
עצה המו י  לבט
(על מועצת,

קשה לסכם דיוניה של מועצה זו — כי
יבו בה במועצה הלבטים על הסיכומים.
הבעיות שבפניהם הועמד סולל בונה בשעה

זו לא הובאו לפני המועצה בצורה מנו־ /

סחת וגפ לא הוצגו מתור הבלטת העיקר /
מטעון הכרעה. כבר מראשית המועצה
הודגש ניגוד בין הדין וחשבון העובדתי,
שסי&ר על מילר תפקיד היסטורי מכריע

ועל פרק מפואר בתולדות מאבקנו שנכ־ ן

חב על־ידי סולל בונה, לבין בנות הקול ,

 ן
קל תרעומת על כפיית טובה מצד חטדי־
נה. המרשה המפוארת של הקמת ביצורים
מתוך סיכון לספי רב מצד
, סיכוו נפש מצד ה נ ו ב ל  ל ו ס

עובדיו באש ההפגזות וההפצצות אינה |
עולה בקנה אחד עט רגשות קיפוח. כן
ל* תובן נימת האכזגה בפי מנהל שזכה
להניא לפני המועצה דין וחשבון המטסר
גי גם נשנת 1948, שנת שיתוק הבנייה
והשכין' הצליח טולל־בונה להגד;ל את
המחזור שלו ט־8 ל-10 מיליונים לירות.

זאת ועוד. על יסוד זכויותיו בעגר ומש־ 1
קלו בהווה רשאי היה סולל בונה לה*־ ן
 י
מיד במועצה זו את בעית יחסיו עט חט־

דינה ביתר תקיפות והחלטיות- 1
שלוש בעיות העסיקו את המועצה, והן:
היחסים עם המדינה ומקומו על סולל־
בונה במדינה-, שיווייהמשקל ביו בנייה
והיושת בתכנית פעולותיו של סולל בר
נה ו תפקידיו של םולל בונה בחקלאות.
לבעית היחסים בין סולל בונה והמדינה
•?2 כמה פנים. ב12רתה הפשטנית היא
טופילמ לפני1ו ג1י\,יר בין ריגוי מווימיה
המוטלות על טוללבונה ומיעוט הזכויות
המוענקות לו. מוצדק להזעיק את סולל
בונה בגל שעת סכנה וקשיים ולתבוע
ממנו לסבן את הונו ואנשיו בתפקיד לאי־
פי. מפעל ציבורי־פועלי זה ד"־זתר חלו־
^יות הוא לפי מהותו מכשיר נאמן של
זומדינה בשעת מאבק מלחמתי ובשעת
סלילת דרכים לקליטה. לא יתכן להתיחס
באותה שעה לסולל בונה כאל קבלן ביו
קבלנים פלטיימ מרובים הפטירים מעול
של היבות לאומיות — ולסרב להעניק
לו זכויות מטוייטות. אין הכוונה רק
לעובדה שמחייגים את סולל בונה לזכות
געבודות רגילות רק בררו "הכרזה".
ו!מדובי בסירוב המלינת לוודוו־ לבעיותיו
המיוחדת של סולל בוגה כמוסד ציבורי.
תביעות לאומיות בלתי־מוגבלות ־ ביום
אהד והתנכרות למחרתו — איגט מתיש־
ביט. מהעבודות שחילק משרד הבינוי וה־
עבודה בסך של 400 אלף לירות, בין
נדרן של הכמה ובץ בדרן של מסירה
ישירה של העבודה, *# נפלה בחיקו של
סולל בונה, אלא עבודה אחת בסד 10
אלפים לירות (תיקון הבית שישמש כבית
האסיפה המכוננת). עובדה מתמיהה ומה־

ייגת בירור והבהרה. ~.
אילם לבעיה זו של .סולל בונה במרי־
נה". יש גם משמעות עמוקה יותר. בפר
טד פועלי זה נצטבר נסיון חלוצי, כושר
ביצוע רב ותנוטת דינמית גדולה. עםכל
הביקורת שנמתחה לפני כשלוש שניט על
היחסים החברתיים־הפניטיים בסולל בונה,
לא שללו גט דורשי התיקונים החברי־
תייט את מהותו הסוציאליסטית של מפעל
זה. מהו על בן המקום והתפקיד שיש
? האם טת0־ לקבוע לסולל בונה במדינה
קירו להתפנק מטובי אנשיו ולהעבירם
למחלקות הממשלה, או אפשר ו<גאי הוא
מפעל קועלי זה שתפקידי!! מדינתיים צי־
בוריים יוטלו עליו ויקבע מקומו כמכשיר
המדינה ז שתי השקפות נפגשות כאן.
האחת היא התפיסה "האט&טיסטית", החו־
תרת להעביר כל פעולה חברותית, לידי
מנגנון המדינה- ולעומתה הת9יסה החב־

רתית הדורשת קיומם-של גופים ציבי־
ייים בצדו של מנגנון המדינה, גופים
המגבשים בתוכט את היכולת והכושר של
1!בוחות היוצרים התוססים בחובה של
החברה ולהפעילט בשדה החקלאות, הבנין
והתעשייה — מתון שיתוף פעולה עם
מחלקות הממשלה. ההשקפה "האט8טיס־
טית* נוטה שלא מרצונה לתוטפת ביורו־
קרטיה ולהערצה מופרזת של המטגרת
המדינתית. השניה — מבקשת לרכך את
המסגרת המדינתית הנוקשה על ידי חג־
מישות והדינמיות של הכוחות ההבע-

תיים. ין

יווד אין להכחיש בי שתי ההשקפות גט

מולל גוגו!)

קיימות לא רק בקרב הישוב, אלא גם
בקרב חוגי ההסתדרות. ועובדה זו היא
הגורמת לכד שסולל בונה טרם מצא את
מקומו במדינה, — טרם השתלב בםעולו־
תיה. כן לא נוצלו במידה הריאויה לטובת
בני( המדינה נסיונו הרב, כושר הביצוע
העצום והידיעה היסודית והרב־גוונית של
סולל־בונה. המועצה לא טיפלה בבעיות
האלה באופן קונקרטי, מתור גישה טעמי־
קח ומתוך ניתוח האפשרויות הקיימות.
המועצה הפגינה את הבעיה, אך לא תר-

מה הרבה לפתרונה.

מהו האיזון הפנימי בין התפקידים הה־
רשתיים לבין תפקידי הבנייה והשיכון של
סול? בונה? במועצה הושמעה הדעה, כי
הסקטור התעשייתי קוסם יתר על המידה
לחנהלת סולל בונה, וכי מחובתו להקדיש
בראש וראשונה את מאמציי לפתרון בע־
יית השיכון. חוטר דיור לרבבות העולים
העומדים להגיע בחדשים הקרובים לחופי
ארצנו מהווה סכנה כלכלית ־וחברותית
חמורה לכל בניננו בארץ. התכניות המ־
רובות של המדינה ושל החברות לשיכון
אינן קרובות לביצוע. דרושים 15 אלף
פועלי בנין לפיתוי; תנועת בנין ההולמת
את הצרכיט. בגרץ כולה ישנם רק כ־6
אלפים פועלים. במספר זה נכללים גם
פועלי הגנין המנויייטיט. כלום יש גורם
אחר מלבד סולל בונה המ6וגל להכניס
תנופה במפעל השיכון ואימון פועלים מק-

צועיים לבנייה באחד ל

הביקורת, שסולל בונה מזניח את פק
טור הבנין, אמנם הוזמה על ידי המט־
פרים שהגישה ההנהלה בדו"ח שלה. מ־10
מיליונים לירות מחזור נפלו בחלקו של
הבנין כ־60 אהודם, כלומר. כ־6 מיליון
לירות. מחציתם — .מעבודות בנין דגי־
לות. עבודות הבנין במושבות היוו כמיל־
יון לירות, אולם גם המספרים האלה לא
עקרי מלב את ההרגשה, כי הסקטור של
בנין ושיכון זקוק ליתר הדגשה ו *!ף דב־
ריו של יושב־ראש המועצה שטען כי
בונה כרוכה . פעולתו מהרשתית של סולל
בפעולת הבנין — לא הוכיהו בי אמנם
לא גברה ממן האחרון יתר על ממידה
הנטייה בקרב הנהלת סולל • בוגה להטיל
על שבטט תפקידים חרשתיים יתרים. גם

בעיה זו דורשת יו1ר בירח־ והבהרה.

