
הלאומי״: הנוער ו״חזית ״סולם״ מייסד

והנוח״ היאור גדות
¥ הציונית בתנועה בלתי-תלויה

 בשנת .מבצעים. גופים בעלת תנועה כן.
צעי אלף 40 של פלישה יאיר תיכנן 1938
 בכוח הארץ לכיבוש מפולין יהודיים רים

בהס בליתי־תלויד, תוכנית היתד. זו הנשק.
ה את המחסל בן־גוריון׳ הציונית. תדרות
שגי עושה עצמאית, כתנועה הציונית תנועה

ש גוף מחסל הוא זה ידי על כי גדולה, אה
הממשלה. בהתחייבויות תלוי אינו

פו בראשיתה היתד. הציונית התנועה
 לפרה אותה הפכו וגרוריה מפא״י ליטית•

פוליטי. וכוח רצון חסרת חולבת,
 להימנע לד מיעצים ידידיה האין

 מטעמים לפחות כאלה, מהכרזות
¥ טפסיפיים

מט את מטשטש שזה מפני ראשית, לא.
 שזה מפני שנית, והנוער. העם בנפש רתנו

 וזה שלישית׳ העולם. בעיני אותנו מחליש
הצ לא והרמאות ההסתננות דרך העיקר,

 אותנו דנים ממילא האויבים בעבר. גם ליחה
להיות. חייבים שאנו מה לפי

* ¥ *

החיים״ יסוד היא ״הדת
ה להיות צריך מה אלדד, הד״ר

 שאתה התנועה של הרעיוני בסיס
 בכלל תהיה האם עליה¥ מדבר

¥ ציונית
 שמתנגד מי כל גם התגוון. ציונות המושג

 כן על ציוני. לעצמו קורא למדינה כיום
 העם החזרת שהיא המטרה, את להגדיר יש

 והחייאת ההיסטוריים לגבולות כולו היהודי
ש בתורה הפועלים ותרבותה, ישראל רוח

ובעל־פה. בכתב
ד תנועה בן, אם זאת, תהיה

¥ תית
 אצלנו בו שמשתמשים כפי ״דת״, המושג

המקו ישראל תרבות את הולם איננו כיום,
 שם מאירופה, אלינו שבא מושג זהו רית.

 מופיעה כן על ואומה. מדינה דת, הופרדו
בלע או אתו לחיות שיש כתואר הדתיות

 בלתי־דתי, או דתי צרפתי להיות יכול דיו.
אתאיסטי. או פרוטסטנטי קאתולי,

 ועם ישראל לאומיות עם צמחה ישראל דת
 ישראל דת הפרדה. ללא ישראל, ממלכתיות

 אורח של אלא אמונה, של עניו רק לא היא
ל הביטוי זה בעינינו, כולם. החיים ומבנה
ביותר. ההומאנית תרבות

 בארץ גם לדעתך דרושה האם
 הדברים להגשמת חדשה תנועה
¥ האלה

כל הנוער על שנמאסו בארץ סימנים יש

 יחם יש ה״אידיאולוגיות״. וכל המפלגות
לכולן. ציני

 כאן, לנו שקם הנוער של הטיפוס אולם
 אמנם הוא תקוות, הרבה כך כל בו שתלינו

 הגופני, במובנה פהגלותיות לגמרי משוחרר
 במובן הגלותיות מן השתחרר לא הוא אך

ה ולמצעים לעסקנים משועבד הוא הנפשי.
מה אין כן על שלשום. מתמול מפלגתיים

הנוער. בין פכנים
 זעיר־בורג־ הם ממפ״ם הפסבדו־מהפכנים

סוכ הם ממק״י המהפכנים קיבוציים. נים
 פה שעשו אלה מימין, המהפכנים זרים. נים
 הפכו הזר, השלטון גירוש של המהפכה את

 לא אבל לאומית, ליברלית למפלגה להיות
 חרות של אידיאלים הערצת מתוך מהפכנית,

'ו טובים שהם פורמלית, ודמוקרטיה הפרט
 כאנגליה כתיקונה, אומה בשביל אולי יפים

 חיים של בעיה אינה שבעיתן בשבדיה, או
ומוות.

