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האחרונותבשנותיוהפטמן



הפזבמזיוסףשלחייופרסנת

ירסףראהבפרלין,גררדנה).גלילבילסק,(מחרזבריינסקקטנהבעייהר

שהיהמתתיהר,משהר'לאבירארר·ערלם, ) 1888 (תרמ"חשנתבאבבט"רחפטמן
ברלין,שבתאיהרבבתחיה-שרה,רלאמרבעיירה,הרבדממלא·מקרםדייןשדחט,

מאיררת.דעיניםהדרת-פניםבעלאביר.היהגדרללמדןדבש"."מעטהספרמחבר

מזג·טרבבעלהפטמןמתתיהומשה ,,דאילרבדרך·כלל,לקפדניםנחשביםשוחטים

ש"הטדיפר"שרםעל"שונאיהם"אתבשוחטיםשדארהעיירהקצבימבית-הלל.היה.

פעםאירעכאשדגםשמה-מתתיהו,ד'עלוגזרלאמערלםמבהמותיהם,וכרת

בשר.נתח"הטריף"וחרא

ממשנתן,פסקלאהדאבתודה.ערסקמשה·מתתיהר ,,היהשעת-פנאיבכל

גמרא.,סףיבנראתמלדמהיהדבעלרת·השחר

 " rב"חדכלמדדילדדתר.מימיערדספדרתייםכשדוברתגילההפטמןירסף
המלמ.דשללידידנפלגלירן·הניידכרשימה.ארתרדתיאדשלרהרביאחדיעקב

הזה.הסרדד·דהמררה""הבןאתשיענישלאביררהביארתלמידן,למעשהשהזדעזע

ןהילדמןאתםוצריםהמ :ראמוהנחרבאתקראטרב·הלב,הישיש,השרחטארלם

יוציב".אמתחראשנתב,מהכלהדי

דברי·בעיקראבלרסיפרדים,ושימרתילדרתרבימיערדנרחבהיהירסף

ירסףלידפעםשעמדמספרבבית-המדרש,אתרשלמדשלן,חבד·נערדיםשידה.

זמןעשרה""שמרנהערמדחראהרבהראהאךמנחה.בתפילתהחדש:ובית·המדדש

בעמדישירחיברתיןאתההיזרע :לחבורהפטמןאמדמכן,לאחדמדי.אדרך

·עשרה.שמרנה

ערדאבלבריסק·דליטא.בישיבתללמודהפטמןנוסע 1906שנתבסרף

טשנרב.רלאנטרןלטרלסטרימנתביםשרלחרחיהשיריםנתבהעיירה,מןצאתדלפני

הפטמןח.י·בחתימתשנדפסל"הצפידה",פיליטרןשלחשחים-עשרהבןבהירתר

ב"השילרח"פרדסםתדס"ה,בשנתשבע-עשרה.בןבהיותןהפטמן).חיים(יוסף

ב"התקרפה"ב"השילוח",שיריםפיוסםמאזעננים".באופק"לילההרשארןשידר

שוברת.וכבמרת
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וורשהתקופת

 1910בשנתהוזמןכאשרהפטמןיוסףהיהרשתים,עשריםבןצעיר,עלם

לחציוקורבעוכר.שהםב"הצפירה"לעבודפ.ךישמןרדודסרקרלרבנחרםעל-ידי

אתמאדאהבהפטמןפרלין.שלבבירתהעשהקטנות,בהפסקותשנים,ירכל

לספורתמרכזודעת,לתרדהמטרופוליןעליה.נסרךהיהמיוחדחןהיהודית.רררשה

אשיררמךץ,יזמהשלעירחיתה.ואנשי-מעשה,לתלמידי-חכמיםמקלטרעתרנרת,

שכנהפרשת-דרכיםעלוחריצותו.כשררנרתירמיטבאתהיהודיהקיבוץגילהבה

שבמערב.ישראלישוביולביןרוסיהשבמדינתהמפוארהיהודיהקיבוץבידרררשה,

שלוהחינניותהלבביותאת :שבשניהםוהמעולההטובאתלתוכהספגהוהיא

במערב-אשרבני-ישראלקיבוצישלהרחבהאופקראתוליטא,רוסיהיהדות

לצמאי-זעת.ופינת-קסםלאנשי-רוחמרכזוורשהחיתההיהואמריקה.אירופה

נדםלאשבכתליוסואןכ.רךפרץ.ל.יי·פרישמןרדודסרקרלרבנחרםשלעירם

לארמיים.רחיי-תוכרתציוניתפעילותתוססתקריהוהלימו.דהתורהקולמעולם

אתפיזרההיאאמותיה.בד'הסתירהלאהיהודית,וורשהיצרהאשרואת

היהודית,רררשההתפרצות.בכלהיהודיםלאחיהרחבובלבבביד-נדיבהערכיה

נפשמיליוןשלרשהבןיהודיקיבוץשלהמטרופוליןיהודים, 350.000בןהכרך

כולוהיחרדיהעולםפניעלזהרההפיצהועיירות,עריםמאותפניעלהפזורים

למרחקיםשמהיצאוניחרדובפרטנחתים.בני-ישראלברמקרם,לכלוחדרה

סרקרלרב,נחרםקרנהוהריםפיתחחז"ס,שיסד ,"הריפצה "שלבזברתה

עלבגולה,העבריהעתרןפרשתהפטמן.יוסףהאחרוןירמהעדארתהךררע

עלוקשייו,מאבקיועלשלן,וימי-הירידהשערת-העליהעלולבטיו,גלגוליו

הגעשפורץמניוניחרדבן,לעבודנכנסכאשר , 1910שנתמניוצלליו,אורותיו

היא , 1931שנתבסוףהעבריהיומיהעתרןשלהאחרוןירמועד ,-1914בהראשון

עמדהעבריהיומיהעתרןבגולה.הפטמןיוסףחיישלתרתיכה-תלוג

רלילרתיר,ימירורבאת-בפרליןכשבתר-הקדישלרומעשיר,חייורכזמב

ברחואתגילהבררבפיליטרן,במאמררבסיפרך,בשירהמפרי-עטרפיוסםבר

תכונות-רכלהמרוביםהציבורייםמפעליוביטוילידיגםבארבנרעררך,כ

הסגולות.נפשר

היהשלוהרוחניתשבעבודת-היצירהכשםאחת.מלאכהבעלהיהלאהפטמן

לילדים,רבסיפרריםבמאמרי-ביקרותרבפ.ךרזה,בפראזיהנוחרוהראהרב-צדדי

ונמסרתפובליציסטייםראשייםבמאמריםמערכונים,ובכתיבתספריםבתרגום

ועררךסרפדהיהחראהתוססים.הציבורייםבחייורב-צדדיהיהכןספרותיות,

היה"הצפירה"עריכתעםביחדובאידיש.בעבריתהלשונות,בשתירעתרנאי
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משתתףרארן",אידישע"דיהשבועוןעררןבאידיש,ה"מאמענט"מערוכיאחד

הואהלשונות.בשת.יכתבשיריםרגםפאלק"אידישע"דאסהציוניכשברעדן

המרבישלרבשפת·הדיבררהאומהשל·הנצחנשפתשונות,להבשתייצר

לכתובאליהם,לדבררוצהעמן,-ביבאתאהבשהואמשרםבית-ישראל,

שלשוניםבשטחיםפעילהיהזאתמסיבהלמענם.ולפעוללהםלעזרולמענם,

היהודייםרהעתרנאיםהסופריםאיגודממיסדיהיההואהיהודיים.הציבורייםהחיים

דן·אתרעדןהפולניתץ"יחל"התנרעתאתבדרושהשיסדהאובפרלין.

החלוציתהחורהמייסדיביןהיההואובעברית.באידיש"החלוץ"שלההשבועון

בה.קשורותהעולמי"החלוץ".שתולדותוורשה,שלידבגררכרבלדוגמההראשונה

רעבובפרלין,השיiנרתבעריה-שדהחלוציותחרות 60שלהמייסדיםביןהיההוא

"החלוץ".שלסניףאחריסניףוהקיםהמדינהלשרעייררתיתעריהמאותפניעל

שאירגןהואפרלין.ליהודיהלאומיתהמועצהשלהנשיאותחברהיהזמןבאותו

ממקימיאחדהויההבינוני,המעמדמקרבציוניתתנרעתהכללייםהציוניםמטעם

בוורשה,היהודיתהקהילהמועצתחברהיהלבנות"."עתהכלליים.הציוניםאירגרן

יספרררמיימנהמיהציוני·הפועלהרעדחבר ) 1933עד-1925(משניםושמרנה

לקחשבהןהאספותואתהשתתףבהןהישיבותאתרהרצאותין,נאומיומספראת

חשולאליאותידעלאפינרמינאלי.כרח·יצירהלהפליא.כןח·עברדההיהחבל.

מלחמתופרשתרפו.לאידיראבלהאכילרהר.ותמרוריםנחלוכרתאכזבותעייפות.

כמצבת-עדעומדתרצופות,שנהכעשריםנגולה,היומיהעבריהעתרןקידםלמען

רלררח·הארפטימיזםהבלתי-רגילהלשקדנותוהעברית,לנאמנותוהנפלאה,לחיוניותו

בשערת·יאשר.גםוהמריצתהוערדדתהרראשוממנן,סרהשלאשלו

• 
הקרואהיהשנים,ארבעהרשאונה,מלחמת-העולםפורץעד 1910שנתמני

עתרנואתיום-יוםמקבלרבארצרת·הברית,באפריקהרבררסיה,בפרליןהעברי

נחרםוהספרות,העתרנרתענקישנישלבעריכתםבוורשה,שהופיע"הצפירה"

"ניןבשםמיוחדיומימדרוהקרואיםמצארובעתרןפרישמן,רדודסרקרלרנ

וסיפורים.ציוריםמאמרי·ניקררת,רכןפרן"יסיו 1/פ.פ?ימתהפרשיות"

קר.ראיםוחזקות.לעתיםבעתרןאזהופיעפטמןהי·שלוהמלאהשם

"הצפירה·ועררןהעתרןשלמחרץ·לארץהידיעותמדרועררןכיידעומועטים

"ירסיפןד".והיפיםהקליליםהפיליטרניםבעלהואהפטמן,יוסףהואלילדים"

נשתבשו.סדרי-החייםרכלמלחמת-העולםפרצה 1914ירליחודשבסוף

הראשון-לחרץ·לארץלכןקודםעודשיצאורפרישמן,סרקרלר.נ"הצפירה",עורכי

לעיר-הנירהערדחזרולא-ספררתלענינירהשנימדינית,ציוניתלעבודה

באותיותדברכללהדפיסהאוסרתפקודההוציאוהרוסייםהשלטונותהפולנית.
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 , 1915אבבחרזששנה,כעברורקלהיסגר.נאלצוהיהודייםהעתוניםרכלמרובעות
העתוניםכלכימודעות,הדובקרשלטונות-הכיבושרמטעםלוורשההגרמניםנכנסו

מיוחד.לררישןלהזדקקמבלימחדש.להופיערשאיםהפקודה,צאתעדשהופיעו
לאכסףהמחודשת."הצפירה"שללערוכההיהוחמש.העשריםבןהפטמן.יוסף
אחדיםוחבריםהפטמןאוילופורטות.בשכר-עבודתםקיבלוהמסדריםהיה.

ההסתדרותנפסק.היזמירהעתרןהימיםאוכרלאלגמרי.חינםעבדובמערכת
(ביחדבראשההועמדרהפטמןכשבועון."הצפירה"אתלהוציאהחליטההציונית

לחובר).פישלוהסופרניסנבריםי·הרבעם

בארץ-ישראלה"אינטרמצווו

הציוניתברעידההעולמי"ץר"החלמטעםצירהפטמן .יהיה 1920בשנת
בשליחותלארץ-ישראלהעולמיתהתנועהראשישלחוחומשםנדון.ולב

"החלוץ"מטעםכצירלעבודתן.חאידהמסגרתלמצואירכלש"החלרץ"כדימיוחדת
הואזמןראותובחיפה.הכלליתהעובדיםהסתדרותשלהיסודברעידתהשתתף
ארצה-עשלוהצעירים.החלוציםבין"החלוץ".תורתאתלמעשההלהכמגשים
עובדהואעצמו.הפטמןנמצאכבישיה.אתוהסולליםחרבותיהאתלהקיםישראל
מידו.עטראתמניחהואאידאךג'דה-נצרת.הכבישבסלילתשחררכפועל

ב"הצפירהוושעהארתהמתפרסמותררמאנטיקה,מלאותהארץ.מןכתבותיו
עםבעמדוהמולדת.בכבישכאן.בניר-ירוק."טאגוווביומןבוורשהרב"מאמענט"

שפרדסםהראשונים,',נהיה,,אברהשיראתכתבהלוהטת,השמשתחתבידה~ת
והגרלה.הארץברחביכןאחריוהושרהצעיד,,ב"הפרעל

בסלילתגםלעשרתעליומטיליםבארץ-ישראלהעבריהישובראשי
תקופהרמי. Kהלדען.זשלהכלליהמזכירלהיותמוזמןחראאחדים.,,כבישים,,

חדשיםוכעבורהצירים,רעדשללשכת-המודיעיןאתלנהלנשלחחראקצרה
יפרמאורעותאחריהארץ-ישראלית.הירמדדנג'האתמקיםהאואחדים
אזשנקראהמיוחדתמשטרההקמתעלהעליוןהנציבהכרזתרעםתרפ"אבשנת
שלקבוצההפטמןיוסףגייסויהודים,ערביםמצ'רקסים,מורכבתהספר",,,חיל
השואזן,קבוהצאליה.מצטרףעצמווהאוזן.למשטרהיהודיםלמאתיםקרוב

בארץ.ההיודיתהמשטרהגרעיןלמעשההיתה'אירגן,
אבלבארץ-ישראל.שלדהזההאינטרמצרנמשךשניםמשלרשפחותרק

ומארגןשרטובכביש.פועלעסקן. :אלומעטרתשניםהןרגדרשרתמלאותכמה
ומשרור.סופרעתרנאי.לשכת-עתרנרת.מנהלהרעד-הלאומי.מזכירגונדרידמה.

מ.קיםהרראלפרליןחזרהנשלחהואבקרלסבד,הציוניהקונגרסאחרי ,-1922ב
הציונים-הכלליים.תנעותתא

--י'
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 ' n;,הירם
עבריעתרןבלהיהלא , 1925ואשיתעד 1921משילהישנים,שלרש

שהרתרבשגרתגוינברים,יצחקעל-ידישנעובה"הצפירה",בגרלה.קייםימיי

ההסתדרותשלהמרכזיהרעדבי , 1921בסרףנסגרהבאוץ-ישראל,הפטמןשל

שבתקציבה.הגרעוןאתלכסרתיברלהיהלאוקיימה,ארתהשפתחבפרלין,הציונית

חופת-השתיקהאתלהסירטוחהנאמניםהענוייםהעסקניםשלהקטןהחברארלם

לעבודה,עצמןותםהפטמןבפרלין.הגדרלהיהודיהציבורפנימעלהעברית

המערבתלצוביהראשוןהסברםאתשסיפקה"תרבות",ההסתדרותשלרבסירעה

לרניתןלאהפעם .היומיהעבריהעתרן 1525בינוארבאחדחרדשוהמנהלה,

מאןןמחרבבמפרדסםשםהיתה n"הצפיןהאמנםהירם", nאלא"הצפירה",שם

רהנסירןמזלהשאיתרענירןאןנרלה.בגרלההעברייםהקרואיםקהלבלעל

ארליהשםששיבריסבוריפה,עלהלאהראשונהמלחמת-הערלםבתוםלחדשה

השםבמתןהכריעבלבדזהנימרקלאאולם,לטרבה.העתרןשלמזלואתגםישנה

רמקרבלמודרניעתרןלעשרתןהפטמןשלמגמתובעיקרהכריעהלעתרן.החדש

לתנרעות-הנרעווהמשתיירהחילוניבית-הספרחניךהצעיר,הדרועלירתו

רמערלםמאזשהירבית-המדרש,חרבניבשבילרקולאהזרמים,מבלהציוניות

"חירם",העתרןסימלהזאתהחדשההמגמהאת"הצפירה".שלהנאמניםחסידיה

מ"הצפיוה"מליציפחרתשהיה , 1886בשנתקנטרול.י·הד"ועל-ידישנרסן

בעמרדשהביאזהעל-ידיהעבריתבעתרנרתמהפכהוחוללרסרקלררבחז"סשל

התרכזהש"הצפיוה"בשעהבהבערלם,המתרחשבלעלוידיעותטלגרמותהראשון

ובחכמה.בתרותובמאמרי-עירןיפהבספורת

המועטהסברםאיתן.היררסדרמראשיתהיהלא"היום"שלהכספיהבסיס

העבריהציבורביהאמינואןאחדים,לחדשיםרקהספיק"תוכרת"מרכזשנתן

עליו.המחתהע"יהפשוטהבדוןויקיימובנופליםלנפרללעתרןיתדלאבפרלין

גדולההילעתנרעתחיתהשאזמשרםנסיובם,בהצלחתהאמינוהמייסדים

מטעמי·לאהעבריתהלשרןשלתחיהבכנפיההביאהזררתנרעהלאוץ-ישראל,

לשרן-הדיברו-רהחייםאתמרעדבערדללמרדהצרודמפאתאםבימופשטת,אהבה

המועמדיםוהמבוגריםלעליההמתבונןהנוערניתקרה,לפיכןחיתהבאוץ-אברת.

בורחהירמי.בעתרןקריאהמתרדהשוטפתשפת-הדיברואתלהםיוכשרלעליה

הפטמן,י·שלבעריכתושהופיעהוחרב,אל"חירם"יצאובאופטימיזםלש

בהן.יעקבהרמשרווטהרןיהרשע ,",שלהקבועהרבהשתתפרתם

ולעתיםואשי,מאמו-ירם-ירםהמערבת,מאמריאתברתבהיההפטמן

עלליפי-נפששיוה-בפורזהמבעיןהיהבהםשהאחרוןאחהנירםשנייםתברפרת

העליםנשיותעלאדו,בראשיתהטבעעלכגרןנברת-חלוף,שאינןתרפערת-החיים
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טיימס".ב,,ניו-יורקמאמרי-המערכתבעמודהניתנותהרשימותכדוגמתוכן',בסתיו

לפרק.מפרקשיריםבעתרןמפרסםהיהזהמלבד

במקוםכדללוהעדיףצרת-העידהמפלגתיותאתששנאהפטמן,שלטבעו
המאמרפירששארתוהקרל"הירם",שנתןהפררג.רמתיקובגםהתבטאלהפרי,ך
שאיפותינו,בכלהרזהכאילוברשהמרדהלנר,ישאחדעיקר"ךק :הראשון
והעשירוהמלאהרחבהחוגוכתרךתחיה.ה-בקהלנויבואלאבודהנרפר

מקוםדיישהידיעה,בה"אהתחיה,שלובמגמרתבשאיפותובהשקפות,ברעיונות
בישראלהסרפדיםכליבראולעמו.להגידמהלושישסופך,לכלברלהשתרע
ראש".ובכרבדבטעםנאמריםדבריהםשיהיוובלבדזה,במפעלנווישתתפו
לרווחהעמודיואתופתחהזאתהתורהאתיקייםשהעתרןדאגהפטמןואמנם,

דינים-וחשבונותפיוסםחראהשמאל.ועדהימיןמןתנועת-התחיה,ימזרלכל
שלמרעידההצעיר","השומרשלמכינוס//המזרחי",שלאספהמכלמלאים

הציוניתההסתדרותפלגישנישלשמיםלשםומהמחלוקתהציונים-הרביזיוניסטים
גווניה.לכלהלאומיתהיהדותשלעתונהבאמתהיהזההמשמר".על 11ולבנות""עת

מהר.חישמעמדוהתערערמובטח,היהלאהעתוןשלשתקציבוכיוןאבל
וקבוצת"אני :צרותיואתהפטמןמתנהנחרץ-לארץ,מידידיולאחדבמכתב

דולראלפייםשלסכרםבפרליןתרבות" 11הסתדרותמאתקבלנוחברים-סופרים
שלההוצאהדברלמהרעלינוחזקהחיתה"תרבות"מצוותהעתון.יסודלשם

"גמור"ליאמרו-הפטמןמספר-במצרההמתחילהייתישאניומנירןהעתון.
הראשון,הזמןלמשךהמו"לוגםהעורךבתורשמי,עלהרשיוןאתלקבלעליוציוו
ה"תונחה"פרשתהתחילההזההיוםמןבע"מ"."חברהשלהרשמיהארגוןעד

ששכרמפניבמערכה,יחידיונשארתיאחד-אחדהסתלקוהסופריםחבריכלבחיי.
המסדרים,הדפוס,חנייך,אדמיניסטראציה,לצוניהלךהכסףכלבעבודה.היהלא

-בשכריקיבלתידשוחעשר-שבעהבמשךמסי-ממשלה.שכר-סופרים,
 ."םייעובשבמשךפועל-דפוסשלשכרועלעלהשלאסכום-הפטמןמסיים

העולמית.הציוניתההסתדרותעזרתאתלהשיגכדייןלברליצאהוא
להבהלהפנונץ,בן-צירןמרוהסופרגרמניה,בבירתבמקרהאזשהיהביאליק,נ.ח.

כלדבררןהמופיע//העולם"השבועוןשבמקרםוהציעוררייצמןולפררפ'הציונית
שטרלינגלירותאלפיםשלרשתהעולמיתהציוניתלהסתדרותעולהוהוצאתו
ניפוליןציוניבשםהציעהפטמןן.ילופבעבריימויעתרןיוציאולשבה,

אםבוורשה,ימויעתרןלזהונוסףיעובשבעתרן"העולם"אתידפיסוהם
התכניותאולםלעבודה.מוצקכיסודלשנה,שטרלינגלירותאלפיםשלושתיקבלו
הפסיק-פרפורי-גםיםהלאחר-חודששבעה-עשרוכעבורנתקבלו.לאהללו

הופעתו.אתהעתון
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כלעליהשתרגו-מדי-שיחראתהפטמןשרפך-"היום"נסגר"כאשד

פולנים.זהוביםלאפילעשרותעלוופיצוייםשכד·עברדהממשלה,מסיהחרבות,

בעתרןבעבודהמדריחשאנימהמשכורתבני-ביתיונפשותנפשיאתכלכלתי

בשראשדלבעלי~החרברת Mלחייבאניזהמכסףאבלמאמענט"."דעוהאירי

ממני".ונפרעובארוהכלכמר"להעתרןעלרשוםשהייתימשרם"היום",חוברתאת

המחודשת"הצפירה"

העברית.נאמנישלבגרפםהחיבבשראניזמלחיתה"היום"שלסגידתו

מיליונישולרשתעצמהעלקלוןוהלמדנית,התוססתפרלין,יהדותתעטההאומנם

חדשיםארבעהכעברףתהיה.לאהיהןיומיענויעתרןבליחייםיהיריהודיה

מחדש.עבדייומיעתרןהופיעהעתרנים,דרבנימעל"היום"שנעלםהיוםמני

האכסקרטיבהנשיאשללכברדובעיקרנעשהזה"הצפידה".שמרהיההפעםאך

אתשהבטיחסרקרלרב,נחרם"הצפידה",עררךשהיהמיהעולמית,הציונית

כתב-הידאתהז.:עדכתלדשותוהציגהמחודשהעבריבעתרןהפעילההשתתפותו

רפיליטרנים.מאמריםגםלעתרןסיפקזהמלבדשלן."אישים"ספדשל

שפדלאהמחודש,בעתרןהעודךמצדשהושקעוהמאמציםאףעלאולם

לייסדניגשיםהיואילויסודי.כהוןהגרןכסףסכרםהיהלאכיזה.שלחלקוגם

יסודיהרןעםאלאריקות,גידיםלאומלמדים,קבצניםגישתלאעבדיעתרן

(מערכתדירתלשכרו 1החוץמןשכד·סרפדיםלשלםאפשרותנותןשהיהחשוב

ולאשולחנותלאדידה,ולאבית,לההיהשלאבעולםהיחידהחיתה"הצפידה"

רבו',מכרנרת·סידרדלקנות ;המברברת)לידבבית-הדפוס,ועבדהישבהאלאכסארת.

במידהלבעליושכדהנותןרטוב,יפהלעסק Mרמתפומתבססהולךהעתרןהיה

תשלוםאתלהפסיקמהדהעדהמערכתהוכרחההיה,לאזהשכלנירןאולםהגרנה.

בבית·שהחבריםהזעוםוהשכרוהתנוון,הלךהעתרןהחץו.מןלסרפדיםהשכר

לבקשוהוכרחויבשקיבדלפתאפילוהספיקלאעבודתם,בעדקיבלוהמערכת

הוטלהוהרצאתויומיעתרןעריכתשלהקשההעבודהרכלאח.דרת,עבודותלהם

עורכהוהיה"הצפידה"השםבעדהאחריותאתעליושקיבלהפטמן,עלשרב

עזרתובליעברייםסרפדיםסיועבליעבדיעתרןלהוציאהיהחייבחראהראשי.

גםבההיההואבמערכת.עבודתםיוםכלאתלהקדיששירכלוקבועים,חברים

וכתיבהעברדת·עדיכהמלבדדיפרדטן,רגםאדמיניסטדאטרדגםמגיה,רגםמתרגם

משבתרשגזלויתדות,שערתלשבתמוכרחהיהערדוהדיעליו.מוטלתשחיתה

לחמר.נמצאשממנומאמענט""דעוהעתרןבשבילקשהעבודהלעבודבלילה,

עדממנהירדדואיננויםבלבטרופהבאגיהיחידשנשארכדב-ותבל

רעשהבראשושעמדהיומי,העבריהעתרןלגביהפטמןנהגכןלתהומות,שקעה

איןבגולהעבריתבמהלקייםכדיעקשנותוהשחורות.המלאכותכלאתגםבר
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הריהוהעברי,העתרןלמעןעצמואתהקריבועל"ידיכיהדגישהואדוגמה.לה

יחידיהתקומםהואהיהודית.הלוגהכלבשםגדולהלארמיתשליחותמקיים

עםרנאבקהעברית,כלשרןירמיבעתרןרצרדךטעםוארשלאהספקניםכלנגד

 , 1927בראשיתבוורשה."תרבות"שלהארציתברעידהדב.זמןהזיווגיםהגלים

אשדהברחותרמןמלבטיותמרנהומקבליםשלרמאמיד"ה"אניאתשומעיםאבר

-עבדיםשלבמסיבה"ןורקאהמעדנה.מןלהסתלקנתנהרררלאארתרהניער
צודךישהאם :עצמנואתלשארללפעמיםחרבהיש-ראמוהטפמןפתח

רגיליםכבד·משקל.כבד·עדך,עםזהר-עבדיםןעבריתביתעתיברנחיצרת

עינינואתלרגעאנבעצרםאךם.ידפהס-יואדעלידברשהעבריהיינר
רהדדן-נסגרלהופיע.חדלבגרלההירמיהעבריהעתרןכילעצמנו,רנתאר

מבטיחראיבניאצלנר,היומיתהעבריתהעתרברתשלההרפתקאותמגילתעלגדול

ההגיר-ןחרקיכללפיכימחרתיים.ארמחדיתרחשלאהדברכיהזאתבפעםלכם

זה.רעםגורלהמרעקהתדגישולאהאםלהתרחש.מרכדחכזהדברוהמציאות.

צדיךהעתרןכיאדרך,לזמןלהירת.ז:ורכללאכזאתשסגידתפנימיתאמונהכמר

מחרךלרמנצנץעברישעתרוהיהודי.האדםעלמדבראנימחדש.להופיעומחריב

העברי,הגלירדאתידיררלתרךניסרלחרךלתתשאפשרהיחרדי,האדםאדרתר.כיס

שהאינפורמציה 1ליקוייםרכמהבכמהבאשמתנולקרישחראעדיין,פגרםשהוא

כמהמחמתכןגםשלן,שההגהה 1היאמרושלתטעמים.רכמהכמהמחמתשלו.

אתאזתבכללרקחהיחרדיארחואבלרמשרכללת.שלמהאינהטעמים.רכמה

גלנגדעצמיתהכנהשלהאינסטינקטארחומחמתאותרקרנההעברי,העתרן

אלפיארחםמולחייבו.שלהנופשותהסיסמארתמחרךהנסחףההתברללרת.

הדרומיתאבפריקהרבפאדיס,בשיקאגרקוראינות.בל.רחביבכלהנאמניםהיהודים

רבהדדת·קרשד.בידאת·הכברדראשימדניוהנניובקאלקרטה.

כמשארןעטופיםאפקי·חייכשהיוותלאות.יסרדיםבשעתפעמים,"כמה

-ידךהדף :ליריקדארביהתעוררוחרשיכשכל ;רהאפלהצדהמערכתבחדד
האחרון,הוראועםפתארםשבאמכתבהיה-כבאומרראמוהפטמןהמשיר

ידי"•ומאמץנפשימערודבקצרי·תבל,הנידחיםהקרואיםמאחדמכתב

פי·עבדילעגםםזימיטפיא :ארפירשלהנפלאותהתברברתשתיו

במלחמתןנחרט-השניערבדרתנשגבה.מטרהבצעלמעןבזתקשעיפחת

כלאתדאהחראבגרלה.העבריהעתרןאתקייםלמעןרחסדת·הסיכרייםהנואשת

לעשרתלהתברללרתלתתלאכדיבידר.הלפידבהחזקתדקבגרלהשבתרטעם

אלףקנ"הבעלתהקטנה,בארץ·ישדאל"אםהעברי.הצעידהדרובנפששמרת

אלהובדיראתהשמיע(חראירם·ירםעברייםעתרביםשלרשהמופיעיםנפש,

"הארץ""רבן", :העתרניםשלרשתבאדץ·ישדאלכשהרפיער , 1927בשנת
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לכנסתלהלקוםצריכיםהיועברייםיומייםעתרניםכמה-היום")ר"דראר
שישאלכמטרופים,הגדולהעולםאותנושיראהבחפוץלאאםבעולם,ישראל

היהודיהעםמתוןנפשאלףשחמישיםזן,היאלארמיתשפהאיזו :השאלהאת

נפשמיליוןחמישה-עשראוילובארץ-ישראל,בשבתםבה,אחדעתרןמכלכלים

"לכל :רמסכםהפטמן,מקשה-ןבחרץ·לארץאחדעתרןאףבהמוציאיםאינם

יכולהעברישהעתרןהיחידי,המקוםהואואיפהלנר.נחרץאחדעתרןהפחות,

אוכלוסין,וצפוףמררנהכןכלשיהיהשני,יהודיקיבוץאיןבגולהברןלהופיע

כקיבוץהעבריתרהעתרנרתהתרבותשלהיחרשובעדהמסורתבעדאחריותטעון

להתקיים'צריכההאירופאית,היהדותשלבמטרופוליןבדרוש.ה,כאןשבפרלי.ןזה

היומית".העבריתהבמה

בפרליןהאחרוןהפרק
ימים,משנתייםלמעלהשלמרמאבקאחריהאופטימיזם.לועמדלא

באופןהקץעליההקיץכיהיה,נדמה • 1928שנתבראשית"הצפירה"נסגרה

שנים,משלרשלמעלהואמנם,אכספרימנט.ערדלעשרתאפילוכדאיושלאסופי

עברי.עתרןבליהגרלההיתה , 1931במרץ 1sה·עד 1928מראשית

ערדמעשרתלעבריתהנאמניםבר mהפטמןנרתעולאמפתיעבאורח

"הצפירה".אתלחדשכדישטרלינגלירותאלפייםתרםאחדנדבןבסירן.הפעם

המוסדמצדלתמיכהסיכוייםנתןהציונית,ההנהלהעםשהתנהלמשא-רמתן,

סכומים,אי·אילריושגועצמהבפרליןכיתקורתוהיוהצידנית,התנועהשלהעליון

יספיקשהעתרןכדינשימה","ברפשלומנהלהלמערכתלתתהיוצריכיםשביחד

בציבור.אחיזהלולקנות

סרקרלרבנחרםשלששרביטוהזמןמניהשנים,חמש-עשרהבמשךאולם

עברית.קרואיקהלבתרןגדוליםשינוייםחלוהפטמן,יוסףשללידיונמסרכעררן

בימיהלפנים,ובטעמו.בתכונתושנשתנהאלאנתמעט,לאשמספרםאפשר

העבריםהקרואיםקהלהיהסרקרלרב,לבחרםאשר"הצפירה"שלהררמאנטיים

הגירסא·אתעדייושכחשלאהמשכיל,בעל-הביתובאשיפותיו.בטעמומאוחד

היורההוא-זהבעל-ביתהדתית,המסורתאלגעגועיםחדרושהיהדינקרתא,

מצעירי·הצעירזהקהלאלנוסףפרליןבמדינתהעברי.הקרואשלהטיפוסאת

והזר.הרחבהעולםאלפתוחפתחלושימשהעבריהיומישהעתרןהחסידים,

המודרניותשהשקפותיהםהצעירים,הקרואיםבידהיוההםבימיםערדאמנם

רקשוימשומעטיםהיואלהאולםהרתיק.מקהל-הקרואיםרבמרחקהרחיקרם

והאברכיםבעלי-הבתיםקהלאלהסתגלהעבריהיומןשבעיסה.שארדמעיד

רה"שטיבלאן".בית-המדרשחובשיהבחוריםהמשכילים,

שיצאוארבית-המדרש,מחובשיהנחרדיםהזדקן.המשכילבעל-הביתאן
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המונינפי.המדוברתהלשוןש,ידיבאהעתוןאתלקרואוהחלודעה"ל"תדנות

לשהם,ביומןסיפוקםאתשמצאואווהתפתח,שגדלאירופה,במזרחבית-ישראל

הצעיריםמחנהאלענדהעבריתהלשוןדגלהמאורגנת.האודטודרכסיהיומן

תדומלפדרד".נדית 11ו 11החלץד 11הצעיר","השומרלחבריהציונית,שבתנועה

תפנהלמי :בבעיהנתקלו"הצפידה"אתנוסףחידושלחדשהחליטווכאשד

בעלי-לקהלהקודמים,קוראיההלשדידיןתסתגלמישללטעמון"הצפידה"

הללוהמחנותשנישלמשאלותיהםהצעידןהציונילדודאוהמשכילים,הבתים

לשניהם.סיפוקלתתלעתוןלוהיהקשהמנוגדות.קרונותולעתיםשונות,היו

הקרואיםמספראתלהמציאבנוחרהיהלאבלבדדאחשמחנהידוע,היהרכנו

האחרוןהנסיוןגםניתץהללוהבעיותסלעאלמשוכלל.יומןשללקיומוהדרוש

"שניבידבכף-הקלעהיטלטלותשלובסימןהענוי.היומיהעתוןאתלקיים

ועוזריוהואניהלניניהם,לגשוטרחשהפטמןוהחדש,הישןניןהעולמות",

נגולה.הענויהקוראנפשעלדודחאהבדקהאתהמעטים

כדיהאחרונה.בתקופת-קיומה"הצפידה"פעלה .rמנולרעניותןז.זלבתנאים

מעדנתאתתדנרת" 11הסתדרותשלהמרכזיהועדהכניסלדידה,בהוצאותלחסוך

מחיצת-ע"ילשניםחולקאחדחדדלמשרדו.כ"דייד-משנה"ומנהלתה"הצפידה"

רצדה,אפלהפינהעודהוקצתהחדר-העונדים,שלהצדהחיץומתוךדקה,עץ

ענדשנהקרן-הזוית,נתוןהפטמן.יוסףהעודךשל"חדדו"היהוזהנוסף,בחיץ

קרן-ארדמעולםחדדהלאבגולה,היחידיהענויהעתוןאתיום-יוםועשההעודך

אח.דחלוןלקרועכדיאףמקרםדיבההיהלאחלונות.בההיולאכייום,של

עררןשלמשכנםמקוםהיהזההאפלה.אתהאירהאחתמברדת-חשמלדק

וירחים.שברועתראוכים,ולילותימיםבמשךהמעטיםעוזריווחנו,,הצפידה"

סוגישנישלטעמיהםאתלספקבלתי-אפשרי,ממשהיה,שקשהוכיון

באוגוסטחי.לכלחייםשבקהאשדעדפלאים,"הצפידה"תפוצתידדההקרואים,

אתהאררהפטמןנגלוה,ענידעתרןלקייםהאחרוןהנסיוןעלהגוללנסתם 1931

כבגמד.בגולהתפקידו

הארץ-ישראליתהתקופה

ממנהשנעדרלאחדארץ-ישראלפניעלשובהפטמןמשוטט 1932בשנת

הררדשאיהעתוןעל-ידישאורגנהתיירים,שלשיידהלארץהניאהואדנות.שנים

בכנינהלעניינםכדיומסחר,אנשי-חרושתבדונםמאמענט","דעוהגדולהאדיי

במולדתלהשתקעשיבואראלאבלנההונםולאמהונם,בהשישקיעוולזרזם

דודותבמשךיהודיםעשרכאשדלפיתוחה,וכשדונותיהםמרחםאתלהויתנו

אחדים.עמיםבשבילבגולה
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מערוכיכאחדהעתונאיתעבודתואתהפטמןערשההמסע,מןלפרליןבשובר

מוסערהיהודיהעולםנשכלאדלוזרדרב,רצחאחדי , 1933בשנתאממענט". 11ה

משפט·שוללימלחמתאתז'ברטינסקיזאבעםיחדהפטמןמנהלנדיב-אחים,

 '"פשע.מכלחפיםהםהיהודיםשהנאשמיםמשוכנענהירתורחבויר,סטאבסקי

המשפט.במהלךנוכחלהיותהעתרן,בשליחותאבדץ·ישדאל,נמצאהואדשוב

מסייםאזהיום"."דוארשלעררנולהיותגינזברדגפסחהזמינהרבירושליםנהירתו

מעדנתבארץ-ישראל.ומשתקעשלופרליןפרשתאתסופיבאופןהפטמן

והיאבוורשהשולחן·עברדתראתלעזובמהחלטתומרוצהאינהה"מאמענט"

ממשיךחראמדחוקרוקההצעות,אתזרחהחראאבללפרלין.להחזירוטורחת

הכתבותע"יוהמלבב,הגדולהפולני,היהודיהקיבוץעםקשריואתלקיים

שלוהפסיבדרנים(זהר"עמנואל"מרכילשבהםמאר-ץישראל,שלורהפיליטרנים

עלהגרלהשלועיירותיהבעדיהקוראיואלפימאותאתב"מאמענט")למאמריו

בהתפתחותהמבצערכלמפעלכלעללהםמספרהמולדת,שלוכפריהעריהפני

הבריטי,המנדטרדעםהמאבקעלהארץ,בעירתשלולפניםלפניאותםומכניס

איש-הדמיםהמופתיע"יהנרקמותהמזימותדיקמתעל 1צעדינואתלהצרהורצה

שלובפיליטרניםהעברי.הישובבקרבהפנימיותההתלבטרירתרעלוהערביים,

שיר·הםלגאולהשהכיסופיםבית-ישראל,המרבישללבותיהםאתמחמםחרא

חייהם.שלהשירים

 1920מימיערדהכירארתהבירושלים,מתגודדהאוהיום"ד ac"דרכערוך

הפטמןהחלשבירושליםמספרהעתרן,במעדנתאתרשעבדחבראליה.ונקשר

"הצפידה"ימימנירבות,ששניםלאחרמופלאים,לירייםשיריםכותבשרב

מנוףמוקסםכחולם,ירושליםנחרצותהתהלךחראשיותר.מעייןנסתםכאילו

ומצדףקטןפנקסמוציאהיהלפעםמפעםמאנשיה.מקדושתה,רירה, acמהבירה,

גלירןבכלכסדרםמופיעיםהיורבי-החןושידירמפנה,החלמעיינולחורז.חורז

רביד,שדהמולדת,שידילירושלים,פיזמרניםאורכים.שברעותבמשךשבת,של

השיריםורבבת-שירתן.שהעלתהכל-שירי-זרדיםמקדם,לימיםפירטי-כיסופים

"ירסיפרן".בשםחםתשפיוסם

בנשיאותובתל-אביב,האזרחיםמחוגיעסקניםקבוצתהתאסהפ 1935בשנת

אתסביבושיקבץעתרןלהםלהקיםוהחליטהורקח,ישארלראש·העיריהשל

באזניריקדאמלחמתםאתשילחםוהנידחים,המפורדיםהבינוניהמעמדפיזורי

יפקח,שינחה,מתאיםעודךמצארולאחיפשוהםדברם.אתוהשלטוןהישוב

רנסירנרת,בחיפושיםשנהכמעטעברההרצויה.בדרךהעתרןאתויכווןידריך

לעדרךהוזמןומידהתפנה,חירם""דוארשלעררנושהיההפטמןיוסףזהבה

Kרשתן,ברררשה,נמצאיםערדמשפחתובנילתל-אביב.ערבוהוא"הנוקד".את
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גיד'לו·ערלאתאחזרתשניםערדלבדהנושאתחייו,דדךבכלהנאמנהלוויתןבת

הנבים.שני

העתונאיםבאגודת

פעילותואתגםמחדשהואבארץ-ישראל,קבעביתראתערשהכשהוא

הוא·האחרון,ירמועדבהשכיהןנהרנה"הנוקד",כעררךעבודתולידהציבורית.

