

 תנועת הפועלים, ולא אדגוגיים בלבד, הישגים רעיוניים, תיניד של עשרות שנים —

 ברגע ידוע אינם יכולים לעמוד בנםיון מפני איזה דבר, שהוא בשבילי עיור, שאני

 אינני יודע אותו(ואשמת מאד אם אשמע הסברה מה היה הדבר ההיסטורי הזה — לא

 מה היה בין שקולניק ובין גלילי במשא־ומתן שלהם על ועידה בעוד שלושה תרשים

ן הדבר הזה). עצם הדבר שזה כ ו  או בעוד שנה ושלושה חדשים, כי אם מה היה ת

 אפשרי, אפילו אם נתגבר על כך בקרוב, הוא באמת אזהרה איומה לנו, המעוררת את

 השאלה אם התינוך שלנו לשלמות ולאתדות הוא תינוך מספיק.

. אילו באו י נ ו י ע ד ־ י ג ו ל ו א י ד י א א  עצם הדבר שהקרע בא על בסים ל

 פתאום הברים, מתור איזו סיטואציה עולמית חדשח, ואמרו: אנחנו נפרדים בדרכים,

 אנתנו רואים לסנינו איזו שהיא דיר שאנו מאמינים שממנה נסתת לנו פתרון לשאלה

 תיתודית, או נפתח לנו משען בטות למדיניות תציונית בארץ־ישראל, ובגלל זת אנתנו

 נפרדים מכם — הייתי יכול על זה לבכות הרבה, אבל הייתי אומד: זח מקור רעיוני

 רציני, ואם איננו יכולים להתגבר על הניגודים של התסיסות הללו — אין בזה שפלות,

 אץ בזה עלבון. כלום אני יכול לטעון, למשל, על הניגוד בין מרטוב ולנין כעל ניגוד

 מעליב מבהינה אגושית ? זת באמת גיגוד של תסיסות עולמיות. אבל כל אלה מנשאי

 הניגודים שלנו, כל אלה מנשאי הפילוגים שלנו — אין להם פות להביא רעיונות כאלה

ת ו פ ם ו  (אינני אומר שלא יביאו בעוד הצי שנה, בעוד שנה. תדבדים יתפתתו, י

 ניגודים — גם אידיאולוגיים, גם עקרוניים).

 לו עמדת לפנינו באמת שאלה של הלוקה — לא כמו שמביימים אותה עכשיו

י על ט ר ק נ ו  ואומרים שענץ ״בילטמור״ חוא כםות־עינים לחלוקה, אלא ויכות ק

 הלוקה — יתכן שהיינו צריכים להיפרד זה מזה, אז היו אולי נוצרים בינינו חבדלים
 ד

 כאלה שהיינו צריכים להיפרד זה מזה. הייתי יכול לבכות על הדבר הזה, אבל הייתי

 מרכין את תראש. אמנם, דאיתי שבויכוהים גדולים כאלה גילינו תמיד כולנו אתריות

 גדולה מאד. בזמן הקונגרס של ציריד, בזמן הויכוה הגדול על הלוקה — והדי זה היד!

 ויכות נוקב עד תהומות הנפש — כלום לא נסגמה אז תברותנו ? אבל גברה תאתדיות

ה להתפלג על הענץ הזה — ר כ  בעד הציונות, בעד תנועתנו. אמרגו: כל עוד אין ה

 אנהנו לא נפלג. והתנהגה ניצלה.

 אבל הפילוג עכשיו בא גם לאחר שנים אחדות של ע ר ע ו ר היי המפלגה —
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 ערעור היי המפלגה לא במובן המקובל, במובן הפרת משמעת המפלגה, אלא במובן

. ו נ ל ה ש ר ב ח ת ה ו ד ו ס ו י ר ע ר ע ת  אהד לגמרי: נ

 תברת פועלים, ככל הברה, יש לד. חוקים מסוימים, אתיקה מסוימת, יהםים

 מסוימים, שבתתומם אתה מתנכת, אתה נאבק. למשל: בשבילי הזעזוע הגדול ביותר

, היתה הכרה  מבתינד. תברתית־ציבורית היתד. ועידת כפד־ויתקין. אם לתבדים מסיעת ב

 שאותם ההבדים שנשפטו על ידי משפט עליון של המפלגד. — נשפטו שלא בצדק, יכול

 אני לתבין את הדבר הזה. כשלעצמי יש לי אמון לתברים כפריץ נפתלי או כברוך

 אייזנשטט. אבל אני יכול להבין שתברים טובים ביותר, אנשים הגונים מאד, עלולים

 לטעות במשפט. בעצמי הייתי ?ד למשפט-חברים בתסתדרות, בענינים שלגמרי לא

 ענינו את הציבור, אותי הם ענינו, ואני התקוממתי בכל לבי נגד השופטים — ראיתי

 שהם לא מבינים את הענין, שהם שופטים לא בצדק. זד. דבר שיכול לקרות בכל חברה,

ה של התקוממות: אפשר להתקומם על ידי ר ו  ומותר נגדו להתקומם. אבל יש צ

 אפלציה, על ידי ערעור משפטי בםני אינסטנציה עליונה, על ידי פניה לדעודהקהל,

 על ידי גילוי הענינים. אבל אם באים ואומרים לועידת המסלגת: אתם אינכם רשאים

 לשפוט את התברים, ולא נתן לכם שתשפטו את ההברים הללו, ויש לנו שוט גגדכם —

ט על ידי פ ש  אנתנו נעזוב את הועידה, הדי פירוש הדבר שאפשר לערער על מ

ה — זה היה בשבילי זעזוע הדבר. יותר גדול מאשר כל מיני ר ב ה  ערעור היי ה

 תשבונות אידיאולוגיים או תנועתיים בתור המפלגה. אם הדבר הזד. מתערער בין קבוצת

 הברים — זה אולי לא כל כך טרגי, אולי זת גם מוצדק. אינני שולל כל אלימות. אדם

ת נ ג ר ו א ה מ ר ב  שתוא פעם נותן מכת־לחי איננו געשה על ידי כד אלים. אבל אס ה

 מהליסה להשתמש באמצעים של אלימות — הדי זה משנה את תיםוד של תיי התבדה.

. כאילו לא היו לה אלף אמצעים ה מ צ ע , תטאה ל  אץ כלל לשער עד מד. סיעת ב

 להשפיע, גם בכפר־ויתקץ וגם במועצת ירושלים (כאשד כל הארץ תיכתה למוצא

 טוב, והבדים גילו שם הרבה אמון והרבה דותב תסיסה ודותב דעת, ואנשים כמו

 שפריגצק, כמו שקולניק, כמו בךגוריון, הציעו הצעות מקוריות מאה הצעות מרתיקות

 לכת מאד), בדרכים של הברד. מאורגנת, שהיו מעלים, לדעתי, לאין ערוד את כל ערכה

, לשפטה מדוע סטאה לעצמה במשד  וכל בוהה במסלגה. אבל אינני שוסט לסיעה ב

 השנים הללו, שאסילו מתור השקסותיה היא ומתוד אותם הענינים אשד היא חושבת

ק ה י א ת  שהיא מגינה עליהם היתה צריכת, לדעתי, לנהוג אחרת. אבל מבהינת ת

, לא הםת8סה 601811  הפשוטה של חיי חברד״ בכל ויכוח שהיה ני1י1ו« סיגה ב
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 דמוקרטיים. היא לחמת נגדנו בשוט של אלימות, בשוט של דריסת חברה, בשוט של

 אובםטרוקציוניזם — בכל מיני אמצעים, שמזכירים לי מפלגות שונות אופוזיציוביות,

 בפרלמנטים ידועים, אשר לא קיוו כלל להגיע פעם לשלטון, או להיות שותפים לשלטון,

 ורק הסצו להדום את מוסדות ההברה.

ך ר  הדבר שויכות, נאמד שתוא ויכות רעיוני, או כמו שאומרים, ויכוה של ד

 יכול היד, לתגיע אצלנו לשימוש באמצעים כאלת — זת בעיני יותר מסוכן מאשר הקרע

 עצמו. מפגי שאם לכד חגענו — אז כל מד, שעשינו, וכל כוחנו בציונות וכל כותנו

 בישוב, נמצא, לדעתי, בסכנה איומח.

 אץ לנו שלטון סיסי, ואינני יודע מ ת י יהיה לנו שלטון פיסי, ואנחנו יכולים

 לבנות את היינו דק על ידי זה שאנו מכירים בתברת בגורמים תבדתיים — לא רק

, מת1ד הכרה שאהדת אי אסשר לקיים ן ו צ  מתור הכרה, מתור כפיה, אלא מתוך ר

 תברת, ומתיר נכונות מסוימת לויתורים. ואנחנו כשרוננו לויתורים לשם קיום חחברה

 חוא קטן מאד, חוא דורש עוד חרבח טיפוח. ואמון תעם לא ינתן לנו אם לא נגלה את

 הכשרון חזח. לכל חפתות בתור עצמנו אנחנו צריכים לשמש דוגמח בענץ זח. אבל אם

 אצלנו, אצל הכוה היותר מאורגן והיותר בונת תברת, יכול ויכות לתביא לפתרון כזה

 ולדרד כזאת, לגילוי כזד, — סבורני שמצב זת, אם לא גתגבר עליו, עלול לשמש מניע

 שלילי מאד בתנועה הציונית של ימינו.

 ועוד משהו: כשאנשים באים אלינו וגורמים לנו מלתמות פנימיות, ודאי

 עושים זאת מתור יושר, מתור הכרה שזו דרד מובילה למשהו טוב. אבל יש דברים

 שאנהנו גם רשאים לשאול. ואם אומרים לנו שכל הפילוג הזד, וכל מת שקשור עמו —

 גם הכלימה, גם ההסםדים המעשיים, גם ההסםד הפוליטי היהודי הכללי בענץ זה, גם

, ר ב ע  ההסםד בעיני תנועת תפועלים היהודית, נאמר באמריקה — שכל זה אינו אלא מ

 ושכל זד, צריד לתםתיים בענין חיובי, בענין של איחוד (ואני אדם שהיה רוצה שיתיר,

 כך) — הלא רשאים אנו להבץ א י ך יהיה הדבר הזה. לא די לומד שאנתנו מאמינים

 שכל זה רק ענץ של חזיון עובר. אי אסשר על צרות גדולות להכריז בשמתה

 ובתגיגיות שאינן אלא הזיון עובר.

 קראתי, למשל, רשימות של תבדים צעירים, מאלד, שנתפלגו מאתנו, שהם

 מדברים עכשיו כמו מתיר שמחד, גדולת, מתוך שחדור נפשי גדול. אני מאמין להם.

 אבל זח רק אומר לי, שכנראח ״דוכאו״ במשד שנים רבות, שחיותם אתנו יחד לא היח

. . ! ד ו ח י א  נוח להם — חיח מחנק, חיה כלא... מעכשיו ישנת שמחה. וכל זה מכילן ל
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 האס אנחנו, כל הציבור שלנו, גס אותם עשרים אלף בלתי־מםלגתיים שתצסרסו אלינו

 עכשיו, — האומנם מותר לנו לשאול: אולי תראו גם לנו את הדרד הזאת לאיחוד ז אני

 גם כן רוצה להבין — אםשר שלא אתנגד כלל: האומנם הדרך הזאת של העמקת כל

 מיני ניגודים שלנו וחלוקת כל מיני ניגודים על פי הקו של סיעות, גם זו שלב לאיהוד ז

 האם אץ ציבור הפועלים דשאי לשאול במקרה זה׳ איד יבוא איחוד זח, מה

 הדרכים המובילות אליו ז

 אינני יודע אם העצמאות המעמדית שלנו מניהה את דעת הדורשים עצמאות

 מעמדית. אבל אצלנו, בתור תעצמאות המעמדית, נוצרה עצמאות אתדת לגמרי —

 עצמאות של כל מיגי גופים שונים, אשר שללת את האפשרות שתנועת הפועלים בארץ

 תהיה עצמאית, שתוכל ברגעים ידועים לעשות ניתותים, לתיפסר ממתלות, לסתור

 שאלות.

 בקשר לזה אגע עוד בשאלת אתת, שעכשיו אינני רוצה להרהיב עליה את

 הדיבור, מפני שתיא יותר מדי גדולה והשובה — שאלת אפית ודמותה של עצמאות

 הפועל בחתישבות. אנחנו, כידוע, הלא איננו מחשיבים כלל את חחטיבות הללו, את

 פעולתן, שתיא הםתדרותית, שתיא יוצרת, שהיא ביטוי של כוח פועלים, או כמו

. הלא ידוע ם ד ק א ב א  שאמר חבר אתר: שאנתנו רוצים להסוד את ההתישבות ל

 באיזו מידה אנשים כמוני עינם צדה במפעלים ההתישבותיים, בגופים חתתישבותיים,

 בסרם שהגופים עשו דברים כל כד השובים.

 אינני מוכן עכשיו לספר היסטוריה של הרבה מאד דברים מענינים בהסתדרות,

ם אותם. אומר רק משל אחד: אנחנו חיים י ח י כ ש  שאנחנו שוכחים אותם׳ או מ

 בתקופה של מלחמה, וכולנו היום יודעים ערד צבא, ואנחנו כולנו איננו פאציסיםםים,

 ואנחנו יודעים את הצויד בכוח צבאי. אבל שערו בנפשכם שמחר יתברר כי חסיבות

, או גס ב י ו א ־ להשתמש בנשק נגד ה  צבאיות מסוימות, שיש לתן תסקיד מסוים ־

ן בנשק למםרות ידועות — יצאו קצת מתהומיהן, כמו שזה קרה בעולם לפני מ א  ל

 המלהמה תקודמת ולאהריה, ויאמרו: יש לנו קצת נשק — אנתנו רוצים לסדר את

. ואדם יבוא ויאמר: לא, דבותי, אתם לא בשביל זה קמתם, אלה ה נ י ד מ  עניני ה

ת א ת ר ת — אלה דברים ששייכים לפרלמנם, לממשלה ו כ מ ס  דברים ששייכים ל

8  נבחרת. ואתם נבתרתס בתור צבא. אמנם בעיני העם אתם חשובים מאה יזמחגו יוחי
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 כולנו מה זה מדים. אבל ראו, רבותי, אתם יצאתם מתחומיכם: במקום לעשות מה

 שאתם צריכים לעשות, את הדברים שאתם נועדתס להם, — אתם לוקהים לעצמכם
 סמכויות אהדות לגמרי, שהעם כלל לא התכוון לתת לכם. אין העם מתכוון למסור
א צבא, נ ו  לאנשי צבא או לשכבות צבאיות סמכויות פוליטיות. יאמרו: אדם זה ש

 אדם זה אינו מבין שצבא לא יכול להיות ד ק צבא.

 אני אומר: ההטיבות ההתישבותיות — הן ענין גדול ותשוב מאה ואין עיני

 צרה כלל בהטיבות התתישבותיות. ומגוחד הדבר שאני צריך כאילו להתנצל כאן, אבל

 אני אומד: יש סמכויות מסוימות, יש תסקירים מסוימים לחטיבות ההתישבותיות.

 הויכוהים אצלנו בענין זה התחילו לא מהיום. והיה זמן שחברים רבים, שחם עתה

, היו אתי כאשר הגוף הראשון, שהיה חשוב מאד בתור גוף התישבותי, בעל  בסיעה ב,

 תנוסה עצומה בזמן הראשון — ״גדוד־העבודה״ — התתלנו להרגיש בו שהוא יוצא

 מתהומיו, שהוא לוקח לו סמכויות אחדות לגבי חבריו הוא, שהוא לא רואה צורך

 בהתערבות ,,תיצונית״ של הועד הפועל של ההסתדרות בעניניו. דובר פה על תשיבות

 ״םולל־בונח״, אבל הראשון שלא רצה בהשיבות ״םולל-בונה״, שראה ב״םולל־בונה״

 מתחרה בו, היה ״גדוד־חעבודח״. זו היתה ההתנגשות הראשונה שלנו עם חטיבה

ת וכמעומדת ו ר ד ת ס ה ת ה ח י ל ש  התישבותית, אשר במקום לראות את עצמח כ

 לרשותה של ההסתדרות וכנתונה בתחומים מסוימים מקובלים על כולנו — ראתה

, כהתערבות בלתי דצוית, וראתת לעצמה ה ע י ג פ  את ההתערבות של תתםתדרות כ

 סמכויות שונות.

 היתה זו הפעם הראשונה שנתקלתי בפרובלימה כזאת. אבל אהד כך נתקלתי בה

 פעם שניה: לסני עשרים שנה מגיד היה כינוס של קיבוצי ״השומר הצעיר״
 הראשונים, בזמן שעדיין לא היו להם אתה עמדות רעיוניות ברורות (אז עדיין היתה

 להם ;גמדה, שמפני ש״אחדות־העבודה״ היא מרכםיםטית אי אסשר להם להיכנס

 ל״אתדוודהעבודה״). ובאותו כינוס דנו על הצויד שהקיבוצים הצעירים יהוו גם

 קולקטיבים רעיוניים. ואני אז שוב הזתרתי אותם מפני התפתתות כזאת ואמרתי: זת

 יוצא מתהום התפקידים של התטיבות ההתישבותיות. עצם פדטנזיה כזאת, שגוף משקי

ת ת ת ב ר בתור המשק. ו י ו כ ז  יהווה קולקטיב רעיוני — זו בעיני סתירה עצומה ל
 מפני שאם המשק מטיל על ההבר לא רק הובות משקיות ותובות תברתיות, כי אם
, הובות ת ו י נ ו פ צ  רוצה להטיל עליו (בכותו של המשק ותקיבוץ) תובות מ

 רעיוניות — הדיי לדעתי. חוא פוגע בזכויות חאישיות של החבר בתור המשק. כי
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 אינני מאמין שיכולה להיות לאודר ימים יצירת קיבוצית אמיתית, יצירה משקית

 אמיתית, אם אין לתבר זכות גמורה, הופש גמור, להיבדל מחבריו בדיד מתשבתו.

ת של המפעל ו נ ו ש א  ובכן, יציאה מהתחומים ראינו כבר בשנים ת ר

 ד״תתישבותי. עוד יותר: לא הייתי אז היהידי שהתקוממתי כל כד נגד הדבר הזה. אתי

 היו אותם התברים שיסדו את ,,הקיבוץ חמאוחד״, על כל פנים בתקופת יסודו של

 ״הקיבוץ חמאוחד״, שעכשיו לגמרי נשכחה. ההתקוממות נגד יציאה מהתתומים של

 המפעל ההתישבותי לתתומים אתרים, ההתקוממות נגד ח פ ו ל י ט י ז צ י ה של ״גדוד•

ת בהיי הקיבוץ, י נ ו י ע ת ר ו י ב י ט ק ל ו  העבודה״, ההתנגדות לענין של ק

 ההתנגדות העקרונית לשלילת סמכות ההסתדרות בעניני המפעל הקיבוצי — אלה היו

 הקנינים הרוהניים של מיםדי ״הקיבוץ המאותר״ בשעתם.

 אין לסני ברגע זה התעודות הראשונות של ״הקיבה המאוהד״, אבל לי נדמה

, מדות התםתדרות, של עמידה לרשות המעמד כולו, ל ל כ ת ה ו ר  שהענין של מ

 הענץ הזה שהמפעל הקיבוצי אינו מתימר לעמוד מעל למעמד, לראות את עצמו תשוב

, כנענה לתביעות ד מ ע מ ש ה מ ש  יותר מהמעמד, כי אם רואה את עצמו כ

 הד״םתדרות — אלה היו העקרונות ההינוכיים הראשונים של ״הקיבוץ המאותד״. לא

 פל כד הרבה נשאר מהם עכשיו.

 אני רואה תבריס צעירים המקבלים בסשםות כאילו ישנם במסלגת פועלי ארץ•

 ישראל אנשים שעינם צרה בעצם התפתתות הגושים התתישבותיים. נכון שיש לנו

 כמה וכמה מושגים על התפתתותם של הגושים ועל עתידם. ואנהנו, למשל, איננו

 מקבלים את הדעה הזאת שאותם ההבדלים שהיו בתנועה הקבוצתית לפני עשרים שנה

 נשארו גם כיום. וכשאני, למשל, שומע עכשיו מדברים על ענין של תקלאות ותרושת

 יתד כעל מונופולין של גוף אתר מסוים — אני קצת משתומם, מפני שבינתים התפתתו

 הרבה מושגים, ויש הרבה מושגים שקודם לא היו ובאו רק אתר כד.

 הרעיון האפיקורםי הזה שאני מאמין בו הוא, שמםגדת משותפת לכל התנועה

 הקיבוצית היא לטובת המפעל הקיבוצי עצמו, לטובת התנופה הגדולה הקיבוצית, לטובת

 חבר הקיבוץ (אילו הגענו לתנועת מאותרת היה התבר נעשת יותר בךתודין, היה נפגש

 עם הברים אהדים, היתה מתשבתו מתעשרת)! מי שמאמץ כמוני, שהתגברות על

 מתיצות, אסילו מתיצות שיש להן הצדקה היסטורית, מעשירת את האדם, מאפשרת

 לו יותר לראות הבר באדם שעמד קודם מעבד למהיצה — הוא איננו יכול לקבל את

ה ת . אינני מקבל את ה ה ר ו ג  חדעח שחיצירח הקיבוצית היא ענץ של ם ם ג ר ת ס
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 שכל מסגרת םגורה ארגונית יכולה להועיל ויכולה להיטיב. הרבה דברים גדולים שנעשו

 בתנועה הקיבוצית לא היו נעשים אילו היו נשארות קבוצות קבוצות לבדד. עוד לפני

 עשרות שנים תיו לי בענין זת ויכותים בתנועה הקיבוצית, ואף ערכתי את הקובץ

 ״הקבוצה״, שהית מכולן ליצור את ההבנה לכד שהקבוצת לא תתקיים אם תישאר ״עם

, כדי ת י ד ד ה ה ע ל ס  לבדד ישכון״! שהתנועת הקבוצתית צריכה להגיע לידי ה

 לתגיע ליצירות יותר גדולות.

 המהשבת שלנצת־נצתים נקבעו מסגרות, ואסור — הלילת ותם — לסגוע בהן,

 אסור למזג אותן, אסור לשתף אותן, מפני שרק מסגרת כזאת מבטיתת את קיומה של

 אשדוודיעקב! מפני שישנה רק אותה מסגרת מסוימת עם אותה מזכירות מסוימת,

 ו ב ה תלוי המשק הגדול ובת תלוי הרצון להקים משקים גדולים ולד״רתיב אותם, אפילו

 יותר מהמשקים הקיימים עכשיו! וכי כל ה ד ת ב ת ג ב ו ל ו ת זהו דבר מסוכן, פוגע

 ברעיון של המשק הגדול, — מתשבת זו אינת מתקבלת על דעתי. אני יותר מדי מאמין

ה ר ב ה ת האוביקטיבי שלו! בצורר לתיות ב ר כ ה ו של המשק הגדול, ב כ ר ע  ב

ת הגוברת לתיות בחבדח גדולח. ואינני חושש, חלילה והם, ל ו כ י , וגם ב ה ל ו ד  ג

 שאס שתי מסגרות יבואו מהד לידי הסכם ותהיינה למסגרת א ה ת — על ידי כד, מה

 שנוצר, והרצון הזה ליצור, הוא ממהר הולד וגוסס.

 זה נושא גדול, אהד הנושאים שעליו יש לי אתכם ויכוה במשד שנים רבות, רבות

 מאד. ותוששני מאד שהתוצאות השליליות אשר תששתי להן לסני כמה וכמה שנים —

 הרבה מהן, לצעדי הרב, נתקיימו במשד השנים האלה. ואם דיברתי אתמול על אותם

 פרוצסים המורים מאד של התרתקות אנושית בינינו (ואין זו רק שאלה פורמלית

ת תברית) — נדמה לי, שהןגמדה הזאת ש ג ר ה  ארגונית — זו שאלה של התרחקות ב

 נגד איהוד התנועה הקיבוצית מילאה בזה תפקיד לגמרי לא קטן.

 בטרם אגש לאותן השאלות היסודיות ששואלים אותנו — אגיד אולי מלה אהת

 כדי למנוע ויכותים מיותרים בענין זה של הקיבוץ ומפלגת פועלי אדץ-ישראל (כלומד,

 ביקורת דרכי הקיבוץ מצד מפלגת פועלי ארץ-ישראל). אולי לא אני תאיש שצריך

 להעיר בענין זת, סוף סוף אני איש תיצוני. אבל אני תושב שצריך פעם אתת לקבוע

ה ב׳. עובדה ע י י ס ד ב ם ת ר ע ת ו א מ ץ ה ו ב י ק ת ה ת א ו ה ז ן ל י א  ש

 היא ש״הקיבוץ המאוהד״ לא התקשר באוסן רשמי מעולם עם מסלגת אתת. היה זמן

 שמפלגת אתת עשתה בשבילו משהו, וגם קיבלה ממנו משתו באוסן הברי. ובינתים

 היתה איזו התפתחות משונה מאד, שהרבה אנשים ראו את ״הקיבה המאוחד״ כזהה עם
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 סיעה. אינני יודע אם סיעת זאת מגמה או לא מגמה — לא כל כד ברור לי הדבר חזה.

 אבל אני סבור שצריד סוף סוף, לאהד מה שקרת, להתרגל למהשבה שהקיבוץ וסיעה

 ב׳ אינם אותו דבר עצמו. אני אומד בזת דבר שהברי הקיבוץ היו צריכים לומר

 לעצמם.

 לתנועח ישנה פורמציח פוליטית הדשה, אהריס קוראים לה מסלגה הדשה. היא

 קיימת גם בחלק ניכר של ,,הקיבוץ המאוחד״, אבל אין לזהות אותח עם ,,הקיבוץ

 המאוחד״. ואם יש חלק גדול של חברים ב״קיבוץ חמאוחד״ שמזחזים עם השקםותי

 אני, עם רעיון איחוד חתנועח חקיבוצית — אינני יודע אם ינטלו על ידי זח זכויותיחם

 ב״קיבוץ הםאוהד״, אם הם על ידי זד. פתות בונים משק, פתות בונים חברה. על כל

 פנים, מותר סוף סוף להדול מן תמהשבה הזאת, שמי שהושב כ מ ו נ י על איהוד התנועה

. אינני ץ ו ב י ק ש ה י ר א ו ת ו ב מ צ ת ע ל א ס  הקיבוצית הוא על ידי זה פ ו

 הושב שאפשר להכריז על שלושים או ארבעים אהוז של הברי הקיבוץ (או כמה

 שיהיו), אשר יש להם השקסות מסוג זה על התפתתות הדברים בקיבוץ, כעל הבדים

בת מאשר חברים אתרים.  שהם פתות נאמנים לקי

 אצלנו יש בכלל שיטה מצוינת מאד. אמנם עוד לא הגענו לכד שיכולים לומר

: יש ר ת ו ש י י ת ו ו ח ש פ  לנו: אנחנו לגמרי שונים זה מזה, אבל מה אומרים? י

 פתות ציונות ויותר ציונות, פחות סוציאליזם ויותר סוציאליזם!

 השיטה הזאת נוהה מאד, מפני שהיא פוטרת מהידוש טדםינים. מישהו נוטל

 לעצמו סמכות לתלק ציונים, כמו שמתלקים בביודםםר: לאחד חמישה עם פלוס, ולאתר

 דק המישה עם מינוס. אבל אינני הושב שהבדי הקיבוץ יכולים להשלים עם זה שיש

 הבדי קיבוץ שהם +5 ויש הברי קיבוץ שהם —5. ואני מציע לתדול מן הדיבורים הללו,

 שיש תנועה נאמנה לקיבוץ ויש תנועת שתיא תוטאת לגבי הקיבוץ, דברים מעין מה

 ששמענו כל כד הרבה גם בימי ״גדוד־העבודה״ בכל ענין וענין(אם, חלילה ותם, מסרו

 סלילת כביש ל״םולל־בוגה״ — היה זה פשע גדול והתכהשות ל״גדוד־העבודה״). יש

 ו י כ ו ח, אבל חוא אינו מתחלק בין מי שהוא בעד קיבוץ ובין מי שהוא נגד קיבוץ.

ן י מ  ואשר לשאלות הנוגעות ישר לעניניס שלנו. קודם כל לשאלה של י

ם בתנועת הפועלים בארץ. ז י נ ו י צ ו ל ו ב ר ם ו ז י מ ר ו פ ל ר , ש ל א מ ש  ו

ת בתלוקתה של תנועת פועלי ארץ-ישראל לימין ולשמאל ? ו ש מ  הישנה איזו מ

 לא תמיד כותבים את זה בפרוגרמות, אבל בין הילדים ובין הנוער מרבדים על זה הדבח

 מאד. ומה ענין רסורמיזם ורבולוציוניזם בתנועת פועלי ארץ-ישראל ז נזמן האחרון
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 נזרק הדבר הזד. גס בספרות של סיעת ב׳: יש תלק בתנועת הפועלים שהוא רפורמי

 ויש חלק רבולוציוני. אולי נשאל פעם את עצמנו מה פירוש הדבר הזה ?

 למשל: מהו ״השומר הצעיר7׳ ? האם זו תנועה רפורמיסטית או תנוער. רבולו

 ציונית? הרי אסשר לסקול אותי בעד שאלת כזאת — וכי למי עוד יש פטנט על

 רבולוציוניות אם לא ל״השומד הצעיר״ ? אבל אומר לכם את תאמת: לדעתי, אין אצלנו

 אדם אתר בתור תנועת פועלי ארץ־ישראל, על כל פנים בתוך ההתישבות העובדת, אשד

ו רפורמיסטים! אינני נ ל ו  יכול לתוריד מעצמו את השם ,.רפורמיזם״: כ

ם — הדי, לסי י ל מ  אוסר אם אנהנו ששים לכינוי זה או לא. אבל אם יש ויכות ב

 המקובל בטרמינולוגיה המרכסיסטית, אנתנו, לדעתי, כולנו רסורמיםטים, כולנו.

 אני זוכר שבזמן יצירת ״אהדוודהעבודה״, כאשר נסגשנו עם הברים שונים,

 אשר ראו את עצמם נציגי הסוציאליזם האמיתי, לא כמונו, הם אמרו לנו: מה זאת

 אומרת, מה אתם עושים ? במקום לנהל מלתמודמעמדות בארץ אתם עושים קבוצות,

ם דברים ? והיד. ידוע בכל תםסרות המוציא־ י נ ו  בתור משטר קפיםליםטי זד. אתם ב

 ליםםית המדעית שמי שתולך לבנות תאים קואופרטיביים או סוציאליסטיים בתוך

 המשטר הקפיטליסטי, הוא מוציא את זמנו לבטלה. וזהו הדםורמיזם, אשר במקום

 ללכת ולתגשים את עניני הפועלים על ידי מלחמת־מעמדות, על ידי בריקדות, על ידי

 שביתות וכדומה — הוא הולד ומנםת ליצור איזת מפעלים קונסטרוקטיביים.

 זו היתד. המהשבה תסוציאליםטית במשד עשרות שנים של תנועת הפועלים

 האירופית, תמערבית, תמדעית, לא דק הרבולוציונית מאד מאד, ועל אתת כמה וכמה

 המהשבה של התנועה תקומוניםטית. ואנחנו באנו ועשינו מעשה והוכתנו שלא טעינו.

 אבל הברינו בגולה, המשכילים, היודעים כל דבר — אמרו שאנהנו בעצם מטשטשים

 את הכרתו המעמדית של תפועל, מפני שאנו מעסיקים אותו בדברים כאלה — במקום

 לתעםיק אותו במלחמת־מעמתת, כמו בכל תעולם. וכמובן שכינו אותנו בשם הגנאי

 ״אוטופיסםים״.

 אני אומר את הדברים האלה עכשיו, לאתר שנוצר כל מת שנוצר, לאתר חכות

 העצום שיש לתםתדרות. אבל אמרתי אותם הדברים לפני עשרים ותמש שנת, בזמן

 יסוד ״אתדות־העבודה״. זו תיתה מתשבתה. כל אותו ה״אוטופיזם״, שהברים פה כל כד

 נבהלים ממנו, נאמר כבר על ידי ״אתדות־העבודה״. וניהלו אתנו ויכוחים גדולים בענין

 זה. ואנתנו האמנו באוםופיה זו — לא הגשמנו אותה במאה אהוז, אבל הוכתנו שהיא

 יכולה להיות.
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 לצערנו הרב לא באו כל אותם הכוחות שציפינו להם מהיהדות הרוסית. אילו

 היתד, אז אמיגרציה מרוסיה, ברור לי ש״גדוד־יהעבודת״ לא הית נתדב ככו שנתרב, כי אם

 הית נהסד לכות עצום בארץ, עם כל שגיאותיו. אילו היתת עלית מרוסית פתוהה לארץ-

 ישראל אחרי המהפכה — מובטהני שכל ההיסטוריה שלנו באדץ-ישראל, לא רק

 מבחינת אוכלוםיה ומדינה, גם מבתינת סוציאלית וישובית, היתת אתדת: אילו בא

 הנוער היהודי מרוסיה, היה בונה פה כל מיני יצירות חתישבותיות תשובות. אבל לא

 זכינו לכד, כשם שלא זכינו לדבר שיכול היה לתיות אילו תיתה לנו תנועה כזאת,

 שאינת מסתפקת בזאת שתובעת מהשני מדוע הוא לא בעד אקטיביזם ציוני. ואילו

 גילינו כשרון להביא עוד מאה אלף בתורים מפולין. גם אז אולי היתה ההיסטוריה

י מדוע לא עשה. נ ש  היהודית של הארץ אתרת. אבל קל ביותר לשאול את ה

, ו נ ל  אם המלת ,,רפורמיזם״ יש בת איזד. ממש, אז תרי קודם כל ת י צ י ר ו ת ש

 שהן נעשות בתהומי ההברה הקפיטליסטית ובהתתשבות עם הרבה גורמים של ההברה

 הקפיטליסטית, שהן מנסות בתור תהומי הברה זו ליצור איזה כלים — לסי התיאוריה

 המקובלת, לסי ה״בלשנות* המקובלת — הן הן רסורמיזם! מפני שאין זו מלתמה

 פוליטית נגד מעמד שליט, או נגד האימפריאליזם הבריטי, למשל — ולסי כל מה

 שמקובל ומוסכם, רבולוציוני הוא רק זת שנלתם באימפריאליזם.

 אני שואל שאלה זו לא רק מצד הטרמינולוגיה שלנו, אלא גם מצד אהד לגמרי.

 כשבעולם הגדול אומדים רבולוציוניזם, זאת אומדת: יצירת כות כזה שיש ביכלתו

 לשבור את האפדם הממלכתי המדיני הקיים! אי־אמונח ברפורמות, בבהירות

 לפרלמנט, והמצאת אמצעים יותר אפקטיביים, יותר נמרצים, שבתם אפשר באמת

ה הישנו הדבר הזה בתוכנו, כ ה ל ר צ  לשבור את המשטר, שבהם אתה מגיע בדיד ק

 אם אין? בתנאים האוביקטיביים שבתם נתון הישוב העברי באדץ-ישראל, שמדינה

 משלו אין לו, שיש לו שלטון זד של מדינת תיצונית גדולה ,היש בידו כיום

 הזת להשתמש באמצעים כאלת ז

 יתכן שלגבי פועל אנגלי אפשר להגיד שהוא יכול להיות רבולוציוני או לא•

 רבולוציוני. אבל מה פירוש הדבר הזה אצלנו, למעשה ו אם נתפלג אצלנו על זת מי

 מאמץ ברבולוציה זו ומי מאמין ברבולוציה אתרת במהשבה הסוציאליסטית בעולם —

 נוכל להתפלג בהצלחה גדולה מאה ועל כל פנים, מבתינת אינטלקטואלית זד. יהיה הרבה

. אבל האם נהשוב שאדם רבולוציוני הוא  יותר מענין מאשר פילוג מפא״י— סיעה ב,

«1 « *  זח שקורא חוברות מסוימות או קורא את לנין ו מישהו פד ומו ««* «
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 כתבי לנין בתוצאת ״עם עובד״. אני אומר לכם: אם אוציא את כל כתבי לנין —

ת ר ב ו ל ו צ י ו נ י ת זד. לא ייצור עדיין, זה לא ייצור עדיין בארץ אפשרות ו א י צ  מ

 כזאת של אוקטובר, של כיבוש השלטון, של יצירת דיקטטורה פדוליטרית בארץ־ישראל.

, הוא תםר י ת י מ  לדעתי, המשחק במלים אלה הוא תסר כל תוכן א

, ואני אומר: אפילו חסד כל תוכן מצפוני ת י נ ו פ צ  כל תוכן מבתינד. מ

ת ע מ ש , מפני שיש גם מצפון שכלי, וצייד שתחיד. גם מ י ל כ  במובן ש

, ומדינה דו־לאוםית ת י מ ו א ל י ו  שכלית. הלא אנשים עוד הולמים על מדינה ד

קד. מדיקטטורת פרוליטדית מאשר מדינה יהודית. מי שכל כד  תהיה יותר ר ה ו

 מעונין בדיקטטורה פרוליטרית — הוא על כל פנים צייד לתמוד במדינת יהודית.

 להגשים דיקטטורה פרוליטדית במדינה דדלאומית, זד. בכל זאת לא כל כד מציאותי.

ה הוא שימוש לקות  ובכן, לדעתי, כל שימוש בטרמינולוגית כזאת במובן ז

 מהתת. תקתו, למשל, את הספרות של ״פועלי־ציון שמאל״ — אץ לתם דבר יותר

 רבולוציוני מאשר לומר: אנתנו יודעים מדוע לא מסדרים די שביתות. דברים

 שיכולים אותם לעשות ארגונים טרייד־יוניוניםטיים בלי כל אידיאולוגית סוציאליסטית.

 אגי גם תושב שהאנשים המנהלים את הפעולה המקצועית בועד הפועל של

 ההסתדרות — קשה להניה שאם הם רואים אפשרות של הצלתת בשביתת, שהם

 מנתרים עליה. למשל, אנשים כל כד רסודמיסטיים כמו קיצים ואבא הושי, הלא הם

 כולם, בפוליטיקה המקצועית שלהם, סמל המתינות, כידוע.

 אנהנו לתינם מסבכים את עצמנו ומורידים את רמת המהשבה. במקום לנהל

, ם י ט ל ם ש ה י ל ם ע י ק י ב ד  ויכותים מסוימים מתור מציאותנו אנו — אנחנו מ

 אשר יתכן שגם בעולם חגדול כבר מאד מאד איבדו את ערכם. כאשר מסלגות

 סוציאליסטיות מתונות מאד דורשות מצ׳רצ׳יל שתדוק את בדוליו, ומםלגות קומוניס

 טיות דורשות הסכם עם בדוליו ומברכות על הסכם עמו, כאשר בכלל כבר קשה לדעת

 מד. זה ימין ומד. זת שמאל — אנתנו בארץ־ישראל מכניסים מושגים כאלת בתוכנו

 ומשתמשים בהם ועושים מהם גורמים ליצירת מתנות מחנות.

 אם תשאלו אותי מת זד. שמאל וימין בתנועת פועלי איץ־ישדאל — אגדיר זאת

. ל א מ ש ב ל ש א מ ה ש י — ז פ ו ת י ל ת ש ע פ מ .  לגמרי אתרת. בשבילי, למשל, ד

— גם המפעל השיתופי של קבוצות ם כ ל  ואני אומר: לא רק המפעל השיתופי ש

, שמדביקות על עצמן שלט כל כד איום, שאומרות שאין להן ״ י נ ו י צ ד ה ב ו ע ה  ״

 שום הכרה מעמדית, שום אידיאולוגיה מעמדית. לסי תיאוריה מסוימת אי אפשר אתן



 302 ב. כ צ ב ל ם ו ן
 להתאהד במפלגת מעמד מפני שאין להן אידיאולוגיה מעמדית. אבל כשאני רואה

, — בשבילי זה שמאל שבשמאל. ואני ארהיק לכת  לפני קבוצה של ״העובד הציוני,

י זה שמאל שבשמאל. מפני שאם יש ממשות במה ב צ ־ ת ו י  ואוסר: בשבילי ט

 שאנהנו עושים, אם כל הדיבורים על הינוך הלוצי הם דברי אמת והשיבות — אז

 הביטוי האמיתי של המהשבה הסוציאליסטית תמכוונת למעשה, ולמעשה רדיקלי מאה

 הוא בטירת־צבי יותר מאשר בכמה דיבורים מעמדיים, שאינם מלווים יצירה אמיתית

 של כ ו ת מעמדי, גילוי אמיתי של כותות מעמד הפועלים. אני אבהר ביצירה קבוצתית

 שלא מתנוססת עליה שום מלה מהלכסיקון האידיאולוגי שלגו, אעדיף אותת על כל מיני

 תנועות וסלגים ומהנות וארגונים שונים כאלה, המשתמשים בלכסיקון האולטרא•

 רבולוציוני ביותר שישנו באיזה מקום בעולם, אבל שאינו מלוות כלל ואינו יכול

 להיות מלווה כלל ביצירת מסוג זה.

ה נ י ד ת מ מ  וכן, אם תשאלו אותי׳ אומד ששמאל זת גקרא ס א מ צ י ם ל ת ק

. כל מי שמקבל את המדינה היהודית, כל מי שמקבל את המתשבה על ת י ד ו ה  י

 מדינה יהודית — עושה גם כן דבר גדול מאד: כשמכוונים את מחשבת העולם לרעיון

 של מדינת יהודית, אפילו אם איננו מצליהים עדיין בזה, כשהולכים וסהדיריס את

 המחשבה של עצמאות מדינית יהודית למותות של מדינאים, של הוגי־דעות, של מנהיגי

 מפלגודהעבודה — זה בעיני ענין של שמאל. כי אם המושג של שמאל בעולם פירושו

 יותר תירות, יותר שהדור המונים, פירושו יותר כוח למעמד העובדים, יותר עצמאות

 של מעמד העובדים — הרי אני אומר שהדבר אשר יבטית יותר עצמאות של הפועל

 בארץ זה מדינה יהודית.

 אינני מאמין שאיזה מנדט שהוא של מדינה שלטת בעולם יבטית לפתות בפני

 הפועל את כל האפשרויות שישנן בארץ. על אתת כמה וכמה אינני מאמין שאם תקום

 בארץ איזו מדינה שיקראו לה מדינה דו־לאומית — היא תהית מדינת שמקדמת את

 כוה הפועל, שמבינה לו, שמעונינת בדבר הזה. מדינה דרלאומית תהית מורכבת מלבדנו

 גם מאותם הכוחות המנהלים עכשיו את העולם הערבי, השולטים עליו. ואנחנו, כמובן,

 כולנו מעריצים גדולים מאד של כל אותן האגודות של פועלים ערבים שנוצרו בארץ•

 ישראל בשנים האחרונות, אשר הן, כמובן, סמל המעמדיות ולא השוביניזם, כמו אצלנו.

 אבל בכל זאת איני רואה שקרוב כל כך הזמן שתמדינת תכוון על ידי ביאות־כוה

 הפרוליטדיון של האוכלוםיה הערבית.

 משוס כד, כל מה שאינו מקרב את האפשרות של סדינה יהודית — אם זח צא
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. וימין הם לא דק מתנגדי המדינה היהודית ן י מ  ם צ ד ג ו — הוא דבר מחליט של י

 מתיר ה&נטי־ציונים בכל המדינות ומתיר תוגים תשובים בעלי־בתיים בארץיישראל, כי

, הדוגלים בפראזיאולוגיה מעמדית שמאלית מאד ם י ל ע ו  אם, לדעתי, גם אותו הלק פ

 בכל ויכוה פנימי אצלנו, כאילו בידם היו כל המכשירים להקמת מהפכה סוציאלית

 בארץ. כל מי שרוצה למעשה לעכב במשהו את מאמצינו להקים מדינה יהודית —

 לדעתי הוא גודם של ימין ולא של שמאל.