בסקוטעין נידתה הבעיה של כניסת סר
לל בונה לחקלאות- ועל כך יש להצטער.
המצב בחקלאות תובע במפגיע צעד זה.
לא נגזר מן השמים, שסולל בינה יסתנר
עמדנו לפני בסקטור הבנייה והחרושת. ה
סיטואציה היסטורית הכופה עלינו מבחן
קשה. לשעבר התלבטה ההתלשבות החקל־
אית?בחוסר קרקע להתישבות. כיום משור
עיט מיליונים דונמים של אדמה מוזנחת
לעיבוד 8ידי. הזרמים ההתישבותייט הק־
יימים מגייסים את אחרוני הרזרבות שלהט
באנשים. אולם קיימים המוני פועלים שט-
רם הוכשרו באופן מקצועי ובעיקר לא
הוכשרו באופן נפשי להתישבות. יש
הכרח לעבד רבבות ומאות אלפי דונמים
מיד. זה ניתן להעשות רק על ידי מפעל
אדםיניסטראטיבי. אפשר לה9נ1ת להקל־
אות אלפי פועלים שכירים ואפשר שה־
מגע עם האדמה יעורר את הנכונות הנפ־
ןוית להתישבות מלאה. טי ילך לפנינו אס
לא סולל בונה — עתיר הנטיון הארגוני,
בעל הרוח החלוצית ובגל !זגו*ר למצוא

את מקורות המימון>

במועצה נידונה הבעיה הזאת מתוך
לפרוף מטוייט. למפנה החקלאי שתבע פ.
לוביאניקר כבר במועצת ההסתדרות, ות־

בע אותה במפגיע גט בטה&ה זו, נמצאו
מתנגדיט וגם הטידיט. אולם גט המתנג-
דים לא יכלו להכחיש צדקת התביעה
שאין להפוד את סולל בונה למפעל של
פועלי עיר בלבד ויש לכלול במסגרתו

את הפועל החקלאי.

אכן מועצה זו לא הגיעה לידי סיכומים,
יאפשר שגם דרך הדיון וליבון הבעיות
לא השביע רצון. אד תהא זו טעות להקל
ראש בחשיבותה של המועצה. היא הפ־
גינד, שוב את הכוחות הדינמיים של סו־

לל בונה ואת האחדות הפנימית הקיימת

בקרב ציבור פועלי ,זה על אף ניגודי

המפלגות. מאחד המפעל — ומאחרים
התפקידים.

ג ישראלי

להערכת ביאליק ובדיקתה
המתבונן בתולדות ספרותנו בדו-
יות אחרונים, וביחוד מבחיני! מלחמתה
של לשוננו לכיבוש העולם והנפש* רואה
בה תחילו! גמר. פנים שהצד השוה שגהם
הוא השטח, ואחר־כך כמה פנים שהצד
השוה שבהט הוא העומק. הראיה הזאת,
ביחוד על דרך חלוקה קיצונה, היא, כסו־
בן, מתודית בלבד, שכן באמת נעשתה
המלחמה הזאת, אם כי לא במידה שוה,
גשני הממדים כאחת. והנד, בבקשנו לר-
אות במערכת־ביבוש כפולה זאת נקודת־
בוחן גדולה, מכרעת, נבחר ממילא את
נקודת המוקד הגדולה, המכרעת, והוא —
ה. נ. ביאליק, שבו מתבארים הכוחות
הפועלים, הגלויים והנעלמים, של תקופה
•*לימה, טבלי שהוא יתבאר מתוכה, שכן
יש בו אותה יותרת םנוליית המציינת את
מסינוםן. יותרת זו מתגלית לפנינו בכל
גישה שאנו פנסים בד, לגבו,. בין אם זו
גישה המסתכמת בשאלה: מ י היה, בעצט,
בי&ליק, ובין אם זו גישה המסתכמת
נשאלה: פ ה היה, בעצם, ביאליק' והשא־
לה האחת והאחרת ניתנות להן תשובות
רבות וסיכומן הוא פחות ממי שהיה ופחות
מטה שהיה. ודאי התשובה הבולטת היא:
הוא היה משורר, אבל מה נעשה ובחינתו
על 0י כליל־הסגולות שלו אומרת לנו,
כי היה גם משורר, לאמור, שחיה — בפו-
על וביחוד בכוח — יותר ממשורר. אמת,
אפשר ואף המשורר שבו לא בא על
מלוא־ביטויו, וודאי הרבה מפטירתו תעו־
דת־הדור שהטיל על עצמו, הלז4 היא
המלאכה שעשתה את שר־השירה כאיש־
קרדום, אד דומה שמותר לשער, כי אילו
המשורר שבו גט בא על מלוא־ביטייו,
וןףי השירה לא היתה ממצח את כל כולו,
שכן לא נבחיד, כי ספק הוא בנו, האומנם
המשורר ־יא מלו^־לבושה של נשטה על-
יונה בזאת היורדת אחת לדורות, שהרי
לא כסטרויות אחרות ספרותנו — ספרות
אחרת, שיש בה שנים או שלושה מחזו־
דים גדולים של התפתחות, כדרו־הטבע
הוא לה, שתהא רואה את פסגתה בגדול־
משורריה ו ואילו ספרותנו מחזורי־התפת־
חותה הגדולים מרובים מדי, שתוכל לנהוג
בקנה־מידה זה. אמת, הדברים אמורים
בספרות העברית ההדשה, שהיא ל0י ה#־

פיסה המקובלת (שאנו חולקים עליה ורו־
איה אותה תסיסה מצמצמת), בת חמשה
דורות, ולפי תחומה המקובל היא רואה
עצמו!־ כספרות בספרויות אירופה ומקב־
לת בממילא קני־סידותיה, אבל באמת הרי
אין היא אלא מחזור אחד בכל הספרות
העברית הנמשכת ברציפות אלפי ש:־ם,
ושאלה גדולה היא, אט גם ספרות כזאת
בכללותה ראייתה בראיית ספרות אדרת.
על כל פניפ אפילו סקירה קלה על פני
האישים, שנחשבו כשיאי־תקופה ותקופה,
בשיאי מחוור ומחזור, מחזקת את הספק
שבנו — העט דאז! בגדולי־אישיו מזיגה
של הנהגה ושירה והוא ראה אותה כך,
לא בלבד משום שמנחג־ראייה זה היה
רווח בתקופת המיתוט וקדמת"ההיססוריה
(משה רבנו, ודוד המלך ושלמה המלך),
אלא משום שהמזיגה הזאת נתקיימה ממש
בתולויותינו — מופתים לה לא בלבד
הנביאים, שספריהם הם פסגת שירתנו ולא
ספריהם של משוררים־בלב1 (איוב), אלא
גם גדולי שירתנו בימי הביניים על המ-
זיגה של הנהגה רוחנית ושירה (רשב''ג,
ר' יהודה הלוי), שבן האומה בעומק־הי־
שתה ביקשה לראות כפיסגת־רוחה את
נושאי רוח הקודש! האידיאל של חידוש
רוח הקודש המפעם גם את הפילוסופיה
שלנו (דמב"ם), גם את הקבלה שלנו, אף

הוא עדות מסייעת לכך.
אם נמוד, ל0י הראייה הזאת, את ספרו־
תנו ההדשה, ביהוד לפי מסגרתה הטקו־
בלח, הדי רוב המשוררים, שנחשבו פס-
גות של דורות (וויזל, שלום הכהן, אד"ם
הכהן, יל"ג), לא יעמדו בפני קנה־הטידה
היאה לספרית אירופית בשלה, לא־כל־
שגן לספרותנו, ואם לפסוח על שביב בן־
חלוף (שלמה לויזה), הרי קנה המידה
הזה (מורשת הנבואה וחידושה) יחול רק
על חזיוגי־הקצוות — רמח"ל מזה וביא־
ליק מזה. ראשון — בערה בו תודעה
זאת, ואפילו נלחם לאשרה בתודעת־הדור,
והוא סוד פרשתו הטראגית! אחרון —
התנוצצה בו תודעה זאת ונלחם להכחישה
מעצמו ומתודעת־דורו, והוא סוד פרשתו
הטראגית גם היא. היא התנוצצה בו —

שה עם א ח ד ־ ה ע ט. ידענו מתולדות
הספרויות את ההופעה הזאת — כש-
שירה גדול נשפע בשיטת־המחשבה
מאיש־הגית פחות ממנו, ונודעת, למשל,
דוגמת ההשפעה של טוביאנסקי על אדם
מיצקביץ'. אבל טוביאנסקי עורר במיצ־
קביץ' גוחות רדומים' ואילו אחד־העם
יצאה מלפניו הש&עה עוצרת, מאפקת.
קראנו גם קראנו דברי המשורר עצמו
ודברי מעריכיו על הברכה הגדולה שבע־
צם־ההשפעה הזאת ותוצאותיה, אבל דיר,
סקירה בשירתו של ביאליק: והתפתחותה,
ודיו עיון במחשבתו וגלגוליה, בדי
ללאוו! כי היה טח שהיד, למרות ההש-
פעה הזאת, וכדי לנחש מה היה, אילולא
ההשפעה הזאת, שעל־פי אפיך; היתו! מצ־
ננת' אם לא לומר: מגמדת, שעל כן אין
אגוי יכולים שלא לראות פגישה זו כפגי-
שה פאטאלית. והוא הדין בפגישה השלי-
י. ושוב ל ד נ מ שית, היא הפגישה עם 
ידענו אך. ידענו מדברי המשורר עצמו
ומדברי מעריכיו גודל־הברכה. שנכרכה
בפגישה זו עם בעל הנוסח, שהוא כפלס־
אמנות מושלם, אבל אין אנו יכולים
לכבוש השתומטותנו' כי מי שידע להגיע
למתיחות. אשר השירה העברית לא ידעה

