להעזר ב&ליאטיבים מאלה גלבד .צבור
ד&ועלות גדל וזה -מחייב לנקוט באמצעי
עלינו לקבל לעוגת
עזרה נוספים.
חוסר העבודה את בתי הסוכנות במו-
שבות ושט לרכז את מחוסרות העבודה
)בהתאם ליכולת הקליטה של הבתים(.
שם ננסד .לפתח עבודות שונות ותהיה
ג\לד המ אירסגן _

י
דאגה משותפת לקיופ החברות ,זה יגביר
בצבור הבועלות את הרגשת שותפות
הגורל בעונת הוסר עבודה.
בבודה אפשרית נרכז ש ט ח י ק ר ק ע
ל ג י ד ו ל י ר ק ו ת בשביל ההספקה
העצמית של החברות .חלק של מחוסרות
העגודה גצגיר ל מ ש ק י ט ה ה ק ל ־

א י י ט! ש 2תמצאנה החברות באיילה
שליעטדה ויצירה ,בדעתנו להציע טידור
ושיפור גנות נוי על יד מוסדות צבו־
רייט .נתבע אה שריון העבודות המעי
טות שתהיינה בעונת חוסר הענוד??
ב5רדטימ ,כל זה .עלול לד,קל על ציבור
הפועלות אה מצוקת הימים ה2אים.

ה ע ר כ ו ת

פרק ב ס ב ל נ ו ת
אף בזמנים שלעמי העולם היו שמתות וחגים ,לא רבימ
היו ימי שמחה וחג לעם היהודי > ומה פלא אפ עכשיו ,כשעמים
רבים נמצאים במצב של הרס .ועבדות — מצבנו איום.
הרבה שנים רצתה ממשלת י אנגליה ללמד אותנו פרק בסב-
לנות .בשום אופן לא יכלה להבין ,מדוע כה יקר לנו בל רגע
ומדוע כל יום שאין אנו מכניסים בו לארץ אנשים תדשיט
ובמספר גדול ואין אנו מקימים בו מפעליס חדשים ,נראה לנו
באסון .האנגלים השקטים האלה רצו להוכיח-ל נו ,שלא זו
הדרך ; "לאט לכם" — אמרו" — ,שנר ,אחת תכניסו קצת
יותר אנשים ולעומת זה תכניסו בשנה השניה פחות ,ובדרך
זו תוכלו להתקדם" .זכורתני ,שבאחת הישיבות של ועדת פיל
אמר היושב ראש לאחד מחברינו; "מתו הדבר? אנחנו ,העט
הבריטי ,הננו עט חזק ,אבל יודעים לוותר ,ואתם אינכם
מסכימים בשום אופן לפשרות" .לא הבין .האיש שהו א יבול
לוותר ולהתפשר ואנחנו איננו יכולים .הוא לא רצה להבין,
כי עוד בימים ההם הרגשנו וידענו ,כי הגולה שלגו הולכת
ונהרסת .במשך גל שנות עבודתנו בארץ ידענו -שאנחנו ,אשר
באנו הנה ,,קיבלנו על אחריותנו את גורל העם כולה את גורלו
של כל קיבוץ וקיבוץ יהודי בכל ארץ וארץ  ,בעולם .והרגשנו
יפה ,שאין לנו פנ&י ,שבכל רגע של עבודתנו תלוי גורלו של
ישוב יהודי זול או אחר ,תלוי גורלו של הדור הצעיר שלנו
בגולה ,ואין לנו .יכולת לוותר.
. .
פה י ה י ו י ל ד י נ ו ב ט ו ח ים
יום יום מקיפות הגזירות מאות אלפיט חדשים ,ואנחנו,
האמהות ,יודעות שילדי ישראל מפוזרים בעולם בולו ואמהות
יהודיות בארצית שונות מבקשות רק דבר א חד ויחידי :קחו
מאתנו את ילדינו ,קחו אותם לכל פינה שתרצו ,ובלבד
שהצילו אותם מגיהינום זה! והילדים ,שעוברים היום או
עברו לפני שנה מגרמניה לאוסטריה ומאוסטריה לצ'אכוסלו*
ואקיה ומציאכוסלובקיה לאנגליה — מי יכול להיות בטווז
ומי יכול להבטיח לאמהות האלו ,כי בחוציאן את ילדיהן.