ת של הפועל, שעכשיו כל כך הרבה סכים י ד מ ע מ ת ה ו א מ צ ע  ולשאלת ה

 אותנו בזה. השאלה הזאת, לדעתי, זקוקה לבירור יסודי. מה הוא התוכן האמיתי של

 עצמאות מעמד הפועלים? האם פירוש הדבר שאס מעמד הפועלים יצר בדרד

 התפתתותו מסגרת מסוימת — מסגרת שהיתת בשעתה הביטוי של כות עצמאותו — הוא

 צייד להישאר קשור לאותה מסגרת לעולם ועד ז ואס, תלילת ותם, יתליף אותה מסגרת

ד בעצמאותו ? ג ו  באתרת — הוא על ידי זה ב

 למשל: מי שראת בעולם ראשיתת של תנועת פועלים, איד צומתת אצל הפועל

 עצמאותו — מה הוא דאה ? הפועל עדיין על פי כל עברו, על פי כל אופן תייו, שייר

: אם של האכד, אם של בעל־הבית. הוא אמנם מתתיל מבהינה  בעצם לשכבת א ת ר ת

 כלכלית וסוציולוגית להתבדל בתור הטיבה מיוחדת, אבל זה פרוצס קשה מאד. כי גם

 בזמן שתפועל עובד בבית־הדושת העולם ה ר ו ה נ י שלו עדיין אינו שלו — הוא של

 סי שקדם לו, של מישהו אהד. ואז באה התנועה ומנסה להבדיל אותו מאתרים. ותצודד

 הזה של הבדלה הוא צורר תשוב מאד.

 אםנם ההבדלה הזאת קשורה לסעמים גם במושגים קטנטנים מאד. כשה״בונד׳

 בא ולימד את הפועל היהודי שהרחוב היהודי, השוק היהודי, כל זה בורז׳ואזיה

 וקפיטליזם — אז אדם כמו ליםין, שהיה באמת אהד הסוציאליסטים התשובים אצלנו,

 לעג לכל הטרמינולוגיה הזאת: הוא תיאר את ההננני היהודי בדלותו ודיבר על סוג

 מסוים של שביתות כעל מלהמה בין ״קבצנים ודלסונים״ והבין שההבדל המעמדי אינו

 כל כד גדול ותבדילות של הפועל היהודי היא בדילות אשר אין בה ממש. הוא הבין

 שהפועל היהודי אינו רואה את כ ל הפרובלימות שלו, כי הבדילות תזאת לא ראתת

 את השותפות האתרת של הדלות היהודית, של הגורל היהודי. וליסין בסטירות שלו,

 או נתמן םירקין, בזמן שיצר את המושג עם יהודי בתור הטיבה מעמדית מיותרת,

ת י ג ו ל ו כ י ס  ליגלגו על הבדילות הזאת. אבל צייר לומר את האמת: מבתינה פ

 תיתה הבדילות הזאת צויד מובן.
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 גם הפועל היהודי כארדישראל לפני שלישים וחמש שנה, אפילו כאשר

 *הפועל חצעיד״ באידיאולוגיה שלו היה מה שקראו ימין שבימין, הרי מבחינת

ת הבדילות מן האכר — אני אומד שחשמאליים שבשמאליים שלגו עכשיו אין ש ג ר  ה

 להם הרגשה כל כד עמוקה של בדילות מהאכר בארץ, כאשר היתד. אז לבחור שרק עתה

 נעשה פועל. עצם תףתו והזרות של ההברה אליו — היא שיצרה את הבדילות ביגו

 ובין אכר מזכרון והאכר מראשוךלציון, והבדילות הזאת היתד. ה כ ר ה י ת מבהינה

 היסטורית. אני מתכונן פעם להסביר מה היה תפקידה — גם ההיובי וגם השלילי —

 של הבדילות של ראשוני הדליה השניה לגבי מה שמצאו בארץ. אילמלא התבדלו —

ם לגמרי, אבל הבדילות היא גם שגרמה לטעויות בשיפוט ובשיקול י ל ט ב ת  היו מ

 וליתםים הולניים וכדומה.

. הוא ת ו כ  הפועל לא נשאר בשלב זה — העצמאות שלו גוברת, הוא נעשה ל

 כבר איננו הי מהוץ להברה, בזלזול גמור לכל הפרובלימות של ההברה, בבדילות

ת — היה זה שיא הביטוי של ד ל ו ן מ י  מעמדית. בזמן שמדכם אמר שלפועל א

 בדילות מעמדית: הפועל הוא מתוץ למולדת לגמרי, הוא מתוץ לאומת, אין לו בכלל

 מושג של פטריוטיזם. אבל במידה שהפועל יוצא מקליפתו ונעשה קצת לכות —

 הבדילות הזאת כבר אינה מספקת אותו: הוא נעשד. יותר מדי השוב בהברה, הוא

 ממלא תסקירים יותר מדי גדולים ן אין הוא מסתפק כבר באיגוד המקצועי שלו ובתיים

 הדוהניים של האיגוד המקצועי — הוא יוצא לעולם, הוא נסגש עם אנשים מתוגים

 אהרים, הוא הולד לאוניברסיטאות, הוא בונה אינטליגנציה, תוא משתף הוגים אהריס —

. אצל ה מ ו א ל ה ר ו ד ג ע ת ב ו י ר ת א ף ל ת ו  הוא מתתיל לראות את עצמו ש

 עמים מדוכאים על אתת כמה וכמה שהפועל נעשה ג ו ש א העצמאות הלאומית, אבל גם

 אצל עמים יותר הזקים, כשהוא מגיע לשלטון כל שהוא, הריהו געשה שותף לאתריות

 האומה.

 אותה תסיסה של בדילות היא שיצרה את הקרע הטרגי בהיסטוריה של תנועת

ל ו ה א כ ר. וכל ענין הפאשיזם בעולם בא עליגו ע ו פ  הפועלים — את הקרע בין ה

 מפני שחפועל, לאחר שהגיע לכוה גדול מאד, ולפעמים גם לשלטון במדינה — לא

 הצלית לעשות את התקלאי לבךברית שלו, מתיד שתונד במשד עשרות שנים על

 תיים של בדילות ועל תיאוריות של בדילות.

 אם פעם נרצד. לתבין מד, קרת בעולם בשנים אלו, בלי לדבר על אידיאולוגיות

 ועל מחלוקת בתור תנועת הפועלים, נדאח שתי עובדות כבירות: האחת — חוסר כוח
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 לפתור את שאלת הוסר העבודה, וההתנוונות הרותנית והביולוגיה שהיתר. קשורה

 בדבר הזה! והשנית — תוסר כות לקשור את תנועת הפועלים עם האכר. כמה השקיע

 באואר מאמצים רוהניים כדי ליצור פרוגרמה אנדרית, אבל זה בא כבר לאהד זמן,

 לאהד פוליטיקה מסוימת של בדילות מעמד הפועלים.

 ואני אומר: במידה ששלבי הכוה של הפועל עולים — העצמאות שלו אינה

 בטלה, אבל היא משתנה, היא מתרתבת, היא מסתגלת למידת העצמה של הפועל
T 

 הנוברת. אני סבור כי כאשר יקום האינטרנציונל של הפועלים ההדש, או כאשר

 תנועת הפועלים בעולם תיכנס עכשיו בשלבים תדשים לגמרי של אהריות לעניני

 העם — תראו באיזו מידת תושפע העצמאות של הפועל םיתםיו עם התוגיס הרהביס

 של העם, עם המוני העם, אשר עדיין לא הלד אליהם, ושהם לא פחות עובדים — איד

 ישתנו היהםים ואיד כל זה יבנה בדרד הדשה.

 עלינו כאן עובר עתה פרוצס מענין מאד: מהיתמות והזרות והחולשה הנוראה

 של הפועל בשנותיו הראשונות הוא יצא והלד וכבש לו עמדות הזקות בתור העם. הוא

 כבר מזמן אינו פה שהיה לסני שלושים ותמש שנה. כליו נתרתבו כל כר והשפעתו כל

 כד עצומה, שהלקים גדולים בעולם היהודי, אשר הם על פי מצבם הסוציאלי אינם

 פועלים, רואים את עתידם ואת עתיד בניתם בשותפות עם הפועל היהודי. כי איד

 אפשר להבין דבר כזה שהתנועה הציונית, אשר במשד עשרות שנים היתה תנועה של

ת גם אנשים מ  בעל־הבית היהודי עם כל המושגים של בעל־בית יהודי, ואשר בראשה ע

 מההכרה הגבוהה במובן מעמדם היהודי הסוציאלי — מסרה במידה כזו את האמצעים

 שלה והמנהיגות שלד. לתנועת הפועלים, במד. אסשר לתםביר את זאת אם לא בהנהה

 שגם בעל־הבית היהודי רואה בפועל הארץ־ישראלי את עתידו שלו ואת עתיד בנו ז

 היום אולי, כשהוא בא לארץ בתור עולה, יש בינו ובין הפועל ניגודים גדולים וקשים.

 אבל הוא יודע שעתיד תפועל תוא עתיד בנו. כל מי שעבד בנולד. ראה יהודים כאלה,

 שהם עצמם היו בורגנים קטנים, אבל הם ידעו שההלוץ הארץ-ישראלי הוא הוא המכין

 לבניהם את הדרד לעתיד.

 זה הסד את העצמאות שלנו לנמרי לעצמאות אהדת. יש שאנו עומדים לפני

 כיבושים נדוליס מאד, אשר אם אתם רוצים תקראו לתם ויתור על עצמאותנו. עודני

 זוכר ויכותים בינינו ובין תברים של *פועלי־ציוך, אשר דגלו בשם קפא״י — בשם

 מוסד התישבותי עצמאי של תפועל. ואני אמרתי שעתיד הפועלים ועתיד תנועת

 הפועלים בארץ תלוי בזה אם תבוא התישבות על אדמת הקרן הקימת. כי אני ראיתי
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ת הקימת. לא ק  את תקותנו לא בפרוטות שאוספת קפא״י בעילם, כי אם דוקא ב

 ששללתי את ענץ קפא״י, אבל לא קיבלתי את האידיאולוגיה תרואה בקפא״י מיסד

 יותר תשוב בשביל עתידו של תפועל בארץ מאשר תקוץ תקימת. והנה עכשיו אנתנו

 מכניסים תרומות עצומות לקרן הקימת ולקרךהיםוד, ואיננו מרגישים בזה שום

 שבירת כלים שלנו.

 בענץ זה יש פרוצס עצום של התפתהות. וההסתדרות הציונית נעשתה במשד

 הזמן הזה לא מה שהיתה קודם: אין שוקליה שוקלים סתם, שאינם יודעים למה הם

 שוקלים, ואין צירי הקונגרס כעת דלגטים הנוסעים לקונגרס אגב נסיעה לקרלםגד או

 לשוייץ, כמו שהיה בשנים הראשונות.

 מהי התנועה הציונית עכשיו ז את מי היא מ ב ט א ה ז את מי היא מבטאה לסי

ל לכל ע ו פ  הרכב הצירים בכל הקונגרסים האהדונים ז היא מבטאת קודם כל את ה

 ארגוניו השונים! היא מבטאה את התלוץ העולה! היא מבטאה את אותו היהודי שרוצה

 לעלות ושיהיה בארץ בעל-מלאכה ועובד ו היא עכשיו בעולם הסתדרות מיוהדת במינה

 במובן זה. אם תשוו, למשל, את ההרכב הסוציאלי של צירי הקוגגרם עם ההרכב

 הסוציאלי של כל מיני פרלמנטים דמוקרטיים בעולם — האם לא תמצאו הבדל עצום

 ביניהם: הקונגרס הציוני הוא הרבה יותר פרוליםרי מהם, הוא דמוקרטי שבדםוקרטי,

 הוא הרבה יותר שייר לשכבות הנמוכות של העם במובן הסוציאלי מאשר הקונגרסים

 והפדלמנטים הדמוקרטיים ביותר בצירופיהם שהיו בשנים האהדונות. האם ״הפועל

, שתם תמיד היו סמל הציונות  המזרהי״ — זו לא אורגניזציה פרוליטדית ז וציוני א,

 הבעל־ביתית — האם אינם עכשיו למעשה, ברובם הגדול, ,,העובד הציוני״ ז

 ובכן, מה פתאום כל הגישה התמימה הזאת? מה זאת אומרת מוסרים סמכויות

ל ב ק ת  לסוכנות היהודית, לגוף ה״זד״ הזה? האם אנהנו לא נלהמנו על זה ש

 סמכות? האם לא תסצנו לסני עשרות שנים לתעמים על התנועה הציונית את

 הדאגת להלוץ ? אבל זה היה אז כמעט ,,טריסה״ בתנועה הציונית לתשוב שאסשר לת

 להשקיע כםסים בדברים מסוג זח. ואנחנו היינו מוכגים לתת לה ברצון גם את הפיקוח

 על כמה וכמה דברים. יש דברים שהסצנו, שהתםתדדות הציונית תיכנס בעולם, ואנחנו

א לא הפצה בדבר הזה! י  ברצון רב היינו נותנים להם גם זכות פיקוה. ה

 הנה הלכנו ויצרגו מפעלים גדולים: מפעל כמו ״ביצור״, למשל. לכאורה אפשר

 לשאול: התםתדדות, אשר הקימה כל כד הרבה מפעלים עצמאיים — למה לה ״ביצור״

 ב ש ו ת ס ו ת עם הסוכנות היהודית ז או מפעל כמו ״מקורות״: במקום שגקי? חגרה
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ו למים, הקימונו את ״מקורות״ יחד עם הקרן הקימת וקרךהיםוד. ואני שואל: נ ל  ש

 בשני המפעלים הללו, ,,מקורות״ ו״ביצור״, האם על ידי זה שלא הקימונו מוסדות

 עצמאיים דוקא של פועלים, כי אם מוסדות משותפים, ויתרנו על עצמאותנו, או הפסדנו

 משהו? האם תנועת הפועלים הסםידה משתו? לא שמעתי שסיעת ב׳ פיתתה

 אידיאולוגיה נגד זה.

 אני נזכר ברגע זה בדבר מענין מאד. כאשד יצרנו את ״בנק הפועלים״ לא היה

 לנו עוד כסף בשביל יסודו! את הכסף למטרה זו נתן לנו רופין מטעם חתםתדרות

 הציונית. עשינו אז תסכם ובו נתנו נציגות גדולה להסתדרות הציונית בהנתלת הבנק.

 אני תתמתי על חחוזה הזה, אבל אינני זוכר אם היתת זו גציגות של המישים אהוזים או

 פתות מזת. ואני זוכר איד יצאו נגדי ״פועלייציון שמאל״. בינתים נסעתי לאמריקה

 להשיג ל״בנק הפועלים״ גם כסף שלנו, ורבוצקי, שהיה אז בא־כות ״פועלי־ציון שמאל״,

 יצא נגדי במכתבים ומאמרים ודרש מהפועלים שלא יקנו מניות של ״בנק הפועלים״

 אלא אם כן נוציא את התםתדרות הציונית מהלקה בהנהלה, מפני שזותי הסקדת

 המוסד בידי ה״בודז׳ואזיה״. לא עשינו את הדבר הזה, ובמשד שנים רבות ישבו גציגי

. כל זמן שדופין חי היה משתתף בכל ,  ההסתדרות תציונית בהנתלת ״בנק הפועלים,

 הישיבות בשם ההסתדרות הציונית ו״םיכך את עצמאותנו המעמדית ב״בנק הפועלים״ ו

 אהריו — אליהו ברלין עשה זאת. לא פהדנו מהדברים הללו ולא הלכנו על פי מושגים

 היצוניים של עצמאות.

 וחנח עכשיו נעשינו פתאום חשודים: אנתנו מותרים על םמכויותינו,

 אנתנו מנתרים על זכויות פועלים, מוסרים אותן לגופים הזרים הללו,

 שאיננו יודעים מה יהיה אתם. כמובן, איננו יודעים מה יהיה עם התנועה

ד איננו .יודעים. אני יודע שיש הרבה מאד כותות ה  תציונית, אבל במובן א

 אויבים לתגועת תציוגית, ועכשיו גם כותות שלנו, המחלישים את כותת. אני, למשל,

, המדינית, היא מכה גדולה לנו. אני מתכוון לעצם ,  תושב שעמדת ״השומר הצעיר,

 האפשרות הזאת, שאופוזיציה פוליטית אצלנו ככה תופיע כלפי חוץ. אינני חושב

 שבאנגליה יכולה אופוזיצית לצאת באופן דומה לגבי שאלות מדיניות תשובות. ויש

 אצלנו שאלות מדיניות תשובות מאד, כגון השאלה אם צריד להתיהם לרוסיה הםוביטית

 כד או אתרת. אינני מאמין שבאנגליה עכשיו מדברים על זה בסומבי, שתברים של

 תפרלמנט, קבוצות בפרלמנט, ידברו בניגוד למדיניות שהממשלה קובעת ברגע מסוכן,

 כאשר הדבר הזה נעשה עכשיו אצלנו. תבינו בכל זאת שכותנו קצת יותר תלש לגבי
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 העולם. ואני אופר שכל דוקומנט קםן הםתליש את הסטטוס הפנימי הפוליטי של

 התנועה הציונית ידוע בעולם ויצטטו אותו בשעת הצורר.

 אינני יודע מה תהיינה המסיבות הפוליטיות שאתן ניאבק ואיד נצא מההיאבקות

 הזאת. אבל אני יודע שמבהינה היסטורית פנימית של העם היהודי, אם לא תבוא

 התפוררות של תנועת הפועלים, אם תנועת הפועלים תעמוד איתן — לדעתי םובטתת

 לה לדורות הקרובים השפעת מותלטת בתוך התנועה הציונית. ואם מי שתי במדינה

 דמוקדםית בימינו ושואף להגדיל את סמכותה של המדינה, נלהם נגד כמה וכסה

 מונופוליות של נופים והברות, תובע להעביר מונופוליות למדינה עצמה ונותן למדינה

 הרבה קונםרולות בהרבה מאד ענינים השובים (ועל כך עכשיו ויכוה בין סוציאליסטים

 ואנטי-םוציאליםםים: הסוציאליסטים רוצים למסור יותר ויותר סמכויות למדינה

 הדמוקרטית, ואילו האנטי־םוציאליםטיס אינם רוצים בזה), הרי עכשיו לעורר פהד

 אצלנו, שמא אנתנו מגדילים את סמכותה של המדינה שלנו, שזה בגיגוד לאינםרם של

 הפועלים, יכולים רק אנשים התיים עדיין במושגים שתלף זמנם, שאינם רואים את

 הדברים כמו שהם, שאינם רואים את כוה הפועלים כמו שהוא.

 י3
 אהדות התנועה החלוצית

 (במועצת המפלגה ברהובות״ ה׳ באב תש״ד, 25.7.1944.

 פורסם אתרי מותו של בדל ב״דבד״, 18.8.1944)

 זוהי אהת השאלות הגדולות לא מבהינה מעשית — מבהינה מעשית איגגי יודע

 מה נעשת — אבל מנתינת רעיונית. כי כאן, לדעתי, מתגלה אותה פתדגות המחשבה

 שהרסה לנו הרבה דברים השובים ועלולה עוד להרוס.

 מצדי לא הזנתתי שום הזדמנות שבת דיברתי לפני ההברים בהדשיס האלה שבה

 לא ביררתי את השאלה הזאת. לא היה לי שום רצון להשתמם מבירור כזה רק מתון•

 מתשבה שמא אין זה נות למישהו.

 שני צדדים לשאלה הזאת ובשניהם יש משום זעזוע. קודם כל, איזו צורה יש

 לתנועת הפועלים אם בשעת כזאת היא פותתת ויכוה איד לארגן -הלוץ״ בורשה ז אץ

 טמטום נפש יותר עמוק מזח אם אבחנו יכולים לריב עכשיו על זה אין־ לארמ ,הלח*
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ה ז ש ר  מרשה. האם אנחנו לרעים שיש ע1ד ״חלוץ״ מרשה, שחזיה מחר ״חלוץ״ מ

 עכשיו נדיב על כד ונקים את כל פועלי ארץ־ישראל נגד מפא״י הבוגדת שהיא מותרת

 על המעמדיות של ״ההלוץ״ בנדשה ז אין טמטום נפש גדול מזה. יש כאן משום ניצול

 דמגוגי, רצון לנגן על מיתרים של פטריוטיזם הלוצי ישן — מפני שהחלטנו כי בטהרן

 ובבגדד אין צריכים להתנכת על דדלאומיות ועל קיבוץ גדול או קבוצת קטנת.

 אני מציע לכם לבתירות סיסמאות עוד יותר מעשיות. אולי נתנכת איד תהיה

 הפוליטיקה שלנו בםיים הפולני! אולי נתנכה איד ננהג לגבי מהפכה סוציאלית

 בפולין ונקבע עכשיו מי בעד דיקטטורה ומי נגדה? מדוע לא נדון על כד ז הדי

 אנתנו, מפלגת פועלי ארץ-ישראל, קשורים עם המפלגה בפולין, מדוע לא נדבר על כד

 מה תהיה הפוליטיקה שלנו בפולין, ויהיו כאלה שהם בעד פוליטיקת כזאת ואתרים

 שהם בעד פוליטיקה אהדת ז

 זוהי באמת הרפה ובושה שאנהנו יכולים בימים כאלה לדון כד על עניגים. אץ

 התנכרות יותר גדולה ליסודי היהודים בגולת אם אנתנו מתרכזים עכשיו על הויכות:

 איזו צורת תלוצית תהיה אתר כד בנרשת. אתי דיבר תבד שבא לסני זמן מועט מפולץ

 והוא סיפר לי כי בשעה שהם הולכים קשורים לגירושים, צותקים תם זת לזד. ואומרים:

 ״אתה השומר־הצעידניק, ואני פועל־ציוניק או מזרתי״. עכשיו אנתנו נרים את

! ו ה ז  הויכות ה

 ודבר שני. הויכוה איננו על כד אם יהיה ״תלוץ״ תםתדרותי או לא הסתדרותי.

 זהו שקר. תויכות הוא על דבר אהד. האס תהית אתדות התנועה התלוצית או לא

 תהיה. אם אתם מדברים על שינוי העבר, יש לזכור שהעבד של עשר או שתים-עשדה

 שנה היה עבר שתרם את אתדות התנועה תתלוצית, אם כי התנועת תתלוצית התנהלה

 תהת דגל ההסתדרות! אולם דגל התםתדרות היה רק סיסמה, אבל אהדות התנועה

 נהרסה. מזמן שקרה מה שקרה בפולין הדלתי לבקר את עניני ״ההלוץ״. היו זמנים

 שבהם ניסיתי לעורר את השאלות בכל מיני מקומות. פניתי קודם לשליהים עצמם.

 נסעתי בעצמי לכמה מקומות, עשיתי ביקורים בחוץ־לארץ בקיבוצי הכשרת. אתר כד

 באתי לקיבוץ המאותר ואמרתי להם מת שראיתי. את זאת עשיתי לפני שיצאתי לציבור

 הרתב. אמרתי משהו רק בזמן שבאו השליתים מפולין, שעברו דרד רוסית וסיפרו לנו

 גדולות על האפשרויות שברוסיה. ואז היו לי םענות נגדם. אתר פד תדלתי לדבר גם

 על הענין הזה. האם עכשיו נטען אס היו השליחים שלנו צודקים בכל או לא בכל ז

 אבל מכריהים אותי לבירור. ואם רוצים עכשיו לקבוע מה היה העבר ואני צריד לתת
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 את התימתי על כד שהעבר היה כולו בסדר, הרי שמכריחים אותי עכשיו להתוכת על

 כד אם עבדו כהוגן או לא, אם השליהים נהגו כשליתי ההסתדרות או לא. בושה והר9ה

 לדבר אתנו עכשיו על דברים כאלה.

 השאלה העקרונית בויכות היא — איד תקום אתדות התנועה התלוצית. גם בזמן

 ההוא כאשד דיברו על ״חלוץ״ כללי היו כאלה שהתכוונו באמת ל״תלוץ״ כללי, אבל

 לבסוף התגברו המגמות האוטונומיות של ״השומר הצעיד״. גם סיעה ב׳ רוצה

 באוטונומיה, אם כי היא דוגלת בכלליות. על ידי מת נתקן את הדבר הזה ? כל ויכוה

 כיום על אירופה מסביב לזה הוא פשע לעצם הענין. אם ינצלו יהודי אירופה —

. אם ירצו לתיות מסודרים — יהיו מסודרים. אסמוד בזה ם ה י ל ה ע ז  א ם מ ו ד ב

 עליהם. אבל אם הם ברומניה רוצים לתיות מאותרים, לא תלכנה מפה התלטות לשם

 שהם צריכים להיות דוקא מפורדים, כמו שהלכו מפה התלםות כאלה במשד השנים

 הקודמות׳ איד הם צריכים לתיות שם.

 שנית, אני מעז לחשוב שאם יש עוד יהודים באידופת לא נשלת אותם עכשיו

 להוות הכשרה לשש שנים. אם נוכל להעביר אותם, — את כל היהודים וחציונים

 שינצלו, — באניות במשד תדשים, נעביר אותם מיד. וזוהי בטלנות גמורה להשוב
T 

 כאילו נקיים עתה באירופה צורות הכשרה אלה או אחרות. אם נמצא עוד יהודים

 באירופה, כלום ננהג עמהם כמו לפני שנים ? אם אנתנו ננצה במאבק שלנו על העלית,

 כלום נשוב עתה לאותן הצורות הנושנות של ״ההלוץ״ שלפני המלהמה ? אין בטלנות

 גמורה יותר מאשר אפי הדיבור הזה. האם נקים בתימן תוות תלוציותז

 או אולי נקים עתה בבגדד חוות כאלה? אילו היינו ישרים עם לבנו,

 הייתי בעד זה שנקבל התלטת מהאח נגד כל תויכות עכשיו על צורות

 ״התלוץ״ באירופה. למעשה ישנה שאלה אהת׳ איד לעבוד בארצות תשכנות שאסשר

 עוד לעבוד בהן ושאנחנו כבר עובדים שם. האנשים שהביאו את הרעיון של אתדות

 התנועה ההלוצית לא באו לכד משום שהיתה להם אידיאולוגיה הדשה או רצון להפקיר

 את מעמד תפועלים, כי אם תם באו לכד מתיר העבודה. דנו בזת במרכז מפלגת פועלי

 ארץ־ישדאל עם תבדים שעבדו בארצות ההן. היתת עבודת ממושכת מסביב לזה. ואלה

 מאתנו שראו את העבודה הזאת מקרוב דרשו את תדבר.

 ואולי אתם יודעים מי הם הראשונים שההליטו על הדבר ז היד. סמינר מטעם

 התםתדרות תציונית של שליתים לארצות המזדה. בודאי צדיד ״להתבייש״ שהבאנו

 את התנועה הציונית לידי כד׳ לראות את העבודה החלוצית כענין שלה! גם זוהי
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 בגידה מעמדית! השליהים דנו בענין זה מתור התכוננות לעבודתם. גם טבנקין היה שם

 ודיבר לפניהם. והנת אם קבוצת השליהים קיבלה מתיר הכרת פנימית שלהם ומתוד

 משא־ומתן עם השליתים הקודמים תתלטות בענין אהדות התנועה תחלוצית, הדי זה היה

 רק מתור רצון של ליכוד. תיו שם חברים ממשקים שונים וכולם קיבלו את הרעיון

 הזת. ורק לאתר זמן, מתיר תשבונות שונים, התארגנה מלתמה נגד הדבר. האם

 המלהמה גגד אתדות התנועה התלוצית נובעת באמת מתוך המסורת של ״תתלוץ״

 ומתיר היסודות של ״תתלוץ״ ז אני כוסר בזה בתכלית. כמו שיש לנו רעיון על אתדות

 חעובדים בארץ ואנחנו רוצים באחדות עם ,,הפועל המזרתי״ ועם כל עובה גם עם

 הפועלים הרביזיוניסטים, כן אנתנו רוצים באתדות התנועח חתלוצית, באחדותה עם

 כל יהודי מאיזה זרם שתוא, שרוצת לעלות לארץ ולעבוד בה.

/  הבל שאין לי פה ,,םסר תתלוץ״. ,,םסר תתלוץ״ נעדר על ידי הבר של סיעה ב

 והוצא לאור על ידי התםתדדות תציונית. אם עצם דבר הכנסת ענין ״החלוץ״ להסתדרות

 הציונית זהו פשע׳ איד הסכים הבר סיעה ב׳ לערוד ספר כזה! תםלתו לי שאצטט את

 עצמי. הספר נפתת במאמר שלי, ששלתתי בימי המלהמה תקודמת על ידי קצין גרמני

 ל״ההלוץ״. הבעתי שם כל מיני דעות, אבל לא באתי לדרוש מהם זיקה ארגונית לארץ•

 ישראל. בזיקה הזאת הייתי בטוה. גם אינני רוצה לומר מה פירוש הדברים האלה

 עכשיו, מבתינה מעמדית. אינני רוצה לעשות רקלמה גדולה לערד המעמדי של

 ״התלוץ״ האתיה כדי לא ל;רות את המועמדים האנטי־פועליים לחקים ״חלוץ״ לא

 אחיה מי שיבוא עכשיו ויכריז על ״חחלוץ״ חאחיד שהוא מעמדי, הוא מחייב מיד

, מעמדי חוא חמחייב להקים שלטים  יצירת ״הלח״ שני ושלישי. ש ל ט זה של ״חלוץ,

 נוספים. אבל עלינו להבין ש״הלוץ״ יהודי עולמי כללי הוא בתכנו שלנו, הוא ממילא

 של פועלי ארץ־ישדאל. אמנם טירת־צבי איננה כיום בהסתדרות, אבל אני חושב שמחר־

 מתרתים תהיה, אינני יודע מתיכן יבוא איתוד פועלים. אסשר שיקום מארץ־ישראל

ם ו ק ל מ כ , ויעבור לארץ-ישראל. ב ר ל״התלוץ״, ואפשר שיתתיל מן ״התלוץ, ו תב  ו

. היה בארץ ויכוה אם ה ת ו ם א י י ק ל ל ד ת ש ת א ו ד ת ם א י י ק ל ל ו כ י י נ א  ש

 יהיה מקודם איהוד הנוער ואהד כד איהוד התנועת הקיבוצית או להיפר. וראינו מת

 שיצא. כל מקום שיש לי לקיים בו איהוד, לא אשאל מנין הוא מתתיל. שאלו אותי לגבי

 התנועה שלנו באנגליה, אם אני בעד איתוד שם, כי תדי בינתים יש תששות שהמפלגה

 תתפלג פת. אמרתי שאינני רשאי מתוד תשבונות מקומיים פה לקבל התלטוודפילוג

 לגבי אנגליה.
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רלן ו  ומה היה ״החלה״ במסורת שלו — גם אצל טרומפלדור וגם אצל בךג

 ובךצבי כשיםדו את ״ההלוץ״ באמריקה ז בכל מקום התתלבו במגמה של ״ההלוץ׳ שאין

 לגביו שום פרובלימות של מוצא, לא מוצא פוליטי ולא אידיאולוגי פרוליטרי. עכשיו

 מספרים לבו על ״תהלח״ הרע, ״תתלוץ״ תםוכבותי. אבו מכירים את תמקור של המלים

 ״תפקיד תםוכנותי״, לביטוי ״תםוכבותי״ — היה מקור רביזיוביםטי. מהם שמעבו כי

 ההתישבות שלבו היא ״םוכנותית״, כי הפקידות שלבו היא ״םוכבותית״, בי ההסתדרות

 היא ״םוכבותית״, פתאום בודע לבו שגם ההלוצים שלבו הם ״םוכבותיים״. ואבשי ביוד

 אורן, אבשי גבעת־ברבד שהולכים לעבוד ב״תתלוץ״ בעשים פתאום לאבשים אהרים,

 לאבשיס ״םוכבותיים״. הס איבם בעשים אפילו על ידי זה לציובים כלליים, הם פתאום

 בעשים ״םוכבותיים״.

 ומה קדה? קרה דבר פשוט מאד. כל אתד מאתבו שעבד נ״ההלה״ לא רצה

 לשאול שוס אדם על מוצאו המעמדי או האידיאולוגי. אבל ביבתים התארגבו בוהות

 אבםי־פועליים, והם לא הסצו ב״התלוץ״ שלבו, והם תתהילו ליצור גופים מקבילים.

 עכשיו כותם איבבו אתם. הס איבם יכולים ליצור אס אבהבו לא בגרה אותם. האם עליבו

 לגרות אותם כדי ליצור ״הלח״ לתוד ז שבית: היו כסה גילויים של רצון להתאתד

 אתבו, והרי יש דוגמה. מדוע מותר הית בגרמבית לתכנים את בת״ד (ברית הלוצים

 דתיים) ל״התלוץ״ו בגדמבית עבדו הבריבו, שליהי ההסתדרות ו״תתלח״, יפה עם

 הברי בת״ד, אס כי אלה הלכו בארץ לא לתםתדרות אלא לקיבוץ רודגם ולםידת־צבי.

 לא ראיבו בזה שום םכבה להסתדרות ושום בגידה במעמד הפועלים. ומדוע יהיה בזה

 משום בגידה אם בעבור עכשיו בטהרן ובתימן עם ״הפועל תמזרתי״ ז אסשר זה יהיה

 טוב ואפשר זה יהיה רע, לסעמים גם עם שליהיבו לא כל כד טוב לעבוד. צייד שאבהבו

 בהיה קודם כל טובים בשביל זה. איבבי בסוה כל כד בעצמבו. במשד השבים היו

 באירופה אפשרויות של איתור יותר רהב של ״התלוץ״. היה גס בעבין זה משא־ומתן.

 אבל בכמה מקרים לא עמדו אבשיבו על הגובה. הם רצו בדברים אתרים ולא באיהוד.

 הם לא רצו לנתר ויתורים שהיתה אז הובה לנתר כדי לתגיע לאיתור רהב. אולם במקום

 להגיע לכד, קם ״הלוץ״ כלל־ציובי שבלהם בבו ולא התאתד אתבו, אם כי עכשיו הבריו

 הם ב״העובד הציובי״ ובתםתדרות. נכבים עכשיו גם אותו וגם את ״הפועל המזרתי״

 למסגרת אתת של ״התלח״. במצרים ובסרם אבהבו רואים שזה אפשרי. והמסגרת של

 ״הלח״ זה היא המסגרת של התםתדרות הציובית. במסגרת זו אין לי כל פתד של

 שםרבחם. זוהי מסגרת של ההסתדרות הציוגית והפיקוה הוא של ההסתדרות הציונית.
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 האם יש פה םכנה להסתדרות ? הרי נכניס ע1בדים לארץיישראל. האם ניהפך למיעוט ז

 או איזה ערכים שלנו יטושטשו ו

 ברשימת הערכים שהכנסנו ל״התלוץ״ תאתיד אני מוצא גם עבודה עצמית וגם

 הגנה ועוד הרבה ערכים שלנו — תדבת יותר ממה שכתוב אצל טרומפלדור ובכל

 הפרוגרמות הישרות של ,ההלוץ״. אין אף ערד תלוצי או פועלי אהד שאיננו נכלל

 בהתלטה ההיא. מה השאלה ז השאלה היא של שלט ולא יותר משלט. האם כאן שאלה

 של ביורוקרטיה, האם ישלהו מהר פקידים מהסוכנות ל״ההלוץ״? הרי לא פקידים

 תשלה הסוכנות, כי אם אנשי משק. ואם יש צורך להבטית זאת באיזו צורה, יבטיהו.

 אנתנו היים בתקופת שעל כל רעיון הדש ועל כל הרתבת ועל כל יציאת להמונים

 יתליטו מהד שזוהי בגידה. מה עשינו בענין ההגנה ז באיזו דדך הלכנו בענין ההגנה ז

 האם לא תיתה התתלת ההגנה אולטרא-סוציאליםטית, מעמדית טתורתז בין אנשי

 ,,השומר״ היתה עיקר ההשפעה לםוציאליםטים. באה ,,אהדותיהעבודד״״ ואמרה, ענין

 השמירה בארץ איננו יכול להיות ענין של הוג סגור ההי את הייו הסוציאליסטיים

 הפועליים. ובמקום לעשות ״שוצבונד״, שהוא יסה ומעמדי, עשינו דבר גדול, הכנסנו

 גם את הימין להגנה. היו לנו צדות רבות מהם (האם בימי תל-הי היתד. לנו הגנה

 מעמדית?). אפשר מהר להכריז שמה שעשינו בשטה זה היתה בגידה, כי אנתנו

 עמדנו תתת שלטון של מוסדות לאומיים ותתת לתץ שלתם. אבל יש בכל זאת שיקולים

ד תוכל לתיעשות עבודת הבטתון בארץ. ובזה היינו כולנו מאותרים.  יותר כלליים א

 מדוע לא להבין שענין הצלת יהודים מן הגולה, ענין המעבד לעבודה הוא בעצם ערד

 יסודי וזקוק לעזרת ההסתדרות הציונית ? יכול להיות שאילו באה לסני עשרים שנה

 עזרה מההסתדרות תציונית ל״התלוץ״, תיינו מספיקים יותר. בעיני יש כאן זרות

 יסודית לעצם הענין, שבמקום לתרתיב את פעולתנו על כל ההוגים, במקום לטפה

 ב״התלוץ״ יתםי תברים גם עם אלת שאינם כיום בתםתדדות, אבל מתר יתיו בת —

 והדבר תלוי הדבר. מאד גם בנו, מתי יהיו, — נקים עכשיו תומת ונבוא לגולה, לגולת

 מצרים ולגולת פרם, לא בתור שליהי מסעל ציוני כללי, שהסדרציה במקום הייבת

 לתמוד בו, אלא כל אהד ואהד ילד לשם לעצמו. והאם מוכן עכשיו ״השומר תצעיר״

 ללכת ל״התלוץ״ ההסתדרותי מתור ויתור על כל אוטונומיה שלו? הרי הוא איננו

 מוכן לכד. הרי נעשת רמאות אם נאמר שכל אתד מוכן לותר על אוטונומית שלו. לכן

 אני רוצה כי לעומת כל מיני מתבדלים תבוא אוטוריטטת של כל הקונגרס הציוני

 ותגיד אם זת ענין ציוני מרכזי או ענין צדדי. מתר־מתדתים תהיינה במוסדות שאלות
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 איך לתתנהג בשטת זה. אם נמשיך בשמירת על ״חחלוץ״ ההסתדרותי, יצטרכו המוסדות

 הציוניים לתמוך בכל מיני ורינטים שיקומו מהר. האם זה מעניננו? אם אני גורם

 אתדות התנועה תתלוצית, פירוש הדבר שהתנועה הציונית וכל מוסדותיה וכל נציגיה

ם לתמוד במפעל הכללי הציוני הזה. האם יש י ב י ו ת מ ם ו י כ י ר  ידעו שהם צ

 כאן תשש של ויתור על ערד הלוצי, כשבאוסן טבעי נהיר! גם בתור המסעל הזה תשעים

 אהוז, ואף האחרים תם תלוצים סוציאליסטים כמונו, אם כי הם ,,הפועל חמזרחי״ או

 אתרים שאינם עוד כיום בהסתדרות? האם אנהנו מותרים על ערכים יסודיים בזמן

 שאנתנו עומדים לסני אהד הכיבושים הגדולים ביותר ז

 ההסתדרות לא עשתת את העבודה הזאת במשך עשרים שנת במצרים, עבודה

 שתיתה צריכה לתיעשות. תשארנו אותה להסתדרות תציונית. עבודה זו דורשת הרבה

 מא&צים וכסף, כי צריך לתםתגל לטיפוס הדש של אנשים. האם זה יעשת על פי
- ד

 השבלונה הישנה, לפי תלוקת על פי גושים שתם כבר אינם מסוגלים לעשות עבודה

 כללית אם לא יעמדו תתת מסגרת הדשה ואם לא תיעשה בהינה של השליהים מתור

, מעמדי ?  השאיסה והרצון שלהם לאחדות התנועה החלוצית, תתת התטסת בעד ,,תלוץ,

 אצל טרומפלדוד אין המלים ״חלוץ מעמדי״ או ,,חלוץ ציוני סוציאליסטי״. הסורמולח

 הזאת אינה גם בהסתדרות. כשאתם קוראים עכשיו את הנאומים כי היה לנו ״תלת

 ציוני סוציאליסטי״, וכי עכשיו הדל קיומו, הרי התבר ששומע זאת מאמין כי בתקנות

 היה כתוב ״חלוץ ציוני סוציאליסטי״ וכי עכשיו אנתנו באים ומותקים את המלים חאלה.

 ולא כד הדבר. ממש כשם שבד״םתדרות הכללית שלנו אין הגדרות אידיאולוגיות, כד

 גם לא היו ב״החלוץ״. תיו אנשים ששאסו לתסוד את ״ההלוץ״ לדבר״מה אהד. אולי

 הצליתו במידה ידועה, אבל זה לא היה בתקנון. אנשים עבדו וגם הצליהו. יש מי

 שמסביר כי הצליהו משום שפלוני לא בא. זה ארגומנט הדש ז כשם שעבדנו בגרמניה

 בהצלתת עם אנשי בח״ד, מדוע לא נוכל עכשיו לעבוד עם אנשי טירת־צבי ורודגם

 כחברים ב״החלוץ״ ? האם רהוק היום שיהיו אתנו גם בתםתדדות ז כלום אנו צריכים

, ואחרי שיקום חאיחוד בארץ נבדוק איד לסתור ,  מקודם להקים מתיצות ב״חחלוץ,

 את הבעיה גם בתוץ-לארץ ולהסיר את המתיצות שהוקמו ז ואת זאת עלינו לעשות

 דוקא בבגדד ובפרס ובמצרים ז

 מדאיג אותי מאד שכד ניגשים לענין אתדות חתנועד, חתלוצית חברים שעברו

 את כל המשבר של התנועה, חיודעים מח חיו חמאבקים נגד איחוד חתנועת הקיבוצית

 ונגד איחוד חנוער. כל חחלטח על איחוד חנוער נעשתה לאל על ידי חוגים בעלי
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 השפעח, שאולי באופן פורמלי לא אמרו שחם בגד איחוד הביעו, אבל למעשה לחמו

 בגדו. חלק מן הגוער חתפרץ לאיחוד, אולם כל חדגשותיו של חנועד בשטח זה וכל

 העבודה העקשבית החיבוכית שלו בעשתח לאל על ידי חברים שלא חביבו מחו חויכוח

 חזח וחששו 9ן יקום חאיחוד, במקום להבין שזהו אהד השרידים שאבחנו הייבים

 לחתגבר עליחם. בךגוריון אמר: בקים ״חלוץ״ עם זיקה הםתדרותית. איבבי יודע למה

 התכוון. אולם היתכן שאבי אינני רוצה בזיקה חםתדרותית ? אבי חושב שלא דק אנחבו,

 אלא גם שום ציוני כללי לא יוכל לעשות עבודה תינוכית ציונית בגולה ב״חחלוץ״

 בלי זיקה לתםתדרות, כלומר, בלי זיקה לאותם הערכים שההסתדרות יצרת ושעל

 יסודם תיא קיימת. בין יתד הםעיסים כתוב בהתלטת חמרכז: ״אתדות פועלים חלוצית —

 חםתדרות פועלים אחת בארץ-ישראל, וכל זמן שלא תוגשם — חיניד להסתדרות

/ לפי שעה זוהי  תכללית או לארגון עובדים אחד המוכר על ידי הקונגרס הציוגי,

ם על ידי ההסתדרות הציונית, כלומר, לא י ר כ ו מ  ההסתדרות עם שאד הארגונים ה

, ואולי ארגון  ״בית״ר״ ולא ״קבוצת שטרן״ ולא ״אצ״ל״, אלא — ״הפועל המזרחי,

, אם הוא עודנו קיים. משונה הוא הפהד שזה מוציא את התנועה החלוצית  ציוני ב

. אם ,  מבית תנועת חפועלים, אם מכירים שהדתיים דשאים ללכת ל״הפועל המזרהי,

 הכלנח ב״זיקה הםתדרותית״ היא לאותם הערכים שיצרה תנועת העבודה, הרי כולנו

, הרי י נ ו ג ר , קשור בהסתדרות באופן א  בעד זה. אבל אם הכונה להכריז ש״החלוץ,

/ הרי זה מאפשר  זח מחייב לחקים מחר ״חלוץ״ אחר שיהיה קשור עם ״הפועל המזרחי,

 לגוף שלישי לדרוש מתרתים ״חלוץ״ שלישי וכן הלאה. האם אנחנו מעונינים בכד

 אפילו מבהינה מעמדית פשוטה או מבתינה הםתדרותית ?

 אינני דואר• שום יסוד לקבל איזו חחלטה שעל ידה רוצים להגדיר עכשיו מה

 תהית צורת התנועה חתלוצית בעולם וביחוד באירופה. אין זה הוגן מבחינה פסיכולוגית

 ואינטלקטואלית לדבר על זת עכשיו. אין איש מאתנו יודע איזו צורה יקבל ״חחלוץ״

, באירופה. לדעתי, תייתי מציע למתות  באירופה ואם בכלל יהיו נושאים ל״חחלוץ,

 במועצה נגד ויכוח בזח ולשלול אותו באוסן יסודי. ואם לגבי ארצות חמזדח ישנה

 חצעח שיחיו שם ארגונים שונים של ״ההלוץ״, יבואו חחברים ויציעו זאת במסורש

 ונדון על כד. אבל אז יציעו שהמרכז חייב לתםתלק ממה שהחליט לאחר דיונים מרובים.

