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פ יליטו ז·

הנוער  -אותו אל תבקשו נםוכורחרנ ,בי לא תםצאוהו ,ם eורתכר חיא
הניבה ולא ספררת הונוס ,ספרות הוקנה ולא ספורת העלרםים,
יאי j

ש ,צסח.

להבה,

הםווקקה,

:ר pים

חווים

שםתרך

דהועטn

עיניה

ונטרוי•זהר•

זוהי

קרבה

םתוך

עצם

אפיו

 c: ,, .ב·ג.ית" ,שלא ידעה נוער  cים•ה ,קרירות ,ח•.::זס הנו::עת

.

רעולםו הפניםי של הסרפד ה yברי• הוא לא חדל להתפעל ,אלא  wא•נר  cסרגל ,
להתפעל~ ,בו לא נתרוקן םרנש ,אלא שאינו ~ר•קבור לרנ, r,

)םםה(,

זררהי חכםח,

שנם אחרי בל הםארועות הגדולים ,אשר הטילו  cערח אל חרך  nייבר בובשך ·

-,

.I

שלשים השנים האחרונות ואשר הכריחו את ה  Hרסה לכקש לה דרכים .{nןסים

·,

עצםרחן ל~• יצירות !כ,אר:.ברנ ה ,' lן---:א :/• iלחםה וה•,ן•:ןלרס  1ם ,הוא לא

ו•~ם\ס חדשים  -הש1ג;;תד של רגע נפלא ז nעדיין אינו .ניכר בם1נררתנר לכל
•  •~ tןההוד הנורא י, ~tו :ואי  jאב• םדבר ל;• ההשפעה החיצונית ,הסצויח,נ  rרק

אןתה ח  nם  1םןת

שם~לו

''"

ה,ה

החשוכ,n

זו ארתה הזקנה

ניתזים עוד ל1כעםים שרידי

~ךג.
ר~~~ . .
מ .ן . . .

רp

סרפרת

'

.

~• ל ~ם !', , t:lבכא j

צנ:י~ר לשנים ,כ ,אם נם רוחו היה ם?א

ת  t:יד ,ל;; הוכנת הראש הבאה ו:אליה ,על די· ~tת

הר::.לים ב::םלות

הסלכבת~ שכוכש ,היפה הצפינה בכ,זכיו הו:עט•  , t:וןהר נס סו  iחדו·~ו ,סוד זרותו

אחרים~ ,ני  t:.דכר על ההשפעה הםניםית ,היוצרת ,הנוסכת אל תוך הגערינים

כם  tררתנר החדשה.

ה  nדשי  cחוס  jחיזנ' כביר וה  tריה תוססת ורשנגה ,ארחה אל תכקשד כספרונתו,

כל תקוםה ספרותית ,ואת ארםרת בםרת

של 'צירות ,הנחרבות

דיtועה

בםםנר nם של תנאי ח'ים ידועים ,עקבות הביל שלה ביברים בה
.

,,,.

עד

העולם,

כי לא תםצארה ,השפעה

n • ,-

יוצרת

נור יכול לקלוט רק

להעריץ את העצם הםzי  tיע ולהחזיק לו

אורת ;ףלב,

הםסובל

טונה\' .ההערצה וה pידרוס באים רק

יש

םתוך רגשדח עםוק•ם ורחכ•ם ,םה•כן 'כאר אlכר.א ה:וןוצה רק'רו ' lלדור tDררחי,

אשר הסווכד העברי יודע לדבר את דבר ·.,רא רק סתרן םנחות וחניון קר ,כי

ספררתי ,שםיםיו לא ירע

לסם'רוח של יםי בינה ,כלרםר
דוכיארברנ בכבס
...

--

אם גם סתרך חיםה רחררן·אף ,יש אשר הוא שומן

ל ·:.:יםי עםידה,

לנו את כל

אםבם

םרר  nו

שדק הניבה הםדריקה כלבד היא םנn

חלקו ,לדור

את חוו הנוער ואת רטט העלר  cים ,ורק נחלים לוחשות .וסל יםי :סס,דה םפיצרח

על

זכנינו ,אכל לכ צעיר ,הבורק את אםרנתו רםבקש את אלהיר לןאר:ד של אטקת

םסביב לו חום נעים ו  tררש !
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ואש הנוער היא •;יקדה כלבר של וביארברג,

הרM

לא ידע את הקרע

הרוחני ,אשר החריב את ערלםם ל~· רוב סר1כריגו• נפשו חיתה צ ם א ה

השקםת-ערל , t::

וחכה ואבר·~,ת ,שיזtאנה את •ג,זרה

, .. ·- --

·-

-

.......

וחרםה סחרך סקור חוחםים

אכל

הרכ•  t:והאהבה הבדולח' ,זtה•ה םlככ'ם כעורק .,,ר1כיאוכרנ ידע לוחם ולאהוב,

לא קרועה ,הקרע הוא פריו לt,ז• חרםו-אםרבה  1ל~·  tקפרקים רחטרטים ,הםקריםים

םעtפים ולא

I

הוא אהב ~ת העם העברי וקניביו ער כדי הערצה

לעקור את הדבקות באיריאה ערד בראשית קליטתה בלב .הקרע הוא כפירה

בה'ר'ם הם שרטוט' האהבה

רםת•ארבים ,כפירה לם nצה ,זrאםנם אין נכחה להחניק את הרנוטות עד סרת,

ההשתת1כוח בנררלר י ttל הנרדף

אכל היא םצלי1כה

•ג,ויהם קיתון של

נאשר חרא

·~בשארך לבו

בכתביו ,הנה ונשוח

ברדף ,שהובער על•זרר

בם pוםרת

היה

וtרב'ם ,ם:ט'י'  , t:אוה •~.:כםעט היחידי •כסו:נרותגר שהרגשות חללו םלאר את כל

~דם

י·~רתר ועלו לtבדרנת אהבה רכה ר n.םלה גורלה ואםחית ,שאין כה אף םשהו

הולי•:,זרי אינה בםנחע ,רא • tלר אם חרא בודק וחרזו וכרוק אח הנושא האלהי

ט  jהבכ•נות הקולנ'ת רחםזרי1כה .זר חיתה

•זtםחםח

שלו וםחל,פ. ,בפשר של  tיארברנ לא חיתה אכולת ספקות עד כי' ב·זtלר  ,jאדרהב,

ההתלהבות והתרם שכה היא םתררםםת 'ב,ד ליופי לירי םסרבן ל. •~:,נפש כואבח,

כופר ,נשיםה דח•ח ורעדת לו ח ; rיד

כםעםקי בשםתר היו ח:ויים

צרכנים רטjכlכ'~. Hת ר  tיארנרנ לא

ה א י ' :tי ת

1

וקדוש .ואם

בנ ~ 1שר

.

1

ז•קי התלהבות

רשליםרתר הרוחנית של

וטל אסונה • 1tליםה ,ראם

'

אםבם

קולו 'שם~ כרעש רשאר , jהד• יש כרעש רשאר  jאלו  pר•אה לעררה הרבה •ותר
םםח שיש בהם םן היאוש והםר•רות. n ,לאן• שלו איבר זעקה של םובח•כפ•.י,,

םשירם שאפסו כל התקוות רכשםו כל

הדרכים ,אלא זוהי ועקה של

.בחפשה

ה ח  Iה

לו \ iרנשה דקה רפור'ה,

את םכארביה.