זמן-מתקיימתחיתהזראגודההעתרנאים.אגודתשלוביסוסהבאוגדנהפותח

הפיורד·מפאתבקשייםנתקלהרהתבססרתהבלבההניידגביעלאךכן,לפני

לשבת.סידנויריבותמפלגותכשנציגיההם,בימיםהישוב.אתאזשאכלהפנימי

מפלגה.אנשיביןמפרידהבלתי-מגרשותתהוםכיהיהכשנדמהאחהשולחןליד

ומרץ,נוחרתהשקיעהענינים,שלבערבי-הקדרההפטמןנכנס-לשניתאחת

להכניס·שהצליחהוא-הואהארץ.עתרנאישלאחידגרףיצרשלדהמופתירבטאקט

המשמר","עלשלרסופדירעורכיומניהזרמים,כלבא.י·כחאתאחדגגתחת

הפלא·אתשחוללחראהרביזיוניסטי."המשקיף"אנשיעדהצעיד,השומרעתרן

אנשי·יחדישברשבהבארץ-ישראל,היחידלמוסדהפכההעתרנאיםאגודתהזה.

חרדיםושמאל.ימיןוחרדים.הצעידהשומרחברירתלמידי-ז'ברטינסקי,מפא"י

יח.דדחפשים

כדי·המקצועי,במרבןדקלאהנהגתן,תחתפעולה,שיתפוכלוםוהם

להוות.כדיבעיקראלאערבדי-עתרנרת,שלהכלכלייםהאינטרסיםעללשמור

שלרשלטרן-הדשעתכנירת-הזדרןנגדבמלחמתוהישובבשבילדב-עדומכשיר

העתרנאיםאגודתיושב-רשאהפטמןשימששנהחמש-עשרההפלשתינאי.המנדטרד

היזםעדנהניתהיאשממנומכרבהציבורימעמדלהנתןראבישירתרבתל-אביב,

גם.נקטף(בינתיםז"לקדליבךעזדיאלד"דעליזשנשאבדברי-ההספדהזה.

באוגרן·הפטמןשלזכותואתהגדידמעלה),שללבית-דיןונקארמבין-החייםהוא

שבההמפלגאשדעהד,הננוהעתרנאים,"אבחנן, :דלישנאבהאיהעתרנאים,

מנכהלמצרגtאצלנוהיהקשהיחיה.לשרנוחרבעלאישרבההאיחו,דעלמררנה

אחד·היההפטמןכולנו.בידשדהפההיהוחראי·תארמצאנואךמשותף.

ויחידת·נדידהבתכונהניחרןשחראמפנילכולנו,המשותפיםהמעטיםהנכסים

מטה-הקסמיםאמן,מבטןבידן,ניתןים.דבהידידלהיות :'בירתוסגולה

אך·ולהיותולחשוד,לחשרשחדלנובפניולחבור.אדםשביןהמחיצותאתהמבטל

היינן·בפניו-אחדארזהמנהיגשלכליווברש.איאחרתארזרמפלגהחבריודק

כתלואיןשררה.במידהמאתנואחדלכלקרובהואנישוכנענו,יהודים.םתס

וכאשר·לדעה.ארלטובהאפלייהסביבואיןמשלן,אישייריבלוואיןמשול

נוצר-בדיוקשררהנעשהאחתנקודהלבידובדתפזורותנקודותבידהמרחק

לאגודתנו".פזורתנואתהפךהז,במטה-נרעםכך,במרכזן.-רהארמעגל.
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חעתונאים"עתון 1/

הקשורבארץ-ישראל'בירתוהיפיםהתרבותיים-העממייםסדרתהמראחד

רכןלמדרוממגרבתל-אביב,פתחשהראהעתרנאים","עתרןהראהפטמןשלבשמר

היההואלארץ.מחרצהרגםבמדינהשוניםבמקרמרתאחריםגרפיםכןאחריעשר

מלחמת-פורץלפניערדהראשון,מגלירנרהעתרנאים"עתרן 11שלהקברעעזרכר

ישירה.פגישהשלהרעידןאתהגהאיש-העם,שהיההןא,סרפד.רעדהשניה,הערלם

בנרעם-מדבררתיר,האישי,בחינרהמרבי-העם.קהל-הקרואים,רלביןאנשי-העטניד

יראשלכלבמתרהיתההזמןבמורצתשהררחבהאנשי-העט,כלבמתאתקיים

בתל-אביבמזגראבי" 11בארלם-הקרלנעזזרבמהעלזיררגהפטמןרו.הציב

שבתנועה.הזרמיםלכנציגיאתאחוזת).לעריםארתההעבירלפרק(רמפרק

דיבורהפטמן,שלשרביט-המנצחיםתחתזן,במהמעלהעברי.רהישרבהצידנית

לעםגםתכופותולעתיםבני-הישזב,כללפניולמעשהררבברת,אלפיםלפני

שלכתרםראשיהםעלעתההנושאיםהאישים,-הגדול,רלערלםבתפרצזתאשר

שלאישיהזגדזליהעברי'הישובשלבנידטרגי.כל ;ישראלבמדינתםיוש

לארץ-ישראל.שנזדמנזאנשי-שם,אררחים-נזצרים,רגםהתפרצות,מןהאדמה

זעתזנאים.סרפדיםראנשי·הררח.המפלגותראשיכלהופיעוב"עתזן·העתרנאים"

השכבות.כלעלבירתואהזבה mהפרפזלאריתהבמההיתהזזואמנים.אנשי-מדע

תמידהצליחשכבמטה-קסמיםהעדרן,דבריאתבצמאושתראליהנהורהמדנים

וכרת.ולמפלגותשדניםלזרמיםשהשתייןהעצום,המגווןהקהלעללהשתלט

ארזןשיטהדעות-יריבו,אתאיששיכבדהזההרבהציבוראתלימדהפטמן

מזמנוהאינטלקטראלי,מבדחןמאדהרבהמדיני.מתנגדשללדבריםגםבסבלנרת

העריךכיזה.במפעל-פרסלקבלמנתעלשלא-הפטמןהשקיערמכשרזנר

המפורריםהאיבריםשללליכרדםהלבבות,לקירובהעם,לחינוןחשיבזתזאת

שהתרחשו·פררענרירתמיניכלבפניאיתןכסלעלעמודידעאשרומוצק,אחדלגרף

לישובורחביחיונימפעלהעתזנאים"עתזן 11בברארתווהעם.הישרבעלרבאז

קירם-קבע.קייםויהאכסדורמתנהלהמוסדשיהיהוטרח,הפטמןשקדהעברי,

אתלעוזןבאהיהלפעמיםהחום.אותרהפחידזלאהצינהאותוהרתיעהלא

שערת.במשךיחידיעמדלפרקיםבקר-הבדיארת.היהכשלאגםעתזן·העתרנאים,

בלתי·מסיבותהרפיעזלאעתזן" 11בהמשתתפיםשארכאשרהבמה,עלאחזרת

הרב.הקהלאתאליווריתקמראש,צפריות

מןהאדמה,שלארצררת·הרוחממכמנידלהאשרשלן,ב"גימטריאזת"

העבראתזבקשררלחורזיםארתםבחוזרוהאגדה,ההלכהמןוהתלמדההתנ"ן

נתןהראמררנה.נפשיתהנאהשנחבררבברת·שזמעיר,אתליבב-ההווהעם

בעין-הערקברעתזנאיכעררןשבמאזרעות·השברע,והחדישהאקטואליאתלהם
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מקוררת-עםוהחולףהעזוטףאתשילבובעולם,בארץהמתרחשכלאחריברחבת
ודעת.חכמהשלהבלתי-חרבהמעייןמןאותםוחישקהישראל-סבא,שלהנצח

וכושרובסירןבקיאותכמה 11 :פיתחשהפטמןזואמנותעלאמרחבר-סרפד
זה.רוחניבנשקשישתמשכדילאדם,דרושיםוזיקוקצירוףשלוכוחרמסיררוג

שלפורחות,אותיותשלרוחניות,שכולהבסביבהולהתחנךלגדולאדםצריך
שאיברספציפי,מאדיהודינשקהןוהנוטריקוןהגימטריארתושברי-לוחות.לוחות
שליטישהבריטים,סיפראגודת-העתונאיםמזכירולשון".ארמהבשוםמצוי

בזמןצנזורה.עליהןודרשוהפטמןשלכוח-הגימטריאותמפנינבהלוהארץ,
הצנזורההכבידה , 1946בשנתהיהודיתהסוכנותהנהלתחברישלמאסרם

רמת-בימילשיאםהגיעוהדבריםהעברית.העתונרתעלעולהאתהבריטית
על-ידישנערוהעתרנאים",עתרן 11לפרטבארץ,העתוניםכלכשנסגרוהכובש,
מוקדשהיהואשרבליל-שבת,תמידשנתקייםעתרז" 11הערבחמישי,ביוםהפטמן.

הבריטיהמשטרהמפקדעל-ידיהאגודהמזכירנקראהישוב,ולמאבקלמאורעות
משרנה"דבר 11איזהרעלהעורךשלבאומרדרכיעללחקרהרוהתחילדחוףבאופן
אתלעקוץדדךהפטמןמוצאהבריטי,טעןלו,שנמסרכפי"גימטריה".ששמר

לעשרתאפשרותאכילוואיןנהנהשהקהלומוסוויתקולעתבצררההשלטונות
כלעלהעורך,של .נאומואתלנקורתלולהגישדרשהמשטרהמפקדזאת".

בר".שיובאווהנוטריקוניםהגימטריארת

-לןתדע 11 :שלוהגימטריאותסודאתהפטמןמסבירלידי,דבמכתב
מסרגליםציניקאיםורקנסתרות,הרבהבהישהעבריתששפתנו-כותבהוא

כלבהן.נעמיקאםהמליםמתוךהיוצאיםהסודרת,אותםלכלבזלזוללהתיחס p ובסירן-החיים"·פיקחותשלאוצרהואשלד'ההרכבלפיהתורה,מןסרק
u שלרוחםלחישולביותרהיעיליםהכליםאחדהיההעתרנאים"עתרן

שלוימי-השראההשניתמלחמת-העולםבימיתקרפות-היסררים.בכלהעםהמרבי
עלהמערכהבהתנהל ;ושותפיוהגרמניהצוררעל-ידימבני-עמנושלישהשמדת
לחנךהיהכשצריךמדינתנו,קרםואחרי ;כבלי-השעבדווקריעתישראלעצמאות

 mלמרערדכפופהשאיננהריבונית,מדינהשלםחיראזלהמדינהתושביאת
אפשראיבשלהבת.כפתילבזהזהאחוזיםהיוהעתרנאים"ר"עתרןהפ_טמןזרים.
זה.בליזהלאתרהיה

במנהלושהעניקהרוחניהערשרעללהפטמןשילםבישראלהרחובואיש
והרקדה.'אהבהשלגדושה

המחנך-העתונאי
ירשב-ארהל.היהלאהואכיהפטמן,שלילד-הטיפוחיםחיתההעתרנרת

משלןחייםלוליצרוהמעגל,כחרביערגה,מסביבולעוגמסרגלומשוררסופר
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 flאהעדיףהואאולםמלוא-סיפוקו.אתזהבעולםולמצואהיוצרהדמיוןבעולם

עבר.לכלהמפולשתבמת-החיים

החודרתונוראייתוכמשוררהפיוטימכוחורחבהבידלהעניקהיהיכולהוא

הספרותלפרדסנכנסחראוהצליח.בשניהםנוחרניסההראכמספר.תיאזריוכשדרן

לאבזפעמהאשרהערההוזחבענפיו.התפתללאאךבתרכן,הוסתובבהעברית

יזם-יזמילמגענכסףהואכישולחן-הכתיבה.אלהמידהעליתרלהיצמדנתנתהו

שלא"האיש :כותבהואמידידיולאחדבמכתבוהסואנים.השוטפיםהחייםעם

יהיההגדולים,בתי-המסחרשלבחלונות-הראווהלראותביוםאחתשעהילך

חיים.אדםבניש-למתמידלאריוזקוקהיההואהחיים".מןהימיםברברתתלוש

הואהמופשט.שלאמרתבד'להיסגרלבליעצמועםימירכלנאבקמשיםמבלי

וריכזהחיים,עםהאדםאתהמקשרבירתך,הנוחהצינורהואןעתוהכימצא

האדםאתמובילהש"העתרנותאומר,צרפתיפתגםלבו.תשומתעיקראתבו

שלבהואשמקצרע-העתרנאיהיא,הפתגםכוונתהימנה".שיצאובלבדלכול,

וזהווהחברתית.המדיניתהקאריירהסולםעלהאישאתלהעלותויעיל,ראשון

המטרהותהיהעתרנות,מןהיציאהאתגרסלאהפטמןאולםעולם.שלמנהגו

תהי.אשר

עטר,אתלגנוזעליונגזראילוונפש,גרףיסודיסרבלהיהשהואבטרחני

התיימרלאהואהאדם".שלחרש-האנרכיותאתה"מדגדגחשוב,לתפקידולד

מחנךובעל-פהבכתיבתוהיהימיוכלאךמחנך,שלבאיצטלהלהתעטףכלל

תלמידיוגביעלהרודההיה,רגזןכרבילאאבלולקטנים.לגדוליםעמו,לבני

חשףובעדנהבנחתאלאגביהם.עלהצליףלאבשבט-פירבידר.אשרברצועה

בייסורלאעמו,בנישלמידותיהםאתלתקןטרחהואהאורות.אתעיניהםלפני

הצדאתהלםבהראותואלאהקלוקלים,מנהגיהםעולחוסר-נימוסיהםעלאותם

מטבע.כלשליבריחה

אתומשחיתהמדשאותעלהדורךבלתי-מחונךילדבראותוכאבלבו

לעקורהתאמץהוא .אחיואתמכהעבריאישבראותומיצרשהיהכשםהצמחים,

הואעדין.במגע·ידאלאחהבאיזמללאהלאומי.שבגננווהדרדריםהקוציםאת

בקראךאךם.עהינומהאלהפומביותהבמותומעלהעתרניםדפימעלדיבר

ניגשהואכאילוהרגשתשבעל·פה,דבריואתובשמעךשלוהפיליטרניםאת

מנוחתך,אתידריךלבלרגליובהונותעלבהתקרבוויחיהיחידכלאלאליך,

יקירי,אתי,נאברא :ואומרמחייכות,פניםלךמגלהבכתפך,קלהאבצבענוגע

להתחלקחשקהנפשראתה.גםרתחנהבראממול.אשרהזההכרםנאהמהותראה

ברףבראותואדםהיקום.אתבוחוננהשהבריאהוהיפה,הטובבמנותהזולתעם

לרהקרובותהנפשותשגםמאדמשתוקקיפה,לקונצרטבהאזינואומפואר
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הואשדמעות.אזנירזרקוראותבלבדכשעיניושלמההנאתוואיןכמוהר,תיחנינה

רמרסרי·יפהטוב,היהשלדידומהבכלהאחריםאתביתהלימירכלהשתוקק

טיב.המדלאלהזדקרואתהעמידוידיעלע,והאתלעקרוטרח.הוא

המלטפתהרכה,הרוחמןנהנההואהחיים.שלהפתוחההזירהאתחמדחרא

המוכללתרהבלתי-מררסנת,השובבההפראית,הרוחעלגםוהתענגהפנים,את

הקבעעלוצליפותיהם,לטיפותיהםעלהחיים,שלהחפשילמשחקהבלדרית.את

: m והתוססת,החיההעתרנאית,הבמהמתאימהוהחולף,הנצחיעלשבחם,ארעי

הנצחיתלררח-חנערריםכןכלהתאימהרזוהקפריסרת.ומלאתהדינאמיקהרבת

בלבעברתרתאליהקשרתהרוהיאוהיופי,החייםאהבתלן,אשרולאהבותשלד

רחיחרדיתהעבריתחעתרנרתלהיכלנכנסחראמידר.העטשנשרעד·תינתקנה

העבריתהעתרנרתאבילפניררחימרבדחילרהתייצבכאשרנער,כמעטנהירתו

הזה,ההיכלמןיצאןלאבןןךשה n"הצפיךהבמערכתסןקןלןבנחרםלפני;זחןשח,

לכסא-מררמים.רקראחרלמראשותיומלאן-המרותהתייצבאשר·עד

0 

סרקרלרבנחרםשלהמובהקתלמידוהפטמןיוסףהיההעתרנאיתבעברדתר

רעלנפשרעלעמוקחרתםהטביעו"הצפירה"עררןשלבצלוהסתופפושברת .ל"ז·
ותלמידן,הרביאתשניהם,אתשהכירוהזקנים,דורמבניאלההשקפת-עולמו.

סמרכיןמצארוהםלביבר.סרקרלרבביןרבזמירןהיהרביםשבשטחיםאמנםזנצאר

תלמיד·שלבשיחת-החולין 1הפטמןשלערבי-השבתותשלבפיליטרניםזרלדעה
מתוןכביכולבריפררף,כאילולנושאובגישההנאההסגנוןבקלילות ;·חכם

נזבחתבהנאה,אותםשקראתלאחראלאהעליון,השטחפניעלראיית-הדברים
בעיה. .שלשרשהעדירודיםהם~י

כאילוירייתם,קמבהמתיימריםבתרכנן,מתהלכיםרביםאנשי-רוח

כרתכיםשהםרכבללחם,רקנתגלחהבריאהסררמשל, 1מקודמיהםדברנטלולא

מצליחיםשחםלחםונדמהיצא.הגבורהמפיממשהאו,משלהםרק!ואומרים

ראשוניות.לדבריהםולשררתשאברמהםהמעיינותאתהזולתמעיני·להסתיר

מלאכטנא /יקרכאוצראלאלעייפה,כמשאלאמודרירושתאתאתרנשאהפטמן

חיקההפטמןכילומר,אדםשלדעתועלמעולםעלהלאכןפיעלואףטוב.כל

רוחני.בצקמאותרבילושחיהאלאאותר.חיקהלאבאמתהואכיסרקלררב.tזת

אילושאףמרבטחני,דבר.לתכונותהיודרמותהפטמןשלוסגולות-נפשרתכרנרתיר

בפגשואלמלאאף 1סרקרלרבשללמחיצתועלומיובימיהגורלאותרזימןלא

לסרקרלוב.דרמהשלורבנרסח-הדיבררבסגנון-כתיבתוהפטמןהיהאזגםכימעולם,

אתוהרעידשניהםלנשפותחדרברשאית,ימימששתשנישאאחהגוןיב:כי

חייהם.יימכלמיתרי-נשמתם
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בית-המדרש.חובשיהיושניהםקטנה.יהודיתעיירהילידישניהםהיוהם

לעמם,ימיהםכלקשוריםהיודשניהםדב.בצאמרןהעולםממעיינותשתרשניהם

הגדול.העולםאלבצאתםגם

בד-אןדין,בעברית.למרפתסגנוןבעלהפטמןהיהסרקרלרב,נחרםכדבר,

עומקןעדלרדתותרבותה,העבריתהלשוןלתהומות.כאמודאילצלולמרכשושהיה

היההואמלים.אלףבת"בסיסית",היתהלאשלוהעבריתפנינים.מהן;ולדלות

אתבה.שנפשרכלבהומוצאלשרבבן,שלהבלתי-נדלהבארצובקלותידותוחב

• 
המרובה,הציב.זויתבפעילותורגםוהענפההפרדיההעתרנאיתבעברדתרגם

חולין,בענינישכתבבשעהגםוזושמ.היההראפירטית.הנפשרהשתקפה

טיפלכאשדגםוהאזרח,המדינהשלמטרידותידם-ידםבבעירתעסקכאשדגם

:r דוממיםעצמיםהידלאכשבילדוהקשה.האפודהזבמציארתהחייםשלהזרופ

וכאברהםגב-האדמה.זדהביתוהעץ,החיהוהפרח,האדם :חיהכלבבריאה.

מוצאהפטמןהיהערלה,השמשאתרבדארתזבנדקרבקרמושידהשדאשדאביבן,

בפליטרןרבפדזזה,בחדת :שידלהםדשופינהבכלהזדהואזתהחמהקרניאת

זבציבזד.ביחידשבעל-פה,זבדיבזד·שבכתב

וכציוניכיהודיעולמוהשקפת

לאחיובהאזהגלותשלילתשבלב.קרעללאהפטמןיוסףהיהשלםאדם

 1920בשנתערדמזיגה.וכבפשרבגרפויצרהואכיבעייה.בחינתכללאצלו·היד

לואץחזרה,לפרליןנשלחכןואחרכבישיה.בסלילתעובדאלרץ-ישראלעלה

רהציבזרייםהספרותייםהעתרנאיים,צעדיואתהציגרבהעריסתועמדהשבה

הראהארץ-ישראלי.פוקרשלטבעיהמשךחיתהשלדפרליןפרשתהראשונים.

הלשונות.בשתיעתרניםוכעררןואידיעבריכעתרנאיציוני,כעסקןבפלריןפעל

עבודתושלבעיצומהאחהידםקםשחראההפתעה,מןכללבכןהיהרלא

עתרןלעררןוהיהקבעביתרבהרעשהלארץ-ישראל,עלהבפרלין,רבת-הגוונים

ארץ-ישראלי.

.אזיפיזרחראחייו.אתהקדישולמעבר ,,מעאתעזהאהבהאהבהראכי

פורץלפניפרליןשלועיירותיהעריהפניעל :מצאםאשרבכלליהדויםאהבתו

הצידנית·התנועהומקים"החלוץ"כמייסדבמאותיהן,ביקרשבהןהנאצי,הגעש

-גדושהובמידהרבבאזל.בניר-ירוקבפאדיס,יהודייםישוביםפניעל ;כללית

ובחדורת-נפש.קרונותבפניםהתהלךשעליהארץ-ישראל,אדמתעל

"אזרחלתאורספקבליואריהפטמןהעולם"."אזרחשלמושגקיים

גדייםבחברתלהימצאהיהרגילהבריותביןכמערוברדי".היהםערלה

(חרארכזתלשוברתשידעתלמיד-חכםנהירתוכאזרח-העולם.ביניהםעצמוזהרגיש
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גרמניתורוסית,פלוניתוצרפתית,אנגליתגםאלאואידיש,עבריתדקלאידע
(מענייךוכרתספרויותבשבילינהירערבית),גםוקראפורטוגזיתוספרדית.
ני)מגדהקלדמךנדנודושלדרסיהקרפדיךשלמספריואחדאתשתידגם

ד mבמינתנגנההפירטיתנפשראבלומדינות.עמיםשלבאדחות-חייהםהיהובקי
ב"עתרןהמנקדיםקהלשלרוננותאלפיםביד-יהודיםבחברתנמצאהיה ת('

פיזרהנאצישהשטןבפולין,בית-ישראלהמרביבתוךאובתל-אביב,העתונאים"
כיבדהאולהם.היקרלרהיהיקדהעולם.דוחותארבעפניעלהיקראפרםאת
ושלויהודיעבדיעתרנאישלקלאסיתמזיגההיורהולכןכיבדו.חםאשדאת

כלל-יהודי.עסקן

דעתהלסוףידדולאשדניםהפטמן,יוסףשלהמופלאותהתכונותאחת
לאכךפיעלואףכליםיצרשבעצמוחיתהאי-הבנות,לפרקיםגדמהולפינך

לושניהיהלאאבלוזרמים.תנועותשלהיסודממניחיהיההואלהם.עבדהיה
לבורגאותווהופכתנשמתוכלאתמאדםהתובעתצדת-העין,המפלגתיותבשנאת
מרביםחכמים"תלמידיכישהאמידטוב,מזגבעלהיהחראענקית.מכרנהבתרך
להדגישחרבהלעתיםמטילהלמפלגההעיוורתשההיצמדותוניווןבעולם".ע•לום

התנועותעםתמידתמיםלברהיהלאשביריב,הצלליםאתדקטכ.סיסירתמסיבות
קצירן.אתקצרלאזהמטעםחרישן.אתרחושזרעןאתזרעיצרן.עיהרא

לאופיר.גמרובניגודהיההערפלנימעורפלת.חיתהלאהשקפת-עולמו
תאגרלפ-ידבדובר.חיתהלאכשדדכםגםשונאים,לרהיולאכןפיעלאף
היהלהומעללפלוגתאמתחתאךשלהם.עלחלקוחראדעותיועלשחלקולו.היו

הואוליחי.דלרביםולעם,למולדתיהודית,אהבהשלצעיףתמידאצלופורש
בפרלין.הכללייםהציוניםארגוןמקימימשלושתאחדוהיה"החלוץ"אתיסד
מועצתהיושב-ראשבארץ-ישראל.הכללייםהציוניםהסתדרותהנחלתחברהיה

ומדמן,מחלבוזרתנועהלמעןונתןשלה.הראשייםהאידיארלוגיםואחדהארצית
בתנועההפטמןשל"כלליותו"אתהגדידקלריזנדיוסףפדרפיסרדומכשדונו.מזמנו

הועשירותהשולטותבמפלגותנדבקולאהדובאחדהלךלא"הפטמן :הציונית
אליהםשנתחברשבזמןהכלליים,הציוניםאלנתחברחראובמוסדות.בממון
בלאציוניםסתםהיואלאהין,לאמגובשאידגוןהין,לאמאוחדתiנפלגהאפילו

העיד-ציוניםוסתםיהודיםסתםוהוריםהיוהכללייםחציוניםהחיבור. ,",
לכלמהרץומלוכדד mמאעםשבלאומנידים,שמדגישים-קלויזנדהפדרפ'
אהבהשמתוךאלאהמדינה.תקרםולאהציונותתצליחלאמפלגתית,תוספת
המפלגתיות".הקטטותאתשנאישראלולעםמישראללאדם

גושיםשלוהבדלי-האינטרסיםהמפלגותשללחילוקי-הדעותמעלני
ידעהואאדץ'-ישדאל.אתעזהאהבהואהבבישראלהאדםאתהעדיןציבוריים,
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שונאי-ישראלרעםשבישראלשונאי-צירןעםמשפטיםלזבדולהוכיח,לייסד

שהיוהשליליות,לתופעותביחסדבררניסלחן 11היהלאהואהעולם.שבאומרת

תחתלחתורמוסיפותוהןהמנדטבימיהישובשלהחייםיסודותכלאתמכרסמות

שלודבדי-המוסד-והתרכחהגםאןזלתחיה"שקמהלאחדהמדינה,יסודותכל

ובתיה,מאדמתההארץ,שלמיופיהולמולדת.לעםנאמןבןשלאוהב,מלבנבער

ממנהשתהחראכשיכרו".תמידהיהוטפה,וזקניהמצעיריהוגשמיה,משמשה

שדקשלן,והמאמריםהפיליטוניםהמגילות,עלשלוהמסותרוויה.ידעולא.בצמא

שידה.רווייםבעל-פה,רדבדירהזה,בספרהוכנסומהםמעט-מזעיר

# 

העםחלקיבלכאשדהאודותאתדאההואנילעמו.יוגסביהיההוא

שלהמובהקסניגרדהפטירתולפניהאחרונותבשניםניחרדהיהזהמטעםהיהודי.

אי-אלההארץ-ישראלית.הציבוריותשלהרגזניבית-הדיןבפניאמריקהיהדות

הגדולהיהודיבקיבוץדופימוצאיםהיומבית-שמאיאוץ-ישראלייםמנהיגים

שעהחיתהבר.ושאידברשישמומיוברומחפשידהאטלנטי,לאוקינרסשמעבר

היהודיהקיבוץכלפיהביקורתיהלן-הדוחכאשדהאודות,שקיעתשלאחת

כעלזאהביטומאמריקההתייריםעלהישראלי.הרחובאתהציףבאוצרת-הברית

השנוניםלחציהםמטרהושימשוכתפיהם"עלהקודאקעםכרסתנים"יאנקים

אמריקה.יהדותשלבגנותהשדיברוקרנותיושביושלומדי-נפשליצניםשל

אשדוהיפההטובגדגי.דיכלאתובהתלהבותבשקידהלקטהפטמןיוסף

הקדישפיליטרניםעשרותהתפוצות.שאדושלהאמריקאיתהיהדותבאלומות

מעבדאשדאחיואתשיאהבהישראליהציבוראתלחנןכדיהחארונות,:ריזנ.נים

מנהגבהםוינהגשיקרכםארצה-ישראל,בבואםיפותפניםבסברשיקבלםלים,

יהודי-הפזורהשלונאמנותםמסירותםאתנסעלבהעלותוכהלכה,הכנסת-אורחים

לרו.נלדת-העבדים.

ובארץ·בפרליןאחדציבורימפעלהיהלארבים.מעשיםבעלהיההוא

לאאישיותי·כטירההתנשאהמעשירלכלומעלידו.ברחיתהשלאישראל,

משדה-הקרב.בשרבובמצעד-הנצחוןלקראתוצוהליםשהמוניםחיל,גיבורשל

החוצבנואם,שללאויחידים.עםשלגורלותהחותןתואר,נושאמדינאי,שללא

ללאאדםהיההכלבסךהמיתוסים.אלהמוניםאתוומעלהבדבריו,אשלהברת

שאףלאהואמרכבה.לוחיתהלאכימרכבתן,אחורץלאאישומדליות.תאדים

משולחנו.שידייםלחטוףאדםהזמיןולאדבי" 11להיות

כאלאליוהתיחסרלאסביבו.הצטופפוהלן,אשדבכלאהבו.עםהאבל

מיראת-הכבו.דצעדיםמספרממכרומתרחקיםבעבדודדןלושמפניםבדשא-שרדה,

אליו.ניגשוואוחן,אשדבכל :להפךפנויות.מזוכרתפניעלהתהלךלאהוא
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לדנגרמהוהנאהרב,המרןבתרךתמידצעדחראלן.סמוכיםרעמדרהתקרבו
בקרבתוחשכאשרמאושר,היהחרארבזררערת.ניריםשדחפרהרבשעהדווקא
היההואמהם.לאחדויהיביניהם,בהתערבובני-אדם,שלנשימת-אפםאת

משכמריהיהלאלמעןשחוח,במקצתוהלךקדמתואתעצמוכופףאבלגבה-קרמה,
ברשאים,ומשרודים-משרורהיהחראלבר.יגבהשלארבדימאחרים,גבוהומעלה
מטה,כלפיניבטותתמידהידהפטמןשלעיניואךהנדבנים.אלעיניהםניזרע,

מחשבהתעבורשלאכדיגסה,פס'עהמעולםפסעלאחראהאדמה.אלימירדרת
צעדחראפניהם.עללעברואץרשהראבהםגסשלברדשנים,עובריםשלבמרחם
בדברים,אתרולבראלעצרואחדלכלשהרתלתתכדיכאילואיטיים,צעדים
נאה.שיחהשלבשכראחריםולזברתאדםלכלסבר-פניםלהראות

ולשוחחהעתרנאיםאגודתשלרהירשב-ראשהערוךהפטמןאתלפגושכדי
לטלפןמשרדית,בירררקראטיהמזרדישבעתתחילהלעברוצררךהיהלאאתן,

לחדר-ארלמערבונכנסהיהאדםקבועה.לשעהראיונותרלבקרעלמזכירות
נטלהואושמירת.שלרוחמעולםנשבהלאמהפטמןשלד.כלניתזשלרהמערכת

נתן.קיבל,מאשריותראבלחפניים.מלואהחייםמן

• 
עמלוחלףלהפטמןשילםימרח-השנה,מכלהאדםבישראל,הוחרבואיש

העםהמרביחשדבשר,כלבדרךובלכתווהערצה.אהבהשלהגרנהבמנהומעשיר
ומחנך,ידידלהםאבדכיפיגרת-תבלבארבעשהכירוהררכלישראלבמדינת

וכעסקן,כמספררכמשררר,כעתרנאימכשררנרשניםיזבלבמשךלהםנתןאשר
יכולהפטמןיוסףהיהראילררבארצררת-ררחה.ביהדותהתרנההברכהכלאת
הפיליטרניםקרואימעריציו,ררבברתמרקיריראלפישלבעיניהםלהציץפעםערד
בלכתםמהםשהשתקפווהצערהתוגהאתולראותבעל-פהדבריוושומעישלד
חייואתלריקביזבזולאעמלן,היהדיכבלאכילומדהיהאדובר,אחרי

מלאי-חתרכן.

ומכהא.
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חרצ"ז.שבם,
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 ••ןיומה
TT 

ו~ר~י~ז;ו ,יי:tQ T!גךiכהל~:+יל:זןל~הל~ה.

 :זז~~לייונ vכקע,ז?קיזן.כ:זן. vביז
 .ל~·ד;#;ג!ערל"א ,;ח~ ij~זקדרת~ע t! ~לא

~ג;ו~ך~ים.לע gם~זוג:ם,~~זוד~ע t!זז"לא

 ;כגת-,גיםל~יךה~~יעי;"אךג:ם iבין-

 :ז;בונ;?הער, WiJן Qתל~יעל.אם g ,ק-תtז~

 :~יב?העלןךה f1!גלנרונ~טל"אל Q!tQזזל

~ים-לא-~ים."לו,~שרטלאי;י;גע-ם~ונתיבךבגרר

- ? ןי+:;י i Q ,'!'\!tQך~כהל~:+יל:יףל~הל~ה,

ונ~ה,~ארד~כזרז:וים~רכ:זן,~ז:ויונזזל

 •ה 99רך~ל~דר\קי;ג~ךלה.~בר~ים v:~ל

 ".םי+:?וכיונ Q!לסרדשב reםכב~ק vv:~ל

םז.פr;י~ך~יםלרוחות~~ןף~ייסדו ן!!!

iQ ,דגרם~ם~v .י 12~דד~דבv גילן.יבי-

לן".שק,ט-גצחשק,ט,צרכ:זןבי 1ונ?ל 1י

 !~ו~י~ז;ול~:גיו:זן,r:יי t!גדס;:וגהזאתעלכק

תוו"ר.זizבוכ,
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ש~וו.פית י.ק~ס~~

 ".ה~עז~נ~~יר, i י~;:ל

 ;;;רמ~הללבךטרימ

 ."ז;ג~ט ת~~;;רכvזךקת

Q ן~ג;ז.ט~ה~אזי-קה•א

Q ןן~ק.~מזפהי-קהיא

ןיכו.וק.'נריכךש~וכר

 .•.םל~~הלז:וןררן'ג•םבכה

ךש~ה." ' J ~[ר, iל:;וי-

שיזלים.";ק n~ך~לל•

וב~עילים."iי~פ;ת~געה•א

MV! ;ק;ל~ Q ה 9~ן~יר: 

 1ה f/ נז.!:!יי~נ:וי.~נ;וז:וי-לי,

 ·' 9~ז;נלאקראזקי"~נ;וז:וי-לי,
 ; ;'ן Q:;ול,ז~ו.ןל;נ:וי

 "".ה~~ן ","כק- ו~ז,)ו;:

 ".ה~rזךנ~~י ,ר~ל:;וי-

 1~נכו 'Vלז;יית, 1שה 1 ~~~

ן;ןן.:;~למשנ;וחיזrוילא

:i»i אךשת~םג)מ;.דיv ~~םי. 

ך~;ניt;כים.-ןראשר~נ;וםלן.

~" i] ~;ת ם~iJ ן;זך~~~ךם. 

 ."ן;זך~~ iJלר•סזרןג~ש;

-ו ה~~ ';iם;נ:וי n ~ן. J;ל~י

 ."ה~טiךב~~י .ר~ל:;וי-
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 ם:~~ fל- ?i!הפ;נ:;יהל~י,~םtיזזשו;בr:יי

-זם~~גכזל iיל tpiJ .יו:z;אליך 1ה~יסר~ל

-ךםב-~ס~:ם P1 ~-ל 1מי ,,~ש\ן ?7יqן 1 ~

 ...ן 9ק.r:יי P''!יל~יגיןג;ן,בית 1ל~~יכק

ry זזvt ~r:ונזי~דיעך'לא~נ;ואם,~ם ייi . 

-זה 9ב~גיק\ךןהג~יqןי, ה~;,פל~ךך

i ם~ך;v ר: 'o/ פ.יל~י ה~;,פ~~אל~i . 

