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למ·ות .האוז.:חכל•זtללכאת-נחה-ובצדק-נחשבתהיאהריהעבריתהס!ברות
מעוףנחשמורגשתיטהאיז iל:;ינ •האומהבכ•,-וכוגל.שרחםכיהיזtפעתחמעוט

חיינושבתנאיאלא •הארצותשנ:להישראלי-םהח"'םמשתקפיםונחנלל-י~זtראלי,לאום'

ורןפ~ /צמצומהה•י:;פעתגםנ:גדרתזה 1רחנווז.:תוך / ::;;פל•דימב•אהשכחנסהנוכחים

המרוביםלמ!:'וסזתיהםןבוצריםים :zסת-ק .ומתחריםההול:יםהחייםאלה;;בעיחכורהביותר

 •רנ"ם :tרה•
בכלנהתכיםה•שראל"םהחי•םמעשיכי 1זזת :1קי ;:ן~~·מ iע'להעליםלנו jא'

של--החייםסע'זt'עלבכללהםפרזתשלה•זlפעתהכגכול,ית-הראיזzיבם•ועםמקרם

כרית, t(:די~רםפדזת jם jiiהנהמועטאותזואזב~לז ;'~וכרתבליזtונותהנתוב"ם :tהמקוטיייהאורגנים

 jחלשוגאותהאליווהמדברסביבתו' jבלשוה·וצאחז.:קדמי jחאורבאלהואגםמח~ברrיזנה

שלסיםס:תליםנבנהאינו jכנ'כלהריכי •זרכיזt·~הלהנזקקשהואוהטבעיתהפשוטה

םושטשעהבאותהלכנא.'לו.הנחוץזהופרוטרוט /iל!::נותואבניםמלכניםאלאבבת-אחת,

 •לחטמזםמוךפגעיוכארפזרחבחבידלו

שהםוב•זמקרוייםשהם jניוהרוחנייםהחז.::רייםח·יואתלוויוצרחדלךהעב··העם
כלעםונלחםיםנאבקיםשהם jוב'נדר:םומתםתח·ם cחפ•ז.:יישהם jבי ,בהקפהלקוחים

אפני-בלאתלהקיףונדי •עקלקלותבדרכיםוהולכיםומתפתל•םהמסתבכים /מכשוליםסיני

בדעה 1הנצרכתבשעה /מקוםבכלדלםיעלחזכםלחדור 1וייימוביי-הגוניםחשדניםהחיים

ישראלכללשלקורית :1רההמזסיסההלאומיתההשקפה jםהנובעת /כלליתאחתקבועה
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לות jכשיחות

רשומנחערדנצרךתקיפהמרםרתיזכרתרמלנדוהםגרלזתהס.בשיריםיתרכלמלנדהרי

הנעשםיהמעשיםלכלכלל• jגולתתננחרש·ש 'מעלהשרישל jעל·ומררו jסע'וומשפטי
 .שםזע•רשםזעירהמפוזריםברודיםאנשיםעלהשפעהםלבדוהר• ;השרביםלסקרםרתיהם

השפעהעודנצרכתרשלם'תקיףאחדלקהללהצטרףזמעוטםפזורם.םשרםיכוליםשא·נם
מגשיםושחראזן,סםםרזתרק jiרנזהחיאחך.במקרםהמרוכזיורעחרגעלועסוקהרחבה

 •זרכלליתלארסיתה·~קפה•טלתמציתהאתרהמעש"םהטבע"םח"רבמהלךידועהבמרה
' • 1 

בגבורותגםחעצמ•ת התיז:.:::אהיי:במקדםמתג·~םתזרח·~קפה jשא'עודכלאולם

 'חייםתפלתאלאהח"ם jמהנובעתלה•טקפת·נרי·ים jעדיילחחשנ•כרלהא•נההאפשריים'

נר:.ים'עליר~מכריז'ם 1הז.:מ•זtי jהכנ'הואא·הוכךרהוא·ל •באלעתידלפך,אי zז•

 ?קצתאהד jבאופנ·וםאתנוהחייםאדםלכנילחרכיההז.:רםריתהזכרתך,•א jרר,יכ

באוץ-ישראל.והה"ם ח\·;:-:-;,ך:.::-.אבהחיים :ח"םסינישניעלעכשרמרכבתהספיות
רה.התם··ה"חכא· •כערכוביאבסr.נרן,;-;וחללוחה"םמיני~זzני jעדיימשמשיםשעהלפיאסב.:ב

-השדודוהמצבאחר, כ::::::לאנו·~ואפים-ה:א •המפיסהצווחםאתערדקבלולא

 " i 1 1 , 1 /( ~ ;,..1ג i 1 • <\ ~ 1.1 ~ t 1 1 ... ..... :,,.) 11ו ~ '.בו • i.., 1-כ ~""דיייש"רך- '"ח-· . '"•ינא~·'"~חנו 1-1 '"נ ·-,ךי-בורר"'םאברשא•·משום