רכסה שנבדל פיארברג םשאר הסופרים הצע' 'lים בכ• דרור כ , nב ,,בזת '
בבדל סהם נם כשלירח.
אצלם שקט•נזכש;,

אוו:בץ

הקביעות זיכוך•הדעת  1הםזי'נ'ם את חבריו ,חרל,רn
ידוע ום'ן כטחרן נוקשה ,בטחון אכזרי ,שאין נכחו

אדם

לקבות את לכנר ,אכל הוא םס1כיק לחתור חתירות עסוקות םחחת ל nוכחותיבו

או eטיובי ,אבל אי  jזר ארחה הארפטיוב•רח הן~לה  1החרדה ,םרנח•הלב ,הערצםח

ןה יפה הוא ירחו ,,ם םצד צווחו חשל,םה,

דרכינו•

 -נתפשה ונםצא ,ככל

כעל-אסונה היה נם ה~נ.ינ כעל•כטחרן,

,,.
...

ולקצץ ב·~רשיהן.

כטחון אכזרי

אדרבה ,םעטים

כ' לא יתרת עםוק•עםרק כזכרוננר .ןםדח זר היא שחסרה לפיארברנ .חום נעוריו

הם הסופרים כתרכנר ,שצרת הארםה בנעה בלכם כםו ·~כנעה בלבו של lכ'ארכרנ

רהטםםרםבט הדתי •~לר הסיטו .את יצירתו

בלם' ההטפה רחרברבות n .שםר'ם

וובצעה ארחו םצע עםרק כל-כך ,עד שה•א נעשתה 'סרו סרסו לכל •ציוותיו וחנות

הם בוראי חח:סו העיקרי ככל חםיסח ,אולם תיין הםשוםר חשיבותו באח לו

רוחו .ואםרבה זו שהאםין נכחו הםכויע '  tל הטוב לא חיתה חלקית ,לא חיתה

 tיאוכרנ לא ידע סוד ן:ר ,חרא םרדנ לבר

אח עיבית רםסיחה את דעח;ר ::וכוגה ובן הםציארח והרע שכה.

סוברה כםסבות צרה של םצכ ןה אר אחר הברנע' ל•~צםו ולכשרו .היא ה'תה
'·

.·:- .

~..;:.,1,b!i

.

,,

7

רק םשעה שככר קפא על ·זםר'ר.

את כרסו סתרך כדי תסיסה,

וםחםת רה םרובה בה לעתים קורנות  pnצף

על .

•
העוקר• םוארכרנ נםצא חסוך בםצכ של התלהבות: ,זד שחרא ולשונו נה  tכים

ם  rווחנו ,עולה השאלה על לכבר :םה הם התנאים,

לפקעת של םאחום שא'ן לה  cוף,

זר' ·~כבם ה רכסה

ואין לחשוב את חםנוםוח הללו רק כתולדות של נשר·~ ואר•ג,ווח ,אלא

םקו'ח הארםי'ם רהסירחדים

חט  tרסית ,שחיתה םצריה בארחה שעה,

כלקר"ם יסוד"ם ,הקבועים וםחםיד'ם בעצם 'צירתר ,כל םה ש•צא םחחת עטו
'ש קצב וםדהl .כיארברנ חסר רוחםוס

הסנה

הרא בשעת שחרא פולט את הרגשותיו .ואף•על•  tי•:ן אל בחיה במחרים לחרציא

םשםט ,סרף•סרף הר• .םיארכרג אינו אלא סופר' שהחח'ל זררועתה ל כנוr,

לה רחוקה

היא

רםהו העסיס שהיניק את

םן ה'צירה

שדשיה 1

•I1

שטוף בלים םראכום של התלהבות כלחי פוסקת ,חסיד חרא טנדיש את הסאה וםה  t:ם

כםקצת אח חחו  ,!tגם ללב ולדפיקות''\

שהכשירו יצירה סקרריח

הא

את

1

ה 1סוד 1ח שנוסח

הב  tשית

לבניה

של ם .ו t .יארבונ חי~ח

.ם ש כי לי י ת שכר .הנחת זו נראה בסקירה ראשונ;ו כםרוכרכת םעיpוה.

הא כיצד ~ צעיר

I

שםים•ו רא ראה בררם חי' iםםאוררח זוואה•ל /אבר םכקשים

חיבלו .רהבם שהספיק ככר להתורת את הדרך שירן בה ,עדיי  jלא עלה כ•דר

להוציא סקהל ה~:שכילים ,ובכל ןאת ,כך הוא חדנו• סערת בדולה ~ר טועים

לעברה לארכה ולרחבה ,ראיז להחליט בוראות ,הא•ן היה הראtב.,..שתדר לסתרם

כחשבנו ,שבכר בא הק' j

כחון' ספרירחבר .רואי וב הרא

את חכרררת רהשוחין שהיו בtנגש' Cלר כדרכו ומכשילים ארחו ,ןו וערד אחרת•

הם ר ח ק ,לםשל ,כ•ן השקפת עולםו של י·  ,.בדרדרן רבין השקפת ,עולםר של

חי'כה לםץות את עוסק הדיןl ,כ'בר r:-,ן סו:רות•

חיסורי שכין

.

כברבע לפיארברנ אין הנקוות
חרא ,הםרשן ~ליו את העין

אם

רב

הרא נם

ה ה בר ל

הוא אינו םענין

חשק~וחיהם ,כשאבי לעצtבי ,סתקשה אבני םאד לז:צאר ולסםכר• בויבשך שלשים

:זל•פי םחותח חנלל•ח,

השנים האחרונות הז::פקנו להשם•ד

את ה"'בטלבו • nוהנעורת ,שםלאו את לב

האורבנית ,של יצירתו1 .כ ;או כר ג הוא  ~,ת הזם י· וכשאנו םםחכר•ם

דעות

רירחר חשרברת,

אוחכר בירחו על•פי

פרטי

בןררתר ,בחדושר רכםקרריותו,

רור  tרישםא •jואולם

לםםשרת
חםיהני,

ההשכלה

'ציותו

בםרצרםו חס  tרוחי ,השובה לנםוי

ר Hכריח,

הםשכ,ל ,רבםקרם j

הכנ:נר

וםחוסברת יותר םודרנירת

של הםרםרים האחרים בבי דורו,

אולם כסה שנונע רעי קו-בשארנו םה שחייבו ,שבי ע cרדי חvוך ,חםל nםn

הרו הופעת א'ש' tו'ו זו עצםה ,לכל םעוטן רטנרערתיהז של  1ןורותיה ,מערוות

בנד הבערות תפנ•מ•ת ,או ,יותר בכון ,הודאות שכל ו:ה שיש בםבים איבר אלא

ללםד על טיב

לכל םח שיש בתוץ-,שבי עםררי

שיםת•לב יררורשח עירן,
הקרקע רםחוח

לרצונם,

החםרים

רלםואה יצירתו

אחר
שםחם

םםרצופס

אלא

הםיטבים חסובהק'ם,

חכא'C

חורבנה ,חם הפרחים

שר lכ•ארברג,

כעורת ,והדרת כברר ער בו• ,,בטרל·חיש•
חתרך הללו של  nקר&נת ההשכלה ,של

ח  tרא•ם הנדלים בה

שצצה םאל'ה

חם ערז:דים ער היום הדה ,לפכים

בי • jלילה על שרה

 11ים  1הסער

<ב

רחםווכה• ,עד" Jבם pרובם

ראינו טסטרם-הםח כאסור אכילת קםכיוח
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ב ) lםח ,וכטםםום זה בלחםבר•

עכש'ו  Iסביון שהקטניות בכר הרתרר' או שבכלל

הםרשנ א,םור ככר נסחה ואיבנו עור ,הרי אדישותר של העם העברי לםותו
של צ'יר גורל ,לםשל ,בחוסנת

אח החצים היותר

לטםטרם הסח שא'ז כסרחו ואליו אבר םכורנ,ם

י·~רה ,טכ ע'ח ,אינם יכרל•ם' ם•זtרם שגם תם כעדכם את הישן

שלנר וכםרצם

התרצה ,היו םוכרחים לעכור תחלה ורך נכשנה של ההשכלה ןהראצירנאליזםוס
החרב ,הל~· ריצאו םחוך הככ•זtן חרוכי כגפים וסחוטי לחלוחית.