מגיהינום אחד ,לא הכניסו אותם לגיהינום שנין תנרגת
הפועלים בארץ והישוב היהודי בארץ יודעים היטב ,כי רק
במקרה אחד יכולים אנחנו להבטיח לאמהות ישראל את עתיד
ילדיהן :אם נציל אותם מגיהינום הגולה ונביא אותם הנה,
לארץ הזאת — גם כיופ ,במצבת ד'גוכחי >6ל יי'ארץ ,עם

היריות ,הפצצות וכל הקשיים הפוליטיים .פה יהיו ילדיגו
בטוחים .פה יהיו בטוחים לאמהותיהם ופה יהיו בטוחים לעם
ישראל.
ואין ספק שאחד המקורות שנתנו לנו כוח לעמוד כאשר
עמדנו במשך שלש יישניט האחרונות היה כוחו של צער
האומה .לא יכולנו שלא לעמוד .ולא ייתכן כלל שלא נצלית
במצרכתנו בארץ ,אם לבנו חדור זועתיהגולה .לא ייתכן שלא
נצליח כאן בעבודתנו ,בעבודת ההגנה על כל נקודה ונקודה,
ותהא הקטנה ביותר ,אט לפנינו עומדת תמונת יהודי זכונשץ,
ותמונת אלפי היהודים במחנות ההסגר השונים בארצות
השונות .בזה כוחנו .אלה שרצו  .להרסנו חשבו שעל ידי
הרדיפות מחלישים אותנו ,ואגן הם יכלו להחליש קימץ זת
או אחר — את רוח העם הם מוכרחים היו לחשל ואת כוון
הסתערותנו בארץ הם.מוכרחים היו לחזק.
תקות הנוער בגולה
אבל לא די שנראה רק את אשר עבר ע ל י נ ו במשך
שלוש השנים האלה ,את המלחמה התמידית על זכויותינו ועל
נפשנו ,ועל כל מפעל ונקודה ופינה חדשה .אל נראה ב!ת
את חזות הכל .עלינו להודיע -כבטחון לעולם כולו ,שלא יצליחו
לשלול את התקוה האחרונה של הילד ,של הנער ושל העם
ב ג ו ל ה  .ראיתי עכשיד בגולה י איר עברו מדריכות ומדריכים
צעירים עם .קבוצות של הסתדרויות נוער מגרמניה ,איך
הצעירים האלה בני  16ר .17הטילו על עצמם את האחריות
לגורלם ולכבודם של הילדים והילדות ,שהט היו מדריכיהם *
איך עזבו את הוריהם והצליחו להכנס לפולין  -,ואיר קבוצי.
ההכשרה שלנו בפולין קבלו אותם! איר הקיבוץ "העשיר"
כביכול ,קיבוץ גרוכוב ,שטרם הגיע למטה לכל חבר,
ידע לפנות חדרים בשביל קבוצת נוער מגרמניה ,איר טפלו,
בהם ,איר קיבלו אותם אנשי גרוכוב .וכל זה היה רק מתון־
אמונה.ותקוד ,אחת :סוף־קוף יעזבו אף זזט את גרמניה ואת
פולין ויצלו חנה.
־ .