 כל השתמטות בענין זה לא תועיל, כי על ידי כד לא נוציא כל נשק משום אדם הנלחם

 בנו. ואם זח נשק חריף — הרי צייד לצאת נגדו בנשק תדיף יותר. יש בארץ מיוצאי

 ״החלוץ״ — באים ומסבירים לחם כי בגדנו ב״חחלוץ״. צייד שיחיח לנו אומץ־לב
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 ל ה ת נ כ ה עם הדעה הזאת ולא לומר דברים סתמיים. כל השתמטות היא, לדעתי,

 משגה היגוכי גדול וגם משגה פוליטי גדול. אני בסוד! שאילו היו חברינו מבינים את

 תוכן חויכוח הזה היו הולכים לכל מקום ומסבירים מה שאנחנו רוצים,

 ומסבירים שמי שאיננו מסכים כרגע לאתדות התנועח התלוצית באר*ות

 המזרת מכין אויבים להסתדרות, מטפת אותם ויוצר להם נשק ומכין תוגים

 שי^המו בהסתדרות. אין לנו שוס יסוד מוסרי ולא יסוד פוליטי לתםתלק

 עכשיו מהההלםה שנתקבלה בענין זה. יש לתנועה צודד בבירור, אינני מתנגד

 לכד שיהיה בירור! תהיה ועידת המפלגה דבררו. ואם יש צויד לברר את הענין

 מתדש, יעוררו אותו ויבררו אותו מהדש. אם הברים ירצו לבוא ברזולוציה המשנה

 את הההלטה הראשונה, זוהי זכותם. אבל אין זה לכבוד המפעל ההלוצי ויש בזה משוס

 בגידה בשליהים שהלכו לעבוד בשמנו בארצות הפזרה, אם לא נרצה להתליט את

 ההחלטה שנתקבלה.

 יג

 גרחוכות

 (בכינוס פועלי הדרום שנעדר על ידי המפלגה בשבת, ט״ז באב תש״ד, 5.8.1944,

 אהרי הבתידות לאסיסת הנבתריס שנתקיימו כבר ולסני הבהירות לועידת

 ההסתדרות, שעמדו להתקיים למהרת אותה שבת. מתון• הםטנוגרמה)

 הבדים! כשאני בא לאסיפה כזאת אני מתקשה קצת לדבר, מפני שנדמה לי

 שתברים כל כד הרבה כבר שמעו, שכמדומני הכל כבר יודעים. אבל לסעסים מתברר.

 שאמנם יודעים הרבה דברים, — כל הסא שמישהו באיזת מקום ןןטא ידוע עכשיו

 לכולם — ודוקא דברים יסודיים של היינו אינם יודעים.

 ואני, לצערי, לא אוכל לעשות מה שעשה ההבר שהזכיר דברים סלסני ארבעים

 שנה. לא נוח לי כל כד לספר מח קרה באדץ־ישראל במשד ארבעים שנה — ואיד

 הדברים נבנו ובגלל אתה שיםות נבנו, ואיזת שיסות עיכבו את הבנץ — במידה שזה

 קשור בי ובתברי, לתתוכה על הדברים הללו ולהסביר ולומר: אנהנו עכשיו צודקים,

 מפני שבמשד כד וכד שנים שירתנו אתכם. אני הושב שהדור הצעיר בארץ בכלל אינו

 יודע עם מי יש להם כאן עסק, אס יש להם עסק עם אנשים שבנו את תנועת הפועלים.
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 אולי יש להם עסק עם אנשים שההריבו את תנועת הפועלים. כי יש עכשיו רושם כזה

 שהרצפלד ובךנוריון ונטע הרפז ועוד אנשים מסוג זה — כל מה שתםר היום לפועל,

 כל מה שאינו בסדר בארץ-ישראל, בדור שזו אשמתם. אני מתקשה קצת לדבר, אם

 מביסים על אסיפה זו כעל אסיפת תעמולה לבהירות. אולי לא אני האיש לנאום נאום

 תעמולה ולהסביר את הזכויות שישנן למפלגת פועלי ארץ-ישראל בנדון זה. אבל אני

 רוצה אתכם לדבר קצת על מה שאנהגו מסוגלים ללמוד מזה שעובר עלינו עכשיו

 בימים אלה. אני רוצה לשאול, למשל, מה קרה הפעם בבתירות לאםיסת־תנבתדיס, מה

ו מהן ז ואינני עוסק לא בםםםיםםיקה ולא באהוזים, אבל אני רוצה לשאול מה ת מ  ל

 הס הענינים היסודיים שהכרנו מהן עכשיו.

 ואגי למדתי כמה דברים — תיובייס מאד וגם שליליים מאד. הדבר הראשון

ן ה  שהיה חשוב בשבילי בבחירות אלו — תתפלאו אם אומר לכם — הוא זה ש

ה גדול מאד. כמה מהפרים , זה שהבהירות התקיימו — כבר בשבילי מ ו מ י י ק ת  ה

 לכם תמיד על זה. שבארץ-ישראל במשד הרבת שנים אין בהירות. ומי אשם ז —

ע ת  כמובן, מפא״י אשמה. אבל כאשר ראיתם את הבהירות האלה יכלתם להבין פ

 בארץ-ישראל אין בהירות בזמנן.

ק המתייב בתירות, מפני שיש משטר ו  בהירות בעולם קיימות מפני שיש ה

 מדינה, תקציב ממלכתי, צבא, מפני שאנשים יודעים: לא ילכו לבהירות — יפסידו.

 בארץ-ישראל בעצם כל מי שיש לו איזה השבון שלא כדאי לו ללכת לבהירות, מפני

 שהוא מראש יודע שלא יקבל הרבה, שאינו אהוד על הציבור, הוא לא רק ישב בבית

ם אותן. בבית־הכנםת, בבית, ברהוב ובןדה שלו י ר ת ־ הוא י  ולא ילד לבהירות ־

ך כל פעם שאתה הולך לעשות בהירות  הוא יכול לארגן ההרמה של בהירות. ומשוס כ

־ מאז הועד הזמני הראשון, מאז הרצון לארגן בירושלים את ועד-הקהילה  בארץ ־

 הראשון — תמיד אתה גסגש בהוגים של פורשים, של מהריפים.

 כמובן, למהרימיס יש שיטות. אתמול קראתי מאמר יפה מאד ב״הבוקר״. בעל

: לא ה ו א מתרים אותנו — א נ ה נ ו ההרמנו אותו  המאמר הזה קורא לעצמו מ ו ה ר ם

. וכען שהם מוהרפים — צריד ל ר ה ם עליהם! ( א צ ו  (כשם שמי שיצא מאתנו הוא מ

 ויש גם דעה שניה: אלה שהתרימו, אל תהשבו שהם הסאו לאהדות הישוב — הם גילו

 את האהדות ה א מ י ת י ת של הישוב, פיט שהאהדות שלנו היא כוזבת. יש גילויים ויש

 הלכי-מחשבה שהם קלים ונוהים מאד בהברה שהיא כולה הפשית, שכל אהד יכול

 לפעול בה.
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 אני אומר לכם שלאחר כל האיומים הבלתי־פוםקים ולאחר כל מיני הצעות של

 שוללים שהיו בענין זה (אנשים באו ביום חאחדון לפני חבתירות ואמרו: תדחו

 לשבועים, יחד עם זה השתמטו מהודיע בכתב שחם מתחייבים, כתנאי לדהיה, להופיע

 בבתירות. ואינני נכנם עכשיו לשאלה שהיא קשה מאד: אילו נמסרו חודעות בכתב כאלח,

 אם היה צורך לדתות או לא, כינן שיש הוקה ויש ההלטות, וההחלטות מתייבות, ואם

 קבעו תאריך, הוא קיים. עיקר הדבר המענין, שניסו לנתל משא־ומתן, בעצם, של

 רמאות כולו, בלי לחביא תשובח חיובית אסילו לאתר שתצעתם תתקבל), היתד, בזה

 העזה, שחועד חלאומי עמד בתוקף על דעתו. אותו ועד לאומי, אשר כולנו מכירים

 אותו בתולשתו. וחולשתו היא לא מפני שאנשיו הם חלשים ־־־ הרבה אנשים שיושבים

 בועד הלאומי אני זוכר אותם שנאמו נאומים מאד מפוצצים ומאד מעמדיים — אלא

 מפני שדרך הבנין של הישוב קשת מאד בתנאים כאלת, כשאין משענת תוקית, ומצד

 חלק — יש תמיד דתיית כל סמכות וכל הוקים. כמובן, אילו קיבלה אםיםודהנבהרים

 בימי הרברט םמואל הוקה מאושרת, עם הובה על כל יהודי לתיות תבר בכנסת, עם

 זכות הטלת מסים וכדומה, היה אולי מצב אתר לגמרי. אבל עכשיו יש הוגים אשר

 הדרך היחידה לסניהם להשפיע על הישוב היא בזה״שיתרימו את אםיסת־ד״נבהרים

 ואחר כך יצעקו: הביטו, זה לא מוסד נבחר!

 ובכן, עצם הדבר שמפלגת פועלי ארץ־ישדאל, שחיא כידוע כל כד פשרנית וכל

 כד נתרנית, החליטה בכל תוקף לסדר את הבהירות וללכת אליהן, באמת אגי אומר,

ת ארץ-ישראלית זה דבר עצום. י ר ו ב י  מבתינה צ

 והדבר השני החשוב הוא שלא דק הבחירות התקיימו, כי אם שההלק הגדול של

ד לבחירות. בזה שלמרות הכל רוב הישוב המבוגר בארץ ילד לבתירות — ל  הישוב ח

 הרי איש לא פיקפק. והיו כל מיני אמצעים למנוע את הדבר הזה. כאשר נסעתי

 לירושלים נזרקו אלי שם לאוטו כל מיני ניירות; עמדו אנשים עם פיאות, עם

 ,,שטריימלים״ וזרקו לנו כרוזים, ש״ארורים ההולכים לבחירות״. ובםימטאות הספרדים,

 בשכונות, היו מכות קשות והיו גם איומים (אומרים שגם ברתובות, בשכונת התימנים,

 היה משהו מעין זה). ואם לאהד כל זה חלד ר ו ב הישוב לבתירות ותביע את דעתו,

 והביע את דעתו באופן הסשי — הדי זה בעיני דבר גדול מאד.

ם י פ ו י  אמנם, גם על זד, יש ערעורים. אתם יודעים שיש דבר שקוראים לו ז

 בבתירות. יש כל מיני אמצעים לזייף בחירות. לדעתי, זד, אהד הדברים היותר מסוכנים

 בשביל היים דמוקרטיים. לא זו השאלה שפעם מישהו על ידי זה משהו ירויה. אלא
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 עצם הדבר שנוצרת אוירה שלאדם אין אמון בזה שכל כרטיס וכרטיס הוא ישר כמו

 הכרטיס שלו, שאנשים אינם בטוחים שאין שום קול נוסף מזויף, חוסר בטחון זה —

 בעיני עלול לחרום חיי חברה, עלול להרוס כל היי דמוקרטיה, נותן מקום לכל

 סאשיזם (הרי קדה כבר פעם באהד הקונגרסים האחרונים ענין כזח, שכמעט עמדו

 לבטל בתירות של עיר שלמת מפני שנתגלו בהן איזה דברים בלתי נעימים).

 אנתנו זקוקים מאד, לדעתי, למין מוסד משפטי כזה, שצייד יהיה להביא לפניו

 כל פשע קטן בבתירות — אם מעשי־א^מות ואם זיוסים — ושתוא ידון אותו באופן

 תתמור ביותר, בלי משוא פנים לקבוצה או למפלגה זו או אתרת. ואם יש במפלגה

 חביים שעסקו בזח — צייד שהם יתבעו למשפט וצייד לדרוש שהם יהיו נדונים. אבל

 אצלנו, אחרי שנעשו כל מיני דברים כאלח, לא באו לחקים מוסד מיוחד לשמייח על

 םחרת חבתירות, אלא כל אתד ואתר רשאי לכתוב כרוזים על אחדים, ולטעון שפלוני

 אינו שומר על סתרת הבתירות. בעיני, כרוזים כאלה, שאין בהן הוכתות — גם הס

 מעשה פשע של הבתירות.

 צייד לדעת שהמהרימים הצםרפו הפעם מתונים שונים: מתרימים דתיים,

. כולם, כמובן, נאמנים מאד על ,  מתרימים רביזיוניםטיים ומהרימים ״לאומיים םהורים,

 אתדות ישראל ועל דאגת לאתדות ישראל, וכולם, כמובן, מאד מעונינים בנצתון פוליטי

 בבתירות, נצהון גדול. אבל לא די שהם ההרימו — עכשיו האמצעי היתידי שלהם

! ״הבוקר״, ״המשקיף״, אפילו ת ו פ י ו ז ו מ נ ל ת ש ו ד י ת ב ת  זהו לתכריז ש

 ״הארץ״ מאתמול — כולם צועקים שהבתירות הללו הן מזויפות.

 על זה שהבתירות הן מזויפות אין להם שום ראיה. אבל היודעים אתם על מי

 נשענים בדבר הזה ב״ד״ארץ״ וב״הבוקר״ ן — על מאמר ב ״ מ ש מ ר ״! ״משמר״ ראה

 צויד לתודיע שכימ שתבורגנות מהדימר, את הבתירות, אז הלא יש עכשיו למפא״י

 שלימה גדולה במנגנון, ולכן בדור שמפא״י צריכה לזייף את הבתירות. לא תבאתי

 לכם כאן את ההומר, אבל מענין מאד, שבמידה שגם ב״הארץ״ וגם ב״הבוקר״ -מנסים

 עכשיו מראש להכריז, עוד לפני הבהירות, שהן תהיינה מזויפות (״הארץ״. העתון

 ההשוב הליברלי, כותב שאמנם ״השומר הצעיר״ אומר את הדבר תזת בשעת פולמוס

 של בתירות, אבל ודאי הוא יודע דברים מבפנים, מפני שהוא היד, שותף אתנו

 בבתידות. וזה נכון מאד: כמה פעמים תלד אתנו ״השומר הצעיר״ בבתירות לקונגרס

 כשהיתד, רשימת אתת), הרי טענה זו(וטענת ז ו למי תיא דרושה ז — לרביזיוניסטים,

, ל א מ ש  למי שרוצה להדום) באה ממקור תשוב מאד: תיא באת קודם כל מ ת ז י ת ה
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 אשר היא, כידוע, נאמנת מאד על מלתמת העובד בעמדתו נגד מחרימי הדמוקרטיה

 בארץ.

 כמובן, גם זה עוד לא מספיק — עוד היינו עדים בבתירות הללו לשני מקרים,

ץ  שהיה להם פרסום גדול בעתונות. יש בעולם דבר שנקרא אתיקה של בהירות — יש פ

 מוסר איך מנהלים בתירות, ויש בזה מדרגות שוגות. יש הבדל בץ אופן עשיית

 בתידות באננליה לבץ עשיית בתירות ברומניה. לנו קרו בענין זה שני דברים שהם

 אסיניים מאה וקרו דוקא בתנועת הפועלים.

 אני הולך ברהוב בתל־אביב ורואה פתאום התקהלות אנשים ליד איזה כרוזים

 עם תמונות וצילומים של צ׳קים, ובכרוזים מסופר דבר שלא ידעתי עליו: איזה פקיד

 (במועצת פועלי תל-אביב) נאשם בזה שקיבל כסף מנותני-עבודה, *שכר־טרתה״, והוא

 נתבע למשפט ההסתדרות, והמשפט נערך עכשיו. ובכן — עוד לא ידוע אם האיש

 תייב או מאשימים אותו סתם, באשר המשפט עוד לא נגמר, אבל במתים לשנה כבר

 פרוקלמציה גדולה, שמפא״י מגינה על לוקתי שותה על שתיתות בפקידות.

 אף אילו היה המשפט נגמר בהאשמת אותו פקיד, היה מקום לשאול, מהו הטוהר

 המוסרי של אנשים אשר מעילה פרטית של אדם נעשית להם אמצעי להשהיר דמות

 מפלגה גדולה.

 כמובן, אילו כתבו בפרוקלמציה שהרצפלד או בךגוריון נכשלו, הייתי יכול

 להבין שאנשים לא מהכים לגמר משפט, כי זה באמת שייך למפלגתם. אבל אם מתגהל

 משפט כזה ועוד לא ידוע מה יפסקו השופטים (בכל הברה הגונה, בעצם מהלד משפט

 אין עושים להץ לא על הציבור ולא על השופטים) — ניצול הדבר הזה כאמצעי של

 בתירות, זוהי, כמובן, מדרגה גבוהה מאד של שמירה על דמוקרטיה, על טהרת המידות!

 וכמובן, שגם עתונות מסוימת שירתה את הדברים ד!ללו.

 דבר שני שקרת, שעליו קראתי בעתון — זה עגין ההתפרצות ללשכת המם. ואתם

 ודאי יודעים על המכות והםקנדלים וקריעת הדוקומנטים שליוו את המקרה הזה.

 שבתנועת הפועלים אסשר באופן כזה להילתם מלתמת בהירות, מלהםה על עניגים

 גדולים, על אנשי המתר, על מדינת דדלאומית, על טוהר יהםים, על דמוקרטיה בתון•

ו לנתל מלתמת־בהירות כזו — זה מדאיג אותי יותר מאשר נ כ ו ת  תציבוד, שאפשר ב

 סעיף רע שכתוב בפרוגרמה, מפני שזה מוכית על מציאות פוליטית מסוימת, מציאות

 שיש בה משום הרם של ההברה.

 ובכן, תשוב לציין, לדעתי, שבתוך האוירת תזאת התגברנו על הדברים האלה
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 פתות או יותר. כלומר: תיו מכות, היו התרמות (ולא רק בתוגי הבורגנות, היו גם

 בהוגים שלנו דברים, אשר אילו היד, קיים אצלנו בית״דין ציבורי, היה דן אותם קשה

 מאד), אבל הבתירות התקיימו.

 אתר כד מענין לדעת מה ת כ נ ן של הבתירות. ובכן, הדבר הראשון שאפשר
T 

, הוברר ת י נ י ד ת מ י נ ו י  לומר הוא שהוברר קודם כל ערד הבחירות הללו מבתינת צ

 שהרוב הגדול של הפועלים הם ציונים, זאת אומרת: הם ציונים מדיניים, הם

 תומכים בפרוגרמה של ההסתדרות הציונית, של מפלגת פועלי ארץ-ישדאל. אם נעשה

 את התשבון של מאת ותשעים — מאתים אלף בוחרים בערר — נוכל לומר שמתוץ

ו מזדהה עם הפרוגרמה ל ו  ל״תזית השמאל״ ומהוץ לקבוצה הקומוניסטית, הישוב כ

 תפוליטית של ההסתדרות תציונית. ואני אומר: אילו היתת רק זו תתוצאת של

 תבתירות — דיינו.

 יש הלא הרבה טענות למה עשינו עכשיו בחירות, ״למען השלום״ לא היה

 צריד עכשיו לעשות בחירות. ואם כי םטורס ואחרים יכולים היו להכריז: יש קבוצת

 קיצונים בישוב: זה בךגוריון, זה הסוכנות, זו ההסתדרות, והציבור תרתב אינו

 עומד מאתריהם — הוברר דבר גדול, הדבר המיותד של תבתירות בכלל ושל עמדת

 מסלגת פועלי ארץ-ישראל בהן, והוא שבשביל העולם ההיצוני הציוני ברורה עכשיו

 הדמות תפוליטית של הישוב: הישוב תומד בדרישות תמדיניות של ההסתדרות

 הציונית.

ת של הישוב, י ל א י צ ו ס ת ה ו מ ד  ולדעתי, התברר בבהירות הללו גם מהי ה

 מה ההרכב התברתי של הישוב. זה כבר כמה שנים שאני מתנכת בענין זה עם תברי

 ואני אומר — ומזה יש מסקנות לגבי כל המדיניות שלנו להבא — שהישוב בארץ•

. וצייד פעם לשים קץ למושגים מסוימים, שבהם ם י ל ע ו  ישראל כיום הזה רובו פ

 מעונינים בעלי-תבתים מתגגדי ההסתדרות ורדיקלים פתאים בתור ההסתדרות. אני

, והרביזיוניסטים לומר שהפועלים אינם אלא  מבין מדוע מעונינים אנשי ״הבוקר,

 הלק קטן בישוב. זה דבר מובן מאליו. אבל מדוע אנשים שדוגלים בשם מלחמת

 המעמדות היותר קיצונית מעונינים לטעת בלבנו הכרה שאנחנו איננו רוב ושנגדנו

 עומד מכל צד רוב ריאקציוני, והוא יבלע אותנו ושתמיד ישנה סכנה שהדוב הבורגני

 הריאקציוני יבלע את הפועלים בארץ ז

 אני כוסר בדבר הזה. זת שנים רבות הובלט שהישוב בעצם הוא ברובו הגדול

 ישוב של עובדים. לדעתי, הישוב היהודי בארץ־ישראל מצבו הלןמרי הוא כזה, שכלל לא
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 יכול להיות בו רוב של לא-עובדים. אהדת אין לי אפשרות של קיום. זה לא אותו

 הישוב היהודי שהיה בגולה, אשר היסודות של תיווך היו בו מרובים. היו בג1לה הרבה

 מסורות סוציאליות מסוימות, שעשו את האיש היהודי בתור איש מעמד־ביגים. בארץ

 אין, לדעתי, יסוד סוציולוגי בשביל קיום מעמד־בינים יהודי גדול. אבל זת ענין לויכות

 תיאורטי. אולם יש ענין, לדעתי, להכיר את הישוב מתוך הרכבו הממשי.

 עובדה היא, שאין בארץ אף מפלגה — לא דתית ולא בעלי־בתית ולא רביזיונים־

 טית ולא אגודאית — אשר למעשה שכבת היסוד שלה איגה שכבה של פועלים. כל

 מסלגה, אם היא רוצה להתקיים בתור שכזו, מוכרהה להקים ולארגן לא רק תברים

 בכלל, כי אם גם שכבה גדולה פועלית. מה היה ״המזרחי״ אילמלא ״הפועל המזדהי״ ?

 ואותו דבר אנחנו רואים עכשיו בין הציונות הכללית. כל פלג שלה בנוי על אלמנט

 עובד: הציונות הכללית הפרוגרסיבית יש לה ״העובד הציוני״ > מפלגת ציוני ב׳ ניםתת

 להקים ארגון עובדים ב׳ (אמנם לא הצליתה בזה). אפילו ״עליה הדשה״ — מסלגה

 צעירה — לא יכלה להתקיים בלי לנסות לבנות ״עליה הדשת עובדת״. גם ״אגודת*

 ישראל״ אינה יכולה להתקיים בלי ״פועלי אגודת־ישדאל״. הרביזיוניסטים — לאהד

 נםיון של שנים רבות שעניני העובד לא העסיקו אותם — המשענת שלהם למעשה

 הנן ״הםתדרות־העובדים הלאומית״ ו״בית״ר״, או כל מיני גלגולים אתרים.

 הבהירות הללו אישרו את הדבר הזה באופן הבולט ביותר. מלבד רשימה אתת,

 רשימת העובדים מעדות המזרח, שהמחרימים לא נתנו לה לגשת לבתירות, הרי למעשה,

 אם תעשו את חשבון הרשימות הגדולות של הפועלים יתד עם הרשימות הקטנות

 ותקטנטנות השונות (אני חושב שמספר הרשימות של פועלים בלבד עולה על עשרה),

 מתבדר דבר אחד: שחלקו של הפועל בישוב הוא איתן ושום כות אויב מבפנים, שום

 כות אנטי־פועלי איננו יכול להדום אותו או להמעיט אותו. הישוב בארץ יכול לגדול

 דק במידה שמתגלים ענפים פרודוקטיביים, אשר מהם עובדים יכולים לתתקיים. זאת

* ד  אומדת — שוב גידול של עובדים. השאלה היא רק מ י יהיו העובדים, מה יהיה ה ל

ה שלהם, מה תהיה עמדתם הציונית ומה תהיה עמדתם הסוציאליסטית. זו שאלה ו ר  ה

 גדולה.

ת י נ ו י צ ו ת, הןנמדה ה ר ת י ב ם ה ו י  ציינתי בזה שלושה דברים: ק

ת שנתגלתה בבחירות והעמדה, אם אפשר לומר, ה פ ו ע ל י ת של הישוב, י נ י ד מ  ה

 כלומר: היות הישוב ברובו, באפיו, ישוב של פועלים.

 אתר כר, אם נתבונן למה שנעשת בתור ציבור הפועלים לפני הבתירות הללו,



ם 323 י א ו ל י  מ

 נראה חזיונות אהדים שונים. הדבד הראשון הוא — וזה נוגע לאסיפה זו — קודם כל

ל בבהירות הללו. א ד ש י - ץ ר י א ל ע ו ת פ ג ל פ ת מ ד מ  ע

 אין צייד לומר שהמפלגה הלכה לבתירות הללו לא בלב קל. כל אתד מבין את

: עצם העובדה שמפלגת פועלי אדץ-ישראל במשד ת י ש א  זאת. היו פה שני דברים. ר

 כמה שנים נושאת בשלטון בציונות, שהתרגלו לראות בה מפלגה שהיא הלק מן ההני,

ר ה ק י י ם. ואז — ה ט ו ב שבמשטר הקיים איננו קשור אתה. ט ש מ ן ה ק מ ל  ה

 וטבעי הדבר הזה. אני אומד זאת לא מתוך תעמולה ךמגוגית. מטבע הדברים הוא, שאם

 במשד עשרות שנים ידוע שמפלגת מסוימת קשורה עם המשטר הקיים — הרי כל

 הטוב שנוצר בו אין איש הייב להעריך, מפני שכל אחד מרגיש קודם כל במה ש ת ם ד

 ל ו, והוא הושב על סיבת הדבר. ש נ י ת: כל פ ג ע שלשנו במשטר זה — ברור שהוא

 קשור עם מפא״י, עם תולשתה (לא מפני שאהרים מפריעים לה, אלא מפני שהיא

 תלשת).

 בזמן הויכוה על הטריטוריאליזם אמרתי בדרך הלצה: מה ההבדל הגדול בין

 ארץ-ישדאל ובין טריטוריה ? ארץ-ישראל היא כולה מלאה חסרונות. כל אחד יודע:

 בארץ־ישראל יש תורכים ויש סלעים ויש הרים ויש ביצות, יש כל מיני מגרעות. אבל

 בטריטוריד. ? — חלא בח אין שום חסרונות. בטריטוריה אין ערבים, בטריטוריה אין

ש הגדול של ו ד י ח  ביצות, בטריטוריה אין סלעים — בטריטוריה יש דק מעלות. זה ה

 הטריטוריה. תייתי יכול לומר אותו דבר בעצם גם לגבי מפלגת פועלי ארץ־ישראל

, זו מפלגה ״צעירה״ שרק היום נולדה, ובדוד שבסשעים : הלא סיעה ב ,  וסיעה ב

 והטאים של מפא״י הלא אץ הלק למסלגה שדק נולדה.

 לדעתי, עצם המצב הזה בבתירות כבר עושה את מערכת פועלי אדץ־ישראל

 כמערכה קשה. אבל בינתים קרה לנו דבר אחד נוסף. הלא בינתים קרה שעל המפלגה

 עבר משבר קשה ומסוכן מאד, אשר לא עבר עליה כל ימי קיומה ואשר לא ידעו

 דוגמתו בארץ, והוא, שהלק אקטיבי מן המפלגה, חלק פעיל, מקובל בתור הציבור, קם

 יום אתד ו ע ק ד ממנה.

 מפלגת פועלי ארץ־ישראל עמדה עכשיו בתוך מערכה כללית. ויש תמיד גגדה

 כל מיני מפלגות צעירות אופוזיציוניות, שיכולות הרבה להבטיח ושנגדן אין חטאים

 בעבר. תיעלת על דעת מישהו לשאול, למשל, את ״פועלי־ציון שמאל״: מר. עשיתם אתם

 במשר השנים ו האם הם אשמים במצב תוסר עבודת או במצב אםיפת־הנבחרים ? הם

 לא אשמים בשום דבר! איש לא יאשים את ״פועלי־ציון שמאל״. שהם אשמים באיזה
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 דבר לא טוב בארץ-ישראל. ״השומר הצעיד״, כמובן, זה חלק הרבה יותר חשוב —

 הוא עשה משהו, בנה משהו, בנת משקים קבוצתיים, בנה מפעלי תרושת חצי•

 קפיטליסטיים, כמו שעשינו כולנו. אי אפשר לומר. שפועלי אדץ־ישראל, כשהם

. יש טענות הרבה מאד  הולכים לבתידות, יש לתם כל מיני טענות ל״השומר הצעיר׳,

, אשם ? או כאשר ישנן איזה טענות  בתיי ההסתדרות, — האם יאמרו: ״השומר הצעיר,

 בענין המלתמת הפוליטית הציונית — היבואו להאשים בזה איזה מיעוט שהוא, איזת

 ארגון שתוא בתור תנועת הפועלים ו איש לא יעשה זאת.

 אבל כאשר יוצאת קבוצת הברים כזו, ולא בגלל איזו עמדה אידיאולוגית או

, במועצת  עמדה פוליטית (הרי הם קיבלו את העמדה הפוליטית שלנו. הצבעת סיעה ב

 ההסתדרות מבתינת פוליטית, כמובן, לא תיקנה את הפגם של ההצבעה בועד הפועל,

 אבל, מכל מקום, הרי בזאת אנשים תתמו על הפרוגרמה של בילטמור), ואי אפשר לומר

 שהיה כאן פילוג בגלל ויכוה רעיוני שהיה בינינו — אז מוכרתים הלא להסביר שהלכו מפני

, עכשיו ם י ב ו ם ט ם ע י ב ו ר ט ו ת י  שהאנשים הם רעים. אם פעם היתה פורמולה א

ם ט ו ב י ם — הטובים לא יכלו להיות יותר עם הרעים. ם ע י ב ו ג ט ו ל י  היה פ

 אז במצב כזה, שהוא מעליב את המפלגה באופן עמוק מאד, כל אדם יכול עכשיו

 לומד: הבט׳ איד אני אצביע בעדר והבריד לא מאמינים בך ו אם הם, שהיו שנים

 אתד במפלגה, אבד להם האמון במפלגה, למנהיגות המפלגה — מדוע לדרוש מהציבור

 הרתב את האמון הזה ז

 אם אהרי כל זה יכלה המפלגה לקבל עשרות אלפי קולות (עוד אינני יודע

 כמה, אם ששים וחמישח אלף או קרוב לשבעים אלף), אם לאחר כל מה שעבר עלינו

 עכשיו יכלה חמפלגח ליצג שבעים אלף פועלים ובוחרים מכל ענפי העבודה בארץ,

 מכל צורות חחתישבות, מכל כותות חבטחון — הרי הדבר הזה מעיד על איזה כוח

 פנימי גדול שטמון במסלגת זו. ולדעתי, בזה גם ניצלה אםיפודהנבהדים, כי יש בה

 לכל הפחות כוח אחד מרכזי גדול« אני יודע, כוח שעוד אינו רוב, אבל קרוב לדוב

 ושאפשר לםסוד עליו בכנסת־ישראל. אבל אילו לא ניתן למפלגה אמון זה של שבעים

 אלף פועלי ארץ־ישראל (או קרוב לזה), ובמקומה היי עוד כמה מפלגות — מת היתד.

 עכשיו דמותה של אסיפת הנבחרים ? על כל פנים, הוכחנו שאותו כשרון שבנו ללכד

 המונים גדולים ולעשותם לכות ציבורי — לא אבדנו אותו ושמרגו עליו גם בתנאים

 קשים אלה.

ם שאבי רואה בבתירות י י ל י ל ש  עכשיו אני רוצה גם לומר מה הם הצדדים ה
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 הללו. הצד תשלילי ביותר הוא, כמובן, זה שמפלגת פועלי אדץ-ישדאל היא ד ק שבעים

 אלף ולא מאה ועשרים אלף. ואני אומד זאת בכל הרצינות, ולא רק מתוך אגואיזם

 מפלגתי. תנועת הפועלים באדץ מיוצגת עכשיו, אחדי מפלגת פועלי אדץ-ישדאל, על

 ידי ״תזית־השמאל״, שלמעשה זה שתי מפלגות: ידוע ש״חזיתיהשמאל״ אין לח

 פרוגרמה משותפת של מפלגה אחת, והן כבד הודיעו שהן רשאיות אתרי הבתירות

 לשוב ולהיות שתי תנועות, והן לא פנו כלל לציבור עם פרוגרמה מדינית אתת, ועם

 פרוגרמה סוציאליסטית אחת. אחר כך באות המפלגות הקטנות: ״העובד הציוני״,

 ״פועלי־העם״ ו״עובדים דתיים״ ן ולמעשה גם התימנים — שהם גם כן מעמד עובד —

 מופיעים ברשימה מיוהדת פוליטית? ויש למנות את ״הפועל המזרהי״, שהוא כוה

 פועלים גדול עכשיו בארץ. עצם ההתפצלות הזאת, מתוץ לשאלת התוכן הרעיוני שיש

ץ למפלגת פועלי ו ת  בזה והמובן המדיני האצור בזה, עצם הדבר שהחלק השגי מ

 ארץ-ישראל כל כד מפוצל מבחינה ארגונית, מבתינת השפעות שונות שבהן הוא קשור

 (כל אחד ואחד מהם קשור עם איזו השפעה מבהוץ, עם מפלגה מהוץ למפלגת

 הפועלים) — זח לבד יש בו כדי להדאיג.

 ואם נשאל, על מה התנהלה מלתמת הבהירות בישוב, אז נצטיד לומר שבעצם

 בתוד הישוב היתד. כבר מלחמת בתירות גדולה בין מהדימים ובין בוהרים (היא לא

 נתגלתת כל כד בספרות — או שאין למתרימים כשרון ספרותי כל כד גדול או שהיו

 להם אמצעים יותר טובים כדי להחרים), אבל בתור תנועת הפועלים תכנה של מלתמת
T 

י מ י נ  הבתירות כפי שנתגלה בציבור, בפלקטים, ברמקולים (יתכן שתית לד, תוכן פ

 תשוב יותר), מבתינת התוכן ה צ י ב ו ר י — היה בעיגי מלתמת בתירות נגד מפא״י!

 תזיודהשמאל ואהרים גילו שהם מוכנים למלתמת בתירות קשה ביותר, הריסה ביותר,

א של המלחמה זה לא ממשלת אדץ-ישראל ולא הבורגנות בארץ• ש  אבל ד,נ ו

 ישראל — ד״גושא של מלחמת הבחירות זה מפלגת פועלי ארץ-ישראל.

 אבל מלבד פיצול זה של תנועת הפועלים, שנטל ממנה את נוהה ונטל ממנח את

 כבודה (כי ברור שמצבנו היה לגמרי אהד אילו הופענו יהד, ולו רק עם שתי

, היינו כבד אז למעשה מאה אלף! ואין  רשימות: עם ״השומר הצעיר״ וסיעה ב,

 צייד לומר, שאילו היו עמנו שאר ארגוני הפועלים השונים, היינו מגיעים למאה

 וארבעים, אולי גם למאת והמישים אלף) — ישנה כאן גם שאלד, יותר המורה: שאלה

י שנתגלה בדבר הזה. ועלי לומר את האמת: אני סודאג ט י ל ו פ ן ה כ  של ד,ת ו

 מאד מהבחירות מבתינת זו,
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 מבהינת הרוב בכנםת־ישראל יתכן שהמצב הוא בסדר. אבל עצם תדבר שבתוך

 תנועת הפועלים בארץ יכלו עשרות אלפי פועלים לתצביע בעד עמדת תזית השמאל,

 אם מתיר התנגדות למדיניות ד״ציונית או מתור אדישות (אני יודע שלא כל פועל

 שהצביע בעד תזיודד״שמאל הוא בהכרת נגד מדינת יהודים! אינני תושב שתזיוד

 השמאל במשאל שאלה את בוהריה, אם היא צריכה להיות בעד מדינה יהודית או נגד

 מדינה יהודית), גם אם אומר שלא כולם מתנגדים למדינה יהודית ולכל העמדה תציונית

 הרואה את שאלתנו אנו לא במנדט בין־לאומי ולא במדינת דו־לאומית, עצם הדבר

 שישנם עשרות אלפי פועלים כאלה, אשר הצביעו מדעת או מבלי דעת בעד עמדה זו!

 עצם הדבר שזת אפשרי בתור תנועת פועלי ארץ-ישראל, לאתר עשרות שנות תינון״,

 ובשנה כזו, ביםורים הללו, בתקוות אלה שנתעוררו בעולם! לאתר שראינו ש״פועלי־

 ציון שמאל״ בפולין בזמן ועדת־פיל אמרו: הם אמנם נגד הלוקה, אבל שמתים

 ומקבלים את הדבר שהתחילו לדבר על מדינה יהודית, וכעת משתתפים ,,פועלי־

ת ואי־אמון ל י ל וך בבחירות עם עוד אלפי פועלים ברשימה שיש בת משום ש  צי

 לרעיון של ע צ מ א ו ת י ת ו ד י ת על עליה ועל התישבות, ואנחנו רואים מד. עושים

 תבריהם (רק בימים אלה נתפדסמח ב״טריביוך מכתב של חבר ״השומר הצעיר״ המודיע

 שהוא נגד העמדה של מפלגת העבודה האנגלית בשאלת המדיניות הציונית)! שדבר זה

 אפשרי בתנועת הפועלים באדץ-ישדאל כיום הזת, שזר. אפשרי גם בפינות תשובות של

 תנועת הפועלים, במקום שאנשים הם הלוצים, בונים משק — זה, לדעתי, ענין רציני

 מאד, ענין מדאיג מאד. זה מראה עד כמה אצלנו הצעיר היהודי, ציוניותו, מתשבתו

 הציונית, עדיין אינה איתנה, עד כמה היא נתונה לכל מיני רותות, לםגנונים, למודות,

 לסיסמאות, עד שהוא מוכן לותר על דברים תיוניים ביותר, מוכן להיפרד מהציבור

 בגלל דברים אלת.

 ואינני מדבר כבר על כמה אלפי פרקציונדים. אתם צריכים לדעת מח חיה אתם.

 הם עמדו ללכת לבהירות לתםתדדות, והתםתדרות אמדה: איננו מתנגדים לזה שקומר

 ניםטים יבחרו — לא פסלנו שום פועל בעד דעותיו — פםלנו אותם בשעתו משום

 שעשו מעשים החותרים נגד ההסתדרות. לא דרשנו מהם שום דבר, לא תזכרנו להם

 את חטאיהם, שלחמו בצד הפורעים, בצד המופתי — דרשנו רק דבר אחד: שיודיעו

 שהם אינם מתנגדים לעליה לארץ־ישראל. והדבר הזה — לבם לא הרשת לתם! אמנם

 באוסטרלית יש כבר קומוניסטים שתורמים לקרן הקימת (ובאמריקת, בעתון קומוניסטי

 יומי גדול, אשר בזמן המאורעות היה כולו עם הפורעים, יש כבר כפעם 3סעם מאסרימ
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 ציוניים, מאמרים מלאי תתפעלות מההסתדרות ומהמשקים וכדומה ? והס כבר היו נוטים

 גם למדינת יהודית), אבל כשנודע להם ש״השומד הצעיר״ הוא נגד מדינה יהודית —

 התירו לעצמם גם כן לתיות נגד. ובכן, שאצלנו אסשרי הדבר שארבעת אלפים יהודים,

 אשר באו לארץ־ישדאל בזכות העליה, באו בסרטיפיקטים שלנו, באו במאמצים שלנו,

 שעכשיו לבם לא מרשה להם לתתום על זה שאינם מתנגדים לעליה, שאינם אויבים

 לעליה — זה גם כן אהד הדברים שיש בהם כדי להדאיג; שיש בהם כדי להדאיג,

: מה הטיפוס היהודי האנושי ת י ש ו נ  ואפילו לא מבתינת מספרית, כי אם מבחינת א

 שיכול להיות מצוי אצלנו, מה יחסו לאחיו ולאחיותיו שנהרגו עכשיו שם. אבל אני

, ו נ י נ י  אומר: זה מ ת ו ץ לתנועתנו, מחוצח לנו, מחוץ לחשבון אולי. אולם שגם ב

 בין נאמנינו, בין תלוצינו, בין עובדים, נמצאים עכשיו עשרות אלסים שיכולים להרים

, השוללת את תמאמץ ת י ד ו ה י ה ה נ י ד מ ת ה ת א ל ל ו ש  יד בעד פרוגרמה ת

 הזה, שהוא אולי המאמץ אשד בו תלוי כל גורלנו — בעיני זה בבחירות הללו ענין

 רציני מאד.

 יש אנשים התושבים להשפיל אותנו בזה שאומרים: אתם קיבלתם כל כך הרבה

 קולות לאסיפת־הנבחרים מפני שבעדכם הצביעו גם ל א - פ ו ע ל י ם. וחושבים, כנראה,

 שאם לא פועלים מצביעים בעדנו, הרי זה פסול. אני רוצה לומר לכם, תברים: כל

 הסוציאליסטים בעולם שואפים לכך שבעדם יצביעו גם לא־פועלים! בארצות

! אם הסוציאליסטים יהיו רק ם ז י ל א י צ ו ס ן ה ו ת צ נ י ל א נ ת ת  הדמוקרטיה ז

 מסלגת פרוליטרית טהורח ולא יצליחו למשוך אליהם גם חוגים אחרים, נאמר אכרים

 ואנשים מהמעמדות הנמוכים והבינוניים — לדעתי מצב כזה לתשב לכשלון של

 תפועלים.

 אינני יודע את המספרים, ואינני יודע מי יכול את הדבר הזה לתקור, אבל

 הבינותי שהלק מן הבותרים שמתוץ לתנועתנו חצביע בעדנו, ואני חושב את זת לכבוד

 גדול. השגנו בזה שאיפה אתת שלנו. כי מת רוצות תנועות הפועלים, בפרט תנועת-

 הפועלים הארץ-ישראלית ? אנחנו רוצים שהעם יכיר בנו שאנחנו לא רק במקדה אנשים

! שהעם ידע שמה ו ח י ל ת ש ו א נ ר ב י כ עב י  ההיים על שכר עבודה — ש ד.

 שאנתנו עושים, אנתנו עושים לא רק בשביל עצמנו, כי אם בשביל אלה שיבואו אחרינו,

ו של העם, שגורלו נוגע לנו מאד מאד. ולדעתי, זה ב ו  אנתנו עושים בשביל ד

 שבבתידות תללו יש סימנים שבמקומות שונים בודאי הצביעו בעדנו מחוגי

 האינטליגנציה, או בעלי־מלאכה, או אכרים קטנים — זו בעיני דק הוכהה לנכונות הדרך
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 שבה הולכת תנועת הפועלים במשך כל השנים: לקבל את אמונו של העם, לקבל את

! וזאת השגנו. ם ע ה ט מ ד נ מ  ה

 אמנם הרבת מאד עושים נגדנו. יש אופוזיציות בהסתדרות, שתפקידן הראשון

 העיקרי במלתמת תבתירות שלהן עם מפלגת פועלי ארץ־ישראל — זה קודם כל

ם בכל אותן השכבות שעומדות באמצע ועדיין י ל ע ו פ ת ה ע ו נ ת ת ל ב י  לעורר א

 לא הגדירו את עצמן. בזת גם מצליתות במידה גדולה מאד. ידוע, הית מעשת

 בשעד־הגולן והיה מעשה אתר, — היו מעשים כאלה, שבהם מצליהים מאד למלא תוכן

 את כל המפלגות האויבות לנו.

 איני בקי כל כד עכשיו בכל ספרות תבתירות. אבל ראיתי שמאיר יערי עשה

ד מ ע מ מ  נםיון לםכם במה סיעה ב׳ נבדלת. הוא סיכם נאום של טבנקין ואמר: תכיוון ״

 ל ע ם״ — זה אהד הסימנים המבדילים את סיעת ב׳ ממפא״י, שאומרת: ״ממעמד לעם״.