שכרבים .םאז ר;ר ע.תה נח nלפו אפרא רק הנושאים ,אכל

זניארברג

לא היה ם·:ניל:: ,שהניע חדר'\ להוביח את הישן' ,שלא יכרל

עוד להזין אח נפשו ,זנ~:ע פסיעה בדולה וםסח על ההשכלה .וכאסת ,ם•ארכרג

הםצכ האםתי ,א נשתנה בסאוםה.

יש ערד םרה אחת חשוכה ,הםסםכח את אפיה של

כםו ששםה נופר סעיר .עליה ,שלטון השכל שכה

ההשכלה ,והיא,

רהכטחון

עזב כסעט כלל אח ,ן•~:.יה

אלא •~הבין ,כי הגיעה ה·;עה ל הס ש' ך

בוטחת

את הדרך ,ונדבר דברים כוזרים  :ם-יארכרג ,צעיר םישראל חובש ביח·הםררש

החויו באחרו זםן

רא•:.:נ םרוברי ישראל ,כשעה שבקש לה· ~tתחרר סםרעקת סררי ח"ם שככר )rכיז:ו,

םכקצ ,nהחוכרת תםעש'ת של הסאה התשע-עשרה ,רבת התנלי'חכ בבל •ג,בפי

לא בם לתוך םקלטה של ההשכלה והחרבות תחםרית ,נחשול הקדיםר והטילר

הםרע השרבים ,חשכה לפנים באםת ,שכזםן םן הזםנים תניע עד לשםים ,תבלה

לתו  iזרסה השוטף cיל החחיה העברית .הוא םצא לפגיו אח הרעיר ., jןלאוםי

ואולם אחר•כך

העם העברי.

כ תו ב ו ח ה ם ע ש י ח .םדה אחרונה זר באה אלינו םן

לעיני כל את כםאה וסל השכינה היוצרת בכבודה ,בעצסה,
נהפכו הלבבות ונול היאוש כתוך הסחנה ש ,אלו ששם,

שהיא

רא

•

כל םכטחס

אחרים .עזב\ את הם  tריס ,שנראו להם •~ת'קים וכטל,ס ,רהחליונר אותם כספרים

כתרבות זר כלכר• םוף•םוף הר ברר להם ,שהכצחרנות איכם םורש,ם את םצודחס

אחרים ,שבראו להם חדש,ם וסענ"נים ,וכתום nם חשכו ,שאם יכניס'\ אתם את

רק ·~ליטה

קרנ:נ·.סיהם החושים לתוך הרחוב היהודי ,יביאו הללו אח הגארלה_ .פיארברנ

שםעל אילן התרבות הסושיח הח nילר

ברח ספני צ ל ה ם ו ח' ,זtעלה טחון הםפו'ם ,ולא ספב ,ה ש ע ס ו ם 'זtבהם.

נושרים עליו ,באה 'ר\ח הסתיו ונשאה את העלים החורים והנרקבים לרחוב היהודי

~· .צ ס ם .םהלך םסעוחיהם של כל

אלא על החוסר כלבד ,אבל על תוך•תרנם של "י'"  tיש
םעםח .ורו pא כיסי השלכת ,כשעה
r

אח

כנ;צם התפתחותו רחרוחו האי·זtית בשקפה לו ::חון שחרורו של

להם

עבי  jאלא את ה ח ' י ם
וכשיצא ,לא חפש
•1
ז

רה pיםה שם רעש ושארן רב .נדרלת nשל החוכרת הםע:י'ח שםשה בסשך זסן

םווכר,בו שכחקר פה האחור בה היה :

רב םצע ורחבי יחידי לכל הםובדרת שלרב ,רבם אלה הסרע,סים בקולם ל~• תחית

םהשכלה ר nב,ה כתחרםי הל ארס ירח .לפי אוברג חיתה קזכ~צח הדרך•

לכבר ררנשרתיבר והחחרשרח דרחנר כpרכבו ,נם הם סב י בי ם רק ע ל•lנ י שכלם
.
' t,
1
ל
נרד ערכן ונח הח'י  tהצפונים נתחיה וכהתחדשות הל.ו ,לחשי :.ארח  tהשנה

תסדר• :.:בכבס ישר אל הםשעול•ם הםוכילים לשחרור הלאוםי.

]דi:י'~•~j

}-

I

'"

יציאה םכית,הםדרי~ :רחביה כהשכלת ,יציאת

וכבות•

אי·חםשכיליות שב  tיארברג היא רק קו שלילי ,כלוםר באפי'\ לא בת,םף

,?,:-:;~.~~i.~~~,.;;:~. ~ .

א,ןה עצם חרש ,אלא שחרא חסר אוחר .רכבל זאת דרקא ה,א נרםח לחולדתן,

הלארסי חוה נרם כהכרח לכפירה כח•ים ככלל .רארלם • cארכוג ,ששםר ,כסר

ו א ה כ ת•

ואנכי•

או ,ר nו בכרן להשחםררחן של שת ,כקורות חשוכות  :ה א ם ר כ ה

הn

י  ,ם.

שחי םגרלרח טובות אלה ,,ןשה ,,ה

ל,

 ,, nקבועות כל ,סיר כלבר רשזנרוחר פן  p.nלי~כה" ,םן

שאוב לר על כל םררך כף וגלו .כשאבר
םתוך

קוראים

ובכ,ת אנ, n ,ר

ר•זtת,הן

בגף ,שעל  Dי חשכי ה•שר א•ן כל •כולת לחםיעם םן חמסלה ,בא שאו•:ררוח

חסר

האונים,

לר,

היאוש

את נחכיר

אנו םרנישים

העצב הגורל חשררו בחם ,סתחת לחוברת החיים הצכוררח כהם,

חתעררורת כעיסה ,כאלו :י סנחם כצרה חיתה סלטפת

את נם~

 n,חתוו , nחםניעים עד כרי שאיוכה לנ pםה,

היא

םצריה

איור

הרערעה,

כיחסו אל ח,שן אין לא הלעג הסיסו חס,ר nר לרכים םסרiכר,ג ',ולא
·באף

•,חרסא•::

כבנוי

לככר

את

אםובת אכרת•ר

כשנ  pnל

כםכשרל•ם

ה pכתרר

;,בלכ

רבי t:

שבאםונתו רורםםהו טסז:ר לחם ,וכ.ם כשעה

שהםרצא

לא

כ ם צ י אר תו של הםוצא לא ה•ה םםדםק אף רגע אחד,
:לבר את החכה ל. nם•• הוא לא התנענע עליהם,

ה•ה

ראםרכה זר

הנענועים

האדם שנידון

לחיי נו•רדת נורלם•ת H•t ,רכונ א ה כ את הח••ם בםוב;ם הפשוט,
כסובבם הרוחב•

וחו:רפשם,

האדם

בע•ב•ר

אינו

!תתה

הם הדםיובות, ,

הםשת•קים לםחצה ובאדז j::זנ• pט•ב• א  r.התאוות חםרערות כלב
םםכ

בראה

הרע,

רכיךר-
הערםרסירת

םםרפויבר ,רגם לא הה~ור ותיפרי הלנכדויםי ,הנאים סתרך נענועים על עכר וחרק

והאכורירת ,אפשר' ' ~t-רוקא הוא הי nצריך להבות םחשכוח בונות רםכבידות נאוה

"''" ישוב גורר ער העולם .יחסר של  tיארכרנ לעברנו הוא יחס ישר ,חי
רםל~ חכה ,חרא םאםין בכל לבר בנח הפורח ,כיכולת ובזכות הקיום שכן•

כלכר• םח שידוע לבו ול ,,,ח הaכרטיים םע•ד~· ,דרכו לא ח•תה סרנה כוששנים·

החת pדםרת

הוא איבר וראה לםכיר חוסות עתיקות ,החרצרת בפני

ואשר אנו

חינים אם לפרצן אר לדלג עליתן ,צריך רק לברר דר;.ג כטרחה \' ל ה ם ש י ד את
הםחשכה ,ל~ להפסיק אלא ללכת ה  ',א ה,

אםרנח וו גווה אחריה את

אהבת

הוא םכל רד•1כות ·,חרפות ,םח  cור וםכארכ•ם .וינבל ואת ,יצאד

וראו כסה חום

וחבה א;ן ק•ן הצ•ף '.גל :ל האנשים•:.:-: ,א הכ•א ארחם לעולם כ•צ•ררתיו,
)סרף יברא(,

הלאה.

הח'ים ,שלטון השכל ,שtנרש את

םםשלחד על םtנורחכ~ הביא בהכרח לידי סצב רוח של חתעל  tרח וספח-נפש,
על  ' Dםחלך םחשכריריו של וסלזםרן זה הניע הנום העברי לידי נקודת םשבר,
שאין סרצ  Hםםבו .אין נו הוכחה הגיונית ,שיש בידה לתת לנר

את

הכוגח J'l

חב~תקרות ,אסר אבר תרלום כס  tעו זה אר  Hחר ,לא תכןכבח ,חי  11רש

•
'

.
.

,-י';

-~;~~.Jt;.,
~;_,_\~,.~·;:!:--~l:if\,

.•~, r,:\.,. .: ,· ,

..,ד ,. . ~·~•"':.1.:.·~.:::·i~:.1-

w
_.'.

י';.,;.

t . • ,.

..:.......... .,~....: ,:__. -.·.i. ·-·-··· ~- -

-~~~l~,--t:.ד~li~i

•

פיליזפון.
ש,

אחר-כך

םצא

חשב שהוא

ת•ה ברור לו~• ,דרכים א'נ Jנסללות

סתוון

לשאלת

לעח•עחח

"לאן• וז ?

בנחה י 1tל םוכרו , nשכל הלברכ שכה .חם

הכוtז·ה .,,,ה'lכה רהח:.יר  jהקל ,,,ש,הר )כתב• וכ•ארברנ עםוד  (,82ם,כ ,,חדשות .

צם•n

:,ולוח ל ה כ כ ש רק -•,,לע כווכר•ם ח ל'; ,ים ,ל ו חם .ם ,והנח ,הםכ•ע את
 cעוכרח קרב הללו ,לא יה•ה ,חהג•ר iהקל זח•שר• ,הו:בוכת  tק בוכת לחם חרבה

.

~דג.
פ~~ר . .
מ .ז . . .

.

רםנוחה צ·;,ל  t:רת הנחרות .חרא זר•ך לנגרע סתרך מעסק• הלב ,הרגשרח•ו ,סז:ים
אר ,;-צר•ך לצאת

)םסה(.

.
---

םזרi',

.

הא•בםט•כקט,ם האנרש"ם ה•וחר • • tם כ  ...ב~:, pש החר  tש,

האהבה לחיים רחכ•ם ,תחקרה לענודה חושה רזכרר•ה רחשא•פה הנו,לה לככוש

ר

•ג,רד  tעם אח חטקרם הראוי ל ,כחברה רנעםים" )שם,

(.ף,ם)

',

-....

שלש אלח ·,א••הםשכ•ל,רח ,האםובה ואהכח ה nס ,,הן שבעשר ,סרר
ז

וכסקרם
11
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:

••• חרא 'דע םכ:ר כי יש "םrנוי השכלה" ,אשר

אחרים,

כחור ים

לםקרר•רח ,של lכ'ארברג .הוא עצסר הרג•ש ,שאחר ה,א ,לא ,~,ד •חר הםוםר,ם

רא  tיקורםים קו,א,ם כהם~ ,נם הוא נםה  tע  cים אחדות לקורא כחם .אבל יא

בנ• דורו ורב .,,הוא לא בכבם לדום ה  tcררתי ונצטרף ,,.לא םן ה'זtעה הראשונה

רוח,

והאם

כספרים האלו עליו לכקש פתרון שאלות ,,זאד~ר העם ז האם כספרים

האלה

נבול_ ובוכרש הים.ו .ת•כף םן השעה הראשונה בלחם נו .הוא כרחב :
• • • • :דתו•:ם הא,םלל הדה ו:רגיש אח א  :rר  nוייאדואח ע j :כעין .הוא
חם כ ב ,ם
ק,רא עתה את הםוכר•ם ,..

ל עצם ם

,וכ cרוח חדשה",

l

א:ל

' Hכו םוצא וכח כל חרוש~ ,ין וכח כל ,ד ו ס ל 'ל ה )ההטזגםה

ה~א

•(.לש

םצא :חם םאדסה ,םלבד םל•צות ר•קרח על דברי

הםככאים על השםש ,האביב ,הק'' tיביא ח'ים
כלבו להבקיע נ,י;ד החושך

•,ללכת הלאה.

הכל

יוערת

לעסו ? ••.

א 'ש .צ כ א

אבל

הוא גםר

ה נהו

ו על ,ר

ל ה לח םי" ,ם(,81 ).:

חnולח םד• הרגישו כאב ה,א ספר  tר רםתאכח ולוכ• השחנ,ת הכאב כ  jשונים

הסופר חעבוי ,אם א•כו רוצה לז"ף את :,ח rםו  ,ח'יכ לה•זת א•ש•ח•ל ,

חם nהםר  tרר וחאנח ,nח ,,ס ם ו  ,ח • ה  nד ש היי ה ז א ח ח  ,א ה 1כ ר c
וח~נחה של הםאה  nט• ,כםר eיח  pכלה רהחס,,ר  nה•ו
,

זrחרבר על 'ובו .השירה העברית א•נה ךש,-יח' לש•ר על השםש רעל האביב,

ו ר

ח ) 1י 1כ ר ר

'י

ו ה

לאן ?