מלחמה ובנין
־ איז זאת ,ני נודע לצוררינו ,כי על ידי מה שעוללו לנו
בגרמניה -ובוינה ובצ'אכומלוואקיה ,לא יוכלו עור להרצאת
!נמגו ־בעולם ,אבל אם יצליחו לפגוע בנקודתנו זאת ,בארץ
ישראל — רק אז נהיה -הרוסים תגבודיט ,ועל גן התליטג

לעשות את הנסיון הזה .וחשבונם האובייקטיבים אולי נכון:
מה שיכלו לעשות לאוסטריה ,מה שיכלו לעשות לספרד
ולצ'אכוםלוואק"ה ,לעמים חזקיט היושבים על אדמתם ,האם
! >/אפשר לעשות לעם היהודי ,לעם הדל והמסכן ,האומלל,
הקטן ,המפוזר והמפורד ,המבקש במשך שנים רחמים מכל עם
ועם בכל פנה .ופנה של העולם ,אולי .ירחמו ויתנו להכנס
לאחדים מבניו י האם אי אפשר לעשות לעם הזה מי שהצליחו
לעשות כה יפה לעמים אתרים ? אולי ,באופן אובייקטיבי ,היה
החשבון נכון .ואט כי דרר התאבקותנו עדיין לא לגמרי ברורה
לנו ,אם גם אין בינינו איש אשר יוכל עתה לקום ולמנות לני
צעד אחרי צעד את פרשת המעשים אשר געשה ביום האסון
— איר געשה ומה נעשה ,ואין איש ואין קבוץ בתוכנו שתהא
לו תרופה בדוקה ומנוסה ומבוררת — אך אין כל ספק שבתנו־
עתנו כולה ,ובחלק הגדול ביותר של הישוב ובחלקים גדולים
מאוד של העם חיה האמונה העיקרית :מה שעשו לעמים
אחרים ולארצות אחרות ,לא י צ ל י ח ו ל ע ש ו ת לנו .לא
פשוט הדבר לעשותו!
אין כל ספק שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה קשה מאד,
שלא ידענו עוד כמותה .אכן ,במשך עשרות שנות עבודתנו
בארץ ,לא היה לני יום אחד של שקט חיצוני ושקט נפשי.
אם לא היו מאורעות דמים ,היתה העלית קטנה .ואם העליה
הית -גדולה ,לא ידענו איד הקלט ותשתרש בארץ ,האם תלך
בדו .־.נכונה ,האם תמשיר במפעל החלוצי ,האט תבין שבאנו
הנד ,על מנת להכין מקום בשביל ההמונים שיבואו אחרינו.
אף יום .אחד של שקט לא היה לנו .אבל התקופה הזאת שבה
אנו חיים עכשיו והתקופה .הקרובה הצפויה לנו — כמוה לא
ידענו עוד בעבודתנו :גם הלחץ הזה של צרות ,של ים
הדמעות ,של הגיהינום שבו נאלצים לחיות -יהודי הגולה ,גם
המצב הפוליטי הביךלאומי .גם המשך המאורעות בארץ ,גט
הידיעה וההכרה ,שמה שלא הספקנו לעשות במשך הרבה
שנים אנו מוכרחים עכשיו להספיק במשך ימים ושבועות —
5ל זה אינו מקל על מצבנו ואינו עושה אותו לפשוט.
כל אחד מאתנו עומד עכשיו למבחן .יש דרכים ויש

 1ו  1י ם
תמיד הם נמצאים ,בכל מקום ובכל שעה .הם מתיצבים
בין זרם החיים החמים וביני.
בשעת הבוקר הרדומה והאפלולית ,כשנשמע קול הנחושה
של הפעמון הקורא לעבודת היום ,מיד משנפקחות עיני —
אני רואה אותם ,את צללי אחי המעונים שמעבר לים .מנודים
ודחויים ,אנשים שאין להם שעה ,שאין גוקר שולח להם את
זרועותיו הפתוחות.
שכחתי .אותם ,את הצעדים העליזים הראשונים לתוך
היום • המתעורר.
אך יש נחמה בימים הללו .יש זרועות חזקות ומרגיעות,
המשתלחות אליך תמיד לאמץ את ראשך ולהניח את פניי
על והה קשה ,אך טוב ומיטיב ,יש כפות ידים גדולות וטובות
המתקערות להאהיל על נפשך ולשמרה מפני השגעון:
העבודה.