ליק ומוצאים גילומה בעיקר בכרך־השי־
דים, שאינו גדול ביותר, אין אנו מת־
קשים לראותו במחזור הדורות האחרונים,
תו כשיא אן אנו מתקשים מאד־מאד לראו
מחזור במחזורי ? ספרותנו בת אלפי השנים.
ראשית רמז היא מסגרת־זמנו—ו!וא נולד
במחזורי ספרותנו בת אלפי השנים. רא־
שית־רמז היא מסגרת זמנו — הוא נולד
וגדל בתור מחיצה שהיתה עלולה לכווץ
אותו, ואף כיווצה אותו, ואם לא כיוונו;
אותו ככוחה, הרי משום שטתרי־נפשו
מרדו עליה גם אם גילויי־נפשו נכנעו לה.
מספר הקורות ידענו את וולין, פיסת יה־
דית זו ששיכבתה התחתונה כרטיטה של
זכי שחיטות ת''ח ומשיחיות ושיכבתה
העליונה כרצועה נרחבה של חסידות
שמלכמנה קו דק של השכלה, ומשירי
ביאליק וסיפוריו ידענו, מה ומי היה אותו
נער שגדל בה ומתוכה, טיפוס מובהק של
חולם־בהקיץ, שראייתו היא כמשולש גדול
— מראה המםשות אשר לעיניו, מראה
חזיוני המקרא אשר בדמיונו ומראה־השת־
יה של קדמת־הילדות אשר בנפשו, והעי־
קר שהמשולש הגדול חוה אינו מופרד
אלא ממוזג בנפשו. הרינו זוכרים גידל
ההפתעה שנ&תענו, בבוא המשורר בפני
א&יפת־מורים- ל0פר על מקורה והתהוותה
של העזה בשירותיו (.מגילת האש") ועי-
קר ההפתעה, כי יסודה של האש הגדולה
היתד, שריפה קטנה בעיר־ילדותו. והרי
באמת פרט מועט זה גם יוצא ללמדנו על
המשולש הגדול — מראה עיניו המועט,
השריפה הקטנה, נתקפלה בו, האש הגדת
לה, אשר גם היא כמשולש גדול
— אש הקוסמוס, אש ההיסטוריה, אש
החויה — הוא המשולש אשר ידענו אותו
משיריו שהם האבטוביוגרפיה הכסויהשלו
ומסיפוריו שחם כאבטוביוגראפיה הגלויה
שלו. ור4נה הנער הזח גגזרה עליו פגישת
ראשונה' הלא היא הפגישה עפ ו ו ל ו -
ז' י ן המתגגדית, אשר מלפניה יצאה,
מוכרחה היתה לצאת, פעולה שהיתה יותר
מעכבת, יותר בולמת מאשר מעודדת ומ־
דרבנת למצות את תעלומת בסשו וכוחו-
תיה. קראנו גם קראנו מה שמספדי־זכ־
רונות וחוקרים מספרים בענין השפעתה
של וולוז'ין, הנראית להם ברכה, אבל
לצערנו אין בידינו להסכים עמהם, ושכ־
רה של אותה פגישה יוצא, לדעתנו,
בהפסדה, ושעל כן אין אנו יכולים שלא

לראותה פגישה פאטאלית.
והוא הדי! בפגישה אחרת, היא הפגי־

כמותה אלא ברשפי האכסטטיקה של
משוררי הקבלה ובהימנאות של גבירול,
היא המתיחות הצרופה אשר ב"מגילת
האש", ראן. את עצמו תלמידו של מי
שהיה דבוק כולו לריאליםמוס, שתנופתו
אמתיים על גבי הקרקע, ואינו מסוגל
לצאת ממחיצת המציאות הקטנה, אפילו
אם י!וא שופך עליה תוכחתו המרה
ביותר- ואין ההשתוממות זאת פוחתת,
ביאליק באמת יכול היה לראות משום ש
עצמו כתלמידו של מנדלי, שכן במה
שהיה תלמידו (,אריה בעל גוף'') הוא
זוטה ולא רומה של יצירתו, ולכל המרר
בה היא צלע צרריוז אתת בתבגית יצי־
דתי הגדולה. ויש אנקדוטה קטנה המת־
גדלת כדי סמל — הלא היא הלצה הנו-
דעת על מנדלי' שלא נחה דעתו מ"מגי־
לת האש" ואל בבוא ה"ברכד,'' פג רוגזו
ואמר ואתא מיא וכבא לנורא. אנקדוטה
קטנה זו כלולה בה כל אי־האפשרות
להבנה שבין ביאליק ובין מסגרת גידולו
והשפעתו. ושעל כן אין אנו יכולים שלא
לראות גט את הפגישה הזאת בפגישה

פאטאלית.
ועיקר־הפאטאליות היה במה שביאליק
עצמו נסחף למסגרת סביב־ו והשפעתה
הבולטת — ועל בך במאמר הבא, דג טרו

שמח אני מאוד.
— ובכן מחו הענין?

ביאליק לקח עתון מול פניו, כאילו קו-
רא בו, להסתיר צחוקו.

— יש לי בקשר, אלין, מיסטר בי&ליק,
קרא אלי, ומקווה אני שלא תשיב אותה
דיקט. בשבת הבאה תהיה חגיגת בר־מצוה
של בני והריני מזמין אותו לבוא. זה
יחיה כבוד גדול בשבילי- קראתי ב"צייט"
זב"ק'ואיש כרוניקל" אודותיו והייתי רוצה
שיבוא. גר אני בפונטיפריד. זוהי עיירה
כשעה טקרדיף בוויילט, ליד מנרות הפחם.

לפרשו ברישום־שירתו בלבד- בשיר משיד1
ביאליק מתוארת הסיטואציה של דורו,
שכל רגשות לבו הסתומים נביא שאל!1
והוא ביקש נביא-אמת, שיגע בצינור לבו1
של הדור וידליק מעל לראשו כוכבו,
ורוחו יהיה המבוע לכל בהרהורים הכבוי
שים בהרבה לבבות. והמשורר רוצה
להאמיננו, כי אחד־העם הוא שהיה הנביא
ה!ה, ואבן הוא מתארו אריאל־האמת, אי־
תן־הרוח וכדומה, ועיקר־ההגדרה, שהוא
שומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ולא
עוד אלא אם יש ונצנצה לפעמים רוח־
הקודש ונתגלתה בנפש יהודי, הרי לא
זיהה באחד מכל בני הגולה, כאשר הז-
הירה בנפשו הגדולה של אחד־העם. נודה
על האמת, כי בקראנו את האודה המרו־
ממה הזאת, קשה לנו לפרנסה, ודורות
אחרינו ודאי לא ידעו לקתור את החידה
המחרת הזאת, מה ראה יהיד־העם לקשור
כתרים כאלה לאחד־העפ. ואפשר שהחידד,
תיפתר לו באופן שיראה בבירור: כי
הכתר הזה שנתלה במורה היה באמת תלוי
בתלמידו הגדול ממנו, אלא שהוא, התל-
מיד, אפילו התנוצצה בו תודעת־היותו־
יותר־ממשורר, הכחישה מכל וכל. כי הנה
בשירו אחד (,,גם בהערותו לעיניכם")
הגיע לתודעת תעודתו, שכן הוא מדבר
בו על גילוייו כעל מעשה העלמה והטעאה
ואפילו מחבואי־חרוזיו יראה ככסות"שפו־
ניו, והרי אינם אלא כחרכי סוגר אשר
מבינותם לביא (וא1ו מעיזים לשמוע הרי־
; נביא) לוהט חומט יציץ, וסו- זה עלומה
גרו נש1:ר בין לילה, בריחיו היו רסיסים
והוא, הלביא עצמו, נמלט למבורתו, או-
לם בשירו אחר שקדם לו ("שחה טשי''),
נשמע שלילה גמורה של תודעה כזאת, כי
: לא משורר אנוכי, לא נביא, בו יכריז
הוטב וגצים אנוכי, חוטב עצ*0 איש־קר־

דום, שביר יום קצר.
אכן, ההתנוצצות הזאת של תודעת־
שליחותו היו־ח בו ז!ד ארגיעה — רוב
ימיו ככוח בלום ותגוק היתה, מלך אסור
ברהטים. על־שוט־מה היה רק משורר, וגט
המשורר צמצם עצמו בפני איש־הקרדום,
על-שום"מד, יתרונו על המשורר נבלם בי
ולא נתגלה אלא במכיתות־ארעי והיה
כאפשרות, אשר רק מאחורי חרוזיו ומ־
תחתיהם תתגלח גטמשות, ענין גדול הוא
לענות בו, אולי הענין בה"א הידיעה.
אפשר ומרחק־זנין גדול יותר יניח תשובה
שלימה, אנו אין בידינו אלא רמזי־תשר
בה. נשאנו מתבוננים בנחלתו של ביא־