"

כ ח ח

לאן ?

ש ל

לאן "!?

,ם,

ח ר ש ך ,רבו',

האנשים ,שהם סלחה ושסנה של האןםה,

א' j

לה :רשות לקםרד  z:ן הצד

ולהשתעשע כעביכי רערת•ררח בשעה שקירם •,של העם םרטל
כראש ולכנדי:ב דרך חושה זוהי תעודתה ש:י הם  tדרת העבריח,

בפככח.
אולם,

לצאת
םאינ

,

...
',.

;~~:.
<·'

~-

. . . ;.(::

~,.

,םצא עזו הםלחםה ונסה בחסם אח בשקנ ? ,על :.ז'  Hלה ו ,חש'כ ,נ Hlרנרנ שת,

תשובר  ,nאחת שליל'ח וחשביה ,, nביח ,ראש'ח בל ,על,בר לעקרו םן השורש

סוף•סרף עצם ררכבר

את הםחשהנ ,שיש יברלח לצבור אנרגיה הבאה tרן החוץ ,רק לא םן החוץ,

דו'

כיחסר של 'כ H lרברנ אל  nחר' jיש הרבה םן הונחר ,הםנ\ע עד ,,כ קנאותן ל:.ז•

חורר ה'שן ,החבול חרא ר pוה ,שאבותיו של ם,ארברנ העםירו כסקרם

ספרותנו,

לו ארח

שהוא רצח

ה'א  H'Mהס•בחוה הנפשית .של פיארכרנ ·~צםר,

כסרבן בעכו נם

הבא  it:החוץ אח הישן שככר נס ל ,, n,רםיארברג כקש לםצרא א'~ה תרנן ואיור
צריך

נםח חרש ובפלח

 nת,כ: ,,

אח

עוו

חםלח  cה

כאםת,

' Mחה םואה התרהבות H ,םרבח ,אהבת חיים ועוו םלחםח,
~

הרא דח כתרן ס  tררתבו

אפ•ז.:ו,

החרשה,

ולא  cHרר בוא  :rנם כשחרב חרה ה•תה םרכחח על צוארס ,אלה
ש,דער לסכ jאח נפשם  pn ,,ר•כ אח בל הםוכ והםבוח כשביל

הם

להנi

העם דלהבט•ח את ח'יו• רוח גברות זה חוילה לבו להוב•חר • ררג,יו החרשה

שהוא הצעיר

עכו•

'-..

.III
נפשו היפה

אבש•ם
על • pי~ם

הי,,, n

שנח ז

.

ע,ל  \oס'ם ,שום הגזע הטהור של יזררוח  pדרםים בייי כעורקיו,

_הללו ,,ה לרחםים אנ•וים בעל ,בבררה וכעלי בטחון ,שלא 'וער ככ פשרות
יציררת,ו.

ה.כ

ל

•

של פיארנו:.
L.

.

חוה 'א רב חרא,

םוסחקוכח כםו
שבעה

סתרן עיפי••tכרחו בכל
L
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הירושה הס  tררת•ח שהשאיר לבר ,הסרח ,שחרא הרכה בל כך

לשברH Hותו,

לא צר•בה ·ל  n,,nחדשה םע•קרה ,ת ב  , cם י ב ו יהיו ~ nרים ,אורם הרצון,

ק  tר את תייר הקצרים.

הםזפיל ארחנו לחרך סעו הםלחםה ,זו):ו לחשאר אוחר הרצון הלא,ם ,העת,p,
ש1ב.שם צררה ולבש צ'\ן  , •.שעתים בחבשם בחסונת חוכר שי  n,,בן א,ש גרש.
חלב ,עתים· החכרץ רהצטסצם כקםיעות_ של  ,,שסעיה  .rהם pרבו~ .וכשאבו,

'צ'רתו .ואח ח~א כ•ותר שירה ם  tשטה ,אווירית ,שעדיין לא םצאה אח םדרוה

הז:ודשים ,באבר לידי הוכחה,

שחקםיע

חדלn

לפער.ל אח פעולותיה בחתאםה

הקבוע,

כחכיו א•נם אפוא התג שסותה

לפ•כן אי•א  tשר לקברט ככזפ nה.םנ את ערכו

 cnלאה של

ירכלn

ה אם נ·ר ת • הםםסי,
הי?חכלוvר.

רפע• cם

לפר pים חרא םפת'ע ארחנו נדקרת הרגשתו וערםp
חרא סרבה דרבים שלא לצורן כלל• םה שאפשר לה:.יד בכזס nח חרא,

ל~בא•ם וסדרי החיים שאנו בחרב'ם :תם ,בד'ן לידיר'םח חא הקלף ,אכל תא

שפיארברג היה כעל נפש פירtב'ת ם  cרוחנ ראשונה .רל Mצ•רו•ר וסוברר•ו כשהם

אב ,צר,כים לצאת םכיחו של  ,. .שסעיה לא

כחם םפורש .ארב

 .· ='-של:ןכ:,זה הקדושה בקח אתנו.

·; : : ,ריקים ,ובפים. -1לא חםר'  sאון ואכולי•'אוש ,כצאתנו םב•תר אנו צויכ'ם לחרניוr
... _,
.
...... ~,. -

.

;נ•~~•:

בחרבה

אל .עב~ סלע' חלם'ש ,ם pרם שם 'דרכנו ו• nפכר וכדווח ,בפשר של פ•ארןבנ

חצבוםרת והדלוח ,שםרא•הן חבלת בהה כםואה פני הםח ,הנם םת'ם

'_•.......·;<-

ארתח

כחון םרנוח

של

הדר

לס1כרג מאת חדור שקרם לבו ,רכאן םתנליח הערבתו ח~קרריי :לדרר ההוא,
םער nהוא ל nש,ב ,שארתם האנש,ם ~עיי ה  tארת הארוכות וה ". tרערת ר nל• nים

·,:

סינתזה

 -הם;ין ; לא ובטוח הצרח ,אלא ללכת ח ל  Hח,

::עין ובכר חרא בהשת  tכו על lכנ' כצח חבורת ; אנו ס'ם'ר חסואבים ורםר

צררה סחרדשים , n,ם ,,והחשובה השביח

•

בנו דוח גבורה. ,שבוס pבחן לבו,
הרH

שאבר אנש.,צבא חבבר רשעל'נר

לחלחם•,

·,

C

•·.

••-

.לעצ  t:ם הם הםעידים על וה.
vרפם'ם את פירט בוט~:חו סתרך

הםשררר שבו לא הובלט

חחונJיר,n

וט nרח'חו

את

פב•ם•רחו

וסח,ך

נט'חר הגדולה להביען ולע•~:וח את הב,,ן פה ללב .ר  r:שום שא,ן כאן

אלא

ער:tכ•לאn,

שירה

ל  tנינו

ום  tשטה ,אשתדל רק לנבוע כחלק הנ  tש ,שכיצ,רותיר

גבררי~ח'·'ם ,,,סל םל nםה םנעוריהם,

חק!נו'ן לא נשאר אלא הבצנ כל.•• ,:

סכל• להניא ב nשכר  jאת ח  tניםות והסדקים םצר הצורח והלבוש הס  tרוחי,
חנה ואיכר ,םה הם

של ם•ארכרג,

רא•כך,

היסודות הע•קריים,

שםה t:

ר~קז:ה עצםות· הםיוחרה

:יהסצע הפם•נרל,נ ,שלו והלן  sהרוח ' ltלו

חרשים

חוב

על•נו להסתכל

אם בגלוי אר כסתר,

את חםרי האכחרח

זד 1

רובם הם טפוס ,ה~ור ה,שן

קנינ'הם רם  tנ•ם את םקוםס.