 •.•זו:ויםת-~~א-ג~ש;ם!ים iJס~:םל 1

 . o~י ip~ת·יqןיןz:ויגכליט~םו;בr:יי wסזז
-ז םי~~~זלר i ןt:~יזל לנ.;,~ךו:וייף

 · v י~~זל.ז:כטס~ק .ה:~~תזרה, p~ר~~ר
י ·.מיק.~יםגי-~לדן 1ןה Q'ם!תr:יך~הנגל

תזוiי•.בתפרז,

o ז



יבח 9ז:רזךונת

 .ם~~~םכדרר ,ם?כ~~ fוים v~ין

דמזiiע-דעיוים,סזקהא;ךו;יל.~ה

~יג;ים. iJ~ל fר-~נ;גן 9f?~נרן"ם

~;ןים. aררת ?i ~~יןז,בנ;ר::~;ךדiנ~זיר

~;ןהוים, vס~לערתל iמ;זקלהיא

 :עולז.ביםלרנ~וןי 1f!ה הן~;:~ק

:גיב 9ז.ברו:וים qnן~ילי i'v!יב:רים xד

~ו;נים. ~~ד~ייי' ,ה!זr~כ:גין vל

i ז;י~לנכם.~חכ?םמך!;י~יםג~ייל

" 1i פ;םtודגהרתןך:פ;םז;:u םךQ .ה

o בי~;: 9יוםסכב·~קב,כהע;לם, 

i זייד~ס:;גידu ~ :;i ,דייכךלרtך~Q ה••• 

דיי·נכ ?i::זרםו:tם-זדררנר ח~?ל'א

f ךצ;ת~iJ ן 1זפ-il ל"lil ;הR זפזן: 

 ,ל~ך~?רי vf ז'~י 9i1 ,י~~;:ך:ןה 1

 ."~ן-נ•ןקלגrןלתל ,ז~~ז;1דנגת-יכךס
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ץק~שוןמות

א

iוכזנ.ךםט~מירים Qל!כח

i] ~ iJ ? םת 1מ !ב~ת~!;i וזקתים! 

~ן-ו?נ;זנ, .,~ 1~םזר~םנכמית

 ...ג~ברתים~t;כןהאר.ז;יףןi:ויא

נ;בע.ר [iל i~ויןים ף·~~

·z:י~ךרם ת?~יQ +.י !f ת. 1ד

ז1בעובr;ולפ;~·ף 11-:ם 15 ! 1:ם 1

 ." nמידר Qםדזו t:דיס

~· iJ ~~·לאעוד~סם .םiJ ה 9לי

 1זא;ך Q י.ק~~~חע;לם- ת~;;'כי

ןרינכןבשך.?ה 15ד!ת t ~זת

 ".מרר Q-·ו:וו~ ע~~~ ז~,ע~•

 .ח~~נ:;בידרןיי ij~סיוכהזח

 ". 1ןמז;lים iv.1כחיט-~נע,ב;תים

וiית ii!גע,ר;ת ? fם:~,םי ·~

~i11מי 9 ~לףזיגיסז ף!י ." 

:\גכס.ןסטע,מירים Qל!כת

 1ז:1ים '!1ל i1!~םמיח !סב~תס~י

~ז-ו?נוס. 'נכ 1~םז;~םנכמ•ח

נ~ביתים",~t;כךהאוג;ןףןi:ויא
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ב

 : /v ~ Mo .ד~יt~'ז'ונ~ת .l'-ז!:ן
" v ר כז.ר~!" .י~.מלייכ~f ן:גים..• • 

ה. /o י"~זג~ח!ה-ז;ו~סןןזן

ז;נל:jו:גים."פה ן~ן;!~ .?lי

דוןן~ת~יוי 9 !:.ז.עודדב tiי

-~ים, Q ~זק~ל.יr:זיר 9 ~או~;יר.~ידי

o/ii דן' ןר~;:ליק 1:1.מראשוי~

 " 1ן;·ם fלי כז.ר~!"" :רוגזי~ין

ונזדוז!הו;נה-כבדלילה. .ו-זי:~

- 1~~ים IJל~גךןז.וסםת

ןךאדן יל·ז:r~!:.ז.לאLן;ן

i םי~ל~~ןגף'ו}:!יותול." 

 1ר iלנב ל~~ Jiiל iהיא.ש .?1זק 7- ~

v סוןף.יז-!ה~ o/ .סוד-זגהi א;:גים: 

~נבור.ו;נאד א~:;ד .הו~~tיום

 •"ןן:גים fלי כז.ר~!" w :ז;ןל;גז iJן



0 ( j2 ם~ריםת

מ~::נ.רוים.ג~שי~אי.ר?ה f.u~ל .ןרע~;~א.~י

11t ישi21 .ייים 7יזז ,ךםך::נ.ריש 15לעו.v~WiJ .ךיו~ים

::זr;ומרזק1ןה~ן~ה {i~ךץ. {i~לן;~צי~רעי·

ע.~קים. v~רזגיו.כםת~ד·רסי;:;זם. ,~כו.כסת

 1~:זזדע.זעיל~יס 9ןם- ה~ז;:; ר(\~רקיש 157איש

ר~ם.מר p: ל~ל~ו;~ז::רtיסויםררם 9 ~ד v~ל 1

11t זק~ןכקיש~i ;-~זגרזז :~דר ףiJ ~ W ל~ךסקיס,ב-
 .ה~ן~ {iחךנכהלי p:15~פר,.זכםתגי~אןi:ז~ה

ם, t~י~ת-זקמייבת~סגר 9למו.כךד~ח ה~~לאעוד

-fיר?ה. iJי- Qמילת qלי:גים 1!1זוג~~ויםסםערד
---ןעול,ה". i .קר.נ::דים i ~קללןi:ז~ה

ף, iJ ~ t~ת-ב~ליד jQ ![לעים 9iJין iJמסדמקיץינניב

~ןיס. QJג~ררת ןי!;:ל?ה iJI;'Qלrזמילהנך::זי

ם~ך~ו.גי~י Qוים n ~ vרךז;ה nnוגיכ;~ירן יא~~:~~:זגה

יר~ב.גע.רי~דיד-ןנף~קים~~ירים,יס, pזקזז

יעל-ראזםת fn1קרבעא.ין~זךם.ל v:וטךירןא.ין

i2 רגיiJ ~~ם'םו.כלו.כליםב~:גיג;~לעות שn ,וןים
ם~~ייגי.-םהרד n~צ ל;:יעות pמריל};(מע

לרת, iliJס~ן·ותו?ליטרתל~ןבדגrן?יצות
i] זירלת,-כ~גגרת~

'' n זזק~ןiJ ם~ה
ל~ה. f-ל~~אוןפלל1ןה
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ה, 9~ד oל- 11:צי tר~רעי·שי. t ~סם

ן~וקה. r.~iJכךךה iJןiג~הןשיב

, . 

ם. iJ{!11:זוךנכה oזזקו;ות-איוקה ~~

::גים. vער~ךתל;רק;:זרת-סוד ה~~ך~;:

~:;ויךים. Qעדךק.י םא~;~~j;יךחיי:;ומו

ךבות. Qםכי oל •ש!:!לי:;ומר

 .שרק,~ה iJר~ה p:כz;ום)r;ולה iJי:;ומ;

f יו~ואליi1נז;וו;י~זנ~;יאם.לi הןר!:!ש". 

~:י~וצי· iJ .•לז:;;~ויי· 1עי. 1~אי.גלים
 :ש• 11~ךמו f;:זאי}נות i• W 1רך nלב-ם p:גזף Iנולד

!f ר~לבר~Q .כי-עולםR יישרז-ארךה:r~ 9 ילti? :ה

---~~ךםקיםם 11:כיככר

סזtה. iJ ף~' ל~-ת~~ק•ם iJוקל.אר 1 ו;:•

 .ה~~ r ~7ינרךתו 1

;. 
1 

 :קו~תרזקלאר 11ןג~ם ?j~;גרה i!iJן

i ייךיר. 1שו~פרת~ךברת~ךקים.רובותיר 1י:r

 .ר~; 11:יז,נ~;יף iזרם. aנול:ש~לר

זtה fיז,נ~;ילה v •רנf!ה 1'ר~וקתר-סי

 :םו;ונ;יחרל.ל~ב R'רים-

ו~גי.!ה-~~רינכורם a ' ה~•ר~-ן~.

"~.rל;ם.גיר•הוי.-ןג•ךיף. הכ-

• iJ ~ QV? ןבות יכ~ן~;:ל~ךף.ךים~

 •םסום~ךןת ל~ך':.גזל-שןמ;ת
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 .tיrכ?ל~נגויני זא~~,"~קימ'
"tשי~$! ?יי iJ י~~:ו~ך~ז:יי iJ .ן~ים~

 .םיל~:;~י gןשרןרים i;ני~י ?7 "

 "."ו:כ~ה~א;קימי-~!קים iJ יכ~וג-ם'$'"

ו;בים. v ך~;:לים t ?~ר;zב;ועררס:כר•~ליל.י
iנiנים.~ים nמ;ע;ר~יש-ננ.שת1יזי rו

 1ךה•ןהiיוכtוגהש;ןןתזtביrכה~ן

•שלריסך;םמיםהב:sוריםונחים l 1 •וז•-1 •ז ". 

~ןבותי j ינ;~~;:מוגים 1ט~ ל~'

לים". iש•ליללת 5 ב-·ל,ויגים tiם~

ף· fלr:ז;;זה~ר fןש;~ףtןגם זה:•ר~-ן~"
ז~ך;הiיונךברגי;וןןיף~ל.הו•ות t שבי~;:.

 • ."זלב ?iiין oךת• f ק.ל~~ג~יבי ם~"

l ך!i ס~םn ;ק. Qi) סשוזק;ניםינ~יםוב?םמ;ן

ברחים, tסים 1~יו iJו;בוpרו~יךיוךדיםןזוךו;בים

 .ב$!;י~גיל-ונלו;ביש iם k ר;il z! ;~נר v:~דן

 .,.ת 1;:וע,צ•ממיר;ת 'f!ל.ו;בנ.:.ןונתם~ךק ף'ל!]![

~יי:ה. 1- ~חz:יוכנ.:.יחו;בן1גה•טד~~ה.~ה vעיילרגע
סז;ב?ה:&ל.טכקוסןסנ

 " 1.;קףמ\-

- ,\ש i~רך;;נקיםל'$'ים 9ל'א ,ףש~~~tיריםtיויםל'א

iJ נ,ז~ה•ןהוגע.רי~ו;בי~יםz;םיו;::~~ר. ~~ v ל.ריםw .ךב
 :סל~ים Q ל~ן'ז'?~נורי~י vvוגים--;~אי:כם

f ז,נישו;ב;גה?![t .םו;:;י.ל 1ינ~·ס~יםל'$'ים 9 ו;:ו:סם. 
~ין-םוף.ןאר~ים ה~~'ז;נל.א;וח~ת.ם•דן 1 ,:ך~ם vו
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 ה~~ iJה. 1רr:י o ם~כ.; 1ירגע ,;,

ז;כרי~ה, iJזךה, tWiJיךב iJ ת~~;נ

גע,לוקה,~ה 1ל~ש:;~ךשרן

 ."ה~ך;נ~ל~ת:;נד:;וי~ה

ספ;ךא.כ~ל oןיוךקרתם iiיזלטיש;תיגיtים iן

-ךהיןה~:פ.לינילמילםןדקי ר;~ןח~ה

vש~לים~גכויםד~דים, ,,~-םיגו-

 ".םיtי~כ.;וj:יר riJ!ןונך:פ.;ת

j? ןז'הi חנ;ז~לי-כוכם 1יזiJ טiJ ~בך." 

 .ביג:~~ ר~נ;: iJחך~יןה~קה 1ע,צקים 1יד~יז,ות-~~

ע,דז:ויםערךקים o~סרגי iJוניזקרת,זי;ערת~דובי

דגע.דים,לדןים ih9י~~ים

~דזוי".~כונו~רזטזני~יםךא~ים o'~ןאיני

ז;וים Qל; iJ~~ליר 1יד

ה: wס~ר~;ף n~ו-~ךוגת-סt:כים 9ר 1כת iQיג

 ,;יל~ r: 1גה q7ז.יי~ג~~לת~יש~יש

לצלע;נ;ויר".ןם iJןקליוכי~יש~יש

סחוף.:גי 1~ת-ובז:וךוגסה wני~ר~לךה p~~ך ,;ע

iJ ך 17:~יזה;i ק;~את .ת~~;ן~דi ל-~ךQ ,ה

יג;ו~לתןו:וךרותשות ?j ~~~~עות 1צ 1:1לע;ך

טסךב". ב~~-~ת

לוג~לה."ו;נז;ן~~דןן~דר ק~! ?7ערדךם iJך

1' 
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~~ךים. [iל·~ךו.ות iםונ~הה 9ו.ו~י ר;נ;:'

iJ ש;ת ?7ל;ת ;'מ!:!םל;ב;ת~ו·רתtןןזj? ר;ת-

iFi ועויםiםן\$ךt ת;•ן." 

iJ נ·ו;בויז,וה~ר~הiגלי

;:ז~ינכ~ים,ו.ו~לתלרצשנ;וערךר iJWד. crןם

;:זוים. v ·~יי~ו;ד~ןםה;ל.דן
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;:וראשרביםב;;ו;ה~ני

;;.זךאש;~ים, ה~ז;:~~בן

 • n ~~ל~ח~וגרניכן

ים, ~;נ iJ;~ין ה~ז;:~~ני

 . ן~~גסזHי-סר' iJגס

 :'~ים ~ב~ה;ל:;כים,~בן

 .דיוי i1~יב;ןה ,i~ש
ל;;ים. 9iJ~ל םי$'~~זPע

 .א~~בןגםר ij ~גם

:גי,ים. fiJ~ת~tכל~ני

ןזי;~גי-~יר.צןךגו;וצב

iJ זני 1יןדs;~i] קי~ים!~

~יר. [iת 13'''יכני

;;.ז~ןוים.~~אי'לאעוד

עוד.ן W ~;;.זע;לםiנל

V? י~י~ידזגלסרtQ וים

 1~ברדם. 1קץ. 1יכל vקים.

ות"פ.
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 ט~'
ר~י t~ר 1ל

כבוו.כב~ק,ט~ך- ?'iיליי~ה

ים' P'זכ tם~גסתרים oנו

קים' 9 ~~רו:?יםע,דרים

Q רםלן;zוק~לים".~יז~לח

 .ט,ק~~ך

• 
ם~לים,וונשקדו. nםחרך

~;כר~ים.ריסגםםנ::.יסת

כ:;גים,ל;וב;תרם~~למי

םזp~~~ים ת;ך;נג;:~;;דם.

ק,ט Vכב

# 

,-
ןים, 1 ד~-ד;; .fדיף. iזזף

 ,וי~~:;~שילי .ל;; qם~ז

רב-~וק:ה,~ו;ראם~יץ iJ .א~

Q ל~יןז:יףנ?כתiJ ך~יד-

ק,ט wם~א

תרפ"א.אייו'
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 .ים-':'ס

-ז:י~~ןזך.v.נםגה-ז:נל-םי

 ;~זדז~ב·צד!ה-ז:נל-סי

~כז~ןת 7כ; 'Vז:רצזוiג~ל

נד. '~ ,1:11 ~ןיtירז

 • ciצ~ויוי:זם~tיןב.

 ;;;זtיליל .קרלףזא

ל~~יוים.~נודז;ונז

 1 ליל~!:!נחזכי

 ם~;כ~~פה~ם 9ן'ת

 1י VJל~רזל~ם.

כ~זןםויב-ם~נת~ת

י. oז:נל-ק.םלבזד 1

i •ןתלאיגנ~~

 ',~, ,~•ךב•ק.ה

 .תך~~ ~:vrןם-גה-ז:נל-םי

ד.-1ז;בןיגבזה- , oז:נל-

ותוב•.נן, oג•
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ןרנ' ~א'

ביור•ליםהארגיבוסיםהלפתיחת

ךב. · ?1ftiז. 3נרזא•

 1סך:;וירם ?j י~;:ם. ?j:;כי

 1~ב~ה iJ- ,ן;ב~לה t~ם

 •~ידלבי!$ביל"א

אדר,~ןל Qסר-ספt;~יםזל

 .םר'~ה•אף ?j ~~ן

 ,נד;ךן;ך ףכ.:ז~~ ;ה~~ ל$'

iJ .r;זם.~ויו לל~ו

ס:ם.ונ•לס~ן~ר.לוב•י

-בכ;הרל.בנח
: --: 

 ,ם, ס~;בו;ז.~ה;ןןש j?Q~ית-

iJ בה 3 ~~~ן!ז;, 

-ק;לן r~ i-ר;ךהלזו;בכת

 • 119~זpיש,וג~ןר.ק;ל

 :כלל·~גי iז:ו~סלוז~vו

ןךן.זםד J;ע;כן

 , 1925אוזויל,
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שי~וים~ם?:;כים

iJ ה;~;:זיקפה~ק,ןשi1 ,9שישi1 ,ז

דןלים. z1 Q;וגזpא iJןקיע ijןלמ;ל

-ד~לים 1ןג~~פrזמץ~יב 1~זקפפה

 ...ז vךנ;~:;וירם i:~זזף,ם i:~'יגי

-iJI? שיזויםל:;נים..• 

t! כה ,וק~רלי;ם~הi~1 ן;,"ליום 

~~ווים,ן:;נזpלוןדןלים Q~ץגי;ם

~~וים.ךכ~ד~\קגיםןים 1אי;ם

יr~כ'יזל;גת ם~ס~~;ןq •;ב !tג

i זר;תלr1זריםג • 

 ·"ז ר?~~ ·י?~~·בן jי ?q~תqןיר 1"~יי

ןלזו:וים, iJים iJ ~ Qל~זpםש;זק1כים~דן

רי:;נים, i1iJןיד;ת iJז:;ור;ן~תןמ;ן:וים

זרך~יזט. .Pש;~יזן~ןןת."~vזעו~יז

 •.. םינ;:ןב~!:!לק,םל

 :נדםךiג~ם. i~יז-:;וזpעת~ןר. ב';

~ללים, J!יכזpכתם v:~ך~ו;ון:;גס~בק

-לים fןןלדי;נות-~ים 1גזט 1 ש~; 1

נrזל;ם ה~~ :ת;ע;תן:~זי~יף
י .

 •שי~לים"זזםל:;נים

רצ"י- nבבא,וכ
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וי; 1ן ר~~'אה 9 :

 :~ו"י v~ייר i ~רה ?i!ה ."
ות, nו;בר~:ז~םר~ז ?i!לןה,

i? .דיכהv ,קך~י :;:דג;ימ~~הןוכה»

Q ~~הו~ ר;:i ,לי~ n 1ות 

 ,ןומ~;;עו:גרשו~ף. :~ז;ו!ה ה~ד:;

 : י~~ םא~;ו.~י' l?V!ךןןי;י
:;כידון.;:דזקה~יש'ם :~ז;ו!הiו~ה

ןםזז~~ר.ר 'iiנה, 1היא~ן·ב•ז

ים v;;iע. Qדיi7>יה ?i :קולו~ו;ווגע

 ·י v~םr:רפול~לה. 1;ריחוiנו
 .ם:ר iז;פן~ר Qלב\, ץך~!;;

\'i<זכךב~ם היi לf זן;;אםרל

 1ז;ו:פוא H! ~-:ומ !דוםiנז~ש,

 c ."םק~יר 1או~~ל~תך~ל ip ~זד

לברא, ז$!ם~~שכר.iנז~ש

'יום". . n ~~לסר v ה~:ל.בכק

ל~םר p:1~גת~ןות. n15קוך~ה

'P גכצת!?ןהגי:P "םי'י". 
:p. ה~:לה 1~י. :p. נ;ת~ Q .ת

:p. י~ה~' w ,1ק.ד;,יםגתיו,ה ." 

תוו•ר.לוtרל,ג'
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W ךזן,גןZ ןי(... 

 :ןל;והיר~םגן vt •~לדילף.שגן
iול;;יברת.ך~םןז,וים.ים iןקי~ל

לrו.ןג;אןtזרז,וישרר:גיב, 9זרץ jן~

VJ '?בקסם. יVJ .ו~כרת;ןשיתזולי

~ךת. iע~~טר .ש~~ :~לדילף.שגן

ן?ז,וים."ת iןךנ~א-~~לן . 1ךע fב~ים

ת. q?~ jיו,זז,ו~:גיבלי :~לם ם~ז:;~סי

ז;וים." o~לסם ,~~~יגי.אורל i:~לי.

 :שי~~תסן~המ~ל~ל~לדי.לף.ש~ן

 "!םר" :~ש Wל~וה- TiiJ~הןןיבק

גת 9ל יד~;:~ם i:ל il~~קד~ישלא ז~~

r,i ~ ij ד~ r זרם.~יכתז,ו~גי ,~ע~ל~

V? ישגן~לדי,לף,~ןi 1זל;לה~ם 

ת, i~ל;;יבן~םןז,וים.ים iךקי~ל

לrו.ןג;אןטרר iז,ויש:גיב, Qזוד~רז

 1זזברתת 11;ן iזשלי.בקסם.שלי

 n.ס• nפוירם,
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 ••.שעהאות::ו
זזז

 .ם~~ך i~יו'לה vז~קד.ת iיPא;ס:ד

נכרן. ם~~· i-4ייל.בו;נ~ם.יכה 'fV ~~ם

-עיו· f'סiייליםה i~ vכךסהלאזר
זוג~ם.iייגל~ל.יד iלה i~~ vfכיא

ים. 99 ~~א![לס~יסיוםןןתזם

V!iJ לגעיי~זםדV? לןה.ו:\גת~

!לן:ד.גי ?E~וםובילה f° ~ת I ~ j2ל

l זליןf כק,וי~ה~סרש;נתiQ .יג~ם~

 ם~נו~~ן-ם~~ל'אל~ם.ך~~בי~יו

iנבדים.ים Q ~גו;וזט;לו,ו~ז~ג;י~ם~~רף

'f זקים 1ס;~ :p נכבiJ ,1ב~םךדורfגQ1 סדיםים

 ."ם~.לז 1ןיד~~ייוםד i1 1!ק 1 נ:t! 1ו;נן

ג!זג~ם. .ש~~ךים 1 ; 37ך;ך;ת, ·ו,ו~~,

נ:ויד. v~י 1ש p:ם iיכז;ןב;זק~י~ב;ת

ל.~יי·-לtיםןל.בל.~ןב.~~יםק 1זפ

 ."ם~'ן iת iVא;ס:דל~םא;דלוגצן

 ·'"ס n ·י"•
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ההברזה•
 T;ז--

העצמאותליוםהימנון

 i'l~לנבבלשו~ררתד~ם~ין

 :ה i~ן JiJ!שוכת i1?ב~ר

ו;ןג;לה,~כ:;זניל~ךיכב

v.'f ו;ןו;ישוןW ךי~ii .ה

ןברת, ?j~רי Qעודב~ליל

-~:;זידן,iגגיןאף~גת iJריב

~ץ~ב;ת a~י iJר ,א~:;~ו

~ il ,יכז;ן. 1;1ק.ץא 1~ישוךה

ךל~ן,ז;ן;}לתך~ל

גז-ןך,ד (i?כו;~ב~ם

iJ דזעד ת~י~~~רימיז! 

 .די~~ם iו;ן~לה, (i?ריה, (i?רף

 ,ם~sידיו;ן~ם ת~~~ן;:

עולם.ד iבדךני fז;וס~ר

זם i1ני ?i ~~;1;כיני· nעל

הארד,חי eט+ער•נף,
 T •• \' • ·•ז •

ביןם, ' i;Ji.17 ,םיו:r~~~לי

ודר."?~לףל;:זקיםב~ת

 'ל~ן~~ ,,ב~ 11$;!וךך~r;וף

 :ח !Vז:וז;ן;;וף.ע;ךלאקו~קנ;רף

גר~ל-ד iםו~אqןנו.זכיף~ל

 .ח" !V !:ז, ר:~ i1!ה '''ן;ו{]
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ול~ן.ז;ו~לתן;ל

וקגן-ןן.דכב i:פזם

 1ןןד i~~ילת~ויוכסך

 1~יי tם i ל?' 1;1וקה. 1רוקה. 1ר

 .ם~ד iי~:םו~~קת

עולם.ד iבלךני f~ר Qז;ו

א, 11חש'יאייר,ה·

M לנריונ.חיגרלהיונברןהמרסיקה
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ז·

פפרניקרב .•

הפםמן ·'תרגם

~~ויורר~ה

כה.עד ,יך~;:~ה i1רל~גי.ג~וי-סלא

r~ לילףr ז.ר~r .ז:וי!i זל;ם.בג~·םt

ואסל.ז;וחוץ~ל ף~~=שמר iJ~ת

~דם. iJ iג" {iל~כאתצא~ף~יל 1תן~~ה

 .ז~~ל.יים. iJ~ךז.ןתל iך~י.ז:ייה i1ר:;ני

- .םיו~;~ז.בiיגיה i1ר~ישיי· i1iי~ז.בים

 1~יינז v rr-ס m:;iק.גא.ז:ייסה

:jת;או; ij ~1ר;~ים~~יי .ם 

 ,ר,ק;-יג~;:יצאןל i~ים 1רךים 9ז;ןס

 :ן~דתi~חיל i-ק,ר-1גי 1יצאן

ןסךז.ןש,.ז;רלםעלזד;תז;נס~דים

ת. 1יז.בז;ןגורק,~ירז.רך:;נירןסךז.רש

גן. 1ןינ;וו ·~ל:גלל~ן

ד:tיף.כהייף wארנ;ו;~.~ר~הוי

i'V זהךףtבנוד~~iJ !;ןן;נ~נ. 

 .ב~ר·לנ;ו~~הו;בםמת~בכה

י· 'J ~ ii!ןצאן vuוו~

ij ו. 9 ~~ל~~ח~ים 1ו

אל' iיזר~ק i ~~גךא,

ו ל~ךיf!:יiה iוו · 1t'iז:וqןקדנ~ל.יtזם
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i זל~~ i ,יך~ן~תךבiJ רם~

:p. אןםi] ~i;יו Q ,ראשעלהij ליל,ןי~

i?:P גiרi ז.נך:;וונ~של 17: .ערלה: 

~סליל.,~יף \l ~~תנכ~ליא{~ג;וה

גרל.ש [i;ך;!ךרל~סרף

~~ברת. ijימלת 31ל~נ;~ע~םר

 .הנ~~גiל iv:זנ;וגלונעז

-ך~נו.רת. ijכ;ליףiיי3ןק.ברת

ןמ~ן;וה. יי:x?~ו;זגם '!~ארנ;ןףג;ןשלח

 :י:zןr~נ.ז

-ל~ן~ה.י·-i?1ל~גילצאן.ה 14 ~:~ןם

~ 14 z:יי. 

ז.נם'-.ןםלךלהל~טר . . . 

f כתr~ק.ברסיף;ךךמלים.ז.בז;:~. 

 וו-cr.:ו איf!?ן~ףצר~ד.היאיכןש

 .";ל~~דםזpגייכה'ת
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,, ,. 
פפדניקרבי.

הפםמן ·'חרגם

0 

~ןץ.ל~לךז;ן 1:1י!דlךז;ן ~

 :ג;~הדיזנ~ה~לד wוהיא

~ v1 נב~ם~ j2 םל~tP.iJ ~ל. 

 .ה~י.v~מ;לןתויום w-י~~ם

f א 1ה~ןםלf 1זiJ T טיז~

 .ק~·~ו;ב~~ה 1 ,;צך~~

 . i ~~ישורר 9ינןנדךגם

ןק. 1'11נו~ן~הובת i'V~ם

 · vזז.ניו;נכי!דזדו fכזפרלןת.
f ךi'i? . .יפרףi.דיר~~

נונכג.ת;:ויאר jוז;בשל~ליל iJ~ת

ל~יו.z,:וזנ pזנ-!(זפללןת

" 
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םד~~ה

זה vדז;נ nיא iJ~מתי;·אאם

v; ךה.ה 9 ~סו;נרר:י;ביםל~

~:גיףvןל~~יגיראם

 ".זוtךהצח 'ji \ךלויכהז;ו~ה

ם~:גילי.םחול ק~;~ר;נז::שור'

v י7רגרVז 1רz1 ~~~~םי. 

i וובב~נושריםלים-rהס
 T : •ו• •ז

ן1;כים". b9 ן;:לים f ~~ג

וק~יניא;~,נו ך~;:לאאם

זירךגיז,ןי~ןה, r9:יצרף

;:זז;נרוr;ביםז iJ ,םי~~~וי

 ".ע~ךמר~י fכקייר~ים

ג~~רות.~ז;ולה ז?'~ר~·~כק

סאררערדך~רז;נ!:נ;:זtק~כים:jןין

יr:וים." wםr;בןא;ךב~גוםך;זןב

 .רוא~(!r,בןצ;ךם~וז-~ך

דו;נדוז,ןים. iJ:בזוס iז;נערד

רר." n~ל~י·וקמלרןל fטו-~ל vך

;;וז;נ~ת·רום".ד ri1:יך~ך~ה ל~~

ם:אור".r,בןצורם~וי-~ר

תוו•ר .תlסר•
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ררופלפונץ

הפסמן ·'חוגם

o הרריםזמרן

נ!לכ,"~ודים iJ •ק~נוו;zז::ב!י

.ן;עים.י• [i::כי .ן~~~דא

~~tםז i] •אים םי~$!י;•

ים. i•וכה-~וכה-טרב .ת;~לוכ~ד

ו •נ,~אלtיז f!ל~סד~ךם

:i! זו;יונזקק•דן::iJ לדים~J !כל•". 

ב~~ים. ת;~:::נ!ה7יי::;ויאים.~יז

 :~~ים iiJיב~ת.זכךם" q? w ז•·~

 ."םי~~-ל•ז~ ,~~ Qה• ?qוכךדא

ךשךלן."iנרה. 9ט~!;ונדן~יז

 ."•כל!ג~לדים iJ •ק~םו;zז::ניו

 J~זוים iJ~ללסם.qןים ~לק.ח•

לזרים".~זוגc•;ו f~נרת iJן

 .•ק,זרים"~יו .םיו;::,~~ Qיע• f ~ .ש!

 ."ם 1;ק nךןל~ןקים

 ."•כל!נ~לדים inכz;וםזקק•ניו

tא"'ז ~lן:גו-~ה •אקQ :;!נסי•. 

 :לגךב• .~אןב wגiינ:ווtהרן-וב

-:;~יגיב•7ייtזלןערן /toזכק

Q ~::;יז ביוtב•ז~סל~ל". 
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Q נרךל.יו~ייני

הפםמןי.תרגם

ןים i'דמות

וים. R-כדע,םיניחותנרן~הני wעךג;י~:וי

~דים. ?i?וג~ונק.יו~·ייסינ'ז:יקי vר
לים. (l!םוקל"א~ךו:וים- תר·~~;פ:םךעל

'ונ'זרים. ם·~~ברף-ם~לא;ת,~ווני

~ i} ס~$!~עד~ת-~ופר~לבל.ב!;כק. 

~ i;I '' וגי;;וםvנר~ררת.~ביקרת-ארוק~י

 .ת~ 1 ?ז~ י).!ךז:; tlfl.( n ~ 1;י~בו~

Q יורדןT·ה;;;~ג~זערסיני z;~ ונךארת.אי~י

 .....ןב w:~עם~ינדג;י:?לת T1יורוי 9 ~·א.ל 9
~ןב.ך"לא~יכי~ןקויף Qגזזני

ךיןה. n-9:ק.ךכל:;נ;דת ה~~~~~ה {iן

tיtירןה.טובזבלזזיויי~םז i ~~~זנר
רךה reז'וזtי vיז- iל ת·~ ;vסר tוvוית
 .וrןי~'נלס~tיה~זוQ 1~תירת q•לס

,. 



1 
~ 

'< 

 : T T 1 ••'''-ררופ~רגה.

 :(ם•בור)הדרואידיםוrחד

 1זיר ס"' ~!ןבה

i!iJ יף,ר~

i:וני;וג~ל.:;~פור~דדי::וי

t! לג~Q .ר

i דרך~אל

ל. [i ~~לבביקול-רן

צחלב Wעוד

 .ח~~~ערתנל

 1ג~ו.פי)הרם!$ני~דן

-ךדררז,נדררחרקלזבו~

 .ה?ו:iו;זלסתם vל.~יר

ל.בת-ארו י~~ז v~ז

זלו~ל

 iל v~ל

ו:וי?ה. 1ל.בריסלד

חרגרםז

הפסםןי.
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1 
1 

a אלטרהעםמןזקנהסה)( : 

זאי fלב~ונב·~ם ה~·~

-זז:ו:;נ~הי~ן~בת~לא;

 ם·~~ /iJ ~ oנבועי'לא~ם

-ז:;נזרים 5ij!רלןינןזיל

ןסג;ייכז:וים 1נ 9 ~סו:וים

זדים.~ליםער~ןי?ני·

ו:ו•ם 1זקב~~;בלי~םז:כל ii:'ה;י,

 1וים vם~ל iגינ• i2זגם

בי:;וים 1ן:;וגינ• !>iז~ם

םוגזיו:וים.'לגט!םר

:v נז:כללiזקב•ו:וים~ידי;;ום

~וים.iכ~ילים.זנ~ני'ל

 1:;כןויrג SQ u!ווךיר\י.
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 : )טרן(בריהכהן

כה,סריr,וי

פה,~~ריבל'א

~גיןה. 1 !;$!נ;יב~ני

IJ !~ך i'l 1ו:ויש 

~ישל f:קש

Q ~:$ז~יירה~ל םיt1 

דםןארלם

ס•רם;~ארדגם

נ~רנ•. zב~:גיג~iנד

כףל fל iג~;כקידךים 9שר~ף

יגי· .P~ךןr,וסזנד

וב. ·~ינו$!חי 1ג;זה iן

 !חד~נכנר~לא 1 •

 1זל~לזלו•ל

 1~ןהלב.י w ~~ןג•. eז.ונ;ו
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הדרואידיםהשומרים nמקהו

i:ה!~ל.ב.~\טי 15 ,,גל~ו;~ו. 

 1מל!הנרף-;:כ~~רfי~ל

ii זן~םךEI ס~מד,,ה

 1'קדז ,~,י.rמל rן

(באסו)הדרואידיםהסומרים•חד

ןעיr.כים.נר~ך·ם~וים, f!J~ת

~ריז;כים.fי!דשרללברלין

 , n~ן-דוזירנרן, 9יב,

~יז;כים.נ~יל-זמי ר~~

נ!א! 1כאכאו

קלשרברח. 1יוגקלרת 1כאז

 ..הרז;כיםחר~ים,~אירים,גם

fיכסךלה r'מך ii~~מל

משר~ז;כים.מ~ל~יםבין

ארם.זו1יף. 1 !

t ,בוסלי 1;:וילילזכז~!. 
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(באויסון)הנהניםאחד

:כ~יר,כבה 9

~סור,ל.;לה,:;כי

 1 הן~~~ציוני

;חי,שימרן 13

 ·~ ש·~~~ם

ל.זנוךא.שי~הוול.ב

•ום. [i~שtיז

דם~ק 13ז:וו;ו

:v או;כיני·~~לל.יל

~~ w ו;רז.j?t אור ת~'ק-

 1לנבונביניר~ה i~ן

ןררו,-tיקןרורזר;עק.בן~ם

י~~ני 'k ~~י:כאוו

Q י«) 



(טינור)נוצריוסו~ר

 1:ב~יו~י~ז:זי,או~ה.

 !~י !i ~;ג;ו~ז;יה:;גי ,ה~:;

 ,יhiJ ~rגי f ,םי~~רי:i ,,ש

זfה, ijלר~ש f::נ.ר~ךים
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הריחניתהשירה-השולםיתשובי.שובי.

השירים)שירעל(מסה

הנהכי"אהבה'', :להאשרהנושאהואוישן-נושןהשירה,היאעתיקה

מי-שהוא,הגהכךהיום,הזאתהשירהפסוקיאתשפתותינותדובבנהחרשכאשר

רא,האףאחרתשירההשירים","שירמשרורהיוולדלפניערדשנה,אלפילפני

ההזהזךהפלגלריזרוםהעולםרעדהעולםמןרשפיה.רעלעןזהעלהאהבה,על

רסיסיינףפצןהגדולההשמשולארדיפ:פה,לכברתאלפי-אלפיםדרךבחיי-אדמות.

ביטאיהם ;הזאתה:פ:פ.ירההחדרהאתהגףמספרלאידמשרודיםמימיו.עלנוגה

"שירזאתרכבלמרוב.תיספרנהלאאשרובמנגינותשרנותכלשוברתארתה

והתמיםהלבביהדן-שיחבגללבירתך,הנשגבההאהבהשירתהיאהשירים"

היתההזאתהשירההיכתבביפלאשרהדבר,יתכןלאכילנר,נדמהלה.אשר

תישנהבעתידכיהמחשבה,לנרתתו~רלארגםבתבל.אפשריתלזאתדומהאהבה

ביןהקטןהיהודי,לעםרקזומרגליתהעניקהגורלכינאמין,אשרישפעם.ערד

הרחוקה.בדרכונפשלמשיבלותהיהאשרלמעזהעולם,עמי

9 

היארכערוב,שחרדיםתלתליםבעלראהונחמ.דצעירצמדשלאהבה

הם,נפרדיםהנההמלכים.כארגמןאדףמותראשהשעדרתאשרותמירה,בארה

רהבהנודעו,לאועקבותיועבר,חמקהוא,נעלםהבה 1להיפגששביםהםרהבה

 "!השרלמיתשףבי"שףבי, :לשרבלהקרואיםוהכלהיפה,הנערההיא,אבדה

הגפניםביןפעםוצוהלים,מתרונניםאושר,אחףזישנית,נפגשיםהםרלנסרף

משכנרתבידהרחוקים,בשדרתםע'פהאגוז,נגינת-פעםבכרמים,אשר

כאן,הואוחדששנפלאמהאבלומעולם.מאזלאוהביםיקרהככהאכן,הרועים.