 ובאשר הזכרון אצלנו אינו כל כד טוב, יתכן שמהר הבר סיעה ב׳ גם כן יאמר זאת —

 אז אני אזכיר לו שהמגמה הזאת של ״ממעמד לעם״ לא תודשה עכשיו בשעת קרע זה,

 שזת ענין אשר עליו דובר במסלגת פועלי ארץ־ישדאל בראשית שנות השלושים, וברות

 זו נתקבלה ההלטתנו, וברות זו הלכנו לקונגרס השמונת־עשר. תקונגרם השמונה־

 עשר — שהוא היה בשבילנו הנצתוי תגדול שלנו בציונות — היה לאתר שקיבלנו את

 ההחלטה ״ממעמד לעם״.

 אגלה לכם סוד עוד יותר גדול: שהענין אינו מתתיל ממפלגת פועלי ארץ־

 ישראל. ב״אתדות־העבודה״, בשנת 1927, לאהד שםאקד עלה לשלטון, נשמעו כבר

) שקבעו ד ב,  נאומים פרוגרמטיים שלנו(תמצאו אותם ב״ילקוט אתדות־העבודה״, כי

 שאנהנו איננו רוצים להישאר דק בתהומי המעמד שלנו, שאנהנו רוצים שהמעמד שלנו

 יקבל עליו אתדיות בעד עניני הציונות בגולה. ומשום כד הרצון למשוד אלינו קולות

 של תוגים אתרים, למרות הנםיון לסםול אותנו בזה, איננו תטא בשביל תנועת

ת בשביל כל תנועת הפועלים, ואנתנו צריכים להיות גאים על ו כ  פועלים — ז ו ז

 הדבר הזד!!

 דבר שני שאני שומע לפעמים קרובות, כשבאים להגדיר מה ההבדל בינינו ובין

ן ביותר למעמד, והתשובד. — זד. שאינו יודע מ א  אתרים, היא השאלת: מי נ

, שאינו מתענין בשום מעמד אתר, שיודע רק את עצמו. אבל אני הייב ם י ר ו ת י  ו

ר כזו של אדגומנםצית. כאן יש סילוף יםודי של האמת.  להזהיר את ציבורנו מפני די
 /־ ־

: מי ן  בזמן שה״בונד״ התנגד לציונות היתה ל״בונד״ עמדה הזקה. הוא מ
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 שהוא נאמן למעמד הפועלים אץ לו עסק עם הבורגנות, הוא רק נלהם עמה. ואתם

 שהולכים לקונגרסים הציוניים, שתורמים לקרן הקימת, שממלאים את מצות השקל —

 אתם, כמובן, ״מתותנים עם הבורז׳ואזיה״, או כסי שתיו אומרים: ״אתם נגררים בזנבה

 של הבורז׳ואזיה״ או אתם סוכנים שלה. ה״בונד״ ראה את נאמנותו הוא למעמד

 הפועלים בזד. שיקבל על עצמו שלא יתערב, הלילה, עם שאד היהודים. אם הוא בזה

ן על עניני מעמד הפועלים היהודי — אני מפקפק מאד מאד. יתכן שלו ג  באמת ה

 הבין יותר את עניני מעמד הפועלים היהודי תית משתתף בכל עניני ההגירה היהודית

 (שלא השתתף בה גם מפני שזו היתד. שותפות עם הבורז׳ואזיה), היה אולי מסייע יותר

 לכד שהבריו ילכו לארץ-ישראל. אבל הוא הבין אהדת את הדבר הזה.

 הזרמים הפועליים בציונות הבינו שהגנתם על מעמד הפועלים היא ל א פ ה ו ץ

! כי בכל מקום שיש מדינה ממילא מעמד הפועלים תי את היי האומה. י ד ו ה י ם ה ע  ל

 רק אצלנו היהודים יתכן מין לוקסוס כזה, שיכול להיות פועל, סוציאליסט נאמן

 למעמדו, מהוץ לעם היהודי. תוא יכול לתיות קשור בעם היהודי בויכוה אם ברוסיה

 צייד ללכת לדומת או לא צריר ללכת לדומה. אבל לגבי הקונגרס הציוני — ברור הית

 לו שאסור לתשתתף בו.

 אהד כד למדו הרבה תורה מן ת״בונד״ גם ״פועלי-ציון שמאל״, שעמדו תמיד בין

 הסדן והפטיש של הרעיון הציוני והאידיאולוגיה ששררה אז מסביב, וגם כן התליםו

 שאינם הולכים לקונגרס הציוני, מפני שהליכה זו פירושה פגיעה במעמד. אמנם, במה

 הגנו ״פועלי־ציון שמאל״ על הפועל היהודי בארץ, במה הגנו על עליה של פועלים

 ושל המונים, על ידי זה שלא הלכו לקונגרס ולא ישבו במתלקת העליה ? במה הגנו על

 התישבות פועלים, על ידי זה שהתרימו את הקרן הקימת ? — זו שאלה אתרת. אבל הם

 אמרו: שישו בני מעי, אנתנו היהירים השומרים טתדת המעמד!

 ו״השומר הצעיר״, שתשתתף בכל הפעולות הציוניות, שעבד בשביל הקרן

 הקימת והיה הולד לקונגרסים הציוניים, היש לו מין מעמדיות כזאת שאינה נכתמת,

! הלא הוא הי אתם,  תלילד. ותם, בשום שמץ של פשרת עם תמעמדות הבורגניים ז

 עובד אתם, הוא יושב אתם בארץ ובארצות שונות, היא ילד עם האלמנטים היותר

 ריאקציוניים ובלבד שיסכימו למדינת דדלאומית. אנתנו לא אסרנו על עצמנו הסכמים

 בכלל ולא הרתקנו את עצמנו מכל ההמונים היתודים, כי אס אמרנו: אנתנו בודקים

, ואם נמצא ד ב ו ע י ה נ י נ  כל הסכם וכל הצעה, אנתנו בודקים אותת מבתינת ע

־ לא ניבהל  שעניני העובד מרויחים על ידי זה ועניני ההמונים מרויחיס על ידי זה ־
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 משום הסכם. הנה היה ויכוה בתנועת הפועלים, אם מותר לשבת בקואליציה עם

, והוכיהו לנו שקואליציה עם ״המזרהי״ ועם ציונים ב׳ היא , ועם ציונים ב,  ,,המזרתי,

 ריאקציונית. יתכן שלו היה לנו רוב גדול של מפלגת פועלי ארץ-ישראל באכםקוטיבה

 הציונית, כלומר: לולא היינו מפוצלים לפלגים פלגים ואפשר היה להרכיב איזו מין

 קואליציה אחרת — אילי היה יותר טוב. אבל מי שמבין את המצב יודע שאילו ויתרנו

 על קואליציה עם ״המזרחי״ ועם ציונים ב׳ בתור תתםתדרות הציונית — לא היה זה

 מקדם את ההתישבות העובדת, לא היה מקדם את העליה, לא היה יוצר סגנון פוליטי

 יותר אהיד משהוא כיום הזה ויתכן, אולי, שגם הכנסות קרךהיםוד לא היו מתקדמות

 יותר על ידי זח ואני חושב שבקדךהיסוד מעונין ״השומר הצעיר״ לא פתות ממסלגת

 פועלי ארץ-ישראל. עם כל הרדיקליזם של ״השומר הצעיר״ — חוא גם כן מעונין

 בהכנסות קדךהיםוד.

 איך אפשר יהיה לתנועה הציונית שחוגים שונים שלה, והוגים בעלי תשיבות

 עממית, יעמדו מחוץ למסגרת של הנהגתה ? ״השומר הצעיר״, אשר אצלנו, בתםתדרות,

 הוא תובע שכל זרם וזרם חייב להיות שותף בשלטון — האם לדעתו בתנועת תציונית

 עם כל ניגודי האינטרסים של המפלגות בה, יכול להיות ״שלטון יתיד״ ? מענין מאד

 הרדיקליזם של ״השומר הצעיר׳, האומד להם שבהםתדרות הציונית ישלטו. איך ישלטו

ב בהסתדרות הציונית — לא ברור לי כל כד. קראתי מאמר של מאיר יערי ו י ד ל  ב

 בו הוא מודיע שבעצם הוא כלל לא מתכוון לדיקטטורה פרוליטרית בארץ-ישדאל, —

 בעצם כל ענין הדיקטטורה הפרוליטרית של ״השומר הצעיד״ הוא, כנראה, בשביל

 רוסית או מדינות אהרות. אם ככה׳ איד יכול לתיות שלטון שלנו בהסתדרות הציונית,

 אם הפועלים לא ישיגו רוב בהסתדרות הציונית ו ובכן, בלי שיהיה לנו רוב, עם בני״

 ברית נאמנים — אין לנו תקוות לשלטון בהסתדרות הציונית.

 מפלגת פועלי ארץ-ישראל אינת מתביישת בעמדה ״ממעמד לעם״. לתיפד, היא

ה בה, מפני שזה נותן לה אפשרות ללכד חלקים גדולים של העם היהודי, אשר א  ג

 בזמנים שונים היו רתומים לעגלה של הריאקציה בציונות ונעשו לנו פחות או יותר

 בני־ברית, מפני שזה מאפשר את קיום התנועה, מאפשר קיום התישבות עובדת, קיום

 עליה הלוצית.

 לגבי ״החלוץ״ יש שוב טענה גדולה נגד מפלגת פועלי ארץ־ישדאל. הטענה

ת ו א נ ר ג ס , — שאנהנו ה  היא — ובזה מצטיינים מאד מאד גב הברינו מסיעה ב

ל נ ו אח •חח^זד! , ת י ס ת ו נ ג ר ו ב התל ו ץ״ לאויב, הסגרנו את ״התלוץ״ ל , . 
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 ״ההלוץ׳ היה קיים — באה מפא״י ותיםלת אותו. אולם אני רוצח לדעת א י ס ח חיסלנו

 את ״ההלוץ״ ? אנחנו, כנראה, תיםלנו אותו בורשה, בברלין ? !

 ראשית, זה ויכוה יפה מאד. אילו אנשים היו מבינים מה פירוש הדבר היםול

 ,,ההלוץ׳ ו מ י עוסק בהיםול ,״החלוץ״ באירופה — לא היו זורקים את המלה ״תיםול״

 בויכוח זה.

 היו שנים שהתענינתי ב״התלוץ״ באירופה, ובישיבות מרכז מפלגת פועלי

 ארץ-ישראל היו לנו ויכוהים רציניים מאד בענין זה. מזמן שקרה לנו מה שקרה

, באירופה, ולא היה לי שום צויד להזכיר  באירופה — הדלנו להתנכה על ,,ההלוץ,

 למישחו חטאים וטעויות. והיו הדבר, טעויות — טעויות קשות מאד, לדעתי. אבל לא

 תייתי מעונין להזכיר למישהו עוונות בעבד. אלא עכשיו אני רואח שמכנםים כינוסים

! ובמד, חטאה מסלגת ,  מיוהדים ובהם באים לגלות שמישהו הטא מאד נגד ״החלוץ,

 פועלי ארץ-ישראל נגד ״ההלוץ״ ן

 קודם כל אמדנו לעצמנו שאם איננו יכולים עכשיו לעבוד (או שאפשר לעכ<ד

 מעט מאד) בשביל המשד העליה מאירופה (ויש הברי מפלגת פועלי ארץ-ישראל

ה מאירופה: יושבים ל צ  שבמשד שנות המלהמה נתונים רק לדבר אהד — לענין ה ה

 ומתענים וסובלים. ופעם עומדים למשפט, ויתכן שהרבה חדשים לא רואים עולת אתר,

 ואתר כד מביאים איזו אנית של עולים! וזו אותה מסלגה, כמובן, שהיא מאד

ת ו צ ר  ״לויאליםטית״ ו״שומרודתוק״ ומסתדת לעשות איזה דבר!) ־ הלא יש א

 ה מ ז ד ה, שהן עזובות מאד ושבתן לא נעשתה שום עבודה תלוצית־ציונית רצינית
,  בכלל — לא על ידי המסלגה ולא על ידי ההסתדרות הציונית. ובכן, ״תיםול ההלוץ,

 התהיל בזה שהתתלנו לתתענין מאד בענין הנוער בארצות המזדת השונות, באסיה

 ובאפריקה, ותתהלנו בהם לטפל, ושלתנו תברים שיעבדו בתוכם (אולי אתם מכירים

 הבר אהד ששמו סרני, אשר עבד כמה זמן בארצות המזרה בעבודה השובה מאד, ויש

 חברים ממקומות אתרים שעבדו ועובדים עכשיו בארצות המזרח). כאשר הברים אלה

י העבודה שלהם, והם סיפרו לנו מה האלמנט שבתוכו א נ ת  שבו, והתתלנו לתתענין ב

 הס עובדים, ואיזה יהם יש שם לעבודה גופנית (לעלות לארץ ולהיות שם פועל, — זה

 דבר שמתקבל קשת מאד על הדעת, ושצעירה תלד לעבוד, זה דבר שלגמרי לא

 מתקבל) ז וסיפרו לנו גם על מדרגת השכלתם; וכשראינו גם את החלוצים שבינתים
,  באו לארץ — התתלנו לשאול אותם ואת עצמניי: איד צריד להיות ארגון ״התלוץ,

 שם בגולת המזרה ? האומנם צייד שגם שם יהיו ויכותים על קיבוץ גדול וקבוצה
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 קטנה ועל דדלאומיות ועל שאלד. ערבית ועל כל מיני דברים באידיאולוגיח ועל

 סוציאליזם דסודמיםטי וסוציאליזם לא־רסורמיםטיז

 ובכן, כשבאו תבדים שלנו, ובעינינו תברים נאמנים מאד מאה וסיפרו לנו

 שבעצם אין שם שום מקום לויכות על אידיאולוגיות שמילאו את תכנה של תנועתנו

 בפולין ובארצות אתרות באירופה, ולא צייד ללכת ללמד אותם את כל התיאוריות

 הללו, בשעה שאין להם ידיעת הדברים האלמנטריים הציוניים הפשוטים ביותר, וידוע

ך אבל יש סגנון  שיש שאלד. של דת, שזר. שם ענין רציני מאד (לא שתם דתיים כל כ

 ידוע, ובאותו סגנון שבו עבדו בברלין אי אסשר לעבוד בבגדד ובדמשק) — הצגנו

 לעצמנו שלוש שאלות: קודם כל׳ איד עושים עבודה גדולה כזו׳ איד להתדיר בתור

 יהדות תמזרת את מגמות ״התלוץ״ ן שנית: איזת אמצעים דרושים לעבודת זו ובכות

 מי יעשה הדבר ז שלישית: מה צריכה להיות מסגרת העבודה הזו — האומנם מםגדת
 י• ד

 מסלגתיודםיעתית של תנועות הנוער השונות, או שצריך ליצור מסגרת אתרת ז

 לאהד עיון רב והרבה בידודים עם הברים קרובים לדבר אמדנו: ראשית כל

 צריד שהתנועה תציונית היא שתתן את האמצעים. כל השנים האלה עשינו ב״חתלוץ״

 כמעט בלי שהתנועה הציונית תהיה מעונינת בכד, ואנחנו רואים צויד שהתנועה

 הציונית תקת על עצמת את כל העול של הדבר הזה. וזה עול גדול (אספר לכם סוד:

 התענינתי פעם בחיניד תלוצי בדמשק והלכתי למוסד לאומי גדול והשגתי ממנו תקציב

 של שתי לירות לתודש, ולזה הוספתי עוד שתי לירות ממקור אהד, ובארבע לירות

 לתודש ישב בדמשק שליה ועבד במשד שנים עבודה תלוצית. כלומד, לא היה בארץ,

 גם לא בהסתדרות, גוף אשר אפשר לומר עליו שהוא מרגיש את עצמו אתראי

 ל״חחלוץ״ בדמשק או בבגדד). אמרנו: קודם כל אנתגו רוצים את העול הכםפי להטיל

 על ההסתדרות הציונית.

 אתר כד אמרנו לעצמנו כי להכניס שמה ריב דתי או ריב פוליטי או ריב

 אידיאולוגי — זד. פשע.

. ,  וקבענו גם את העקרונות, אלה הם כל תעקרונות של ״התלוץ,

 ועל הםכם זד. בין שליתים, שעשו עבודת גדולת מאד בתנאי מהתרת קשים

ה י ט ר ק ו מ ד  מאד — על זה באה צעקה וזה נקרא ,,תיםול התלוץ״, כלומר, היםול ה

 ב״ההלוץ״. היסול היהםים הללו, ששליתים אינם אהראים בפני שום גוף ציבורי, שלא

 יריבו זה עם זה כמו שעשו שנים רבות — זה נקרא ״חיסול החלוץ״. ואומדים;.. זה

 פשע — ״חתלוץ״ היד. דבר מעמדי, ואתם מוסרים אותו לתנועה הציונית!
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 ואם תשאלו מי הם הבלתי־מעמדיים העובדים ב״התלוץ״ ז תעכחו כי הם חברי

/ ובכן, מבתינת הנאמנות לרעלן  ההסתדרות והם הברי משקי ״הפועל המזרתי,

 העבודה — אני הושב שאף אהד מהשליחים הללו, הלילה והם, איננו בוגד. אבל נכון,

 אנתנו ויתרנו על דבר אתד: על מסגרת שכתוב עליה שלט הסתדרות העובדים. השלט

 יהיה ״ההסתדרות הציונית״. אנתנו קיבלנו עלינו את ״הפשע״ הזה, אנתנו אמרנו: אם

ל ר ע ת ד לבהוד בין שלט לבין פעולה אמיתית תלוצית — אז מוטב ש נ נ י  צ

. ועל זת אתם שומעים הרבה מאד מתברים טובים המתהלכים נבוכים: איד ט ל ש  ת

 זה ויתרה המפלגה על סמכות פועלית כזאת ?

 אני אומר לכם שהתםתדרות מבתיגת ריאלית לא ויתרה על שום דבר. כי האמת

ם  היא שההסתדרות לא היתה לה שליטה על ״ההלוץ״. למעשה, הגושים השונים ה

, לסעמים מתיר מריבות בלתי• ם ת י כ  שניהלו את ״ההלוץ״ לפי תכרתם, לפי צ ד

 פוסקות. בפולין במשד שנים רבות אי אפשר היה לקיים ועידה של ״התלוץ״ מפני

 המריבות תפנימיות שהיו שם.

 ההסתדרות שאפת לדבר אתר לגמרי. לא רק לזת שקודם כל תתקיים תםתדרות

י ילד ל״ההלוץ״. ת ו ר ד ת ם ו ת נ נ י א , כי אם לכד שגם הנוער ש ת ח  תלוצית א

 ואני יכול להראות לכם ציטטות מישיבות מפלגת פועלי ארץ״ישראל (לא עכשיו, לפני

 עשר שנים) מדברי רבים מתברינו שאמרו: אנתנו רוצים לראות בתוכנו את תנוער

 הציוני הכללי וגם את הנוער הדתי. ואני אומר: אם אפשר לגולת תמזרת

 לשלות שליתים בעלי טאקט, בעלי תברות, אשר יבינו שהדאגה העיקרית שלהם זו

 היא דאגה לא לנצחונם בבתירות באיזה מקום (לא בשביל זה שולתים אותם), כי אם

 כדי לתקיף שם יותר ויותר נוער ולתתדיר בו יותר את ידיעת הדברים הראשוניים

 שלנו — אז אפילו אם פה עדיין אין איהוד, אני רוצה שיהיה לכל הפחות שם איתוד.

 רק היום קראתי מכתב של חבר אהד, הייל מאיטליה, המספר על העבודה התלוצית

 שתם עושים שם בין מאות נועד. וכידוע, בין האנשים העוסקים בזה יש גם הברים

. ואיטליה זה לא בגדד — שם רמה תרבותית גבוהה ושם לא כל  מצוינים של סיעה ב,

 כד קשה להביא את כל הויכוהים על מדינה דו־לאומית ועל קיבוץ זה או קיבוץ אהד,

 בעד או נגד איתוד התנועה הקיבוצית! לא קשה כלל להעסיק את הילדים בכל

 הויכוהים האלת. ובכל זאת אני רואה שהיילינו שבאו לאיטליה עשו שם ״הלוץ״

 אתיד, כלומר: לא פילגו אותו למסלגות ולזרמים ולא עשו ״הלוץ״ הסתדרותי או לא״

 הסתדרותי. ואיש אינו צועק נגד התיילים שלנו ונגד בנקובר שיש לו תלק בדבר הזה.
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 מדוע הצעקה דוקא נגד מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישדאל — זה לא כל כד בדור לי.

 יש כאן עוד נקודה אחת שיש בה ענין ידוע. כאשד באים ודורשים מאתנו: אתם

, כללי, אתם מוכרתים לתקים ״תלוץ״ תםתדרותי, — ,  אינכם דשאים להקים בבגדד ״הלח

 האם אין בזה הזמנה לעוד מיני הלוצים שונים שיקומו ו הרי מי שאומר: רק ״הלח״

, יעשר. ״תמזרתי״ ״תלוץ״ לתוה יעשו ,  הסתדרותי — הוא גם אומר: ילד ״המזדהי,

, רביזיוניסטי, יעשו השטרניםטים , שלהם, יעשו תדביזיוניםטים ,,הלוץ, , ״הלוץ,  ציוני ב

, שטרניסטי! מדוע לא ז השדר, פתוה! וכל אהד יספר הטאים על השני,  ״הלוץ,

 והוא ינצח.

, כללי במדות התםתדרות הציונית, היה לנו ברור קודם  אנחנו באמדנו ״חלוץ,

, זה אין התחרות, אין התנקשות בו, אין מלתמת בו. כבר יורדת מעמםח  כל שב״חלוץ,

 מן הלב. באמרנו אחדות התנועה החלוצית אמרנו גם: קשר עם ההםתדרות חציונית.

, הוא שלח, היא יודעת שאינה  ההסתדרות הציונית במצרים, נאמר, יודעת ש״ההלוץ,

. ,  צריכה לתמיד בשום פלגים אחרים החותרים גגד ״התלוץ,

׳ להוגים אהרים — אני שואל מי  יש מי שאומר שעל ידי זה מסרנו את ״התלוץ,

 הם ההוגים האהרים ? הרביזיוניסטים עומדים מתוץ להסתדרות הציונית. אם יש ״הלוץ*

, אתיד — יודע  של זרמים שונים, אז גם הרביזיוניזם הוא בר־פלוגתא. אם יש ״חלוץ,

 כל ציוני שהוא חייב לתמיד בו ולא לעזור לארגונים שפועלים נגד ההסתדרות

 הציונית. כאשר ״השומר הצעיר״ לא קיבל את הדבר והוא פועל לא רק בניגוד

 להחלטת מפלגת פועלי אדץ-ישראל, כי אם גם בניגוד להתלטת ההנהלה הציונית, והוא

, — הוא על ידי זה באמת  מקים במצרים לעצמו תאים של ״השומר הצעיר,

 יוצר שם כל מיני סבכים.

 השאלה הפנימית הגדולת לגבי עתיד תנועת הפועלים בבתירות הללו היא

 השאלה למה מצב זה יביא אותנו. הבדינו מסיעה ב,, שהם תונכו אתנו שנים רבות על

 רעיון האהדות (הם הלא קוראים לעצמם עכשיו בשם ״תנועה לאתדות״העבודה״!

 כשרון מיוחד זה לפלג ולדגול באתדות — דורש באמת סגולת דיאלקטית שכלית

 ונפשית מיותרת במינח!) אומרים לנו: אל פחד, אין דבר, עכשיו אנחנו מפולגים

! ואני רוצח לדעת א י ד א ו ב  ועכשיו יש הרבח חטאים במפא״י, אבל ח א י ח ו ד י

ע יבוא איתוד, אם אנשים תתפלגו מאתנו מפני שאנהנו ו ד  יבוא האיתור אלינו, מ

? אם כאשר היו יהד אתנו היינו כל כד רעים, שאי אפשר היה להם ם י ע  כל כד ר

 להפשיר להיות אתנו — מדוע נהיה מתר יותר טובים ז על יסוד מה ז הם היו אתנו
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 ולא יכלו להשפיע עלינו שנהיה טובים וסוף סוף מוכרהים היו לדפוק בדלת — עתה

, מושפעים ככל ,•ההשפעות הרעות״ שיש בתוכנו, נהיה ראויים ו נ ד ב  כאשר נישאר ל

י  לאיתור אתם? אבל מתוץ לשאלת זו, מוכרתים גם לומר לנו באיזה אופן, על ד

? ד ו ת י ל זה, יבוא א ו צ י  פ

 אני, למשל, קורא בזמן האהדון דברים שונים של הברים, שמגסים כבד לתכן

. מענין מאד על מה איחוד זה בנוי. אין איחוד אתנו בלבה ל ו ד ד ג ו ח י  לנו א

 לחזור להיות אתנו מסלגה אחת אין סיעה ב׳ רוצה — היא רוצה להיות אתנו ועם

 ,,השומר הצעיר״ יחד.

 יש, כנראה, להברי סיעה ב׳ אמון גדול מאד ש״השומר הצעיר״ יתאחד אתנו

 בקרוב, לאתר כל תנםיונות שלנו. ובנםיונות של משאיומתן שהיו לנו

 עם ,,השומר הצעיר״ לא היה שום הבדל בינינו ובין סיעה ב׳ — אותן הדרישות

, פרוגרמה נסלאה: , לא הסכים להן. עכשיו יש לסיעה ב  דרשנו כולנו, ו״השומד הצעיד,

. ל״השומר הצעיר״ היא אומרת: אתה ,  היא פונה גם למפא״י וגם ל,,השומר הצעיר,

־  הלא רוצה פרוגרמה פוליטית אידיאולוגית מסוימת, פרוגרמה פוליטית מרכםיםטית ־

 אתה צריך לנתר על הדבר הזה, אבל גתן לך את עצמאותך, אתת תישאר בתור

 המפלגה תמאותדת עצמאי כאשר היית. למפלגת פועלי ארץ־ישראל היא אומרת: אתם

 הלא מתנגדים לסיעות — אז אתם צריכים לנתר על הדבר הזה, אתם צריכים לקבל

 קיום של סיעות במסלגה זו, ואז יבוא חאיחוד.

 בדיד כלל, אנשים הרוצים באיתור קודם כל באים לכל צד ומוכיתים לו שמת

- הוא יכול ל ק ב ל ו על ידי האיחוד אולי יפסיד משהו, דבר ו ביותר ־ ב ל ו ש ת  ש

 צדדי, אבל את חדבד ההשוב ביותר הוא מקבל. ,,השומר הצעיר״, הטוען כל הזמן

 שהוא רוצה ארגון של השמאל, שזה אצלו תנאי לכל איתוד, באים ואומרים לו: את זח

! ומפלגת פועלי ארץ־ישראל, שאצלה העיקר הוא חברות בלי סיעות, ך  לא נ ת ן ל

 משום שכבר נתנסתה בדבר הזה וראתה בזה הרם ושיתוק החיים הציבוריים, והיא

 יודעת שזה רק פתה לפירורים הדשים — לה אומרים: בבקשה, נתאהד על מנת כך

 שבמה שלא הסכמתם לנו אתמול — תסכימו מחר לנו ול״חשומר חצעיר׳/יחד. כשרון

 כזה לעבד פרוגרמה של איחוד, שהיא נוטלת מכל צד מה שבשבילו עיקר — יכלו

. ,  לגלות רק הבדינו מסיעה ב

 הייתי באמת רוצת פעם לדאות את החבר שיסביר לי: אם הוא כותב אוטופית

 בשביל הדורות הבאים — אז יתכן מאד שזו פרוגרמה נסלאה מאד של איהוד יוצא מן
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 הכלל, שבו תהיינה כל מיני סיעות, וכל םיעה תחיה את חייה לעצמה, וכל סיעה ברגע

! תבינו את הדבר הזה: ת ו ר  מכריע מאד תסרוש. אומרים לי: אבל, תלא תהיה מ

 סיעה שתית תיים עצמאיים, מארגנת את כותת לעצמת, מבררת לעצמה דברים, קובעת

 לעצמה דיר אהדת — היא בענינים השובים מאד תיכנע לרוב במפלגת סיעות ז היא

 מיד תאמר: כן, אתם הרוב התלטתם ז למשל: תעמוד שאלה של הלוקה, ותהיה סיעה

 שהיא, נניה, נגד הלוקה, ויהיה רוב, נאמר, בעד הלוקה, או להיפר — האם אותת סיעה,

 שתית תיים עצמאיים, לא תוכל לומר: אנהנו סיעה בפני עצמנו? האס לא תוכל

 לעשות בגלל שאלה כל כד מכריעה כמו תלוקת מת שסיעת ב׳ יכלת לעשות רק בגלל

 ויכות ארגוני סיעתי ז בגלל זה מותר היה לסיעת ב׳ ללכת מאתנו ולא לקבל מרות, ואם

 מתר תעלה שאלד, םוציאליםםית גדולה או שאלה ציונית גדולה — בשאלה כזאת האם

 תיכנע ז מדוע תיכנע ? איפה ההגיון, איפה המצפון בדבר הזה ?

 אנהנו במפלגה דאינו. שלא קל להיכנע בזמן שלא מסכימים לתתלמת הרוב. זד,

 קשור במלתמות פנימיות נפשיות קשות. אני תושב את עצמי לאיש- שבמפלגה שלי

 הייתי בהרבד, דברים במיעוט. ואני יודע שלא כל כד קל לתיות בתברד, אשר אינני

 יכול לתנהיל לה כל מה שאני רוצה, ואני צייד לראות במעשים ודעות שאין דעתי

 נוהה מהם. אבל אס אני קשור עם סיעת, ואני תושב שאנתנו בינינו קרובים יותר זה

 לזה ויותר נאמנים זה על זה, אז בכל רגע שלא נוח לי במפלגה הגדולה אני יכול לצאת.

 בועידת פתת־תקוה, לפני עשרים ותמש שנה, כאשד התנכתנו עם מפלגת

 ״הפועל הצעיד״, היא אמרת לנו: אתם רוצים איתוד — תהכו מעם. נעשה פדרציה של

 שתים־שלוש מפלגות, יהיו ענינים שנבוא בנוגע אליהם לידי הסכם — לגבי

 השאר נראה, אולי נהליט ברוב. אמרנו: הסכם — לא! הסכם זה לא נקרא איתוד.

 וזאת אמדנו כולנו, גם תהברים שהם עכשיו בסיעה ב׳ אמרו בפירוש: זה לא איהוד.

 ועכשיו, לדעתי, מד, שאומרים לנו על איתור אידיאלי לימים יבואו, זד, כלל לא איתוד,

 זה לא מפלגת מעמד — שקר הדבר! זת מין ברית כזאת של מפלגות, עס איזה הכרעות

 פנימיות.

 אמנם אנתגו עם סיעה ב׳ מאותרים לכאורה בדבר אתר: ברעיון של מפלגת

 מעמד המונית. אנתנו לא סאוהדים בהתנגדות לסיעות. במד, מאוחדת סיעה ב׳ עם

 ״השומר הצעיר״ ? ברעיון של מפלגת מעמד הם לא מאותרים, מפני ש״השומר הצעיר״

 שולל מפלגת מעמד. ״השומר הצעיד״ מיסודו, כל ימיו היה בנוי על אוטונומיזם שלו,

ם לא הזי?•  הוא שלל תנועה הסונית, הוא לא האסין בה, הוא לא העריך איחה ־־ מ
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 אותה מפני שלא קראנו את פרויד, אחר כך — מפני שפועלי ארץ-ישראל אינם יודעים

 את מרכס כמו ש״השומר הצעיר״ יודע את סדכם. אבל עובדה היא שבמשד כל שנות

 קיומו ״השומר הצעיד״ לא קיבל את הרעיון של מפלגת מעמד, עתה באה סיעה ב׳

 ואומרת לו: תקבל מפלגת מעמד, מפני שאנתנו נותנים לד סיעות. ובכן, פה חענין

 תםר כל תקוה. ואני משתומם. אני באמת קיויתי פעם שהברי סיעה ב׳ יסבירו לי את

־  חדבר: חם שדוגלים ברעיון חאיחוד, כיצד חם מתארים לעצמם את חאיחוד הזה ־

ד מפלגת פועלי ארץ* ג י י ב ו א, תאם יכול לבוא איתוד זת נ ת מ ה איחוד ו ז י  א

 ישראל, נגד ״השומר הצעיר״ ?

, נקרעה  כמובן, יש לסעמים שדברים יש להם הסברת פסיכולוגית. כינן שםיעה ב

 ממפא״י, כינן שאין לה דרד ואין לת יכולת נפשית לד״תאתד עם ״השומר הצעיר״, מפגי

 שבאמת הניגודים בינה ובין ״השומר הצעיר״ מרובים מאד — אז היא מוכרהה

א איזה דרכים להרגיע את נפשה, להרגיע את מצפונת. אבל כלום יכולה י צ מ ה  ל

ת לאיחוד שבנוי באופן כזה — על שלילת שני גורמים ו א י צ מ  לחיות אחיזת ב

 יסודיים, אשד בלעדיחם איחוד לא בא בחשבון כלל? איחוד שחוכרח לדחות את

 מפלגת פועלי ארץ-ישראל ומוכרת לדתות גם את ״השומר הצעיר״ — הזהו איחוד ז

 ובכן, לגבי המצב של עכשיו. אמנם יצאנו, אני אומר, מ ס פ ו ל ת גדולה, יצאנו

 מסכנה עצומת לישוב ולתנועת הפועלים, ואני מקווה שנצא מסכנה זו גם בבהירות

 הללו! ע&ינו מעשה רב על ידי זה שהבאנו שמונזדעשר או עשרים אלף הבדים

 הדשים למפלגה מתור תתעוררות, מתור תרדת פנימית גדולה שמתייבת אתריות. אבל

 אם ישאר מצב זת כמו שתוא עכשיו אפילו בבתידות אלת — זאת אומרת למעשה,

 שההסתדרות תהית מורכבת, נאמד, מגוף אתד גדול, אשד אולי אין לו דוב ואשר יהיה

 תמיד תלוי בהםדם של אהריס, ומצד שני, בכל מיני גוסים קטנים, שבעצם אין ביניהם

 כל איהוד אידיאולוגי ואין ביניהם כל איתוד פדוגדמטי, שיש לתם דק אינטרסים שונים

 משלהם — אז נשקפת סכנה גדולה להסתדרות בתור תםתדדות ולכל היצירה שלה.

 ונגד זה צריד לתילתם גם מי שאינו מקבל את השקסתנו אנו. שההסתדרות זקוקה

. תם בתור אנשי ״אהדות״העבודה״ בההלט  לדוב — זה היה תמיד רעיונה של סיעה ב,

 דגלו בשם רוב, בכל שאלות הנהלת מוסדות בהסתדרות דגלו בשם רוב. ענין נורא זה

 של ״עייר יהיד״ — ה ם המציאו, הם נלתמו עליו. ועתה, פתאום נתעוררה שאלה של

 שלטון רוב! ואני שואל: אולי באמת אתם תושבים שםוציאליזס יבוא באיזה מקום

 1לי שלטון דוב ז
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 היה מקרה אהד בהיסטורית, פקדה אוניקום: הבולשביזם זה אוניקום בהיםטו־

 דיה, רוסיה זה אוניקום בהיםםוריה האנושית. מדינה זו, עם המונית העצומים, עם סאה

 מיליון אבריה — זו פרובלימה מיותרת במינה. להעביר סהר אנלוגיה פוליםית מרוסיה

 לאיזו ארץ קםנטונת שהיא תלויה בכל מהלך העולם — זה קצת מגותך. יש פרובלימות

 שרוסיה יכולה לסתור, מפגי שהיא יבשת עולמית כזאת, מפני שהיא יכולה לעמוד

 םתוץ לעולם• איד ינצת הסוציאליזם נארץ־ישראל לא על ידי רוב, בזסן שגם יערי

 פנתר על דיקטטורה פרוליטרית בארץ־ישראל — אינני יודע.

 ובכן, השאלה היא איד יבוא רוב הפועלים להנשים סוציאליזם. אם רוב הוא

 תנאי — ואני אומר: הוא תנאי בהרבה ארצות שאני מכיר אותן — אז איד זה יבוא ז

 האומנם דבר כזה כמו הגשמת מהפכה, כמו הגשמת פשטר־תיים הדש יכול לבוא על

י ד י קבוצה של מפלגות קטנות, שהן ביניהן באות ל  ידי הסכם של כנופיות, על ד

 איזה הסכם ז

 אני אומר: הקמת מדינה יהודית זה דבר כל כר קשה, והקמת מדינה יהודית

 סוציאליסטית — בודאי שזה יכול לבוא רק אם פאהוריו עומד מעמד פועלים נדול

 רב־כות ומלוכד כולו. מי שרוצה ליצור בארץ תגועת פועלים, אשר במקום המנפה

 ד״סתמדת שבה של ליכוד בלתי •ומק, תבוא עכשיו מגמה אתרת מתנגדת לה, תנועת

י ד  פועלים שתהיה פורכבת פזרפים שונים ומנוסים שונים, שהם כפעם בפעם יבואו ל

 הסכם ביניהם, פעם יכריע אתד ופעם יכריע אתר — הוא מתנכל, לדעתי, גם

 באינםרםיס הרגילים של הפועלים בארץ, ועל אהת כמה וכמה שהוא הותר תתת

 האפשרות של הקסת כות פועלי, שהוא הוא ינשים את הסדינה היהודית והוא הוא

 שיגשים את המדינה היהודית הפועלית. לדעתי, יש פה התנקשות איוסה. וצר לי

 שתברים, שהם נאמנים לסעסד הפועלים, אינם סכינים שבלי רצון ובלי דעת הם

 מתנקשים בכות העצמאי של הפועל בארץ.

 ראינו הרבה מפלגות סוציאליסטיות בעולם, אשר כל אתת בטוהה בצדקתה וכל

 אתת יש לה תיאוריה יותר טובה מתברתה, וכל אהת יודעת במה מפלגה •לונית

 אשמה. ובאירופת במשד עשרים והסש השנים הלא היו מפלגות, אשר אי אפשר לשלול

 את זכויותיהן, — את היותן מפלגות רבולוציוניות, מפלגות מוכנות למהפכה. אבל

 ראינו שהן מאמינות רק לעצמן. וכל זמן שלא הצליהו להקיף את הרוב הגדול של

 •ועלים, את הרוב הגדול של הפוני העם, לא רק לא הצליהו בשום דבר — הן היו

ת עצופים של תנועת הפועליפ ואני הושב לזכותנו שאנחנו ו נ ו ל ש כ  גורפות ל
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 כל השנים האלה לא התעסקנו בכל הויכוחים הללו, שאת כוחנו השקענו בעבודה,

 בבנין, שאנחנו התלכדנו בצורה םאורגנת סםביב לארגון •ועלים גדול עם בני נרית

 שהיו אתנו יהד. פה שעשינו בארץ, מה שעשינו בתנועה הציונית — הגשפנו רק על

 ידי זה.

 לדעתי, תנועת המועלים בארץ, לאחר שהיא קובעת את הדרך הפוליסית שלה

 מבחינה ציונית -־־ השאלה שלה היא לא ניסוח סוציאליסטי כזה או אחר. אנתנו בזה

 יכולים לסכות, על זה אנהנו יכולים להתנכח באופן חברי, בזה אםשר להיכנע אחד

 לשני. השאלה היא אם עוד יש בנו הכשרון כפעם בפעם להכניס לתוך ההסתדרות

 חוגים הרשים נוספים ולהכניס לתור המפלגה הוגים נוספים וליצור בשביל תנועת

 הפועלים מרכז אחד, מרכז של הנהגה, גם של אישים שהתנועה מאמינח לחם.

. אני אומד: מותר ל ח ה ל י ף י ש י א  זה לא דבר כל כד קםן — ה א מ ו ן ה

ת ־־ צריד לזרוק אותם ההוצה, לשלוה ג  אנשים, לפעמים זה סצנה. יתכן שסנהיגים ב

 אותם לעזאזל, וצריד לומר את הדבר הזה באופן גלוי וישר, אם הדבר הוא אסנם נד.

 אני אומד: עוול הוא — עוול לאנשים, עוול לתנועה, — אם תנועה דמוקרטית נמו

 שלנו, דמוקרםית בסהותה, תרכיב לראשה אלופים אשר אין אמון בהם. זוהי לא רק

 זכות סוםרית — זוהי ה ו ב ה ם ו ם ד י ת להפיל אותם. אם תנועת הפועלים אינה

 מאפינה לבךגוריון — הובה לופר זאת. אם הססעל התתישבותי אינו פאפין

 להרצסלד — הייבים לומר את הדבר הזה. אבל לא לשתק את המשתק הכפול הזה,

 לומר: מה, אנתנו םתנגדים להם ז אנתנו מוקירים אותם, אנהנו מעריצים אותם, הם

 מורינו ורבותינו וכדומה! ויהד עם זה לתתור תתת מפעלם, לתכתים את שמס בנפש

ן בךגודיון ועוד הרבה מאד דברים, ו ד  הילד בארץ, שהוא עכשיו כבר יודע שיש א

 אשר אתם אולי אינכם יודעים. עכשיו נערים צעירים בארץ כבר יודעים שאגהנו רק

ם ו ל  בעד צ י ו נ ו ת ד ק ל ר ם י ב י ת ולא בעד ציונות של בנין. שאנתנו בעד ש

ת בארץ. וכשהם כותבים כרוזים שלהם או קוראים כינוסים י־ ו נ ו ם ל ש ם ה  ע

 הרי הם מכרתים על זה שרצונם באמת להיבדל סאלה אשר הציונות שלהם

 דקלרםיבית..
 ד —

 רק ביום הבתירות לאםיסת־הנבתרים ניגש אלי בדתוב הבר של סיעה ב׳ פלא

 התלהבות, עסוק מאד בבתירות, ואומר לי: אתה חושב שאני ננדן־ ז לא, אינני נגדר,

 אינני רוצה להיות נגדר ו אני לא נגד בךגוריון, אני לא ננדר, אני נגד פלוני (הוא

 קרא בשם איזה פזכיר של אגודה — אותו פישורי שעומד עכשיו לדץ), ואץ לי
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 גרירה, אני מוכרת להצביע נגד. אמרתי: אתה עוד איבד יודע אם המסופר עליו הוא

 אמת או לא. אמר: זו אמת, אנתנו יודעים זאת הרבה חדשים. שאלתי: הרבה הדשים

ת שיש פקיד בתסתדרות שתוא מועל — מדוע ש ת ק ת ז ענה: אני התזקתי את ע  ד

ז יש לי עוד! ותוא קרא ו ! ואתה הושב דק פצצה ז ת ו ר י ת ב ה ל צ צ ס  הענין כ

 בשם פועלת אתת בארץ, שהתאבדה לפני עשר שנים: אתה יודע, אני עוד אסרםם את

 הדבר הזה, עם התמונה. הדי ברור שזו אשמת מפלגת פועלי ארץ־ישראל, שפועלת

 אתת התאבדה! הוא היה בטות בדבר הזה.

 יש בארץ תזיונות משונים. אמנם תבד זת דיבר באופן מםוער מאד, נרגש מאד,

 ואף אפשר היה לעשות את הרבדים האלה לצהוק. אני אומר לכם: הוא תיאר דמות

 נכונה. אני בטות שתוא איננו יתידי בהדגשתו זו. והכשרון הזה, מצד אהד להלהיב את

 עצמו במידה כזו, עד כדי כל מיני מעשים, עד כדי מילוי ״פצצות״, ומצד שני להרגיע

 את עצמו ש״אין דבר, אנחנו עוד חברים״, ״הפירוד הוא לא לתמיד״, ״אנחנו עוד הברים,
 עוד נתאתד״ — לי אין לזה כל הסברות תיאורטיות או סוציולוגיות. יש פה משהו ש,1

ף רוח, אשר חלק מהתנועה שלנו נתפס לו. ודוקא ו ר י . לדעתי, איזח ט ח ו ת ר ל ת  מ

 מפני זה כל כך מר הדבר, דוקא מפני זה כל כך קשת להתוכח.

 במשד כל היי הצבוריים עשיתי מה שיכולתי למען ההזיק סביבנו אוירה

 טהורת — ובאתי לידי הכרה שקצרה ידי בדבר זה. וקצרה ידי לא מפני שבךגוריון

ל ת ש ו י ב י ט ק א ה יכול להיעשות רק ב ר ב  הפריע לי, אלא מפני ש ט י ה ו ר ה

! בדיבורים כעין ״אתם לא רוצים ת צ מ ש , לא באקטיביות של ה ה ל ו ה כ ר ב ה  ה

 טיהור, אנהנו רוצים טיהור וכדומה״, אינני מאמין. צריכה להיות אוירה

 כזאת, אשר בה סגנון תיים ויתםים ישתנו לטובה. מעולם לא הגינותי על

ל ו ז ל  פגימות בפקידות שלנו, אני מניה שהם ישנם« אבל אגן תמיד אם אראת ז

. המלה ״מנגנון״ פתאום נעשית אצלנו לדבר של ת ו ר ד ת ס ה ן ה ו נ ג נ ם מ צ ע  ב

 הרפה. והלא אנתנו יודעים שהרוב הגדול של עובדי ההסתדרות גדלו וצמהו מתור

 העבודה ממש! יתכן שאנשים מתקלקלים — גם זת יתכן. אני הושב שזה קורה גם

 בין פועלים פשוטים.