סיסמאותי שגם עליהן יהיה -אולי לעמוד למבחן .דרכנו איגנה
פשוטה כלל ,ואם נעשה צעד אחד היוט ,אין לנו עדיין הבטחון,
מהו הצעד שנצטרך לעשותו מחר .רק דבר אחד בטוח .וברור
לנו לגמרי :מלחמתנו הציונית בארץ מוכרחה להיות שונה
ממלחמתו של כל עט אחר .בל עט אתר בהכנסו למלחמה
איננו הושב כלל .ואיננו ,יכול לתאר לעצמו ,כי בעצם תקופת
המלחמה יצטרך גם ל בג ו ת .אנחנו איננו יכולים להרשות
לעצמנו מלחמה בלי בגין .אין כל תוכן ואין כל הגיון למלחמה
כזו בשבילנו .יתר על כן :כל תוכן מלחמתנו הוא הבנין,
המשך המפעל והגברת המפעל .במצב כזה עוד לא היה שומ
עמ בעולם .את זאת עלינו לדעת ,וייתכן ,שהדרכים ,שבהם
ייטל עלינו ללכת עכשיו ,האפשרויות שנובל לנצלן ,התנאים
שבהם נצטרך לבנות ולהקים מפעלים חדשים ,יהיו קשים מ אד.
ובכל זאת יודע כל אחד מאתנו :נבנה ונקים מפעלים חדשים '
עלינו האחריות
ועלינו ,על תנועת הפועלים ,לדעת עוד דבר :אפ
בקרב כל עם ישנה תנועה אחת הזקוקה באמת ל א ח -
ד ו ת האומה וליבוה? — הרי היא תנועת הפועלים ,היא
היחידה המעונינת ודאי באחדות העם .ותנועת הפועלים שלגו
בארץ ,תנועת העבודה בציונות ,ידעה תמיד כי בזה כוחני,
ובמידה שהצלחנו בזמנים שונים לאחד סביב מפעלים שוגים
חלקים גדולים של .העט ,הצלחנו גט במפעלנו בארץ .אין זה
מספיק ,שבתקופה הזאת .שבה נצטרך להמשיך את עבודתנו
בארץ ,נעשה רק את החשבון ש ל נו — בתוך תנועתנו אגו.
אין זה מספיק .אנחנו אחראיים גט לגורל העם כולו ולגורל
הישוב .אנחנו מוברחים לקבל על עצמנו את האחריות לא רק
בעד המעשים שאנחנו עושים ,כי אם הכרתי שנרגיש כי על
הישוב בולו — ועלינו ,בתור הכוח הגדול המאורגן י בתור
הישוב — חלה האחריות גם בעד מעשיהם הרעים של האב-
רים ,ואם 2ך הדבר — מוברח להיות בנו הכוח ללכד ולאחד
את הישוב על חוגיו השונים ,למען לא יהיה בו בזמן האחראי
הזה מקום למעשים בלתי אחראיים> .גט זה לא דבר קל הוא,
 .וכך עד שיורד הערב.
עיטה אני פותחת את דלתה של הדרי .תמיד היה לי קרוב
ונעים גל כך ההדר הקטן הזה עמ מרצפת העץ והקירות
המטויהים לבן ,צנוע וקטן כל כך היה נראה בעיני ...אך
כשאני חולצת מעל רגלי את מגפי הכבדים והמרופשימ
ונדחקת עיפד ,לתוך קרן זוית במטה  —.נדמה לי פתאום באילו
היה החדר הזה גדול ויפה יותר מדי.
מרעדת אני מתכסה בשמיכה עד למעלה מכתפי .גשמ קר
טורד על שמשות החלון ,מתופף בלי הרף על גג הפח של
חדרי" ...קר בחוץ".י — אני מהרהרת בלבי ...אל אלהימ ,כמה
קר שם ,בגבול! — באיזה גבול י
דפיקה על הדלת .מודעת לי דפיקת זאת .בזרם חם .היא
חולפת רגע אחד בכל גופי ,כשמחה עצורה .ובקול רם ומנוגן
אני משמיעה את דיבור-ההזמנח המקובל ; כן!