עזדאיןורימונים.תפףחיםשלנעיםחיוהזאת,האהבהישםב-הואהלא

נרדריחכךכלמעףלפותתהיינהברהנפשותאשרבעולם,אחרשיר-אהבה

הןאתהשירהשלהשניבפסוקכברהשירים".ב"שירכאשרראהלות,מורןשןשנים,

השמניםשלהריחבגללבבחיר-לבהמאףהברתהעלמותכלניהאוהבת,מספרת

ערףגותהןדודהשללחייוכימספרת,היאדמףתו,תתארוכאשרלר.אשרהטובים
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עלחדוהחרא,יאמרהאלהוכדבריםם.יברששכ-ושפתותיושם,ונ
ן.ובבלחירכשלמוחיהוריחם,יתפוחכחראאפהריח :אהובתו

פחותלא 11חיר "המלהתבראזולשירהאשרהקטניםהפרקיםכשמרבת
"שושנים"."בשמים","מור",המליםהזהכמספרתישנינהגםרכןפעמים,משמרנה

 .שלוושררהשררהלכלוברשםריחמקוטרחראופרקפרקכלממרצעבאופןרכך
הנעימה,עלעוברמורכמרכך.כלברשםנרדףיהיהאשרבספרינושניספראין
כולועינינולפנייעמודהבאהוהצמדהאלה,פסוקי-האהבהאתנפזם_בהאשר

רעםלגפניםאשרהסמורעםיחדתפרחהאהבהבפלאה.פרחיםגודת ttכריחני,
ממרחקידלותו.בעצםהיהודיםוחרבאתהציףזהניחוחריחהרימונים.ניצבי

חומרתביןאלקלרוחלפעמיםבאהיההשירה,בנוףאשרההם,והכרמיםהשדות
השירים","שירמפסוקיהנרדףהזה,הנרשםהעייפה.הנפשאתכמעטלהשיבהגיטר
עטופילהריםלמרחקים,הנכספתהיהודית,הנשמהבתרךהאגדהפרחיאתנצר

תכלת.

• 
שלהתמימותהזאתהשירהמתוךרעולהמבצבצתהנרשםמריחיותרערד

אלא'תם,מירקלאעיבינולפניתיגלהוהנהאחדים,שרטוטיםרקגיבוריה.
אהובתו.אתהאוהביתארהבהסגולותיהם.לפנינויגולור pכסכולה.שםפבאף
חיטיםערימתהיאניטבח 1בזמרתהמשתלבהטבעוהודמנטרירחףגררהפניעל

כעדר-שיניה.כתמר,קומתה 1תאומיםעפריםכשניהםשדיה ;בשושניםסוגה
הלאבדודתו.הדודמוצאבטבע,ראהאשרהיפותהתמונותכלהקצרנות.הרחלות

יוסיףאשרהדבריםומןהחיים.במראותיפהלהסתכלדרכוזאתאשרכ~מןהוא
מרשנו.למקרםמחוץאשרהגורל,העולםאתגםלדעתהכירהואכיניווכח,לדבר
שלמידיעותיויותררחבותידיעותלורקבהשוברתבאוצרתהבראה,כפיעבר'הוא

אתמדמהחראולכןהיפים,פרעהרכביאתכברראההוארגיל.ורעה-עדרים
הכרמל'אתראההוא ;האלהברכבי-המלךאשרדהורתרההזקופהלסוסהאהובתו

העדריםאתראהחראונמרים,אריותיהלכושםאשרוחרמון,שבירהריאת
אותןבעבר-הירדן,בחשבון,אשרהזכותהנדיבותאתרגםהגל~,ןמןהגולשים
הלבנון,מגדלאתגםולעומק.לתכלתלהן,דומותאהובתועיניאשרהנדיבות
הישרפה ttאתבראותולפניויבראוזכרועיניו,במוראהדמשק,פניהצופה

אשרהאיש,שלבמרחויצטופפוותמונותמראותאהובתו.השרלמיתשלוהמחוטב
הרבה.רואהבאוצרת,עבר

כאלה.במוארתערדנוסתהלאכמעט,ושרבבהקטנההיא,הנהולערמתו
צירואמהבביאשרושזופת-שמש,פשוטהבערההיא,כרמיםנוטרתרקהלא
אשרבתמונותרקאהוב-לבהאתמדמההיאמשמרתה.אתתעזובלבלעליה

106 



בחרדחראאמנםרדודהכלנברן,אשדהארזיםעללההוגדאכן,לה.מסביבתחזה

לכפומחרץאשדהנוףעלתדעלאירחואןההם,הארזיםכאחדרגברהזקוף

יתעודדוכאשד 1האוהבשלתיאוריולמולתיאוריהאפוא,הם,דפיםמשובה.

העדייםלמראהתתפעלאשדה,אשהנגדנוניצבתתבניתו,אתלתאודמיונה

זהבגליליהם .....:הורעה,שולמיתמספות-"ידירואבני-החפץ.הזהבהיקרים,
שש-עמודישוקיו ;םידי sסמעולפתןשעשתמעיר ;בתרשישממולאים

אשדהאלה,החמודותכל-ושש,שןידים, sסזהב,פז".~דניעלמיוסדים

"עיניראמנםאחרנה.אתלדמותאמדהבאלההנכפך,ילדתבלבחזקדרשםעשר

נעתקותהמליםזזזלאחדמידאבלשושנים",רשפתותיראפיקי-מים,עלכיונים

לן.ד-דוח 1$שאשדאהובה,כמרהאמנותבכשדרןשולטתהיאאידמפיה.

0 

תכופרת.מתפרציםדגשרתיהאהבה,ריקודעיזוזמלאתיותרהיאזאתתחת

אהבתה.אודותעלהדנהכןכלרתפטפטתהגההיאבעיקר.הדובותהיא-היא

איזולהישכייחהגםובצניעותובמשובהברמיזהלאהובה,המבטיחההיא-היא

ישנים"."גםחדשים,מגדים,כללן."בתיפצ"דודי, :בשבילונעימההפתעה

הנכנסתהיא-היא ;אהוב-לבהאתלבקשנחרצות,בלילההמתרוצצתהיא-היא

רמקשקשתדובבתהיאהחרמות.שומרירעםירושליםנברתעםדודה,עלבשיחה,

הרסדרעתהזהדקאשדבאביב,הזורםלג sהישוקכאשדאהובה,רעלאהבתהעל

מנשיקות"ישקנינשיקות.עלתדבראשדהראשונהגםוהיאהקדח.אזיקימעליו

בפרקלוחשתהיא- "!ליח 1$נכיתנף"מיהשירה.בפתחהיאה 1$ד 1ק- "!פיהו

שההאוברהראיל ,"!יליבוזולאגם~שקף,נחרץ"אמצאן- :השידהשלהאחדרן

מציעההיאהדיזדים,לעיניאתרלהתנשקהנימוסמןאפוא,זה,ואיןאחיהאינו

-בכפרים."בלינההשדה,נצאזרדי,"לכה :מגוויהםממקרםאתהיחדלהתחמקלו

רטטכולהסעדת-אהבה,מלאתהיא "."ןלדודיאת~תןשםלכדמים."בשנכימה

היאהגדולה.האהבהמחמתהיאחרלהניושחים,פעםמספותרהיאזהתפדצרת.

"מה :ארחותמצ~נהכאשדלדודה,דנה sתסאשדידרשלים,נברתאתמשבניעה

 "!אניאהבהשחולת-לרןתגידו

למראהמתפעלהואשוקטת.רדוחרירחושלרהנפשרהאהוב,הרא,ואולם

איננודגשרתיר.עלמבליגמאופק,כאילרהואאתו.הםחושיואבלוחינה,ירפיה

אשדהפרקיםמשמרבתלהינשק.ארלנשקוצוברעלמספואיברוגםחולה-אהבה

דעותיה,נדנדי-שניםהשולמית,נדנדימתחיליםארבעה-השירים"ב"שיר

מקמץהדרההרא,כיהדבר,אופייניהאוהב.נדנדיהרא,בדבריו-שניםזרק

אהובתן.דמותאתלתארעליויהיהכאשראםבלתיבדבריו,

0 
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האמכדתעד·כצח.לספר-האהבההזאתהשידהתהיהאלהסגולותבגללהכה
רהאשההאישאופיביןההבדליםשכה.אלפילפכיהנאמןביטדיהלידיכאןהגיעה
אוהבתאשהשלוהלוהטתהד:פהוהכפשהדקים,מןדקיםבשדטדטיםבמסדר

לכרתידמההאהבה,עלנוספתפו~ימהכלאשדעדכזאת,בחמימיתמתו~דת
מההזאת.העתיקההיצירהשלמוצלח,יותרארפחותכחיקיי·ארכתידגדם.דק

פסולהנעשיתאיבההשירים""שידשלזושאהבההזבד,הואהדיניחרדשמלנבב
האהוב,אלהקריאההואזובשידההאחרוןהפסוקכייום.יוםשלהחדליןבמורצת

זלמההמרחקים.אלהאילים,כערפדמהד,ידדץכי ;בבשמיםהדיאלחוביכי
בtזקודדכן,להיגמרצריכההשירים""שידשלהאהבהנאמד.לא-זמהלשם
משםההדים,מראשיורומזתמרחפתכאילוהיאtזהין·סרף.אלבקריאהמדחק,של
עולמכן.שלחללולתוךוניגונהנבשמהאתמרעיפההיא
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האשהשלהפואימה-רותמניות

המלאהדרת,מגי?תזן,יפהלמגילהקרואאני-האשה"שלפוו~ימה nה
צניעותה,עלהאשה,עלהמספרתפראימהנזלההיאוריח-שדה.פושטותתום,

השיעור.מןיותרלפעמיםהאורכיםופטפוטיההקלדתמזימותיהעלרגםת~מה,

המגילותמןארתהוהמפלההזאתהמגילהאתהמצייןהאפייני,הקרזהר

אחדיםגבריםגםישאמנםהיוזמת.האקטיבית,הגבורה,כאןהיאהאשה :האחרות

רגםבועזנעריוישנםהג~ל,פלרני"אלמרנידישבועז,ישהמעשה.בסיפורהנתונים

בימילשדות·מראבמבית-לחםההולכיםבנירושניאלימלךואףבית-לחם.זקני

הזההקטןהסיפורשלהעיקרייםהג:פ.וריםזאתרכבלישנם.הלאהםגםהרעב,

מיארןאלימלךאתיודעמיהבימה.בקצההםהגבריםואילוכנרת-חרה.רקהן

חש~כי-בניםמתראשרהאלההאפרתיםהצעיריםשניוכלירן,למחלרןלברישית

מלהאאשדמלפנים,גבירהוו 11הנעמיהכל.מכיריםנעמיאתואולם- ?בנכר

יהודה,ארץאלמשדרת-מזאבהרחוקההדרךאתערשההיאשבה.וריקםהלכה

לבית-לחם.לבראהתיכףהשכנותעםבשיחהנכנסתהיאכלותיה.עםהמדברתוהיא

קראנה ,נעמיליתקראנה"אל :פרתבחריעונהוהיא "?נעמי"הזאת :שראלרתהן
רהיא"היאכלתה,דרתבשבילמנרחמבקשתהיאשזיוו.ליהמרכימרה,לי

אתלוקחתהיאהסיפור,בסרףובאחרונה,ובועז.דרתאתסרף-כל·סרףהמדשכת

באותושרבאומנת.לרונעשיתבחיקהארתרשמהוהיאזהלזרגנולדאשרהילד
אראביר,רלאהשכנות,יםשנההן,-זהע~ט sלשםלרנרתנרתרהןהשכנות

עז.ברלרלאלנעמי-ימנעלבן''לד :הפרסקרתוהןהשנכים.הגברים

והנשיםדרתנעמי,נשים.למגילתאפואנעשיתהזאתהמגילהכלהלא
יוזמותמפטפטות.מדבררת,הןהראשיים.התפקידיםאתממלאותבבית-לחםאשר

רקהםהגבריםלערמתןלהן.הציבואשרהמטרהלפיהדבריםפניאתרמס:פ.כות

מוכרחבועזזכאים.המתרחשיםלמאורעותלהי:פנערהמרכרחהמצייתאסיבי, sיסוד

נעצבאיברהואאמנם,הגורן.אלזושבאהאחרילאשה,דרתאתלקחתסרף-כל-סרף
בראותובעיניוכנערהחיתהאשרהמראניההאשהראדרבה,זאת,בגלללבראל

בשעתתיכףאליהאומרהראכןעלכילכבר.אתלוקחתהראשונה,בפעםארתה
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תדפקרגםמזהתעברורלאאחר,בשדהללקרטתלךלאאשרהראשונה,הפגישה

מספבהיהלאשלר,העצמיתהיזמהפיעלמ~ליר,הנהזאתרכבל-נעררתיר,עם

ראיש-חיל,היהגיבררכיאףביתר.אלהזאתהאשהאתלהביאהדבריםפניאת

מןמשהרברהיה-נכסים,ובעלבעמירבעלרגםהמגילה,עליזשמעידהכפי

כנרת-חרה.כלהגברים.אצלרקמצדיההיאהנשים,דעתלפיאשר,ה"שלומי~ליות",

שיודרשלרמיאלירת,קביםמעשרהכילכם,יגידוהארצות,כל iרהזמניםבכל

ם,נשימגילתבעיקרההיארותשמגילתואחריתשעה.הגבריםנטלולעולם,
' 

מעלרתירכלעםזה,בועזכילראות,קלהלאהאשה,היאשבההפעילהיסרדאשר

אלמלאאדפן,.בשרםל"רזtנדtזרו",רזתעםלהזדמןכללמסרגלהיהלאהמשרבחרת,

והביא.ההקלעים,מאחזרישעבדההפיקחית,נעמימרתהזקנהזהבעניךהתערבה

טוב.היותרהצדעלtזנד",ה!$!פי 11לידיהעלילהאת

-הגדולה,החרדהאתבועזשחרדואחריהגורן,אלדרתבאהאשראחרירק

יאהבאשרבחורככלונמלץ,שוטףבניב-שפתיםלדפוהחלאזבפיר.הדיפוהיה

"אחרירלאאלין,הלכהאשרעללרותברכהלהביעלנחרץמצאחרא .יפ.הבתולה

שערכליודע"כי :מחמאהאגבדרךהוסיףחראעשיר".ראםדלאםהנחרדים,

ןקזזםזה"שלומיאל"היהואיפהדיבר.חראבקיצור, ."תtזחילאשתכיעמי,

שמעלאוהאםהמתןאשתאתלגאולרעליוהגואלהואכיכבר,זהידעלאהאם

 ,-חילןאשתהיאזרמזאביהכיעמו,בשערקזזםערד

ישבתכאשראחרי-הצהרים,בשעתהמחרת,נירםכילעצמי,אנימשער

ראצבערתיההחמה,לארדקצתלהתחמםהקטןביתהלידהאיצטבהעלהזקנהנעמי

שהיתמהעלהשיחהנספה-לצדה,רהשכנרתהפוזמק,אתחיש-חישסורגות

שלארבשברעי-שברערת,בלחישהכמרבן,לארזן,(מ!פהבועזשלדבריורעלבגררן

ראשיהן,אתהטרברתהנשיםוהניעוהנידונכרן,אלואז,לאיש!).ושלרםחסלספור

כך 1/ :תמחרןמרובשפתיהןוקפצוידןאצבעותשתיעלהאחתלחייןאתתמכו

כתעדלהנתןזהמהעלןואשרנהאוההתעוררלאמזרעובכן-ןאמר

חגאתלחוגמזמןהיהאפשרהלאןהזהבשרבבשדה,שיפליםוללקטללכת

ממון,לרחסררכי-ןוישראלמשהכדתחיי-משפחהולהקיםוהחתונה,ה~ירוiעיז

טרודהאםמהןןרמתןמוהרדילראידרניןהשושביניןצאות f'להזהלבעל-גוף

כאלה!"דאגותולבעלילישתהיינהןלוראיןבדאגות-פרנסהכךכלהוא

אהבו,.בבית-לחםאשרהנשיםכיהטובות.השכנותמסיחותבוראיהידכך

אלימלךאלמנתשבהכאשר "?נעמי"הזאת :שאלדהןולפטפט.לדברהנראה,כפי

לאאשרעלאלקיםאתבירכוהן ;בועזשללכנרשםהמציאוהן ;מראבמארץ

ע'לזרקצרהשיחהואחריממלאכתו.שבתלא!פיהןבקצרה,לנעמי.גואלהשבית

 :בבת-אחתכולןרקררארתראשןאתבוראימביערתהידנעמיביתלפניהאיצטבה
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יצלחולאאשראנשיםאלה,הם"שלומיאלים"כיומעולם,מאזדברנוזה"והלא
לחבירהמשועבדותלהיותלגברים,כפיתותלהיותגורלנורמוקשהרמה !למאימה

רגל!"ארידלהריםמסרגליםהיולאבלעדינואשראלה,ריקיםשל

" 
באמת.םנשיתליגמאשה,שםעלהנקראתהזאת,המגילההיאכךהנה

הנפשותשםאבלאסתר"."מגילתוהיאאשה,שםעלהנקראתמגילהערדיש
באההיאאבללאסתר,גדולתפקידישאמנםבעיקר.יםוגבהםהפועלות
שלהופעתההמעשה.סיפרוכלכברנרקםכאשרהאחרון,ברגערקומכריעה

אחרת.נערהלאהובהיהיכולאחשורוש ."סנ"נעידהיאהעלילהבתרךאסתר
שישהתפקידרגםאחרת.צררהמקבלתהעלילהחיתהואזהיהודים,מזרעלאאשר

השתמשהגורלהגורל.בידכלי-שרתשלתפקידרקחראהסיפוראותרבכללאסתר

שלסיפרוזהאידאבלפלאי,מאורעזהרהיהודי.העםאתלהצילכדיבאסתר,
נסים,אכןואידנשים,הןבההערשותהנפשותכלאשרדרת.מגילתכמרנשים

m דרתהמשפיעה·היא-היא ,להפךאם,כילמאורעות,מכשירמשמשתאינהאשה
ארץאלוהולכתומולדתההרריהביתאתמרצונההעוזבתאיהאקטיבית,היא

לה.הנשקפיםוהדלדולהערניהקשיים,למורתבלתי-יזרע.גורללקראתבכריה,
גדול,הבדלזהרהמלך.אומרןאלקחתלבהיא :פז:זםיביתהיאאסתרואולם

המפוזרהיהודיהקהלרביןיהודה,בארץהחיהיהודיהעםביןשישההבדלכמר

מרדכירביןבבית-לחםשדהראלהיוצאבועזהאישבידאחשורוש.שבאוצרת

הבירה.בשרשןהמלךבשערהיושבהיחרדי

בשערהיושבזכריות-היתר,בעלהיהודי,מרדכיהואוחסר-אוניםרפהמה

 !בית-לחםכפרשלהצנועבשערהיושבבועזהואותקיףחזקרמהההפכפך,המלך

הכרפסעלעמודי-השש,רעלהארמוןעלהבירה,בשרשןהאריותמעיקהמה

שותי-שנרו.שם !בבית-לחםהנהרהרבהרמההרב,והייןהמשתאותעלוהתכלת.
וכאן-עריצים,בידינתרנהיאיכליסיהוצודי-נפש,מלשניםמזימות,חורשי

מלכיםשלפלטיניםאיןהמנוחה.ונרעםהעבודהשמחתומתוק,חםארו-שמש

האישלנוחשרכבעליהןאשררערימרת-:פר,גרנותאםכיוכסף,זהבמקושטים

חירם.ברדתהערנו

" 
רגשעםהאשהלאידיליה.הזאתהמגילהאתעשהאשרחראהאשהרוח

והפועלת,העושההנפשהיאהזה.הסיפורשלהגי:פורההיאהלא-הגדולהתרם
"תבקשאשר-שבמגילהזרדרקאולארבכלל-האשהעליו.מרוחה!$צלהולכן

האשהלאומנת.לותהיהראשובחיקההילדאתתיקחאשרהאשה ."ח 1במ
המבקשתהאשהובינך".בינייפרידהמרת"כי :האומרתברוחה,מנהנאה
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בענוות·השואלתהאשהאתה!"ג~לכיאמתך,עלכנפך"ופרשת :ומגןחסףת
נכדיה".ואנרכילהכירניבעיניךחןמצאתי"מדוע :דרה

הסגולותכל-רדחמי·~ם,בעל.בביתמנוחנקשתוענווה.תרם-לבנאמנות,
-האידיליהיצאהרכךהזאת.המגילהתוךאלקףנצףאשה,סגולותהאלה.היפות

אשראחדספראיןהימנה.נרדףוריח-שדהחמה,ארדהמףצפתהזאתהעלילה
כךכללספרתפליאאשדאחרת,שידת-תהילהואיןהזה.כספרשבילכנראתיקח
עלערלההיאזרמבחינההזאת.הקטנהכמגילהרסגרלרתיההאשהמעלותעל

האוהבהאישעלגםהשדוחשק,יופיתיאורידקהמלאהשירים","שידספד
שלהאשה,שלשידהכולההיאדרתשמגילתבשעהבההאוהבת,האשהעלרגם

בהנזכרלאאחתפעםואףבי,פהגיהיופישלתיארובהאידהאשה.שפב
המראביהחיתהיפהכיומרגישים,יודעיםאברזאתרכבליפת-מראה.חיתהדרתכי

ועדינה.יפהחיתהשנפשהכמרהזאת.

# 

הראשוןבפסוקכברוהשמחות.חתענרגיםספרחרא"שיד-השירים//כי

מגדים.רכלותפוחיםייןעלמספריםהבאיםוהפרקים //ןיי //עלמדרכושלו
זכרכלבתרנהואידב,ערעלהראשוןהפסוקכברמספרדרתבמגילתואילו
 1השניאתהאחדומזרזיםוחלבדבשאוכליםהשירים//ב"שיררלפידרת.ליין

שבררן.שלמחשבהאיןדרתבספרראילר- ''!דים iדושכ,,,שתףרעים.,א,בלף
מיםושרתיםבחומץפתטובליםושקטיםעובדיםאנשיםומשתאות.הוללותאין

המלהישהשירים//ב"שידכממרצעפסוקיםחמישהכלעלהנערים.ישאבףןמאשר
,,דרת"במגילתכממרצעפסוקיםחמישהכלעלראילר ,',םדכ,,אר"פרדס// ,"ןג"
מלקטתדרתרארלםםוו,גביב"היושבתהיאשולמית"שדה".המלהמצריח

יהודה.למלכיר~בדבועחרא:פנהכיאפוא.חתימה.מןאידה.שדבשי:פלים
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קוהלתשלהסימפוניה

השגורכפסוקהמהלכת,המימדאנתקבלהזהומזרעזהמהעליודע,איני

הציבו,שתיםר?אפעםלארהשממרן.היאושמגילתחרא"קרהלת//שספדהתונכי,בפי

ביב, 1$המזמרוכעיןהיההראשוןקרהלת". 11דהשירים""שיראתזה,למולזה

חרישיתלההמזלפתואכזבה,עצבנגינת-והשני 1והאושרהאהבההנעורים,

קראוהשירים""שירשאתמפניזהרכיאפשר,סגריר.בימיטורדכדלףונוגה.

אתשקראובשעהבחג-האסיף.קראו"קרהלת//אתראילרבחג-האביב,הקהללפני

דים 1טההירוהשמיםזורחת,החמהחיתההמערב,באוצרתהשירים","שירפסוקי

וקדרותבעולם,הסתררוחותכברשרטטו"קןהלת"קריאתבשעתואולםוצחים.

הלב.אלחדרהעמומה

אתתפסהחמרןההמונית.ההשקפהאחדימדייותרנגררנושאברכמדומני,

הכל 11הקל~סי.לפסימיסטן 11"קרהלתהיהרבכןהבלים!""הבל :הראשונההאימרה
הנעשיםהמעשיםכל-ןהשמשתחתשיעמול 1עמלבכללאדםיתרוןמה !הבל

כיהמעשה,עלירעכיהחיים,אתושנאתי- !רועות-רוחהבלהםהשמשתחת

הבל"."הכל

זרחיהדיאכן,אכן, :בראשוומנענעהאלההפסוקיםעלחוזרהיההחמרן

מתרוצציםאנוזהמהעלןעמליםאנוזהמהעל ?חיינור;ןמאברהדנ !האמת

גדולמלךהיהחראוהלאבעצמן,קרהלתיעידכךבחיים.טעםאין-ןהימיםכל

לן,עשהבני-האדםתענוגותכל·~יגיר.ניקשראשרכלאתמעצמו!$צלולא

 !הבלהכל :קרארלבסרף

" 
בשםכי"קרהלת".מנגינתהזאת,למנגינהנעשהאשרהגדול,העוולזהר

בני-אדםבאראשרהעררל,זהרלכנרתה.חפץאני ,"הביגב"מבשםהזה,

 :עליהידםאתריתנרומסננים,דליםשלהגדולההעדהכלרחלנכאים,מדודים
אתרק 11 !הבלהכלהבלים,"הבל :היחידיהפסוקאתהבינוהם ,;!הדבר"נכרן

יכלולאלכןראשומעולם,הירלאאנניריםרבני-מלכיםמלכיםכןעלכילבדר.זה

בתיםלי"בנניתיכמרהאחרים.הפסוקיםאתגםהנזכרהפסוקעםיחדלהבין

מכללביאתמנעתי"לאאר , 11רזהבכסףגםלי"נכנסתיאוכרמים/',ליונטעתי
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התאיםאשרהצליל,אזנם.לתוךנקלטמהמנגינהאחדצלילרקוכדרמה.שמחה",
קטע·אתפירבמרנהםהפתחים,עלחזראשרקבצן,כלם.הלמצב-רףחם

 :השמשרטיפףחהתענוגותעבשוהחכם,הגדולהמלךדרהבןשלמהשלהמלודיה
הבל!"הכלהבלים,,,הבל

" 
רדמדףמי·אור-החמהשלושברי-צליליםצליליםמלאהכבירה,מנגינהזרחי

לסימפרניiדזמירןאיזהבהישעגףמים.וערבי-סתרמףצפי-זוהרצהריםשלערב,
בטהובן.שלמיצירתוהואשרנה-הסוף-שלהה"פינז.זל"כיאםהתשיעית,

הצלילמתמלטבפעםכפעםוהיאוש.השמחהבידהפרכוסיםאותםמכילההיא
הזההצלילאתתיכףמלרהכולההתזמורתבחרד!""שמח :הז.זבףבכנעימת
בלבףשתהלחמיףבשמחהאכוללך-השמחהאתאני"ושנחתי :עליזהבהמיה

ולראותולשתותלאכוליפהאשרטוב- !בטובהיהטובהנירם- !ייניףטוב
כיבם,טובאיןכיידעתי'- 1בטובףראהבשמחהאנסכהנאלכה- !טובה
לשמוח!"אם

- !רשתהלךאכול,לך :התוףינהם-שתה!"ל, i כ~"-
יעבורהשדהפניעל "!הבל"הכל :היללהממרחקיםתגףנבפתאוםואולם

הולךוהכלהיה,כברהכלהנפש.אתתוקףכבדועצבבעביםבאההשמשצל,
המעגלמתוךמוצאאיןהעפר.אלשבוהכלהעפר,מןהיההכל :אחדמקוםאל

הרוח,ישאנפשךאתוגםשמחתךאתגםהשמש.תחתחדשכלאיןהזה.התפל
ןתיוותרלאוהיאבשמחהבצעמהיזכך.לאמאףםישאר,לאמאףםוהולך.הסובב

נפטרואשרהמשחק,את:פילףשכברלאותםיותרייטבלאהאםוכלה.הולכתהיא
יבואראשרמאומה,ערדיודעיםשאינםהללומאושריםהאםאו- ?להםוהלכו
שנים.ואלפימאותלאחרשבתים,שנה,לאחראחרי,

" 
ש'לכפרקיםלאוהדמיון.הלבעלהלת iקמגילתמשפיעהזרכמנגינהרק

מראוהלמשל,לי,שמספרכמוהיאאיןולימףדים.ת iמ~מרדעות.עםפסףקים
אידגםהמחנך.האופי,אתהמשפרהמידות,אתהמזכךבינה.המלמדדבר-מה,

הדברבעיקרתורה.-בקצרהפילוסופית,שיטההעולם,עלהשקפהמכילההיא
הנשמה.שלבלתי-פוסקפרפורהמנגן,עלהרוחיהיהאשרכפיה,ביגבמהיא

 Jומתינותביטחהמלאתסימפוניההיאזאתאךוהלכי-רףח.צליליםשלהתגוששות
חראהלך-רוחההכל.אתוידעראהשכברבחכמתן,הזקיןשכבראדםשלמנגינה
השמחהאםכילאדם,נהירתוף iבן-הקשלהצהלהבהאיןמיףשב.אדםשלהשלווה
מפףיסתבבת-צחוקהמביטושבע-החיים,החכםהאדםשלונחת-הרוחהכבשףה

שלבלףםאוצראיננו ;ונצףררתחדשותמלאאינוהעולםמסביב.אשרכלעל
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השיברוןהשמש.תחתחדשכלואיןשיהיההואשהיהמהכיופלאים,תעלומות

הארדאתלספוגדקהחכםלאדםאידהעיקר.איננווהחיים,הארדשיכרוןהגדול,

תארדלכדי-לעיניםרטובהארד"מתוקכילא,היצורים.כאחדאותרולדרות
רהתברננרת,הסתכלותבשבילהםהחייםזר.במציאותלהסתכלכדי ,"שמשהאת

מסוימת.מטרהלשם

המיחשי,לעולםמחוץהצ,דמןלעמוד :דחיתזמהשקפהזוהיהאם

השמש,תחתהנעשיםהמעשיםכלעלמשםולהשקיףאין-סופי,מסדרוןבאיזה

בדם,-ןורוגזםקיצפםעםיחדלהילכדמבליהמונם,בתרךלהיבלעמבלי

הסתלקףתבהא~ןנה". 'tה"נידררשללזרדרמהאינה"קרהלת"שלהחוזרתהנגינה
למורתת,ףטיביק \tלקרואההיאלהפך,לצדדיך.התחמקותהעולם,מן

ולערבזרעךאתזרע"כברקד !עכוזבערברגםבבוקרגםשלה.הגיגיםהצלילים
t\ נפשך,על"עמוד :האזהרהמבצבצתונעימהנעימהמכל-ידך!"תנחל

חפץ.בהםאיןאשדשניםרהגיערהדעה,ימייבראולאאשדעדהתחזק !בן-אדם

לתתצדיוהחישיברון.מחמתלצהולנשוא,נפשךאתלהשלותלךאיןאמנם,

 !הבחורשמח,ילדותךבימיחפץ.לכלרעתזמןלכלאךהאדם.כלסרףאתלבראל
נגררתישזרבסימפוניהכיבלב.דחכמהדקלאת,חףפיקבזהיש

רמארדערתתהפףכדתידיעלמדובה,בסירןידיעלשנקנתההחיים,נגררתגדולה,

נמסכתהיאכך.כלשלרוחהיאהמנג.ינהזהמשרםוכרת.שניםבמשךשרבים

קצת,וכבדשמנףנימשףבח,ייןהימנו.נדחהזקניםשדעתישן,ניידנפשנולתרד

למולהקשתצבעיבכליזהירלארגםניצוצות,יתיזולאקצףיעלהלאאשד

הצוללותהשמשקרניעםובבד-עסיס,אפלףליהכוס,אליימזגאםכי-החמה,

בקובעתד.

" 
שלושיםלמולכימעגמתם,יותרמדונההחייםהנאתאבל- !הבליםהבל

הבל"טדב".שלמלים-וצליליםחמישיםישהזאתבמגילהשישנםה,,דע"מלדת

פורשמאתנואחדכלואיןאחת,בחבורהיח,דיושביםאבראבל- 1הבלים

לא,נה". 'tה"נידרראלהישימון,אלונמלטהגדולצעדועםמתבודדלקרן-זרית,
היין,מןנצהללאת.יקחפרשקטהנעימה,לשיחהיחדאברמתבנפיםאםכי

ישרים.שלווים.חייכן,אתלחיותנתאמץאםכיהגדול,ההבלעלנתלוצץלאאף

היא :זדלסימפוניהאופייניקוזהרגםהסתר.יגיעאשדעדושקידה,עמלמלאי
לאזנירמכףרנההיא :החברהמןהבורחמתבודדשלמנגינהאינהת.אלייצוס

שכדלהםישאשד-היא,מדגישה-האח,דמןהשניםטדביםשני.אדםשל

הבל!",,,הכל :הדפדיידעםבמיוחדברלטההויאהשקפת-עולם.זרחיבעמלם.טרב
 !אחתבמסיבהיחדנאונשבהבההתפל,המעגלתדומלההבל,דרתמלכי
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לאנזבישמייסכספר·רימור'לההמג

המודרנייםהצרוריםאחדשלבאזניואסתרמגילתאתקוראיםהיראילר
על !עמודועימדו, :תיכףקורארחיהממקומרקרפץהיהכיהעבודה,בימינו,

מןמעשהזהרהלאןפהמדבריםאתםרמדיפרסמדינותאיזררעלאחשורושאיזה
מרדכיכמרכאלה,יהודיםהיוכלוםהחדשה.התקופהמןהאחרונה,העתמןההרה,

רעולהבתחבולותמתהפךומזימות,אינטריגותבעליהודיאזןכבריאיר,בן
הוציאוירתך,שנהאלפייםלפניאז,כברהאם ;למלךמשנהלהיותמשפל-המדרגה

וירקרקת,צעירהיהודיהאסתר,ראותהןאכלהטיפוסיםמקרבוהיחרדיהעם
תקופהשלהיסטוריטיפוסזהוהאםוראיה,כלבעיניוחסדחןלמצואהיודעת
איזוכזאת,בתולהבגולהברחרב·היהרדיםתפגשורירםיוםבכלהלאןעתיקה

ראתמולדתהאתמגדתשאינהרכזהבקסם-עיניהחינה,בטיבהערלהאסתרקה,
רחזירנרתהפתעותומקרים,מאורעותשלהמשונההריקמהארתהוכלעמה.

הלקוחמעשהזהרלאהאםאסתר,שבמגילתהמיוחדתהריקמהאותהפתאומיים,
לותהיהבכללאםהעשרים,רגםהי"טהי"ח,המאהמןימינו,שלהמציאותמן
העשרים.המאההזההשפללעולםערד

המגילהערשהעיקר,כלהיהודיםצרורישאיננועלינו,גםהלאואמנם,
אפשר,רגםיתרה.לפרפרלרירתהמגילהזכתהלבדזהדברמשרם ;כזהדרשםמעיד

ראנלההפודיםשימיההבטחה, ת~;;עצמהבמגילהכבדמוצאיםהדינרזהמחמתכי

כללמשל.דרת,למגילתביחסכזאתלרמדאפשראיהיהודים.מתרדיעבורלא
בבית·שדרתלושישברעז,היהודיאותראגדה.שלמעולםכמעטנדאהשםהספור
משדרת-מואבהשבהנעמי,ארתה 1הערמהבקצהבגרדןלישרןשוכבוהואלחם
בשערהיושביםהזקניםעםיחדהאחדים,הטפרסיםאותםרכלמולדתה,אל

כמרובינינו.ביניהםשנהאלפיםכמהשלמדחקהדי-השמש,לאודומתחממים
עםאחשורושואולםשם.לפנינוהמתגלותהתמונותעלזרועונפלאחדשארד

הנדחקהיחרדי,מרדכילן,אשדהטפליאוקבוצתזדשאשתועםהמןויועציו,חכמיי
אסתרואפך,שקבלבושאירופי,בלתיבמלבושגםהמלך,חצראלתמידלברא

אךכינדמה,-רהמפרד,דהמפוזרהעםוראיה,כלבעיניחןהמוצאתהיהודיה,
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שלבטעםההוה,אלחוזריםאנוכילפעמים,נדמהפה.עוסקיםאנובפסידונימים

הפסידונים,מסוהתחתמסתיריםאנוהעושותהנפשותשמותאתודקהמגילה,

בסיפורים,הזה,הנסכלכילבנו,עלמחשבהתעלהאשדוישהלב.מןהבדויהשם

ישראלעםשחיברהקלאסיתהקריקטורהדקהיאהזאתוהמגילהנברא,ולאהיהלא

ושרטביו.אויביועלוצודדיו,מעניועלגלותובשנות

ומתבטאיםהיהודיהעםשלהגלגוליםכלנשקפיםאסתרשבמגילתואחרי

האנטישמיים.בשבילועשירדבחומדבהישהדיהאופיינים,קויוכלזהעםיחד

בעקבעםלכלהכרוכההסכנהע"דהרבהולחקורללכתהגרןלאנטישמיצודןאין

סטטיסטיותוטבלאותחקירותולהעלותולהתפלסףלהזיעלואיןהיהודים,התפשטות

לפדחחייאנטישמירת,דגייהדקק,לאותםוכדאיםיפיםהאלההדבריםבלוכדומה.
יכולוהמומחההרחיקהאנטישמיביצתם.קליפתאתעתהזהשבקעולאפרוחים

ראשואתלהפנותצודךמבליהמגילה,מןדבעושראחהבמערףיעידלדלות,

לצדדין.

לפניולהכנסלחדרוליהודיםשישהמיוחדתהסגולהארתהלכל,קרדם

מפורשפסוקלכםהדיחטמו.אתלהכניסיכולפשוטבןיאדםשאידלמקרםרלפנים,

שלרםאתלדעתבית-הנשיםחצרלפנימתהלךמרדכירירםיוםבכל :המגילהמן

שבארצותהמלךבארמוןביתיהנשיםחצרבעצמכם,הגיעוהב.יעשהרמהאסתר

היואםהלאזכרןממיןילרדיאשהאיזהלשםלהכנסבכלל,יבול,איך !המזרח

שהוקצעהמזרן,לאותוסמוךוקצרותארוכותהמטיליאחד,זדבברנשפרגעים

דיןוליתבסייף,ראשואתמתיזיםשהיוובוראיבודאיהנאות,הדיבותבשביל

שתחבבודאידע.כליאונהלאבטוחים,היוהיחרדי,למרדכיואולםדיין.דלית

אתהמובחרמןבלגימהשכיבדרבודאיובוראיהגי,שלידולתוךמטבעאיזו

והשועריםהשומריםיתדכיכלל,ספקכלואידשעשגז,מדהאדוןהודימעלתו

פרוטקציההלאכימשלם,שכדםאתהםגםקבלוכליהםונושאיוהסריסים

לה,הואמהערדהגידהלאאסתרלמרדכי,עדייןלדחיתהלאאחרתמיוחדת

המטבע.בעזרתזרקאךהדברבלנעשהובכן

אתלמצאזבן,כללהדיחהיתרההמעלהלושישהמיוח,דהיהודיהחוטם

שנלקחהאחדילזה,תיכףהדרובכללפניכםמתגלהשבעולם,הסודותכל

קרנספידטיבי,באופןקשראיזהקשרווחדשבגתןאםאחשורוש.המלךאלאסתר

אמנם,שצדיך.למקוםהדבריםאתלגלותממהרוהואלמרדכי,דקתיכףהזבדנודע

בספדיכבדנרשםזהתחתאבלהיתרה,הפטריוטיותבעדכלוםקבללאהוא

חפץ,בל,ראשיתיהודי,הזה.הזבדדקאלאליהודילוחסדלאוכלוםהזכדון,

יבארכבדואזבארכיון,ומונחוחתוםכתובהזבדיהיהכי 1פרוטוקולשיעשו

סמךעל :הנוסחעםבקשהויגיששנהשלושיםלאחדעשרים,לאחדעשן,לאחד
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הסכוםאתליל::לקדורשהריניפלוני.ממשרדפלוני.מספרפלוני.פרוטוקול
ארשעריםעשר,במשךפלוניתבמכסת-אחוזיםהרביתדמיעםיחדליהמגיע
שלו.אתיקבלהיהודיבטוחים,והיושנה.שלשים

היהודיתהחוצפההרבה.ודרשוכתבוכברהיהודיתהחוצפהאודותעל
בספרות·יותרמחוצףמיסמךלךאיןושודה.שורהבכלכמעטבמגילהבבלטה
לךישלפורים.מפרדיםהיהודיםשלבבתי-הכנסיותהנקראתזו,ממגילההעולם
צחוק·באותועיניךלתוךישרוצוחקלמולךיושבשכתבההאדםכאילוהרושם,
לאהיהודי"מרדכי :בהנאהמטעיםהואלו.מסוגלמבני-שםאדםשרקהעזות,
הואמילן,מזכיריםהמלךשעבדיזהלמרותלמרות-כל,ישתחווה"ולאיכרע
עוברזע.ואינוקםאינוגםאלאמשתחרה.ואינוכורעשאינורקלאהוא ;זההמן

עיןגםמעיףאינוומרדכיהמלך,ממשתהעתהזהההולךהשרים.ראשהמן,לפניו
להמןאפסאבדן-העשתונות.לכדיעדלהרגיזלפעמיםיכולהכזאתחוצפהעליו.
יודעשהואעדכזר,במידהוקרלטוהרוגיהוץונימוסטעםבכ"זעודישהאגגי

בזה.לכפוריכוליםאינםהיהודיםאפילולהתאפק.