בו רםצ,ד,ס שר;,ם.

םןםבט

והונע

-

1

כשהם צורו•ם את

זה םצו• כס  tררתנו,

~,,,

'

השחר :ות והנדרלרת  1השקועות עסוק בחוריהן הנן כנחל• אש* .כשח  tני הקן.
 cקשיב לשיחת אכיר ררי שםע,ה,

אוחר ,,

שםעיה,

שםשינ :פח,

 /1שהאבות

הרכה כופרים נגעו

טרברחים לתת אח בניהם לי שקאלעםי רשהםשבילים  z:וכרחים לקורא מוברים

וה  t:חנ~

כי נם

ואולם הס כולם השתדלו להרא~ת את הק  tארן

חיצרנ·םי ,הןא םרניש סחרך ובריחם שאיכם סוכנים לו כל

צרכם,

חשררר,ם שם; ,םלנרחו ל~• הישן .ציוריהם הנם ככ , nכת בוצת ,ששםים םתחת

/וילד כעריסה צריך להתאבק ,צריך להלחם: ,דו' עד בצח להלחם ,הרי ,עד נצח

לנ• nרו הגוסס לםען דעת ,אם היא זעה עד 1',או לא ,םה שאין כן ם•ארברנ.

~'::ו ",ק=~ :ה'אנרןת ,שהאם םס  tרת לנבוח בםכ•נה וו ,םטפלרח בנערים בכרדום

הד1נ,קךת האחרונות,

,םוםיף עוד

ראשו סוטל על חןה אנות•ר הקר רםופנ אל חיכו א

i

הוא קלט אל חונו אח ה  tר  tור

שכתרך קהל שחוח ועצוב ב  tש זה •::ודרת איור בחלה

החן:tכם

האחרון שלפני יצ•את נ~ F

חלב.

•• וחנםיםה איבנה סרח ,זו היא אםנם התאבקות אחרונה

כלי כל תר nל ,nאכל םiבעם~ ' iהח"ם היא באה  ...כשאבר קוראים אח סםרר,

••

פ•ארברנ ,אב ·,חשים,
רא•םה נוראה,

ואנשי םלחםה ,וכשהילד הםגם:ו :לחצאיך ב  tטר לחרך םטתו

הר H

להגרת כ אהב ה ננו;ר הבכור הזה ששו שרה עם ה"םם ןיוכל לר  H ,aכ'ו של
נחסן סשתרל להנחיל לכבד רק חרבה אחת -החרבה לה•רת • Hש·צכא ,לפי רעתו
ןחו הם  tתח הכלל• ,שםכשי.רהר לרשת את םחו:rר • nר ולהםציייכן הלאה ,ט p•:ב..

שסרוץ חזם הח• טר"  jמשסיע בחון

םעין ןך שתוקפת את הכרות בשעה

עהםרכה

טועת

ועדיין

השרםר,

זה היהודי ה  tשדט ,, ,נ;;ל הכת  tים הרחבות,

ה  tב•ם הנסים,

האורך והעבה" הבהר "נבור םנכורי החיים*~ נאו  tן אינסטינקטיבי ובלחי

רחרםר•הםעם ,שראר כהם אחרים םסרפרינר ,אף לא ארתה השלוח הפאטויארכאל,ת

אםצעי  /Jנל nם כעד נפשו םל nםה קשה וככרחי• רא  tילו חפני_ הpםן ,ש,הווך ~. . .
ברד כךםו הל•ל נח עולם הנרר  , hה  r:לא שר'ם וררחרח ,סכשפים .רצןעניiנ·:~ ... ,

אשר םצאו כהס םופר,ם אחרים ,לפב•נר

צועד הוא צעד'.ם בדולים ,סרסר נפשו לכל םי שחפץ ~,•,ןהו האכש•ם הללו_;~:: ·,

אין אחרת לסלא את םקוםה.

~'•:

הםרח  tים כחללו של ;:ןרלם זה,

ל •::,שום תקלה א' j

לברא

נטרוביא ;

ש:זןת

על אויביך" t .ארתיו של ,,שסעיה הםקוכל ארוכות ר  tרוערת חן  1אכל ,העיכים

_וםקרר•ח

בטפן~ ,,אין

חתםיםה של סלאכי שוח שנווקנר

... :;_.

גדול .הכעור והחולין

שבחי'ם םטש'טשים ובטלי  t:כששום סרנים

ט~רר, i

כספרותבו• וםשרם  :rנל הרננה ,אם רק נקלטה יפה r: ,רנרחה לעשות נם ~•רות

כיצירותיו של פיארכרנ ולראות~ םח הם הטפרס,ם ,ש.רווידה הרכבן חרשה

-י ~•; ן;_.

רבת!:יםה זו~ שת  tס םיאר:רנ אח 'הווי דור הישן ,טסון םארר םוכרר  nי

חירום שאני ,ס  tוריו של , tארברנ•אינם אלא פרשה זר של 'כ ,תצא לכלחטה

שברשאים בקרכם,

ו,

שגברוב שםוש כשחקה חרכם רנאנרר  tם

I

אבו םרצאים

לא

את

הבערות

-,,

C

:}%נ;!~;,

~ i~:~:

;~:·~:~~-..

•
אינם לא םונ .. ,לב ולא  eרא'~םרכו,

יטיר  nםרוםקוח ונולנלרח וצרצרת,

ואם בצבור בםעוכוח'הם חלי-תלים

סר שי'" כיח  sהקבווח עולה

כשט םעליהם םחוך הערי  nפנים של שקר•ן,

 r:י,

םש; . ,אל

לכורע אבר צרי•::ם לג:נ'הם,

כי

חלליהם חללי םל nםה הם,

ר nו r

םוה ,הנה ארחו רקברן•הzבו  nםורנש רק על שרה הםל  z:nז :ב•ן;..ות

םלחםה .בשעת שלום הרי הם רוסים בבל ,נם בסנרערתיהם רבם ביחררנרחיהם,

לשאר האדם .האב א•נר כרעם חםיר,

האם איבה כריה םורהםה כל 'םיה ונם

בארחה נצה ה,ג''נ::ה ער הכרכים רוםה האם לשאר האםהות שכעולם.
'"!:

סת~ך : tה' ,,האתן לך

ראוחר ריאםר בם nכםנם ,ציפה ,חני לי

..

'

עיף• ·,רהםבנים שבחרו יש שהם םרו:פים ארון רסנים לחי ,ויש ש,הם םלב'ש-ים
אח הילרים ,ורכסים כנריהם היטב

דאיות יחם נסלא ש ,חכה

וםעט  tים

כםט  tחר n

חשאית וצבועה זס\ור בי j

עכרח אח צראריהם*,

האברח רה_;בים .ולםן,

אנ•ן וסל חסני ,איברנ אליקרם ,אבי הבכור ש.כחורף* ,כםה דאבה רבםה •י:::חר
אב רםרכשים בכל nהלרכרח•ר,

נשעה -:הוא םרביל

אח כרנ אל ר' שםעיה

·:הנבקובל על םב nלר  tארחר םם nלח ה  tחר שתקו:תהר ,חרא 1בשיח לו את כל לבו:

'.