* * *

שעות״ 24 תוך ,,מהפכה
לדע כארץ, דרוש משטר איזה

¥ תוכניתך להגשמת תך,
 מן גם נובע הוא אידיאל איננו משטר
בהם. נתון שעם התנאים מן וגם הצרכים

בש לנו דרוש משטר איזה : היא השאלה
 איזה ולא המסויימת, המטרה להגשמת זו עה

 שדרוש לקבוע יש כן על הנעים. הוא משטר
 לאינטרסים משועבד חמור, משטר־חירום לנו

האומה. של העליונים
¥ דיקטטורה

 קשורה גם היא ולרוב זרה, מילה זוהי
 בה. להשתמש רוצה אינני אישי. כדיקטטור

 מוסוליני, סטאלין, דבר. אומרת היא אין
 אך דיקטטורים, היו אלה כל טיטו, פירון,

 ושרשים אחר משטר היה מהם אחד לכל
הקובע. הוא התוכן אחרים.

שקר, הוא דימוקרטיה אצלנו שנקרא מה
מ כמה של שלטון זהו שלמעשה מפני גם

 אלפי כמה כתפי על היושבים עסקנים, אות
ל ביחס העם את שואלים אין איטרסנטים.

היסוד. שאלות
 עונה העם היה הא'ם נשאל, אילו

לך¥ הרצויה התשובה את
 נותן היה העם נשאל שאילו בטחון אין

 זו, מבחינה באמת. הנכונה התשובה את
 התמצאות המתמצאת אומה עדיין לנו אין

 ממלכ־ חיים מח׳וסר פשוט נכונה, פוליטית
רבות. שנים של תים

ב שהעם גם מוכיח באירופה שאירע מה
דוג־ הבריא. האינסטינקט את איבד המוניו

אריה בנו עם בדירתו אלדד ד״ר
ברוח גלותיים אן בגוף, בריאים הצברים

 ספונטאניות כיום אין בארץ כאן אחרת מה
 שערוריות על בזעם להגיב ובנוער בעם

 שהעם מוכיח זה מוסריות. או פוליטיות
 מצילים הילד, את כמו החולה, ואת חולה,

פיו. את לשאול מבלי גם
אם רוצה, היית מי של בשלטון

♦ כן
 הדבר תוכן. על נדבר שמות. על נדבר לא

 המסגרות כל פיזור הוא הראשון ההכרחי
 במובן השחיתות שורש שהן המפלגתיות,

 הכלכלית, השחיתות רק לא ביותר, הרחב
 עם כן, על הפוליטית. השחיתות גם אלא

 שמגלים השחיתות, בגילוי שיש התועלת כל
 או המתנדבים, שורת או הזה העולם אותה

 כדי בלבד בהם אין רומק, כמו פרטיזן
עמו ששרשיו השחיתות, משטר את למוטט

מאד. קים
 לאומית, נוער תנועת קיימת היתד, אילו

 לבצע יכלו המשימה, את המבצע הכוח ועמה
 שפיכות ללא שעות 24 תוך המהפכה את

 שלנו הצבא ראשי שגם ההנחה מתוך דמים,
שי משוחדים ואינם המצב בחומרת מכירים

היסטו אחריות רובצת עליהם פוליטי. חוד
לפרוץ. העוז להם שאין אלא רית,

 הפיבה על מגיב העם היה איך
זה¥ מסוג

 מצד להתלהבות זוכה היתר, כזאת מהפכה
 שלא נסחפו, אשר רבים מצד אפילו העם, כל

 הטובים אפילו השחיתות. בזרם מרצונם,
 הזרם על להשתלט עוד בכוחם אין במפלגות

 ומשתעבדים. ראש מרכינים הם גם העכור,
הפרטיים. ההישגים את לסכן רוצים הם אין

אימ זו האם מלכות. על דברת
? מונרביה או פריה
הת היא אימפריה כי אי,מפריה, לא היא

 ואילו ארצו, לגבולות מחוץ עם של פשטותו
 בתוך העם של ריכוז היא ישראל מלכות

ל בא איננו מלכות המושג שלו. הגבולות
מלך. דווקא ציין

 העם שצדק שניהם הוכיחו ודויד שאול
 לכך. שהתנגד שמואל ולא מלך. בדרשו
 המלוכה את מאד מכבדים למשל, אצלנו,

 מלגלגים אך בחבש, הקיסר ואת באנגליה
 פעם שליגלגו כשם ממש יהודי, ״מלך״ על
 במושג פי^כן, על ואף יהודי״. ״צבא על

״מלך״. דווקא נאמר לא ״מלכות״
 מלבות המושג בא מה בן, אם
¥ לציין
המל הפוליטית עצמאותו את מציין הוא

 עצמיות העם. של הרוחנית עצמיותו ואת אה
מתר מוחלטת הסתגרות פירושה אין זאת,

ער של וסיגול ברירה אם כי העולם, בויות
 האומה, לרוח שבעולם חיוביים והישגים כים
 מוסקבה־ של תרבותי בליל כיום, כמו ולא