הוא נכנס ,לחייו ורודות ורעננות ועיניו ,עיני הילדים
הטהורות .זוהרות .ובשעה שהוא מספר לי בשטף פורץ על

..

ואולי -גם לא נצליח בו .אבל על נקל על עצמנו ואל נחשוב,
שאם רק הציבור שלגו ילך נדרך הגבתה ,ופתרנו את השאלה
כולה .לא כך הדבר .נדע זאת על כל האמת המרי .הטמונה
בידיעה הזאת.
•*מד .נ צ פ ה מ ה ע ט ה ע ב ר י?
ועור אמת קשה ומרה עלינו לדעת; בעבודתנו סמכנו לא
מעט על זעת הקהל בארצות שונות .חשבנו שבכל עם ו'בבל
ארץ יש חוגים ויש תנועות — תנועת הפועלים ,תנועות
ליברליות ואנשי רוו! — שיבינו מהו מפעלנו ומהם צרכינו
וברגע המכריע יבואו לעזרתנו .ידענו שיש גם עט יהודי
בגולה ,שישנן ארצות עם קבוצים יהודלם גדולים בעלי כיח —
והט יבואו לעזרתנו .מחובתנו בימים הקשים האלה לדעת גם
את זאת ,שאין תקוד .רבה לעזרי־ נשקפת לנו ממקורות אלה.
אפ נשארו עוד ארצות מעטות אחרות -שבהן יושבים יהודים
במספר רכ ,ולנו פה נדמה כאילו הפ חזקים והשפעתם מר'ובה
וכי הם בודאי יוכלו לעזור לנו — אל נא נרמת את עצמנו:
אין כיום ישוב יהודי בעולם ,אף בארץ החפ שית ,הדמוקראטית
והליבראלית ביותר ,שהיהודי אינו מרגיש בו פחד מפני יום
המחר ,שאין הגא מרגיש על בשרו .כי על צקרביט הוא יושי,
וכי מה שהיה מעיז לעשות לפני  10שנלם ,לא -יעיז עוד לעשות
היום ,ואפילו ישוב ציוני שירצה לעשות הכל 5די לעזור לנו,
יחשוב כל מיני השנונות טרם יעיז להחליט לעשות משהו,
ומה גם ,כ* לא נשארו הרבה ארצות ,שבתן יכולים עוד יהודים
להרים את קולם,
עזרת עמים
ואשר לדעת הקהל הלא־יחודית בעולט ,נעשה נא לנו גם
את החשבון חזה .הייתי לפני חדשיים באנגליה וראיתי את
האנגלי הפשוט ברהוב ,כאשר ראה בנזבמבר את העתון והנהו
כולו כמעט מלא — בוקר ,צהריט וערב — ידיעות על מה שקרה
ליהודי גרמניה ,נדמה היה שזה משפיע עליו ,והוא משתתף
נצעדנו .אבל הגוי הפשוט האנגלי הזה צריך להחליט היום,
.מאורעות יומו ,אני מהרהרת בלבי,, :ואתה י מה יהיה גורלך
אתת ? הגם אותך ישפילו ,ירמסי י"
"נסעתי עם שלמה על חטראקטור וראיתי איך ברוך וורצ''..
ווזוא מס3ר על חשדו? ועל הגן ,על האורות והחצר" ...ועל
סוסה רכבתי עם היוטר".
לאט־לאט הוא מושך אותי אחריו ,לתוך מערבולת רוחו
הסוערת ,בכוה הייו התובעים מוציא אותי מ5סגר זרועותיהם
של הצללים השחורים,
י אך כשאני משכיבה אותו במטה והוא משלב את זרועותיו
על ערפי לנשיקת ליל־מנוהת — חפ באימ שוב ומתיצבים
ביני ובין ילדי
 .בכל הפנות אני דואה עיני ילדים גדולות
י
ואפלות ומבוהלות וחן שואלות" :מדוע ?"
ואין אני יכולה לנשק לבני את נשיקת ליל־המנוהה —
הצללים התיצבו ביני ובין ילדי
^_ .