אתה למד מדבריו ו היא התנוצצה בדורו
— אתה למד מיחסו של העט אליו' שאיי

בין ממשלת מצרים לחברת תעלת סואץ
תביעת התנועה הלאומנית במצרית להר-
חיק את הזרים ולבטל את האינטרסים
הכויות־היתר של הכרות זרות במצרים
עלולה להביא בומן הקרוב לסכסוך חריף
בין מצרים ובין, צרפת ובריטניה בקשר
לתביעת הממשלה המצרית להטיל את
ריבונותה על חברת תעלת־םואץ. בריטניה
וצרפת נזקקו עד כה ללחץ דיפלומאטי
בדי למנוע את "הלאמת" החברה. אט
ייכשלו המאמצים הדיפלומאטיים, הללו,
קרוב לודאי שהסכסוך יובא .לפני בית־

הדין הבינלאומי בהאג.
חוק־החברות המצרי

הסכסוך התחיל לפני שנתיים- לאחר שה־
פרלמנט המצרי אישר את "חוק־החברות",
שנכנס לתקפו בנובמבר 1948. החוק
קובע, כי 40 אחוז מחברי ההנהלה של
כל חברה הפועלת במצרים, 75 אחוז מפקי־
דיה ו־90 אחו! מעובדיה צריכים להיות

נתיני מצרים.
רוב מנהלי חברת תעלת־סואץ ועובדיה
אינם מצרים! יש רק 2 מצרים בין 32 חב־
רי ההנהלה. על רקע זה נתעורר הסכסוך
ביו מצריט ובין בריטניה וצרפת. ראוי
לציין, כי 44 אחו! ממניות החברה הם
בידי בריטניה, וגי 10 מבין 32 חברי ההנ-

הלה הם אנגלים.
נכשלו חנטיונוח, למצוא 3שרה

עד כה נכשלו כל המאמצים ליישב את
הסכסוך בדרד של פשרה. לאחר שהעתר

(מאת סופרנו המיוחד)

נ1ת המצרית פתחת בתעמולה ודרשה
לכפות על חברת תעלת־טואץ את תקנות
חוק־החברות' ניסתה צר&ת כמה פעמים
להתפשר עמ ממשלת מצריט. מדינאים
מצרים וחברי ההנהלה בצרפת נפגשו עם
חשאבה־פחה' מי שהיה אז שר־החוץ המצ-
רי ועמד בראש המשלחת המצרית באו"מ.
כן הגישה ממשלת צרפת תזכיר למצרים
בו ערערה על זכותה של הממשלה המצ־
רית "להלאים" את חברת התעלה. בתזכיר
צויין, כי החברה היא בינלאומית בתוקף
ההסכם משנת 1868. כן טענה צרפת, כי
החברה אינה יכולה לוותר על עובדיה

הטכניינו ולהחליפם במצרים הסרי־נטיון,
השיחות עם חשאבה פחה התנהלו, בפי
שצויין אז, באוירה "פייסנית מאד". אך
הן לא הביאו לשום תוצאות ממשיות.
חשאבה הודח בינתיים מתפקידו ואם הב-
טיח משהו לבריטים ולצרפתים בפאריס,

הרי הבטחותיו אלה אינן מחייבות עוד.
ממשלת מצרים עומדת על דרישתה
להטיל את חוק־החברןת על הברת התעלה.
מועצת־המדינה המצרית, המו0ד בעל
הסמכות המשפטית העליונה במצרים, הו-
דיע לפני זמן־מהי כי אין לקבל את טע-
נות הצרפתים. ובימים אלה הודיע שר־
החוץ המצרי בפרלמנט, כי הממשלה תוכל
להביא את הברת סואץ לדין אם לא תמלא
אחר תקנות חוק־החברות המצרי. נראה,
איפוא, כי ממשלת מצרים מתכוונת לעשות

דין לעצמה גלי להתחשב בהסכם 0ינ
לאומי. . י

גריטניה תעמוד לימין ־גרסת
ער כה השאירה בריטניה את המכשלה
תחת ידי צרפוז על אף העובדה שרוב
המניות הן בידי הבריטים. אולם ברור, כי
בסכסוך זה תתייצב בריטניה לימינה של
צרפת כדי להגן על האינטרסים המשות-
פים. מומחים לחוק אנגלים תמכו בטענות
חהרת תעלת־סואץ היא חב־ הצרפתים כי
רה צרפתית ולכן לא ייתכן שחוקי מצרים
יחולו עליה. אם תשובת מצרים לא תניח
את דעתה של הנהלת החברה יפנו הממ-
שלות הנוגעות בדבר — צרפת, בריטניח,
ארה"ב והולאנד — לבית־הדין הבינלאומי

ויגישו עצומותיהם נגד מצויים.
ספק הוא אם תרצה מצריט להביא את
הסכסוך לפני בית־הדין הבינלאומי! אך
אפשר שתיאלץ לעשות זאת, בדי להסביר
לצבור .המצרי מדוע אי אפשר ל'כפות על
חברת התעלה את החוק המצרי הנוגע
לחברות, דבר אהד ברור בהחלט: בריטניה
וצרפת לא יסכימו בשום פנים ל"הלאמת''
חברת תעלת־טואץ. טצריט הרחיקה לכת
בתביעתה זו ובלי ספק תיאלץ לסגת במוק-
דם או במאוחר. כבענין ארץ־ישראל זקו־
קה הממשלה המצרית למוצא של "כבוד"
בעיני העט המצרי, ולכן תשטו;, בלי ספק,

לפסק־דין בינלאומי בעםק־ביש זה.
יצחק גו־יטקב

שרוול מאחורי הקלעים של בעית הנ03 ב8רז־י
בעתון הפולני "ז'יצ'יה וארשאוי" הופיע
לפני ימים אחדלם מאמר בשם "הנפט הא-
רצישראלי" — פרי עטו של כתבו הלונ-
דוני גורדון שאפר (מסופרי ריינולדס־ניוז
— המעי). המאמר מסיר במקצת את צעיף
הסודיות שעטף עד כה את בעית הנפט

הארצישראלי.
מקורות הנפט הראשונים נתגלו על ידי
פקידים מחברת "סטנדרט אויל קומ6ני",
אך פקידים אלו הסתפקו בחקירות מוקד-
מות. לאתר גמר מלחמת העולם הראשונה
נתעטף כל עניו הנפט הארצישראלי בצעיף
סודיות. ורק ב־1927 פירםם המיניסטריון
למושבות את תוכן מכתבו של לורד פלו-
מה הנציב העליון הארצישראלי, ובמכתב
צויין, כי "סטנדרט אויל'' גילתה נפט בארץ

ישראל. י

נתגלח הפור
שוב עברו 7 שניט תמימות ושמץ דבר
לא נשמע בעולם בענין הנפט הארצישראלי.
לפתע הופיעה ב-1934 בכתב-העת הרשמי
"הנדבוק אוף פלסטייך ידיעה האומרת, כי
"בסביבת החוף הדרומי של ים המלה נת-
גלו עקבות של שמן־האדמה ובשטח של
ניבל אוםדום. נתגלו מקורות נ&ט". באותו
פרסום נמסר גם דו"ח קצר מטעם המומ-
חה האמריקני יוליוס פיהו, שקבע- כי בשטח
של 300 מיל מרובעים מאדמת ארץ יש-
ראל קיימים תנאים לביצוע קדוחי־נפט. יש
לציין בי שטח זה הוא גדול כפליים מה-

שטח של שדות הנפט במוצול שבעיראק.

דומה היה בי הסוד נתגלה סוף סוף. קבו-
צת בעלי תעשיה בריטיים שלא היו קשו-
רים בחברות הנפט הגדולות הפקידה סכום
כסף ניכר בירושלים, כערמת לקבלת רש-
יון לקידוחים באיזור ים המלח. אך שוב
החלו לפעול כוחות מסתוריים מאחורי הקל-
עים. ולפני שקבוצה זו ניגשה לפעילה בו-
טל הזכיון שלה, בתואנה שיש לערוך רבי-
זיה־ בכל התחוקה של מכרות יקידיתימ

בארץ ישראל.
בינתיים פרצה מלחמת העולט השניה.
במקור שגתייט ניסה היסלר ל&רוץ ולהגיע
למקורות הנפט בקוקז. הנפט של הודו
המזרחית נפל בידר, של יפאן. בנסיבות אלו
פנתה משלחת מכובדת למיני6טר לעני:י
דלק בבריטניה והפצירה בו לפתוח בניצול
הנפט הארצישראלי. המשלחת היתה מור-
כבת מאישיט בעלי־השפוגה, וביניהם הגנ־
ראל בלאקוניי ומספר קלומדיט בריטיים.
מיניסטר הבטיח למשלחת כי ידרוש מהמי-
ניסטריון למושבות את כל המיטמכיט הנוג־

עים לענין מקורות הנפט ליד ים המלח.