ת תמיד! אבל אם יש ק ס ו י פ ת ל ת ב ק י ד  אני אומר: תנועת צריכת ב

 בזת השבון של סיעות — אין לי שום אמון בדבר הזה. סיעה, אם היא נלהמת על

 אדם — היא לא נלתמת עליו מפני שהוא טוב, אלא מפני שיש לה תשבץ לתילתם

 עליו. תבוא סיעת ותמליץ על אדם — אין לי אמון שהוא ראוי לכד. תנאי ראשון,
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, מפני שהפיצול ם י ל ו צ י  לדעתי, לתיקון ענינים בהסתדרות הוא קודם כל מ נ י ע ת פ

, הוא מתייב ת ש ל ו ם מ ם, ם י מ ו י  בעצמו כבר מהייב הרבה דברים — הוא מחייב א

 הוא מחייב כל מיני סידורים שאינם דרושים לעצם הענין.

 אבל אם תשאלו אותי — אינני מדבר עכשיו בבתידות אלה על בדק בית

 ההסתדרות, מפני שזה מוכרח להתקבל כעין פיתוי לכותרים. ואינני רוצת בדבר הזה.

 למשל, במועצת תמסלגת בזמן תקרע ניסיתי על זת לדבר, ומיד נכתב במאמרים שחנה

ר שקיימת שאלת של בדק בית בתםתדרות. אמרתי: עכשיו לא כ ז ה נ ת  בדל ר ק ע

ר ת הבתירות, אם אדע ת ך עוד נדבר על בדק־בית בתםתדדות ל מ  אדבר על כ

 שאיננו תלויים במיעוט, אם אדע שיש רוב שיכול להגשים דברים ואינו פותד מפני

 סיעות, אשר מתור תשבונות פנימיים כל פעם יתקוממו נגד תיקונים מסוימים. אני

 עשיתי כל מיני נםיונות, עוד בשנותיה הראשונות של תתםתדרות, וראיתי כמת הדבר

 קשה. הרבה אנשים שתותקסו מאד בשנים ההן, — זמן רב לסני כן ביקרתי אני קשה

 מאד את עבודתם ודרשתי שינויים, ואז הגנו עליהם כל אלה שהם עכשיו אופוזיציונרים.

 ואני אומר: הגנו עליהם בהפרזה גדולה. עכשיו תם מגנים אותם. וכשם שאז היו

 מ ג י נ י ם ללא כל מידה׳ כד הם מגנים כעת בלי כל הוש של מידה.

 תענין של בדק־בית בתנועה ציבורית גדולה אינו ענין של רגע, שעושים אוחו

 פעם אתת — זה ענין הדורש הקפדה מתמדת, הדורש שהתנועת תעמוד על הגובה

 ואנשיה יעמדו על הגובה. ואז אין זה ענין של נקמה ונטירה ורצון להיפטר ממישהו

 ודיבורים על ,,תופש המהשבה״. אנתנו במצע שלנו מציעים מוסד מיותר בהסתדרות,

 שמתסקידו יהיה לבקר במקומות ולהציע תיקונים. אס יגשימו את הדבר חזה אינני

 יודע. זה תלוי בחברים כמו בי, זה תלוי ברצונו של הציבור כולו. אם הציבור יתפצל

 לסיעות סיעות — ברור לי ששום תיקון לא יבוא. והמרץ הזח ילד לא לתיקון מידות,

 כי אם ילד רק ל ק ל ק ו ל מידות.

 לעומת זה, אם מסלגה אתת תהא מנתלת את ההסתדרות ומקבלת על עצמה את

 מלוא האתדיות לעבודת, תרתום היא בעבודה את המיעוטים (אבל לא כדי שיהיו גם

 בשלטון וגם באופוזיציה. בכלל אי אפשר לשתק את המשהק הזה: אס מיעוט יושב

 בשלטון הדי תוא אתראי ושותף לשלטון. והמצב הזה, ש״משמר״, למשל, הוא עתון

 גם של האופוזיציה וגם של תברי הועד הפועל של ההסתדרות — לא יתכן בשום תנועה

 נורמלית. רק אצלנו יתכן כדבר חזח. אנחנו לא שוללים כלל את שיתופם של המיעוטים,

 שיתוף מלא, במוסדות הביצוע׳ אבל יש לזה תנאי, ואת התנאי חזח תבינו אנשי סיעה
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ל השנים. אמרנו: כן, נשתף אתכם, אבל בתנאי שאתם נעשים הלק מן הרוב,  ב׳ נ

 כלומר: אתם מואילים לקבל עליכם את כל הההלםות, אתם לא •ועלים נגדן. זו היתה

 שיטה אשר לםיה נתנו אנשי סיעה ב׳ בכל מקום ששלטו בקנאות מוהלטת. •תאום

 שכהו את הדבר הזה, •תאום נעשתה זו שיטה לא נכונה).

ד  היו ימים שישבתי במועצת הקיבוץ המאוחד וסיפרתי מד, שראיתי בנולד•״ א

 עובדים שליתי הקיבוץ המאוהד בגולה, והסברתי שביד הזקה אי אםשר לשלוט:

 רוב — כן, אבל בכל זאת לא דיכוי של מיעוטים, נתוצה יותר התסשבות עס צרכיהם,

 עם מצבם הנפשי. ותיו לי ויכותים גדולים בענין זה, ואנשי סיעה ב׳ השולטים בקיבוץ

 המאותד לא קיבלו את ההשקפה הזאת שלי. •תאום נעשו הס אנשים בעלי אידיאולוגיה

ד קרה הדבר  של ש ל ס ו ן מ י ע ו ם י ם, בעלי אידיאולוגיה של שלטון הסכמים ז א

 הזה, שהבריהס כלל לא שואלים אותם: הרי כל השנים דיברתם נגד זת וכתבתם נגד

 זה! האומנם אתם מנתלים את הקיבוץ על פי שיסה זאת של הסכמים עם מיעוטים ז

 לדעתי, משטר זה שעליו מגינים עכשיו הוא משםר הקשור לא רק ב ה ו ל ש ה

־ י ל ר ו מ  של מעמד הפועלים מבחינה פוליטית — הוא מוכרת לתיות קשור גם עם ד

 ז צ י ה פנימית של מעמד הפועלים. האם לא ראינו חלקים גדולים של ציבור הפועלים,

 שעברו מפה לשם מטעמים לא כל כד םהורים? אני, למשל, מכיר שני אתים,

. מדוע ז הוא ,  שניהם שנים רבות במסלגה. פתאום הוברר לי שאהד מהם נכנם לסיעה ב

 רב עם אהיו, וזה הספיק לו שיכנס לסיעת ב׳! אפשרות זו שכל אדם עומד להכריע

 לאו דוקא מתור טעמים אידיאולוגיים ברורים, אפשרות זו של תביעות מוגזמות אלינו,

 לא תביעות לבירור ענינים ושאלות, כי אם תביעות אינטרסנטיות — צופנת בתוכה

 דמורליזציה עצומה של מעמד הפועלים, שבמידה ידועה אנחנו עדים לה כבר עכשיו.

 מישהו גילת עכשיו דבר הדש: שבכלל, כל מי שמתנגד לסיעות

! זה דבר ה ה ש ב מ ת ה ו ר י ת  בעצם הוא מתנגד לרעיונות, הוא מתנגד ל

 מענין מאד. כנראה שםיעה — זה מבצר לםתשבת תסשית. ובכן, אני רוצה

י  לזכור רק תנועות אתדות אשר בהן לא היו סיעות, אשר התנגדו לסיעות, ואף על •

 כן היה בתן די חוסש־מחשבה. למשל, תקתו את הדוגמד. של הםוציאל־דמוקדטיה

ה סכם נ  האוסטרית בדור שלנו: היו שם שלושה הוגי־דעות — היה אוטו באואד, קרל ר
 ז• ד

 אדלר — שהם בעצם היוו שלושה זרמים רעיוניים, והיו לתם כותות רוזזניים ממש כמו

, ולא היה קשה להם להקים שלוש סיעות מענינות מאד, כפו שהיו בםוציאל־  לסיעה ב,

ר זו. האומנם סבלה מזה המחשבה ז האומנם י ד  דמוקרטיה הגרמנית. וחם לא הלכו נ
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 רנד לא יכול היה להביע מה שרצה להבת, וממני שהרוב היה עם באואר לא היה יכול

 סכם אולר לכתוב מה שכתב ו

 גם אצלנו, במפלגת *פועלי־ציוך באמויקה, בתקופת המריחה שלה, היו בה

! וכשגוצוה ן ו י ו ו  חבוים אחוים השובים םאר — םירקין, בווכוב, ז׳יטלובםקי, בךג

 בתוכה סיעת אתת, םיעו. בווכוביםטית — חמסלגח בכל תוקף חוציאו. אותח. ואסשו

 לשאול: האומנם מפלגת ״פועלי־ציון״ באמויקת באותת תקופח (בויכוח הגוול בין

 םיוקין וז׳יטלובםקי) — האומנם לא היה בה תופש־מתשבהז אני מסומק מאו אם

י  סיעה ב׳ יש בה אותו תוסש״מתשבה, אשר הבדיה כל כר תובעים עכשיו מאתרים! כו

 שיהיה בה תוסש־םהשבה היא צריכה, כנראה, גם כן ליצור בתוכה סיעות! כל זמן שלא

 תצלית ליצור בתוכה סיעות — לא תהיה ערובה להופש־המתשבת שלה.

 נוכתתי, לצערי הרב, שאנשים לא כל כד על נקלה מורים שהם טעו. יתכן שלא

 היינו מגיעים למצב זה אילו היתה סיעת ב׳ מסוגלת להודות שטעתה מעם, אילו היתה

 סיעה ב׳ אומרת: אולי נהגנו בכסר־ויתקין לא נכון, אילו היתד, סיעה

 ב׳ מסוגלת לומר עכשיו, אתרי הבתירות לאםיסודתנבתרים: מה עשינו ז למה

 הלכנו לאםיסת־הנבתדים בתור כות נפרד ז האם היתה לנו מרוגרמה אתרת לאסיפת־

 הנבתרים ? רשימת הםתדרותית לאםיסת־תנבהדים, זוהי, כמובן, רשימה שכולה מלאה

 אתדות. היא כולה מלאת אתרות בדיוק כמו הההלטה של סיעה ב׳ בועד המועל של

 ההסתדרות בענין מדינה יהודית! כי מה היתה הצעת ציזלינג ז שמפלגת מועלי ארץ-

 ישראל, ״השומר הצעיד״, ״מועלי־ציון שמאל״ וםיעח ב׳ יחיו יחד ברשימה אתת. האם

 רשימה כזאת יש לה מרוגרמת ציונית מדינית אתת ז ואם לאו, הרי פירוש הדבר לרפות

 את הבוהדים, לרסות את העם היהודי, לרמות את ממשלת ארץ־ישראל! האס יש הגיון

 ליצור רשימה מוליטית אתת לכנםתיישראל, רשימה מאותרת של ארבעה אלה, באין

 מרוגרסה ציונית־מדינית ישובית אתת ז אני פנית שבשאלת המדינה היהודית הברי

/ בהצבעתם במועצה, הוכיתו שאנתנו עכשיו בעלי השקפה מוליטית אתת. לו  סיעה ב

ה נלד יתד לכנםת־ישראל, אולי היינו דנים על זה. אבל נ א ציזלינג ואמר: כינן ש  נ

 הוא לא יכול היה את הדבר הזה לומר. הקורא עכשיו בעתונות נוכה שהלא אין להם

 כלל וינוח עם ,,השומר הצעיר״! הויכות שלהם הרי הוא רק אתנו!

ד הרויחח בזח שחלכה לכנסת ישראל ברשיפה  אינני שואל מה סיעה ב׳ כל נ

 פשלה. המפלגה קיבלה שבעים אלף קולות, סיעה ב׳ קיבלה תשעדרעשר אלף. האס

 עצמ הדבר חזה מצדיק הליכה נפרדת, האם הדבר הזה מותח רדד למשהו. האם זה
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 פותת דרך לבוא במקום מפלגת פועלי אדץ-ישדאל, להיות הכוח של פועלי ארץ-

 ישראל ו

, יש בה הרבה טמפרמבט ותרבת מרץ וכשרוךמלתמת גדול.  לצערי הרב, םיעה ב

ד את תעבין לבדוק מהדש — בדמה ד  אבל הכשרון להודות על טעויות ולתשוב אולי צ

 לי שהכשרון הזת הסר אצלה. אבי גם איבבי הושב שהיא תתליטה להיפרד מאתבו מתור

 שיקול-דעת גמור. דבר זה בעשה מתיר דתיפת של אמוציות, מתור התפרצות גדולה

 מאד. קרו כמה דברים, שבאופן הגיובי לא היו צריכים לקרות. ואינבי יודע מה יכריע

 אצל תבוהדים הפעם — אם יכריע שיקול-דעת, אם יכריע שיקול הדרד של תבועת

 הפועלים, או יכריע אותו מצב-רוח שהשפיע אצל התבר שדיבר אתי לפבי כמת ימים.

 בבתירות הללו להסתדרות לא רק יותלט הרבה מאד על אפי הפעולה, על דרד
 :יו

 חפעולח, על כוח הפעולה, על כשרון הפעולה של ההסתדרות בשבים הקרובות. תוצאות

 תבתידות נוגעות לאינטרסים חיוביים מאד של חפועל, אבל חפעם יוחלט גם על משחו

ת של תנועת הפועלים, על מידת י נ ח ו ר ת ה י מ ד  יותר מזה — יותלט על ת

! ם ע ת ב ט ל ש ה ה ג ל פ מ  ה ת ב ר ו ת בתוכה וגם על כשרונה להיות ה



 פולמוס החלוקה בשנת 1937





 על דרכי מדיניותנר

 לאהר הרבה שנים לעבודה יתד מצאתי עצמי יום אחד מפולג עם
 תברים אשר ימים רבים ארתנו לדרד אתת במדיניות הציונית. מה שאומר
 הפעם יהיה בניגוד להרגשת רבים בתנועתנו, אולי בניגוד להרגשת הרוב,
 ונדאי בניגוד להלד־הרות ברהוב היהודים. רתוק אני מתאוודויכוח, אולם
 הובר. היא, ואם מרה, לומר לקהל מריע ומהולל: היזהרו, התיצבתס על
 קרקע מםוכן. זאת מטרת דברי הפעם. יותר מזה איני רוצה לומר, יותר מזה

 אין לי רשות לומר בשעה זו.

ז ם י ק ל ו ה ו פ נ ה א מ  ב

 מעולם לא סםרנו ויכוהים, אד לא הפכנו אותם ל״סלוגתא״, על אתת
 כמה וכמה לא ל״מתלוקוד׳. ביקשנו דרכי־פעולה יהד, לא הששנו מפני
 ״פשרות״. ידענו כי לא הנצהון בויכוה הוא העיקר. ידענו כי אפשר לנצה
 בויכוה ולהפסיד בהיים. והנה הוזר הגלגל שוב אל ״הדיםקוםיה״, עליה
, ו נ ל ־ א ם ל י ק ו מ י נ ם את הויכוה, משתמשים ב י ד ד ה  השלום. אנו מ
 בנימוקי־פיסיות הפוגעים במי ששולף אותם לא פתות מאשר בפליג, ואין

 המתנכהים מרגישים לאן הס מפליגים בםערודהויכות.
 ויותר ממה שהמתנכת משתדל לתזק את עמדתו ולהוכיה כי הדרד
 שבה הוא רוצה להוליד היא דדד שיש בה ממש, משתדל הוא להוכית כי כל
 דרד זולתה אינה אלא תוהו. ובטרם נדע מה הדיד אשר גזרה עלינו
 ההיסטוריה אנו כבר מצליהים לירוק לתיד הבור שממנו שתינו או שממנו

 נצטרד לשתות, וכבר אנו אצים להשניא, להבזות, ליאש.

 1 [במועצת •פועיי־צייד (צ. ם.) - התאחדות. ציריד, אונוםט 1937]
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 ושמא אכשל אף אני בחתהתי הויכוח, לפיכד אקדים ואוהד, שכל
 כמה שנדבה לגלות את הקשיים — והם מרובים — אין בהם כדי להביא
 אותי לידי יאוש. רהוק אני מראיה ורודה של ענינינו. מצב העולם כולו
 המור, וממילא מצבנו אנו — בעולם ובארץ — המור ביותר. גוברים בעולם
 גורמים המתישים את כוחנו ומשפילים את כבודנו. וכל פורענויות העולם
 פוגעות בנו. ובתרופות המוצעות איני מוצא 55רפא. ואף על פי כן — גדלה
 אמונתי בכוהנו לעבוד דרד התקלות. דוקא מתייר נםיוננו בשנת הפורעגות
 הוצאתי אמונדדבל־תימוט בכוחות הגדולים אשר הארץ הספיקה לעורר
 בקומץ הקטן הזה אשר התלקט אליה. יצאנו מחוזקים בשמירה לצורותיה,
 בנמל תל־אביב, בכיבושי העבודה, בהתעוררות למען תוצרת הארץ, בהדירה
 למקצועות האבן והים, בעליות לבית־שאן ולפינות המרותקות, בהתעמקות
 נפשית של שכבות הדשות בישוב. הוברר שהכוחות הצפונים בנו הם גדולים

 ממה שנראה לעין. ובבוא עת־מבהן אינם מכזיבים.
 הכוהות הללו לא הכזיבו גם בשעה שנקראו ללכת לעיךגב ולכפר־
 מנהם. לא שאלו אם המקומות הללו הס לפנים משורת הועדה המלכותית או

 מחוץ לשורה. לא היה בזה כל הבדל בין מהייבים ושוללים.
 על מה איפוא אנו מתוכהים? לא על יהםבי לארץ-ישראל, לא על
 ׳,מטרה סופית״, לא על מדינת־היהודים, נזכור זאת. תנועתנו היא מטבע
 ברייתה תנועת המדינה היהודית. כל כמה שלמדנו מאהד־העם ונהלנו ממנו,
 הרי לא הזון המרכז הרוהני לעם הביא אותנו לידי היי-תלוצים, כי אם תזון
 העברת העם לארץ, תזון יציאת מצרים ההדשה. עובדה שאין להכהישה: כל
 אלה ההוגים שהכריזו על עצמם כי ״תלמידים״ הם לאהדיהעם — לא פנו
ה המדיגי, על ראיית המצב ו ו ה  להיים הלוציים. הויכוה ביניגו הוא על ה

 כהניתו. ובזה אני מהולק עם רבים.

ו י ד ק את ה י ת מ  אל נ
 אפשר יהיו דברי נשמעים כתולשה, כמסירת נשק לצד שכגגה אד
 איגי רוצה להשאיר כל צל־םפק בגישתי לדברים. ואינני הושש להודות
ן ו י ע  שאין הלקי עם הללו המכריזים על עצמם שהם שוללים את ר
 ההלוקה בכל תנאי שהוא, בכל צורה שהיא, בכל מחיר שהוא. לא, איני
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 אומר ככה. איננו איכות מבוטלת, אך גם לא אנו ואפםנו עוד. איננו יחידים
 במערכת הכוחות. יש וגם עמים הזקים אנוסים להיכנע. יש מצבים ללא
 ברירה, יתכן הכרת לסגת, יתכן הכרה לבוא לידי פשרה עם האויב. איגגי
 עם המתגדרים בשלילת כל פשרה בהיים המדיגייס. תיתכן אפילו קפיטולציה
 מתמת ליודברירה. אד מבקש אני קודם כל שנביט אל מול פני האמת. כדי
ע כי זוהי ד נ  שפשרה מהכרת לא תיהפד למכה שאין לה תקנה — צייד ש
ע ד נ  פשרה, וכדי שהכניעה מאונם לא תיהפר לתבוסה ניצתת — צריד ש
 כי זוהי כניעה. אד אם רואה אתה שפשרה מתפרשת כהעפלה מרצון וכניעה
 כנצהון מזהיר — הרי אתה נאלץ להרהר: אפשר אין כל הכרה בדבר, ורק
 מתיד טעות שבראיה ופיתוי שבמקםם אנו צועדים אל תהום והושבים כי

 אנו עולים על גשר.

 תנועה שנדרשת לותר על זכויות מזכויותיה או על תקוות מתקוותיה
ה ידיעה ברורה על מה נמה היא מנתרת. ואם הושיה מ צ ע  תייבת ל
 בריאים — תכאב את הויתורים, ואפילו הם הכרתיים, תרגיש אותם לעומקם.
 אד אם למען הקל על עצמנו את דבר הויתורים אגו מקילים בערכם — הרי
 אנו עושקים את עצמנו, מוסיפים על הויתור התמרי גם אונאת עצמנו

 והפקרת עצמנו.

 נניח שהחלוקה קשורה בתכנית של מדינה יהודית בת־קיימא, נניח
י משום כך מותר לנו כ ו  שמכל האפשרויות שלפנינו היא הטובה ביותר -
 להרגיל עצמנו לחשוב כי הקיצוץ אינו קיצוץ והאבידה אינה אבידה? אד
 כשאתה שומע רבים מידידינו המתוכחים, הרי אתה מוצא שצדקה עשתה
 עמנו הועדה המלכותית שהוציאה מרשות המדינה היהודית את כל המיותר
 והבלתי־מועיל לקיבוץ־גלויות. כל מה שהוצא אינו אלא סלע ואבן ושממה:
 הרים — כלום עשויים אנחנו לישב הרים? גגב — וכי כבר יודעים אנו
 שהוא ראוי להתישבות? ירושלים — וכי עתידה היא להיות מרכז לתעשיה
 ומקלכדעליהו ״ביטול־היש״ זה נתחדש עלינו תרד כדי פולמונדהחלוקה,
 כדי לסבר את ענין החלוקה, כדי ליטול ממנה את העז ולהשאיר רק את

 המתוק.

 יסלחו לי החברים המשתמשים בנימוקים אלה ודומיהם אם אטיל בהם
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 תשד שאין תוכם כברם ורק יצר הויכוה הוא המדיח אותם. והיה הדבר
 מעציב מאד לגבי כולנו אילו היו באמת אנשינו — השופכים את זיעתם
 באהבה על כל סלע ועל כל ביצה — מתכתשים בקלות כזאת למשא־נפשם
 ולמפעל־הייהם. בוטח אגי בהם, גם אהרי הדיבורים הללו, כי אם אד תיגתן
 להם אפשרות כל־שהיא להיאהז באותם המקומות אשר הם ״פוסלים״ היום
 תוד כדי ויכות, אם אך יותן להם לעלות בהר או לקדוה בגגב, לא יהיו
 בררנים ויעלו בשמהה וברינה, ואזי ודאי יגלו, כרגיל אצל אנ׳יש, כי מקום
 זה אשר כף־רגלם דורכת בו הוא הוא הפותה אפקים הדשים ומי שדורד בו
 הוא הוא המקיים את המצוד. ההלוצית העילאית. ואף על פי שאגי הושד בהם
 בהברים אשר קמו יום אחד והתתילו מודדים את אדמת ארץ~י&ראל באמת•
ם וכי דבריהם אלה איגם מ ם בל ע ב י ל  המידה של הומו אקוגומיקום, כ
 אלא מן השפה הויכותית ולחוץ, אף על פי כן הרי למשמע־אוזן תדאב
 הנפש: מנין לנו קלות ויכותיודויתורית זו לגבי מה שהיה אתמול ושלשום
 תלק בלתי־נפרד מאםקינו, מתכניותינוז מדוע מוכנים אנהנו לבטל בתכלית
 הביטול את מעט היש שלנו, אם אך אומרים לנו כי לא ינתן לנו או נדמה
 לנו כאילו כבר נשמט מידינו. ויהא שהיינו עד כה בטעות, האומנם כל כד

.ז  קלה הפרית,

ז י נ ו י ס ו ד ה מ י ו ל א י ו ר ה  מ

 שמעתי אומרים לי: אתה מדבר על ביטול ה״יש״, על פרידה מ״יש״,
 כלום ב״יש״ של ממש הדברים אמורים ז הלא אין אנו מבטלים אלא ״יש״
 שאין לנו ושאין תקוה שיהיה לנו, אין אנו נפרדים אלא מ״יש״ שבדמיון.
 גגיח לרגע שכן הוא, ננית שתכנית ההלוקה, זו של הנעדה המלכותית
 או זו שתבוא במקומה, איגד. גוזרת על שום ״יש״ ריאלי, ומשאירה בידיגו
 כל פה שיש בידיגו ממש. גגיח״ אד האומגם יכולה תגועה כתגועתגו למדוד
 את ה״יש״ לה והמזומן לה באמת־מידה של ה״ריאלי״ בלבד ז וה״יש־ממש״
 מעט אשר בידינו מנין בא לנו, האם לא מן ה״יש־הבלתי־ממשי׳׳ ז הלא אד
 באשר לא ויתרנו, לא הפצנו לנתר, לא יכולנו לנתר על אותו יש־בלתי-

, הריאלי שבדינו.  ריאלי, השמור בזכרוננו, הגענו ל״יש,
ז האם זהו הקשר  נשאל את עצמנו, אהבודהמולדת שלנו סהי
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 ה״מפשי״ לאדמה אשר עליה דרכנו מילדותנו, אהבה למרתים אשד הרהיבו
 את עינינו, לאויר אשר אותו נשמנו, לנוף אשר עליו גדלנו, לשקיעת החמה
 אשד ידענו ז לא ולא. המישורים אשר בהם תיינו נדתו ממני ״הרי־יהודה״,
 המרת אשר ביד — ממני ,,הבצלת־השרוך, ואויר היערות בהם טיילנו —
 ממגי ,,תיי־נשמות — אויר ארצך׳ שבמולדת הדמיונית. האס לא היתה זו
, למולדת ר פ ס ב ת ש ד ל ו מ  אהבת־מולדת מיוהדת במינה, אהבה ל

 שבזנדון רתוק, למולדת שאיננה בממש ז
ד ו ן השליך נסשו מנגד על תירות ען. האם הרוכל העני בך י י  נ
 הדור היה בו כדי להניע את מיתרי נפשו של ביירין ז ודאי לא היה בא לכד,
 אילמלא הערצת ינן הקדומה, אילמלא ההיניר הקלםי שקיבל, ככל ״בך
 טובים״ בדורי• אד בעם ישראל לא היה ילד צריד להיות בךטובים כדי
 שיקבל הינוך קלסי. במשד דורות רבים קיבל כל ילד יהודי חינוך קלסי
 משלו. והיניד זה מדוד לדור הוא ששמר לנו את זכר המולדת האבודה לבל
 תאבד לנפשנו. משה הם כבר השנה את הזכרון הזה, הנראה לעתים רדום
 או הנוט, לשושנוךיריתו הפקומלת וחםרודהיים אשר מריח מים תפדיח. אד
 באה שעת״רצון (או שעת־אונם) היסטורית והמולדת שבדמיון הפכה לכות־
 היים אדיר המוליד אותנו ליצירת מולדת שבממש. אכן, לא לשוא נשאנו
 נזכרוגנו שפות ערטילאיים, מהם חביבים וקוסמים, מהם תמוהים וזרים,
 אשר לעתים גם את פירושם המדויק לא ידענו, כשם שלא ידענו את מקומם
 הגיאוגרפי המדויק. הם היו בנו והיכו לשעה שגוציא אותם מערטילאותם.
 ובבוא השעה תבעו מאתנו, וציוו עליגו מאמצים וכיבושים. כל רגב, אשר

 צליל עתיק דבק בו, לא נתן מגוהה וקרא: גאולה תתנו לשם.

 ומנין הנדאות הזאת, שסה שנראה לנו כיום הזה מן הנמנע ־־־ אבוד
 הוא לנו ולא נשיגנו ז האס לא גאלנו, אפילו בשנים האתרונות, כמה שטהיס
 אשר במשד שנים אמרו לנו ותזרו ואמרו כי אין תקוה שידגו תשיגם ז סנקין
 רכש כבר מעם את עמק חוארת, לפני ארבעים וחמש שנים, והקניה נתבטלה
 אותה שעה, ושנים רבות נראה הדבר אבוד, ואהרי ארבעים שנה חזר וגאל.
 נשםמואל חילק את אדמת ביודשאן לערבים — כלום לא היתה הסברה
 נותנת שהדבר אבוד עולמית, כלום לא הוסיפו השלטונות כפעם בפעם
 תומרות על הומרות למען תישארנה האדמות בידי ״הזוכים״—והנה מתמלא
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 עמק בית־שאן נקודותינו החדשות. ומאידך, במקום שקמו מחיצות מדיניות —
 לא התזדנו את אבידותינו. האדמות השייכות לנו בהורן, והשמטנו אותן
 לכאורה אך ל ר ג ע קט, עדיין לא התזרנו אותן, ומי יודע מתי נוכל לההזירן.
 כל זמן שאנו עצמנו איננו מותרים — עדיין אין הדבר אבוד בשבילנו.
 וסכנת הויתור הלא אורבת לנו מבית. כל עוד אנו בגולה נעזואות
 עינינו אל כל רגב מרגבי הארץ, ובהיותנו כאן — אין אנו מידבקים אלא
 במה שעומד לרשותנו. אדמה בלתי־נושבת על ידינו — אנו מפקירים בעומק
 נפשנו. הרי אפרים אינם לנו כעמק יזרעאל. וילדים שלנו מתהנכים על
 פטריוטיזם לוקלי, פטריוטיזם תל־אביבי או ירושלמי׳ או נהללי ועיךהרודי
 ומשמד-העמקי. אד האם די לנו באהבת ארץ״ישראל שישנה, מבלעדי ארץ•
 ישראל שעוד איננה? אל נדלדל את יונקות הדברים שבנפשנו. עוד

 נצטרר להם.
 המשילו בויכוה זה את המשל באדמות ״מושע״ ו״מםרוז״. משל יפה,
 אלא שאינו דומה לנמשל. ודאי, אין התישבות אלא ב״מפרוז״, אולם כשאנו
 מצליהים להםתדר ב״מפרוז״ אין אנו מותרים על ה״מושע״ ומבקשים לרכוש
 אותה, אף על פי שאינה נוחה, ומקוים לעשות גם אותה ״מפרוז״. ההבדל
 העיקרי הוא בזה, שהרוכש אדמה ב״מפרוז״ איננו מסתלק משום זכות שלו
 לגבי אדמה אתרת, ומשום אפשרות של תוספת אדמה ותוספת התאתזות, מה
 שאין כן ״מפרוז פוליטי״... ומי שמוצא כי אין ברירה ויש הכרה להסכים
 למפרוז פוליטי אל יעשה את העניו קל לא לעצמו ולא לזולתו, וידע לפתות
 מה הוא ״מקבל״ קבלה שיש בה ממש וממה הוא מסתלק הסתלקות של

 ממש, הסתלקות שתקנתה רחוקה.

ת ו י נ י ד מ ת ב ו ר י ה ז ת ו ו נ ד ש  ח

 תשדנות היא מרזד: מגונה, אך לא תמיד אפשר להימלט ממנה. שונא
ן אני באמון לאדם. אד  אני את ההשמות בהיי הפרט ובהיי החברה. מאמי
 בהיים מדיניים — שאני. ביהםים בין מדינות ומעמדות קיים מוסר אתר,
 קיימת מדת־הגינות אחרת. לפיכד יש הכרה לנהוג בהם לפי הכלל הנושן
ותר והחזק ביותר ראוי לו להיות גתשד  ״כבדהו והשדהו״. ויש שהמכובד בי

T 

 ביותר. ואנהנו, שאיננו הזקים ואיננו מכובדים, אין לנו אלא להיזהר הרבה.
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 ״השדהו״ — אין משמעותו המדינית שתיחם לו פונות רעות דוקא.
 יתכן שתהיה ניזוק מבלי שהלה יתכוון לרעתד. אדרבא, יתכן שיהפוץ
 בטובתד ויצטער על שהוא גורם לד צער, ואף על פי כן אי אפשר לו
 שיגהג בד אתרת. יתכן שהוא גמצא באיזה ביךהמצרים ולמען שמירת עירו

 אין לו ברירה אלא להפקיר את עורף. טוף טוף עורו קודם.
 ו״היזהר״ — משמעותו המדיגית: אל תתמוגג מדיבורים טובים
 ומכננות טובות, ואל תבנה עליהם טירות ומגדלות. תאזין למה שאומרים
 לד — ולא רק להרהורי לבר — ותדאג לכך שלא תהיה מרומה. אל תאריר
 לשון ואל תהרף, הוד! אדיב, הוזז מתזיק טובה׳ אד אם קיבלת שטר —
 תבדוק אם יש לו כיסוי. למד להבתין בין נתינה של ממש לבין הבטחה
 במרומים. וגם בהבטהה אל תזלזל׳ אד תבקש לדעת אם אין שוברה בצדה.
 אמון מידה נאה היא, ואנהנו גם רוצים לרהוש אמון, ואנו גס מיהלים לאמון

 תתת אמון, ואף על סי כן אין להפריז באמון עד כדי קלות־דעת.
 יש לנו צורר נפשי להכניס בהבטתות הנתונות לנו יותר ממה שיש
 בהן, ולעתים להתעלם ממה שיש בהן. ולהסתפק בדברי שירה או בשורה
 נאה ולא לקלף עד הפרוזה העכורה. זכורה לנו הצהרת בלפור, מה שאנו
 קראנו בה ומה שמצאנו בה למעשה. המגמה לבטל את ההצהרה או לרוקן
 אותה נתגלתה למהרתה, אם לא בשעת נתינתה. ואם ההצהרה לא בוטלה
ו לחלוטין. משעת נתיגתה נ ת ו  מכבר הרי זה מפני שאי אפשר היה לבטל א
 היתה ההצהרה תלויה בשערה ועד השעה שבה נתאשר המנדט עמדה השערה
 כפעם בפעם להיתלש. כל כד שמהנו להכרזה שבריטניה רבתי תראה ברצון
 את הקמת הבית הלאומי, שלא שאלגו כלל אם הכרזה זו משמעה גס עליה
 חפשית של יהודים או לאו דוקא. וכשנתאשר המנדט שמחנו כל כד על
 שבהקדמתו דובר על הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לארץ-ישראל והקמת
 הבית הלאומי ״מחדש״ — שלא הקרנו הרבה באיזו מידה יש בםעיסיו של
 המנדט להבטית לנו — לא יתרונות, הלילה, אלא את יכולת העלית
 וההתישבות. תמיד נטינו יותר להתלהב מברק הניב היפה, המשתמע לנו
 בהרהורי לבנו, מאשר לבדוק את התוכן הפרוזאי של אותו ניב. והוששני
 שגם עכשיו יותר ממה שאנו נותנים דעתנו על תוכן הצעת ההלוקה

 ואפשרויותיה אנהנו הולכים אהרי הלום המדינה המקסים.
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״ ת י ב ר ע ת ה ל א ש ה ן ״ ו מ נ ת ו ת א ר ט ו קה״ פ ן •החלו י  א

 נעמיד את דרישותינו מאת המדינה על המינימום, על שתים: א. םידור
 היהםים עם הערבים על ידי יציאה מן המצב הקיים, ב. מידה של עצמאות.
 אילו השגנו את הדבר הראשון — שלום עם הערבים שבתוכנו ושמהוצה
 לנו, מעין הסכם לאי־התקפה מהוץ ולאי־התירה מבית — היה מן הראוי
 לשלם תמורתו מחיר גבוה. איני הושש לומר: אפילו עד כדי קיצוץ ב&ה
 שלפי הכרתנו מגיע לנו, אפילו עד כדי צמצום מסוים של שטת פעולתגו
 והתפשטותנו. איננו יכולים לשכוה אפילו רגע אהד כי כל מלהמה עולה
 ביוקר, ושום מלחמה בימינו אין אתה ערובה לנצהון, וגם המנצה לא
 מובטה לו שיאכל פרי נצהונו, ובמקום לשלם מהיר מלהמה מוטב לשלם
 מהיר שלום ועבודה ללא הפרעות. ואילו היתה באה הצעת החלוקה מתוך
 הסכם הדדי היה בזה כדי לכפר על כמה קיצוצים שהצעת החלוקה מביאה
 עמה להורגו ולעתידנו. אבל המצב איננו כד. הוא הפור. החלוקה אם תצא
 לפועל — תיעשה מתיד התנגדות עקשנית של הערבים, מתיד החלטה
 נמרצת של העם להתריב את מדינתנו, מתיר ראיית ארץ-ישראל כאירדנטה
 שלהם, הטעונה םיפוה בכל הדרכים. פירוש הדבר: איבה, קנאה והדירה
 מבהוץ, סבוטז׳ה ותתירה מבית. תוסיפו לכד ששכנתנו הערבית תהיה
 קשורה עם שכנותיה, שיהד תהווינה כוח מספיק — בעזרת הערבים שבסנים
 הארץ ־־־ למוטט את קיומנו. אין החלוקה משתררת אותנו מן ״השאלה
 הערבית״, כשם שקריעת עבד־הידדן לא שיהררה אותגו, אלא מגלגלת אותה

 בצורות תדשות וסבכי יהסים תדשים, ויתכן — המורים הרבה יותר.

ת ת ת א ב ת ב ו ר י ז ג ת ו ו א מ צ  ע

 ומידת עצמאותנו מהיל אל נשלה את עצמנו בזה. אולי נהיה
 פטורים מעולו של שוטר זר ושל פקיד קטן זר. אבל בשאר נישאר כפופים
 כאשר עד כה, ומסובכים יותר מאשר עד כה. סברה מוטעית היא שנתנו
ו נ ם ל י ט י ש ו  לגו שתי הצעות לברירה: או הלוקה או גיבוש הקיים. מ

. ה אהד נ ק ן ב ה י ת ת ש  א
 בויכות בבית־הלורדים, בעשרים ביולי, אמר המרקיז אוף דוסרין ואוה
 בשם הממשלה: ״ואשר לעליה יהודית הגיעה הועדה לידי מסקנה שאמת•
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 המידה של יכולת קליטה כלכלית, אשר לסיד. התאמצו ממשלת הוד מלכותו
 ופקידות פלשתינה להסדיר את העליה היהודית, אינה מספיקה כשהיא
 לעצמה, ולהבא יש להביא בתשבון לא רק את החישובים הכלכליים, כי אם
 גם המדיניים, והתברתיים, והפסיכולוגיים, לשם מילוי צודק של התתייבויותינו
 הכפולות בפלשתינה״. אם באותה שעה ש״מושיטים״ לנו מדינה עצמאית
 ומבטיחים לנו הופש גמור של עליה והתישבות, נוטלים מאתנו את הזכות
 הממשית העיקרית שלנו בארץ — זכות העליה שאין רשאים לצמצם אותה
 אלא מתוך גימוקים כלכליים לבד — ומכיגים לגו גזירות לגבי הזכות
 האזרתית הפשוטה שלגו בארץ, הרשות לרכוש קרקע, אי אפשר
, מה המוטי•  שלא נשאל: מה טיבה של המדינה המוצעת ב ת ג א י ם אלה

 בים הפוליטיים של מושיטיה ?

ק ה ז ו ל ח . ת ד י נ כ ת ת ו ב ם א י ה  מ

 יודע אני שהיפותיזות פוליטיות הנן יסוד רעוע לבנות עליהן
 מטקנות פוליטיות, ואני יודע שעלינו להתרהק ככל האפשר מהםברות
 פוליטיוודפםיכולוגיות, אבל כשאתה נתקל בסתירה דוקרת־עין אי אפשר

 שלא תשאל: מנין?
 ואין אנו יכולים להתעלם מצרור־הםתירות הנערם לעיניגו: שגים
 על שנים טענו נגדנו שליתי ממשלת המנדט (שאו, םימפםון, סרנטש)
 ודבריהם ניסרו בדעת״הקהל הבריטית — ואפילו ידידינו שבבריטניה לא
 היה לבם שלם אתנו בנקודה זו — שאנו מנשלים את הערבים מעל אדמתם.
 והנה עתה באה ועדה מלכותית בריטית ומציעה לנו לנשל ולעקור מארץ־
 ישראל 100.000 ערבים! עוד לפני זמן לא רב היו הדיבורים על רוב
 יהודי בארץ־ישראל דברים שלא מן המידה, וכל דיבור על מדינת יהודים
 היה פסול בתכלית הפסלות — והנה בתנופת־עט אתת ניתנים הדברים

 בגושפנקה של המלכות. כלום אין הדבר מוקשה ז
 ועוד משהו תמוה: הממשלה הבריטית מודאגת ומוטרדת בגלל
 הםכםייר היהודי־הערבי. אין זה סוד ואין זו הצעת־לעז, אם נאמר שהועדה
 המלכותית הלכה לארץ לאו דוקא כדי להרגיע אותנו ולאו דוקא למצוא
 פתרון גאות להגשמת הציוגות, אלא במקצת גם כדי להשקיט את הערבים.
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 והנה הביאה הנערה, והממשלה קיבלה, הצעה נועזה ביותר, הצעה מרחיקה
 לכת ביותר. ויש לשאול: ננית שנמצא פתרון מעולה שינית את דעת
 היהודים. הס ישלוו ויהיו מאושרים במדינתם, אד היש בפתרון זה גם

 כדי לשכך את דוהס של הערבים, והאומנם לפתרון ציוני הוא מכונן ז
 אכן, אביגדור יעקובםון, עליו השלום, היה הראשון שהגה את מתשבת
 מדיגת היהודים על יםוד הלוקת הארץ, ושומע לא היה לו ביגיגו, על כל
 פנים אין להניח שהאנגלים קראו את תזכירו התשאי של יעקובםון

 וקיבלו ממנו.
 תכנית המתקרבת להלוקה שמעתי לראשונה מפי מר קאםט הידוע.
 םמיד ליציאת הנערה המלכותית. הוא כבר הספיק אז לשנות במקצת את

 תכנית הקנטוניזציה שלו עד לםוברניות של שני הגושים.
 הראשון שפירםם ב״טיימם״ הצעה לתלק את הארץ לשתי מדינות
 היה לורד וינטרטון, ידידם של המנהיגים הערבים. הצעתו היתד. עלולה
 להתקבל על דעתנו יותר מהצעת הנעדר. המלכותית. הוא ראה את הפתרון
 במתן עצמאות לעבר-הירדן ומטירת כל מערב הירדן לנו. לורד וינטרטון,
 שהיה מופיע כרגיל בבית־הנבהרים בביקורת המדיניות הציונית של
 הממשלה, צורף אל הממשלה ההדשה שהורכבה על ידי צ׳מברלין, ובויכוה

 על תכנית ההלוקה בביתיהנבתרים תמר באורמםבי גיר.