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בצעת של מי עליו להשתתף קודם; בצעדם של אנשי סין
או אנשי מפרה או של אנשי צ'כוסלויבקיד ,או בצערו הוא,
כשאומרים לו שהאימפריה שלו במכנה .והעיקר — עליו להח־
ליט ,אט יצא למלחמה או לא .האשת האנגליה הפשוטה ,טובת־
הלב ',שצריכה להחליט היום אם לתמוד בצימברלין ,נדמה לן?
שבשעת שהיא תומכת בו היא מצילה את בנה משדה הקרב,
ולו גם לחדשים מספר ,ובשעה שהיא מתנגדת לצימ3רלין
ומטייעת להפלתו ,הרי י היא אולי גורמת במו ידיה למלחמד,
מיד ומוסרת את בנה מיד לחזית .ואין זה סוד :באשר-שב
צ'מברלין מהנסיעה שלו למינכן ,עמח/נשי אנגליה לימינו .הן
עשו להן לעת עתה רק חשבון אהד :הבן נשאר לעת עתה
בבית .תפול אוסטריה ,תפול צ'כוסל1בקיה ,יהרס העולם
כולו — הבן ישב לעת עתה בבית .וזאת האשד .צריכה לדאוג
גם לנו .אנחנו תובעים ממנה שהיא תדאג לנו ,אנחנו תובעים
מתנועת הפועלים באנגליה ,שגלתה במשר הרבה שניט
ידידות והבנה למפעלנו ,שהיא תתמוך בנו .אבל את המלחמה
הגדולה הזאת למען מפעלנו — אשר בתנאים אתרים ובמצבים
אחרים בעולם היינו יכולים לקוות ממנה ,כי היא תעשה אותו!
— אינני יודעת אם היא מסוגלה לעשותה עכשיו.
ישבתי ב־־ 1937בועידה ביךלאומית של התנועה המוציא־
ליסטית והתנר"יו? המקצועית בלונדון .באן? לשם משלחת
מספרד .וכאשר שמעתי את דברי החברים מספרד .נדמה היה
לי שאנחנו המדברים ,והם אמרו ,כבר ב־ :1937לאתר שאנחנו
נפול ,ת8ול גם ציכ'1סל1יבקיה .ולא ידעו שפראג ־תפול עוד לפני
מאדריד .האנגלים שמעו את הדברים ,היתה קצת התרגשות,
רצו לעזור וגם עזרו במשהו ,אבלי אותת העזרה שספרד
דרשה לא נתנו ,לא היה לחם הכוח לתת .נדע זאת! אכן גט
זה אינו צריך להבי^ אותנו לידי יאוש ,אבל ההובי .עלינו
לדעת גס את האמת המרה הזאת ,למען נוכל גם מזה לשאוב
כוח ,למען נדע שזה מטיל עלינו אחריותי עוד יותר גדולה.
קטנה העזרה שאנו יכולים לקוות ולקבל מן החוץ.
אנו ו ש כ נ י נ ו
ועוד דבר שכל אחד מאתנו הכיר אותו ואשר תנועת
הפועלים והתנועה הציונית לא רק הכריזה עליו בקונגרסים,
במועצות ,בדקלראציות שונות של ההסתדרות כולה או של
גוף זה או אחר בתוכה ,כי אט זאת היתה אמת מוצקת ומקו־
בלת אצלנו ללא כל -ויכוח  :כי נדע ונרצה להיות בשלום עם
הערבי בארץ ,היה זה לנו הכרת של גורל ,לא קבלנו רק דבר
אהד :ששלום זה יגול לבוא על ירי מעשת כשפים ,ידענו ,כי
זאת היא אחת הפרובלימות הקשות מאד וידענו שאנחנו
רוצים ועושים את כל אשר באפשרותנו כדי ללכת לקראת
חשלום הזה ,ואין זת סוד ,שגם אתרי מאורעות שלש השנים
האלה אנחנו — תנועת-הפועלים ,הישוב והתנועה הציונית —
יודעים גם היום את האמת הזאת ורוצים בשלום הזה .אבל
השעה היא יותר מדי ,רצינית כדי שניכל לחשוב ,גי על ידי
גלוי רצון שלנו בלבד הדבר יחיד .עשוי ,ובי אפשרי עתו! י
להגיע למטרה הנכספת בקפיצת הדרך .לא .גם זה לא .נדע
שגם הדרך .הזאת היא קשה מאד וארוכה מאד ,ובכל זאת
__
גלד כלי.