הנפט והכעיח הפוליטית גא'י
כאלה היו פני הענינים שעה שהתהלתי
לחתענין ולהתעמק בבעיות הנפט הארצ-
ישראלי. היו לי קשיים וסכסוכים רבים עם
ד&נזורה, עד שהצלחתי לבסוף לפרסם את
מסקנותי. כשהעתונות פרטמה את דברי,
הוגשה שאילתה מתאימה לממשלה הברי-
טית בבלת הנבחרים, אך התשובה לשאיל-
תה חיתה מתחמקת בהחלט. ומאז לא שמע-

תי דבר וחצי־דבר בענין הנפט הארציש-
ראלי. במרוצת הזמן קיבלתי מכתב ממלו־
סד שביקר בארץ ישראל ואישר את מנחו-

תי על יסוד חקירותיו העצמאיות,

הטענין הוא כי ההבדל העיקרי בין תכ־
נית החלוקה המקורית לבין תכנית ברנא־
דוט גלום דוקא בעובדה, כי תכנית ברנא־
דונו מוסרת 0ת קוטחי הנפט בנגב לידי
עבר הירדן. כי הרי האנגלים סומכים על
עבר הירדן שלא תפעל בניגוד לרצונם של

אילי ההון הבריטיים,
ואולי אין בהתאמה זו בין תכנית ברנא-
דוט ועניני הנפט כדי להתמיה. המדיניות
הבריטית מתאימה לאינטרטיט של חברות
הנפט שיצרו — כפי שציין הנרי וואלאס —

"אימפריית חשאיות7' משלחן.
בכל אופן כדאי להזכיר, כי ביולי 1947
הציעה "הברית לשיתוף פעולה בינלאומי"
למועצה הכלכליו!־ד;נ:רתית של או"מ למ-
סור את נכסי הנפט של המזרח התיכון לפי־
קוחה של ועדת הנפט העולמית. אד הצעה
זו נתקלה בהתנגדות חריפה ביותר מצד
אנגליה וארה"ב. ובאותו זמן חייכו לעצמם
הנציגים של חברות הנפט באולם הדיונים

מתוך שביעות רצון.

כן יש לציין כי בזמן בו עיבדה הממשלה
האמריקאית את הסכם הנפט האנגלראמרי־
קאי דרשו חברות הנפט גי יכללו בהסכם
תנאים האוסרים על נל פיקות בינלאומי
לפעולתן. גט.א.ם.)

ת ק י נ כ ט וה  ע  ד מ ם ה  ל ו ע ב .
איך לה2י חשמל מרוח

הרוח לצרכי האדם אינו ניצול כוח 
דבר הדש. זה הכוח המניע את טירת־
3מפרש ואת טחנת־הרווז. קשה יותר לה-
י ל מ ש ח פיק • בעזרת הרוחות נוח .
במדידים יהשוויט י לכל נפש. אגנם הרוח
היא מקור אנרגיה בלתי־מוגבל, אולם
הפיכת אנרגיה זו ־לכוח חשמלי כרוכה

עדייו בהוצאות לבות מדי.
ואין זו שאלה מדעית־אקדטית. אנגליה,
למשל, הרוצה לשמול. על אוצרות הפחם
שלה שאינם בלתי־טוגבלים מתעניינת
בשאלה !ו התעניינות מעשית לטדי. בחו-
דש שעבר נתכנסה, בלונדון לשם ־־.תייע-
צות יעדה מיוחדת בהשתתפות, נציגי תע-
שיה החשמל ומחלקות המחקר של התע-
שיות הקשורות בה, מומחים מהשירו־!
הטטיאולולוגי, ובן באי־כוח מיניסטריון
הא&פקה והדלק. הו&דל. 7נה בתכניות
להפקת כוו! חשמלי מרוחות האוקינוט ה*־
זות המנשבות לאורך החופים המערביים
של סקוטלנד ואנגליה הדרומית-טערבית.

במשך חדשלם רבים דנו המומתים
בשאלת המקומות הנוהים ביותר לנסיונות
אלה, סוגי הגאנאראטוריפ המתאימים ניר
תר וההשקעות הכספיות הדרושות. אמנם
בגלמניה, בהולאנד, בדאניה יבאמריקח
משתמשים באוית־גאנאראטורינו, אך אלד!
מיתקנים של 10 קילוואט בלבד, ואילי
בריטניה זקוקה לגאנאראטור חזק דרבר,
יותר. ועדת־המומתים הנ"ל מתכויבת
למיתקניט של 2.000 קילוואט — מטרה

הנראית רחוקה למדי.
לא כולם הם מסוג טחנת־הלוח. מהם
נראים כגאנאראטורים של גאז, מהם מצוי
•ידים במדחף גדול בראש המיתקן לכל
לח 2 מגרעות: בניינם דורש כמות פלדה
רבה וכרוך בהוצאות גבוהות מדי. גאנא־
ר התקנתו ו ט י ק ה ראטור המונע בכוח 
עולת בממוצע ב־45 לירות לבל קילוואט
שאפשר להפיק ממנו. אמנם אוידרגאנא־
ראטור המונע בכוח הרוח הקמתו כרוכז!
בהוצאות רבות יותר, אך הואי אינו צורן1

פחם והוצאותיו השוטפות מצטמצמות בדמי
פיקוח. אך כדי ששיטה זו תהא רנטאבי־
לית צריך שהמיתקן יו?לה בממוצע פחות

מ־100 לירות לכל קילוואט.

לפי האומדנות י&פק אוילו־גאנארא־
טור של 2.000 קילוואט כ־6 מיליון יהי־
דות השמל לשנת — חסכון של 4.000 טון
פחם, מאחר שעצמת הריח ,מתחלפת כפענ*
בפעם, ספק הוא אפ האוירו־גאנאראטוי
יוכל לרשת את מקומו של הגאנאראטור
החשמלי הרגיל המונע ע"י פחם. אך
המהנדסים הנלהבים לשיטת ניצול הרוח
טוענים, גי היא יבולה לשמש מקור־עזל
חשוב. אחד המהנדסים חללו הוא תומאס
גראם ה ו ל ד י ץ, יו"ר י!ועדה הנ"ל הנת^
מכת ע"י הממשלה, נשיא ארגון מהנדסי־

אוירו־גנראטור מסו; בו השתנזשו בגרמניה
לפני המלחמה

החשמל בבריטניה וקרובו של המלומד
האנגלי הנודע הלורד הולךין. תומאס
הולדיין חולם על מערכת אילופית של תת־
נות־כוח, שתחנל את לונדון ופאריס באמ-
צעות כבלים חשמליים בעלי וולטאז' גבוה

שיחצו את תעלת לאמאגש.
סבורים, כי הרוסים הקימו ביאלטה

אוירו־גנאלאטור ענקי.
.די8ומארו?־ לטיפול בחולי

תרומבוזה
ל ב מ א ר ב במרפאת ד"ר צ'ארלז 
בבית־התולים .מארסיי' בבאלטימור ניתן
טיפול יעיל ל־250 חולים הסובלים מהמח-
לות המסוכנות הנגרמות ע"י התקדשות
בדם, כגון .פלאביםיס" (בעורקי הרגל)
ו"תרימבוזה ק1רונאריתי (בלב). הטיפול
הוא בעזרת התכשיר ,דיקונזאר1ל' (מופק
מהחומר המקנה לחציר הירוק את ריחו
הנעים) הבולם את ההתקדשות. בתכשיר
זה יש להשתמש בזהירות יתירה. כי יש בו
סכנה: הכמות הניתנת לחולה נקבעת על

יסוד בדיקות מדוייקות של דם החולה.
בדיקומארול משתמשים גם לאחר לי-
דה אי ניתוחים לשם מניעת התקרשית דם

מסוכנת.
אמנם שיטת ד"ר בראמבל לא פותחה
עדיין במידה כזאת שאפשר להשתמש בה
בהיקף רחב, אך היא הביאה לחולים רביט

הקלה בסבלם ותקוות חיימ.
.. אגטיהימ מ/ןוטי-חיצניט

מלומד יפאני העוסק בעבודת מהקר
במגללת קיוטי הצליח לגדל אבטיחים כמ-
עט נקיים מחרצנים: הם מכיל־ם חרצנים
אחדים לעומת 300 יןחרצנים המצויים

באבטיןו הרגיל.
אףיג חזק מ5לרח

אגודת החימאיט בארה"ב מודיעה על
אריג עשוי חוטר פלאסטי חדש החזק אף
מפלדה. אריג זד, עומד בפני לסיסי פגזים
בלוח שריון והוא עשוי טכסטיל תיל וחו-
מר פלאסטי מסוג ה"פוליאםטר", שאפשר
לייצר ממנו ארגזי מכוניות, צינורות מים,

רהיטים, סירות ובו', י וכף.
*מד

ן אי לנקןן שיחת יועץ .
הנקיך המרינה

החוק במדינה מטפל טאו ומתמיד בהט־

דרת יהםי נשואי;. הוקי המדינה קבעו

את המסגרת החוקית של כריתת חוזי

נשואין והתנאים המשפטיים של גטין.