בפיהיהודיםאותהשמראשרהמחרצפה.הפראזהארתהלכםנראיתוכיצד
כילן,תוכללאלפניו,לנפולהחילותאשרמרדכי.היהודיםמזרעאם :זרש
להמציאמסוגליםהיהודיהעםבנישרקהמשולחה.העזותזוהילפניו.תפולנפול

עדבמצבם,כךכלבטוחיםהםובתקפם.בכוחםכךכלמאמיניםהםאות;:ז.
עלהיהודימרדכיאחתפעםרקעלהאםלמאום.בעיניהםנחשבאינושאיש
בכדיהפעם.רקאותוהרכיבוזהסוסעלכישוכח,הואממנו.ירדלאכברהסוס,
הרוכבהנהושהואכבר.מכירהואלבכרבעמקילא,וחסל.הישן,חובולולהשיב
מידו.הגדולהאתלהוציאלשנייתדלאעלה.כבראםעתה.

למא.ןפשוטיםהםתיכף,ונראיםבולטיםהםהאלהוהקריםהנטוייםכל
מבליעליהןעוברשאדםסתמיות.חבויות.ומימרותפראזותעודישנןזהלעומת

קטנהדוגמאלכםהנהביותר.הארפינירתהןוהןעמוקההתבוננותבלימיוח.דעיון
שאתםמהלאזניכםהשמיעו !נכרכהשרשןוהעירלשתות.ישבווהמןוהמלך :אחת

לשושןעסקישמה 1נכרכהשרשןהעירכל 1שושןוהעיר :מפיכםמוציאים
המלךמדינותושבעועשריםשבמאההיהודיםאלפיעשרותאותםעםהבירה

בלתיבהם,לענותהבירהלשושןאחריםועניניםדבריםהיולאהאםןאחשורוש
נאמרזה.אתאנימניחרגםןהיהודיםאתלהשמידניתנהאשרהמלךבפקודתאם
סוף.כלסוףהזאת.החדשהבפקודההתענינהובוראיבוראישרשן-הבירהכינא,
הלאשושן-הבירהנכרכה'!להיותלההיהזהולמהזהמהאבלסנסציה.זוהיהרי
פרסיים,אזרחיםעיקריים,תושביםשםהריביהודים.מיושנהכולהחיתהלא

תושביםשלקטןחלקאמנםשםהיהכנהרג.וכושיים.הודייםכשדיים.מדיים,
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שעסקוומדוכדכות.'מדולדלותברירתאיזוכמובן.מירחהגיסובאיזויהודים,
ואיבןמעלותאיבןאלואבלחשדנים,עסקיםובעודשעריםובהפקעתב,האנדל"
מורידות.

היהודיםעםלך_הרישלמה.סוציולוגיהשלנטויהיאהזאתהפראזהכיהרי
איזההבירה,בשושןיהודיםשלאחדותמאותאיזולהםיושביםשהוא.כמו

n ,אןששים,לפניאחרת,מארץלכאןבאוןמפןרדים,מפוזריםזרים,מביביםוו
-חפציםשהםמהשרשן.שלבשמהמדבריםהםוכברשבה,שמרניםאר 'שבעים
-העיריה :זהעלויתרזן,לשושן 11עיררב 11בוראיכברישכולה.שרשןמדברת

בברכה.שרשןהעיר--לשתותיושביםזהמןכשהמלךיהודים.חבריהדוב
כל-אחתבמלההעתרבים,עגלות-הטראם,בתי-המסחר,הבנקים,התיאטרארת,

מזרע'?המיניסטרים.ראשובגדהמלךבגדהיהודים.צדעלהיאהבירהעירהעיר.
לאהתעשיה,תפרחלאהיהודיםמבלי :טועניםהעולם.דרךהואכך ?'למה

מדיבותושבעועשריםמאהכלמאיי-הים.המסיוכנסלאעבודת-האדמה,תתפתח
שלהבירה,שרשןשלדעתההיאכךובהר.לתהרלהיותתשובנהאחשורושהמלך
אדפן'?באיזהעליה.השפיעושהיהודיםמפניהיושבת-בראש,שלהממלכה,טנדר

זה.בנידוןבכרלהםשישהאמצעיםבכלבספרות,באמבות,בעתרברת,
הטבועהיהודיהארפטימיזמרסהוא-הזאתבמגילהמצריבההיותרהפלפלא

החרשאםכי :לאסתרמרדכישלדבריואתובכרובהבעירןהפעםערדבאקראובה.
זה.ליהודילד,מביןאחר.ממקרםליהודיםיעמודוהצלה mררהזאת,בעתתחרישי
המקדםהוארמה ?'ליהודיםלהםיעמודוהצלהרווחכיהחזקה,האמרנהזה,ליהודי
היהודיםהמיוחד.היהודיהטבעזהראכן,-הישועה'?להםתצמחשממנוהאחר,

דבר'עושיםאינםמפחהבטוחיםשהםמכיוןשתחשוב,אפשרתמי.דבטוחים
זועקים,ואפר,שקלובשיםהםטועה.אלאאיבן-לעתיהשוקטבלבומצפים
לבםובעמקיהם.אופטימיסטיםגםאבלבהשתדלות,מרביםתענית,גוזרים
התמידייםוהביגודיםהסתירותסודזהריאבדו.לאסוףכלסוףכיהרגש,צפרן

גדולהזעקהוזועקיםזרועותמקימיםהםזאתובכלתמידבטוחיםהםשבנפשם.
שהיאבשעהעמהאתמולדתהאתמגדתאיבההמלכהאסתר 1העירבתוךומרה

היאמהיהודים,באחדלנגוערוצהכשאתהאבלאחשורוש.המלךבארמוןיושבת
אתלקחתרוצהשהואמיהיהכאילו !בשאלתינפשיליתבתן :צעקהקולמרימה
היא.נפשה

לעצמו,כשהואלאסתר.מרדכישלבדבריוהמתבטאהיחרדי,האופטימיזמרס
יהודיבגדפהלפצותלךישמהעז.היותרהאנטישמיאתמותעדלדכאמסרגל

חוששאיני :וקוראכתפיועלשקעםהעירנחרצותתסובבומדולדל.חלשזה,קטן
כלמסתתמותכזהארפטימיזמוסנגד !אחרממקוםלייבואוהצלהרווח !כלל
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בכאןכתובהנההכתב,פתשגןהנה :לבןגביעלשחררלומראהאתהטענותיך.
לאהםליהודים,יעמודוהצלהרווחדבר,איד :וחראולאב,ןולהרוגלהשמיד
יאבזר.

מגעםחייהם,אוחרתלכלהיסודהנה !היהודיתהועזותהחוצפהמקררהנה
 !ומשאם

ספר-הספריםעצמם,העמלקיםבשבילחשובהיותרהספרלי,כמדרמהולכן,
שלהלימודספרהאלפ"א-בית"א,זוהיאסתר.מגילתזה,קטןספרחראשלהם,
האויב,שלהחיילותמספראתלדעתהצבאמצביאשצריךכמרהנחרצה.הידיעה

העםשלהמיוחדזיונואתלדעתהחורץהאנטישמיצי:ןיךכךוזיונם,תכסיסםאת
מתוןדקלדלותחראיבדלזהאתקרב.אתרלעדרךורצהשחראבשעההיחרדי,

החריפים.וסממניוסמיוכלשלהמוזיאוןהיחרדי.מחמסני-הנשקאחדוהרהמגילה.
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והםקונזהחוזה

איכה)מגילתעל(מסה

המתחיליםהמרירותפרקיבשלשתעיני-ררחנרלפנימתגלהמיוחדהלן-נפש

בסגנונםשרבים"איכה"מגילתשלוהחמישיהשלישיהפרק"איכה".בקריאת

אלהוכנסכאילוהשלישיהפרקהאחרים.הפרקיםמשלשתהרצאתםובאופן

שלותנחומיםהתמרמרותמערובכרלרקררם.שנכתבאםזמן,באיחורהמגיהל

אדםשלהתיפחרתאםכירעמן,אוצרבחרובןהוראהאדםשלהצערבראיןיחיד.

אותרכתבכילהניח,ישריסרריר.מכארבירעלהוא,גררלרמרעלקובלנאמערבה,

תיאוריאםכיחזירן,זהבפרקאיןדאבן,המטרה.חבצרבכלא,שבתרבעתירמיהו

אסורותרגליובמחשכים,יושבהואצרותיו.אתמתנההאסירת.המציאי

שבני·זה,עלומתמרמרכלאראתשוכחהואלעתיםבעדר.גדורההדרןבנחדשתים,

רארלםבמרירות.קרואהרא-עמי",לכלשחרק"הייתי . 1מישבנתעלשוחקיםעמו

תדעלאררחראשרהזה,הגברכירואים,ררחר.אתלהרגיעומתאמץמתנחםהוא

 :ררחרסערתאתלהשביחכחרתירבכלמתאמץלכל,מדרןאישהיהאשרגרע.מר
בעפריתדכי"טןב,ויידום",בדדישבכי"טובבנעוריו",ערלישאכילגבר"טרב

מאויביוזעתראתלהסיחאלקים,לנוכחאןהגרתוכלאתלבררןמתאמץהואפיהו".

הגירנרתנרגע.הואלזמן-מהואכן,אותו.לאסרושדמההיתהמהםאשרשורטביו,

לאד'אםותהי,אמרזה"מיחי?"אדםיתאונן"מה :לבראתממלאיםנעלים

גרעהמראפס,אותן.כלאואשרבני-האדם,כללאשמיםאינםהלאכן,אםצרה?"

שרב.מתפרצותהנשגבהוההתמרמרותהמסרערתהרוחהרבה.יארךלאשרבהזה

המיםאתיושב,הואשברהבוראתעניו,אתמצבן,אתזוכרחראהפעםערד

קרואהוא-גמול!"להם"תשיבבר.הנזרקותהאבניםאתלראשו,ממעלהצפים

 nןתשמיןם,"באףתרדוף !להםתתן·לב"מגינת ;רגשותיובהמרן

החוזה,אתמאשרםיאהירמיהואתיותררואיםאנוזהבפרקאמנם,

המתפרצתהראשונההשאגהמןתיכףה"איכה".בפרקיעינינולפנימופיעהחוזה

החוזהתמרנתניצבת-דמעותוהספוגההאיומההשאלהארתה"איכה?"מפיר

להאתונןמידמתחילשכזהבן-אדםבצרה.הנתרןבן-אדםישאללאכזאתנכחנו.
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עני//·דאההגבר"אניאר , 11"אבויאר"אויה//תהיההראשונההקריאהולהתייפח.
להיותהמציאותתרכלהאםןזהדבראפשרהאם ?דציכ ?ךיאהשאלת
ומביטנישאהפיסגהעלהניצבממרחק,העומדאדםשלשאלהזוהי-ןנכה

בשעההחוזה,גראשכךהחוזה,שואלכךבאופק.הנרקמותהתמונותאתרדראה
העתי.דערפלימביןרבבת-אחתלרגעיבריקוהאיוםהכבידשהמראה

0 

היאמפליהאקן.אחדקןשרטוט,אחדשרטוטוברקםהולךהמחזההונה
הזאת.מגילת-הדמעותבתרךהטבועהנאחהוהנבירההעצובההנשגבת,ההרמוניה

אש,אחוזתכתכניתכמגילה,אכן,עינינו,לפנינגולהברואהמחזהאכילונדמה,
אחדישרטוטרמתישאת.דועכתנפששלחורבן,שלנוראבשקטנבחת,לאט,לאט

זן,במגילההטבועהדמעותהמרצפתבית,'אהאלפ"אגםקן,אחדיקןשרטוט,
זהעמוק.דשרםערשהמהאלפא·ביתא,באותהסדרלפימתחילפסוקשכלמנירן
עםדקלא:פררניה,כלעם.שקיעת-השמשכסדרן,החורבןהמחזה,שלדדהס

הידוק,הודן,צבעואח//כמקודםהארגמןצבעורגע.רגעבכלהמיוחדיםגווניה
הדגשות·רוגע,רגעשבכלהמיוחדותתנרכורהעםאלאוערה.זהרוריכחול,

בשעהההדשגההיאאחרתשקיעה.שלרוגערגעלכלשישנןהמיוחדותהמסתורין
ידדהשכבדבשעההיאואחרתהאופקלקרממלעאדוםכגלגלתלויהעודהשהחמה

דוגרת,דרגותמסודר,ישר,הואזהסולם-הדגשותבמערב.מתוחיםפסי-דםרוק
המגילה.פרקיבתרךהקבועהבית//אאלפ//אכאותה

0 

לפניהנרקמתהראשונההתמרנההראשית.דמות-הצעדראשונהמופיעהוהנה
צעדהחוזה.שלהמיוחדלהלך-הוזחסמלכעיןהיאהראשון"איכה//בפרקעינינו
רכהאשהדמותהמחזה.כלאתוממלאהזרדמותיוצאתהנהנפשר.אתממלאגדול
האשהתמרנתאתדקלנדמתארהראשוןהפרקה.נמלאלפתאוםשחיתהויפה,

ודמעתהבידיההמפרשתהזמרתהיאעגומהמההזאת.והעזובההברכיההדואבת,
דנים,ומאהביםויעיםגדולתהבימיהידהזאתוהענוגההיפהלאשה !לחיהעל
היאןהרביםהמאהביםהםאיפהלאויבים.להוהיובהבגדרויעיהכלאבל

 111רימוניהמהלמאהבי,,"קראתי :חרשמתיפחת

בעיני·ארתהוראההתרזהחרובנה.אחדיצירןהיאהריהזאתזמרת-הצעד
החורבן,תמונותאתלאמתאראינוהזההראשוןבפרקנאנחה.אשהבתרדדוחו
נרגעחראוירושלים.יהודהחרובןשלהפוליטיהצדאתלאההדס,סיברתאתלא
דקהיאעיניולפניהניצבתהתמרנהאגב,דדךהאלה,הדבריםגבלבמעטדק

הלאהזאת,לתמונהלבסוףהגילדההאופייניהקרנאמןרמההמתיפחת.האשהתמרנת
אשהככללאיהד.השמחיםאריגיהלמראההאומללהמלבהמתפרצתהקללההיא
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 Hfליעוללתכאשרלמדלל 1רע 11 :קרואההיאכאלהבמקריםומתרגשתמתמרמרת
 ."!יבומכויהירקראתיום"הבאת

°' 
השוממה,ציוןתמרנתאתלפנינוהמעלההכלליהמחזההזאת,הפתיחהאחרי

בתורצירןהלאה.חודרתהחוזהסקירתיותר.המפורטהה,בישההתמרנהבאה
 :ולמציאותלחייםיותרהקרובההתמרנה-החוזה,עיניולפניחלפה,כברסמל

הפרקבתוךעינינולפניהמתרקעהמחזהו.צראוםעהשלהחורבןתמונת
אופיהיההראשוןלמחזהאםטי·ליפרמחזהנעידהואמגילת-איכהשלהשני
החורבןלפנינומתגלההמציאות.אלגדולצעדהאוהשניהנהוסמל,שירהשל
ושרים,מלכיםחילולעלארמונות,הרסעלמספרהחוזהועמה.צירןשליבידמה
עלהאויב,בידיהחרמותסגירתעלמבצרים,שחיתתעלישראל,קרןגדיעתעל
גםרואהוהואהאלההאסונותכלאתרואההחחהוחזרן.תורהאבדןעלוטבח,חרג
גילולאהםותפל"·שוואחזר"הנביאים-ןהפוליטיבחורבןאשםמיסיבתם.את
רמד,חים.שוואמשארתחזוהםהעורך,על

°' 
בשאגתהמתחילהפרקמתוךלפנינונרקםד~אהשלישי.המחזהמופיערהבה

עומדכברהחוזההזאתבפעםהמגילה.שלהרביעיהפרק-השלישית,"איכה"
אינוהחורבן,שליטילופההצדעללדברמוסיףאיברחראהחרבות.עייבתרך
אתהחרמות,מפלתאתהשערים,טביעתאתהמבצרים,שלההרסתמונתאתמתאר
בתרךמתרקםהוא :ביותרהאירםהואהשלישיהמחזהלא,הבריחים.שבירת
המוטלים,החלליםביןהשפוכים,הדםנחליבידהשא,להברתביןעצמוהחורבן

לחם.השואליםהרעבים,העולליםביד

והבלהותהמוראותכלאתלתוכהקולטתהיאהכל.אתמקיפההחוזהעין
רהבה ;בצמאלחברדבקהלשרנואשרהיונק,אתרר~ההיאהנההאסרן.שעתשל
לתומושתעההעירך,גםוהנה 1אשפתותעכשיוהחובקתולע.עליהאמ'יהאציל,גם

מהכלל,לשערמבליהלאה,והולךמתרומםחראהנהחלל.בגוויתונתקלברחוב
 ;מרחוקאליוקוראיםוהשביםהעובריםרארלםרגליו,עתהנכשלושבההוגקלה
רהשררפה,החרבהלעירמחוץרשם, "!עליכםדם-חללים !הצדה 11סרור!""סררן,
הבההרפה,חיל-יהודהאחרידולקיםהםההרים,ורכסיעלנראיםהאויבפרשי
מלך·האומלל,מלך-יהודההמלך,הלארשםומצערה,קטנהפלוגהאלעטיםהם

 !השברגדולמהאחה,נלכד!"ד'משיחאפנן,"ררחהאחרון.יהודה
החוזהלבאתמזעזערזוערתיר,החורבןכלהרתהמלאהזה,האחררןהמחזה

חראצירן!"בתעררכן,"תםעיניו.אתערצםהואהצדה,ואשראתמסבחראכרלר.
הםעצמה,המציארתבתוךהחזרכן,בתוךוראהשחראהמוארת, !דידי,לוחש.
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מרחוקהצופהחרזהמלהיותפוסקהואזהשברגעעדכך.כלוברואיםעצומים
אתבזהקרואהואפרקי-התוגה.בתוךהואקולואתהשמיעלאעתהעדאשרותחת

להגלותן!"יוסיףלא 11 !יותרלשאתאפשראילא,קריאת-התנחומים.
0 

מלבהמתפרצתקריאהנעידשהואהמגילה,שלהאחרוןהפרקבאואז
בפעםיחי,דשלותלונותמחזותהיוכאןעדאםה.ניקהזוהיכולה.המקהלה

ברקעיםהאסונותבלוהקריאות.השאגותתעלינהבלולות .כולוההמוןישךעוהזאת
 1ארצםמיאתבכסףהשרתיםגולים 1הוריהםאתשאבדויתומים :יחדשמים

-ושוממים,עייפיםוכושלים,רעביםעבדים,בידינתוניםצארן,עלנרדפים
ה"הפינ~לי"הסירם,זהרלאלהים.ומחלהמבקשמתפלל,מתאונן.משרוע.כולוההמון
מבטחוצרראלונעלבסרבלעםשלפניהיהיאזאת :החוזהשלשירת-החורבןשל

מתדפקיםכך- "?'ימיםלאורךתעזבנולמה ?'תישכחנרלנצח"למה :האחרון
החיוךאתדמעותיהםצעיףבעדלראותהמצפיםאביהם,דלתעלברכיםילדים '

והמיטיב.הסלחני
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נחמהשלשבת

שתפקידה-בחמר.שבת-בחרמים,שלאחתשבתשלנרבשנהשישטוב

לוח-השנה-בתרןוכושלת.עייפהנפשעלבחרמיםולהרעיףהעצבותלהפיגחרא

לרושמיגםהדברוכדאיומשרבבת.מרגיעהטין,פילישבת·נעידזרהרישלנר

הגדולהמחנהלכלרמאמרי-הפרלמרס,הרפררטג'הבמלאכתלעושיםחירם.ושרמות

זולתם.עצבימנסריםגםוהםלעצמם,כשהםהמעוצבניםרעתרנאים.סרפדיםשל

ולהתייחדרהמרלתםרוגזםמשאונם-זן,שבתערבבאר-זר.בשבתלנרח

הארגוןבחרשנחרביםהיינואילרנאויר.כאילןהמרחפתשכינת-תנחומיםעם

שבת·שלהזההשבועכלאתקרבעיםהיינרלמשל.אמריקה.נרסחשלזהפרמבירת

היהאלהבימיםבמדינה.רצון,שעתמעידטרבה.רווחאדיברתשללשבועבחמר

ידיעלויגרבוצערואתלהפיגאותן,לערודלרעהר.פניםלהסבירחייבאחדכל

יותר.טוביםימיםיגיעויגון.אליאוש,אל :ולהגידשכמרעללטפוחדברי-נחמה,

בדבר·החייםנקורבארתךיפצונכרןאלהגורל.שלקשהמהלרמהעליךנחתהראם

מסרגלשהייתהחטאיםבכלנפליםכברלקחתכיעוונן.כברנרצהנימשמח.מה

לחטרא.אי-פעם

" 
נהוגהבריתבאוצרת 1זהמסרגלשברעלהיותיבדלהיהחינוכיערךאיזה

סימנילהלהרארתומשתדליםהמשפחהלאםתשדורתמביאיםשברהאם'/"יום

האב«,"ירםשםהנהיגרוכברבערלםשררי-הזכריותהרגנוהאחרון(בזמןחיבה.

התודה"אמירתרירםהעברדה""יוםישהאם")."יוםשלבמתכונתחראגם

תקופתשלהקשוחיםבימיםלן,להחזירהאדם,רגשותלרכךכדיהכללאלקים".

אברדהרירסנו-הפנים.רהאדיברתהחנינהיחסאתהסנטימנטליות,אתהמכרנה,

למליםזקרקיםאבראחריםעמיםמאשרירתרזה.לסבר-פניםזקרקיםמהם,ירתר

השניםבעשר-חמש-עשרהעלינרשעבורוחרובןימי-שראהאחרינחמה.של

 :רהזרעמיםהמזניחיםלנביאיםשנים,אלפילפניאז,ניתןאשרהצרהאחררנרת.
בהיסטוריהאחרתתקופהבכלמאשרירתראלהבימיםמתאים !עמי"בחמר"נחמו.

מזרעןמאורגנתובצררהבטקסרגש,ביתרזהצרנמלאלאמזרערבכן.היהודית.

לארמית-ממלכתית'?התפייסותשלשברעכעלשבת-בחמרשלשברעעל.נכריזלא
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הפרטיתהעצבנותמןהרוגז,מןהפרלמרסין,מןזהכשברעונחדלהבה
דקכבנסתונשמעיםנאמדיםיהירזהכשברעבילעצמנו,ונשנןהבהרהצברדית.

הנחרמיםדבריבאותםלאזרחלמשל,יפנה,שד-האוצרטובה.זריעותפיוסדברי
לקחהביעוונה,נרצהביצבאה,מלאהביבאמדן,לירושליםהנביאפנהבהםאשד

דקהואהנוסח.אתקצתלשנותיצטרךהאוצרשדאבן,חטארתיה.בבלנפלים
כלשרןלערמתויענההואאףוהאזרחיותר.ולאנפלים",קחתיל"בי :יגיד

וגבעההדרכלינשא,גיא"בל :הפיתוחתקציבדרישתעלתשובהבתורהנביא,
להשתררהיתהיכולהאידיליהאיזולבקעה".והרכסיםלמישור,העקובוהיהישפלו,
שברןוהיואילו !לזהזהצהוביםברגיל,חבריה,אשדזעומת-פנים,בנסתבאותה
אףהיהבללבדדךאשדישעיהו,שלזהבנוסחמדבריםהפחות,לבלבשנה,אחד
 :ולקרואאחדיוםלהתעכבלנחרץשמצאאלאבידוע,ועצבני,וקפדןזרעםהוא

בפשטותלוואומדהחולהחזקיהוהמלךאלהבאזועףנביאאותו !עמינחמונחמן,
 :הזההקשהלסגנוןלב(שימותחיה",ולאאתהמתבילביתך,"צו :אכזרית

מסוגלשעודךשבקליםקלספקיהיהשלאבדיתחיה","לארגםאתה""מתגם
באזניאבלהבחומיםלהטיףמסוגלנביאאותו-התעלפות),אחדילתחיהלשוב
הנצורה.בעירהסובלהעם

0 

-בשנה,אחדיםימיםאופעמיים,אופעםאלהדברי-בחומיםהשמיעאולי
מתקוטטיםאנוהשנהימותבבלכילעולם.אותםמשמיעיםאיננואנחנוואילו
אוזןישימולאאםופגעים,אסונותומנבאיםבקולי-קולות,ונלחמיםוניצים
הםאףומתפלמסיםנגדנוהטועניםהאחדיםעושיםגםרבךלדברינו.קשבת

הקשההחזותעםהנביאיםשלהתוכחותבלאתגדולה.ובסערת-דוחבשצף-קצף
והמרגיעוהמלטףהטובאתאךכמובן.קצוצה,רביתבתוספתידשנו,שלהם,

עללוחשתטוביםלימיםהבשורהואיןמה nדבדי-נ.בפינואיןשכתנו.שבדבריהם
לאגם-מים."מדבראשיםמעיינות".בקעותובתוךנהרותשפייםעל"אפתח :אזננו
ותאשררתדהרבדרש,בערבהאשיםשמן."ועץוהדס,שיטהארז,במדבראתן

תכנית,שלבמסגרתדקאךנשמעים,אףנשמעיםאלהדבריםאמנם,יחדיו"."
מאחודיאיןאבלבחידות.לשנאוםבתוךארפרוגרמהבתרךתקציב,עלרובותבתרך

העם.לבלהמשותפיםואתרה,אהבהשלתמיםרגשותהאלההמלים
אהובלבל,קודםהיה,הנביא-המנחםחיינו.שלהגדולהשרביזהראבן,כי,

אידהיוםואילוומדודים.רוגזאותרהשביעזהעמואשדבימיםאפילועמו,את
זהואוליולמדינה.לעםחרבתםאתהממלאיםאנשיםאםכיומנחמים,אוהביםלנר
החרבהדגשיבאיםובמקומםהזמןבמשךמתנדפיםשדגשי-האהבההטבעדדך

ארוכותשניםאחדיאשדנאהבים,זרגשביןליחסיםהזבדדרמהוהדיוהאחריות.
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שלדגשאותראצלםאיןשובאבללזה,זהחרבההנדתמלאיהםנשואין,של
נשתנתהגםכךחייהם.אתפעםקשרהאשדש.חך,כטלוטהורה,זכהאהבה

לחרבותישראל",חרבתל"רהיתההעם,אהבתהקדרמה,ישראל"בתהא 11

לממשלה,התושביםראתלזה,זההמדינהתרשביאתהמקשריםולחרקים,ולתקנות

המשותפים.החייםבתרקף

• 
תינרקאהבתכמרהקורם,הדגשזהישראל,שאהבתהזההחששישאכן,

לקרנןיהרדיםידעוכיצדמאד.מוזרהבצודהמסתלפתאורמתנדפת,הולכתלאמן,

הטבוחיםעלאלאבלבההביתחורבןעלולאבית-המקדש,חורבןעלפעם

"עלבשבי,שהלכווהבחוריםהבתולותעללחם,ומבקשהנאנחהעםעלוההרוגים,
מבניאלפיםאלפיאשדשנים,כמהמלפניהאירמההשראהרארלםבת·עמי".שבד
אכילודוגמתה,שאידבאכזריותבהנספורנשים,אנשיםרערללים,ירנקיםעמנו,

קהותעקבשטושטשארהנפש,לתוךנספגשלאאוהעז,הכאבמזכדוננו.נמחתה

לשהפגנה.מחבבתאינההדגש,עלושתיקהאלםגוזרתשלנוהתקופהכיהדגש.
בגדהכבדהאנושותאחדירת.משמעת,חוברת,אךירדעתשלנרהתקופהסנטימנטים.

בכבלייחדקשוריםהשבטיםהיוששםביעדות·עהעודירשבתאינההיאלמדי,

מחייבמהםאחדשבכלובמדינות,בעמיםמאורגנתהיאהמשפחה,שלהדגש

עיקר.כלבתוכםאין"אהבה"עלהמדברסעיףסעיפים.עםתקנון

• 
המפקדיםהעתיקים,הנביאדברישבעתייםלנריקדיםכךמשרםדרקאאולי

אוהב,דבריהםאלהכיאותו.ולעודדדוחואתלהשיבהעם,אתלנחםומצרים

רחמיםשללמלההצמאיםותושביהירושליםאתדואהחרארגשותיובלהטאשד
הנושליםלכלאהבהרגשותשלצלולמעידנובעכאילוהאלההפרקיםמתוךונחמה.

-נשתה,בצמאלשונםואין,מיםמבקשיםוהאביונים"הענייםהנפחדים.הנענים,
הצמאים,הדליםעלהנשפכיםהגדוליםהרחמיםאעזבם".לאאענם,אלקיםאני
עם.לקומםהמסוגליםחם·הם-עליהם,להגןהבאיםוהחרקיםהתקנותולא
אגרשחיישלהבגיןיסודותהםוהרחמים,החסד"האהבה, :דברשלבסופוכי
אדמות.פניעל

127 



האחרונההשבתעל

מאשרהנפש,לחשבוןיותרמתאימהאוליהחולפתהשנהשלהאחרונההשבת
החדשה,השנהכניסתיבפלהמאזןאתלעשותיותרטובתמידהשנה.ראשימי
יוםמאשרכזהנפשימאזןלעשייתיותרנוחיוםלךואיןשלה.החשבוןעם

חול.יוםשלוהטרדותהדאגותברואיןהשבועימותמכלפרושהואשכןהשבת,
כיביותר.המעמיקחשבון-הנפשאתמאפשרתבואשררהתיההמשבהגם

למדי.אובייקטיביתלהיותיכולהאינהבמעשיה,לפשפשבאההיאכאשראחת,נפש
כדיאמתלות,מיניכלמחפשתשהיאספק,ואיןלעצמה,נוגעהדברסוף-כל-סוף

אחת,נפשעודלךישיוםנאותראםואולםשלה.במאזןהכלולסעיףכללהצדיק
כימשוא-פנים.ללאייעשהשהמאזןבהכרחהרי-השנת,יוםמחמתנוספת
ואםחברתה.שלהמעשיםאתהיטבותבדוקתבקרהיתרה,הנשמההשביח,הנפש

קנאה,ולאקנטרולאלפניהןשאידלכאורה,אידיאלייםיצוריםהן,נשמותגם
אתאחתבולשותתהיינהשלאלהןאי-אפשראחהבגוףשוכנותכשהןזאת,נבל

יותר.צדקחשבוןאפואהואבשבתחשבון-הנפשרעותה.

• 
כשהעצביםומנוחה,חגביוםבשבת,הישנההשנהמןלהיפרדאפואטוב

אותהאה,בלב.מרובהוהחמימותעליו,מיושבתאדםשלדעתובמקצת,שקטים
ופורתאתוגה,קצתעלינומשפיעההיא !השנהצאתלעתומרעהשבתשלחמימות

הנעורים,שלהתוםדמןהחוםמןלבנואתממלאההיאאבלסנטימנטליות,של
אדםוניןלחברואדםשביןליחסיםשנוגעמהבכלקרירהואהיוםהעולםכי

כך.עלומתלונניםקרה,ההמלחמהעלהרבהוכותביםמדבריםלמקום.
באותםכלומרקר,השלוםבקושיישקרה,מלחמהשלהקושימןיותראבל

-יחסי-משפחהיחסי-שכנים,יחסי-ויערת,צוננים.שהםכביכול,שלרם,שלהיחסים
ארתהעודאיןתזזית.רוחבתםפגעהכאילוהיום,צינתחדוריםהאלההיחסיםכל

השנהלקראתואפילות.טרהלפעםשחיתההידידותארתהואידהחמה,הריערת
נעשההדרוהתלהבות.ללאהתרגשות,ללאצפיה,ללאאדםבניהולכיםהחדשה
מצפיםלברקך,שומריםעדייןהםעתואניםאוליהמחרת.יוםלנוכחוקראדיש
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 iשיתרגשהמאורעותלקראתוקודחיםבהוליםוהםהמחרת,יוםשיביאלמהרמיחלים

אדישותלתוךשרקעתכאילוכולהמשפחת-האדםאבלשעתיים,שעה,כעברומיה
במזרודדכל·שהןאפתערתערדתביאלאהחשרההשנהכאילושעמום,לתוך
לה.אשר

• 
זאתאיןמדבקת.כמחלהכמרההחדשההשנהלקראתהדרושלזראדישות

כןלאומוזנחים.הולכיםהחדשההשנהבפורסהמקובליםשהנימוסיםארמדת,
ומכרים.לידידיםצררררת·פרחים,כליוריגםולפעמיםנשלחים,כרטיסי·ברכההדבר.

חדשהתקופהמתחי?הובתמיםבאמתכאילופנים,מעמידיםוהכלנשמרת,המסורת
ההרגשהאיןהנאות,לקראתהחרדהאותהערדאידהנפשבעומקאבלבחייהם.

לנרלהביאהנצח,מעלתוהודשלמשליחיומכרבהאורחובאמתקרבהנהכי
והאדישים,הפכחיםלמראהארתךתוקפיםצערשרגשיאיפרא,ישראפתערת.תמורות
אדרךמסעבשעתיתקפרךכאלהצעררגשימופתעים.להיותערדיכוליםשאינם
מתררנלהציץנדיהחלון,לעברעיניהםיסברלאלצדךאשרכשהנוסעיםברכבת,

להדרם,ונוטיםעיפיםהםמורת,עדמשועממיםהםהחולפים.הטבעמוארתאל
והלאה.ממנונפשםאולםהנוף.פניעליעייףלאהמבטלפעמיםמעביריםהם

מוארת·הםשרבים iזהלמסעמחוץישותמורותחליפותהרבהכךכלוהלא
אתהברתןפקיד-התחנה,הואשונהבתחנות,אשרבני·האדםהםשרביםהנוף,

זרג·אותרואפילועניך.ומעוררחראחדשהכלהרכבת.אתלהזיזלמכונאיהסימן
כבשעלעומדכשהואנפרדים,הםממשהאחרוןברגעאשרהצעיר,הנאהבים

ררחרקצרהכאילווצורח,ושרוקמצפצףוהקטרהרציף,עלממולווהיאהקורן
אחריהולךלבראיןבאשרבלם,וללארסןללאוידהריפרוץמעטוערדמלחברת
החיוכים,העיניים,הפרצופים,הם.חדשיםאלהכל-מחזרת·פרידה,שלשטריות
הגיחאי·משםאשרהקטן,הכלבלבואפילוהסבל,הקופאי,התחנה,לידהאילנות

חשרים,הםאלהכל-בקרונותכלואיםבני·אדםשלזהבמראהלהסתלככדיובא,
הרדומיםהנוסעיםזאתובכלהקודמת.בתחנהשהיומכפיזרבתחנהשונים

שםאשרהסופית,לתחנהנפשםעיפהכיבהם.משגיחיםאינםוהמשועממים
הנסיעה.אתויפסיקוירדו

• 
 •מאןקשההיאהחיים,ברכבתהנוסעיםלכלללנר,אשרהסופיתהתחנהאכן,

לעלותערדיוסיפולאבה,ירדוואנשרארזן,בכלאיוםבצלילהמצלצלשםלהיש
נזיזלאמדוע-זהסופיתהתחנהאלהזאתהדהירהאפואזהמהעלהקורן.לע

-ןעינינולנגדהחולפותבתחנותאשר·הנוףוממוארתהטבעמזיובינתייםעינינו
אתערדיקחלאמארםאשרתרדמה,אחוזימשועממים,נוסעיםרקנהיהמדוע
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שנה"אלפיםכששתזהדרכנואתהעושיםאנחנו,שיהודיםמשרםדרקא- !'לבם
הדרך·אתרוחנועינילנגדבשררהאםאדישות.שלזהלנוסחלהיכנעלנראסדר

כלכנרתתבצרהלאחגרנו,אשרהשנה""ראשיאלפיאתעשינו,אשרהאדרבה
ששת.אי-מתי.אותרלמלאעלינואשרכביר,תפקידעלינוהוטלאכןכיההכרה,
טיבה'!מהחדשה.תחנהרהבהעברנו,תחנותוארבע-עשרהמאותשבעאלפים

-כאן'!לנרהמחכותהאפתערתהןמה
נתחנ,ן.הקרוןעלעלזאשרברדדים,נוסעיםיחידים,עודאנחנואיןלא.

