
 החודשים הם היהודי העם של הארוכה כהיסטוריה מעטות . .
 כ־טצ ועתידו העם של קיומו על מכרעת כה השפעה להם שהיתה
האחרונים. הימים

 מלחמת בימי היהודית הפזורה ועל העברי העם על עברו לאלה דומים ימים
 האחרון המאורע הראשון. הציוני הקונגרס בימי הצלבנים׳ מסע בימי טיטוס׳

 לשלטון הגיע עת בדיוק׳ שנה 20 לפני קרה זה׳ לחודש להשוותו היה שאפשר
 מטרה כעל היהודי העם השמדת על שהכריז המטורף־למחצה׳ הדימגוג בגרמניה

 והונחתה היהודית הפזורה שליש הושמד זה ממאורע כתוצאה שליחותו. של עליונה
לעולם. ממנה תחלים שלא מכה עליה

 הרעיוו על העולמי הקומוניסטי המחנה של המלחמה .הכרזת .
 ארי זה כרגע יכול אינו איש אשר היסטורית, טוכדה היא הציוני
 כחייו מהפכני שינוי תחולל היא ממשמעותה. קטו חלק לתפוס

 להיסטוריד חדש כיוון תתן היא זה, כרגע החי יהודי כל של
רכים. דורות משך תורגש השפעתה היהודית.

 "הזה העולם רואה משתוללת׳ והיסטריה הדדית הסתה סוערים, רגשות של בים
 יחיד נסיון יעשה הוא הבאים בעמודים ההגיון. של הקר האיזמל את להפעיל כחובתו

 מן הנובעות כמעט האינסופיות הבעיות מבול את ראשון גתוח לנתח :במינו
 כלי־העבודה את אלא המוכן. מן פתרונות לא לקוראיו להגיש הגדול׳ המקנה

הנוקשה. בסלע עצמאית דרך לעצמם לחצוב כדי להם הדרושים האוביקטיביים

 דיון תוך במשותף, הזה העולם מערכת חברי כל ידי על הוכן דלהלן הניתוח
 הוא והעובדתי. ההיסטורי הרקע של מקיף מחקר תוך מתמידים, דעות וחילופי

 שהן בארץ המעטות הקבוצות אחת של הבלתי־משוחד שיקולה פרי את מהתה
 התכסיסיים לאינטרסים בשיקוליהן כפופות אינן במחשבתן, לחלוטין בלתי־תלויות

רעיונית. כת או מפלגה של

עצמך; את לשאלן חייב אתה אשר השאלות ואלה

 הקומוניזם? התנוון האם
 בעולם? האנטישמיות התנצח

שמד  היהודי? העם היו
ש מי  מפ*ם? את ייר

י ההפבה ד ת? מ אויב  ל
ישראל? תתגונן כיצד

 הכעיות אל זה כרגע דהתיחם מסוגל אתה אין אם
 שתתן כדי הדרושים וכצלילות-הדעת כקור-הרוח האלה

 עמך של כעית-הכעיות על מפוכחת תשוכה לעצמך
הצידה אותם הנח הכאים. העמודים את תקרא אל כחייך׳

 תשכך. הראשונה שהתרגשותך כרגע אליהם וחזור
 תסתפק אל העמודים, על עתה תעכור אם גם אולם

 ולכוון לעורר נועדו האלה הדפים חד-פעמית. כקריאה
יום־יומיים' כעכור שנית אותם קרא צלולה. מחשכה
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