. • • • .ונ.בר םונישים" כי ה;ןרלם הןה לא לבר הוא ערר ,החיים לא שלנו
.

·  _~-הבוכים,

ריקn

והנה ערםררת

~:·· ,~.:~~-
;. r

ןיי"_

הפסיקים

הח , jשסתרכם ורקם ם'ארכרנ אח ר•לונר ו  tוושר על פני הנצה רהח;'ם חחלבא'ם
·ז:כחרכה ,צריך  ':1הת'חר ם ::הpובין הקטן הזה כרגעי ד::סה רלהקש'ב לכיסים ,
בספורת
הוכ'ם הרר-,:ו•ם סכין שרור nיר ,ריר דע אב' ,שכםםררחנר:, ,ר,,n
הז'רנוביח ,נםצא  cרנ יורע של םדפרים:• ,גם הם נסכר קסם על העירה שכתחום
רח:סכת הח'ים שבה.
~ !~ 1.

אח החיים

אבל

וב הוא

םה

•

•

-

ההבדל שבינם רב' ' t jאוכונ .חם

הללר ,ולולא יראתי • rt.םא 'ש ה  tוזה כוכו',

שהם ~םר את הח'ים חללו ב כ י כ ה ר כ ,

ה'"חי ארסו,

ע ח .רא,ל' t ,ארכרנ לא ה ש ח ר ל

אח הקר'ם ' Mב , D'lהם ,הםוונו'ם האחרים ,רביחרו

רנל•נר בנצה ער
הע•ו

עצםם ,בחרו"

ארחי :על ורו~רתיר רירציאכ• fבן ההםש ר'עםירבי ·ג.ל

בדn--

7

אינם ם  tפ•קים לבאר בואר' את א· rtו אני סבקז:י להגיד• כד' לח  tום את חרט'

זו וככצחה ,אף-על·פי-אר

איי'

דוקא טחםת זה

 -שהם

יח•;ים ,ונרשו רזנררשים .םם':כה זרl ,ליארכונ א'נר םאםין בחיים חללו ר' Mבר ·.
סברר jלעשרתם קרל:נום וסם•

ק'ם זםחםיר  ,אכל בחור יח'ר

להם ולא עז:ם םערלם ,פה אחיה

ווכח אסרח t ,ח אסבול,

.

-~:נ: ~--=~~.

שאני סרצ'א סחרך ס.וכוl ,,כ'ארבונ

l\ Dבוי הספרות הז'רנוכ'ח ,באר "ל•רי 'פר' םכירן שבעיקר הם םאםינ'ם בגלות

·  .... :הםוב nnבימ הרחוב ,אחרי כן הלככר סם'עה אחר פםיעה הלוך וב pש םםי:ר,n
t
.
~ .. -נורות .עז רnלרקי אכן .פעם בםע ? 1:ה ,ה לי א כי לס עכו ,כי לקח א.רחי
· f,- ~ ;:iiעל .ורועותיו וישאב• םםםוה ל~סלה ר •:,בראנו אל ,הםקרכ-• .•,

\;:~:,~;.

ולב' ארסו •,ל

שקט•.:י

כל עיקר להכל'tפ רלהםצ•א

הם_ ,הכל בשנתה בסרוברתירנן

~בי ה  tםיק את שיחות ,כי ראה

סעדנ' סלך,

אן צררת נ ' tזtי אחן לן•.

אבל נרול'ם

הם  d:הרחםים ,ה·ז:רכני  t:כלב אשה ארםללה וז :
• •  , ,אסי הניחה אח כלי הלבן סיריה ןח•~חה  MHראשה וחבט ב  tני
סברריל ה'שן .א ,, nכן לחצה את אחותי שרה'קה אל לכה ר nnל לםונו :
•
לסבי 'םים וכיס ,רכ'tב םאר .....

הרבי שבחרו ,ארחה הםפלצח שי םrכורחנר ,נם הוא ,בערר רבע 'חבוםרניס
אררnח הערב ,הנני ח  tץ לישר  , jאני

שהיא כועסת ,רביזtה,ל,,ם סצ'ק'ם לה היא םוכליטת שלא סדעת נם אלה

לא התכחש

כאשר  cבור כל
.

~ ;~--

..........
•-.. , ,
,

!·il{::·l~_:

•
חםרן חנשםח האלח ,העולר!י סחרך

חארובוn

חושכים ופח אקרה

כאשו קרר

חאוםל,ים ח nם.

 .שהםרםר החרטבטטי הידוע בארבארי ה,א ,אבל הםרםר

חורפי שנעי'וח הםר  tוים האחרים הר Hאר ורםאבט' אר אקןרטוי ,םנדלי
סע.ביו את קורבו דון יעררח רשדוח כרסםח םוכינח ל~; כפרי חוnרלים ואגב
Hרוח Hהוא םשחעשע ובחנת לאור החםה ,בעיני פרץ ב הונכח הע".וה לאבדה
ל

"

שיש לו רק ערך ונילרםוםי ואל הסצי Mוח עצםה אין לר

שי'כרn

#םםי~ חםער פה סרווח העבר,

 lt'Hרואה את בררת השכח ,כשהם םשתק  tים

רתכן םוםו תבהו הנדדו ,וםם' Mדעחר בכובה שםאן~ר ,ל'ד חווי חקארםאטים

כלל .

נב'ח,

את

האדם

ש'ציור

חהרטנ:::וט• כשהוא נטול סרסרו ישנה שג' Hה שאין לה כוכרח ,ל ,נם 'ה'
יז-:םתבנדים אנחנו לסוסו נבלל ,םכל·םקרם אין לכו שרם ישית להתעלם םן
הגרום ה .רחב• הןה ולהכחיש את השפעתו על ם;סלוי האיש רםחשברחיו,
רדרקא כה",,לםת•י•ין דר נכ  rלר רבכשל•ם רוב ססםריבר ,לסורח
~

הדיוק החיצרבי

,

שבתארו' הטבהנים וסדרי החיים חסר כ•צירותיח  cהובצע הם ר ס ו' הם '~' tצ

'רוו בוםםוררתיר רםובשטוס בלי חסלה את האורות העלובים הטובלים בגלי ר~ )לא הס כ ה ; הספציפי ,כנון הנחת תrבלין ,לב,שת טו'ת וטבילה בסקרה( של
,, nכםל .ם•אוברנ_ איבר םר nיק כל•כך אח ערותו ,הוא וראה את כל הכעור היהודי כא·:.ר חרא 'הודי• אצל 1ניארכרג ,לחיסך ,םפותחת כקודה דר כםדה
וחאוכ  cשבחיים חללו ,אבו כלבו ערה הרגשה אחח 'החסרת לזרותו-האהבה ~ורכה ,ט,, eם• הם םו nר•ו :ר;יניים םרדדיס ,הנהונים על פחרח סשוה פורטה,

ח tב.ב ע י n

ועולם ישן וח ,שחרא נם העולם שלו ,ולחחלוכרת'ר ,שהן תהלוכותיו .