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גשאני רוצו! לסכט-לעצמי מה צריכה להיות דרגנו במצב
הנוכזוי בארץ יבציונית ,אני אומרת :אנחנו צריניט לחנד את
עצמנו להיות מוכנים לכל דבר קשה ,לדרכים ,שאולי לפני
זוזשיפ אחדים ,לא חשבנו שנצטרך ללכת בהם .אבל נדע,
י
שבנוחותינו האחרונים עלינו לשמור על גד שלא נחדל
מללכת בדרך האחת והעיקרית — דרו של המשך המפעל
בטטפו הרבה יותר מהיר ובכוחות הרבה יותר גדולים ,שנבוא
היום גם אל יהודי הגולה ,שיש עוד ככוחם לעשות דבר מד,
תדרוש מהם מעשים ,כאשר לא דרשנו עוד מעולם ונגיד להם,
שגם באשמתם ולא רק באשמת אנגליה .הפסדנו הרבה שניט
בעבודתנו בארץ .והגולה תענה רק.אז .אם קורט גל אנחנו —
הישוב ותנועת הפועלים — נדע לעשות את החשבון הריאלי
של העם בגולה ,של הכוחות הידידותיים שיש לנו בעולם ושל
משקלם כיום -הזה ונגיע למסקנה ,כי למרות זה שאין לקוות
לעזרה רבת מן החיץ ,יש כוח לנו ,לישוב הזה ולתניעוז הזאת,
לא רק להמשיך ,כי אם גם לצאת למרחבימ ולהקים ,ולוי גפ
בתנאים קשים מאד ,מפעלים גדולים וחדשים ,שאולי בשנים
גתקונן לא היינו מגיעים .אליהם,
:
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וידע כל אחד מאתנו ,ותדע כל אט עובדת בשבתה עט
ילדיה סביב השולחן ,גי באותו הרגע מתגוללים בזבונשין
מאות ילדים עברים על רצפת האדמה- ,שיש באנגליה אלפי
ילדים יהודים מגרמניה ,שמפזרים אותט על פני בתים נוצרים
ובתים של יהודים מתבוללים ,ומתחילים לחנד את הילדיס
האלה מחרש בר\ח הוזיא המפורסמת — להשכיח מלבט כל
זיק של יהדות זלהפכם ל"אנגליט טובים" במקום שהיו
"גרמנים טובים" ולראות בזה את ההצלה  -,נראה לפנינו תמיד
את האגהות הד,ן השולחות כאילו בשמחד' את ילדיה? לכל
*
מקום שהוא ,נדע זאת ונראה זאת ונבין.כי אסור שיהיה לנו
רגע של שקט ,ומאליו יוברר לנו ,כי אנו היום הישוב היהודי
המאושר ביותר בעולם — ,למרות הכל! — וכי עלינו החובה
לשלט בעד האושר הזה.