חלאדיטנרההשקפהבעלימ,ייחפ'ם ·:הומשום • rחחההדו,במצבחםוהח'ים ' j.נםיושלצרוח

 •:-:מצב-,·כת·םדףסוףאכל •חערלמותאלחבשב·

טכע"ם'רגדול·'"ק-קעיים z:ממ•לה·ותמתח·ל·ם :iיזzהכמהכלבארץ-ישראל.החיים
ל.--1' .....- ".\ייי!ן '"י· ...--יייי ....-ל· " "~יי- '" """יייי"" ~ "'י'" l"""י'יי .---ל'יייי ה,גו 1שתי-ייחיחהש,..,ה~ר ',ח __ 1.א '''ו ..ח תד.:. אב'-' ה,' ו'- 11גמ , ך.,',ם 1ם.נד

ל ". " ... ~" ~ ~."" .... ~"-- "~ ... "יייי·'-י " ... " ... "- "'י " ..L ""-ייייי- מהרוח.תש"שפעח 1את. ,, .....הק, . 1ו,ת ...וסצ.ה • 11דח 11י•ייחדתח l)Iםשפע"

נ'זtהםאלאם 11אנשעלוחל;-: cל·מעברבאה ·- ,צכוריייית-מםש"ת:םומה- ,דמםויםה

-זריאי'יו'"אנש•םאת ", .• י"-י'•שא:י·ה-"י=ייע'"ש·יע'י·ומ,- ל-· י•""ר'"ח ·~'לוי'"חח י ·- l-Jilי'יי li ll. 1-Ji-'יי" j -" 1:1-י- ., 1 ,..., 1 ....,, 1 '-יי'י"- •

להשפעהמקוםעורד•שהתל··~ו.ה·~עהלפ·חולהלא :iוא • ::tה'זtפעתתחדלבמוחבה

לחשתמ•זtהנוכלו,ידת rהםז:אמ-:רהספרותב:רינה ··,ד-·ארץ-ישראלעלהגולהשלרנח

 •להשפעתהכךאח,- :tסקו•האלא iלם·~בקרקע rחהייtתרשו,לטובתגופאזר:.חשםעד.

נגולה,העבריתחםפרות jכהשפעהולקבללהתמזגיותרהנוחיםהגולהבארצותהחיים

רגםחרהגם-מצומצמתכמדן, ,אמנם ,שעהלפ·-לחם tז" 'הצבוריתהחיזtפעח jבםוב

ניחםנוחנ"םאנו jכ / 1וד,תם/ח:א Hיטלעולמות '"נ!זי: ם"~ח:-:אנו t'יכשם Jאלאעת"ן.
והעת.דיההרהאל

סתםנניםהננומעשינוובכלכנר,זהאותנוז 1מלפפוהללוהמליםשת·-ועתידהרה

בחלפיםחםהנה 'כזהזהלגמריאותםמח·\·פ·םאנו jא'ראם 'האלחחסוש~יםשני jבי

 •ולרביעלשלישלםחצה' jבמתכרשלאאצלנו

 •הגרלתשלעתידהעםהגרלהשלההרהאתכללמקשריםאבר jא'דברשלבעיקרו

-עתד'-זרסלה-ישואל jאר'לקחהד"\י ,האריצ-ישראליתהתחיהכלכנרשנקבעהסירם

 •'סמששלשאלה jדידלגניא•נה-עתידהיפ·ם.ותקוותינוחלומותינו'פנ .rאתבהארותג
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זזחרית
--::ד::::::=-===:

ואשיפתההתפתוחת jחיזtכרעלהנזקף jנופבהום::ת ::>וח"מצבנולפיאותרמתאריםשאבר
לברומשמשתטוב·~כרלהאח·ת rלא.·אותנומבטלתזרמלהאלא ;להתקדכרתד.אדם

טוב'שכולו.·ום jמ'מלת-קםם•ם,זרה•-עתירלככנן.פצע·אתהמ·פאנפש•פ·רט jכעי

מזזדעתםאתלהם•חלהם ר,zז•::ארא•להםנה•ררתשעיניםואלהאורך:שכרלרידם

שההשפהע jכזמהגולהשלה·~ת·דאותועללחשובלהםנוחיותרהרי-האכזריתהטצ·אות

היוםם·םוירכלרםבו jשא'לגמר:אהד j:ו·קבלורחיינותבוא,כבוהרוחני"•.המרכז jםםשם'