ברלין־הוליווד.
 חלום איננו תורה״ תצא ״מציון כי החלום

 של והחומר הרוח כוחות כל ריכוז שוא.
 הרוח בתחום גם נפלאות יחולל היהודי העם

 בית־המקדש בבנין גם דוגלים אנו והמוסר•
 העצמית לרוחנו וביטוי סמל זהו כי השלישי,

ולעוצמתנו.
¥ * ¥

ישראל״ תהיה,מדינת ״לא
ל פועל אתה מה אלדד, הד״ר

? ביום תובגיתך הגשמת
 עיקרי את המגשים כגוף לח״י פירוק מאז
 הבמה סולם, הירחון הוקם יאיר, של התחיה

 שבע זר, הקיימת אלה, לעיקרים הרעיונית
 סיסמתה אשר רעיונית, קבוצה זוהי שנים.

 בל־ גוף זהו ישראל. מלכות היא המרכזית
 חייב הוא כי אף המקובל, במובן תי־מפלגתי

לאומית. שחרור לתנועת גרעין לשמש
 שכרוזיה .הנער״, ״חזית מהי
¥ לאחרונה הופצו

חזית בשם נוער גרעיני הוקמו סולם ליד

 את לחנך זו בשעה שתפקידם הלאומי, הנער
הרעיון. את ולהפיץ אלה עקרונות לפי עצמם
כ״םולם״¥ תומך מי

 ואין גוף, שום על־ידי נתמך אינו סולם
יח באופן גדולה תפוצתו אולם מודעות. לו
 מבחינה כבדות במות בין הרגיל מן סי

ספרותית.
ה שהם קבועים, חותמים 650 יש לסולם

 חופשית, במכירה נמכרת דומה כמות בסיס.
 גדול חלק מאד. התפוצה עלתה ולאחרונה

ב אותם רוכשים שאנשים בכרכים, נכרך
שלמותם.

סכו התורמים ידידים ישנם כך על נוסף
 ובכתיבה, בעריכה העבודה כל שונים. מים

בהתנדבות. נעשית ובמינהלה, בהגהה
¥ הפעיל הגרעין מרובז איפה

 המנהל בירושלים. הן והמנה,לה המערכת
הראשו לח״י ממפקדי ד,נגבי, עמנואל הוא
 כהן. גאולה לח״י קריינית של בעלה נים,

 ייבין, ה. י. ד״ר הם הקבועים המשתתפים
כ״ץ. עמנואל הלר, פנחס

 כממשי- עצמכם את רואים ואתם
¥ יאיר של דרכו בי

שהח בזאת היתד, יאיר של המוקד נקודת
 ביותר האיומה השפל בשעת היהודי לעם זיר
 ראשון שיצא בזאת ההיסטורית, היוזמה את

 וגם הגנה למלחמת לא ממש. שחרור למלחמת
 למלחמת אם כי אקטיביסטיות, להגבות לא

שחרור.
היוז את שאיבדנו בזה הוא היום כשלוננו

 בנקודה והצבאית. הפוליטית ההיסטורית, מה
 אז. כמו דומה במצב שוב עומדים אנו זו

 את היהודי לעם יחזיר אשר כוח לקום חייב
 ההכרה יסוד על והצבאית, הפוליטית היוזמה

האפש של וגם ויעודנו, כוחנו' של העמוקה
 וגם כאן בנו גם הממשיות הפוליטיות רויות

 אלא אפשרי, רק זה אין כולו. היהודי בעם
הכרחי. גם

 או היום. כמו ישראל מדינת פה תהיה לא
 לא ושלום חס או ישראל, מלכות שתהיה

כלום.
* * *

מיד״ ״פלישה
 הפוליטי- המצב עד דעתך ומה
¥ האקטואלי צבאי

 הקיים עם וההשלמה ״השלום״ מדיניות
 פחת. פי לעברי ישראל את כמובן הביאה

 יום כל כי בדיוק היודעים בצמרת אלה
 קרבנות, באלפי לנו יעלה השהייה של נוסף

 ה־ מן לצאת עוד אחת דרך רק להם נותרה
 ירייה כל שעל אולטימטום, להגיש : מיצר
 הכוה ובהשמדת בפלישה נענה לגבול מעבר

ב להודיע יש כך על האויבים. של הצבאי
בעולם. הפירסום שופרות אלפי

 אלה על אך כמובן, נוספות, דרכים ישנם
עתון. דפי מעל לדבר אי־אפשר

7י5* הזה״ ״העולם