אחהישישלנוסעוניניםנכדיםבנים,אנוהימנו.ירדדתחנותכמהוכעבוראחת,
שלהאפוריםהדמדומיםבאותםהזאתהנסיעהאתהחלוהואשמר,ישראלאשר

השניםחילופיעםהנצח.אלדרכואתעושהוהואהיצירה,שחרעםימי-בראשית,

א'לומשקיףהחלוןלידלצדנועומדישראלשסבאלפתע-פתאום,אברנזכרים
והצחהלבןזקנושערותאתמרגישיםשאברכמעטפנינו.למולהחולפותהתחברת
יהודים.לנפשנו,ועזוביםיחידיםהיינוהשנהימותבכלפנינו.אתהמלטפותכשלג,

פרד.סעםואולםמאתנו.אחדלכלאשרוהתלאותהפגעיםעםומוטרדים,מודאגים
מי-שהואערדישביתנו,לתוךהחדשהלוחאתמכניסיםאברכאשרהחדשה,השנה

פלאיסבאאותרשלבגרר.לןמשולבגורלנוכיאבן,מרגישיםאזלצדנו.העומד
הימים.קץלעתעדההיסטוריהימימשחריתדרכואתהעדשה

0 

לידקטרגעהרכבתבתעבכ,ןהבההחלון.מבעדאלינוניבטהנצחיםהרז
צוקיםמתנשאיםהאופק,מרחקיעדמסביב,העבריםמכל!י"תשט"ר :חדשהתחנה
שנת-חוליךמאחרונוהנצח.שליפה-ברףאלף.בהרריכמושלג-עולמים,עטופי
זעיריםזהםבגיא,למטה,אי-שםכעתרובציםוסבלותיהדאגותיהכלאשראפורה,

לאעין-אישאשררהפיסגרתהמרחקים-מלפנינוואולםלזרועה.עדופעוטים
זומעודדתממריצהמרעננת,עזה,צחה,רוחובאהנושבתומהםעדיין.אותםראתה

השבתשלנשמתההיאאוליארכולו.היקוםאתתעטוףאשרהיא,הנצחנשמת

טהורה,עילאית,שבתהרבים.ברחמיוהעולםבוראארתהעיצבאשרהראשרנ,ן,
כלעלוממנוחתהמחיבהמרעיפהוהיאבמרומיםהמרחפתואצילית,רבת-זוהר
לשבתמירחוברשםישזהמשרםכייתכן,האדמה.פניעלכאן,שיש,לברהשבתות
המתנופפתלבבהכמטפחתהנצחביםצוללתהיאהשוקעת.השבהשלזראחרונה
בלתי-ידועים.מרחקיםבכירוןלנועהמתחילההרכבתלמולאהובה,בידברכהלאות
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הטוהרסיסםתתחת

 !,,תטהרו"סיסמתאתמדגישיםאברשברבשנה,אחדירםלנרשישטרב

רבתמיםבאמתרניגשיםיסודיבדק-נפשעושיםמסביבךבני-אדםכילחשוב,טוב

לעשרתושישהראשוןהדברזההריכישלהם.המצפרניםראתהמצפרןאתלשפץ

להכנסלאדםאי-אפשראםטהרו.מסרור,נקי,עולםמסביבלראותהרצרןבהירת

בתךר-תרכר,אי-בקירןלהרגישגםלראי-אפשרהרימלרכלן,בלבושלטרקלין

פנימה.כבפשר

ארמוסר,מספריציטטהנעידלעיל,המובאיםאלה,דבריםנראיםלכאורה

בימיםלדברמאדקשהאכן,לימים-הברואים.ראדמר"ריםרבניםשלמדררשיהם

סתםארמטיף,ארדרשןכאיזהלהיראותמבליהלב,מןפשוטיםדבריםהאלה

להזכיראי-אפשרכמעטבפיר.פרקי-מרסרעםהרביםלרשותשנכנס"שלומיאל",

מרחתםלהיותמבליר"מרסר",ן"טרהר"ר"ררח""נפש"המליםאתהאלהבימים
ראידוחרמן.גרפנירתדרקאספוגהמסביבהארירהכי"בטלן".בחרתםרמידתיכף

והשרירים.הגרףתרבותאתהמטפחת"המכביה",לאריותושלרם,חסמתנורן,אני

תרותבתרך-תרבהדרקאהיאברהספרנהרהיכרלתהגרףטפרחשלזרתורהאדרבה,

רירד·~יםלשיאים.ההעפלהואתהאופיואתהרצוןאתלטפחמלמדתהיאכיהנפש,

יבחירההכרשרתרותאתלנרהנחילההשרירים""תרותדרקאכייודעים,גםאבר
לשםולארמית,אנרשיתהזדקפרתלשםאלאהפשרטה,הקרמהזקיפתלשםרקלא

רלפסיכרלרגיםלרופאיםזקוקיםאנחנרראיןרמאדישרת.מדבררךהעםגאולת

גרפולשמירתבאמתהדראגשאדםהיזרעה,הערבדהאתלקברעכדימרמחים,

שמתאמתעדנפשן,שלרהבריארתהשלימרתהקצב,לשמירתגםדואגרפיתרחר,

בריא.בגרףשרכנתבריאהנפשכיהכלל,

" 
 :לגמריאחרתהיאמדברים,אנחנרשעליהרהגשמירת,הגרפנירתאריותאך

 1ראכרלחטרףשלארירה ;רנפשררחקנינילכלגמורהאדישרתשלארירההיאזאת

-הגרף,שלגפיםהבעיקראםכיכשלעצמן,גרףהלאמתפתחשבהארירה
שאיןבאלהזלזולכמיןרהרלךגדלזהעםיחדוהוצרת.החרטפרתרהרגלים,הידים
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האדםאתשנושאותדגלי·גאוה,להםואידכאלה,וצפוניםוכפייםמדפקיםלהם
במערכתיושביםאבררהבהלצדדיך.לפנדתמבליהמזרח,כותלאלקדימה,קדימה,

מביארירםידם,רכלאחדים,עתרניםבמערכותחבריםיושביםונמרנועתזן,של
עלזה,בישובוגדלהההולכתזן,יםפלתדבות·גהזנחותשלתלי-תליםאתר

אלהביןלמערכת,המכתביםיחד.גםהדוחרתדברתהגרףתרבותשלחשבונן
רהאגדרת,רהחרבדרתהפמפלטיםאותם,שמצניעיםז~להרבידבעתרן,שמתפרסמים

מבקשיםאלאשמם,אתהמגליםאלהידיעלאואלמוניםידיעלהנשלחים
מעילות,קיפוחים,עלמעשי·עורל,עלמספריםאלהכל-אותם,להעליםהם

מעשיםשבעולםצנזרבכלמתרחשיםאזליואלמוני.פלונישלשחיתות,התעללות,
 ;לעתרניםכךעלרלכתרבבדירעטםלטבוללהוטיםאינםשהגדייםאלאזה,מסוג

ועדשיהםזהםולמשפט,לשלטונותנמסריםזהמסוגמעשיםאחדצנזרבכלאזליאר
רבישיברתרבחקידרתברעדותהדברמתחילאצלנוראילר ;הדיןחרמובכלנעקדים
היא,התוצאהמעטים.בדבדי-גינריארבנזיפההיותך,לכלומסתיים,סודיות,

ההולכיםבאמתהיפיםהמעשיםומיטשטשיםהולכיםשלנרדחוסהשבאדירה
קיימים,אברשנזכרתןרהטהרדרתהנאצלותהדמויותרנמרגרתחולפות ;ונעשים

בספרדירגברדיםהמשמשיםהשלילייםחספוסיםכלרעוליםמתבלטיםולערמתם
סמרלנסקין.פרץשל

" 
אתהעליון,במשפטההודאהידםהכיפורים,ביוםקוראיםשאנוטוב,מה

למןפלאיםחברת-האדםירדהכמהעדואדם.עםהיטהרותעלהמספרירבה,ספד
מפניתרשישהלהימלטהנביאחשבבהאשדשנים,אלפימלפניתקופה,אותה

בקשתולפידקהים,אלירבהאתהטילוההםבימיםוהספניםהמלחים 1האלקים
תסולקהיםאליוטלאםרכיהסעדהפרצהבגללוכיאותם,ששיכנעואחריהוא

עשרזאתרכבלדבריו.אתאישרהפילואשדהגודלגםראשם.עלהמרחפתהסכנה
הספינהאתלהשיבתקרתםנכזבהאשדאחדירוקדניםהיסוסיםתוךדקהדבראת
לאהים,אלהזההמוזרהנוסעאתלהטילבנפשםשהחליטואחדיואפילוהיבשה.אל

האםרארלם .נקידםעליהםיתדלאכילפניו,ולהתחנןאלקיםאללקרואחדלו
אותרלהטילמי-שהואעלהגודלנפלאילו- ?חירםאכלההיסוסיםאפשרייםהיו

פשעו'?רמהחטאומהעצמן,האישאתוחוקריםשואליםערדהיוהאםחמימה,
-המלחים.ביןוידידמר;עללאהוא,אחרתמארץזך,שאישאחדיוניחרד
כאשדהקיזםלגנרלמעבדאלבני-אדםחירםזורקיםרוידוירכליגודלבליאפילו

סוף·החיים.בסופתמעמדלהחזיקארכךידיעללהיבנותמועטהתקרהדקיש
הואאףאלקיםחסזהמשרםאדם.נפשעלחסיםהזמניםבאותםהיםיורדיהידסוף
בתרנה.הרבההנהמהרעלבהאשדהאנשיםובוארתעלהחוטאת,העידביגוהרעל
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וריחםעליהםגזראשדהדעההגזירהמןשבמעשדהם,עלהללוהתחרטווכאשד

זהקטןספד !ההדאתהדיןיקרב :הטועןהנביא,שלוכעסוקצפולמורתאותם,

בחטאוהאדםאתמתארהואהאדם.משפחתעלכאחדרהסניגרדיאהקטרוגספדהוא

בן-האדםשלההאבקותברמודגשתניחרדאבלרבהתדפסרתר.בעריצותורבחסדר,

חרא,נביאאםרגםבן-האדם,אלקים.אותרשלכביכול,כברדו,לשםהאלקיםעם

האירםכי 1וחלילהחספלסתר,נעשהאלקיםשדברהעובדה.אתלסלוחיכולאיבר

יכולאיברהאדםבלב.דאיוםדקונשארמעשהלידיהגיעלא mנינראתלהפוך

המרותאתנפשרעלמבקשוהואכביכול.שנפגעה,האלקית,הפדסטיז'העללוותר

בדברור.,עמדשלאהעולם,בוראלכברדהזאתהקנאהמחמתדק

0 

עליובמאסרזהמהעלןמזרעהאלקים.אלקרואהוא-מחיי!"מרתי"טוב

צללאכשדוטעמם,החייםעדךאתידעכבדהואוהלאןלפתע-פתאוםהחיים

עליובמאסרהחיים-הדגה.מעימתוךנפשרעלהתפללכאשדהים,תהומותלתוך

לתחנוניהםאנשים,לזעקתאלקיםשמעיעדגיבורה.לתושבישהוחזרוהחייםבשל

הברוא,שלשפתירמוצאאתשומרהואכינביאן.עלהחייםבמאסרולתשובתם,

אלאישלאאותם.להשיבאידבהם.מאמיןוהואשנאמדולדבריםמאזיןחרא

פסק-אתהשמיעהשופטןיקימנהולאדיברחראהאםויתנחם.רבן-אדםויכזב,

ואיןדייןואיןמשפט,א-ידא-חרתrזרמדתז.בכלהזהפסק-הדיןאתלבצעוישדינר

 .הפקדמחייהמרותטובלחיים.טעםואיןסדר

שרודתלאשדנומבן-האדם.יותרוחרםהואהאלקיםהאנושיות,שללמזלה

גזרי-דינים,לקורענוהגגברהמעלהגברההשופטכיכמוסה,הדגשהארתהכלכנר

ורחמים,חסדזל z :בשעהמקובלות.ולהחלטותמקודשיםלעקרונותלהם,כפוףאינו

אףעלבתשובה,החוזרהאדםשללבואללהביטויודעהפדסטיז'העלמוותרחרא

דנהאוליכךמשרםלכברדו.החרדיםוכחניובכיאירשלוהתרעומותהטרוניותכל

בלבםהאמונהמדייותרדנהאולי ;הזאתהסליחהעלההסתמכותמדייותר

מקבליםהםבשנהאחדנירםהםבלבםאחתמכהבזכותכיהאגרוף,אנשיכלשל

השנה.שלהאחדיםהימיםשס"דבכלאחדיםכלפיאגורףנאותרלהשתמשהיתד

שלההיטהרותכשדרןאתנקפחלאמעטיםגסיםאנשיםשלזרטעותבגללאבל

הקוציםאתשלנרהחברהמתוךלבעדלהתעלות,הנפשיתהיכולתאתהרבים,

לגביהידוקמיצתהצבורמקערתהחטיפותאתוהיהירות,הבצעאתוהברקנים.

שלבן,התנועותמלוחלהדחיקעלינוהזהקמץ-חטףהאתהכלל.שלצרכיו

לפני :האלהרחיפותהפשוטותהמליםאתלבטאמתחיליםשאנובטרם

 • 1תטהרוהשם

133 



רמערההעורההאדםרוחער

למשפחתכביכול,הניתנת,ה"הפסקה"בעצםלעשרך,כסהשביןבימים
יראתשלהבלתי-מרזרביהנושאעללחשובכדאיהאחרון,הדיןיוםלפניהאדם,
הפחדבגללהאחרוןבזמןונדחקתהולכתהשמיםמפניהיראההאדם.ופחדשמים

האדםמפניהפחדהזאת.המאהשלהציביליזציהאתהמסמןהקוזהומפני-האדם.
אינהושרבהאנושיות,שלמחשבותיהכלאתתופסהמשמי,דהמפציץ,המתקיף,

גבוה,מעלגברהעליון,שופטמפניהחרדהעלשמים,יראתעללמחשבהפנויה
הברואים.כלעלנטויהידואשר

מעללהתרומםהאפשרותעללחשובאףהאדםהעיזלאשנהםזמנים,היו
מלאכי-רקיעהיוהימיםבאותםהשמים.כעוףנאריך,ולהתעופףהאדמהפני

בני·כאשרארץ.שוכנישללעיניהםמופיעיםהיואלקיםאנשילמטה.יורדים
בשליחותאליהם,יורדיםושרפיםמלאכיםהיונאוירמעופפיםהיולאהאדם

גםטובות.עצרתלהםנותניםצרה,בעתמושיעיםאותם,מדריכיםהיועליונה.
בני-אדםשללעיניהםבפעם,כפעםנראים,היושליחי-אלקים,קדושים,אנשים

מופלאותומרירתורואיםפניהםעלנופליםשהיולפעמים,פשוטי-עםמופתעים,
מאלכיםחדלונאריך,פורחיםהתחילועצמםשבני-אדםהיוםלמךרארלםבהקיץ.
מוזריםבני-אדםיורדיםלערמתםאךמופיעים,אינםאנשי·אלקיםארצה.לרדת

בגדילכרשיםבני-אדםעלמרעישות-ידיעותהגיעוהנה ..מעופפותבצלחות
מדי·לכרשותאחרותודמויותבפורטוגל'מעופפותבצלחתשירדואלומיניום
ספררי·מאלהאדירבצרפת.-מעופפות"רנ"סיגרירתבצלחותשנחתואמודאים

אבלבמורמים.הנישאותרסיגררתצלחותוקיטרת,חדישים,מטוסי-סילוןעלאריו
מעופפים.רשופיםוכרוביםמלאכיםעלערדיסופרלא

" 
בפשרהשמים,למורמילכאורה,ומתקרב,מעלה,מעלה,האדםשערלהוככל

אבללהתרומם,שואףהואהקדום.המושגלפיהשמים,מןומתרחקתהולכת
הפחדאךאותן,מטרידהאיבההשמיםיראתמשרכן-מורמים.רחוקותמחשבותיו

לפתע-פתאוםהעלולאכזריאדםאותרמפניוגדל.הולך-היריבהאדםמפני
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שרנות.צרורתלרכשהזההפחדרמרקשים.פצצותשלמטעןעםהמורמיםמן'לצלול

היאכילסיוט,חיתהרמזרן,שפעה,חלצהשלסמלפעםשחיתהת,חלצה

עלרלמעופפתסיגרהשלאחדרבדלהאדמה.בגרףברואהצלקתלהשאיר·עלולה

בהדיהקיימתהקרןשליעדארבגלילתבואהשדהדקלאשתשחיתדליקה·לחדלל

האדם.בלבעתההמקנןהפחדזהרהעולם.כדררשללמדיניכרחלקאםכייהודה,

אי-שםשנחתומשרביםבני-אדםעלאלהנפלאיםספרדיםחירםאברקרואים~ראם

התפעלותדגשימתמלאיםאיננו-לשמים,שפרחהמסתוריתבצלחת.בפורטוגל

עלהרעיוןלבגרעלערלהלכלקררםאלאכביד,מדעיהישגלנוכחהערצהאר

שלהתדרממרתדכיזה.ערלמנרעללהמיטעלוליםזרצלחתששוכנירהחרדבן,ההרס

והשאירהתיממידהתאדיאתממגרנטלההגדוליםהאדירלמרחקיהאדם

פחדמלמעלה.הדים,מןעליולרדתהעלולההשראהמפניהפחדאתדקבלבו

הדרממדת.יראתפעםשחיתהמכפייותרחזקחרא.הדום

לכאודה,שוחרר,כאשדהאדמה,מןהאדםשניתקברגעכיהדבר,ומשרנה

לבליהגדוליםבמרחקיםמערףלרניתןכאשר ;המדגנלהשטחשלהחומדמכבלי

לאומה,ארמהביןלאדם,אדםביןהמריבהשטחידדקאוגדלונתרנו-גנרל,

אתלטשטשצריכההאדםשלזדהתעלותחיתהלכאודה,למדינה.מדינה:ביד

רצרערת·בשלגבולות,בשלהחיכוכיםאתלדדי-מטה,אשדהקטנים·הסכסוכים

האדםשלמחשבתוגםצריכהחיתהעליונותלספירותכביסתועםזעירות.אדמה

ההדדיים,החשדותההפך.דרקאהתרחשאךיותר.נעלותמטרדתכלפימכוונת·להיות

והאימהכמא.דועצמוגדלו-יבשה,שלזרתכלעלוהעמידהההתחרותהאינה,

ירתךינשים,גורןנעמדיכשלהבתתןקפת,האןם,מפני oהאדםאימתה"גדולה,

האדמה.פניעלהנפרציםדניםעמיםו,יותר

# 

הדדדשהההכשרהחיתהטרםהטרקלין,אלהכניסהבעדהעונשזהרארלי

מלאכתואתכילהבטרםמעלה,להעפילהעיזרעלהאדםנענשארליבפדרזדרד.

האדם,למשפחתהטבעשלוהאכזריהקשההגמולזהרואוליההד.לדגליב.עמק,

בעולםתפקידיהאתכהרגןמילאהנטרםהעליונותלספירותלהמריאהעיזהעל

עלהרובציםהעמיםבידמלאהוהבנהואחזרתשלרםהשכינהבטרם ;למטההשפל,

זה,בצדזהיחהלחידתלמדרטרםוערדנשקםאתמעליהםפרקהבטרם 1האדמה

לפורחיכולהאדםואידלהכשרה,זקוקההתעלותכלמשותפת.רבעברדהכריעות

אך,האדמה.עלאשדוהבוץהרפשרגביעדייןדבקונגדירלשוליכאשדבאריו,

והפשעיםהחטאיםשלוהטיטהבוץמתוךדרקאכיאבן,יודעיםהלאהשני,הצדמן

מוחאתהממריצהאימת-המלחמהגםהיארכךוההיטהרות.התשובהזעקתערלה

חרסודרקאהוצרך.ולעוזהמעשהלתבונתולייצרן,למדעאותרהמכשירההאדם,
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שלהריקההכבידעבודתאתלנטושזרד-ההפלגהאתמכריחבני-האדםביןההבנה
בחלקהנפלמשונהגורלולכנרתה.הארץפניעלולהתפשטבשמיםגברהמגדל
אישישמעלאאנשררקנפלאות,לחולללהשכיל,לכנרת,- :האדםמשפחתשל
מעלה-להתרומםבניהםאתמכריחהעמיםשלאי-ההבנהדרקארעהו.שפתאת

הדמיון.בגדרהיוערדאחדדורלפניאשרבמטוסיםמעלה
העפלהשלזרגזירהנגדמרדשלריטרןמהלךפנימהנפשנובתרךעמוק

כלכנרעמוקהטבועההאמרנהחברו.מפניאדםשלהדדיפחדמתרדחרדה,מתוך
פרימיטיביות,קדומותתקופותשלשרידרקהואהאדםמפניהפחדנילנר,לוחשת
היא-ראשנן,עלאלקיםמוראשמים,יראתרקבימינו.במהרהכליללהעלםשעליו

שולימותבטחוןאושר,שלהפיסגרתמורמיאלאותנולהעלותהמסוגלתהיא
לדעתאותנולהמריץהמסוגלהואהפחדלאנילנר,ארמדתהאמרנהארתהנפשית.
השקטדרקאאםניבהם,הגנוזיםוהרזיםהתעלומותרכלוהטבעהעולםאתולהכיר
ה,מכחראשיתניזה.אתזהרעמיםבני-אדםשמנכדיםההדדי,והכבודרהשלרנ

מפניהיראהזוהיהפח.דולאראה,יהסוףכלף 1סרהיא-וגורמיה,מקורה-
לכלברחשי.היהמנתעלולשפדן,לשכללוהעולם,אתלתקןציורהאשרהאדון

הכל.אתמחייבזהוציווי 1בוהשוכנים
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לסוכותכיפוריוםביז

כסהשבין·הימיםהיהודית,בשנהתשרנהימיעשרתהםשנחרציםכמר

-תשובה,ולהדהודילבלשבדרןהנפש,לחשבוןמגיעהאדםשבהםלעשור.
תפקידזהרלסרכות.יזם-כפרדשביןהימיםעלשהוטלהתפקידחארנחרץכך

הנ~דא,הזידנירםעליהשהעיקההחרדהמןהסיוט.מןשנשתחררהלנפשפורקןלתת

וחגהעשורצרםשביןאלהמועטיםימיםבמשפט.ספדי-הזכדרןקריאתבשעת

תלמידישלללהקההםזרמיםשהיא.כלמשרבהרגםשלרהבהדה.ימיהםהסוכרת

תחנרןאמידתללאימיםהםשרבבות.שלצהלהמתורלפוגאהמתפזריםבית-ספד

אידחתימה"."גמדאר"חתימה"ארטובה""כתיבהשלדאגות;ללאבבתי-כנסת

דוחמשתודתכאילרהזבד.דרמהבמדומים.קפדנימשפטלקראתהתכוננותערד

למצראאי-אפשרובכללהותרה,שהרצועההאוילהיהודים,נוחרבקלההפקדות

הימיםעשרתבמשךורוטנתמרוגזתכךכלשחיתהמעלה,שלהפמליאארתה.

שלהחומדכלבצבירתראשלמעלהעדוטרודהעסוקההחודש,שלהראשונים

חראומתרוצץבהול,הואאףהקטיגרדוהניידות.הרמיסמכיםהתערדרתהמשפט,

שלן,התיקאתאי-שםהניחהואעצרת.כאובדבית-הדיןאזלםשלבפדרזדרד

לסחובהיהיכרלדעמלאךאיזהרכינעלם.לאןלהביןיכרלואיברזה.בפדרזדרד

זה.זערם-פניםקטיגרדנחפז.רהראונתמעך.נתיישןכבדשבאמתהזה,התיקאת

עבדשברזה,בית-דיןשלאולמוממחיצתהאפשר.ככלמהדלהסתלק,ורצההוא

העזהרבעלקטנטןיצודזה.יהרדיעםכנגדפרךעבודתרצופיםימיםעשרה

בידן.חרסהעלהוסוף-כל-סוףגדולה.

• 
 •תקלותחיפשלבן,ארבהשנהכלבמשךהמקטרג.השטןמא.דמדואכחרא
השתמשחראלחבור.אדםושבידלמקרםאדםשביןענידותפשעים,כשלרבתו.

רפיוןכלמעידת-דגל,רכלחולשהכלניצלחרא ;דעתולפיגאוניים,בתכסיסים

שקדמוהשניםבכל !זההיהכתבואיזהכתב-האשמה.אתלחברכדיואזלת-י,ן

נדמהשנהבכלאמנםהרב.בסירנולמורתחומך,שלכזהשפעלוהיהלאזרלשנה

אתמנהלהואשנגדם-אלה.יהודיםכילשיא,הגיעהנהכיהזבד.אותרלר
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בירתוהמשרכללתשהסניגרריהכזה,חומר-אשמהבעצמםלרהמציאר-המערכה,
הרבביבולהקרדמרתכלעלעלתההאחררנההשנהזאתובכלבן.לעמודתרכללא
שלהצרםעקבהסניגרר,רלאהקטיגרר,הוא,נרצחדברשלבסופראךחטאים.של

לאבתענית,הירשביםעצמם,לנשאמיםהשטן.שלכוחותיודרקאנחלשוהיהודים
כוחותיואתתמידאבדמהמקטרגהשטןאבלבכך.רגיליםהםדבר.אירע
כללי.מרפירןהלב,מחולשתמתעלףכמעטהיאי-צמיםהםזן.תעניתבשל
מדברריהרקיעים,שבעתבכלאלהיהודיםשהקימוהרעשמןמחרמםעדייןהררא

האבותשלמבקשותיהםזה,למשפטגייסושהםהרביםוהסניגוריםהמליצים
לנפיהםדברםאתלהגידכדיישראל,שלסניגרריהםאותםהטריחואשרהישישים,

כסאר.עלהיושבהרםהשופט

כדיהאלה,הנוראיםבימיםשטן-מקטרגלהיותנעיםתפקידזהאיןלא.
המרהוהזעקההגדולהרעשכנגדלעמודירכלמי .היחרדי ם..;·האתלהרשיע

כסא·לפנילגוללמתחיליםהם- ?לנפשםהדבריגיעכאשרהללן,שמחוללים
רהבהאברהם,בריתאתהםמזכיריםהנהוכתבי-המלצה.רנייררתתעודותהכבוד

והנהליעקב.אי-פעםשניתנוהבטחותרעליצחק,עקדתעלמיסמךלהםיש
וגדושמלאארכיוןלהםיש :להכחישאיןהורגי-מלכות.עללתעוזותהםמגיעים

אתבית-זיזלפניומטריחיםפתאוםרציםהם-הכלככלותואחריניירות.של
אפשרמההעולמים.דברןלפניתחינתהאתותפילתבראשהיאמידת-הרחמים,

וסעיפיהחרקלפיההגירן,לפילרהולךהשטן-ןכאלהברנשיםכנגדלעשרת
ספרישלפניוופלפולים.פשט'לעךמיניעקלקלות,דרכיםיודעאיברהחרק.

סימןראהזה,כדררסעיףולפיבתרנו.וסימן-קטןפלוני,סעיףנרוישהחרקים,
ליצירה,תתש"טא'בשנתמעלהשלבבית-זיזשתרקנהרז',ד'התוספתעםב'

מהאךמאד.חמורעונשהנאשמים,ספסלעלעתההיושבתהזאת,העדהלכלמגיע
לכאןהבהילוהם-ן ,,לתוספתאר ,'בלסימןלהםרמהןלסעיףליהודיםלהם
לזברתם.שלה,לשרן"ה"מענהכידותדבר,פיהאתתפתחשהיאמידת-הרחמים,את

עולמית,ננעליםשאינםהדמעות,לשעריורציםאציםהםוהרי-בזה,להםהומעט
ביותר.נועזיםשתדלניםאלההיאהכניסהדרךנדחקיםרהם

0 

הדלתאתמכיריםשהיהודיםזה,משרםבעיקרהשטן.שלגררלרחראמר
הם ;כרארימתוקןמנעולעליושאיןדמעות,שללשערמגיעיםהםהאחורית.

דרקיעא.במלכרתאמאדגורלה"פרוטקציה"להשיש-הרחמים,מידתאצלנכנסים
הנאשמיםשריכזוותעודותאסמכתרתשלשפעאותרהשטןעלמכבידניחרדאך

עלשרמריםוהםהכלזוכריםהםויעקב.יצחקאברהם,מימיערדבושרתם,
אםיהיה,שמוטבעצמרלקטיגורלונדמהלרגעיםעין.בבתכעלשלהםהכתבים
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ולפיהמשפטמהלךלפיכיהנאשמים.לשחררוויסכיםבכללהתביעהמןיסתלק

הנאשמים,ספסלעלהיושביםשהם,מצב,ירוצוערדהנאשמיםשלהטענות

בעדנוספיםותשלומיםותגמוליםפיצוייםערדשידרשוזהם-הםלתובעים,ייהפכו

המשפט.עצםעל-ידילהםשנגדם,כביכרל,העלבוןרבעואותםשהטריחוהטורחכל

אףעליז,שהוטלהתפקידמןלהסתלקלשטןהדברקללאהנראה,כפיאך,

וללאדפהבשפהלקטרגוממשיךהולךהראזכךוכלים.הדלביםשכדחדתירפיעל

ומעריבשהולךרכבלה"נעילה".שעתשלהאחרוניםהרגעיםעדעצמי,בטחון

תפילתאתלגמורהספיקולאערדהיהודי.בלבהנהרהותגדלתלךכןחירם,

- !ניצחנוניצחנו,-לחמך!"בשמחהאבדל"לך :מצררהדה"מחזדד"המעריב,

יצאשפסק-הדיןבכך,ספקכלאיןוהתפילה.בתי-הכנסתבכלההמולהערבות

מעידגםאלאהיהודי,שלהאופטימיותהדגשתדקלאישהזהרבבטחרןלטרבתנר.

דבר""בעלנגדבתביעהלצאתנפשראתשערבהמקטרג,השטןכלפיוזלזוללעג

קל,רמזנעידלנרניתןכילנר,שנדמהאלאערהולאהיהודים.כמונן,כזהחזק

נאותרקלותלהתקלסטובבדיעבדכיקפדן,שופטשללשפמומתחתחיוונעיד

חכמתובכלובסעיפיםבספדי-חוקיםדדקאםידיהינגדהיוצאשרטה,שטן

שלן.הקודקס

המעטיםבימיםנפשנומתוךהמזדקרתהזאתהמשובהשלפירושהאפואזהו

אבן,יודעיםכאילופנימית.עליצותשלמשרבההסרכות,רחגיום-כפרדשביןהאלה

אתמפרקיםאנשי-הפמליא,הםטורדיםבית-המשפט,באולםבמורמים,שם,כי

אנדדלמרסיאנעידישהחרתמרת.אתבודקיםהמיסמכים,אתאורזיםהשולחנות,

ארתהלהציץמתפנהאיברמהםואישגדולעיסוקשלאחריתרהר-וברהרמעידקטנה,

קשיםימיםאחדיבצהלת-נעורים,המתרוצציםהזאטוטיםשללמעשיהםלמטה,שעה

יסולחלהם,יסולח :קפדניםדדי-מעלהאותםכלחדשניםאדרבה,\מתיחות.של

והמשריםהמתיחותאתהמפיגיםאלה,ימיםשלהטובטעמםזהראכן, !הפעם

ישראל.משכנרתבתרךרבטחרןהתאוששותהתחדשות,שלאוידה
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העברשלבאספקלריה

אתדקלאלזכרוהחנוכהבימיאברחייביםבימחשבה,שתתעודדיש
ואתופירן-הדוחאתת,רשלרחהאתגםאלאימי-העבדשלתידובגה

חירם.שלההישגיםאתלהעריךבדיבעדך,קצרזמןלפניבתוכנושהיוהדכדוך,
לפניברוסיהשהתהלכוצנועיםציוניםשלרגשותיהםאתעינינולנגדנאכשוהר
מופלאתבאספקלריהלדאותיבוליםהיואילווחומל,קישינרבבימישנים,יובל
שללידיושלוכתב-האמנהאתלמסרובדילירושליםהרוסיהצידשלבראואת

שטפסנרזרחיתהדמהפיסגהאיזר 1זאתהיאכבדת-דדךאיזוישראל.נשיא
בימיאשדהיום,אתנוהחייםהזקניםשללבםרחשיהםרמה 1אליהוהגענו "

למבררבדיהאדירה,הרוסיתהקיסרותשלובעיירותבעדיםהתרוצצועלומיהם ן'

צלצלורבאזניהםדלות,בקרפיקרתהקי'מתהקרןשלבוליםארבצנעה,שקלים
שלבא-ברחהבאשדהיום,חזיותיהםהםמהדחוקה.אכגדההגאולהפעמוניאז

מדינת-ישראל.שלעיר-הבירהירושליםאתלבדךבאמוסקבהממשלת
0 

אתהדלה,עמידתנואתאז,שלהחולשהאתולהזכירלזכוראפואצדיו
המכובדהמעמדאתלהעריךבדידרדרת,רשניזרדלפניערדוההכנעה,הכפיפות

ב"הצבי"מאמרבירושליםנתפרסםבאשדשנה,ששיםלפניהגענו.אליואשד
מעטאם-נוזלים,להיותצריכיםהיום"בעורקינובינאמך,רבוחברנה,לכברד

ראדצר",עמרלקנאתשפךאשדהגברד,המכבייהודהשלזמיר-הרבה,ראם
רבניהגדולים,והרבניםהיחרדי,לישובנשקפתחיתהסבנההבירה.כלנזדעזעה
הםמלאיםביברבים,הצהירוהםהמאמר.נגדמחאהכתבפרסמוירושלים,

דבריםמלברשיוציאיברנה,ישראלבשםאשדאישבקרבנונמצאפיריגרן,"צעד
מכביםדםיידרשביאלה,היריםארדכבדיםדאבן,כאלה".ברואים
 1הםביהכתב,באותולהדגישהוסיפוהאגוניםוהרבניםיהודי.אדםשלבערדקיר

הודריורםהשרלטןמלכנראדוננוממשלתבצללבטחהיושביםישראל"המרןבבל
ישרור".ולמשפטלצדקאשדולשריריד"ההאדירלמלבנונאמניםעבדיםהכנר
אשדהדרךאתלדאותבדיאלה,חברנהבימילזכרוצדיךהזאתהתעודהאתגם

חירם.עדנאמנהעבדותמאותההמרחקאתעבדנו,
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כדילבן,עמדואשרהברחותהםרמההדרך,אותהעברנומהבזכותאך
זכותלעצמנו.ולהזכירלזכוראנוחייביםזהאתגםאכן.- ?הלוםעדלהגיע
ואנשי-חזון.יםמחיללנוהיווהרפיון,השפלותימיהם,בימיםכילבן,היתה
עדתםבקרבהתהלכוהם ;בעיירהאובעירשביםאואחדאז,חיומעטיםרק

ומהתפעלותמנחתוהתמוגגוציוןשירישררהםשפויה.אינהשדעתםכאנשים
מתחרם-הדרךאתסללואלהבטלנים" 11רחולמיםרהבהאהבת-צירן". 11אתבקראם
אשרבחרד-בטלן,אותרהיום.רגלינועומדותשעלינוהפסגהאלהחשוךהמושב
למבררשניםירכללפניהצליחכאשרהימים,שבעתבארדונרצצוהבריקועיניו
הכבישאתלםלרלהחלאשרהרא·הרא-הציונית,ההסתדרותשלשקליםחמשה

ב.רמיאבניקיטיץ'אלכסנדרמרעברבראשרמרסקבה-יררשלים,
# 

תקועיםאולירחרוח.החזרןאנשיההם,הבטלניםהחולמים,אפסוחירםואולם
כלמלאההאלהשבימיםיתכן.לאהלאכילקרן-זרית,נדחקואוליאי-שם,"הם

קומץבשבילאמרתארבענשארושלאעדרפקחרת,פחכרתהרבהכל-כךהארץ
פניעלבנמצאכללאינםאלהשבטלניםהדבר,כדרראבלבטלנים.בני-אדם

לבעלי-אגדה,לכיסופים,לגעגועים,מקרםערדאיןשלנרבמציאותטח.שה
דרושתשלנוהמציאותלגניזה.ארלכליהבידרנואלהטפרסיםלחרלמי-חלרמרת.