גננו.מאה·•העומר iהעת'זהעלמלה•זz,ו: .ה·רםיוב.רות

ליח•לכנראתאנחנוומפניםקל.לרגעעליהםו::.:ותריםשעההייאנווכשםניח•ם

 ?דעתנותתקרראזוכ•-· /תוהךים: 21נבפינוך.נק·אתזרוהודח:·.הפנימילעולמנונtרלם,

הראויהוז·הרותשלהנכונההצורהאתיפהלהגדיר :~·~·דויוכ:הה·~וסקיםאלהכיורועלום

הדשהרצד-:הנפסלה'וגםבטשטשהה•שנההצורה ?נפ•זtלכלהשוהונרלהיותרצר•כה

העתידי t:אנ•כיזtב·לתארהאולי.הזנת•ך•;במאספירנוצ·תההולכתזון•הדרת • jעדייא•נן,

•זtאינה.•חדרתיוהמלה /ר~בריסהטענותלמרות •על-כל-פניםמקו~:כה jאילהרהאבל

ה•הדרת •להי-ם jעניולאנאהלש•חהחומרהםאלההר• ,הספרות jשלחמעל!נוםקת

הם 1רה•כ- 1ממשלחייםהקשורהזדאלאיהדותראיז 'ערטילא·תדאזלאכשתמאאינה

להיצלהואנחהכלאם .הםפ,ו.:- jנאנונח jבנ'וא·זהבחם~מטפלומ'הללו,הקש,·ים

 ?יק·~עיםשכריםהכליוזםשני

נוצרהםנ·מי' jלשנוי-ערנ'ו.תביעותאחרי /ה.-רחנייםבה··;ךהרבותהתסיסותאח·י

הואואך /אירופ'גברהחכרךשקבלזהאלאא•נומקולטרז~דם :אדםשלחדשההערנה

בדייה·אשודכהמלבדזו.רחשהלמוכרת •ורוחניתםע•זzיתחדשהקולטן,•הליצורזכל

למרדםנפגםוממילאבנערותםכלל•חכרךלהםלתתאבותיהם ,,שהשיגההיכולתנעליאלה

הקרוביםתורה•,תצאשמהם"העניים /העםבניאלהב•ך•נמצאת•זtאינחזכהומלכדהעבר•,

כשימצאו •נפ·~לכלהשרהדנואינהנכללהרי 'אחתרקמהאתרומרוקמיםהעםאל
כסהח"'י-ו.זאתו.כלליתד,ך,שכלר.בשבילנפשםאתו.מפקיריםצעיריםהעםסבבי

ואך /ומרוסקותרצוצותלנשמרתמדן,-נעשה·~גופםעד 1עליהםערב,-ןתהרפתקאות

 •בשלו>:לצאתזוכיםמחםמעטים

האבותואצ•ל•ו, jהחמר-החייםכו,·אי :זהבסדראלא ::>נ'אוחנוך-עם·עם rתדר,

אכל •הערכיזוכהתפתחותהשאיפהבעומקרקהואההבדלשרים. jע·כ'בעליהם-והבנים

 1להשפעהמקום jא'הרי /והבניםר,אבדת jב'ואציליו, jהחז.:ר jב'שוחצדשום jשא'במקום

אבירבמעשיאוחזהבזשאיזום ttמ•-לאהמרית • rורוחני, rחם,-י,ליורשהאפשרותואיז

מתיאשהאבהריכ·-לאררוחנ•ת ;הרובעלמשנההואמקומראתואףידן,ובמשלח

 ? rהחימזאלאמבפניםבאהשאינהזולהערכהטעםה :zרלגמד:הבזנתבגרלאכשעודנמכר

וירקםשלרובאלא 1יפהומוגדריםבורריםמושביםלז::ניםך,•ןוחוץ-אלחפנים

הזחזי jמדבריםמהכניסכםפררתברנזרו.יםח•ןנתחלה .משתקנויותרקלiכלווזהירותם
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קלותשיחרת
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רלאורםלר.חם•רנוטהה•תהשרעתו /ספרותנועלאחו-העם ל~·פתד 1השכה·אזrזעה

רראיםאנוותוצאתה /כמקומהשלאחיתהזוזה•רותאן jםתררנמיםדע•ונרתהכנסתאםילר

למזיךיםלעצמםכשהםהמתרר;םיםהרעיונותאתהשבלא"'העם iשאה jמכיועכשו.:כנר

וקבעהלן /אירופהאחת'זzפהלפחותחיןך·~·םהקוראיםעלסומןור,יה /לרמעיליםאלא

חחיrז •חח·ים jמהספרותלהרחקתגרםוכזר.•ך,וותשלמיוחדמדוראןהעבריתלפסרות

האירופייםר--ע·רנרתאתגםר.·הדותמלבדכק·בםוהכילוגורל.שנוינשתכרהריהענר"ם

העמדווד.י- jכ:~לז.י:ליכ· ;בספרותםל.דשתק~חייהםכ:לצריכ·םהיווממילא •הגדולים

הבאהספררתכ·נכונה+ורכזה·תך,לאחכיכלארגםאןמהתפתחותם.נמרכחבדרנאספורת>::