חרא םםםו :

ואף•על•ם'•כן אינם שקעו'ם כפר pםטיא רסחר•וםכו עד לםעל nםנשםחם ,יש
שלנר של ולםן בלחץ כחובר~ ,א םשוס שא'ן לו כסף ההרצאות  ,,בזכוע אל

•••• ר Hב' ח  tני

 nMב n

וב  Hד לעוברו אן ב-,חדר" על חם  tסל אצל

'

חחלרן ולחבים  nnרצה ; אחבחי rנאד להביט על הקצף רהאב:;-.נע.גרח

הערלים

כמני

האנשים

עי:י וכבי  Hנם' חווכש ברות על'הם הםטו ;

,11 .נרם•ם הנלnםים ככל כחם עם r

אהבת'

והכ•ט

יוקי  nאככים וגז ,,חעצ'ם

י Hכח לםםלרnי,

ה1נ, 1רים

אנה

'

חי nרן nסרור רובזסרנn
עד ברי שרי~ן•נ cש .ער חםרםו היחרד ,וברר רהח\כחו בםפרוחכר די וחרחר,
 Mלא שםווב סאון ורעש נשבח העיקר ,םרםר  nי nדר nכעשה םחקר םaכשופ
חרא

קצת ;

שח·· 1םםבחנים חיצוניים ,הםבד'לים עולם זה טדרלרת ,יש
שליםה רםוסוירת גדולה ,שחן הםפיחיזכ ח Hחרונים וסל

הזסקםח•ערלם

כאן

 pדלו:כררה

שנים ראשו אלחים כבירים הררידרה ארצח וםםררה לםשםוn
כאן גרעינים של דעות וחרג שוח ,םרין שר ה nםדונ nיםורי היחדרn

נח

אל1נ,

לעם ישראל' יש
עצםה עם

ערביה חםרםריים ,חשרםכים אח שלtכתם על הנפש העברית נם שלא םרעחה

וםן חיחרוים  nענוובים חלדו .חרא בא אל היחדר , nיחזכ של םר1כוובר אל
אר שחרא קשה עד כדי נסרח או

ה  .vובי" ,אלא םשום ~אין לו אל ם ' לבםרע .ככחבי lניארבונ אבר םונ'שים,

שהוא רן

ושלא כוצרנח ,ו' שםעיח ,אבי כחס  ,, , jשלםה

השםש;

םהחעםקרת יררעה גם םדוח ועיקרים רוחניים ,שעוותם

 -לכולם יש חרץ

תם

םעוכירים

אח

קירםם ואח חייהם.

· רםחון בו זה ובתנלה לנר  Dוצר  tר

חס  lורת'
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כ&ונ'ם
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חדי  tוח ,מקור 'צ'רחו הוא ה,כ רחרנשוח'ר,

םרlכנח םחוך היהדות רהיהרד'ם שעבור

ואח

וסתרן

ה ע D'D
ה'הררח

ה• nרנ•

ה
שL
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רהיחור'ם

ה'א
,

 nעת'ד'tכ

לבוא ,םן הראשונ'ם ירשה יצירתו של ' tארברנ אח הד נ ל וו::ן האחרונים .
היא

םקבלn

אח ח ב ש ק .בזלגו עברנו

פיארברנ ,וארלם אנו ח'ינר

בהרל'D

אח

בקורח הםשבר

נםצא

וטבה

ח::א

וחטפנו על 'סין -ועל שםאל סכל

,,,כ רבזסצסארבגו לא נשבר כשארבו תועים ואובדים לאין םםלח לפנינו רלא'J
איהים בלבבנו .חרא ,כשהנ'ו לםרשת דרכים ,חרב"~ בסוכו ש.לשבח

הםאררה ולינוק אח •::בח אי א  tשו ואסור  ..אולם

טרם

אל

ידעו

א'ורחי הדרן חםרבילה אל הנארלח ,לא רן םםקוםר' ולא סר חצרה,

נחו לריק בררני שוא .
םלארח  nר ל ות וחתחתים ,חרא נשאר בחרן

בחרן

בכרנח,
ררא כלה

עםר,

בבן '

וסה ש'כול לה'רח חםרו:נר ה•ג,בר' בחקר~חכר הנרכ. nח ,הרא ואח

 nםרםר

אח

העבר' נראית ' Hש•צבא; ה•רצא ברא'ז tהעם,

דוםבר ,שנדי לסםן את .םיאוברנ ולהבדיל ,םאחרים אוכשר

 -וראו  :איננו .עודי ...

נדבורר של ביאו'יק, ,ה'ה א י :ז•

לחוסחםש

חיה '

lכ'ארכרנ לH

סופר םתחיל• ,זtכתב שבעה נ'ר'ר' Dחסרי שלםות וונרי כרסו ובםחל .pהר Hח•ה
א ' H •::, ,ש כעסיו ,בשעה •ז,tאחו'ם אינ Qאלא סרוכןום

כלנד.

רבםה

כסה

'צירות יפרח ררנרח=ערן יצרה סlכווחנו בשלש'ם ה~נים חאהורנות , ,ראף•על-
 tי•נ iקרביו רק וה ,שהשא ,,לבו הצעיר םזררא nיל ,םעםירר בקרן.זרית ם'רחדח.
הדק ,חוח,

א'ן

כא  jסוחפת ב•~סה אחרת ,כאן דר  tק לכ אחר D ,ה ,בקרבי}

ש:ירח בשול ,הרובצת על'ן עד כדי סחבק ,כ' אם חי'ם התרסם' . Dתוך

בד,

הצללים עםר רחבה רקוח .וכרבות היםיס בא רעיון הגאולה הלאוסי והראה לו

גדולם ושבשובם ,םה 'ש הונזסוח ,רצון ,שאיפה ,תום ,אהבה רעלרם'ם .אל נבקש
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חקו:::ר,

אח הדרך,

שילך בה ,ואר

נשא את ר::.ליו וילך הלאה,

קריםה

1

כלרסר

םדרחה •

חשכוברn

הדשא ה' M

רכים ,נשתרע על םצע

הדח,

חכבלtכ

םב'ן
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הכרם  tת את ואשח רו.ב.סבםח םכוכר וק:ח ,בטח ארון להסית חס:טין ,חכ Hםרתך
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נפי םלע,ם וחרקים רקרוכ'ם ,זרוק אח  pצוכר ,,,לע נברח רכחל'ף חכ.
חרא

םרוכר נזול ולא כעל כשרון גוזל.
םיאררבנ איכר לא
,,.
ם  tרותית ,הסעודות את .םקרנו~בר סצד חרושה וםצד העלרםים

 -הו • eג,ה

נאנסי .טבת ,א'

 Mםיר.

התוססים

ב pרבה .רעוד  :פ'ארכרנ הוא כרלר שלנר ; םן החוץ לא  pכל כלרם .בן םרציא

לע~ים "'יד עתיק רשכע•יםים· םסרן לשרשיו דווים רכים ,ש• ·=-בכחם לחדש
~ת האילן טלר ולרשת ובקרם .,ראם ורד דה נקטף באבר ערד טרם חם  t:יק לחת

פרחים רוכיררח ,חערד החי רב' שהיה צפרן כקובר כבר הס  tיק להנלרח,
" אוכזסרl l' ,כ'ארברכ הר  Hח cםל הםוכשtכ n . ,םםםן לבר נקוים ערפליים ם nשצריך
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