 ההוגים הפרו־ערבים שבאגגליה — עד פילבי, ועד בכלל — קיבלו
 ברצון את תכנית ההלוקה. סברו כי הערבים יקבלוה בשתי ידים והיהודים
 יסרבו או יהםםו. ידידי היהודים שבאנגליה קיבלו את ההצעה באי־רצון,
 באי-אמון, בהרגשה כי נעשה כאן עוול ליהודים. הממשלה אימצה לה את
 תכנית הועדה כתבניתה. היא הכניסה אותה לפרלמנט כעגין הכדור בהבעת״
 אמון. היא להצה על מסלגתה. היא הרגישה עצמה במיצר כשביודהנבתרים —
 וטובי ידידינו — הקיף אותה בויכותים מתקיפים. היא הסכימה לפשרה
 בניםוה׳ אד לא לעצם הענין. כל התנהגותה של הממשלה אומרת: היא
 מעונינת מאד בתכנית זו. האם אין בכל זה כדי ללמדנו שתכנית ההלוקה
 לא באה כ״נם׳ מן השמים, כמתנת״הםד לגו, למען הגשים מה שלא יכולנו
 להגשים בתםות המנדט, אלא מתיר שהיא נמצאה רצויה מבהינה יותר

 כללית, מבתינת עניניה של אנגליה במזרה הקרוב?
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ת י ט י ר ב ת ה ו י נ י ד מ י ת ב ב ־ ע ר ה ה פ אן מ ג מ  ה

 בהתימת הדיךוהשבון של הועדה המלכותית, תוך כדי ציון היתרונות
 לערבים שבתכנית ההלוקה, נמנה יתרון ראשון: שיתוף עם הארצות השכנות
/ לי נראה שכאן נקודודהמוצא  ״לטובת אחדותם והתקדמותם של עמי ערב,

 לתכנית, ולא מבחינה ערבית דוקא, כי אם מבהינה אנגלית.
 לא ברור לי אם תקום וכיצד תקום ה5דרציה הערבית, ובזמן קרוב!
 כיצד יסתדרו ביניהם אבן סעוד, והמלך גאזי, ועבדאלה, ומנהיגי הטורים,
 והמופתי, וכיצד יסתדרו ביניהן לבין עצמן אנגליה וצרפת — אולם זה
 מכבר הילד ומתברר כי הזון הפדרציה הערבית הוא בן טיפוהיה של
 האימפריה הבריטית, וכי מסיבות שונות הגבירו בקרב האימפריה את
 הרצון להחיש את איהוד עמי ערב. לא מעטים הם הרואים את הזון פאן•
 ערב לא כאתת האידיאות הרבות המנסרות בהלל העולם (אשר עתידן
 מקופל בפרוצם היסטורי ממושד ונפתל וגורלן יסתך לפי הכותות הפנימיים
 האצורים בנושאי האידיאה ולפי מסיבות עולמיות אשר טרם נוכל להתברר
 כי אנו רואים איתן מעתה), אלא כמשהו ודאי ומוהלט, הנישא על גלי
 המהפכה המתהווה, ורק מזימות האימפריאליזם התקיף הן הן הכובלות
 אותו. ודאי יש גם בקרבנו מי שרואה את תקומת הפדרציה הערבית
 במשקפים הורודים של רומנטיקה רבולוציוגית. ואפשר יראו בזה הילול
 הקודש אם אזכיר כי האימפריה הבריטית היא שהפיחה את מרד הערבים
 על ידי הולמיה ואיםטרטגיה ובממונה ובזיבה ובצבאותיה, והיא שהקימה —

 ־ /• ד

 במישרין וגם בעקיפין — את המדיגות הערביות, והיא המטפחת את הזון
 איהוד עמי ערב.

 המנהיגות הערבית לא תמיד היתד. נאמנה עם פטרונה, והיה זמן
 שנתפתתה למוסקבה כשם שהיא מתפתית עתה, ביתר שאת, למוםוליני.
 אולם העגבים הללו עלולים רק להגביר בקרב האימפריה את ההכרה כי
 אין לתת לזרים שיאכלו את פרי םיסמת־הקםמים וכי האימפריה היא היא

 שצריכה להחיש גאולה ואיתור לעולם הערבי.
 ויש להנית שבינתים אירעו כמה דברים מאיצים. מה שהקומאיגטרן
 טרה וזרע ולא קצר, קצר מוםוליני. ולאהר הצלתתו של מוםוליני בקרב
 המנהיגות הערבית התל משכיב ערםלן והמופתי בימי מלהמת־חבש והמשד
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 ברדיו מבארי ובפורענויות שבארץ, ולאתר תעמולתו של היטלר בארצות
 ערב, ולאהר כל מיני סיבוכים פנימיים שאינם ידועים לנו במידה מספיקה
 (תתרות בין בני אבן םעוד, הספיקות אם אפשר לםמיד על יורשו של
 פייצל, אי־הםדרים בעיראק), ולאהר שהרבה עמדות שנראו בטותות
 התמוטטו — לאהד כל אלה, יתכן כי *בר הצורד באנגליה להופיע בפני
 הערבים כפותהת אפקים וכגומלת הסד לנאמנים בברית. ומי נאמן כעבדאלה ו
 אולם כל תכנית כזאת גתקלת בקיום המגדט וב״בית הלאומי״
 היהודי. את המנדט לא מן הנמנע לטלק, והבית הלאומי שאף הוא אינו
 משתבץ יפה בפדרציה הערבית אין לסלקו על נקלה. על כל פנים מדינה
 המכבדת את דברה ואשר תשבונות רבים לה בעולם תבקש פתרון תיובי
 יותר: לקיים אותו בצורה ובתנאים שלא יפריע להגשמת התכנית. אי
 אפשר, כמובן, להוציא את כל השטה אשר עליו חלה זכות הקמת הבית
 הלאומי, לםיכד צריד לצמצם אותו ככל האפשר. מידת הצמצום תלויה

 בצירוף כוחות ולהץ גורמים שינים.
 אני אומר מראש שהסברה זו אינה אלא השערה, אבל אפשר לי
 להביא כמה ראיות להיזוק ההשערה הזאת. גם הכנסת מלכי ערב לשאלת

 ארץ־ישראל מעידה על מגמה מסוימת במדיניות האנגלית.

ת א ז ה ה נ י ד מ ו גם את ה נ ם ל י ע י צ ו מ י א ה ט ל ד נ מ א ה ל מ ל י  א
 אינגי גורם כי מה שטוב לערבים או לאנגלים רע לנו. אדרבא,
 יתכן מוצא שהוא טוב לשלושת הצדדים. אך המחשבה המדינית שלנו צריכה
, ן ם כא י מ י י ו ק נ ת נ  להסתלק מן הסברה שנותנים לנו מתנודחינם. א
 אי אפשר להיפטר מאתנו בלא־כלום ומציעים לנו משהו בתורת פיצוי.
 אנו רשאים לבדוק מהו הדבר שמציעים לנו. המנדט קיים, הוא נעשה
 משום מה בלתי־נוה לאנגליה. ומפני שהמנדט קייס לםיכד מציעים לנו
 מדינה או מןיךמדינה. הרי זו עדות שהמנדט שוה משהו, גם כשתש כוהו.
 אילמלא היה לנו המנדט לא היו מדברים אתנו גם על מדינה כזאת. לפיכד
 נזכור ואל נשכה: אל נקל אנהנו במנדט, ואל נקל על המעונינים בדבר

 את היםול המנדט.
 התנהגותנו המדינית תלויה הרבה בתפיסתנו את המצב: אם המדינה
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 המוצעת היא מתנת־הםד, אזי אין לנו אלא לקבל אותה כמות שהיא, מתיך
פסד את שעת־הרצון. דבר שניתן במתנה אין בודקין בו. אם  הרדה פן נ
 סבורים אנו שאנגליה יש לה צורך בסידור זה, אזי יכולים אנו שיהיה
 לנו העוז גם לבדוק את ההצעה וגם לעמוד על מה שמגיע לנו ועל מה

 שהכרהי לנו.
 אין אני נכנם פה בפרטי התכנית ובנזילות המיותרות שאנו נגזלים
 על ידה. בשאלת ירושלים ועמק־הירדן, שאלת דרום יהודה ודרום בית•
 שאן כבר דיברתי במועצת המפלגה בתל־אביב. כאן אני מסתפק

 בניתות כללי.
 אי אפשר לקבל את צמצום השטח בקלות כזאת כמו שמקבלים כמה
 מידידינו. צמצום השטח מדלדל את מקורות הכלכלה של המדינה, מפתית
 את יכלתה לקלוט עליה, הוא מותק את אפיה החקלאי ונוטל מכוה הגנתה.
 ואין להשלות את עצמנו שגבולות שיקבעו היום ישתנו מתר. אנתנו ודאי
 נבקש לתיות בשלום עם שכנינו. ואם באמת ישתנו — מי יאמר כי לטובתנו

 ישתנו ולא לרעתנו.
 בן-גוריון ביקש להוכיה שהועדה המלכותית הציעה לנו יותר ממה
 שפילל הוא. הודיה זו היא אדיבה מאד לגבי הועדה, אבל היא מוכיהה
 שאנשינו לא העריכו כראוי את משקלנו. אכן, בהלה נפשנו בדברי התגפתות
 ותרועות־מלחמה תםרות-אונים. אד האם נצדק אם גסעט בעיגיגו גם את

 משקלגו המעט ? האם זאת סגולה לנצהון במערכה קשה ?
 אין אנהנו כה הלשים כסי שאנו נראים לעצמנו ברגעי הולשה. אנהגו
 היים וקיימים כאן, ואי אפשר לבטל אותנו. ואת ההתתייבויות שניתנו לנו
 קבל״עולם ונתאשרו על ידי מוסדות נבחרים של האומה המתתייבת ועל
 ידי כמה וכמה אומות — אין להפר על נקלה, בסרט אס אנחנו לא נקל

 על הפרתם.
 ואם הגיעו הדברים לידי כד שאנגליה אינה יכולה או אינה רוצה
 לקיים את המנדט, אזי צדיד שהיא תרגיש במידה כזאת את להצגו הצודק:
 אנו רוצים תנאי קיום למדינתנו שלא תהיה צפויה ממתרת היום לםכנת תורכן.
 אנחנו היים בעולם מלא כותות הרם, וכשאתה עומד מול עולם כזה
 אין אתה יכול לראות דברים באופטימיסט ללא השש ומורא. מצבה
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 האיםטרטגי של המדינה היהודית המוצעת הנהו חמור ביותר. וכוח
 ההתגוננות שלה תלש ביותר. העמים שמסביבנו אינם פאציפיםטים כמינו.
 צריד שיקום הכוח באכםקוטיבה להכריז ששאלת הגבולות היא קודם כל
 שאלת בטחון והגנה, ואין אנו יכולים להסכים לגבולות שאיגס מספיקים

 להתגוננותנו.

 וקיימת גם שאלת ערובות בידלאומיית, לשלימות ולבטתון. הברות
 בחבר הלאומים יש בה אולי משום םיפוק לרגש־הכבוד הלאומי׳ אד אין בה
 משום ערובה כנגד המתקיפים. חבש וספרד הנן תברות בהבר הלאומים.

 חברותן לא הצילה אותן ביום איד.
 אומרים: יבוא הסכם משולש בין אנגליה ושתי המדינות. שאלה היא
 אם אנהנו יכולים להיות כל כך בטוהים במחסה זה. לאנגליה יש ויהיו הרבה
 חשבונות בפינודעולם זו. ומי שיש לו לעצמו הרבה תשבונות קשה לו להיות
 דייךצדק, פוסק אוביקטיבי. מי יודע אם לא יהיה הכרח בזמן מן הזמנים

 לאנגליה לקנות שוב את ידידות הערבים על השבוננו ?
 ראינו עתה מה אירע לסוריה ןנרב יציאתה מרשות צרפת לרשות
 שלה: קפצה עליה תורכיה וטרפה את אלכםנדרטה. יש ללמוד מכאן על
 ההבדל בין סטאטוס ביךלאומי לבין עצמאות דלת־כוח. נניה שאיטליה
 תמצא את השעה כשרה לקפוץ ולשים ידה — האומנם תתהייב אנגליה
 להסתבר בגללנו? גם אם לא יהיה הכרח בדבר ז לא׳ לנתר מרצון על

 סטאטוס ביךלאומי לשם םוברגיות מדומה — לא כדאי.
 ומידת הסוברניות מהי ? מנהגו של עולם הוא, מדינות קטנות תלויות
 בגדולות. מה בצע כי נקביל על כד? ומכל האפוטרופםים האפשריים ודאי
 שאנגליה אינה הגרועה שבהם• אד יש הבדל בין התחייבויות של עם הזקוק
 להסות של מדינה הנותנת מחסה ובין מה שמציעים לנו. כאן נוצרים

T 

 מלכתהילה כל כד הרבה קשיים וכל כד הרבה אסשרויות של התערבות.
 וכי יכולים אנו להתנגד להגנת המיעוטים? והרי אנתנו דורשים זאת בכל
 העולם. אבל מותר לנו לראות למה עלולה הגנה זו להתגלגל בתנאים
 מסוימים. מצבה של אנגליה במזרח הוא כזה שאיננה יכולה להרשות לעצמה
 להיות תםרודפניות. היא איננה יכולה לנתר על עניניה ההיוניים. היא
 אינה יכולה לקלקל את יהםיה עם העולם המוסלמי. הלא גם בעצם הפורענות
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 ראתה הממשלה צורר להודיע כי הצבא לא עמד בפני הפורעים משום
 מסורת של ידידות עם עמי האיםלם. הגנת מיעוטים במצב כזה יכולה לקבל

 משמעות פוליטית מסוימת.
 והמגדטים על הערים — משמעותם איגה אלא אוקופציה. ואורסםבי

ר שיהיה זמניי ן ש פ א  גור מוסיף ואומר לגבי המנדט על חיפה: ״

ן י ס ו ל כ ו ת א ר ב ע  ה

 ענין העברת האוכלוסין עורר אצלנו ויכוה: מותר אי אסור. מצפוני
 שקט בזה לגמרי: טוב שכן רתוק מאויב קרוב. הם לא יפסידו על ידי
 העברתם, ואנחנו ודאי לא. בחשבון אחרון — הרי זו רפורמה פוליטית
 ישובית לטובת שני הצדדים. זה מכבר סברתי כי זהו הטוב בפתרונות, ובימי
ח לבוא ביום מן הימים. ר כ ו  הפורענות התחזקתי בהכרתי, כי הדבר הזה מ
 אלא שלא עלה על דעתי כי ההעברה ״אל מחוץ לארץ־ישראל״ פירושה
 לסביבות שכם. האמנתי ועודני מאמין כי עתידים לעבור לסוריה ולעיראק.
 שאלה אחרת היא, מהם הסיכויים הריאליים הקרובים לכך. לי הרישם
 שאנגליה לא תכוף עליהם את ההעברה, ותשאיר אותה להסכם שבין שתי
 המדינות. התחפוץ המדינה הערבית להשתוות אתנו על כד, התמצא כי אין
 זה סותר את הפטריוטיות שלה או את הלום האירדנטה שלה — על זאת

 מוקדם לדון עתה.
 מאידד, אין אנו רשאים להשתעשע בתלומות, שגם את האנקואציה
 נבצע, וגם תינתן לנו אפשרות של הדירה בשלום למדינה השכנה. אי
 אפשר לבוא בהצעה על העברת אוכלוסין ערבים לעבר־הירדן וגם על

 התישבותנו שם.
 אני מסכם: סברה שלי אומרת שתכגית ההלוקה היא פרי מגמה כוללת
 יותר שגברה בזמן האחרון במדיניות הבריטית: לעודד את התקוות הפאך
 ערביות ולהטות את לב הערבים מחתירותיו של מוםוליגי. הויתור על
 מעמדנו הכתר במנדט מעמיד אותנו בפני סכנות עצומות, מבלי שיבטיח
 שלום ועצמאות. הצעת ההלוקד. מבטיהד. כמה דברים מושכים את הלב, אד
 כרוכה בויתורים ובקיצוצים גדולים, ופותהת תקופה הרת־םכנות. הויכות
 מסביב להלוקה עלול להסית את דעתגו מן המלהמה הפוליטית גגד הפרצות
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 במנדט יום יום ונגד המגמה המבקשת לעקור את המנדט. נכונותנו לנתר
 על המנדט מהלישה גם את תקוותיגו להגיע לידי קיום מדיני עצמאי.
 אם תקום מדינודיהודים תצמה מתיר מלתמתנו למנדט ולמילוי זכויותינו

 הכלולות בו.

 בקונגרס הציוני הע&דים

״ ב ל ל ה ת ע ו ד ב ם כ י נ ב א  ״

 בשעה קשה ואחראית זו אין אדם יכול להביא בהשבון ידידות,
 סימפטיות ואנטיפטיות. אין כאן שאלה של אופוזיציה ונאמנות לממשלה.
 כל אחד חייב לעשות חשבונו לעצמו. לפני ימים אחדים סיפר עלי ד״ר
 וייצמן בישיבת סיעת הפועלים שאני ״מניה אבנים כבדות על הלב״. אין זה
 תפקיד נעים, אבל הכרה הוא לי. רבים מאתנו בוערים באש ההתלהבות,
ו הבריקה התקוה למדינה יהודית בימינו. האם לא הובה היא נ ל ו כ  ל
ר ד אליה? אין אנהנו יכולים לנהל את מדיניותנו מתור  לבדוק את ה ד
 התעוררות משיהית ואמון סנטימנטלי. כד היה בעת מתן הצהרת בלפור.
 מאז גדלנו ובגרנו, גם מבהינה פוליטית. אין אנהנו עכשיו הםרי־כל. יש
 לנו משהו שאנו הרדים עליו ואנו עלולים לאבדו. יש לנו זכויות ואם אמנם
 קטנות ומסכנות, אבל זכויות הן. יצרנו כמה ערכים. אנו צריכים להשוב
 היטב מה אומרים לתת לנו ומה נותנים לגו, הרי גם אנו מצדנו נדרשים לתת

 משהו תמורת מה שאנו מקבלים.
 ובטרם אסביר כיצד אני רואה את הדברים מבהינה פוליטית אומר
 משהו בענין הנהשב אצלנו כ״םנטימנטלי״ וענין שמדינאים גוהגים בו קלות.
 אומרים שיש דברים׳ אשר ערכם הוא רק סנטימנטלי ולא קולוניזטורי. אנשים
 נבונים מפקפקים בכלל אם באמת אנו מותרים על משהו ממש. אומרים:
 ״על מה אתם מנתרים ? על מה שאין לכם ? הרי מה שיש לכם אין איש לוקת
ך לא רק מה שבידינו ממש הוא שלנו.  מאתכם״. אולם אין הדבר פשוט כל כ
, כי אם גם המחר. ואנו הלא נדרשים הפעם ,  אדם הי יש לו לא רק ״היום,
 גס לנתר על נכםי־המהר שלנו. תנועה היוגקת ממקורות עמוקים כתגועתגו
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 אינה יכולה להתיהם בקלוודדעת לענינים הנהשבים כ״םנטימנטליים״, כי יש
 וענינים אלה הם בעלי תשיבות מכרעת.

ו נ ל ת ש ד ל ו מ ה ־ ח ב ה  א

 מה הם הכוחות שמהם ינקה תנועתנו? מהי אהבת המולדת שלנו?
 האס דבקנו בערכים ממשיים שהיו ברשותנו? האם היו לנו שטחי קרקע
 שידענו אותם ונוף אשר בו היינו ? הפטריוטיזם שלנו צמח מתיר הספר, הוא
, ואהבה זו ת ט ש פ ו  דבק בפסוקים, בשמות היסטוריים. אהבנו מולדת מ
 נטענו בתוכנו במשך הדורות, ונשאנו ממקום למקום. הפטריוטיזם המופשט

 הזה היה לכות דינמי עצום.
, אשר אינה ״אוביקט לקולוניזציה7׳. אינני ן ו ר ב  הזכירו כאן את ח
 יודע אם אפילו הצירים מארץ-ישראל מכירים כולם את הברון. הברון
 הממשית שלנו, כיום, אינה אלא גיטו עזוב, שנהרב לעינינו פעמים, בתדפ״ט
 ובתרצ״ז. לעינינו נמלטו ממנה יהודים פעמים. יורשה לי להעיד, שהברון
 זו מילאה בתיי אני תפקיד מיוהד. בן שבע קראתי םפר עברי לילדים, ובו
 המעשיה העממית בדבר יהודי שהלד עם אורתת ישמעאלים במדבר ובאה
 עליו השבת, והאיש נפרד מעל האורחה ונשאר לבדו במדבר. ונעשה לו נם
 והופיע אריה לשמור עליו מחיות רעות ולהביא אותו שלם לביתו. בסופה
ק י ד ו צ ת ו ו של א י א צ א  של אותה מעשיה היה פסוק אהד: צ
. ודוקא פסוק פשוט זה הופיע ן ו ר ב ח ה ב ז ם ה ו י ד ה ם ע י ב ש ו  י
 לי כנם, יותר ממעשדדהנםים גופו. והוא שזיעזע את נפש הילד: ארץ־ישראל
 המיסטית הורדה אלי משמים ארצה. ובכן, אין ארץ-ישראל ארץ התורבן
 בלבד, אלא שיש בתוכה גם יהודים חיים בימינו. ואם ארץ־ישראל היה
 וקיימת ואינה אגדה, ויש יהודים מאושרים הזוכים לתיות בה — ודאי
 היהודים המאושרים בעולם — מדוע יבצר ממני להיות כאהד מהם? אותה
ן הציוני, זה שעמד בפני כל הרוהות המנשבות ו צ ר  שעה נולד בי ה

 סביבי. עלייתי לארץ נתרקמה מאותה שעה.

ם ו ח ת ץ ל ו ח — מ ח ד צ מ ן ו י ע י ד ו  מ

 בארץ-ישראל של ״היום״, זו שמציעים לנו׳ אין הברון זו קיימת. בהרי•
, מולדת ההשמונאיס, היש לו ן י ע י ד ו  יהודה יש כפר ערבי קטן׳ כסר מ
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 ערד התישבותי? אך מדי שנה בשנה היה הנוער האחךישראלי יוצא לשם
 בימי חנוכה ומתיהד עם זכר המכבים. מעתה תימצא מודיעין מהרן
. ה ד צ  לרשותנו. לפני שנים מםפר השתדלה הקרן הקימת לרכוש את מ
 מקום המערכה הטרגית שלנו עם הרומאים. מצדה נמצאת במדבר יהודה,
 צופה אל ים המלח ואף היא איננה ״אוביקט להתישבות״. אבל הערר של
 מצדה בשבילנו איננו נמדד בכמות הנפשות העלולות להשתכן בנקודה זו,
 אלא בכוח הנפשי הצפון בה בשביל כל יהודי שיחיה ויגדל בארץ. הקושאן
 על מצדה אולי ישאר בידיגו, אבל מצדה כמקום קדוש לעולי־רגל יהודים

 האם תהיה לנו?
 אכן יש לנו מעט מאד בארץ־ישראל. מן ההבטהות הגדולות עומדת,
 כנראה, להתקיים רק ברכה זו: ״כל המקום אשר תדרוף כף רגלכם בו—לכם
. כלומר: מה שלא הספקתם לדריד בו, מה שלא נזדרזתם לרכוש 1 ,  יהיה,
. אד גם הבטהה זו אינה מתקיימת כשלימות. ה י ה ם י כ  ולעבד — ל א ל
 ישנם מקומות בהם לא רק דרכנו, אלא השקענו בהם מעמלנו ומדמנו, ואף
. מושבה זו ה מ ח ו  הם נלקחים מאתנו. בדרומה של ארץ-ישראל קיימת ר
 נוצרה לפני המלחמה, יהודי רוסיה השקיעו בה מכספם, ופועלי ארץ־ישראל
 את עבודתם ושמירתם. נםיונות והרפתקאות מרובים עברו עליה. לא פעם
 נעזבה ונתהדשה ועתה היא עזובה שוב. עוד יש אנשים בארץ־ישראל אשר
. שם עבדה קבוצה, שם ה י ר ו א ־ ר פ  השממה הזאת מכאיבה להם. הנה כ
 הי א. ד. גורדון — עתה המקום שמם. כל זמן שהמקום הזה לא נלקה מאתנו
 עודנו מקוים לההיותו ולהפרותו, אבל הגיאוגרפיה הפוליטית החדשה של

 ארץ־ישראל אינה מכירה בשייכות המקומות האלה לנו.

ה ש ד ח ם ה ו ד  ס

 קיימות נקודות התישבות יהודיות על הוף ים המלח. בצפוגו וגם
, קיבוצי  בדרומו. מאז האיסיים ספק אם היו שם יהודים. עכשיו תיים ב״םדום,
 פועלים יהודים הקשורים בעבודות הברת האשלג. הם הלכו לשם משולהבי-
 רצון להתיות את המדבר ולפתוה אזור הדש להתישבות יהודית. משם

 1 [דברים י״א, כי׳ד]
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 מובילה הדרד לעקבה, לים־טוף. על ידי הגיאוגרפיה הפוליטית החדשה
 עלינו לנתר על המעשים החלוציים בסביבה ההיא.

 בךגוריון אמר בפני הועדה המלכותית: ״התנ״ך הוא המנדט שלנו״.
 אין זו מליצה. זהו אהד הניבים המעמיקים של המחשבה הציוגית. אל
 גשכהגו. גם המנדט כפי שהוא, עם כל פגימותיו, מתבסס על הקשר
 ההיסטורי של עם ישראל עם הארץ כולה, גם עם ןבר־הירדן. ההצעות
 התדשות, המדברות על מדינה יהודית בהלק אהד של הארץ מסקיעות את
 המנדט ואת ההודיה הביךלאומית בזכותנו ההיסטורית משאר הלקי הארץ.
 יתכן שהמציאות הפוליטית הקשה מכריהה אותנו לותר על דברים
 יקרים לנו מאד. אבל אזי אנו הייבים, ראשית כל, ל ד ע ת שאנו מנתרים על
 דברים יקרים מאד, ולא לזלזל בתומר הויתור, ושנית, עלינו לשקול את
 קרבנותינו לעומת הניתן לנו. יש שעם עומד בפני ברירה לנתר על עניניס
 השובים בשביל ענינים תיוניים יותר• אד אם כן הוא, אזי עלינו לשקול את
 הדברים שיקול ריאלי־פוליטי. אל נעזוב את המיסטיקה של ארץ־ישראל

 ההיסטורית למען המיסטיקה של מדינה יהודית.

ן ו ח ט ב ת ו ו א מ צ  ע
 מהו תכנה של המדיגה העברית המוצעת ז לא נלד בגדולות היום
 ונבקש בה רק שני דברים אלה: עצמאות ובטחון. עצמאות, למען נוכל לסתה
 במלוא מידת יכלתנו את העליה וההתישבות, בטחון — למען נוכל לעבוד
 בשלום ובאין מפריע. ובשביל שני דברים אלה מן הראוי לנו להקריב

 קרבנות גדולים. אד באיזו מידה אנו יכולים לקוות לשנים אלה ז

ו נ ת ו כ ז ו ו נ ח ו  כ

 אינני תובע סוברניות רחבה ביותר. אנחנו יודעים יפה את מצבנו
 בעולם, אנחנו יודעים את כוחנו בארץ־ישראל ואין אנחנו זכאים עוד
 לםוברניות שלמה, ואין אני דורש אותה. אין אני דורש בכלל דברים אשר
 איננו זכאים להם לפי הישגינו. אין אנו צריכים להתרברב. דיינו גם אם
 נהיה מדינה נםלית לאנגליה. גם םוברניות־מעט יקרה לי. לא נעלם ממני
 הערל הפוליטי של עצמאותנו המוניציפלית, של ההנהלה העצמית בקבוצות
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 ובמושבים. כל תוספת אוטונומיזם — מילאה, הגבירה והפרתה את כוחנו
 היוצר בארץ. אבל רשאים אנו לשאול: מהי באמת מידת התופש ומידת
 הסוברניות אשר יותנו לנו בארץ־ישראל? כמה טפתים מכוסים מאתנו. אך
 נדון על פי מידת הטפה המגולה: תהיה השגהה על הגנת המיעוטים. אני
 אהיה האתרון להתנגד להגנת המיעוטים. היהודים, לפי מצבם בעולם, ודאי
 איגם יכולים להתגגד לכר״ אד מותר לנו לשאול: מה יהיה תכנו של הפיקוה
 ומי נמי יהיו המםקהים ? היפקה עלינו מוסד ביךלאומי, בלתי־מםלגתי, הסר•
 פגיות? או אגגליה תקח לה את זכות הפיקוח. והלא אנגליה מודיעה היום
 בגלוי שהיא איגה יכולה להגשים את המנדט מפני הסתירה שבין השאיפות
 הלאומיות של שגי העמים בארץ־ישראל. והלא אנגליה, בכל הפרקטיקה שלה
 וגם בעצם הסתלקותה, מודה שהיא ״צד״, שיש לה איגטרםים משלה, שאיגגה
 יכולה להגן עלינו מפני פורעגויות בגלל ידידותה לעולם המוסלמי ז מה יש
 לנו לקוות מפיקות על מיעוטים של מפקת אשר יש לו תשבוגות ואיגטרםים
 משלו? הנוכל להאמין שפיקוה כזה ישאיר לנו אפשרויות עבודה רבות?
 מדוע תהיה מגמתו נוהה לנו ממגמת פירושי המנדט כיוס הזה ז האם לא
 תשמש כל קובלנודשוא של ״המיעוט הערבי״ תואנה להפריע אותגו

 מעבודתנו י

ם י ד ע ע ה ב ר י על א נ מ ז ט ה ד נ מ  ה

 דוגמה אהדת לעצמאות: מנדט פרוביזורי יוטל על ארבע הערים:
ר ש פ  היפה, טבריה, צפת ועכו. מפי אורמםבי גור שמענו שמנדט זה א
 יהיה מוגבל בזמן. לא בלתי-אפשרי שמנדט ״ארעי״ זה יתקיים לדורות. מה
י השלטון בארבע ערים אלה יהיה לא לנו, הכנסותיהן לא לנו. ו  נשאר לנ
 ובין ארבע הערים הלא נמנית גם ,,עיר־העתיד״, העיר החשובה ביותר

ו איפוא מהםוברניות שלנו?  לעתידנו. מה נשאר לנ

ת ר נ ם כ  י

 או נקודה קטנה אתרת: את ים כנרת מהלקים: חלק לנו וחלק למדינה
 הערבית. את ההוף המזרהי של ים זה ואת שמונת הישובים היהודיים אשר
 בו לוקתים מאתנו. יש מאמיגים שגזילה זו תושב לנו בקרוב. לפי שעה אין
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 הדבר אלא בגדר של אמונה. ובשטח זה אשר הוצע להוציא מתחומנו נמצא
ת ה א ר ץ. בכל א ק ש ה  הירמוק, אשר לפי דעת מומהים צפון בו ערך רב ל
 אלה לא אמרו המציעים די, והציעו גם מנדט מיותד על ים כגרת כדי לשמור
 על קדושתו. לנו קדושה האדמה המחיה את עובדיה, לנו קדושים היי
 העובדים המהיים את השממה. אבל בבואנו להפנות את מי הכנרת להתיאת

 עם רב — האם לא יקומו לנו שומרי הקדושה לכבול את םוברניותנו ז

ז ם ו ל ש חלוקה את ה א ד, י ב ח  ה
ה ו ן מהו? הבטחון שלנו הוא בשלום בין היהודים והערבים, ט ב ה  ו
 וביצירת מצב של שלום בתיד הארץ ועם המדינית הגובלות אותנו. אילו בא
 רעיון החלוקה כתוצאת הסכם בין יהודים וערבים היה אפשר לקוות שהוא
 יביא שלום־אמת בין העמים, ומן הראוי לשלם תמורתו מהיר גבוה. אילו
 היתד. קמה המדינה היהודית כחלק מסידור כולל ומוסכם של מזרת ים־
 התיכון — היה בזה משום תקוה לשלום קיים. אולם החלוקה כיום הזה איננה
 תוצאת הסכם בין היהודים והערבים, אלא המצאתם שי1 האנגלים. הם
 הכופים את החלוקה על העם הרואה את עצמו כיום השולט והזכאי לשלטון
 בארץ-ישראל והמאמץ שבעזרת פוגרום שני ושלישי ישיג יותר ממה
 שנותנים לו עכשיו. אם ככה הדבר, אזי אין לקוות מן החלוקה שתביא
 בכנפיה את השלום. ואם אין בטתון בשלום וערוכות לשלום — אזי צריך
 לבדוק מהו המצב האיםטרטגי של הארץ. אין אנו זקוקים לידיעות מעמיקות
 בתורת האיםטרטגיה כדי להבין שהמצב יהיה לבלתי נשיא! בת^ך הארץ
 ימצאו אוכלוסין ניכרים ומושרשים המתפשים שעת־כושר למרד. ומבחוץ
 נהיה מוקפים עמים שאינם רוהשים אהדה יתירה אלינו. האין בעצם תכנית
 החלוקה גרעיני סכנה של הורכן תדש? איננו יכולים לשעשע את נפשנו

 במחשבה שהעמים המקיפים את ארץ־ישראל יהיו פאציסיםטים כמינו.

? ה ב ו ט ם ל י נ ו ק י ג ת י ש  ה נ
 לכאורה אנו פטורים מדיון על ההצעה הניכחית לאהר שהנשיא הודיע
 הגיגית שההצעה בצורתה זאת אינה יכולה להתקבל. הוא אמר זאת בשם
 הקינגרם ובשם התנועה. אד האם יש לנו יסוד להאמין שנוכל להשיג בקרוב
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 שינויים השובים ז לאהד שההצעה פורסמה והושמעה לשבי הצדדים ולעולם
 בולו אין זה מן הדברים הקלים. ומדוע באמין שדוקא לטובתנו יוצעו תיקובים

 ולא לטובת צדדים אהרים?
 לםיכד רוצה אבי להבליט בקודות אתדות בהצעה הקיימת.

ש א ז ר ת ו ף מ ו  ג

. זהו מן הדברים אשר אין הדיבור קל בהם. איבגי מדבר ם י ל ש ו ר  י
 על אודות ירושלים העתיקה והמקודשת, אשר מרובים המתגנדרים בקדושתה,
 כי אם על ירושלים הפשוטה, התילובית והקדושה רק לבו, מקודשת בקדושת
 העבודה והבבין. אס בוטלים גם את ירושלים זו מן המדינה היהודית עושים
 לאל את המריבה היהודית מבהיבה פסיכולוגית, פוליטית ותרבותית. אל בא
 יראו בזה כביכול עבין של ״םבטימבט,/ מדיבה יהודית ואפילו מצומצמת עם
ת ת ל תא. מדיבת יהודית בלי א  ירושלים תתקבל על ידי העם היהודי כ
 ירושלים תהיה כגוף מותז ראש. ירושלים בתיר המדינה ״היהודית, הרי זה
 כות דינמי כביר, כות מושך אנשים, אמצעים, רעיוגות ומפעלי תרבות.
 ירושלים בתוך המדינה היהודית תהיה לבירת ישראל, למרכז יהודי עולמי.
 ירושלים מתוץ לתהומינו פירושה לא רק הפסד ממשי של 71 אלף יהודים,
 של אבךשואבת ליהודי העולם. ירושלים מחוץ לתהום הרי היא סכנת תורבן
 למדינת היהודים. ירושלים הרי לא תישאר הפקר ללא בעלים. היא תהא
 שייכת למסדרון האנגלי, תתמזג עם המדינה האנגלית, אשר תקום בלב
 הארץ. המגמה המדינית ברורה: לעשות את ירושלים מצודה לנוםעי־הצלב
 המודרניים. ירושלים כזאת תיהפר למרכז לאויבי המדינה היהודית, הן לא
 יהודים והן יהודים. ירושלים כזאת תהיה לבירת ההתבוללות ופריקודעול,
 שם יתרכזו כל אותם האלמנטים המתנשאים על העם, האריסטוקרטיה
 היהודית כביכול שלא תרצה לקבל עליה את המשמעת של מדינת עם עני
 ודמוקרטי. מי שירצה להשתמט מתשלום מסים למדינה היהודית, מי שירצה
 לבעוט בתרבות העברית, בציבוריות העממית — יפנה לירושלים, ושם יתן
 יד לאויבינו. ירושלים תהפוך להיות צרה לנו כמו בתקופה ההלניסטית.
 ללשון העברית ולתרבותנו הלאומית לא תהיה סכנה גדולה מזו: ירושלים

 המופקעת מידי העם העברי.
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ן ו ר ד ס מ  ה

ב ל  ומשהו על המסדרון עצמו. אין זה רק שטה של מיליון דונמים ב
 ארץ־ישראל ובלב הישוב העברי הנלקח מאתנו׳ אם לא ״לעולם ועד״, הרי
 לדורי־דורות. ובתיד התחום הזה ישארו עוד ישובים יהודיים השובים, כמו
 בךשמן, הולדה׳ נענה, הר־טוב. ימצאו לא רק מחוץ למדינה היהודית, אך
 גם מהוץ להצהרת בלפור, מחוץ לזכויות הלשון העברית. מה יהיה מצבו
 ההוקי של ביודהםפר העברי במקומות אלה? מה תהיה זכותנו לעלות

 ולהתישב במסדרון בריטי זה?

ה י ש ע מ ה ו ל ש מ מ י ה ר ב  ד

ה של הממשלה על מתן זכויות מדינה י ר ב ד  כיצד נתיהם באמון ל
, הבאים להשמיט את מעט הזכויות ה י ש ע  לנו, בשעה שאנתנו רואים את מ
 אשד יש לנו ולהמעיט את מעט הכוה אשר לנו בארץ. הממשלה כאילו קיבלה
 מאת הועדה את רעיון החלוקה ולא את האלטרנטיבה המהניקה. אולם
י ת ת ש ת א ח א ״ ת ב ה ב ל ב י  לאמיתו של דבר רואים אנו שהממשלה ק
ה היא מדברת אתנו על מדינת־ י פ ת של הועדה המלכותית: ב ו י נ כ ת  ה
ה היא מקיימת את תחבולות־הזדון. טרם ידענו עד היכן י ד י ב  יהודים ו
 מגיעות התאמצויותיה של הממשלה למען מדינת היהודים. אבל כבר דאינו
 מעשה: ״עד לתשבוך של הקמת המדיגה הספיקה לבטל את העיקרון של
 עליה לפי יכולת־הקליטה הכלכלית. בשעה שקבעה את המכסימום לאלף
 יהודים להודש הנהיגה הגבלות פוליטיות לגבי העליה על יסוד מומתיות
 ״פסיכולוגית״. בזה הכריזה בגלוי שמעתה תהיה העלית נתונה להשבון הדש,
 להשבון היהםים שבין הממשלה האנגלית והמופתי. וכבר גתבשרגו כי
 במשרדי הממשלה בארץ מעבדים גזירות הדשות על עליה וקרקע. בלב
ל  כבד אני מביט על מצב־הרוה של ההנהלה ושל הקונגרס. שקענו בויכוה ע
ם את ענינינו התיוניים ביותר. אנו ת י י נ  המדינה היהודית, ואנו מ ז
 מזניחים את המערכה הפוליטית הכי־המורה שכופים עלינו, ואנחנו מתנכהים

 על חזיונות המתר.
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ם י צ צ ק * מ ו בתנ לטו  ״
 אין זאת הפעם הראשונה שמקצצים בנו ומסבירים לנו שהקיצוץ הוא
 לטובתנו. כך אמרו לנו בשעה שכרתו מארצנו את עבר־הירדן הםזרהי:
 הלא אמצעיכם מועטים, דייכם לעת עתה באפשרויות העבודה שבארץ־
 ישראל המערבית, בינתים אתם משתחררים מלתץ מיותר של 300,000 ערבים
 שבעבר־הירדן. כשתתתזקו במערב — תפנו מזדהה. מאז ועד היום לא ניתן
 לנו ללכת לשם, גם כשבני המקום ושליטיו ביקשו אותנו. אותו דבר היה
 כאשר הרברט םמואל מסר את אדמות בית־שאן לבדוים. הוא ביאר לנו כי
 לטובתנו הוא, לבטהון הארץ, למען היות משמר בפני נהירת שבטי בדוים
 מהמזרה. הדרר ל א נסגרה בפני הבדוים מהמזרה, ואנו היינו צריכים לשלם
 מתירים ספקולטיביים בעד אדמות הממשלה. ועכשיו באים ואומרים לבו:
 ״הלא לטובתכם היא. אתם תישארו עכשיו רק עם 300,000 ערבים במקום
 המיליון. כלום לא יקל לכם ד׳ לא. בתנאים הפוליטיים של עכשיו, במצב־
 הרוה של הערבים היום ובאמצעים הקונקרטיים אשר ניתנו לנו על
 השטה הזה — לא תהדל להתקיים השאלה הערבית גם במדינה היהודית

 המקוצצת.

־ ה רש ת ש ב ן כ ו כ ש  על ת
 מסתרי המצב הפוליטי לא גגלו לפנינו. אפשר שהוא רע מאד, אפשר
 שהמנדט בםכגה ולא בידיגו הכוה להאדיר את קיומו, אפשר שכלה וגהרצה
 מאת אגגליה להיפטר מהמנדט. עובדה היא שכל האגגלים המכונים ״ידידי
 הערבים״ (לאמיתו של דבר הם ידידי אנגליה יותר מאשר ידידי הערבים)
 מקאםט ומוינטרטון ועד פילבי, השייכים לאסכולות שונות בפוליטיקה
 המזרתית, נתאתדו כולם סביב תכנית ההלוקה. האין זה אומר לנו משהו ז
 פילבי מכריז ברבים כי השאיפות הלאומיות של הערבים נתקיימו עכשיו
 כמעט במלואן, 23 ידות מתור 24. והוא הלא יודע מה הוא סח. אין זה
 נימוק בעיני נגד מדינה יהודית, שהערבים יוצאים שבעי־רצון מהחלוקה.
 אשמה אם הערבים ירגישו עצמם שבעים, אבל לגו נוגעת השאלה על
 השבונו של מי ? האם על השבון מדיגה אימפריאליסטית גדולה או על חשבון
 כבשת־הרש? יתכן שאנגליה ההליטה בכל תוקף להשתחרר מהתחייבויותיה
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 הבידלאומיות המכבידות עליה. מובן מאליו, שאנגליה אינה מבקשת לשלם
 מהיר יקר בעד שהרור זה. אד הנסכים אנהנו לקבל כל מה שנותנים לנו רק

 משים ששם ״מדינה יהודית״ נקרא עליו?

 בידינו שטר־חוב ולא לנו לקרוע אותו, כי אם לדרוש את פרעונו.
 הכרת המציאות צולהת פתאום על אנשינו, והם נדים לנו: מה אנו ומה

 כוחנו ? אולם למה נדבר על הגנת ענינינו אס אנו נכנעים מראש ?
 יהודי פשוט בארץ־ישראל דיבר בענין זה בלשון השוק: בעל־הוב
 הפושט את הרגל ואומר כי הוא מוכן לסלק חלק מחובו — אל תדהה אותו,
 אך אל תקבל הפעם את התשלום בשטרות, כי אם תדרוש במזומנים. עלינו
 לדעת בדיוק על מה מדברים אתנו, מה תירותנו, מה עצמאותנו, מה תנאי
 הגנתנו. התהיה המדינה המוצעת בת־קיימא מבחינה כלכלית ? התוכל לפרנס
ל ת כ ו א ל כ א ם י י ג ג ו מ ־ י ת ל ב ת ה ו ל ו ב ג ה  את עצמה לאהד ש
ה ואחר כך תצטיד עוד לשלם מם עובד (או קצבה) למדיגה זרה. ע י ג  י
 לפי שעה אנו יודעים מה נוטלים מאתנו, אבל איננו יודעים מה גותגים לנו.

ז ה י ל ע י ה י ו כ י ם ס ה  מ

 ודוקא משום שאנו מאמינים במדינה יהודית ומשום שאנו מצפים
 לעליה יהודית מהירה, עלינו לשאול: מהם סיכויי העליה? ולא ״מהר״,
ר ממש. אין הקמת ה  כשהמדינה היהודית תהיה כלולה בבנינה, אלא מ
 מדינה בלי עליה, ועליה המונית אם היא מובטהת באמת, הרי היא הנימוק
ם ובה ו י  החשוב ביותר בעד הצעת המדינה, כי בעליה הצלת המונים ה
. אד בענין העליה אנו שומעים ו נ ד י ת ע  צפונים הכוחות הפוטנציאליים ל
 הבטחות נאות לעתיד לבוא, אשר בלי מימושן היום אינן אלא הבטהות־שוא.
 בדיךוהשבון מדובר על תקופת־מעבר! הידוע לנו מה תביא אתה תקופת•
 מעבר זו, האם לא קיימת הסכנה שבתקופת־מעבר זו תיהרס המדינה
 היהודית עוד בטרם נגש לבנותה? האם לא קיימת הסכנה שבתקופת־מעבר
 זו, בה ימשד המשא־ומתן, נהיה בלי עליה, בלי בנין, יכלו כותותינו ונפול

T 

 במערכה ?
 משום כד סבור אני שנקודודהכובד איגד. בויכוחים האידיאולוגיים
 מסביב למדיגת יהודים, כי אס בהתגוננותנו הפוליטית כיום הזה. פקודת
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ר ת את המשא־ומתן  הממשלה בדבר עליה של אלף יהודים לחודש 10 ת
 בדבר מדינה יהודית.