לענפיםמרמחיםשהםמאהרצינייםשהםהפרוזה,אנשיכלומר,ה,עשמאנשי-ה
ובלכתםממשות,שלהקרקעפניעלבטוחותצועדיםשהם-המשק,שלמסריימים \

בכה.אובכהלהטות,הרוחעליהםיהיהאכשרומרפקיהם,ידיהםיניעוגם
בבת-אחתאדרבה,עיקר.כלחולמיםהיינולאצירןשיבתאתד'בשרב :בקיצור
המקפידיםומציאות,חשבוןבעליאנשיםישראל,במדינתיהודיםכאן,נעשינו

למחיצתם.בטלןאיזהיחדורשלאכך'עלמאד-מאד

-והכלכלןהפייטן,אתבלעהפנקסןפה.בכלאותנואוכלתזרמציאותאולי
המרחפיםהחלומותובעלייודעי-הספר,עלגברויודעי-העסק 1הרוחאישאת

מרמחיםהתחתונות.בספירותהעוסקיםהמומחיםמפנינדחקוהעליונותבספירות
אתבחלומםרואיםהיוואילווסיכומים.חשבונותאלאבעולמםלהםאיןאלה
אתלמנותלכלקודםמתאמציםהיובן,ויורדיםעוליםמלאכיםאשריעקב,סולם
חלוםאתלחלוםמסרגליםאינםהאמת,פיעלברם,בו.הנמצאיםהשלביםמספר
והם-יותר.קצתנמרךהואשלהםהסולםהשמימה.מגיעראשואשרההואהסולם

מרמחיםשלזרפכחותהיום.שלהמציאותאתהמבססיםהיועצים,המדריכים,הם
ברוחזלזולשלחידקיםהצבוריתהאוירהאתהממלאהכביכול,ואנשי-מעשה,

מבלבלתהיאכינוספות.לפיסגותדרכיםלנרלסלולמסוגלתאינהדבחזון,
מאזןשלמנקודת-הראותרקעםשלחייולראותעלולהוהיאב"עסקנות","עסק"
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ובסירנותוכלליםחרקיםפיעללנהלישהעםשלהמשקעסקיאתאמנם, .מסחרי
מגבעהאחרת,לתשקיףישרגררלררייחאורחעלאבל ;משקבעלישל

למרחקים.חזרןובורחיותר,רמת

" 
י·טקתבפך-השמןנזכריםאברחברנה,שלהנרותהדלקתעםתמיהכמר

שעמדום,יטעמהבטהוריםנזכריםאבר 1אורכיםלילותלשמונההספיקאשר
תפנימי,חזרךאתהטוהר,אתהאיכות.אתמדגישיםאברים.רבההטמאיםבפני

אברתמידוכמרלנצחרן.עורבהשבהםהגבורה,מעינותהםאלהותחתום.האצור

ספררת.ימילחת-לעביוסףשלעליתרפרשתאתחברנהשלכשברעקרואים
פסגתאלהכלאמןהאסירשלעליתראתהמתארהספרים,ספרשלזהנפלא

אתמצילחלומותיו,פטפוטיעלהתלוצצוהגדוליםאחיואשרחרא,רדרקאהשלטון.
התבואה,צבירתאתולהסדירלארגןיודעחראוהרזון.הרעבמפניויושביההאר.ץ

איש-האדמיניסטרציהגםחראבעל-החלומותכיהקרקעות.בעלותאתחלוקתה,את

בידר.התפקידניתןכאשרוהממשות,המעשהאישבירתך,הכשררני

 :הוקשההיבשההפרוזהימיבימינן,ויבוקשיידרשאשרזהרהנה
העברימיאלגםאותנוישאראשרכנפי-זמירןנחרציםחלום.דגםחזרןמעט
נפשםעלארצם,\עללהגןבצאתםרבים,עלהתקרממרמעטיםכאשרחרקים,הר

בעינירמבלי·ערלםלבטלניםהיומעטיםכאשררבקרההעבראלרגם ;ואמונתם
גםעטיםמלבתרכנרמקרםנאיהיהבימינו.שיבת-צידדחזוןבחזרתםרבים.
העתי.דתקרתאתלזרדהמבשריםוהחזרן,הוזחאנשיהחולמים,קרלנאישמעחירם.
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החגיםצאתעם

באין-רואים,,כמעטהחגלוהלךחלףהנהכיהנפש.מתעגמתהחג,צאתעם

הפעם,עברזמן-שמחתנורמזיו-ארון.משמחתולדרותאותר,להרגישהספקנובטרם

וחדרת-שמחהשופעחג-הסרכותהיהשעבורבשניםהבזק.ארדכמרהשביט,ככרכב

ורוחו~בקצתאותנולצידימספיקההשמחהשחיתהעדגדותיו,כלעלירם-ירם
הרהוריםכרגיל,המלאה,העגומה.הסתירתקופתשללתוך-תרבהעדממרשך.לזמן

עדיכמעטמתבלבליהודיאדםהיהשמחת-תרדהרירםהעצרתחגמשמחתנדגים.
נצטמצמ:ההאחרונותבשניםראילרחנוכה.שלשברעעד :כלומרחג-האורים,

לבדר.הסוכרתחגלשבועאחהלשבועמספיקההיאובקרשיהשמחה,
שאברהחגיגותדיברימחמתדרק'אבארגש-החגיגיותסילוקכילי,נדמה \

דרמ:הוהאספות.העצרותהכינוסים,אימפריזרת", 11הדיבריהחג.שלכשברעערוכים

עדרתרתרהאספות-עם,חראשפירושומרעד" 11המושגאתיותרגרוסיםשאבר

הסתובבחרא,הפשוטשפירושו ,"גח"העממיהמושגמןהדעתאתומסיחיםקהל,של
בההרשמית,ההפגנההיאאספההצהלה.מחמתובמעגל-עליזיםבחוג-רוקדים

בימיהשנהאצלנוהיווהריבלב.במשפחה,בבית,היאהאמתיתשהחגיגהבשעה

נסיעותשהכריחורישדבייםומקצועייםמדעייםוחגיגות,כינוסיםעשרותגםהחג,

ולחוץ.הביתמתוןוטלטולים

0 

הכינוסיםהכנסותהןמהולחקרובחשבונותלחטטרגילפליטוניסטאין

לימיאלהכלברעדובכרונהאוליעליהם.שמוציאיםהדברתההרצאותלמולהאלה
איןוניזרע,טובים.ימיםבהרצאותכלולותתהיינהשהרצאותיהםנדידרקא,החג

בבית-דין-לאדםלוהנקצבהשנתיבתקציבנכללותוימים-טוביםשבתרתהרצאות

אלהבהרצאותהמוסיףרכלרירם-הנפרדים.השנהראששביןבימיםשל-מעלה
חשברן" 11שאידהדבר,נקבעכבראוליארלתקציב,מחוץהאגדה,לפילן,מוסיפים

ישמזרחה.הירדןבעבראשרחשבוןהעירשנחרבההזמןלמןשלנר,זרבארץנוהג
כיעצמה,בירושליםחשבונותלעשרתהיהאסרושלפיהעתיקהמסרותגםלנר
בחשבון,גרעוןבגללעצבותלידילבראשלאכדילה,מחוצהמיוחדתבכיפהאם
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בממון,לאהואהגרעוןברםהארץ".כל"משרשהיאכיעליה,נאמראשרבעיר
בתרךנתמעכהכאילווהיאלנר,החסרהיום-טוב,שלהשמחהבהרגשתאםכי

החגיגיות.והאספותהרצינייםהכינוסים

ופסטיבליםקרניבליםנצררתאר :אופניםבשניתיתכןהחגשמחת
שבהוכבירה,אדירהאחת,חגיגיתלהופעהמסביבכולוהעםאתהמרכזים
כלעלכולן,כשהעםלרגל,העליהשמחתלפניםחיתהזרההמונים.כלמשתתפים
ישלערמתהבצוותא.לשמוחכדיהבירה,לעירנוהרהיהושכבותיו,מעמדותיו
ההמוניםאתשארנן,ואתהכרךאתהחגבימידוקאהעוזבהיחיד,שלשמחתו

הדבריםשניכוח.ולהחליףלהינפשכדיהטבע.חיקאלוברוחדמצהלותיהם,
 ;אחדבמקרםנמורכזהמוניתשמחהאורגנהלאהחג.כימרתלנרניתנולאהאלה
להתענגכדיהכפרים,אלהעריםמןלצאתרביםליחידיםהאפשרותהיתהזלא
הטבע.הודעל

• 
כאילו"ימזם·טרבים"שלמהותםשכלהעובדה,היאבירתוהעגומהאך
השנה.ימותמשאראותםשהבדילמירחהצבירןאותרערדלהםואידניטשטשה

לוח-השנהמתרדמזדקריםשהיווהחגים,השבתותשלקרמתםמתנמכתלאט,לאט,
אחריםעמיםונערצים.מקודשיםכימיםאלאושמחה,מועדכימירקלאהיהודי, ~~ 

להם.מסביבאשרדוממיםובעצמיםבטבערוח-חייםלהפיחהקדומיםבימיםנהגו
ובפשרת.לרוחותזבולמקוםהיהסלענקיקוכלנשמה,משכיניםהיוובאבןבעץ
שרבים.ובעצמיםבגרמיםאלקיתרוחלהשכנתהטבע.להערצתמגיעיםהיוכךמתוך
לערמתמסתורית.חיהנפשכלהאלההדוממיםבעצמיםואיברלאאנחנוואולם

אלקי.רצוןשלהתגלותולעינינו,החולפיםובימיםבשניםזמן,בראינוזה
קבועהמסריימת,מטרהאלזרדםרגעיםשלזהבלתי-פוסקשטףכיהיינן,בטוחים
מתוךשבזרקורמסוימיםלימיםמיוחדתקדושהלייחסגםיכולנוזהמשרםמראש.
היההזמשרםהדגשה.ביתרוהפלאיהעליוןהרצוןמתגלהשבהםימים,השנה'

אםכישלבן,ה"קידרש"מבליאפילולעצמן,כשחראמקודשיוםיום-השבת
הפלאיהנהרבתרךהמיוחדיעוררמחמתהזמן,שטףבתוךברייתוטבעמחמת
לן.היעודההמטרהאלימי-בראשיתמקדמתהממהר ,"ןמז,)ששמרהזה,

הזמן,בשטףאלינומגיעיםהיוומרעדים,חגיםשבתרת,אלה,ימי-קודש
אתלקדםהיהרעלינו :הבוראבמאמרלהםהוענקאשרפלאיהודמלאינאצלים,
היוהםלמרחקים.מסעםבדרךאלינולסורהואילואשרבעליםכאורחיםפניהם,
היחרדיהאדםהרגישלאהאםושמחרת..בהרההיהודיהאדםשלביתראתממלאים
ושדרשאתאדבירשקלטרכמעט-ערבןלפגרתר'נירםשבת-המלכה,שלבבראה

היורכךהנרות.הדלקתעםלכיתרבהיכנסההחדישיםצעדיהקולאתשמלותיה,
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מאיריםבפניםמיהמיוחדת.נצרותומהם.ואחדאחדכלהחגים.ובאיםקרבים

בפניםמיהבכורים.חגכמרטוב-לב,נחירך-רמי 1הפסחחגכמרזמסבירים,

חגכמררשרבברת,צהלהבהבעת-רמיהשנה,ראשיוםכמרורציניים,זעומים

הלבבות.שבערגםרמזיו-אורםאלה,רמיםמאורחיםשופעהארדהיההסרכות.

בתחומנוכולההיאהשנהברשרתנר.כולםהםכשהימיםעכשיו,כןשאיןמה

אבר.כרצרננרלעצמנו,והנאהמנוחהימיוהחגיםהשבתותאתעושיםואבראבן,

ברנשיםשאברהאחריםהכבושיםכלעםיחדהזמןאתכבשברכאילוהדברדרמה

מעשיםלתוכוולהכניסלזמן,אדוניםלהיותמתיימריםאברובחי.בזרמםבטבע,

בשטחגליו~עללשאתםמקודםהיהיכוללאאשרומרחקיםהישגיםומאורעות,

השבתותולשמחה.למנוחההמיועדיםהימיםאתבתרנוקובעיםואנחנומצומצם.

אצלנו,להתארחממרחקיםהבאיםנאצליםאורחיםערדאינםהטובים"ר"הימים

הבלתי·הכבושיםמכלאכן,שברשותנו.הזמןמתוךאותםגובליםאנחנואלא

ומגבשיום-החגאתהברנששכןבירתו,האומללחראהימיםשלזהכברשמוצלחים,

בתרךרמסכןדלדבר,שלבסופרנשאר,-חראוצרנוולפיהואטעמולפיאותר

הגדולים.הגברלין
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הנשיא

שהראהראילר. nארהרלם"נשיא"התראוהיהלנשיא.נבחראלמלאאפילו
ומשנבחררהאצילרת.הנשיאותמושגאתמסמליםהיו-הופעתו.אישיותו.עצמו"

קרמהבעל :המדינותנשיאיבידבמינריחיד .הואהיהישראלמדינתלנשיא

חייםבנתביותפיקחעולם.בהליכותחכםבשיחה,שנרןאיש-מדע.תרבותית.

עמיםביןגדלהמרובים.התרבותמאוצרותלתוכושספגאיש 1רמעגלי-אדם

שלהנשיאיםבידאידרהליכרתיהם.לשרנרתיהםתכרנרתיהם.אתוידעשרבים

היהנשיאיםלאספתמתכנסיםפעםהיוואילוכזה.דגולאישהדברתהאוצרת
להיותאותרמעליםהיווקסמושפקחרתרספקאידביניהם.בירתוהבולטהוא

נשיאיםמעריכיםאידשברכזה.בכינוסחראשהמדוברמרבןבחבוהר.הראשרן

תושביהןבמיליונימורבעים.בקילומטריםמייצגיםשהםהמדינהגרדללפירק

אוצרותיהן.שלהחמרירבעשרררגייסרתיהן.

" 
מדינתשלהראשוןהנשיאבתרדלכהןלוגרםררייצמןחייםשלמזלואבל

מקפידהשהיאידית.היהיאמעלותיונמדדותשבהואמת-המידהישראל.

אישיותוסגולותתכונותכמרבן.נדרשות.היחרדיהעםאצלכי·בירתו.ומחמירה

בסולםערלהאדםראםאחרים.עמיםאצלמאשרושבעהשבעיםפיוחשובותרבות
אשרהמלאכיםאותםשללעזרתםהאושזקוקובוראיבוראיהריבני-יעקב.אצל

אצלהזה.הסולםבשלביהעליהמאדקשהכיבחלומו.יעקבלאביהםלרנואר

סגולהאנשיבשבילה.יעל-ביבבשבילדרקאהיאבמיוחדוקשהיהודים.

העליונהההשגחהשלמיוחדסבר-פניםמעל.שמיםכרכתונחרצהכשדוברת.ובעלי

אשוהאיש,היהרוייצמןחייםואכן.במעלות•לעלותאדם-המעלהשירכלכדי

יעלהלמעןהזאת.ההשגחהידיעלמסומנתדרכוהיתהכאילוצעדיוית tמראtו

לאומרןעדפרליסיהבחבלהקטנהמולדתומעירלו.ברעדהאשרהפסגהאלויעפיל

לוהרעידאשרהגורל.·שלזהמסתוריארדזרועהדרכוחיתהברחובותהנשיא

היואמנםמיוחדת.היסטוריתובתקופההיחרדיהעםשלבחייומיוחדתפקיד

הדרךאךוגליו.בהןנתקלואחתפעםלאאשררבות.אבני-נגףזובדרךזרועות
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 :המשיחיתהאגדהבעננימעולפתחיתהאשדהפסגה,ארתהאלסרף-סוףהובילה

המדינה.באותהבירתוהגברהרהכסאישראל,מדינתהגאלוה.

" 
שלההעפלהאתהיחרדי,עםהאתורייצמןסימלהזאתההעפלהובדדן

סמלהיהעצמוהואכיהאנושית.החברהבירכתיוהנשכחהמוזנחהיהודיהעם

הסתובבולאכרכיםישיבתישבולאאציליםבביתגדללאאשדמי·מעההאדם

ודלה,חשוכהבעיירההבינוניהמעמדשליהודיםמביתבאהואבטרקלינים.

היהודיתהשיחהלבו.בתרךהזאתוהפשטותהעממיותאתימי-חייובכלשמדרהרא

עבריתשלהאפייניתהתערובתעםוהלצה.בדיחהשלהתבליןעםהפשוטה,

גורניכלבהןשהיווהשנינותהפקחרתמחמתניחרהעליוחביבהחיתה-ואידית,

העממיתהיהודיתהמשפחהשלבנהישראלנשיאהיהככההיהודית.האופטימיות

שהיהפינהבכלבתרנה,להתמצאלוקלהיהכךומשרם ;עולםקצריבכלהנפרצ:יי:

 .ישראלובארץבאירופהובאפריקה,באמריקה :אליהפונה

" 
הופעתוצררתעלגםהשפיעוזן,משפחתיתהדגשהזה,יחסאולי

נאוםבתרדמופיעהיהלאהואכיהפעול.הרעדואספותהקונגרסיםבפנירדברדר

ומרותו.זעתראתלהטילהבאכאדםסלע,יפוצץכפטישדברראשדלהברת.חוצב

ולאה,דפהבשפהכאילולאט,המתנהלותשיחרת.נעידהיוייייצמןשלנאומיו

מתרן-מתרן,מאופק,בקצבכמעטנאמדיםהיו-ם,יידבידלא-והדברים,

המאזיןאתהמלטףקטיפה,שלצלילאותרהללולשיחותהיהאךקרל.הרמתרכלי

הנואםאחדישביהולכתחיתהשנפשרעדבלתי-נראית,עטיפהמידאותורערטף

בתוקףכאילוומתמסמס.נימרחהיהאלאמתפוצץהיהלאהסלעהשיחה.בעל

"ירדיש·עממימשפחתי,שלן,השכנועדדךהיההזמסתורי.חימיתהליך

זלזול-מעידלהוכיח,מתנגדיושרצוכמרמגברה.יחסזההיהלאשבירדישליך".

עמוקההבנהדרקאאלא-לקונגרסים,שאברהעםמןבאנשיםפדזידנטשלזוטא

אפשר,הפורמליים.הפלומוסיםאחדינגררתשאינההמקורית,היהודיתהנפששל

אשרהדמוקרטית",ה"פדקציהירצדייייצמן,שלהתשובהדדךזאתחיתהכי

שלדקדוקי-עניותלאותםיותרהתבונןהבינהבגילהרצל.נגדכשעתרהתקומם

מסרגליםהםובהבל-פיהםבחריפותםאשדרברבן,ממללרפהבעלי-הגירןבחרדים

המרק.דעלכרלרהעולםאתולהעלותכפיםבמחיאותהאולםאתלהרעיש

• 
אשדהאישהמ.רבהק,עדמה-שיאהזההנשיאהיהאלהכלואחדי

טרםערדבמדינהאונירבסיטהלהקמתודאגלמחקרמכרןוהקיםרועתתרדהלמד

עצמה.המדינההוכרזה
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הבלתי-בנוחרהאמיןאשרואיש-הרוח,החוקרעלהאפיללאשברהמדינאי

תמרחוהאבדןעלבמסתריםהתאבלאשררהרא-הראהיהודי.הגבירםשלמוגבל

שאבדרוחנייםנוחרתשלהזההגדולהאוצרלעהנאצית,כשראההיהודים

הגיגיוכלהיולמשכב,נפלולפניהאחרונות,ובשנים.הארפל.נשברתהיהודילעם

שלאהקברציהיהודיהמוחעללשמרוכיצד- :זהנושאעלtכירנבים-הלרכים •

השאיפהאתלמדע.הצמארןאתימינושלהנרעדבקרבשרבלעררוכיצד ;יתדלדל

ראההואשעברו.בימיםהיהודיהנוערשלמאווייושהיוכפיולהשכלה,לתווה

המקצוע.במומחיותההשכלה,בהרחבתהיחרדי,האינטלקטבגידולהארץעתידאת

לפניר~אקסטרניםהישיבהבחרדיאתשציינהההתמדהובאותההביצועבדייקנות

אבותבשבילהנכספתדרך-החייםחיתהתרדה"של"דרכהכאשרשנה,יובל

יח.דגםרבנים

0 

-הארץ,אתרואהאניומרחוקהאלה,השוררתאתדרשםאנימרחוק

אפשררארליהתורן.חציעדהמורדיםהדגליםבצלאובליגוןעטופת-ארצגר,

רמדריכירחוזיואשרהדרך,שלהיתמרתאתירתךעמוקההרגשהמרחוקלהרגיש

האישהגבורים,תקופתמשרידיהיהאשרהנשיא,הלךהנהוהולכים.מסתלקים

הראשוניםהשחרארורתאתראהערדאשרהאישהרצל,עםנאבקערדאשר

אתערדראואשראלה,בידהיהחראשלנר.האופקבקצהוהולכיםמפציעים

כהוהכלשעת-צהרים,שררהעתהואולםבוקר.לקראתהתרונןולבםהדמדומים,

לנוכחהלבחרדקצתאכן,והסתערות.התרוננותואיןספקות,ואיןובדרך,פשוט

אתסימלואשראלהשלהסתלקותםעלברכהוהנפשהזאת,המופרזתהפשטות

הארך.עלהמאבקים
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" 
נסקייםוב · rזאב

 1לראותהמרחיקותהחדרת,העיניםנסגורהשמים.ממורמיהנשרצנח

זאב-דפיקותיואתמלהשמיעחדלאמיץלבהוחכרת.הנגפיםמשקנדם
החיים.מביןנעדרז'ברטינסקי

 1אותםלקלוטמסרבתהעידועידיןהעטמתחתיצאוהאחרוניםהדברים

רביזה ;החייםשלמשמערתםבכלהחיהאדםזה 1בתוכנוערדאיננוז'ברטינסקי
בחתורומעצוריםגבולותמרחקים,לפניואיןאשרהאישאביריהתנרעה,הפעלים,

כיערהמתפעםאיננוהזההלבניייתכן,האםוארצו.עמולמעןהמטרהאל
לפנינו.מזדקרתוהאיומההקשההבשורהאבל- ?לנצחעצומותהאלוהעיבים
 :עולמנוחללכלאתקודרתבאפלהממלאהוהיאהאכזרים,ארבמשליחינאחד
משבץ·הלב.מתז'ברטינסקיזאבהוא.כןאמנם

עליורבצהלאהאם ?כךכלהרבהלשאתהזההלבהיהיכולהאם
הנשקלברהיהזרובהיאבקותחייו,ימיכלנאבקהוא ?מדייותרנבדהמעמסה
עמו,גורלאתולחשבלחשובהיטיבאשרהקך,ההגירןבעלהוא,בירתו.הנאמן

וסבלתלאותמלחמרת.אחרימנדחה,השואףהעייף,לבכרחשבוןאתעשהלא
היווהתלהבותוחרמומרצן,כשכלאלה,בימיםזרםנאלםזהלבשלם.דורבמשך

הולכיםהגדוליםהיהודיםכשהקיבוציםרחרדבן,הריסותבימילנר.דורשים
בתרכנרהנמצאיםהגדולים,היהודיםהאישיםלנויקריםשבעתייםהלאונהרסים,

בידינו.והמחזיקים

,j 

" 
טעםאידרגםאישיותו,עלמלאההערכהזהראשוןברגעלתתאפשראי

שוניםבגווניםמבריקכשדרגות,מסועףכך,כלצדדיםמרובההיההאדםלזה.
ומקסים.נואםומפק,ןמנהיגבררך·נשרון,עתראנימזהיך,סרפד :ומופלאים
מכלשחרגהזן,לאישיותמצטרפיםכשהםלמאהשטחייםנעשיםהאלההתרארים
ארתהלהגדירשאידמיוחדת,אישיותזוהיתההאמתפיעלוהכינויים.התרארים
באפיההיא,בפרצופהרקלאהיתההעיקריתחשיבותההמקובלים.נשמרת
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בליהישראלית.האומהשלבחייהלהשקבעההמיוחדבמקרםאלאובתכונותיה,

בקרבכךכלפופולרישנעשהז'ברטינסקי,השםכילהגיד,אפשרהגזמהשרם

ושיגרתהאפרוריותבתרךמהפכהשללמושגנהפךהעולם,בכלהיהודיםההמונים

בחייכביריםלשינוייםתקרותעםאלההמרביםבשבילהזדהההזההשםחלוין.חיי
מתנגדיוהשחרור.וחגגאולהימיעםמוגבלות,בלתיאפשרויותעםהיחרדי.העם

ארזן,במדינהההמוניםשלהיתרהבתמימותהדבראתהסניורז'ברטינסקישל

שלאלובהזיותלפעמיםישכי.הוכיחן,הםאחרת.במדינהשלהםבפרימיטיביות

יכלולאהםאבלכוזבת.תנועת-משיחשלכיסופיםמעידמשולהביםהמרבים

צעירים,אםרחדלי-ישע,-נימאוכזביםולארבים,שהמרביםהעובדה,מןלהתעלם

מיפנהעלהמכריזשלטנעידהזההשםאתוארומרץ.אמונהמלאיתוססים,

יפהחזרןנעידוהתפלה,הקשהבמציאותלמרידההקרואדגלנעידהעם,בגורל
תקרותיהםאליוצמודותהיובעולם,מרחףהיההזהשהשםזמןרכללהתממש.העומד

ונברת.שלושאיפותיהם

" 
כאשריאמןלאחייו.שברתבמשךהאישעשהמאדואורכהרבהדרך

למעןבעבודתוהאיששהשקיעהעצומההאנרגיהארתהעלהבאיםבוררותיסופר

אבני-וגדלוהלכוכאשרוהמכשולים,הקשייםדברואנשרבשמר.דגלאשרהרעיון

~ש-העלומיםבשאיפתן.באמונתן,ברוחך,הזההאישרגבוהלךכןדרכו,עלהנגף

המלאהזן,אחרונהבתקופהרהנסירנרת.השניםרבותעםויותריותרהתלבתה

האחרון.ירמועדשלג,סופתבתרךנגלגל-אשכולן,לוהטהיהוקדרות,אכזבות

צלירדרבים.המרבי-עםבשבילגדולמארד:פבהלכבר,נדםכאשר , rnונירם

הרחוקים.האופקיםעלאפרד

• 
בןזהז'ברטינסקי,עלונכתבשנאמרמהעלהרבהלהוסיףאפשראי
עליזתשואפת,לאינטליגנציהודמיון,חזרןמלאישניםלמאתעתיק,לעםהזקונים

לי,נדמהלאפיך,אחדגררןערדלהוסיףורצהשאניפעםכלאדם.אוהבתקרבות,

שלאמנירןלהוסיף,מחובתירואהאניאחדקראבלמספיק.איבדחרא.זהלאכי

בפיליטרניר,בשיחתן,מפעפעשהיהוהדק,היפהההומור :וחראאחרים.אותרהבליטו

מורחהנובעטוב,הומרדאותרלכאורה.הרצינייםבמאמריוואפילובנאומיו,
המבדחכלאתהכל,הוארהבכל,המבחינהטובהמעידבהיר,ממרחצלולה,

עליז,דרסירוחמצבשלמזיגההטובה,הצוהלתהרוחלוחיתהוהמלוכסן.

לאנגליאשרוהמישובהשקטההומורושלאודיסה,בןנוסחבמקצת,"קונדסי"

-ןעכשיושלנוובתנאיםזה,כדררתמררתן,לנרתהיהאיפהאח,טרקלין.בן

המאמר,לתוךאוהשיחהלתוךהנמזגיפה,הומרדעכשיולמצואישבכללאיפה
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ז'ברטינסקישלזההרמרדזה,קר-ןהמחשבהאתרמדרמםלכברתהמשמחישןכיין

חסדרןכימא.דמרוגשיהיההלארחסדרנרההספ,דבמאמרימהמשרםנזכרלא

לספורת,הזרד,לדרחאמדדעסימןחראהדעת,בדיחרתשלהעדרהההרמרד,

בכלל.עברדת-יצידהלכללמחשבה,

" 
בעצם,היה,הדירהנארמים,המאמריםבכלההספדים,בכלשהרבלטמה

הסכימרהכלכאילרחורשם,נתקבלשאיפרתיר.שלהגדרלההאמתשבדבדיר,הקרשט

אפשראיזהכיצדלתמהר,רקישרכיניגרדים,בכללהירלאכאילררלדערתיר,לר

ממצההשברעמפרשתאחדפסרקמתנגדיי·ראתארתראחתדעהלכלללהביאהיה

-לעשות!"זברתאשדהזבדטוב :ראתמדרארתי"רתענר :הזההמצבכלאת

יצאשלמעשהאלארנאמן.רישרטרבשזברתמהכלןאחרתלהיותיכרלהאם

בשעתרארלםמשה,אלירשאמדמהלכלבואשונענעהמדברזרדאחרת.קצת

שמע.אשדהסרביםהדבריםעםלהתחשבמבליהוא,בדדנוהמשיךרנסירןמבחן

היהלאראמביצירת,לתשרארתכפים,למחיארתהסכמה,לדברישנרגעמהאכן,

אלא,רבנדיברת.רחבהבידלרניתןהזכללהתארגן.יכרלע"הז'ברטינסקיזאב

שלמעשה."
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גדרליםאורחיםימילנרהיותרפ"אבשנתחג-הפרדיםשלפניהימים

מיניסטרטשרטשיל,ורינסטרןישראלארצההגיעואחדנירםכמעטבירושלים.

רוטשיל.דרדז'מססרקרלרננחרםבריטניה,שלהמושכרת

זההגשמיםבארץ.האביבשחרימיההם,הימיםלנרהיורחמהאורהימי

כל-כן,מתוקהארדההציפהוהשמשעמוקים-כחוליםהיוהשמיםחדלן,כרב

מןומשחימותמוריקותהתחילוההריםצלעות ;היצוריםבכלמפעפעתשחיתה

בעולם,שטרחהיהאשרהזה,וכאביבבן-לילה.רעוליםצציםשהידוהירקהאזוב

לשלטוןהראשוניםהחדשיםששתהיראלהכלכנרת.פרחאשרהאביבגםהיהיפה

עלריםהיוהארץחרפיעלס"ט-רימר.לכשררתהראשונההשנהביהודה,יהודינציב

הכבישים,על-פני 1שברעבכלמאות-מאותהאוצרת,מכלחלוצי-ישארלמפריעבלי

וזורמיםמשתפכיםהידהכרמלורוכסיהגלילשדרתעלהקבוצות,המושכרת,

עםנטשוהםיעובר.ממבחרצעיריכן,ממיטבעלומים,נוחרתשלנחשולים

שלנוסרעל-גביורחשיםהיד ;מסילות-הברזללארוןומעדריהםפטישיהם

היד 'לדדעדמצריםמגנרלהרכבתאתבבוחרוהמושךבהבלוהורתחהקטר

ברא-שבע,בעוברתבידיהםמרקמיםשהיועמודי-הטלגרף,עלונתליםמטפסים

שתיליםנוטעיםבסרפנהתעלותחופריםהיו ;שומרוןגבעתעלקיסריה,בביצות

וחרמיהרנהחיתההיפהותקרת-העתידנצר.תלידסלעי-עדמפוצציםבדילב,

 !גאוליםיעבורבההדרן.הנה :המדובבעתיקכייןבלב

בימירעד-הציריםאתלנהלכדיבא,לשניםארלחודשסרקרלרב.באואז

שלהציוניתבפוליטיקהחשרבתפקידמלאלמעןרגםבאמריקהארסישקיןהיות

לראותאזהלןאשרטשרטשיל,לנסיעתהזאתהנסיעההקבילהניהבינרנן,אז.

לגורלבנרגעאתםהיוועץלמעזסמרא,ל,ואתקרקססיראתאלבני,המרשלאת

ומתרקמים,הולכיםנכבדיםמאורעותכיהרגשנו,וארץ-ישראל.ארם-בהריםמצרים,

הרגשהומעידרועם·חזיזיםארנדבותגשםבמשריכענניםאפקינרעלמתגנבים

הנוצרים·הקלרביםשכנינו,במחנהקמהגדולההתעוררותלשכנינו.גםחיתהכזאת

דמרנסטרציהארהפגנה,נערכהבעזהפוערת,שלבסירןנעשהבחיפה 'מושלמים

 : rנ
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תסיסההתחילהממצרים.רטשרטשילסמראלבארשבההרכבת,לנוכחאיבה,של
רהאל-דג'אניםהאל-חרסיניםוחבריורמרסה-קאזים-פשהרשיטנה,קטיגרריהשל

"הורצהבריטניה,שלהציוניתהפוליטיקהנגדשלהםהגדולהתזכיראתהביבר
כמרכאלה,בולשביקיםמקוברשהוציאהיחרדי,לעםהיקרהפלשתינהאתלמסרו
גםחיתהולערמתהשנאה,שלזיקיםדרכההתעמולהחיתהרדניקיף'".טררצקי

ההשערותמגיעותהיכןרעדמה,עדמאתנואישידעלאכיהתעלומה,רבה
הממשלהאומרןאלפייסל,אחיעבדאללה,הזמנתפשראתידענולארהסבורת.
לחלקבעינינושהיהלעבר-הירדן,זהלרגלהנשקפותהעתידותואתבירושלים

מסביבבסתרהנרקמותהמזימותמהידענולאארץ-ישראל.שלבלתי-נפרד
באמוןכלפרד,כמאמוהיינובטוחיםואולםהקרוב.במזרחהאנגליתלפוליטיקה

המולדתעפרותאתהמחרבניםחלוצינולבביושרמעשינו,בצדקתשלבן,סמראל
קצרתזכירלטשוטשיל,תזכיראזערכנואנחנוגםאפם.ובזיעתכפיהםבעמל

הקצרהזמןבמשךהיחרדיהישובשכרנןמהכלעלסקירהנעידשהיהומצומצם,
קיומו.של

עשרלפניכמרסרקרלרב,שלבמחיצתושניתלעבודהעונגליהיהאז
שבוורשהפאנסקהמוחרברבהמרחקהיהכמהעד"הצפירה".במערכתשנים

אחרישלארץ-ישראלעדהמלחמהשלפנימאירופה !שבירושליםיפרוחרבעד
השניםעשר !שכמינועלכברהעיקהיסטוריהשלכרבדאיזה !כלפרדהכרזת
לאסרקרלרבשלפניובמראהואולםלעיפה.כבדוסבלסבלותימיהיוהאלה
ליאותלפניושאיןוהברח,המתוןסרקרלרבאותרהיהחראניכר.רישומןהיה

לשבת",ה"אררחאותרדאיסתנא,כירמאוהשוקט,הצלולההומורבעלועייפות,
ואצילות.נרעםארמדותהליכותיוכלאשרהימים,כשכברלנרשהיה

במשךעלה,הןהזההאישאבלמאתנו.הלךתמולאךכאילוהדברויהי
יטהשההרא-הרא 1העםבחיי.אשרהפיסגהמורמיעדוורשה,אתעזבאשרהזמן

הקטןהחאיעקב,אתחסדלמשוךאזרם,שללבואתהגדול,העולםלבאת
המיםפניעלוהעלהקסםקסםאשרהוא-הוא ;זכרתשלפתחלרולמצואוהנרדף,
הצחוריםהשאננים,הבראורזיאתהסוערתאירופהשלרהנגרשיםהדלוחים
שמנההרחוקיםבימיםלבריהיראגדהכחזירןאשרהנפלאים,האיישיםאתוהזכים,

ותקורתועמנועברתאשרוזרמיהם,רהסיקסיםהבלפרריםהםהלאאלוהים,לנר
המה.ותוחלתםעברתםהיו

הבית·שנאותרהשנישבחדרההכרה,לךכשחיתהלעבדו,היהטובמה
הכבודהוהטלגרמות,המכתביםרהתערדרת,הניירותעל-גביכפוףסרקרלרניושב
קרות·מעידבזההיהאניבשביליאולי !בארץ-ישראלעבודת-הנהלהשלהרבה
בזההיהאוליאו 1פהאתיהריהובן-פרלניההגדולשהיהודיבן-וורשהשלרוח
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מרוגשתכשחיתהב"הצפירה",והיפיםהראשוניםהעבודהימישלהד-זכרוןמעיד

חדוהמעידבכאןחיתהמכליותראבלהמיוח.דבחדורהעורךשלמציאותולך
אדםשלבמסיבתונפשנובקרבתדירהמפעפעתהטמירההחדרהארתהפנימית,

קרני-ארדהבזיווגדלהמתמתחתזן,נפשנוהיא,כאילושאר-רוח,בעלגדלו

בארץ-ההםבימיםנכספנוהרבהבךכלגאון.שלמאישיותוהשופעותנעלמות

תלמיד-חכם.שלחרדולמבטלמעוף-מחשבה,לאישיות,ישראל

סרקרלרבשלהעבודהבשערתמסתפקהייתיולאמתקררת,דעתיחיתהולא
גר,בראשרבביתתכופותלפעמיםאותולבקרבאהייתיאלאהצירים",ב"ועד
שב"רעד-האכזרירגזנו-הכספיםהטובההולנדיהאדםשלנר,וואן·ווריזלנדבית

בירושלים.דבר""שםהואהלאהרוסים,מגרשעל-פניהנשקףהזה,הביתהצירים".
בבירור,יודעאתהואיןבן,מתאכסניםהצירים""ועדשלהגדוליםהאורחיםכל

הפררפיסורשלאוווייצמן,שלאידו,הד"רשלוו.אן-ווריזלנ,ןשלביתוזהואם
ביחידות.אראחתבצוותאבירושלים,בהירתםברדריםהיוכולםכיווא.רבורג,

רכים,מרבדיםעםהמזרח,בטעםומקושטיםמרוהטיםוכולםרבים,חדריםבויש

ושחורת·הצעירההביתומשרתתלרוב.גרשנהנחרשתשלואגניםבמזכותוספות

סוקולזבאםתשאלנה,וכאשרתדבר.עבריתרוקהספרדים,מכנרתהיאהעינים

 :שואלתוהיאבבית,אשרהאדוניםכלביןסוקולזבהאדוןמייודעת,אינהבבית,
זהיקירה.כן-כן, :משיבואתהרע?"לאעבריתלדברהיודעהאדוןזה,,בוראי

לסזקולרב.מובהקסימן

ולוב.סרקשלמעתוהשעהמחציתאושעהגזוללאפשרתמידלאואולם

אבלמזכירה.נתורבעבדותולוהעוזרתהצעירה,בתונלוויתלירושליםבאהוא

הצעות-המציעיםסוקזלוב,פניאתהמשחריםוהמעונינים,העניניםרביםכל-כך

המזמיניםהצירים","ועדעלביקורתהמותחיםהסדרים,עלהמתלונניםישוב,

גםגבאי-צדקה,גםמוסדות,ראשיגםפה,הםהלאה"כרללים"גםלניקורים.
קולהנהרבע.רביםואמנים.סרפדיםותיירים,עתיקותחוקריומלומדים,כוהנים

סוקולזבאתמבקשיםורעיתןסמואלהרברטסיר :ועולהברקעהאוטושלהחצוצרה

הממשלה.בארמוןלמשתה-הערב

טשרטשיל,ווינסטוןמרהאדירה,בריטניהלממלכתאשרהמושבותומיניסטר

אמנםהסביבה.מןמרהיבות-עיןתמונותמציירחראבאמנות.הפנויהבשעהעסוק

לפיאוכל,שהיהומליחן,בןלפקחיותרדומההואומבנה-גופוחזות-פניועל·פי

בדזררתינו,מודרנילציירמאשרסעודה,בקינוחגוזלותסאה 6שלושיהאגדה,
הצעירהזוגתוכשגםמאהועזיזהגדולההיאהציורלאמנותנטייתוובכל-זאת
יחרוץאשרבר-הסמכא,הוארמילכך.אותרמזרזתמכבך,לאזהלושנשאה
רעלהצל,גיבוברעלהארד,ניצוחרעלהבן,עלאשרהצבעיםמזיגתעלמשפטר
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רחרזרפולטנרגע.ראינובהןנרגעשהמכחולגורבים,שלקליליאדרתיהבי

המכריע.רהראהאחרוןהפוסקהואזה.חראסרקרלרבכימאליו,מרבן-ןובולע

אסמכתרתדמדצאגזירה-שררהדרושדהארזה,נעבידאףהאוריםכדברידבריוכי

הארבקישהרידבררטיקן,כלדברומינכן,שבדרזדןשדגרתשבתערוכותמתמזגות

טשרטשיל.ררינסטרןלמרה"ררהייטהאלל"כשבילילדנהיריןוהןבהן,

הנוראבר-הגשזההלאררטנברג,פנחסמרמסיבהלאותהיזדמןאשרדיש

הירדן,בחשמלשלן,בתכניתכולההבירהאתהרעישאשרהריבדלרציונית,מדרסיה

קםדהדאינוק.מעברעדהירמרקמןליצרורוצהשהואהכבירה,ובתנועת-החיים

לירדןיהיראשרוסרסי-אשדובב-אשואופניםגלגליםבעניניודרושדפרתח

בקרמהשארהאדרנההאכסדרהקיררתהקיר.עלושימרתדרשםדהראולאפיקיו.

רקרריםמספריםררטנברג,שלרתכנירתמפזתמכרסיםסמראלבארמוןהראשונה

החשמלבנידוןזעתראתלהביעלסרקרלרבהתרדאיפדאהגיעוהלאושרטוטים.

דעדד.וערדוטבען,הירדןעמקעלרביזבתה,האנרגיהחסכוןדברעלרכדחדתין,

האוצרסרקרלדבשלכוח-תפיסתואתלהביןקשהכיומחרישים,משתאיםוהכל

בכלובמעשהבהלכההאחרוניםמןותיקתלמידשחידשמהכלאתבתרנוובולם

שהוא.מקצוע

• 
שבמזרחההריםממורמיוהשאנניםהבהיריםהימיםוגלשולהםהחליקןכן

האומדןמאחזריהרי-מאוב,מתועפותאלינורצףניעדרהיהיום-התכלתירושלים.