אולם המדינה הסתפקה בדרך כלל בהס־

דר המשפטי כלבד ולא טיפלה בעצם
הגיד, החברתית של מוסד הנשואין בשל־
עצמו. היא נגעה אך ולק בשאלות חי-
צוניות של היחס בין שני הצדדים. בש-

נים האחרונות אנו רואים, בי חל שינויי
יסודי ביחסה של המדינה למשפחה ול־

נשואין. לשינוי זה קדמה מעין מהפכה
במדע החברתי שהגיע לכלל הכרה בע־
רו־ החברתי, הביולוגי והמוסרי של המש-
פחה והנשואין. עובדים סוציאליים- מד־
עיים, רופאים ואנשי משפט וסוציולוגים
קבעו' כי משפחה מתוקנת ותקינה היא
אב־תנאי להתפתחות סדירה של האומה.
ביהוד בארצות הברית צמח מדע שהע-
מיק לחדור למהותה של המשפחה ושל

הנשואין כגורם יסודי סל הכוח הטבעי
והתרבותי של העם. והמדינות הסיקו מס-
קנות מרחיקות־לכת מההתפתחות המד-
עית. ואין הבדל מבחינה זו בין י&דינות
הסוציאליסטיות לבין המדינות הקאפיטא־
ליסטיית. גט בברית־הטועצות וגם באל-
צות חברית הוקמו תחנות להתיעצות

בעגיני נשואין, כדי להדריך בבעיות

הפסיכולוגיות והביאולוגיוו* הקשורות
בחיי הנשואין.

משברים רבים עוברים על כל משפחה
ומשפחה!! המדע הפםיבואנאליטי אף קבע
תנודות חוקיות מסויימות לחיי הנ־
שואין. אי־ידיעת הסיבות העמוקות של
המשברים האלה גורמת לא פעט ליאוש,
*ל *זר הקרדיט במש&זזה וזםזדרז לחפש
פתרון בביטול הנשואין. המדינה המודרנית
שהכירה את המשפהה והנישואין כנכס
יקר ביותר של החייט החברתיים שלה
מקימה מוסדות של שירות יועץ לנשו־
אין הפועלים למען חיי משפחר, תרבות-
יים סדירים. מדינת ישראל מחוייבת לה-
קים מוסדות כאלה' שעליהם לטפל בה־
כנת הנוער לנשואץ ובהצלת הנשואין
11 בסיסט הזדעזע. יש כאן כר נרחב לפ-
עולה משותפת לשופטים, אנשי־דין,
(!סיכולוגיט, רופאים ומורים. התפקיד
העיקרי של התחנות האלה הוא למנוע
גירושין שיש בהם תוצאות כה חמורות
לחיי ההברה וביחוד לילדי המשפחות

המתפוררות.
אני מציע לממשלת ישראל לנצל את
הנטיונות הרבים שנעשו בשטח זה בחוץ־
לארץ ולהקים מוסד לשירית יועץ לנקון-
אין. דבר זה יהיה לברכה למשפחות
רבות ולמדינה כולה. הוא יסייע בראש
וראשונה להבראת חיי הנשואין והמשי

9חה. ,
דיר ד. פףג!צל

ד"ל ד. פראצל הוא חבל "המוע-
צה הלאומית ליחסי משפחה" באר־
צות הבלית ועולו המרור הישרא-
לי ב,,היגיינה משפחתית", כתב העת

הבינלאומי המופיע בהודו.

היהווי מפונטיפריד
בחורף 1931 ביקר ניאליק את. לונדון

ובילה בה כמה ירחים.
רגילים היינו לאכול תכופות ארוחת
הצהרים יהדיו. פעם ביום גשוט ערפלי
נכנס אלי במצב ר.־ח עבור. במצב רוח
כזה היו קמטים מתכנסים בפניו כמים
שעברם תה. נ!2אסה עליו העיר, אקלימה,
יהודיה. התגעגע על ביתו, על שולחנו,

על ארצו, על שמשה-
־ נלך לאכול, אבל לא במקום שכל —
מיני בטלנים ונודניקים מדברים ישר

לתוך הצלחת שלך. נלך למקום שקט.
— מסעדה יהודית ו

— כמובן.
לקחתיו למקום חדש. מסעדה של סו־
חריט במערב העיר. באגו כנר בשעה
מאוחרת כשהקהל מ&נה את המקום, ונוח

לשבת ביחידות-
כשישבנו, ראיתי שאחד האורחים שהת-
כונן לצאת, הראה באצבעו לאיש שני על
שולחננו. כעבור רגעים אחדים קם הלז
ממקומו, הבטי לשולחננו כמ&קפק; לגשת

או לא לגשת. והחליט לגשת.
מקום סתר. אין מנוס. ?— אוי ואבוי ו — קרא ב. — הרי לך
הלז ניגש, זה היה איש באמצע שנו-
תיו, בעל זקנקן שחור בסופו של פניו,
עינימ טיפשיות ושיניים גדולות כטכושי

פסנתר וריוח בין שן לחברתה.
— תסלחו לי — אמרו לי שמיסטר נ,

מסב לשולחן זה.
והוא הביט מאחד לשני: מי מכם...

מיהרתי והושטתי לו את ידי.
— אני הוא. וגם מי יש לי הכבוד ל

— מיסטר הולץ שמי — ענה — יאט,

— לצערי לא אמל, טיסטר הולץ6—
עניתיו.

— אם חושש אתה להוצאות הנטיעה,
הרי הן כמובן על השבוני. גם חדר מיוחד
יחיה בביתי בשבילך. במנין הקבל גם
"עליה". מקווה אני שתנאם. ה"ג'ואיש

כרוניקל'' כותב שאתה נואם טוב-
— חבל, איני יכול. נואם אניי בשבת זו

בלונדון-
— חבל, חבל. היתה לי גס כוונה אח-
רת. נםונטיפריד יש קהילה קטנה מאד.
עד עכשיו היה לנו חזן, מורה, גובה.
בזמן האחרון התחיל לסחור בשעונים בין
חכורים ועזב את העבודה. אגב — כמה

אתם במשפחה 1
— שנים. אני ומאניח, כלומר, 8שתי.
ביאליק התחיל גופו זז ורועד מצחוק,

— א, קראתי אליו — אתה צוחק
עדיין מאותה הבדיחה שספרו לך היום ן

כן, בדיחה נאה באמת.
— ובכן בשביל שני אנשים אתה יכול
להסתדר יפה אצלנו. הלז קיבל 3 לירות
לשבוע עם דירה. הוא גט חסך בטח לירה
בשבוע. ההוצאות אצלנו קטנות הן. במ־
שך הזמן תוכל ללמוד אנגלית ואולי גט

לכתוב ב"ג'ואיש כרוניקל" "פועטרי".
— כן. הכל יפה. אבל אני מתגעגע על

ארץ־ישראל.
— ארץ־ישראל ?! גם אנחנו ציונים. אגי
מוכר שקלים שאני מקבל מקרריף, אבל
זה לחוד וזה לחוד. אולי נוכל להוסיף
לו עוד קצת על משכורתו. מבין אתה.
משום שהלז עזב הייתי צריך לשלוח או1
בני לקרדיף לחדשייט ללמוד אוו הברכות

לבר־מצוד,.
— אתר, כותב סאנגמ בעברית. מה זה
? יש לי קרוב והוא כותב סאנגס מכנים
בשביל המתיקס־האל ומרוויח הון. לו היה
מצבך בפלסטיין טוב, לא היית נודד
לנאום בשביל ציונים. נו, טח תגיד לזה ל
ביאליק התחיל פתאום גופו זז מצחוק.