להפרדיאפשראיהריכי •םעיקראאמתיתאינההחייםשלאהדצדאןלהביעלכהחלה

כאלזכקשורצדכלהיין.מצדדיצדלכלמ·וחדמורדולקבוע /לחלקיםהאוםח·יתא

לכאורההסבוניםדבריםהואו:שקוראמסכן,רבמרחקלכאורההרחוקהשניחצראלנימים

יקבלומ•דאחר.לחלקהמכוניםדברים .םוצאהואלהםוסמוךשבצדםאלאאחד.לחלק

ונשעהזובשעהיהודימ·שראלאדם jאיהריכי •ונכונהחדשההארההראשונים.דדברים

הנהלהעםידחהעבריםאבותיויורשתאתיורשחראאהתוכעונהנעתאלאנכדי,א:חות

כלהאמנםנתקבלהלאהעםאחדשלזרהשק;::תו •וגדוליהםו.עמיםחכמילושמנה·לים

הספרותנצפםקהזהידיועלה·רםאףלהישהספרותעלידועהשהש;:עהאלא ,) 1רותנר ooנ

לםפררתנרוהאהבההרגשכלנד.ר.הגירזידיעלורקאןנווגזוחיולאלפנים •באיכותהגם
סרףסזףאך j jשנוי·ערב'בשעתםלזהשקיאומה /הצעיריםספיודבריםתביעותהמליטו

שלודלותוהרעיונותמעוטאתבזד.לבאר jא'וכלרםונשתתקו.הרגש'על jההגירגבר

 1הקוראים jנ'זרדעהנשתרשהשכנראלאערדולאעכשן.בספרותנוהפונליצים:כיהחלק

חרבהלגדלבעיקריכולהנזרספרות jא'כלל.ספררתאי;ונקרותיפהספרותמלנדכ·

ובורחיםרב jזםזך,במקרםלשהותאפשרראי 'לעיניםיותרסכאינחדגוניצבעכימוםירפ'

הדעתחנהזר,'מקוםלאדםנעיםשירתוםהומלבדריזzונים'הצכ·~יםדניםונחוץהוחצה.

הצבעיםכלתורתאתילמדלמעזהרבה'הרבהלשהותאדםצריךכאזכינתונת
 :טבעיתבהשתלשלותענשראליהשהגיעוזרלמסקנהאחתפם•עהומכאז •וחשדניםרתנים

הקרלטורה /רבגוניתהיאהכלליתחקרלטדרחלעיל.שחזכרנוד.אדם.שלזרהערכח'הדשה
ובעיקרגםאלא,בשחלמהאןמלמרתהיא jאי ;החיים jלבנינ:ל::תאימההכללית
 •להםאךזקוק·םשאנוודאיולהח·ותלחיותאיןעב•זzוללמודד.ב.א·םואבר •חיותלכיצד

המיודחהצב·~שלהסדרנואתהרביםו.צבעים jנ'נרג·שכלו>באליהם,נזדקקנרשכנר jזמניו

הרי 'זה jבחסרוסוףםוףנכירואם ?העבריתבםפררתאהד,במקוםהנמצאלונ.

הצבעיםכלבמערכתרלחרכינרממקומרחזהחאה:הצנעאתלהניאשצריךנותנתהדעת
כלאתלהניאועתרעלשיעלהאדםגםימצאכלוםאבל • 1 ~עושיםנאמתוכן ;הונים

 . 487-485זנם'ב"ה,כרך ."ח itt' 'ח"רחרחנה",.התקרמרתקלרזנרר 11הרשלמאמרןעיין ) 1
 •ישראלייםוקוראיםבעיקוםמכוניםלמשל,לרוסית,מעבריתהרכיםהתונדמים )~
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שחרית

;:נרזאלאבהשאיושלנרחדלההסוכה .אלהגדולחחי'ם jננימתוךחרביםהצבעים
 ,) 1 ?הזההבודדהצבענתרךהצבעיםאלחבלאתולהרכיב , Mאאזר
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 ?הצלהלידילהביאאפשראיך :תאמרואם

כמהוסברתתסטצואל •תחומיםתתחו::וואלהגדרותרע cלסהגדירואל :לוטיי:דיי~

למעטלבליוהעיקר ' ::tוטר.וריזכיםחייםובשטףנאצליםנרגשים 'נעליםוכרעיונותגדולות
שם:הח•יםזנסז.נום 'החייםשםהאורבטiכוםכי •חרוהותארבעמכלהאדריבסע :נאזר
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