ט ד נ מ ף את ה ו ר ש ר ל ה מ  אל נ

 לברק החזון הנשקף לנו מתיר רעיון מדינת היהודים ־־־ יש מזדרזים
 אצלנו לסתום את הגולל על המנדט. יתכן שזוהי תעודה פהותת־ערד, הלשה,
 בעלת תוכן סתום מאד, הסובל פירושים רעים ומםולפים. ואף על פי כן
 אל נזלזל בה. גתיםרגו אתה בהרבה יסורים, אבל בעזרתה גם עמדנו

 בנםיונות ובגזירות.
 אילמלא תעודה ביךלאומית זו היו מסיימים את המאורעות של שנת
 1936 על נקלה. סיר ארתור ווקיפ לא היה מענה את עצמו זמן כה רב
 וגם לא היה מענה אותנו כל כר הרבה. אילמלא התעודה הזאת
 לא היו מדברים אפילו על מדיגת יהודים מקוצצת זי״ אד הישג
 זה בשל המנדט הוא ובשל אי־כניעתנו על נקלה. לפני שנים
 דיברו על כד שאנו מנשלים את הערבים. היום כבר מדברים על כד שיש
 להעביר רבבות ערבים ממקום אחד למקום שני. לפני שנים אתדות אסור
 היה לדבר על מדינה יהודית ואפילו על רוב יהודי, עכשיו מדברים גם
 מדינאים בעלי שם על מדינת יהודים. לולא היה המנדט הזה בידינו, אילו
 ויתרנו עליו — כפי שיעצו לנו כמה מידידינו שהאמינו כי על ידי ויתור על
 הצהרת בלפור נקנה שלום — לא היה היום שום אדם רואה חובה לעצמו

 להציע לנו אפילו את ההצעות המקוצצות האלה בדבר מדינת יהודים.
 אל נמהר איפוא להשמיט מידינו את הבסיס הבידלאומי של מעמדנו
 הפוליטי. אם יש מי שרוצה לשרוף את המנדט, אל נקל עליו את המלאכה.

ר ק י ר ה י ש כ מ ר על ה ו מ ש  נ

ו מתוכהים לא  ומלים אהדות על המצב הפנימי בתנועה הציונית. אנ
 על מטרת הציונות, כי אם על הערכת הסיטואציה הפוליטית ועל הערכת
 ההצעות. לא קשה להפיד את הויכוח למחלוקת בין ״צדיקים״ ו״רשעים״,
 בין ציונים שלמים ובין ציונים למהצה, בין רואים את העתיד ובין אלה שאינם
 רואים אותו, בין אנשי מדיניות ריאלית ובין אנשי סנטימנטים. מתלוקת זו
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 לא תבנה את ארדיישראל. ההסתדרות הציונית היא אהרי הכל המכשיר
 היהיד היכול לעמוד על משמר זכויותינו, וגם בשעת ויכות אנו הייבים
 לדאוג בכל ההלטה שאנו מהליטים ובכל הצעה שאנו מציעים, שהמכשיר

 היחיד הזה לא יוכה לרסיסים.

 מציאותנו ותפקידינו
 (בועידת המפלנת המאותרת ,,פועלי־ציוך—״צעירי״ציוד באמדיקת, בתודף תדצ״ח)

 איגי מפקפק כי תגועתגו לא תנוצה• אומר זאת במלוא ההכרה של
 משקל הדברים האלה. איגי מסית את דעתי אפילו לשעה קלה מן המציאות
 שאנו נתוגים ועומדים בה, איגי מתעלם מכד שאגו תיים בתוכו של עולם
 שפורענויות קשות מתרתשות בו, בתוכו של עולם שכל עבריו פרוצים
 לסכנות ההורבן ואנו, היהודים, הלליה, וארץ-ישראל קרבן לפגעי הזמן.
 ואף שאני יודע כל אלה אני מאמין כי תנועתנו אינה עשויה היות מנוצתת.
 אני מאמין שאם אד מין האדם יחלץ מסכנת הכליה אף תנועתנו תתגבר על

 כל סכנותיה.
 דורי־דורות של כוחות תיים כמוסים וכבושים נצברו בנו והאש
 שהתלקחה בקרבנו לא תכבה. אם בהא טובים יותר, תרוצים יותר, רציניים
 יותר — ונימנע מיסורים רבים וקרבמת מיותרים. נלא ־־־ ימשד הדבר

T ד 

 יותר ויכבד הדבר יותר. הקמים עלינו, ואלה האומרים לרפות את ידינו —
 עלולים רק להאיט את צעדינו, להרבות את קרבנותינו, אולם אינם יכולים

 להחניק את כוחנו ואת שאיפתנו.
 שתי השנים האחרונות הוכיחו במידה שלא שיערנוה מה רב הכוה
 הכמוס בנו. אילו שאלו אותי לפני שנתים, הסבור אני כי נוכל להתזיק
 מעמד במצור שמונדדעשר הודש, כי נוכל לעמוד לא רק בפני המנהיגות
 הערבית, אלא בפני כל הכוחות המרובים המסייעים לה בהשפעה, בממון,
 בבשק ובהבטחות, אילו היו שואלים אותי היחזיק הישוב הקטן הזה מעמד,
 מבחינה פיסית, כלכלית, מדינית ומוסרית, במלחמה אשר כזאת — קונם
 עלי שלא היה עומד בי האומץ לענות בהיוב. עם כל היחס של דרר־ארץ
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 שיש לי בפני כוה הישוב, הייתי עושה את השבון נכסיו האנושיים ונכסיו
 ההמדיים של הישוב והייתי ודאי מוצא כי אינם מספיקים. היוכל הבסיס
 הכלכלי של הישוב לעצור כות בפני שביתה ערבית, בפני הרם ערבי?
 וארבע מאות אלף היהודים היושבים בארץ־ישראל — מה הם? מי הם?
 מה הרכבם? האס כולם הם אזרתים מעורים בחיי הארץ? לא. קרוב למאה
 אלף מהם באו לארץ בשתי השנים האחרונות. מאה אלף נוספים באו
 בהמש השנים האהרונות. יתכן כי רובם אינם עוד אזרהים בארץ, אלא
 מהגרים, אנשים ללא שרשים בארץ ובעם ובלשון ובתרבות — איד אפשר
 היה להאמין למפרע כי אנשים אלה יעמדו בנםיון כה קשה, בשעה שיונף
 הגרזן לא רק על קיום הפרט, אלא גם על קיום הכלל ואף על עצם הרעיון
 של הכלל. האם יכלה להיות לגו הודאות כי ישוב צעיר זה, ישוב•
 בוסר זה, יעמוד בכל אלה? ואף על פי כן עמד הישוב במבחן. עמד בפני
 הטרור הערבי, בפני ההסגר הכלכלי, בפני מדיניות־התנודות המיותרת
 במינה של הממשלה אשר גרמה לעידוד רותם של המנהיגים הערבים
 ולהמשכת המלהמה ללא שיעור. ויתר על כן: הישוב לא רק עמד על
 נפשו, אלא כבש לעצמו בעצם הדשי המצור עמדות הדשות בכלכלה,

 בהגנה, עמדות איםטרטגיות ומדיניות ועמדות התישבותיות.
 לא מבחינה פיסית וכלכלית בלבד, גם מבחינה מוסרית הוכיה הישוב
 כי כוהו וחםנו גדולים עתה יותר משהיו בכל ימי המסה הקודמים. אזכיר
 רק דוגמה אתת: כרגיל מביא אצלנו כל משבר כלכלי או מדיני ״מהים״
 לקומוניזם. לאמיתו של דבר, כל עיקר פרנסתו של הקומוניזם אצלנו הוא
 על שנות הבצורת שלנו. הפעם הרגשנו כי הקומוניסטים לא ״המיתו*. אין

 זאת כי אנשי הישוב השתרשו יותר ונפשם התהםנה.
, בכוחות ה י פ א  את כוחה של תנועתנו רשאים אנו לראות ב
ם י י ש ק  הדוחפים, הפועלים בהיסטוריה היהודית ובמצב היהודים בעולם. ה

 שתנועתנו נתקלת בהם נעוצים במצב העולם בתקופה זו.
 היכן נקודת־הכובד של הסכסוך אשר בינינו לבין התנועה הערבית?
 האם בבואנו לארץ-ישראל כמנצלים וכהומםי הילידים? ככל אשר ירצו
 לההמיר אתנו בדין וכל כמה שלא ידקדקו במגרעותינו, שום מסתכל ישר־

 לב לא יאשימנו בזאת.
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 לא באני לארץ־ישראל כבוא המםנים קולוניאליים. לא הבאנו אתנו
 יהם של ״לבנים״ ל״שהורים״. לא באנו כגזע ״שליט״. ואם הישובים
 היהודים הראשונים התנוונו וירדו לצורת משק, שהערבי נועד בה להיות
 הפועל הזול והמשרת ואילו היהודי — בעל המטעים והמשגיה, באה
 העלית השניה והתקוממה אל משטר זה בכל כוחה ובכל גפשה. הדרישה
 .עבודה עברית״ פירושה היה לא בלבד זכות יהודים לעבודה, אלא גם
 התובה לדאוג שהישוב היהודי בארץ-ישראל לא יבנה ממעמד של בעלי
 אתוזות ומשגיהים על גבי האדים והפועל הערבי הזול. ואם בפינות מסוימות
 בארץ-ישראל היתה נטיה ליהם של זלזול וניצול כלפי הערבים, באו
 הספרות העברית ותנועת הפועלים לעקור את הנטיות הללו ולהנד להומניות
 ולסולידריות. אי אפשר לומר כי פעולה תינוכית זו זכתה ליהם של גומלין.
 באין יהם־גומלין עלולה ההטפה הנאד. ביותר ליהם אנושי להתנוון וליהסד
 נימושיות והתבטלות. ודאי לא שכה איש מבינינו את הזמנים שהמוני
 הפועלים היהודים ומנהיגיהם ראו עצמם כנהותי דרגה והביטו אל האכר
 הרוסי, אל הפועל הפולני כאל הנושא ״העיקרי״ וה״אמיתי״ של הרעיונות
 הנעלים. סכנת ההתבטלות, סכנת ההיים לא בזכות עצמנו, אלא בזכות
 זולתנו ולמען זולתנו עדיין לא הלפה׳ עדיין היא אורבת לנו, עדיין היא

 אוכלת קרבנות רבים ואולי נם הוא שתנועתנו ניצלה מסכנה זו.

 אילו נתהוו היהםים בינינו לבין העם הערבי לפי צרכי תיינו ולפי
 צרכי הייהם, לפי האפשרויות האוביקטיביות, לפי מה שאנו תםריס ושהם
 הסרים — לא קשה היה כלל למצוא מוצא. צרכיהם של המוני הערבים
 בארץ-ישראל ומחוצה לה ואף במדינות הערביות העצמאיות ודאי אינם
 מועטים ואנחנו היינו ברצון מביאים קרבנות בכסף ובאנשים כדי להועיל
 לעם הערבי, להעלות את רמת חייהם של המוניו, לסייע לתקומת מדינה
 ערבית גדולה — אילו בשכר זה ניתנה לנו זכות מלאה להתפתחות, לגידול,
 לעליה, לבנין היינו ותרבותנו. אולם הדבר הזה, שהוא הגיוגי, מעשי וצודק
ה היתד. בעוכרינו. פ ו ק ת ה  כל כד, לא זכינו שיתקיים. משום מה ? משום ש
 היא שצרה את דמותה של התנועה הערבית וממילא גם את דמות היתםים

 שבין היהודים והערבים.
 כולנו הונכנו ליהם מסוים לתנועות לאומיות. בעינינו הן תנועות
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 לדמוקרטיה, לתירות, שואפות להעלות את תרבות העם. שמותיהם של
 גריבלדי, מדזיני, מםריק שימשו לנו סמלים לתנועות שהדור לאומיות.
 פניהן היו מועדות לפועל, לאכר, לדמוקרטיה, לסוציאליזם, לשלום עמים.
 ואכן, זאת היתה דמות התנועות הלאומיות במאה הי״ט. ואפשר שהציונות
ה ממין זה (התנועות העממיות במזרת נ ו ד א ה  היא התנועה הלאומית ה

 הרתוק, וביחוד תגועת גנדי, הן פרשה גדולה לעצמה).
 אתרי מלתמת־העולם גתגלו תנועות לאומיות שאפיין שוגה בתכלית,
 אהד התוכן ואהדת האורינטציה הפוליטית. עוד לא נמצאה המלה הנכוגה
 שתכלול את כל ההופעות המדיניות והתרבותיות, החברתיות והלאומיות
 הקרובות זו לזו שבאו לעולם אחרי המלחמה. ובאין ברירה אנו משתמשים
 במלה פאשיזם. העולם שטוף פאשיזם, פאשיזם שהוד ואדום > ולא המשעבדים

 בלבה אלא אף המשועבדים.
 אהרי המלחמה קמו תנועות שכולן פאשיזם. הן פאשיםטיות באיבתן
 לעמים אתרים, פאשיםטיות בתכנן ההברתי. אין להן כל ענין למצוקת
 האכר והפועל, יתר על כן, הן משעבדות אותם לעניני האפנדים וכלי־הקודש.
 הן פאשיםטיות באי־תרבותיותן: לא פעולה תרבותית, לא מלחמה ללשון
 העם, להשכלת העם. הן פאשיסטיות בשיטותיהן: רצה מן המארב, השמדת
 מיעוטים, פרעות ביהודים, פולחן הדיקטטורה והדיקטטורים, הכשרת כל
 האמצעים במלחמה. והן פאשיםטיות גם באודינטציה המדינית שלהן. לא
 לדמוקרטיה ולםוציאליזם, אלא לדיקטטורה ולדיקטטורים. אולם הן יודעות
 יפה מאד לנצל את ״אהדתו״ וםיועו של הקומאינטדן ומוכנות להמירו בכל

 שעה במוםוליני ובהיטלר.
ה הם פני התנועות הלאומיות, השלימו בנקל להורבן ל א  ומשום ש
 חבש בידי גיסות מוםוליני ומשום כך גייסו מחנות מוגרבים לצבאות

 פראנקו בספרד.
 וזאת הטרגיות שבגודל הציונות בתקופה זו: היא הטילה על עצמה
 בנין של תירות בעולם שאין לו חפץ בבגין ובחירות, בעולם ההילד ומחריב
 את כל כוחות היצירה שבקרב העם היהודי (החל בקריעת יהדות רוסיה
 בת שלושת המיליוגים מגוף עמה שבעולם ובארץ-ישראל וכלה בגירוש
 אשכנז והורבן פולין), בעולם החולד ומעורר בכל שכניגו שגאה עיורת
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 לכל בנין שאנו מקימים. גם זה בלבד טרגי למדי. אף על פי כן, מתיר
 שידענו את צדקת מפעלנו וכוח היצירה שבתנועתנו, היה יסוד להאמץ
 כי נקעקע את ההומה הזאת ונתדיר לאט לאט לשכבות ידועות בעם הערבי
 את הכרת ערר מפעלנו וכנות מגמותינו וערכנו כבעלי ברית מדיניים

 והכרתיים.

י והוא מ ל ו ע ם ה ז י ש א פ  אולם גורם תדש נתוםף בעולם — ה
 שדהה את התגשמות התקוות האלה. פסק הפאשיזם מלהיות הופעה מקומית,
 אפילו לא שרשרת של הופעות מקומיות. הפאשיזם נעשה גורם ביךלאומי,
 שהעמיד דור של תלמידים ובני־ברית ומשרתים. הפאשיזם העולמי אינו
 גורם ״אי־התערבות״. כשם שהקומאינטדן התימר לפנים להתיצב בראש
 מהפכות לאומיות נגד האימפריאליזם האנגלי והצרפתי׳ כד מופיע עכשיו
 מוסוליגי בתפקידו החדש של ״מגן האיםלם׳/ המדינות הדמוקרטיות הגדולות
 הפקירו עצמן להתעללות הפאשיזם והתחילו מגיחות עמדה אתרי עמדה.
 הן הפקירו את ספרד ולפרקים הן אומרות להפקיר גם את ארץ־ישראל.
, והפאשיזם  הדמוקרטיה אהוזת הפתד משתעשעת ב״אי־התערבות,
 מגביר עזותו ופורש את ממשלתו ככל שידו מגעת. לאמיתו של דבר לא
 היתה מדיניותה של אנגליה בארץ-ישראל עד השבועות האתרוגים אלא
 מדיניות של ״אי-התערבות׳/ אנגליה ביקשה לעמוד כנייטרלית ואוביקטיבית
 בין המנצח על הטרור הערבי ובין קרבנותיו. תחת אשר תגן על הנתקף
 עסקה בדיפלומטיה. בתנאים אלה הוטל עלינו לעמוד שמונדדעשר חודש
 בפני מלחמת השמד, שקידשה עלינו המנהיגות הערבית בסיועם ועידודם

 של כוהות הפאשיזם בעולם.
 אנו רשאים לנסח בשינוי צורה פסוק קדום: ״והיה בהרים הדמו•
/ אפשר לומר כי בשעה שאנגליה וצרפת  קרטיה ידה — וגבר ישראל,
 התיצבו בניאון נגד מוםוליני התחיל ממילא גם המפנה נגד הטרור

 בארץ-ישראל.
 אין אני בא להתנבאות אם שיטה הדשה זו תאריד ימים. כשם
 שאין אנו יודעים אם נצא סוף סוף מפרשת התנודות בעניני ספרד, כשם
 שאין אנו יודעים עוד אם נאומו הנודע של רוזבלט בשיקגו יביא לידי
 תוצאות ממשיות במדיניות התוץ של ארצוודהברית. ומשום שמצב העולם,
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 בטתונו ויציבותו נתערערו אסור לנו להיות שאננים. עלינו להיות ערים
 מאד. אל נבטה במליצות נאות ובכונות טובות.

ה של ממשלת המנדט. י ת ו נ ו ה  רבים בינינו רגילים להעמיק הקר ב
 אולם אפשר לבגוד בגו גם מתוד פונות שכולן םובות. אני מנסה ״להיכנס
 לתיד מצבה״ של אנגליה. גם שעתה חמורה ודיננו כדין תיק הטלית

 והתפילין שמשליכים בשעת צרה לים. נעמוד על נפשנו.
 מכאן יהם הביקורת שלי לענין ״ההלוקה״. איני מתכוון להרצות
 לפניכם על החלוקה. לשם כך לא הייתי נוסע לאמריקה. עכשיו אין צידד
 ואין תועלת בויכוה הזה. היה לנו ויכות מוקדם גדול לקראת הקוגגרם
 ובקוגגרט עצמו. יתכן שנצטרד שוב לויכות גדול לכשיתבהר המצב המדיני,
ה איגה כשרה ת  אם ענין החלוקה יעשה קונקרטי ואקטואלי. אולם השעה ע
 לויכוהים מדיניים, אלא לפעולה מדינית מאומצת וערה. ובעבודה הזאת
 אינם צריכים להיות כל חילוקי־דעות בינינו. אולם איני רוצה גס להעלים

 את עמדתי בשאלה זו ועל כן אגע גם בה.

 אילו היה כל אחד מתוכנו מתוכה לא עם זולתו אלא עם עצמו׳
 היד. מוכרח להודות כי עצם הרעיון על מדינה יהודית שתקום על יסוד
 החלוקה אור וחושד משמשים בו בערבוביה. כשועדת מלכותית, שנשלהה
 אלינו להקור את המצב בתקופת השפל המדיני, רואה צורך לעצמה לגלות
 יהם של כבוד למפעלנו ולהכריז בפני העולם כי מדינה יהודית היא בגדר
 האפשר ובגדר הרצוי ואנו ומפעלנו יכולים לשמש יסוד להקמת מדינה,
 לא דבר קטן הוא, ושום אדם ישר לא יפחית מערכו. אולם כשהכרת זכותגו
 למדינה יהודית כרוכה בה שלילת זכותנו המופרה להלק גדול של ארץ־

 ישראל — לא יוכל שום אדם ישר להפחית מערכו של הפסד זה.
 בהצעת החלוקה כרוכות אפשרות גדולה והכנעה קשה.

 מה הביא את אנגליה לידי ההצעה של הקמת שתי (יותר נכון:
 שלוש) מדינות? אך תמימות היא להשוב שהכונה היתד. לפתור את שאלת
 היהודים. ודאי, אנגליה רשאית להשב תשבונותיה היא. אולם אנו תייבים
 לדעת השכונות אלה מה הם. אין לאנגליה רצון רב לגלות לנו את

 חשבונותיה, אולם מותר לנו להתהקות אהריהם.
 כשהנעדה המלכותית פירםמה את הצעתה, נאהזו בה מיד כל המדינאים
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 הפרייערבים, אפילו הקיצוגיים שבהם. זה מביא אותנו לידי םברה כי החוגים
 האנגלים, העושים את המדיגיות הערבית, דאו הצעה זו כמוצא ממיצדם.
 מה דוהקםו החרדה פן ינצל מוםוליני את ארצות ערב אשר בהן מרוכזים
 ענינים היוניים כה רבים של אנגליה. כיום הזה אין בטחונם בארצות ערב
 שלם. ויש להבטיהם. יש לתת לארצות ערב עצמאות יותר, תמיכה כספית
 יותר, אפילו ©דרציה של כל ארצות ערב, אם זו דרד לסלק את השפעתו

 של מוסוליני ולהטיל עליהן מרצונן את פיקוהה של אנגליה.
 אנגליה רוצה וצריכה לגבש בפיקוחה את כל ארצות ערב באתדות
 מדינית אתת. יש מניעות לכד. ואתת המניעות האלה — הבית הלאומי

 היהודי.
 אולם לא קל הדבר לסלק את הבית הלאומי. קיים מנדט בידלאומי,
 קיימות התהייבויות בידלאומיות. התהייבויות רבות בוטלו. יש דרכים
 רבים להערים עליהן או לפרש אותן. יש באנגליה אנטי־ציונות גלויה
 במידח מספקת. אולם היהודים והציונות יש להם ערד בעיני אגגליה
 וערכם זה מהייב לתפש דרכים עדינות יותר. ואחת הדרכים האלו: מדינה
 יהודית שתפנה את הדרד לליכוד שלם של ארצות ערב בהשגתתה של אנגליה.
 מובן כי העובדה שאנגליה מציעה לנו מדינה יהודית, כדי לפגות
 לעצמה דרד להקמתה של מדינה ערבית גדולה, אין בה כדי נימוק גגד
 ההצעה. ואמנם היינו ברצון מסכימים להכיר ולתמיד בהקמת פדרציה
 ערבית עצמאית גדולה, בערב הגדולה, אילו הוכרה עם זה זכותנו המלאה
 לבנינה של ארץ־ישראל. אולם ההצעה רחוקה מהכרה זו: לא ראינו כל
 סימן של הסכמה לעצמאותנו מצד ערבים, לא בארץ־ישראל ולא בארצות
 השכנות. ודמותה של המדינה היהודית נתמעטה כל כך, גם מבחינה מדינית
 וגם מבהינה טריטוריאלית, שהתנועה הציונית היתה מתויבת לדון בענין

 הזה במידה רבה של זהירות.
 וזה תכנה של החלטת הקונגרס. מכל צד השיגו עליה. המתייבים
 הקיצוניים ראו בהחלטה זו סכנה גדולה: מזניחים את האפשרות ההיסטורית
 הגדולה. השוללים הקיצוניים ראו בה פשע: ההחלטה הזאת לא דתתה
 בהתלט כל אפשרות של גזירת הארץ, נאמר בה כי אנו מוכנים למשא•
 ומתן. אולם האמת היא כי החלטה זו, הנראית לכאורה כהתלטת־פשרה,



ן ו ם ל נ צ  380 ב. כ

 לא זו בלבד שהיתר. היהירה שניתנה להתקבל מבהינת המצב הפנימי
 בתנועה! היא היתד. גם התשובה הנאמנה וההולמת ביותר את מצבנו

 המדיני האוביקטיבי.
 ודאי ידוע לכם כי סיעת הפועלים היה לה הלק רב בהחלטה זו
 והיא נושאת במלוא אתריות לה. האשימו אותנו כי נהגנו כך משום שאתדות
 מפלגתנו גדולה בעינינו מן העמדה המדינית. לא אכתיש כי אתדות תנועתנו
 השובה בעיני מאד מאדן אני רואה אהדות זו כגורם בונה ומקיים גדול
 בציונות. בשעה שמפלגות אהדות פילגו והתפלגו — אנו ליכדנו. ודאי
 שאתדותה של ההסתדרות הציונית היא בעינינו הכרת, שבלעדיו לא יתכן
 נצהון הרעיון. ואף על פי כן לא הייתי מצביע בעד החלטה זו אילו הייתי
 סבור כי היא מסכנת את זכויותינו ואת יכלתנו הנפשית לעמוד על

 זכויותינו במלואן.
 הערכנו את המצב המדיני לאמיתו. שיוינו לעינינו מה עלול להתרתש
 עם נצהונם של המהייבים או של השוללים. המצב המדיני לא היה משתבה,
 כי אם, להיפד, המכשיר היהידי המסוגל לעשות את המלהמה המדינית
 לציונות היה נשבר. כל החלטה קיצונית של הקונגרס, שהיתה מיד מכרעת
 בעד החלוקה או נגדה, עלולה היתה לשבור ולפורר את המכשיר המדיני
 הזה. איש לא היה רשאי לעשות זאת, לא ה״מהייבים7׳ ולא ה״שוללים*.

 אין מאחדים לשבור.
 בתנועה הציונית יש אנשים, ומהם חשובים, הסבורים כי אף המדינה
 היהודית הקטנה ביותר היא ברכה לנו. אפשר שבאו לידי כד מתוד יאוש,
 אפשר מתיר בטחון גדול. אולם הנחה זו יכולה להביא לידי כד שנאמר
 לעולם החיצוני: תתנו מה שתתנו ובלבד שתתנו. אנו לא גשאל קושיות.
 בהתלהבות כמעכדמשיחית זו צפונה היום סכנה לנו. פירושו של דבר:
 להסגיר את עצמנו על ראשנו ורובנו. פירושו: לותד. על כל הזכויות הביך
 לאומיות שרכשנו עד כה ולסמוך על ההבטחה ההדשה בלבד — ואין איש

 אשר ידע מה היה צומה לנו מןגמדה זו בעולם אכזרי ומתנודד זה.
 אילו היה הקונגרס מסתפק בהחלטה שלילית ״ני דלים׳, (לא רוצים)
 לא היה מקל על מצבנו המדיני בעולם: תנועה המסרבת להתחשב בדאגותיה

 של ממשלת המנדט, הדוהה את כל ההצעות, המסרבת אפילו לשאת ולתת
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 ולברר את תוכן ההצעות, — תקיפותה של תנועה זו לא היתד. מסייעתה
 הרבה בעיני כוהות העולם המכריעים בעינינו.

 התלטת הקונגרס הצילתנו משתי הסכנות האלה כאתת: אנגליה
 והבר הלאומים נוכחו לדעת כי הציונים אינם נאחזים בעצימת עינים בכל
 דבר שמבטיהיס להם, שהם רוצים לעיין בדבר עיין היטב, שהם מוכנים

 לעמוד על זכותם.
 התלטת הקונגרס גשאה פרי טוב בגנף. כשנערה מלכותית וממשלת
 אגגליה באות וממלקות את המנדט הצדה כדבר ש״אינו בךביצוע״, אין
 בזה משום תוספת כוה למנדט (וגם לנו), אפילו כשיש יסוד לסברה
 שהקשיים טמונים לא במנדט אלא בבעל המנדט. אולם ועדת המנדטים
 ומועצת הבר הלאומים סיגלו לעצמן את הד״שקסד. שגתגלמה בהתלטת
ת ד ב ו ע  הקונגרס: המנדט לא יבוטל אלא אם כן אנגליה תביא הצעה מ
ה וההצעה הזאת תתקבל - רק אז יבטל המנדט ותהתיו יבוא כ ר  כל צ
 סידור הדש. כל עוד לא הוחלט על סידור הדש זה המנדט שריר וקיים.
 ולא המנדט בלבד, אלא גם מידות העלית תיקבענה לפי מלוא כושר הקליטה
 הכלכלית, על אף המלצותיה של הועדה המלכותית, שבעצם כבר אושרו
 על ידי ממשלת אגגליה. כלום אין בהתלטות גנף משום עדות לתכליתיותה

 הפוליטית של החלטת הקונגרס ?
 לעמידתנו כיום מה היא ? ״אינו דומה התבשיל בשעת אכילתו לשעת
 רתיתתו״. ועדה הדשה עומדת לבוא לארץ־ישראל. עדיין לא ידוע אימתי
 תבוא. כל עוד ישאר המצב הנוכחי לא תוכל הועדה לצאת. וכשאין יודעים
 מתי תצא, אין יודעים מתי תתזור. עד עתה לא הודיעו עוד מי יהיו הבדיה.
 יש להניח כי זו תהא ועדה של משרד המושבות ותפעל תוך שיתוף עם
 השלטונות בארץ-ישראל. רצינה של האדמיניסטרציה בארץ-ישראל אינו
ה חלוקה, שד״אדמינים- ת ו  ידוע לנו. ויתכן שהוא ידוע. על כל פנים, א
 טרציה בארץ מוכנה להסכים לה — לא יסכימו לה אף תםידי החלוקה
 הנלהבים ביותר אשר בשורותינו. והאדמיניסטרציה הארץ־ישראלית לא
 תנום ולא תישן. היא מגוללת את כל הקשיים הטמונים בהצעת החלוקה,
 האמיתיים והמדומים. יתכן שאנגליה בהחליטה על החלוקה לא ראתה את
 כל הקשיים הצפויים לה. אפשר לפקפק מאד בדבר אם ממשלה, שלא עמד
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 בה הכית לקיים ולבצע את המנדט, יעמיד בה הכוה להגשים את דבר
 הקמתה של מדינה יהודית, ואין זה מן הנמנע — כסי שמספרים הולכי•
 רכיל — כי כשם שהועדה המלכותית נשלהה על מנת לתקור את האפשרויות
 של המנדט והיא שבה והביאה פםק־דין שאין המנדט גיתן להתגשם, כן
 יכולה הנערה ההדשה לצאת לתקיר את האפשרויות של הצעת ההלוקה

 ולחזור עם פםק־דין שאין תכנית ההלוקה גיתגת להתגשם.
 מכאן — מסקנה מעשית לתנועתנו. אל לגו לתלום על קוגגרם בקרוב׳
 כבר בימי הפסה הבאים. עוד צפויה לנו פרשה ארוכה: ועדה, משא־ומתן,

 ויכוח בפרלמנט — עד שיהיה בידנו מה להציע בפני הקיגגרס הבא.
 הנתן עכשיו לויכוה להתלקה בקרב התנועה הציונית במידה עולמית
 ולפלג כבר עכשיו את הציוגות לשגי מהגותו או עליגו להגיד: די לצרה
 בשעתה ז לכשיתברר לנו מה תכנה ומה פירושה של ההצעה וכאשר לא

 נוכל לביא לידי הערכה אהידה — אז נפתת בויכות הגדול.
 בעתים מוטלים עלינו תפקידים חשובים יותר. במקום לעסוק ברכוח

 מדיני, נעשה עבודה אשר תשפיע על המצב המדיני.
 כל עוד לא גחתם גזר־הדין והמאזנים עודם לפנינו, יש עוד משקל
 כל־שהוא למעשינו. עוד יש לגו זמן לפעול, לתקן ולהוסיף ולהטיל

 משקלות הדשים על כף המאזנים.
ם עוד בידינו הדבר להקים עובדות, שתשפענה על ההתלםות ו י  ה
 הסופיות, אשר תרהבנה את גבולותיגו, תבצרגה את זכויותיגו, תגברנה את

 כוהנו ותרמנה את קרננו בכל משא״ומתן.
 אין איש אשר ידע כמה עוד תארך ״תקופת־מעבר* זו, שאינה קבועה
- ואינה ברורה. יתכן שתארד תדשים, יתכן — שנים. על כן אסור לגו

 לההמיצה. הובה עלינו לשנות את המזל.
 ומה מעשינו?

 וכאן אני רואה הכרה לעצמי, לצערי הרב, להבדיל בין אחרישראל
 להוץ־לארץ. ארץ־ישראל פעלה בתקוסת־המצור הזאת, ואילו התנועה
 הציונית בגולה הסתכלה וצפתה, לכל היותר עשתה את הפעולה הרגילה,

 אולם לא גילתה כל מאמץ לא־רגיל, לא גילתה כל יזמה.
 אנהנו בארץ לא הסתפקנו בשמירה על הקייס. אנו גס כבשנו עמדות
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 תשובות נוספות. למעשה קיים בארץ גם כוזדהגנה יהודי הוקי, המונה כמה
 אלפים צעירים יהודים מזויגים שכלכלתו על המדיגה. נוסף על כד מתאמנים
 כוהות״מילואים, שיגויסו בשעת סכנה. עמדה זו לא היתד! ליהודים בשום
 ארץ ואף בארץ-ישראל תשבו את הדבר לנמנע, עד שבאו מנהיגי התנועה
 הערבית וסייעו לגו להשיגו. עמדה זו השובה מאד. רעיון הגדוד העברי

 מצא בה את תיקוגו: לא בצבא זר אלא בשירות הגנת המדינה.
 וגם כבשנו עמדות כלכלה נוספות. הלא שמעתם על נמל תל־אביב.
 הדבר בוצע מראשיתו ביזמת הישוב, בעבודתו ובהונו. אנשי הישוב הביאו
 את כספם, לא היכו לקריאה. אנשי חוץ־לארץ החרישו, לא תבעו את הלקם
 בנמל היהודי הראשון. בד בבד עם הקמת הנמל קמו עמדות תדשות לעבודה
. הבניה העברית היתה ן ב א ת ה ד ו ב  עברית. אזכיר רק לדוגמה את ע
 כסופה זמן רב לאבן הערבית. עכשיו הוקמו מתצבות תדשות בסביבת
 ירושלים ובסביבת פתודתקוה ובשומרון ומאות פועלים יהודים מצאו בהן
 מקום עבודה. התקדם היצור של תוצרת חקלאית — ירקות, ביצים, תלב.
 ובהדשיס האלה נוספו לנו גם תשערעשרה גקודות־ישוב תדשות. אולי
 שמעתם כיצד קמות הנקודות האלה: הן נבנות במשד יום אהד על צריפיהן
 וגדרותיהן, על הזרקור ועל מכונת־הדינמו. הן מוקמות בפינות מרותקות
 ושוממות, ללא היבור דרכים, ונתונות לסכגות מרובות. עדיין הסרים
 האמצעים כדי להפיד את נקודות הכיבוש האלה לנקודות של ישוב ממש.
 עדיין סובלים במקומות האלה סבל רב ומתחבטים כיצד לההזיק מעמד עד
 בוא הישועה — אולם עליה זו על שטהי קרקע הדשים שימשה לנו מקור

 של שמהה ונהמה גדולה בימים ההמורים האלה.
 היכן איפוא היתד! בכל הזמן הזה התנועה הציונית אשר בגולה?
 מדוע נשארה ברפיון ידים? בשעה זו, כשכל שינוי לרעה במצב הכלכלי
 מוכרה לגרור אהריו גם שינוי לרעה במצב המדיני, כשכל קניית קרקע יש
 לה גם ערד איםטרטגי מיוהד — מדוע לא שמענו ולא ראיגו כל פעולה

 רציגית? כיצד קרה הדבר כי כה אזלה ידה של יהדות העולם?
 בשנת 1929 הוקמה ״קרן העזרה״. אופן הנהלתה הוא פרשה בפגי
 עצמה. היה עלינו רק ללמוד מכאן כיצד להיטיב לעשותה עכשיו. אולם אנו

 למדנו ממנה לקה אהד: לא לעשות כלום.
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 ומה יביא עכשיו? זה שתי שנים, מאז פרוץ מלתמת תבש, מתלבט
 הישוב בקשיים כלכליים וכוחו לא כשל. המוסדות הכספיים הציוניים עשו
 את כל המאמצים. אולם כמה זמן נוכל להמשיד בדרך זו אם ברשותנו יהיו

 רק האמצעים הרגילים שהיו ברשותנו עד כה?
 הנה תבוא הועדה ותצטרד להרוץ את משפטה: מה כוחנו, מה רכושנו
 ומה כשרוננו ? הם ימדדו את שטהי הקרקע השייכים לנו, הם ימנו את מספר
 נקודות הישוב שלנו, הם ישקלו את כוחנו הכלכלי ואת כושר קליטתנו.
 כששואלים את האגגלים, משום מה צימצמו ככה את גבולות המדינה
 היהודית, הרי הם עוגים בפשטות: הן אי אפשר לתת לכם מדיגה שתהיו בת
 מיעוט. אתם צריכים להיות בה רוב כבר מן היום מראשון. על כן קטגה

 המדינה. על מי נתלונן ?
 אילו היינו מכניסים לארץ בעשרים השנים האלה עוד 200,000 יהודים
 נוספים, כי אז היה מצבנו שונה בתכלית השינוי בענינים רבים מאד. כלום
 היה זה צו מגבוה, שאסור היה לישובנו למנות היום בלתי אם 425,000 נפש ?
 אולם האמת היא כי התנועה הציונית, לרבות כמה מראשי מגהיגיה, לא

 הבינו שנים רבות את תשיבותה המכרעת של העליה.
 וכדין העליה כן דין הקרקע. עכשיו אין הגבלות, אין תהומיס. מותר
 לנו לקנות ויש ערבים הרוצים למכור. למה נאשים את אויביגו ורודפיגו,
 והרי אנו בעצמנו לא הבינונו את חשיבותה של שאלת הקרקע? עוד לא
 איתרגו את המועד. גם כיום הזה ברשותנו הדבר להרתיב את השטה הממשי
 של התישבותנו ולהשפיע על גבולותינו המדיניים ועל בטתונגו האיםטרטגי.
 כיצד למנוע משבר כלכלי בארץ, כיצד לבצר את נקודות ההתישבות
 החדשה, כיצד להרתיב את רכושנו הקרקעי — בזה אני רואה עכשיו את

 נקודת־הכובד של המדיניות הציונית, בזה ולא בויכוחים הפוליטיים.
 ובצער רב אני אומר, כי דוקא לפעולה הזאת הסרים אנשים. יש
 שגומלים אתנו הסד ומקשיבים לדברינו, אבל אין הדבר בא לכלל מעשה.
 אהד המעולים והנאמנים שבנו, אברהם הרצפלד, יושב בלוגדון, דופק על
 כל הדלתות, מדריד מנוחה, אולם לא השיג עדיין אלא הבטהות בלבד. וכאן,

 באמריקה, אין אפילו אדם אשר ידפוק על הדלתות.
 אולי תאהז את תנועתנו באמריקה החרדה למצב והיא תנהיל את
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 ההדרה הזאת גס ללבות אתרים ? אולי תטיל על עצמה תיבות תדשות ותאלץ
 על ידי כד גם אתרים להירתם בעול ו

 בימי גיאות והמולה מתכנסים רבים ומוסיפים שאין. אולם את הנאמן
 מכירים בימי השפל. בימי ״בום״ מתפרץ ההון הפרטי מכל הסדקים. אד
 בשעה רצינית, כשיש צויד בהון, מונח ההון הפרטי כאבן שאין לה הופכין.
 הוא מצפה לימים טובים. מתחילה היכה עד שתשקוט הארץ, אהד כד היכה
 לגזר־דינה של הועדה המלכותית, אחר כך להחלטתי של הבר הלאומים.
 עכשיו הוא מהכד. לועדה החדשה. ועוד ידו נטויה לתכות ולתכות. תירוצים

 לא יהםרו.
 הנהכה גם אנהגו? האם יכולים תירוצים אלו להתקבל גם עלינו ז
 דוקא בימים הקשים האלה הלא צריכים כולם להבין את האמת שלנו, את

 האמת של ההון הלאומי.
 אולם אנו, נושאי הרעיון של ההון הלאומי, אנו הן ודאי לא נוכל
 לצאת ידי חובתנו בהחלטות בלבד. הרי נוהגים אנו להאמין כי אנו ״השאור
 שבעיסה״. מעשינו היכן הם? איני רוצה לסעט את דמות עבודתכם. אולם
 סוף סוף אין זו אלא ״עבידת־בית״. והתקופה הזאת דורשת מאתנו היקף

 פעולה הדש, היקף פעולה שונה בתכלית.
 היבינו זאת בקרבנו?
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 להערות עבדו: א. מ. קולר, י. ארז(רזניצ׳נקו), ג. קדםל, מ. שניר, ש. לתובר ו

 ד. קלעי ז״ל, צבי קדול ז״ל.

״  שוכ ״ניר

 ״הפועל הצעיד״, כים בשבט תש״ג, 4.2.1943, גליון 21.

ו נ ע מ ר ל ש , א ת ר ב ג ש ה א ל ר ת ע ו צ ו נ ע ה ב ו ת כ  עמוד 15, שורה 2 : א
ן 8למות. מכוט ר ב ו צ י ן ל מ פ ו ה ש ש , ע ה ל ו ה כ מ ה ל מ ת ה ל ה נ ת  מ
, הוצאת ״עם עובד״, עמוד ,  לרשימה של ג. שופמן ״הכובע״ (,,בטרם ארגעה,
 154), הוא הכובע של אשתו של אהד מעשירי־המלהמה ״שאין כמוהו לנוי,
 שהנשים משתאות לו כלסלא הטבע״. ׳׳ואיר יכול היה להיות אתר ז הלא
 במאמצי כל התזיתות הושג, במאבקי שדוידהקטל כולם. זו מלזזמה וזו מטרתה״.

 גמדעצת האיחוד של הנוער הציוני
/ גליון י״א-י״ב, א׳ אדר תש״ד. 6.3.1944.  ״העובד הציוני,

 שיבת אחים לגבולם
, הוצאת הועד הפועל של ההסתדרות. שבט תש״ד. ״ ן ט  ״פנקס ק

. מכונן לתקופת מלכותם של ( ב ר ע ב ת ( ו י ד ו ה ת י ו ל ש מ  עמוד 23, שורה 19 : מ
T 

 מלכים יהודים (או בני הדת היהודית) בתימן במאה הרביעית וראשית התמישית.

 ״עם עובד״
 נכתב בידי בדל. בסנקם־כים שלו בכ״ו באלול תש״ג, 26.9.1943,
/ נדפס בשנתון ״דבר״, תש״ד, בעריכת ,  רשום: ״כתיבת עם עובד
ה. עמוד 95. בהערה בשנתון נאמר:  זלמן רובשיב, תליאביב תש״
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 ״המאמר ״עם עובדי׳ נכתב בידי ב. כ. בסיותד לשנתון הזה. במשד
 השנה הרצת על עויני ״עם עובד״ בפני קוראים וסופרים בחיפה
 ובתל-אביב. הרצאות אלו שימשו לו יסוד להכנת המאמר בכתב. הוא

 התל ולא סיים״.

 על החיניף למבוגרים
 נדפס בתוברת ״השכלת העם בארץ והתיניד העברי בתפוצות״(סימפוזיון
 שנעדר על ידי האוניברסיטה העברית בהשתתסות מתלקת ההינוד
 והסתדרות המורים בת׳ באלול תש״ג, 8.9.1943), שהוצאה על ידי
 האוניברסיטה העברית! ירושלים, ניסן תש״ד. הדברים נדפסו שנית

 בתוברת ״דברי בדל כצנלםון על האוניברסיטה״, ירושלים תש״ה.

. בערב-יום-הכיפורים ל א ר ש י ־ ץ ר ב א ו ש ן י ע מ ה ל ר ע ק  עמוד 45, שורה 8 : מן ה
ת ב י  לפני תפילת מנהר. היו נותנים לשים בבתי־הכנםיות ״קערות׳, לשם ק
 כםסים למטרות ציבוריות. משנת תרמ״ד ואילד התהילו להוסיף ״קערה״ גם

 לטובת ישוב ארץ-ישראל.

 אדמה לעם ורוח העם
/ י״א־י״ב בתשרי תש׳׳ד,  תוברת ״ימי קול האדמה,

ת הקימת לישראל, ירושלים תש״ד. ק  הוצאת ה

ל ל ע א ר ש ת י מ ח ל ל מ ה ש נ ו ש א ר ה ה ר ו ש ד ב מ ו ע  עמוד 50, שורה 4: ה
ד _ורשה. ראשית ההתאחזות בחניתה, באדר תדצ״ח, ה ע ת י נ ה , מ מו ו  קי
 נשתלבה במעשי גבורה שהיו סמל להישגי ההגנה. נרשה — מכולן למרד

 גיטומרשה באפריל 1943.
 כאשר הגיעו הידיעות על המרד הזעיק הועד הפועל של ההסתדרות כינוס
 הסתדרותי כולל, בו הוחלט על ימי תרומה דהוסה לעידוד המתגוננים בגיטאות,
, באייר  ובו הוקרא ״קול הכינוס״, אשד נכתב בידי בדל (כרשום בסנקםו בא

 תש״ג:
 בשברנו הגדול, האכזרי מכל אשר בא עלינו מאז תודבן מולדתנו ואבדן
 חירותנו וסיזורנו בין הגויים, אנו מתלכדים בנפשנו עם אתינו ואתיותינו

 בשעבוד ובשבית, בכל אשר מצאת אותם יד חגורל חיחודי.
 אתיותינו חבוחרות מות מקלון, נעדינו החוזים באסלת את תזון שיבת ציון,
 מורינו הנלוים אל תלמידיהם המובלים לקרונות התנק, פרנסי הציבור אשד
 נתני נפשם על הגנת אחיהם. חלוצים שיכרי הגחלת במחתרת. פועלים וצעירים.
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 פודים ומצילים הפורצים גבולות בהרף נפש׳ הגלמודים נטולי הזין אשד ענו
 על הטבה בהתקוממות ובקרבות — אל ימושו מנגד עינינו.