אוחו הצחוק הבריא, הביאליקאי.
היהודי מפונטיפריד זרק עליו מבט של

נעלב ומשך בכתפיו.
ואני נהניתי כי יש לי "קהל" הנהנה,

ובי קרח היאוש נשפר.
(מתון הז1זנוג> _^ )*שר גייליו

צות 89 במגילות ולא במלי
(שיחת ד. רמז
הבחירות הללו העתידות לבוא בייט כ"ד
טבת תש"ט (25.1.49) — הן גחירות
ך מדינת ישראל, נטיעת עמודי הי- ו ת ב
סוד לחוקת המדינה, ולשם בהירת הממש-

לה הקבועה.
אין עוד כל בטחון, כ? המלחמה אשר
הוכרזה על ישראל, הגיעה לקיצה. ורצוני
להקדים שלושה דברים ידועים, אשר כל

חידוש אין בהם:
ה, במדינה עצמ- נ במדי ו  נ י צ ר א) 
אית, לא דו־לאומית, בשדה יצירה הנתון
כולו לרשותנו, בריבונות שוה לזו של יתר
העמים בני החורין, לא רצינו בשומ תח-

ליף לרבונות זו.
ו ק ר ב ו ת, לא הלכנו נ ש ק ב ב) ל א 
בדרך דמים, רצינו בסידור של פשרה, אשל
היתה קשה לנו וחתכה כבאיזטל בבשרנו,
אף קיבלנוה למען השלום. ופשרה זו, אשר
נתנה לנו פחות מחצי מן החצי ממה שהוב-
טח לנו לאחר מלחמת העולם הראשונה
ואשר אושרה מטעם השולחן הגבוה הבינ-
לאומי — מטעם עצרת האומות המאוחדות

ה נשלפת החרב. ד ג נ כ  —
גדרן החייאת שטמח ועזובה

בנינו את עצמנו
במאמצי שלושה דולות לצופים במשך
שבעים שנד, הקימונו למעשה את חיינו
העצמאיים במולדתנו. לא דחינו את התיש־
ביתנו עד לאחל גירוש יתושי המלריה, לא
הפסקנו אותה, לשם המתנת "פאוזה" עד
אשר הממשלה המנדטורית תיטיב את דר-
כיה. ידענו, כי מדינות נבנות בעמל נמ-
לים, לא במצילות ולא במליצות. ודרישתנו
למדינה ולרבונות לא באה אלא כדי לתת
תוקף של הכרה לעוברה קיימת ולשחרר
את המפעל החלוצי החי והמורה, התוסס
והנאדר בגבולה — מכבלי או מיניםסלציה

זרה ובוגדת.
והנה הוכרזה עלינו מלחמה. ואנחנו,
המעטים, עמדנו נגד הרבים. כל מלוומה נר
שאת בתוכה עצב, הרי הוא העצב השפוך
על ערוגות הקברים. גט מלחמה המסתיי-
מת בנצחון — יש בת מי שמפטיד את
הכל: אלה אשר נתנו את חייהם. ואנחנו
היום לא ציבור אחד, אלא שלושה צבורים
דבוקים יחד: אלה שנפלו, אלג העומדים
בחזיתות המלחמה ומגינים על גבולותיה
ומשלכיה — ואנחנו כולנו כאן, רוקםי המ־

שר המפעל בתוך מדינה מוגנת.
עוד מעט וכל דבל המלחמה הזאת של
מדינת ישראל בפולשים אליה ובמתנטלים
עליה — יהיה לאגדה. אליבא דאמת הנהי
כבר רובו אגדה: כיצד קם לנו צבא מונה
לבבות, מתוך השורות של ההגנה במח-
תרת, כיצד הופיע אלינו מתוך נחשולי
ההעפלה צי־ילד, צי־מלחמה ימי, מחולל 91־
לאות וכיצד צמחו לנו בין לילד, כנפי־שח־
קיט ,חיל אויר לוחם, מגונן ותוקף, כיצר
כל חודש וחודש מן החדשים שעברו עלי-

נו בשנה האחרונה קפצנו קפיצת עוז...
ומאמץ המלחמה שלנו איננו המאמץ הא-
חד. יש למאמץ מזה אח — והוא מאמץ

קליטת העליה.
עוד חרב ישראל לא הוחזרה לנח —
ולעינינו מתקיים חזיון ראשית קבוץ גלר
יות, חזיון עליה בסך, אשר אליה חתרנו
בכל דרך, עלית אל0ים ולבבית — ובקרי

מו! זקופה וברננה...
והמלאכה לפנינו רבו) ועצו6ח!

בת קול מהלכת מקצה הארץ עד קציה
ומכריזה: הבו התישבות גדולה, הבו שי-
כון רב, הבי מעשים לבים לקנה מידה לאיי

ג.ל,ול ישראל')

למהפכת הגאולה, טזו*ןת זמועריפ מ***
חים.

לא רק את נדחי שארית ישראל במחנות
אירופה עלינו לכנס בארץ, לא רק את
פזורינו בארצות ערב עלינו להעלות ול־
לעורר רצון עליה בקר3 , השריש — יש
הנועל היהודי בקיבוץ הגדול באמריקה ו8־

שאל האלצות האנגלו־סאכטיות.
התקופה הקרובה תובעת מאתנו 03שטויו
לעשות פי מאה מאשר עשינו בכל *נו8

היותנו בארץ.
לחיזוק ההגנה על המדיני!.

בריבוי היצירה חקלאית, החרשתית ומ*
החבורתית, לכל ענפיה וסוגיה — ניבשח,

ביט ובאויר.
בחרישה עמוקה בשדות הפדע והטכניקה.
במזיגת העמל והטחנ ובשכלול כשלין

המעשה שלנו בכל מלוא יכולתנו. ־
המחנה הנושא שם "מפלגת פועלי ארץ*
ישראל'־ חרת על דגלו, למן עלות יאשר
ני העליה השניה: "לא המדרש עיקר, אלא

המעשה".
מימין ומשמאל לא פסקו מערערים ע*
גופי המעשים ועל הדרך הישובית וי.־
מדינית של המחנו! הזה. גם טבפניט,
מתוך תנועת הפועלים חישיאליט גנולה
ובארץ, רבו המערעליפ. מעלעלים על תח~
ית הלשון, מעלעלים על משק הפועליפ
החקלאי. מעלערים על הקבוצה ועל הקי־
בוץ' על ההשתתפות בקונגלט הציוגי וג-
הנהלה הציונית, על הפעילות גקלן הי6וד
ובקלן הקימו* לישלאל, על הנגונית ל&קר
לה של החלוקה ועל דלישת המדינה. האח-
רונים, המערערים על המדינה, התיימרו, גי
ם הם לדעת פה ריאלי והגיוני י ב י ט י מ
בפוליטיקה והנהו בגדי מהישג ו8ה מ&נו

נטול הגיון ונטול תקוה.
מהי סודה של מפלגת.פועלי ארץ ישראל,
אשר עמד לה לעשות את דרכו! היא, עי
אשר — למעשה — נדמו כל הערעולי*

ולא נשארה בהם אלא קליפתם בלבי.
היניקה מן המקור

יקה ט ן נ הי סוד זה — אחד הוא; 
ה מקול, ממקור ההזון של העם ופסקול
המציאות של הארץ, טציאיוז מיוחדת בטי־
נה ותנאים היסטוריים מ"וחדים גפיגט,

אשר כל תרגום לא יצלח עליהם.
הזדהות עמוקת ונאמנה זו עם 0ח36ת
הגאולה של העם העברי ועט החזון הפועלי
הסוציאליסטי היא אשר העמידה אי£ 60י־
11* 8יעלי אלץ ישלאל בוא* תנועת י,8ר־
עלים בארץ וברא* העם גולו, נכל אורך
הדרך של ההגשטה הציונית. סעולט לא
היה למפלגת (פועלי אלץ ישראל רוב גתנר
עת הציונית. כיבוש חתגועה הציונית לדר־
ני היצירה ולדרכי המדיניות יהמעוכזו ש*
מפלגת פועלי ארץ ישראל חיז) ניגוש
מוטרי והנהו נזה ע1 היוט. כשהיי. עולל.
בלל כצנל&ון ז''ל על הבמה הציונית אי
הישובית, הרגיש העט גולו. על פועליו ולא
פועליו, כי מהיסטוייי. מעבייו* מדברת

מתוך גרונו.
ובאקול #* 8טלגו1 המקור — הי&ת
ת הרבים. ובאשר היא ם6לגת ג ל פ מ ל
ת האיחוי ג ל פ מ ל המקור — היתה 
ואיו היא מניחה מידה את 01 האיחוי. אשי.
העלתה לפני שלושים שנה גסתודת^וה,
איחוד כפשוטו, איחוי מעמד ו61ועלי8 9!י
גל האחראים אשר 3י, אי&וי ללא תגאיס
מוקדמים וללא הטלת גזירות #ל תיח11,
פרט לתורה אחת: תולת הנ&יאד. מהויות
יחד, קביעת הדרך יחד, על 6י הכרעת רוב
המחנה, והליכה יחד, לניצול הטע*לט מג־

דוליס.
!*!*

ואט גם תביעו! זו לא נטתייעו? ג&לו1
הרי נתגשמה גשטי4 האיגוד 1?8?ןצו*י —
ביציקת הכלי הכביר של הסתדלווו העוב-
דים העבדים הכללית, הפחקול את לוח
מעובדים ומבטיח להס את ה&קיט הראוי
להט בתוך מהלו *טיחתו< וגידילז! *ל *־י־

נת ישלאל.
עמוסת הישגים מבורכים על ירכה ר&יז*
ראית בעבר ובהווה, תובעת לה מפלגת 13־
עלי ארץ ישראל את האי&ון להטשן* אה*
ריותה על העתיד. שתי זוועות* דרו-
כות: למלחמה, ליצילה ולאיחוי. ובדמו-
תה זו ילאו אותה פועלי ישלאל ובוחרי
ישלאל בלכתט לבחילות הכלליות 1.ל*8ו־

נות של מדינת ישראל.

