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 שיעשה האיש מקום, מכל בקרבי״. חדש
 יהיה לו, צריכה שהשעה מה את חת ללא

חיי וכולנו האומה, של האמיתי גיבורה
 שלפי הזה, לאיש הדרך את לסלול בים

 הרושם לי יש אותו. רואה איני שעה
המצי את רואים חשובים אנשים שכמה

 מעיזים אינם ועדייו שהיא, כמות אות
עליה. לדבר

 נקודת האם כוכר, פרופסור •
מו או פוליטית הוא שלך המוצא
? סרית

 הנכון בין עיקרית הבחנה מבחין אינני
פו מבחינה הנכון לבין מוסרית מבחינה
 לפעמים יכול מוסרי בלתי מעשה ליטית.
 לדורות, לא אבל לשעה, תועלת להביא
 של היסודית השקפתם לדור. לא אפילו
 פוליטית־ריאלית היתד, ישראל נביאי

 תבוסנים. היו לא הם מובהקת. במידה
 פוליטיקה בין סתירה אין דבר של בסופו

 מוסרית. פוליטיקה לבין לאמיתה ריאלית
 השעה תועלת על ויתור דורשת זו עתים
בעתיד. הקיום למען

 הנהו, מכקש, שאתה הדבר •
?רוחנית התחדשות איפוא,
 יועיל. לא בלבד פוליטי מעשה צדקת.

 עליו, שרמזתי החדש הכיוון יבוא אם ברם,
יש הרוח. חיי על שישפיע כורחו בעל

 הלב התחדשות ודאי הדדית. השפעה כאן
המכריע. הגורם היא

 חת־ עיקר לדעתך יהיה מה •
זו? חריטות
ומו רוחנית בירידה עכשיו אנו שרויים

 עלינו מתייאש. אינני אבל איומה. סרית
 האוני־ אל לנו, המייוחדת האמת אל לחזור

 על-ידי גם המחוייב הלאומי, ברסאליזם
 היתד, זו שלנו. הגיאופוליטית הסיטואציה

 הראויה הציונות של תוכניתה ומעולם מאז
 פירושו לאומי אוניבדסאליזם ציון. לשם

 מימוש לשם לאומה, מוצק יסוד להבטיח
 לקיים ואין אמיתית, אנושות בהקמת חלקה

ציו היינו השלום. בדרך אלא כזו משימה
 מעולם זה דבר להוציא שרצינו לפי נים

 לחזור המעשה. לעולם ולהכניסו הדיבור
להי פירושו הלאומי, האוניברסאליזם אל

 שערי את לפנינו שפתחו בקלקלות לחם
הלאומנות.

 שמדינת אומר היית כלום •
ש חלום אותו הגשמת היא ישראל
? שנה חמישים לפני חלמת

בעצ ראינו לא מעולם ושכמותי אני
 אלא עצמה, בפני מטרד, הלאומית מאות
בל ד,תחיה את להגשים שאי-אפשר בסיס
 שהות לנו שתינתן היתד, תיקוותנו עדיה.

 כדי אורגני, פיתוח היישוב את לפתח כדי
בריא. ופוליטי חברי גוף לעשותו

ץ אוכזבה זו תיקווה •
 הדבר יצא שלא על איש להאשים אין

 עמנו של הטראגית ההיסטוריה הפועל. אל
 ופורענויות גזירות של בענן עלינו באה

 פסיכולוגי לחץ נוצר דרכנו. את ושיבשה
 שלא לחץ ונידחים, עקורים המונים של

 בפניו, .לעמוד יכלו לא בלבד הציונים
 את ראו העולם ממדינאי כמה גם אלא

 קמה וכך ההיסטוריה. של כגזר־דינד, הדבר
 אז נעשו ואמנם השעה. כהכרח המדינה
 המידה, על יתר קדחתניים שהיו מעשים

העניין. על רעד, הביאו דעת ובלי

הת כוכר, פרופיסור חוגך, •
? כמינה אחרת למדינה כוון

 כל קודם לבנות רצו הציונים של רובם
 שעיקר אמרו החוג אנשי ואילו מדינה,

בהתפת רצו אלה אליה, נגיע איך הוא
מדי ותעלה תצמח שבסופה אורגנית, חות
 בד, התיכון. במזרח החיים למרכז שתהיה נה

הגנוזים היצירה כוחות את היהודים יגלו

 על תיבנה זו שיצירה קיווינו אף בהם.
 הדדי אמון ושל בכלל, אמונה של בסיס

בפרט.

 צורך שיש אומר היית כדום •
תרבותית? כמהפכה

 של שלאמיתו לדעת עלינו כל קודם
 חיה. מהותית תרבות עדיין לנו אין דבר
 אנשים לנו יש גדולה, מורשת לנו יש

 משוררים, סופרים, בכישרונות, מחוננים
 וגם ומחקר, אנשי־מדע הוגים, אמנים,
 יש מצויינים ותרבותיים חינוכיים מוסדות

 תר־ בעיקרה, במשמעותה תרבות אבל לנו,
 חייו תחומי בכל מובהק שרישומה יבות
לנו. אין העם, של

 וגדלה שהולכת סכור האינך •
חדשה? תרבות כארץ

תר ובייחוד הגדולות, התרבויות כל
 של מוחלט צו על בנויות המזרח, בויות
 שהרי יוון, של תרבותה אף ואמת. צדק

 הקטנה. באסיה כאן, נולד יוון של יסודר,
 ההכרה הוא כולו המזרח לכל משותף קו

 בני על וחובה בשמים, אמת סדר שיש
 אצל הדבר היה כך בארץ. להגשימו האדם

ימי בקדמות והפרסים וההודים הסינים
 להיות יכול הצדק עמנו. בקדמות וכך הם,

 אינו מקום מכל אבל לא, או מונותאיסטי
 מוחלט, צו הוא כן אם אלא אמת, של צדק

 זה בעניין דנתי החיים. אורח את הקובע
שנת ותרבות יןזדות בנאומי באריכות,

הרוח. במשבר בספרי פרסם

התחדשות לעורר הדרך מה •
בזו?
 יודע איש שאין וסבורני יודע, איני

 יכול גדול מיפנד, אבל מראש. דרך להתוות
האנו בתולדות כשתעיין עת. בכל לבוא
 לא שהבריות שעות שהיו תראה שות,
 כאילו באה והיא להתחדשות, כלל ציפו

 ופירש ההיסטוריון בא כן אחרי פתאום.
 אין אבל שפירש. כפי השתלשלותה את
 בידי שאין בהיסטוריה, גזר־דין שום לך

 מצפה כך משום ולשנותו. לקרעו האדם
יבוא. שבוא למיפנה לבי בכל תמיד אני

ם12 ל עז ה ה 2160 הז