 נזכור ואל נשכת, כי רק בזכותם, בזכות המון בית ישראל, הגענו הלום.
 וכי למענם, למען תת ניר לשארית ישראל, נשארנו לפליטה. וכל מה שצמת —
 ועתיד לצמוח כאן — בזכותם, בזכות תפילותיהם ותלומותיהם ועמלם

 ומלתמותיחם ונאמנותם קם ויקום.
 נזרע את נאמנותם וגבורתם על תלמי לבותינו. אל יקשה מאתנו כל

 מאמץ וכל קרבן למען הצלתם — שהיא חצלתנו.
 אל נשכת ואל נשתיק בשברנו הגדול את ישיבתנו בדד גם בין האומות
 הנלתמות בצורר. האם נתתרש העולם ? אין אוזן שומעת ליםורינו, אין עוזר,
 אין מנתם. אטום לב העולם בפנינו. בדיבורים נבובים ובתישובים מתוכמים
 מבקשים להצדיק את העמידה על דמנו. בפני מעונינו נסגרים שערים, לםליטינו
 אין ניתנת זכות מעבר, מעפילינו נדונים בטביעה בים, ניצולינו — לדחיפה
 מתוםי הארץ. ההרגל המביש לא לדאות אותנו כאומה, כי אם כנתינים של
 אדונים אתרים, כנתיני אויב או יריב — דנה לגויעה את השארית הנמלטת או
 העלולה להימלט. ומדינאים אינם בושים להתכנס ולתעיד ברבים על קוצר ידם
 ואסס רצונם. שום מדינה לא היתה נוהגת ככת בקרבנות הצורר אילו ראתה
 בהם את בניה. בעצם השואה ראינו ונוכחנו מה גורל עם ללא מולדת, ללא

 עצמאות, ללא ריכוז מגן.

 בשברנו הגדול לא נשכת את כל אלה היתידים — אם פשוטי אדם ואם
 אנשי־מעלה, אשד צרתנו נגעה עד לבם, והם לא הסתפקו בדברי מליצה, אלא
 הושיטו יד נאמנה ל3ענים מתור סיכון עצמם. ברכתנו להם ממעמקים, הם חם
 המצילים את צלם דמות האדם׳ אד לא הם המכוונים את מעשי שליטי האומות,
 ומעשיהם האנושיים הגדולים של הצדיקים החשאיים אינם מצטרפים למעשה

 גואל.
 נוכת עולם נאור ולותם — ומתעלם משברנו — נלבה בקרבנו את אהבתנו
 לעמנו המעונה ותגלמוד, נעמיק את הכרת אתדות הגורל היהודי בכל הדודות
 ואת אהדות החזון של גאולת ישראל, כשות בשות במשפתת העמים, עם גאולת
 העולם במלכות הסוציאליזם, התירות והשויון. נשמור אמונים בכל התנאים
 ובכל המסיבות, נחשל את הנכונות התלוצית להיאבק עם כל שלטון אויב,
 לפרוץ גבולות ולהדום מחיצות ולהדוף כל מכשול, לקלוט כל גל עליה, לטוות

 בלי הרף את הוט הקיום הלאומי, משותרר משעבוד ופיזור.
 עמוד 55, שורה 2 : מהר״ם מרוטנברג. ר׳ מאיר בן בריר מדוטנברג, גאון ומנהיג
ו נ דר  שחי במאה השלוש-עשרה בגרמניה. חיבר עיונים ופירושים לתלמוד. נ
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 לארץיישראל הושם בבית־הםוהר על ידי המלך והתנגד שינהגו בו סצנת
 פדיון שבויים, סן יהיה הדבר למוקש לרבני ישראל, כי המושלים ירבו
 לשבותם, למען יפרום היהודים בהון רב. מהד״ם מדוטנברג הוא מתבדה של
 הקינה ״שאלי שרוסה באש״, שממנה הובא בפנים הבית: ״אתמה מאד״ וכר.

 עד היכן אהבת ישראל מגעת?
 ״דבר7׳, גליון 5620, י״א בטבת תש״ד, 7.1.1944.

. בכסליו תש״ד הוצא כרוז מטעם הרבנים ה כ ו ב ל ה ס ש ו מ ל ו  עמוד 55, שורה 10 : פ
 הראשיים נגד מגדלי תזידים בארץ-ישראל. תכרוז, שפתח ב״ארוד האיש״,

 עודד פולמוס בעתונות.

. עתון יומי שיצא בתל-אביב בעריכתו של בךציון כץ. ״ מן  שם, שורת 13 : ״הז

. מכולן לאגדה שבתלמוד: ן ו מ ד ״ ק ר ו ר א ״ ח ב ת ו פ ז ה ו ר כ  שם, שורה 16: ה
 ״כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנום מבתוץ ואריםטובלום
 מבפנים, ובכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים בקופה והיו מעלים לתם
 תמירים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בתכמת ילנית, לעז לתם בתכמת ענית,
 אמר להם: כל-זמן שעוסקים בעבודח אין נמסרים בידכם. למחר שילשלו להם
 דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיון שהגיע להצי החומה, נעץ צפרניו בהומה
 ונזדעזעה ארץ-ישדאל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסת. באותה שעה
 אמרו: ארור אדם שיגדל תזידים ואדור אדם שילמד את בנו חכמת ילנית׳׳

/ עמוד רכ״ט).  (ספר האגדת א

ל 8קוסטה. 1590—1640. ממשפתת אנוסים בפורטוגל. גתתנד א י ר ו  שם, שורה 22 : א
 במנזר וכיהן בו במשרח חשובת. בדת לאמשטרדם ונתגייר. פתח אחרי כן
 בדברי ביקורת כלפי דת ישראל, אשד שונתה, לדעתו, מ&טבע היהדות
 המקורית, והותרם על ידי רבני אמשטרדם. כעבור שנים תזר בתשובה.
 לאתר שפירסם שוב את פסיקותיו תותרם שנית. שוב תזר בתשובה והתודה

 בפומבי.
ן ו ש ת ל ר י מ • ממנו• ש ם יתבעו י א נ ו ת ע ו ש נ ע מ א ש ל  עמוד 56, שורה 10 : ו
ם". הוא ר׳ ישראל מאיר הכהן מדאדין, צדיק נודע י חי חפץ־ , י , ל פ  ע

 בספרו ״הסץ־תיים״, בו קרא לנקיות הלשון וביעור לשון הרע.

. מתור השיר: ״וזאת בישראל י ה וכו מ ו ק ת י ה ה ו ל , א ם י ה ו ל ל א  שם, שורת 12 : א
 כי תסדוץ מלחמה״. שירי טשדניתובםקי, הוצאת שוקן, ירושלים.

. בתר במות «אשר ן ק ז ר ה ז ע ל ל א ו ש ש פ ת נ ר י ס ל מ  עמוד 57, שורה 16 : ע
 להתגאל נבשר חזיר (נימי אנטיוכום תרשע). עיין ספר תשמונאים, פרק ד.



ת ו ר ע  390 ה

 שני ויכוחים
 חוברת בשם זה, הוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל. תל-אביב, תש״ד.

/ בין רוסיה, אוסטריה ופרוסיה, שנחתמה , ה ש ו ד ק ת ה י ר ב ה ,  עמוד 68, שורה 12 : ,
 בפרים בשנת 1815, לאהד שהדבירו את נפוליון.

" (״בריטיש קונסול״). מוסד שהוקם באננליה ת י ט י ר ב ה ה צ ע ו מ ה  שם, שורה 29 : ״
 בשנת 1935 לשם הפצת ידיעת הלשון והתרבות האננלית בחוץ־לארץ. פעל
 בכמה וכמה ארצות. בארץ-ישראל היו לו םניסים (בשם ״המכון הבריטי״)

 בירושלים ובערים אתרות.
ם של מ ד ם מ ל ע ת ם נ י י ט י ל ו ת פ ו נ ו ב ש ם ח ש ם ל א  עמוד 80, שורת 4 : ה
? הנריד אהרליד וויקטור אלתר היו ממנהיגי ״הבונד״ ר ת ל א ך ו י ל ר ה  א

 בפולין׳ שהומתו ברוסיה בדצמבר שנת 1941.

 לאחר הקרע
 (במועצת המפלגה. י׳ בםיון תש״ד, 1.6.1944)

 ״דבר״׳ גליון 5747, י״ח בםימ תש״ד, 9.6.1944.

 ההכרעה שנפלה

 תובדת ״ההכרעה שנפלה״ (בעקבות דברים באסיפת עם בתל־אביב,
 בי״א בםיון תשי׳ד׳ 2.6.1944). הוצאת מפלגת פועלי ארץ־ישראל.
 התוברת נכתבה על ידי בדל בכתב־ידו. וזו, כנראה, העבודה הספרותית
 האחרונה שלו. היא מתהילה בפסוק: ״הברים וידידים! האולם הגדול
 ותמצופף הזח לא ישמע מפי דברים חגיניים״, שלא ניתן בפנים.
 קטעים מן התוברת פורסמו ב״דבר״, גליון 5797, י״ח באב תש״ד,

 7.8.1944, בשם: אל נתן את ביתנו למפולת.

 לאחדות בלי מחיצות, לחברות פעילה
 (בועידה הציונית־םוציאליםטית של הפועלים הבלתי״מסלגתיים.

 כ״ג בתמוז תש״ד, 14.7.1944)
 ״דבר״, גליון 5778, כ״ה בתפוז תש״ד, 16.7.1944.

 על דרכי מדיניותנו
 ספר ״על דרכי מדיניותגו״ (דיךותשבון של מועצת איחוד

 ״?ועלייציוך יצ.ס.)—התאחדות) תל־אביב תרצ״ח, עמוד 170.
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 פקונגרפ הציוני העשרים
 ״רבד״, גליון 3731, ט׳ באלול תרצ״ז, 16.8.1937.

 מציאותנו• ותפקידינו
 (בועידת ״פועלי-ציוך—״צעירי-ציוך באמריקה)

/ גליון 3802, כ״ב בכםליו תרצ״ת, 26.11.1937.  .דבר׳

 הערות לכרף י״א

• וםיו-טינו•. במידע, כלומר, ברע שביותר, ו נ תי מו ע הלו ר י מ  עמוד 7, שורה 22 : ב
, נאמר: ,  על משקל במיטב. בכרר ז׳, עמוד 79, במאמר: ״תכנה של המערכה,
 ״הטובה שמצאנו בארץ עולה על מיטב תלומותינו, והרעה אשר מצאתנו עולה

 על מידע םיוטינו״.

) נתארגנה  עמוד 214, שורה 8 : ״כשועידת פרג(של ״הפועל הצעיר״ — ״צעידי־ציון׳,
 פניתי למארגנים בשם ״אתדוודהעבודה״ שגם ״אחדות־העבודה״ תשתתף באותה
, וקורא ,  ועידה. אמרתי, אמנם זאת היא ועידת שקורא אותה ״הפועל הצעיד,
 לשם ארגון שאינו כולל את כולם, ואמנם אנחנו קשורים עם ברית ״פועלי־
 ציון״, אבל, לדעתי, צריכה גם ״אהדות־העבודה״ ללכת לועידה זו, אבל לא
/ עמוד 40, מודיע  קיבלנו הזמנה״. לשם דיוק יתר יצוין בזה כי ב״קונטרם״ ל
 הועד הפועל של ״אחדוודהעבודה״ שתוא קיבל בכ״ג באדר תר׳׳פ, 17.3.1920,
ת מזמינים צירים לועידת פרג בדעה ו י נ ו י צ ל פ נ י  את הטלגרמה: ״למטרות א
 מיעצת״. חתומים ברגמן (הוגו־שמואל), שפרינצק. למחרת אותו יום השיב
 הועד הפועל של ״אתדות־העבודה״: ״חיינו ברצון מקבלים חזמנתכם. לצערנו
 נשלהה הזמנתכם באיתור זמן — ביום 10 — ונתקבלה ארבעה ימים לפני

 הועידה, ביום 17״.



 תוכן הענינים של שבים״ע^ר הכרכים

 א. &נימי חןןליח חשניח

 כרך עמוד
 מימיו הראשונים בארץ א ה
 מבפנים א 11
 על מושבי הפועלים (ליד המושבות) א 3

 ״משפט צדק״ א 19
 מתיר העבודה: א. במושבות תישנות א 24
 ב. יצירת ישוב עובד א 35
 על דבר עבודת עברית בתוה הרטוב א 44
 כפר-אודיה א 45

 רשימות מגידול ירקות בכנדת א 291
 נם העלית השנית ד 18

 כ. איחוד
 ממכתבים אל הברים א 298
 ״אתדות־העבודה״ א 103
 הצעת האיתור א 129
 בועידת האיהוד(הועידה התקלאית) א 133
 בועידת תאיתוד (ועידת ״אתדוודהעבודה״) א 137
 בירורים א 157
 להצעתו של החבר יוסף טרומפלדור א 175
 נגד ״אתדוודהעבודה״ א 203
 הצעת איתוד א 209
 במועצת ״אתדות־העבודה״ בנהלת־יהודה ב 134
 באין כתובת ב 136
 על האיחוד(במועצת ״אחדות־העבודה״) > 109
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 תשובה למתנכחים ג 210
 למען דעת (לאיחוד עם ״השומר הצעיד״) ט 193
״ ס 195 ב  גם בשתוק יכאב ל

 ג. עכודה
 עבודה תקלאית ישובית בירושלים ובקדבתת א 87

 עבודה עברית בכביש טבריה—צמח א 318

 עבודה! (אזעקת כותות הישוב והציונות

 נגד הוםד־עבודה) א 150
 מן המיצר ״ ב 32
 על העיקר בשעה זו ״ ב 37
 לשבור את המשבר ״ ג 11
 הועד הלאומי נתבע ״ ג 13
 הישוב ואוצרו ״ ג 19

 בועידה ה׳ של ״אתדות־העבודה״:
 על המצב בארץ ״ ג 28
 תשובת לויכות ״ ג 47

 על העיקר בשעת זו ז 240
 אל נמתין, נעשת — ונוןייב את זולתנו ז 246

 מע&י תק9ו של ״המזרתי״(במערכת על עבודה
 מאורגנת) ב 149

 באםיםודמהאה בתל״אביב ״ ב 167
 בפרוע פרעות בפועלים ״ ב 171
 ב5תשד ״ ב 195
 תשובה מאת העורר (לי. ת. רבניצקי) ״ ג 70
 תשובה שניה מאת העויד ״ ג 75
 &הי םוף־םוף דעתו של מ. ג. ״ ג 82

 מידות ההגיון ״ ג 281

 יום פתת־תקוה (מלהמה לעבודה עברית) ג 225
 מעשה פתת־תקוה וערכו ״ ג 228
 גלו את הלוט ״ ג 234
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 תשובה לה. יבין ״ ג 235
 תתהייבות אשר לא תייבה ״ ג 239
 אתרי עשרים שנת ״ ד 11

 בועידה הרביעית של התםתדרות התקלאית:
 על העבודה העברית במושבה ד 211
 גורל העבודה העברית בימים אלה ו 303

 ד. ההסתדרות, מוסדותיה

 בועידת יסוד ההסתדרות: דברי פתיהה א 265
 על מתות ההסתדרות א 266

 ליסוד בנק תפועלים א 179
 בנק הפועלים בארץ־ישראל א 347
 תפעולות הראשונות של בנק הפועלים א 350

 בועידה השניה של ההסתדרות: בויסות תכללי ב 19
 לאחד הועידה ב 25

 בועידת ״פועלי־ציוך בוינה: על חהםתדרות
 ומוסדותיה ב 61

 במועצת ״אהדוודהעבודה״ בנתלודיתודת:
 התכוננות לועידת ההסתדרות ב 122
 דברים בויכות ב 130

 במועצת ההסתדרות: שכונת־העובדים (הרצאה) ב 71
 תשובה לדברי תברים ב 75

 ״ ב 306

 על שכונודהעובדיס והקרן הקימת ב 270

 בשולי הקםרוג הגדול (״ניר״) ב 209
 שלוש תמיהות ״ ב 215
 ״ניר״ (הרצאת בועידח חחקלאית) ב 218
 תשובה לדברי הברים ב 236
 ״ניר״, חברת התישבות העובדים ו 54
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 שוב ״ניר״ יב 11

 ביום ההסתדרות הששי ג »5
 על המבוכה ג 363
 לאתר הבהירות (לועידה השלישית של ההסתדרות) ג 66
 לשאלת ועידתנו השלישית ג 91
 ועידת הנםיון ג 98

 בועידה השלישית של ההסתדרות:
 בויכות על הדיךותשבון של הועד הפועל ג 105
 המצב בארץ ובציונות ג 116
 תשובה לדברי חברים ג 132
 דברי נעילה ג 147

 על הלשנה המשותפת ד 192
 בועידה הרביעית של ההסתדרות התקלאית ד 195
 להערכת ״מפעל האלף״ ד 114
 כלפי פנים (להנברת פעולתנו ההתישבותית) ד 264
 על ניום אמצעים לתתישבות העובדת ד 323

 בועדת הששה (הקואופרטיבים, שכבות עממיות
 בישוב, מיעוטים בהסתדרות) ה 232

 במה נקדם את ההתישבות העובדת (בועידה השניה
 של מפלגת פועלי ארץ־ישראל, תשלן תרצי׳ג) ו 11
 המפעל המרכזי בשעה זו ו 39

 עס התכנס הועידה הרביעית של ההסתדרות ו 73
 בועידה הרביעית של ההסתדרות: בויכוה הכללי ו 76
 לקראת פעולה משקית־תכניתית (הרצאה בועידה) ו 83

 תשובה לדברי הברים ו 103
 עם הודש ההסתדרות ו 241

 בועידה הרביעית של ההסתדרות (המושב השני):
 בויכוה הכללי ו 253
 עבודתנו התרבותית ו 264
 פעולתנו בקרב הנוער ו 276
 תשובה לויכוח ו 288
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 בדיון על העבודה התרבותית 297
 בויכות על שאלות התרבות ג 140
 אל קוראינו (המאמר הראשון ב״דבד״) ב 413

 שנת תיים (למלאות שנה ל״דבר״) ג 15
 על ״דבר״ ג 142
 ביום ״דבר״ (תמש שנים ל״דבר״) ד 120
 מסבר לחבר (תשובות למכתבי תברים ב״דבר״) נ 148
 אל השותקים ב 173
 תשובות כ 278
 על ספסל הנאשמים (מאת העודר) ג 360
 במסיבת חג העשור של ״דבר׳4 ז 401
 בין ״דבר״ לקוראיו ז 406

 הוצאת״הםסדים של ההסתדרות ח 147

 ״עם עובד״ יב 29

 ״ יב 150
 על ״עם עובד״ יב 167

 מדברי הפתיתה לירח־העיון (ניסן תש״א) ה 335
 בשולי דברים (בירדדהעיון) ה 174

 גחלת״יהודה (שאלות משמעת בהסתדרות! ביקורת

 עצמית) ב 175

 פרצה ג 22

 העיט ג 24

 על המשכורות בקרבנו ב 40

 נקם או טיהור ג 95

 בפני ד״גהשול ג 274

 יתםת של תנועת הפועלים אל הדת ו 420

 על מה אנו מפולגים ח 86

 יצירתנו נמדדת אד באמודמידה של תזון ס 300
 בתינת דרכים ומושגים (על הםכם־עבודה עם התאתדות

 האכרים הלאומיים, אב תדצ״ד) ז 11

 שיבת אחים לגבולם (הסכם עם התאתדות התימנים) יב 22
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גמדת  ה. התנועה הקי
 במועצת ,,אתדות-העבודה״ בנחלתייהודה ב 152
 במועצת קיבוץ עיךתרוד (אב תרס״ד) ב 312
 פתיחה לקובץ ״הקבוצה״ ב 268
 על הקיבוץ הארצי ג 336
 גדוד העבודה בקו האיתור ד 100
 במועצת הבר הקבוצות (על שיתוף בידקיבוצי) ז 183
 מכתב לתברי בדמיה ז 191
 ערעורים על תמצב הקיים ז 259

 תזות קשה ח 101
 מול קיר (ב״יום הפעילים״ של הקיבוץ המאותד) ט 143
 במועצת נען ט 156
 במועצת דגניה ס 179
 לעליית קיבוץ ״בתלם״ לעיךגב ח 244
 פרשת בית־אלסא ורמודיוחנן ח 250
 ברכת לרכיבים ס 293
 בתג גבעודהשלושה ס 294
 דברים בשיחת תברים בכנרת ט 348

 ו. ״אחדות-העבודח״; מפלגת •יעלי ארץ-ח^ףאל
 מחיפה ועד הנה (מתור דיךוחשבון, בקיץ תרפ״א) ב 283

 בועידת ״אתדות־העבודה״ בחיפח: בויכוח הכללי כ 7

 למועצת ״אתדות־העבודה״ ב 265

 בועידת ״אתדות־העבודה״ בעיךחדוד: סתיתה ב 92

 עשר שנות ״אתדותיהעבודה״ ד 27

 איגרת לבוחרים ה 241

 לאן פנינו ז ה 243
 על פי תחום (בועידת מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 בכפר־ויתקין) ה 263

 ז 34

 ז 351

 ליום ההכרעה במשאל (על הסכם העבודח
 עם הרביזיוניסטים)

 ״ ״ « 0 *
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 על הםכנדעבודה עם הרביזיוניסטים ז 353
 בקיעים בגרעין ההלוצי של תנועת הפועלים

 הארץ-יטראלית ז 368

 תבלי איתוד ושלבי איתור (בועידת המסלגה,

 רתובות, תרצ״ח) ח 109

 במועצת ״נורדוניה״ — ״המכבי הצעיר״ יב 200

 שני ויכוחים יב 61

 לאחר הקרע יב 90

 ההכרעה שנפלה יב 98
 לאתדות בלי מתיצות, לתברות פעילה (בועידה
 הציוניודםוציאליםטית של הפועלים הבלתי•

 מפלגתיים, תמוז, תש״ד) יב 132
 בעקבות שיתה על הגולה(בסמינריון למשמרת הצעירה

 של מפלגת פועלי ארץ-ישראל) יב 217

ר ע ו נ ה ץ ו ו ל ח  ז• ה

 לתנועת התלוץ א 51
 במועצת ״התלוץ״ בדנצינ ג 190
 לתנ העשור (ביום תנ ״החלוץ״) נ 260

 בישיבת הפתיחה של מועצת הבחרות הסוציאליסטית
 בסתודתקוה (תרס״ו) ב 290

 לשאלת הכיוון התינוכי בעבודתנו (במועצת הבחרות
 הסוציאליסטית, תרפ״ח) ג 369

 הסתדרות הנועד העובד ב 164
 לעבודת התרבות של הנוער העובד ג 181
 שאלת הארגונים המפלגתיים בנוער העובד ג 185
 םםלים וםיםסאות ג 187
 במועצת הנוער העובד(תר״ץ) ד 187
 ההסתדרות והנוער ד. 281
 בועידה הרביעית של הנוער העובד ה 283
 הסתדרות העובדים (בכינוס הנוער העובד) ו 343
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 צבא העבודה (בכינוס הנוער העובד בכ׳ תפח) ו 348
 בעקבות הנוער בנולה (במועצת הנוער העובד,

 טבת תרצ״ד) ו 354
 הליכה לכפר ז 383
 בשולי משפט אחד ח 78

 חורבן ותלישות ו 365
 במבחן(שיחות עם מדריכים) ו 368
 בזכות המבוכח ובגנות חטיח (שיחח עם מדריכים) ט 241

 יתבררו ויתלבנו דברינו(במועצת סיעת הנוער הציוני
 הכללי בהסתדרות, תשןן תרצ״ו) ז 215
 במועצת האיתור של הנועד הציוני יב 18

 ח. תנועתנו גחוץ-לארץ
 מלפני היציאה (בועידת ״סועלי־ציוך בוינה) א 302
 בעתונות (על ,,צעירי־ציוך הימניים בפולין) א 190
נות(על ,,צעירי־ציוד השמאליים) א 193  בעתו

 בועידת ,,אתדות־העבודה״ בתימה:
 ,,פועלי-ציוך ו״צעירי־ציוך ב 11

 בועידת ,,פועלי־ציוך בוינה:
 בויכות הכללי ב 59
 קופת פועלי ארץ-ישראל (קםא״י) ב 66

 במועצת ההסתדרות:
 ועידת ארץ־ישראל העובדת ב 80
 תשובת ב 88

 בועידת ״אתדות־העבודד״״ בעיךהרוד:
 ןגמדתנו בברית ,,פועלי־ציוך ב 183

 עבודתנו בארץ-ישראל ולמענה (מאמר ב״די צייט״,
 נידיורק) א 313
 אל הפועלים היהודים באמריקה א 285

 טענות כננד אדץ-ישראל (מאמרים ב״די צייט* בעת
 היות בדל במשלחת ההסתדרות באמריקה) א 324
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 על עבודתנו כנ״ל א 328

 כיצד מסלפים ידיעות מארץ״ישראל א 332

 שבע מאות וארבעים תלוצים מאוקראינה א 343

 לבואו של אב. כהן(עורך ״סורברסם״ באמריקת) נ 177
 נמםיבודפרידה לאב. כתן ד 98

 קנלת־פנים לםשלתת הפועלים מאמריקה ד 128
 תביעה (עם פשלתת פועלי אמריקה) ח 73

 בועידת ״פועלי־ציוך בגרמניה ד 101
 קצת חשבונות (על ״השומר הצעיר״ בם.ם.ם.ר.) ה 94

ם י י ס ם י ל א י נ ו ם ם י ר ש  ק
 צדק לאומים א 219
 לאחד במאי א 271
 בועידה השניה של ההסתדרות ב 24

 תבלי התנועה ושכרה (קבלת־פנים לננדרולדד.) ג 266
 קנלודפנים לרקטור צ׳רגוב ז 314

 קרל קאוטםקי — בן שמונים ז 317

 לאהד במאי 1938 ח 246

 בשנת היובל הזאת(באהד בטאי 1939) ס 57

. מתצחשים  מ
 מעולם התוהו א 305

 ה״שמאל״ ב 49

 עץ רואה ו...קורצת ג 63

 תםנבלטיות הקומאינטרנית ד 65
7 

 י. ציונות
 לקראת הימים הבאים א 60

 ועידת לונדון א 227

 בעתונות א 154

 נניעות א 186

 מן הדיר (מישיבת הועד הפועל הציוני בפרג) א 281
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 לסני הקונגרס א 381
 בקונגרס השנינדעשר א 282
 מעשי להטים(כלפי עתונות ציונית באמריקה) ב 30
 הלויתנים ודגי־רקק (כלפי ציונות ברנדייםיםטית) ב 28
 הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים ״ ב 42
 משכורות ״ ב 28

 ושוב משכורות ב 266
 ״המזרהי״ וההתישבות התמידית ב 165
 ערב הקונגרס ב 44
 לשאלת הסוכנות היתודית(בקונגרס השלושדרעשר) ב 56

 ערב הקונגרס התמישודעשר נ 151
 בקונגרס התמישדדעשר ג 157
 יום העשור(להצהרת בלסור) ג 161
 הקונגרס ולאהריו ג 163
 בא־כוהו של פי ז ג 255
 תעודה עלובה ומעליבה ג 270
 למתרת ההתלטות(של הועד הפועל הציוני) ג 287

 נדבר גלויות (תשובה לדוברם ולטש: נגד מיעוט
 הדמות של תציונות וצמצום העלית) ג 209
 מושב ברלין ב׳(לישיבת הועד הפועל הציוני) ד 45
 וטו ד 71

•t 

 ערב הפתיחה של הקונגרס הששודעשר ד 76
 בקונגרס הששה־עשר ד 79
 ונשם ז ד 87
 ממצור לבצרון ד 95

 על עניני השעה (משקלנו המדיני ו לשאלת הערבים) ד 275
 פולמוס וייטשפל ד 112
 במערכה ד 136

 בקונגרס השבעודעשד (בויכוח על הגדרת
 המטרת הסופית) ד 225
 פתיהה יפה ו 153
 תציונות תייבת תשובה(להצלת יהודי גרמניה) ו 159
 היש מפלט מהתפוררות התנועה הציונית ? ו 161
 בקונגרס השמונודעשר ו 185
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19s ירים הפועל את קרן הקרנות (קרךהיםוד) ו 
 בועד הפועל הציוני(ניסן תרצ״ד) ו 203
 בועד הפועל הציוני בירושלים (אדר ב׳ תרצ״ה) ז 47
 תכנה של המערכה(הבהירות לקונגרס התשעודעשר) ז 75

 לבדק הבית הציוני (בקונגרס התשעודעשר) ז 107
 ההסתדרות הציונית נתבעת לסעולה תרבותית

 (בקונגרס התשעהיעשר) ז 125
 בקונגרס הציוני העשרים ואתד ם 61

ל צ ר  ה
 לקראת הימים הבאים א 67

 אל הרצל ב 161
 כ׳ תמוז(תר״ץ) ד 120
, בתמוז תרצ״ד) ו 360 כ ) ר ו ד  הרצל ל
 יום הרצל ח 35

ל א ר ש י ת ל מ י ן ק ר  ק

 לקראת הימים הבאים א 74

 ועידת לונדון א 241

 א 376
 למען הקרן הקימת ב 182

 שאנה לקרקע ב 197

 עם גאולת מפרץ היסה ד 47

 ההסתדרות למפעל אוםישקין ו 225

 אדמה לאומית ועבודה עברית ז 90

 תיניד וקרקע (בפני מורים עבריים באמריקה) ח 173

326 D בןןגה של הקרן הקימת 

 ממונם של ישראל ז 208

 אדמה לעם ורוח לעם יב 46

 ב 98
 ד 150

: ץ ר א י ב נ י ד מ ר ה ט ש מ ת ה ו ל א ש  ל
 בועידת ״אתדותיהעבודה״ בעיךתרוד (תרס״ד)

 במועצת מפלגת פועלי ארץ-ישדאל (תרצ״א)
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 פולמוס החלוקה בשנת 1937 :
 על דרכי מדיניותנו יב 347
 בקונגרס הציוני העשרים יב 362
 מציאותנו ותםקידינו יב 373

ת י ר ב ע ה ה נ י ד מ ל ה ג ת ד מ ר  ה
ו תש״א) ה 11  מה בפינו ליום מתר?(כסלי
 מה לפנים? ה 19
 תשובה לד״ר י. ל. מגנם ה 26
 גלגולים ודיבוקים ה 30

 הציונות כתנועת הגשמה ה 342
 להרדה ציונית ה 101
 גילוי רצונה של התנועה הציונית ה 107
 הפועל העברי והמדיניות הציונית יב 226

 מתור שיהה עם הנוער במקוה־ישדאל (האם
 מותר לנו לרצות במדינה יהודית ?) יב 239

 יא. התנדבות
 מכתבים על ההתנדבות לגדוד העברי א 96

 בועידת המתנדבים העבדים ה 123
 אתדות הייליגו ה 133
 ברכה למתנדבים ה 142
 בפני חיילים ה 360

 יכ. בישוב
 בעתונות (הללאה לסתת־תקות אתרי מלתמת-

 העולם הקודמת) א 153

 בועד הזמני (תל־חי) א 202
 הרגעה ״ א 197
 ןגמדה ״ א 197
 חכור ״ א 202
 שאלה ׳׳ א 203

 מגיני חל־חי בהייהם ובמותם ד 17
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 לאסיפה הלאומית (ארגון הישוב) א 203
 הועד הלאומי ״ א 268
 הםסרדים באםיסת הנבהדים ״ א 299
 כשלון (דתיית אסיפת הנבהרים) ״ ב 163
 לאסיפת הנבחרים ״ ב 180
 מועצת ישובי העמק ״ ב 130
, ״ ג 243  עם תקנות ת״כנםת,

 באםיסת הנבתרים:
 תישוב וההסתדרות הציונית ב 185
 על המצב הכלכלי ב 187

 בועידה התמישית של ״אתדות-העבודה״:
 על המצב בארץ ג 28
 תשובה לויכוה ג 47

 בועידה השלישית של התםתדדות:
 המצב בארץ ובציונות ג 116
 תשובח לדברי חברים ג 132

 ביטול שכר הלימוד ב 183
 לועידת המורים ג 26
 שביתת המורים ד 67

 העברת התיניד לרשות הכנסת
 (הרצאה באסיפת הנבהרים) ד 171
 תשובה לויכוח ד 180
 על מוסדות החיניר של העובדים ז 201
 דיסוננס ז 205
 מזמור שיר ידידות ח 182

 במלתמת הבתירות לעיריית תל־אביב ד 56
 לאתר המערכה (אתרי הבתירות) ד 61
 מהו הלקח לציבור חבוחדים בתל־אביב ד 68

 התוכן הישובי והציוני של הבתירות בתל־אביב ז 229

, נ 34  על מה נזעקו ״בעלי התעשיה,
׳) ג 313 , ו״הסכבי, ,  כיצד מנמקים(״הפועל
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 הכחשה אמיצת־לב (נגד מעשיי&>מות) ג 279
 באסיפת הנבהרים לכנסת ישראל ד 147
 דין השיתוף הלאומי מהו? ו 298

נגד הרביזיוניזם) ד 227  בפני עובדת המפקד(
 באסיפת הנבתרים ״ ד 230
 ויכות מאונם ו 126

 עצבו ואיומיו של מר מ. מ. ז 41
 כוחו של אנטי־איצ׳י־מאיריזם ז 209
 מתי משתוקק בעל־בית לתוקת עבודה לאומית ז ז 214
 על בעלי קמיעות מימין ז 251
 בענין מם״הכנםה ז 303
נות(של עולי גרמניה) ז 325  למקרא התלו
 בועידת הםטודנםים העבדים ז 331
 הישוב במלתמה והמלתמה בישוב ם 330
 עד היכן אהבת ישראל ©געת ז יב 53

. חשפוננו עפ ממשלת חמנד&ו נ  י
 בימי ירושלים (ניסן תר״ס):

 הרוני מלכות א 211
 פושעי ישראל א 212
 נעילת שערים א 213
 חיפוש א 215
 ״הדסה״ א 213
 במקום המשפט שם הרשע א 216
 חנינה א 218
 להרפתקאותיו של ת״קונטדם״ א 374

 למאורעות מאי 1921 :
 ״הבשורה הגדולה לבני המולדת״

 (על הפסקת העלית) א 272
 נוכה המצב א 273
 טריםט(יסודי עליה) א 276
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 עוד שלב (קריעת עבד־הירדן, דהיית המועצה

 המתוקקת מתור ויתור לערבים) ב 46

 תכדזתו של אורמםביעור ב 151
 תמש שנות נציבות (לדיךותשבון של תרבדט םמואל) ב 153

, (על הכותל המערבי) ג 297  ״הממשלה תעיין במצב,

 לדברי הנציב ד 43

 פשר הנאום ד 64

 לאתר שתיקה מאונם (מאורעות תרפ״ט) ד 93
 מול פני הגזירה (קיצוץ העליה) ד 109

 בועידה הרביעית של התםתדדות התקלאית

 (עלילת הנישול) ד 204

 נגד מדיניות העליה והעבודה של הממשלה ו 222
 שעבוד לפלה ומוקש להתישבות העברית —

 במקום פיתוח ז 343

ו ״ צ ד ת ת ו ע ר ו א  מ

 אל פני המערכה ת 11
 ישראל בדיהודה ח 24
 מקדשי ״חתירות״ ומחללי קברים ת 25

 במצור ח 27
 אנו לא מתר ח 37

 מלכי ערב ח 59
 אידיליה פלשתינאית מקורית ת 62

 לתכנה של התנועה הלאומית הערבית ו
 הגורם האנגלי ת 187
 הבלגה והתגוננות ח 209

ת י ת ו כ ל מ ה ה ד ע ו  ה

 מגילת העינויים של הלשון העברית ח 56
 לבירור מצבנו המדיני ח 226

 מכתב לועדה המלכותית בדבר תלוקת
 אדמות בית־שאן לערבים ח 253
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ט ד נ מ ת ה ל ש מ ל מ ה ש ד י ג ב ח ה כ ו  נ
 לא עת פתרונות — עת לחיאבק (בועד הפועל

 הציוני, תשלן תרצ״ט, נובמבר 1938) ט 11
 בימי מינכן ם 19

 המצב המדיני (דצמבר 1938) ט *30
 ועידה לשם מה? ט 28
 לאהד לונדון ט 30

 ספד המעל נתפרסם — ומה עתה ז ט 335
ם ל ו ע ה ־ ת מ ת ל ת מ י ש א ר  ב

 עם נזירת הקרקע ט 85
 בהתקרב התזית ט 96

 בגבנו אל הקיר ט 118
 עם הגירוש למאוריציוס ט 372

 יד. *תפוצות
 מן המבוכה (מארגנטינה) א 139

 בעתונות(על הפרעות בפולניה בתארת ד״ד ז׳יטלובםקי
 ב״סורברסם״ בניריורק וז. דבוטינםקי ב״תדשות

 הארד׳ בירושלים) א 143
 בעתונות (שתיקת העתונות הסוציאליסטית

 על רדיפת היהודים) א 185
 בעתונות (פילנטרופיה יהודית אמריקנית בפולין) א 191
 הודאת בעל־דין (ו. מדם) א 189

 נעמוד על נפשותינו(קריאה להתנוננות נגד ההתקפות
 על סטודנטים יהודים באוניברסיטאות

 ערי אירופה) ד 262

 מרשמי ה. לייויק ברוסיה ב 198

 אל יהדות רוסיה ה 49
 לזכר מוכר־םפרים יקר־המציאות ג 307
 הוד שבגבורה (מאורע שלום אש במוסקבה) ג 308
 ואבדתם בגויים ג 309
 ״דלגטים״(משלתות יהודיות מאמריקה לפולין) ג 315
 הקיימת ארץ-ישראל בגיאוגרפיה הישראלית ? ג 323
 פשוט בתפוצות הגולה ז 369
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 םו. לשאלת הלשונות
 אמר הקונטרס א 148
ז א 337 י  מי רודף את מ
 לזכויות לשוננו א 303
 לשאלת השפות (בועידת ״פועלי־ציוך בוינה) ב 68

 אתרי ועידה אתת ג 311
 ״מדוע אין הנוער שלנו (ברוסית)

 קורא ספרות אידיש ז״ ג 315
 אתדות שבשניות ג 343
 העתונות היתודית ו״תשבוע העברי״׳ ג 345
 קתדרת המריבה ג 351
 הלנו או לצרינו ז ג 356
»  בעוכרי לשוננו ג 0

 טז. פעניני האוניפרפיטה
 בעניני האוניברסיטה ז 333
 חיניד למבוגרים יב 39

 האוניברסיטה והישוב יב 79!
 עובדי המדע לשירות העם יב 184

 יז. פפרות ואמנות
 •תיחה ל״בעבודה״ א 99

 •תיהה ל״קונטרם״ א 138
 להתתדשות ה״קונטרם״ ב 263
 ״האדמה״ י״ב ב 264
 פתיתה לקובץ ״הקבוצה״ ב 268
ד א׳ ד 24  פתיתה ל״ילקוט אתדות־העבודה״, כי

ד ב׳ ד 271  פתיהה ל״ילקוט אתדות־העבודה״, כי
 עם הםסד (הקדמה ל״םסר הגבורה״) ה 331
 עדות לדור (פתיהה לספר מאורעות תרצ״ו) ה 64

 הכהגנתה ז 311
 לתברי ב״אהל״ ב 201
 עדות בישראל (על הצגת ״הדיבוק״) ג 329
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 ל״הבימה״ ג 358
 עשור ל״הבימה״ ד 46

 פיכה יוסף ברדיצ׳בםקי א 306
 מעוללות אהד־העם ד 142
ד שמעונוביץ ד 309 י מ  תשובה ל
 ר׳ אבא ג 342

 מזלה של חיבודציון ד 296
 אוצר בלום (על ״כתבים לתולדות חיבת ציון״

 מאת א. דרויאנוב) ד 298
 תאייד ז 157
 חוליה ראשונח בשרשרת ז 158

 *לות ותמורות (על ״מאגדי הרוח״) א 168
 סאותות הזמן ג 325
 מורי הדור או בני מרוז ה 47

 קודמי קודמינו (לתולדות העתונות הארצישראלית) ז 162
 בתערוכת העתוגות ז 390

 תמשמדת החדשה של תעתונות העברית:
 עתונות הפועלים הארץ־ישראלית ז 393

ם י ר ס ם ת ל ו א ו ב  מ
 האהד במערכה — לכתבי נהמן םירקין י 7

 נין אדם לתבדיו — עם כינוס זכרונותיו של א. ליםין י 114
 עם הכרד הראשון — לכתבי מ. בילינםון י 143
 על רופין — לספרו ״פרקי היי״ י 209
 נדענדקשדדעורף — לכתבי ש. לביא י 229

ת ו ר צ ת ק ו ח י ת  פ
 בפתח — לקובץ ״במלהמה ולאחריה״ י 245
 מאת ההוצאה — לחוברת ״על חידוש האינטרנציונל״ י 247
 לספר ״היהודים ברוסיה הםוביטית״ מאת י. לשצ׳ינםקי י 248

 מאת הד\צאה — ל״אדץ-ישדאל ותולדותיה״
 מאת ג. קרםל י 250
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 יח. אישים
 על החרבות (לנשמת קרל נטר) א 93

 קרל נטר ג 333

 לנשמת א. נייסר א 141
 על מות בורים קדיצ׳בםקי א 184

 שלמת קפלן א 218
 יעקב זמדדים א 384

 משה שבח (שתיב) ב 118
 במועצת ,,אתדותיהעבודת״ בנתלת־יהודה:

 אזכרת לתברים ב 120
 יום תפטירת של נתמן םירקין ב 172
 אליעזר פקטורי ב 200

 לתולדותיו של אהרן ליברמן, עויד ״האמת״ ב 249
 לכבוד יהושע תנקין ב 255

 רופין ב 257
 לבואו של יהודה קופמן ג 341
 לבואו של מוצקין ג 341
 מ״בני־משוד׳ עד ״אתדות־העבודה״ (על אז״ר) ד 239

 אזכרה לי. ל. ברגר ג 347

 ללא התגלות (אליעזר שיין) ד 245
 עשר שנים לפטירתו של א. ד. גורדון ד 250
 חיים חיםין ד 251

 נוח שפירא ד 256
 א. ליטוין(למלאות לו שבעים שנה) ד 254
 האב ובנו ד 269
 לבוא הנשיא ד 259
 איש הקרן הקימת ד 260
 אהרון הראשונים (מ. אוםישקין) ה 303
 בהבלי אדם (על אליעזר יפה) ה 315

ב ו ר ו ז ו ל ר ל א ב  א
 אהים בכאב ו 117
 אתרי מיטתו ו 117



Ill 

 ביום השבעה ו 119
 אזכרה בקונגרס הי״ח ו 145

ק י ל א י ל ב ב  א
 בלי ביאליק ו 325

 אבל יחיד ו 327

 הנדיב הידוע ומפעל חייו ז 143
 שמריהו לוין איננו ז 174

יו(של שמריהו לוין) ז 176  אורה הי
 זאב אורבד ז 257

 בלוית משה בילינםון ח 41
 באין בילינםון ח 45
 צופה לבית ישראל ח 46

 אושפיז הדודות (נ. סוקולוב) ח 159
 מכאוב הסופר (ז. אפשטיין) ח 165
 על מבשר העליה וההתישבות העובדת (י. ויתקין) ח 167
 על קברו של אלכסנדר ז־יד ה 169
 בן שגלה ט 269
 נחמיה דדרלימה ט 280
 יעקב זאב לצקי־ברתולדי ט 286
 דברי פרידה מעם דוב הוז ט 286
 אוטו דוזנבאום ט 288
 מ. ל. לילינבלום יב 196

 ימ. פרקים לתולדות תנועת הפועלים םארץ־ישראל
 כל כרד י״א, עמודים 7—222

 כ. דרכי לארץ
 דברי זכרונות מאת בדל

 מימי נעוריו ומעלייתו לארץ ת 373