,קרופמן: ישראל מעונץ גק^רון
טהי!*־

ל י נ י יז ' 9 (ט.י.*.). י**<אףי קרוסטן,
מפרסם היופ ב"סאנדיי סיקטוריאל* את
רשמיו מאלץ־ישלאל- קלו66אן גיתב' 3י
לאחל שהרבה לנטוע באר<ן־י0רל*, ולא-

הר שנפגש ושוחח עם אנ*יט יבי6, שיג

לא נשאר ספק 3לבו, שהמדינאיט ימאוכ־
לוסיה בארץיישלאל מבקשים את סיומם

של ש&ך הדם וההויס. מתוך חנסיון *ל

השנה האחרונה אבד אמונט באו*6( *יהא
מטוגל להטיל פתלון- ביהוד אינם נוט*ם
להסכים להארכת ההפוגה' דגל הטחייג
אותם להחזיק כל הגברים בגבא. גן־גור־
<זן, מיניסטר ההגנה סטיסוםו קל
צ'לצ'יל, יזרע יפה, שעליו להשיג
הקדר מהיר ש7 המצב. הוא מקווה
גי בהוציאו את מצרים מן המער-
כה, ולכשיחיה עליו לעמוד ר9ן 62־
ני צבא עגד-אללח ש8ר6 נוצח,
̂־ ייצור את הו?נאיט וזדרושיג! ל6ר
חת משא וטו*ןי ישיר. ?,

?חו08י* ,חד חד8וס־/ גליון ג'-־ד"

"הד הדפום-- בטאון האיגוד הטקצו*
של פועלי הדטומ בארץ, זכה להערכה
מליבה בט&יבה שהתקיימה ניומ י'
שעבר באולם הישיבות של טעלגי!

̂-ד'. *דבד' לרגל הופעת גליון ג
בנוגחות טופלים, אמ*ים, ביג עתוניס
צבי אסף, ונציגי ועדי עובדים פתח 
מזכיר האיגוד המקצועי קול 8ועלי 6111וט,
את המסיבה, וקידם בגרגה את ח. ד.
פרי ונר ג, העוסק במחקר תולדות
הדפוס העברי זה 50 שנה. לא מזמן עלי,
אלצה מאנטוורפן, ועל אף היותו קשור
־.ענף היהלומים. מצא את הקשר ל6ועל*
הדפוס בארץ ומקווה לפרטם באן את 80־
ליו במקצוע חקר הלפוס העגרי. א. ש.
שטיין, עייד חבטאון; העלי, את ו#ו־
גין מי-

^
לך לטפח במה זו המשמשת ג&ל

עלי הדפוס היהודיים בעילם כולו ודרש
̂יף את 9ל גע- להלהיב את יריעתו, '8ת
ם ש וו ו־ ח נ מ יות הד6ו6 והספר העברי. 
לי, שהיה העורך הראשון של העתון לק-
ני 20 שנה, ציין את ההתפתחות חנאין
בצורתו ובתכנו של הבסאון. כן ה*י!ו?6ו
בשיחה: י. שחל, המשולל בלוידס, שיינ־
בלג מטעם מזכירות האיגוד הגקגועי,

גליקסון מטע6 טועלי ירושלים ועובדי

הדפוס הממשלתי, ג. זילבדברג (עורי
המדור המקצועי) טטעט המערכת, אלכ6ב-

דר ועוד.

לאחר דבלי הסיוט של גגי אסן* נט*
תיימה המסיבה, שעבלל, באוירה וו&לית
נעימה. הוחלט להוציא את הבסאון גל 3

חדשים ולשקוד גם להבא על *ורתו וואס־
טתית.

יערי? הגחירות לה&תררו4!? 9
ח&קיריפ ז

היעד הפועל של ההסתדרות אשד את
החלטת מרכז הפקידים לקיים את הבחי*
לות לועידה ה שביעית של הסתדרות הפ-
קידים ב-13 בפברואר. היינו ביום

ת לועידח ההסתדרות. ה-היה

הועד המרכזי בחר בועד ת בחירות מר-

כזית המורכבת ט־22 חברים: מפלגת 0ר

עלי א"י — 15 ו מפלגת הפועלים הסאר

חדת - 15 העובד הגיוני - 1, עליון
חדשה עובדת — 1.

ועדת הבחירות המרכזית כבל ח0*(

^^ ^
בענויי - $, א^^ נ13

(להצגת, הבכורה

הקומדיה .ארבעת הגדילים" מאת גיירני
רולאנד שייכת לסוג המחזות, אשר בהט
האוילות והזיוף שבמעשי־אנוש משמשים
נושא לחיצי־הביקורת, המוותרת, תוך בדי
צחוק, על כל פתוס או הטפה. ובאמרי
"ויתור תוך כדי צחוק", הלי כבל אמלתי
מה מהו כאן נשק הביקולת — ההומול ו
אך לא ההומור הסלחני, אלא הנוקב ותר
דל, המשווה לבקירת הריפות ומגביר את

השפעתה.
הקומדיה .ארבעת הגדולים" מעבירה לפ-
נינו, תוך כדי הדגשה משעשעת' את כוחות
היצר הפעוטים שבאדם ,את קטבות־המיהין
האנו'כיית שלו, בקיצור, את כ,ל הפרשה
של "אדם קרוב לעצמו", אשר גם בפוליטי־
קה הגבוהה וגם, אולי במידה פחותה, בחיי
הפרט הרגילים, אוהבת להתכסות במסות
של נמוסים מקובלים ואידיאולוגיות מזיר
פות. פר, ושם משולבת בקומדיה, כמעט
בדרך בלתי מורגשת, גט המחשבה התמי-
מה : והרי הכל יכול מיה להיות לגמרי אח*
רתנ "בל הקיבות היו יכולות להיות מל-
אות מזון, כל המוחות בעלי רעיונות יפים,

כל הלבבות שופעי־אהבד,"-
המעלה היתירה של המחזה הוא בפשטות
העלילה. המחבל משתמש לעתים קלובות
— לא מתוך דלות אמצעים, חלילה —
בטכניקה הידועה של מחזה־שעשועים' אך
אצלו היא יוצרת רקע מצוין בשביל הדיא-
לוג המבריק והשנון- כן אין הדמויות שב־
מחזה בנויות בהינת או צל או אור. להי-
פר, הנה, למשל, ארבעת הנהגים שבמחזה,
בחורים תאבי-חייט, אשר דט חי נוזל
בעורקיהם. הלהוטים כולם אחרי אשה אחת,
מול ארבעת, אדוניהם — הפ הם "אלבעת
הגדולים" — הלהוטים כל אחד לכבוש את
העולם. אך אשה זו קיא מסתורית ובלתי
מוכרת, ודומה בזאת לכדוד־האדץ עצמו,
שעליו נלחמים ,,אלב9ת הגדולים" בנש?

ב.אח?' הערב)
חד, כשהלהיטות בלכד אינה מספיקה עוד.
לעומת אשת מסתורית זו עוטרת דמות
נשית זכה, אשר בהשפעתה הסמלית מאפ-
שרת לנו לקוות, כי אולח־חייט 8שוט,
בליא וטהיל סוף־כל־טוף יקבל שוב עדי־
0ות בחיינו. . , .. —
הדמות הנאה ביותר במחזה ה־א של זקן
יהודי, אשל הגולל מטרידו מ"טולךת"
ל"מולדת'', המזווג בלותו מולשת מחכמת
שלמה עם סנה יפה של פילוסופית־חייט
מנסיונו הוא, והמביא מזיגה זו לבטוי בצר

רה רבת־הומור המצוינת ביותר.
אנו רואים, איפוא, את נושא הקוטדיו!
שהוא רציני לטדי' את העלילה המותחת וגם
משעשעת, את הדיאלוג הטעמי?, אך בלי

העמדת פנים של רצינות־יתר.
חומר זה קובע את כיוון הביטוי, שהוא.1
לחשל ממערכת כלים אלה סגנון הצגה,
אשל באמצעית הריתמוס והלוח הקולקטי*
בי של המשתק ימסול את המיוחל שבקו־
מדיד, זו. זה יסתיחס ביחוד ליצירת דמויי־
תיהם של ארבעת הנהגים, כלומר "ארבעת
הקטנים" — ומי שילאה בהם דוקא את
,,אלבעת הגדולים" לא יטעה כלל! שתי
הקבוצות בנות הארבעה דומות 8מנם בל-
היטות, אך שונות מאד זו מזו גנושא
שאיפתן. בעוד שאצל "ארבעת הקטנים*
אי־כיבוש היצר בפני פיתויי האשד. החסודה
הוא אנושי עד מאוד, הרי השאיפה והלהט
של "ארבעת הגדולים* נוגעים מעמקי
נפש שונים בתכלית. זוהי תאוות־השלטון'
יצר האימפריאליזם, השאיפה להגמוניה על

העולם כולו! דבר וחוק מלחלות אנושי.
כדרך זו אנו רואים מבעד לדמיון הסמ-
/מהי לי גרידא משחו מהרעיון היסודי של ך
זה, דה"נו: את הגמיהד- לחבדמ אנושית
צודקת' המבוססת על יסודות סוציאליים

נאמנים.
§. לוגה

ארבעת הגדולים" ל