אודה על האטת :כאשר הייתי עכשיו בחוץ לארץ,
הרגשתי מעין 3ושה להיות -יהודי מארץ־ישראל ,כמעט אסור
שבימים אלה יהיה ליהודי כל כך טוב כמו ליהודי ארץ־
ישראל .אני נכנסת לקונםולט ורואה מאות יהודים צובאים על
המדרגות ובפרוזדורים ובחדרי ההמתנה ,מתלחשים ומפחדים
לדבר בקול רם ,רועדים עד שדלת הקונסוליה "תפתה ורועדים
כאשר ו ,ך יא 33תחת ,כי מי יורע מה תהיה התשובה הצפויה,
כי הם כמעט יודעים בודאות שהתשובה תהיה שלילית .והם
מבקשים דרך לכל :.פינות העולם .פתאום מופיעה .לפניהם
גקודת אור — ,שאגחאי .והיהודי יושב ושואל יאת עצ&ו ,אפ

מוטב לו לאבד את עצמו לדעת בוינה איו לנסוע לשאנחאי
ולאבד את עצמו לרעת שם — ,באותה שעה יושב אתה ,יהודי
ארצישראלי ,עם פספורט ארצישראלי בידך ,ואתה מקבל ויזת
ונוסע למקומ שאתה רוצה לנסוע וסוף סוף יש לד ג י ת,
שלשם אתה יכול לשוב ,אם אין אתה מקבל ויזה לאיזה מקופ
אתר > יש לך בית ,אמנם עם הלבה מאד צרות ויסוריט ,אגל
בית 1ואתה פתאום מתבייש כי בל כך טוב לך בתוך נחשול
הצרות ,בגיהנום זה שכל העם היהודי בעולט טובע בו .וכל
אחד ואחד מאתנו צריך להרגיש ולהכיר ,בי בעד הטוב הזה
הוא מחוייב לשלם ,ואין מחיר שייקר מדי .ולא רק אנחנו
צריכים לדעת זאת ,גם הילדים בקרבנו צריכים לדעת ,בי 8לפי
ילדים יהודים בגילם ,טובים כמוהם ומוצלחים כמוהם ,ילדי
אמהות יהודיות ,מתגוללים היום בכל פינות העולם ללא קורת
גג וללא חנוך וללא תקוה ליום מחר  1ידעו הילדים שלנו ,כי
גט הם צריכים להיות מוגנים לשלט בעד האושר הזה ,שהט
, .
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נמצאים בבית.
במה כוחנו?
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י ונדמה ,כי למרות כל ד'צוות וגל החשבון השחור והקשי"
יכולים גל הגורמים האלה — כו'ח המפעל אשר כבר יצרנו
בארץ ,גוה י'ידיעז? כיצד הצלחנו להגן על מיצירה שלנו
במשך שלוש השניט האחרונות ,בכוח הרצון וההכרה העמוקה
של בל אחד מאתנו .גי אין ערל לחיים ואין תוכן לחיים08 ,
לא להמשיך בצורה מוגברת במפעל הזה ,כוחו של הגיהנזם
בו נמצאיט היום מאית אלפי יהודים בגולה ,כוח הדמעות
של רבבות ילדיט ,גוה הדמעות של האט השולחת את הילד
מבלי לדעת ,אט פעמ תזנח לראותו עוד — להיהפך למעין של
עבודה־ ויצירה י חדשה אשר תוציאנו למרחב!
בנוחות האלה אנחנו יוצאים היום למלחמה קשה מאד.
ואם נצליח לנטוע בקרב חלקים רבים של העם — אבל קודם
גל בקרב הישוב בארץ — את הנבונות חזאת למלחמה הקשה,
רבת הטנשולים .והקשיים — ודאי יפלו קרבנות רבים בדרך
הזאת ,אך אין גל ספק ,כי נצא מתוך המלחמה בנצחון .ועור
בימינו אנו נזנה לראות בארץ הזאת דור שלם של ילדים
ושל נוער הבא מארצות '-שונו ת ,והוא שמח ועליז ,עובד ובעל
אחריית.
'
? ומי יודע ,אולי גם זה גורלנו ,שדוקא מפינתנו הקטנטונת
הזאת ,יצא עוד אור לעולם .ומה שלא הצלחנו לעשות בארצות
אחרות ,מה שלא הצליחו לעשות תנועות פועלים אחרות,
נצליח בארץ הזאת מתוך הקושי ומתוך חיסורים ,אבל גם
מתוך הרצון הכביר ליצירה ולחופש ,לאחדות ולליכוד ,ומחדש
ניתן את האות לעולם גולו — לחופש ,לשחרור .ליום יפה,
לי> 9של .יו^כ יצדק.