צחהיההאררירסוף.לבליוארדהתכלתשופעהיהסמראל,ישכוןבראשרהרם

השמש.לנוכחמכסיףחיוךמחייכתחיתהיפוברחובאשרממילאוברינתושקוף,

דבריםדיבראשראחריהארץאתעזבכברטשרטשילניסן.הגיעככה

אתנשאאשרואחריהערביהקונגרסשלהמלאכותבאזניומוחלטיםנמרצים

מעודדיםדבריםלאוניברסיטה,אבן-היסודמקרםהצופים,הרעלאלינודבריו

-עםפרתבאסינאםובמושבות,בעריוביקראברץ,עברהנהוסרקרלרבואמיצים.

וסופרים.עסקניםשלובמסיבות

הסרפדיםברעידתלהשתתףיפראלירדנוחג-הפסחשלרבחרל,-המרעד

ירושליםסרפדיכלהחרא.היוםאתאשכחלאעולםעדבתל-אביב.העברים

אלהכביש,פנירעליפן,לעברנסעראשרבארטרמרבילים,אזרכוביםהירוחכמיה

רעלונחרדגדדר-העברדה,המושבות,הכבישים,מןצעירינו.רעבוןחלפופנינו,מול

צעיריםעברופלוגות-פלוגותהאחרונים.המועדימיאתשםלחוגיררשלימה,רגלי

 1שזופיםמהופניהםבידיהם,מקלותיהםגבם,עלילקוטיהםומשטן,בסדרוצעירות,

אתלסעודשםאשרבית-האוכלאלנכנסנולנוח.עמדנובבאב-אל-ראד

יהודההריגבולעלהטבע,בנאות mאנשי-רשללפיקניקדרמההדברהיהלבגר.
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אברדהעבריםכריש-מתיבתאאזהיההוא !סרקרלרבפניאזאורומהוהשדרן.

אזסרהוהרוח.הספרשלהמולדתבאוץהוא,בארצווהספרהרוחאיש ;הבנויה

ארתרלהםויהיאירופה,שבבירותהטרקליניםבןדיפלומט,שלההבעהפניומעל

הויפה.הקטנהבארץ-העבריםכשלרהלשבתהורצההסרפד,סרקרלרבשלחרט-החן

בדאנינופעםלאאמרכזאתהןהחאשית.תפילת-נפשרחיתהזאתהלאכי

בירושלים,פה,אתכםלשבתולבראהכלאתלעזובויכולתייתדמי :בירושלים

 ".!כמקדםסרפדעברותרלעברדבתכהכםלשכרן

ובאה."מתרחשתהשזרועהלשער,אזיכרלמיהשלווה.חיתהרבהכה

• 
הדביקהבאסרו-חג, ,למאיבראשוןכיפרשפוצרהמהומותעל-ארורתהידיעה

אחריהסופרים.רעידתאחרישבשמהאשרבירושלים,סרקרלרבאתיוםנאותר

האלומי","הרעדונשיאיהצירים""רעדחבריעםלרשחיתהוכברשהקצרהישיבה

זרוהעימיהיוההםוהימים 1ימיםכארבעהההיאבעירעשההואליפו.יצא

רבותמראש.ומכוונתמסודרתערביתהסתערותנעידהתחילההעברי.לישוב

שהתחילהעלבון,מאכיבהיהשןלחריקתרעדהדם,שפןהיהגדולהאבירות,iייי

פרק.נאותר

לפתעי~נמצאהנאצל,איש-הרוחהוא,שהתחוללה.הסערהבלבהיהסרקרלרב

מהלומת-פחדיםחיתהזאתאכזרי.רוצחרסרפהקרבותשלשיבולתבתוךפתאום

ואיש-הרוח.המנהיגסרקרלרבלנפש

מיפובשרבולמאי,הראשוןאחראחדיםימיםכעברושנית,פגשתירוכאשר

פאתום.זיקנהעליוקפצהכאילומראהוהיההנההמצב,עללדוןלישיבהזבהיננסר

עצבת.שכנהובעיניובהם,יצרקהחיתהכבדהסרירזיתהבעהאבלשלווים,היופניו

אתנוובשתבופניו.הביעואשרהגדולה,השלווהמןאזעלינואצלהוא

מכללנוורווח-לעשרתעליונישאשרהמעשיםאתלפנינוובהתוותוככה

שבענן.אשווהתמרוריםהעלבון

הדבראתלהוציאיכולנואילומפיו.אזנשמעהבירתוהמעשיתההצעה

תלוישבהםכאלה,בעניניםאותנומטרידההכסףשאלתחיתהלאאילולפועל,

שכיפרהמאורעותעניןכל !גדולמשפטלעשרתצדיו :אמרהוא !אורץעםבנין

בשנתדמשקמשפטארברוסיהבייליס""משפטשלצורהלקבלצדיורבמרשברת

עדלחקורבירתך,הגדוליםועורכי-הדיןחוקרי-הדיןאתלהזמיןצדיותר"ח.

לגלותהנעלמים,האשמיםאתלמצראהצפונים,שדשיהםעדהמאורעות,תכלית

 !המזימהכלעלארדלהפיץמסתריהם,את

בארך,המאמיןהאדםשלאיש-הרוח,שלתכסיסולהיותיכולככהרק

לגלותהאמת,זולתיאחרותבתחבולותהשקרנגדלהלחםאי-אפשרובצדק.באמת

159 



ברולדתם.בכלרהמירמההזירףאתגלדילהראותהשמש,לפנילהוקיעמצפרניר,את
בדברהעלילהרנקלטתהרלכתהשקר,ומתגבשהרלךשכברסרקרלרב.הדגישכי

הערבים,הפלחיםשלקרצר·ררחםבדברלמהרמרת,שגומרהיהרדיםהברלשביקים
לכבשם."עליהםהעוליםהיהרדים,נגדהמתקרממים

 ;הנציבעםתיכףלהתרארתסרקרלרנעלהיהכיהרבה,ארכהלאהישיבה
הצערתפרלמרס,ריכרחים,ישיבה,שרבהראירןראחריארוכה,שעהנמשךהראירן

דחרפרתרטלגרמרתמכתביםמשלוח 1ננשףמארחותשעהעדזדינים·ודנרים
לערלים,בנרגערהררארתפקרדרתנתינת ;רללרנדרןווייצמן,אזנמצאששםלניר·יורק,

אלהכלרעלריפד.חיפהניןניםמטולטליםרחםהחרףעללעלותלהםנתנושלא
מתגוללותרהןיפראתעזנומשפחותמאותמיהעזרהנחרצה :הכספיםשאלת
ומרעישותמחרידותשמוערתבאותהמושכרתמן 1נתל·אבינהשמיםכיפתתחת

האיסטניסוסרקרלרנ,כנד.זהריקההצירים""רעדוקופתננ.ייעתן.איובכבשוררת

העניניםנמשכיםכךלכסף.מוצאשלהאופניםבכללטפלמוכרחד~נין·הדעת,
הימיםבלנמצאשסרקרלרנמהלמורתבלילה,מארחותשעהעדוהכהיםהכבדים

הספיקלא'Ziוערדמהולמורתכמרהמאידהתאזררת·עצניםשלבמצבהאחרונים
מזוכר.לנוח

" 
כמההקונגרס.נימינקרלסנהסרקרלרנאתראיתיאחדיםירחיםכעברו

אי-אפשרמנחרץכמרנן,נפשן,במעמקי-מירגעהיהכמה !בענודהאזיז,z,טוףהיה

הפולמוסים,הענינים,האנשים,מחמרן-שהיאעייפותאיזונסרקולרנלהכיר
שם,שלוהכבירהרהענרדהלאמריקהנסיכiההנהראחדי·כןרהסבררת.הדעות "

נערבלאירופהשבחרארהבההכספי.במרנןרגםהפרליטיבמרנןגםרבתיענודה
זהבמקרםהדיניםאתממתיקנפאריז,פראנקרהעםלהתראותממהרהמנדט.יום

לרעידהשרבונפנהההדורים,כלאתמסירהקטיגרריה,דבריעלמשיבופלוני,
לעשרתוחוזרהדלגצירת,ועדאלמשםרהרלךונפנהההסתדרות,שלהשנתית

אירופה.במזרחהיסוד"ל"קדןתעמולה

רקעבוראשררהמאררערתהמעשיםחליפותאתעינילנגדאשווהוכאשר
הגדלויםמפעליואתסרקרלרנ.אתידעתיאשרהאחרונותהשניםעשרנמשך

ופעםזרבמדינהפעםהעם,בחייגםבספורת.גםלנדןהשניםנא:רתןרקוהשרבים
הזה,לאישאיתניםנוחרתאכן :התפעלותמחרךוגעאקראאזאחרת,במדינה

 :רליאותעייפותלפניושאיד
אשדבארץ,אכזריגריישראלכעםאידא.כן :לביאלאשיםמשנהוורגע

מבניר.אחדעלוקשיםרביםכהתפקידיםהימיםכליטיל
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לביתאנן·הפינהבהנחת
סוקולובנחוםשלובתורוקחישראל-הפטמןשללשמאלו

לבדן.פנחסומרבישראל,צופתשגויר-משמאלואמריקה.ציוניבנית



נזבםזאשרהפלא

הידוע")("הנדיב

אחדניותר,מופלאאדםשלגופתובסמנההיהודיהשומרוןבאדמת

מבוזרנעצםהיההצינור,רעםאנשיםעםהתהלכולמרותאשדהגדלוים,היהודים

בחייוניותרהמיוחדומפעליו.במעשיררגםהזיותיו,ין,בחלומותמובדל ;ומבודד

לבצעההשגחהמטעםלוניתןהר"יכרלת".ה".ךצרן"אתמיזגשהואהדבר,היה

כיבחיינו.במאוד-מארדנדירשהואחזירןחלומותיו,אתלהגשיםרצונן,את

להגשיםלהםשיאפשרוהאמצעיםלידילעולםמגיעיםאינםעל·פי·דרב,החולמים,

שנרגעמהנבלגדולברזוןלוקיםהחזרןבעליהרב.לדאבוננוחלומותיהם.את

למרחקים.צופיםאינםוהארנקיםהובשרבעליודווקא 1לכיסיהם

חרזהכזה,איששנה,שבעיםלפניהיהודי,לעםשנמצאגדול,נסזההיה

אךובמציאות.בחייםחזרנואתלהדביקהספיקאשדחומדי,שפעובעלחזונות

אצילייצודובנפשן,בדוחושלםהיהאיששאותרבזה,גםהיההנסשלחידושו

שהוא.מעשהבכלוליקריפגםכלמפנילאחודנרתעהיהאשדנאחהוהאדמוני

באלהרגםעצמן,במפעלגםההאדמרניה,ואתהשלימרתאתתמידחיפשהוא

זה,מסוגרביםהיוובתקופתו-פילבטדרפ,דקהיהאילואותר.ביצעואשד

מתפוררבארץמפעלוגםהיה-דב,סיפוקלהםהמציאמתן-הצדקהעצםאשד

ואמרכליםפקידיםהיועלוליםאותר.המלכדהפנימיהדבקמאיןדוח.לכלומתפזר

ולעשותמתרברביםלדר"חרתניחרדאותולהוציאהרב,הכסףאתלבזבזשונים

אחדותדרשהבאדרןואולםנפשי.יחסבלימיכאני,באורחכולההמלאכהאת

אדםלאזהרעםאדמה.עובדיהודי,כדאיברצההואורציפות.שולימות

המתיישניםעםובנאומיובשיחותיובעבודה.דקכולהנפשראתהמשקיעמגרשם

מרקידתדנרת·אנרת,ספוגיהודיחזרןהחלום,ושרבשר.בביטוילידיבאבארץ

גםאשדיהדוי,איכרבקיצור.תקינים.יחסי-שכנרתשלרם,בקירן,אוהבמסורת.

החזוןעלשקדוהואגאון.דגשילבואתימלאויחש·אברתרגםהאדמהברכת

על-ידיסיפוקלעצמוחיפשאשדנדבן,זההיהלאעיניו.לנגדדחףאשדהזה,
ובמפסלת.בפטישאבן,מגולםהחוטבאמן·יוצד,זההיהתודה.וקבלתכספיםנתינת

למרפת.אמנותיפסל
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" 
אתהמחפשראסתיטי,אמנותיחרשבעלהרוחנית.זמרתוחיתהכךהנה

באדמתהאחרונהמנוחתומקרםאתלובחדמהמשרםהנהרההאדמרניה.היופי
אחדים,חרדיםיהודים .האין-סופיהיםפניאלהנשקפתהגבעהעלהשומרון,

ארץ-ישראלדפעאתשנה,שבעיםלפנילעצמם,בחדרכמרחן,דתיוגשבעלי
הארץמןהמרכאהזה,העפראתשיפזרובכך,הסתפקוהםלמנוחת-עולמים.

צירוגםאוליארלהם.יכרואשדבקברותפניהםעלקטנים,בשקיקיםהקדושה
הד-הזיתים,בעפראותםלטמוןכדילארץ,עצמותיהםאתלהעבידאחריהםלבניהם

לארוטשיל.דל.ביתאזמרגדהזה,החרדהיחרדיואולםהקודש.עירירושליםליד
האחרונהשבתראתלישרןרצההואתה.מדאבאםכיהארץ,בעפרוצח

איכריםבידיוניטעוונזרעונחרשואשדיהודים,שלשדרתכולההמוקפתבאדמה
נבוים,שדרתמרקפתקבראחוזתלוקסמהלאישראל.בניאחיושהםונרדמים,

כלעםמסגד.שלכיפהארכנסיהביתמגדלאל-עלמזדקריםרשםפהאשד
כולה,יהודיתשאינהזרקדושהאדמהבעיניופגומהחיתהלמסורתוקשריואדיקרתר

צמחיםשלונבטיםגרעיניםבהושאידארתה,אופףהמתחדשיםהחייםסודשאין
בעיניוהיהעדיףופורחיםההולכיםהחייםשלירפיםוגדלים.ההולכים~דם tרsבני-

יבשים.בסלעיםהגלומההקדושהע-ל

המשתרקקכאמןמשכן-עולמים,לראיורהרבמברד,דבשקטזה,ביפה-נוף
לכלצירן-דדךמעידזהבמארזיליארםגםישאךהחיים.משארןהדחקרוגע.לנוף

שלמסלולםזהרהנהכמעט.אגדתיתדבת-יחש,משפחהמאותהאחדיר,הבאים
בחצרותבדוב-חריצותפעלואשדהאצילות,אביריאדירי-ההון,הדרטשילדים,

וספינותומסילותמכדרתהפעילואשד ;כושלותמדינותקוממואשד 1מלכים
היה"רוטשילד"השםכיעדשימעם,יצאהעולםבכלוזהב.כסףואוצרות
זה,מקרםאלאותםלהובילצדיךחייהםנתיבאךכסף-תועפות.עםשם-נרדף

הבלתי-כתרנההצוואההיאכזאתהים.פנימולא'לזכדרן,לידאשוהגבעהא:ל
לתוארזכהשלוה"קאפדיסרת"בגללאשדרוטשיל.דלביתהיזרעהנדיבאותרשל

ממוצאאשדההוןאדירילכלרמוזהצואוההיאזאת .היהודיבעםהישוב""אבי
ישראל.באדמתכאן,היאהסופיתהתחנה :הגדולבעולםהמשו!כטיםיהודי,

לימימזכרתגםאלאהבאים,לימיםציודדקאינהזראחוזת-קבראך
במתעלהידוע""הנדיבהופיעשבהםשנה,שבעיםמלפניהימיםלאותםהענן,

לנגדנרקםא~דצירןשיבתשלהחזוןלנוכחהתרגשכאשדהיהודית,הפעילות
שלהמדרייקתוהמשמעותתשכח",אל 11במסתיימתאצלנו"זכרו"פרשתעיניו.

קבעויםורגילים,םיחיכשהדבריםאתלעשרתהרגילותהיאהחכישה
תמידאפשרלהיזכר-לעצמו,כשחראהזיכרוןמספיקאינובסדר-העולם.
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אותוהזמן,במרוצתלראות,לבליהואההכרחמןאבל-באישיות,אובמאורע
במשךואכן,המציאות.ומחוייבורגילשכיחיןכעבהאישיותאותהאוהמאורע
ואנחנוהמציאות,מחוייבותכללשאינןתופעות,לכמההתרגלנוהאלההשנים
חזונן,עםהרצלוגםמעטעודהפשטות.בתכליתפשוטותכטבעיות,אותןרואים

ותקומתשלנוהעצמאותומלחמתהעברית,השפהותחייתכשעתם,ביל"רחבויכמו
ושכירתת.רגילותתופעותהדורבעיניתהיינהכרלן-רעדההיהודיתהמדינה

אתאחרינוהבאיםיוארלאושוב"שכח".שלפעילנטייתהוא"שכיח.,,רכל
שחיתההעצומההחיוניותאתאוהאלה.התופעותמאחוריאשרהגדולההתעלומה

שבמעשיםוהפלאהנסאתשהצמיחההיא-היאורקהעם,נפשבתוךאצורה
התמוהים.

" 
רוסיה.ביהודיהפרעותלרגלהיהודיהעולםנחרדשנהשבעיםלפני

לעשותהעםמביןיחידיםעוררההאירופיתחציביליזאציהמןהגדולההאכזבה
אשרהידוע,הנדיבנמצאאלהביןציון.שיבתחלוםאתלהגשיםמעשה,איזה

שישיםכעבורשלו.הסביבהבתרךמשפחתו,בקרבומוזרבודדהיהבמעשיר
לרגליהודים,במיליונישפגעההשואהלרגלהגדולהעולםגםנחרדויותרשנה

אשרוממשלות.בעמיםגםהיהודילעםהאהדהאחזהאזוכיבשני·האש.הטבח
ורבצתלבדםהיהדויםעלעתה,גםכךאז,כמראבלזה.לעםמקודםהתנכרו
לאנכרבנילנו.יקרמולאזריםנדיביםתומה.עדהבעיהאתלפתורהמעמסה

לעשדתעלינולפנים.ישעיהוחזהכאשדישרתונו.לאומלכיםחומותינויבנו
מפניהחומותעלשעה,לפילשמרך,וגםידינובעצםלבנותגםהמלאכה.את

בנגבהסופותלפניחיתהאשרהזאת,הבדידותובתוךמסביב.אשרבני-נכר
רקפלא,בדרךמופיעים,לאחריה,רגםהנאציתהשואהלפניולאחריהן,רוסיה
רקולפעמיםמעטים,רבים,לעזרה.ידהמושיטיםישראל,עםשלנדיבים
לבם.אלהפלאיהקולנגעבאשריחידים,

עמוק·הצפונההאמונהרוחואתשלנוהדמיוןאתהמדובבהדברזהוהנה
באותהממשהדרושה.בשעההאיששנמצאהעובדה,אדם.כלשלבלבועמוק

הקשה.המציאותסלעאללהינפץהיועתידותהתקוותכלכאשרשעת-המיפנה.
לי,נדמהאךופעולותיו,האישבשבחלספרהדברהבאררן,שבועזה,בשבועאכן,
כספוברובחיתהלאהאיששלגדולתוכיוהוא,אחה.פרטביותרהודגשלאכי

הנדיבנותןהיהאילוכישעה.באותהלדחוקיםהעניקממנהאשרהרחבהובידו
עובדהאךמאפע.פעולותיוכלהיובלבהאותםורקשלן,המיליוניםאתרק

אתידועללמסוראמצעירקהואשהכסףמיההרגישונדבותיושמקבליהיא,
-שלנר,צינורות·ההשקאהכלכמו-צינור,רקזההיהואהדתו.התעניינותו
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הזההצינררדרךאבלמלט.ארפלדהשלרלאצינור-של-כסף,אמנםזהוהיה

נפשמאתשקיבלרראלהנאמנה.ראהדהאהבה 1-אמרנהמסידרת,דגשיזרמו

הפלאיהאיששלאמרנהארתהלהאמיןהםאףהתחילרהזאת,המתתאתהבאדרן

למאמיניםהידהםבחזרן.בהתלהבןת,זן,באהבהבדבקןהםבמרחקים.ההרא

במתכוון.שלאבמפעלם.ביצירתם.בכרחם.

אתגםמדעת,שלאכלכברת,החדירחרא-העיקך,וזהר-ואולם,

לא 11המימרהסכנה.בשעתלעזרהשיבראוביחידי-סגולה.ים,דוהביהאמרנה

העםבתרךספרניםערדותקרה.עידודשלסיסמהנעשתה-ישראל",אלמן

שללשירותויתייצבוידם-פקודהבבראאשדונמרצים,נפלאיםגדולים,נוחרת

אתמדפהובנדיביםביחידיםהזההבטחרןכיאומדים,שאתםיששך·הארמה.

מסרגליהודיציבוראידאבלהעצמאית.רהירזמההאישיהמרץאתומערערהידים

ל"רארחסידים,ארצדיקיםיחידים,מתהלכיםבתוכוכילהדגיש,מבלילהתקדם

הערלאתכתפיהםעלהנושאיםואלמונים.פשוטיםבעלי-מלאכהצנועים,אנשים

ולב,עיןטובימאמינים.בנימאמיניםהציבור.שלדלבטחרנדלעתידווהאחריות

ראחדרתו.ידיכליברחאתהעםשדאבהזאתידהפזהדמןבתרכן,פזורים
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והעממיותהאציילותסופר

פרץל.י·שלליצירתו

הנוהרהשטףבארז-ווסגנונו,שלהמיוחדתבקלותהואפרץשלהיצירהכוח

בליטוש.לסופרצורךהיהלאכידומה,ההרים.במדרוןהפלגבמרוצתטבעישהוא

הגליון,עלורשםהלךהסופרשלשעטובמידהכימראש.המטרהבקביעתאו

בדרכיהסופרמשתעשעכאילוהרושם,ישתמידכיוונו.הסתמןעצמהמידהנאותה

כיהרגש,לךישפרץ,שליצירותיואתקוראכשאתהלפעמים,אימפרוביזציה.

בעודכתיבה,כדיתוךהיוצר,לשנמרחופתאוםלפתעהבריקזה,ועירןזה,ביצוץ .

 .אודותיוכללהדהדלאלכתובשהחלשבשעה
באותהלזכותמאושריםעצמםמדגישיםהיווהסרפדיםהיוצריםמןכמה

יצירתו.בשעתפרץנשמתשלתוך-תוכהאתממלאהשחיתהוחדרת-הרוח,הנאה

תורגמןדקהעטמשמשולהםוהלידה,יסודי-ההדירןישנםלאחריםאשדתחת
הנה-רגשותיו,הבעתלשםברמשתמששהאמןהדוח,כלי-יוצדים,להגיונות

זהבעטלאחוזהאמןהיהצדיובעצמו.ירצדבמדרגתכמעטהיהפרץשלעטו

נחוץהעטמשהיהיותרשבנפשו.והחבויההטמירההמנגינהאתהאזיןוכבדבידן,

עצמו.אללהתודעבכדילפרץ,לונחרץהיההקוראים,בשבילנו,

החכם,עםהנפלאהמעשהמבדסלבנחמןר'שלבספוריויש

התיבהבעדחיתהומידועצם,חפץכלעללושחיתהמיוחדתתיבהמעמידשהיה

הפנימיותאותהעצםלכלישהזבן,בעיקרעצם.אותרשלהמנגינהועולהבוקעת

הפנימיות.אתוננידהשידהאתנשמעבעדואשרהכלי,לנואיןאבלשירה,המלאה

לראידכותב,כשפרץונפלאה,מיוחדהתיבהאותההיהפרץשלעטר

דבר-מהשהואלמילומרשחפץמיכלאצלוהמצוייםהרגיליםייסורי-הביטוי

עלהקרוא,אודותעלמכלפחותחשביצירותיובשעתשפרץמפנימהדגשותיו,

שלהכי-ותיקהקוראבעצמוהואהיהכתיבהבשעתהשומע.שלבחינת-אזנו

בשבילוונשגביםויפיםחדשיםהיועטומתחתשיצאווהדבריםכתב,הואדבריו.

מתוךמאליהםהמפכיםהחייםהמיםלמעיבותמן-הצדמסתכלנעידהיהחראהוא.

בפשר.

• 
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העליונים"ערלמרת 11האתלתאריותרשהצליחצייו-אמן,בספרותנואין

מעלה,שלבית-הדיןאתלפנינומעבירשהואוהמחזרת,התמונותפרץ.מאשר

המורםחיישלהנפלאההרקמהכלאתבגיהנרם,והרשעיםבגן-עדןהצדיקיםאת

גלגוליאתוהחיות,השרפיםוהכרובים,המלאכיםאתלכסא-הכבר,ןמסביבשם,

ארד-חייםמרצפותהנפש,אתומצודדותמרהיבות-המתים,והרפתקאותהנשמות

מןההסחהיפה.יפה,לברומרסנומרחרחרהואמהןוקרשרטוטכלאשרעדבהיר,

שלריקדהגנוזההיותרהמתנהזרחי-עליונים,בעולמותהשיטהשפל,העולם

בשעתיח,דנפגשיםהשפלועולמנוהעליוניםשהעולמותבשעהאבלפרץ.יצירת

תכופותלפעמיםהאמןנתפס-ביניהם,קומבינציהאיזולכורןפרץשצריך

חינוכואתפרץקבלשממנוזרד,אותרדור-ההשכלה,שללטנדנציה

הראשונים.ורשמיו

הגוסס","למראשרתיספררי-העם,שלהראשוןהספורהואלכךאפייני

המורמים,שלהמרחקיםבאיםמהכלל.בדרךהלך-רוחהלפייצירה-מרגניתא

מלאך-ביןההתחרותאמנותיתמה !מקרנסקר-ררליהבערל ,,לתפילתהמתגעגעים

ביןהאמןשמעבירההקבלהאבל !הטבעמראותיפיםמה !ומלאך-החבלההטוב

ומתחסדכלבעיניהחסידבערלר'ביןהמדומה,הרשערביןהמדומההצדיק

צפרניובנטילתהמזלזלרביןלחברן,אדםשביןדבריםהמרשיעאבלבתפילתו,

הטנדנציההיאזוהקבלה-לצדקה,כסףמפזרהואזהרתחתבצבורובתפילה

שעהבאותהלמטה.מעוף-זמירנואתחיטהפרץבזמנו.רווחתשחיתההמשכילית,

האמנותיתיצירתואתמפסיקהואהאמנותי,בציורולהוסיףצריךשהיהעצמה

להטפה.ופונה

כילהטעים,המירחדההכוונהפרץשליצירותיובכלנשקפתחרט-שנינמו

מבניהנסתריםאוזרתעלהספוריםאצלומדרכיםזהמשרםללבב.יראהאלחים

יודעהגדולהצדיקרקאשרשואב-המים,כיוחנןומגושמים,פשוטיםאנשיםהל"ו,

טהרת-שלהיתרוןמתבלטשבהםהנושאיםאלחוזרהואנשמתם.אללהציץ

רעוד).עצומות""עיניםהים".על("נסיםהמזהירההחיצוניותעלהרוח
שכתרךמנירןהחסידות,משרורלהיותפרץזכהאלהספוריםעקברכך,

על"התרד"יתרוןשלהזאתהאמתהוטבעהשלה,היסודותמעמקיבתרךהחסידות,

אםניכלמדברת,·מהודרשאיברתם-הלב,הפשוט,האדםעליונותשל"הקליפה",

פשוטה.באמונה

האדםארהצדיק :סוגיםלשלשהבחלקיםפרץביצירתהראשייםהטפרסים

שזנן,ארמלמדסרסרן,ארחנוונייהרדי·הגלרת,הבינוני,האדם 1ביותרהשלם
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חוטב·המגושם,ההמוני,והאדם- ;אדם-מן-הישובוקצתלמדןקצתסתם,חסיד

רעם-הארץ.מטומטם-המוחשואב-המים,ארהעצים

טפרסים-מקביליםגםביצירותיותופסיםהגברים,מןהאלההטפרסיםלערמת

שלוהיופיהצניעותתמציתהנאה,ה"כלה"ארתה-הצדיקלנוכחהנשים.ממין

שידתשלבת-המלכהרהמשרבחרת,הטובותהמעלותכלהתרכזושבהבת-ישראל,

החנוונית,הבית,בצרניהמטפלתהיהודית,האשה-הבינוניהיהודילנוכח ;פרץ

 ;הבאבעולםוהדרם-דגליובעולם-הזהלבעלהאiכקרפההמשמשתהימיםכלהטורחת
המדרדה·החשוכה,הצעידההיתרמה,ארהשפחה-ההמוניהיחרדירלנרכח

 .תדירוהמערבה

וליהודילצדיק :הקיצונייםהטפרסיםלשניהסרפדמאתנודעתיתדהחיבה

איןרבעים.מעררןהואזיכוך-הנפש,טרחן,כרלרהואהצדיקהמגושם.ההמוני

הגדולהרבארה"צדיק"בדוחו.פגםשלמשהרואיןנגדירעלשהואכלדבב

העולםבתרןהים,משבדיבתרןהעומדמגדל-ארדבדרדרתין,פנס-מאידכעיןהוא

אתמפיץרהרא-ומכשוליו,פגעיועלהמדרכה,והרפשהזרהמאכלעלהשפל,

אידתקלה,שרםאיןבמסלרלרשבחיים.השלימרתשיאהואה"צדיק"למדחרק.ארור

וחסן-זרמםפסל-אבן,שלדרשםזהטפרסערשהאינוזאתרעםומכשול,מאורע

החיים,עליתדההשפעהמשפיעגםהואאלאוחיוניחישהואדקלאלהפך,תנועה.

נאצל,חראשממנההמירחדה,השלימרתדקהחיים.וחדורתעליצותארתםממלא

פגע.מכלצעדיואתשומרת

לנאורה,המטומטם,שפל-הברך,הפשוט,האדםאתפרץמחבבהשניהצדומן

בעלכלרם,ארצדכעלתמידעליומביטהואוהמורדים.החשוכיםמןמדלת-העם,

כדאותהזההאדםאתוראהשהואישלפעמיםמארסה.בקליפהספרנהמרגלית

הואזהתחתאבלהנסתרות,אתנרמוצאשאיברוישהל"ן,מבנינסתר,צדיק

שלנפשרהיאכזאתועלובה.רטובה,אמתיתוישרה,טהורהנפשתמידברמוצא

מדעתוהנבערהחשוךהאדםרביןאיש-המעלהביןשרריג).(ברנצ'יהשתקןברנצ'י

ה"צדיק"מצדגטיהניכרתותמידאותם.המאגדחרט-אהדהפרץשלביצירותיויש

בעיניערכואתולהדיםמהותואתלהכירהפחות,הטפרסאללהתקרבהשלםוהאדם

והסביבה.החברה

אובייקטיביהואפרץהבינוני,האדםהממוצע.לטפרסביחסזה,לערמת

זהסרגשלבתיאוריורומנטיות.צעיףבליושדק,כחלבליאותרמתארהואירתך.

אפיינייםהםהמלמד"נן mיר"ספרדישלוהמסע""רשמיהגאונות.למדרגתמגיעחרא

מירחדרת.בררנותבלישהם,כמרהחייםטפרסילפנינומעבידהואבהםניחר.ד

שכבפשר.והיתרונותהלקוייםעםלפנינומופיעהגלותבןהיהודי

" 
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לתארארהבחרא.אמנם,החסידות.שלאםכיהחסידים,משרוראיברפרץ
זהצדיקמעדיףשחראההעדפהביצירתורביכותשלימדתן,כלעםה"צדיק"את
מתפעלשהצדיקבשעההירפי.רגשונעדרמערףחסרשחראהמתנגדים,שלהרבעל

הרבארתרמשסעהחמה,שקיעתבשעתחראבררךהקדרששלערלמומירפי
להשקפת-נוטהחראמנחה". 11התפילתשעתהגיעהכילן,בהזכירובדבריו,המתנגד
אחתהעם.המרביאליותרומתקרבתירתרקררנהלוהנראיתהחסידות,שלהעולם

האצילותעולםכיהפשוט.לאדםהאהבההקנייתהיאפרץשלהמיוחדותממעלרנ:ריר
ארההמרנירת,לנביאארתולהפרךוצרהמאוחריםבדרררתלעם.וחסדרחמיםמלא

נגדשנוניםדבריםכמהבכתביומפוזריםהאמתעל-פיהמהפכנות.שללמטיף
ע"ישבחייםהעקמומיותכלאתלפשטחורציםהחמרנירת,ברוחהערלםמתקני
הכלכלית.במכונהפלוניארזהבדגהתקנתידיעלובעיקרמתאימה,"איזם"תקופת
אדםשבידהפנימיהיחסאתהבריות,אהבתאתלכלקררםהעריךרגשבעלכסרפד
המונהגההמוןאתאהבלאהואובחס.דבצדקהאמרנהשלהעקררןאתלחברן,

היחידאתהעדר,מתוךהכבשהאתבן-העם,אתאםכידימגרגים,ע"יוהמודרך

היחידשבהםמשטרים,מפנינרתעתחיתהונפשרביחי.דהאמידחראהעלוב,
הכלל.לשטוטליטרישלטוןעקבלמארסנחשבאינו

בקשהמגושםהאדםשלהחשוךבטפרסררגםהצדיקשלהבהירבטפרסגם
לשכינה,קרבת-הרוחאתוטהרת-הנפש,הגדולההשלמותאת :האחדאתרקפרץ
יחרד-השם.את
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והכושלוסהשכוליםסופר

ברבר)חייםיוסף(על

הנפשית,ההג:ולבטרת-נדנד,שליצירותיובשבילבירתושארפיונימה

בספרשלמההכיההבעהאתלומצא-רהגרף,הנפשבפצעיחדרללבליהחטיטה

וכשלרן".שכרל 11 :מרתולפנימרעטזמןשיצאההתלבטות

זמרתההיאעגרמהמהאפס,בארץ-ישראל.החייםמטרהעלשנרקםספדזהר

דרמה.הכשלרן.בצבעיאותםמלאשהסרפדהאלה,הדפיםפניעלארץ-ישראלשל

בהופיעםונעכורנפגמוהשופעת,ותכלתההצוחקתשמשההארץ,שלאוידהכאילר

בעד-רכההשומםבחדדמארנקחלוןשלעכרדרתזגרגירתבעדעינינרלפני

נדנד.שלאשנב-החיים

מהוצירו,צירוכלשלהקריםנברברמההאמת,דנהמה-זהכלרעם

וישםונאמןעדציידעמדכאן !רטפרסטפרסכלתבניתומזריקתמלאהשלמה,

אשרהאשנב,זגוגיותהיורעכרדרתעמומותאןלפניו,שנגלהמהכלאתהבדעל

ניצב.ידועל

נאותרהמאורעותהשתלשלותאתספרד-המעשה,אתכאןלהרצותאין

- !מבלי-משיםכמרכן,עליו,רחזדשבולאארתרקראלאאמתנומיהספד.

חזרונקראתשהיאהזאתהכבדהלמגילת-הצעדמשרנהקסםמעיןישהלאכי

קריםעלאכןלעמודורצההייתירארלםמטרידה.לאראףמתישנת,ראינהזשרב

נדנד.שלאישיותואתידועהבמידהמסמניםושהםבה,שנגליםאחדיםארפיים

איוב","חרסהואהלאכולן,הספדאתתיכוןכבריחהעובדהעיקרי,הקר

אתלהגדילראםלהנאתן,אםהמצרדע.יתגרדבראשדהחרסאותר:כלרמן,

גבורחפץ,יחזקאלשבע·אחתעלפצעיואתולהכאיבארתםלגדותמכארביר,

בתרןלאואףאיוב,איננימתרעם.ואיניתביעותלי"אין :לברעםאומדהספרן,

איניהחרסאתאבלהמכוערים.יסרדיבאשפתבאשפה,אםכייושב,אניהאפר

חרס"."בליליאפשראיכנראה,-פוסק,אינילהתגרד :הידמןמניח

ספדשלהגברדיםמידיאמנםיזחלאלעין,הבלתי-נדאההזה,והחרס

התורניחפץ,יוסףד'גםוהשכולים.הכושליםמידינכרן,יותראר,ההתלבטות,

חפץיחזקאלגם 1יחידרמבנרהשכולפטרו-נר,חייםאחיו,גם ;הכושלזהמשניל
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כולם-הרצוצה,האידיאליסטיתאסתר,רגם , 11ה"שבךובעלהרצוץהאינטליגנט
מזכיריםצערם,אתמתניםבידיהם,אשרבחרסומתגרדיםהאשפהבתרךיושבים

הזאתהאשפהמןמפלטמוצאיםואינםובענותםניסוריהםמחטטיםראשונות,
התגוררתוהתלבטות,חטרטשלהאקורדאותרלכלנעימת-לראיונעידהזה.החרסרמן

בקרבנזלהנזלה,החיים"ונחת :הספרשלהאחרונההשררהבאהרהתגרדדרת,
כתבתו,תחתאלגברמעלהכניסוהאבנים,מחלוקיאחדלקח"בהנאה-היושב".
נסענקורבלא-קשה.לא-קשה. :הבהבהספינהותרדןי·וגתהוהתגרה

ים·פניעלהספינהתורןאלבהביטוהשכוללאבלונטפלהנחת-החיים . 11רנלך
נהפךהשבורהכלישלהחרסהנאה.שלהתגוררת-זהרעםלעתיההמנבאהכנרת,

בזהישהאםיותר.יפהטעמהזן,והתגרדותבן-אדמה,טבעי,שלם,לחלוק-אבנים

כאןמבעבעתהאםןהחדשיםהחייםחרזהברבר,שלאופטימיסטילחשמעיד
שישוברימי-הילדותלקראתנכדן,לקראתפטור-נרחייםמצפהשבההתקרהארתה
טבעי,שלם,יצרוהלאוחראןחפץיוסףרעםחייםעםאתם,לשבתהילדבברא
אנומצייניםאבלבסימבוליות,מהלכיםאיננו-ורצוץ.שברשלשמץמבלי
ת.וטבתלההספרלהסתייםצריךשבהת,ודוגתההאת

אחדכלשבידיהשוניםשברי-החרסומלבדהזאתההתגרדותמלבדאוולם
כמנתחיושבים.הםשבההאשפהאתלתארברברישכילכמהעדמגברריר,ואחד
ואתבאשפההררמשרתהנפשותתעלומותאתלפנינווחושףהולךהואאכזרי

יתאכזרהואהשמש.לעיניירקיעומצוקותיהןדכדוכיהןואתמדין,ואתשפלותן,
גבעלבשבתםהבררתיר,בכל l/חיים 1/השם.אתלבטאאמרראשרעלשבעתיםלהן

ירכללאהואאפסים.מכלהערלההרקברןובתוךהזרהמאבתרךשקרעיםהאשפה,
בפרחלגעתהםאףההינואשרעלרגםהחייםשםאתחללםעללהםלסלח

אתבהםישלחלכןראשו 1מרחוקאליהםבשמראתהטיףאשרהיפההאהבה
הדפיםמתוךרעולהבוקעתוכאילוראשם.עלישפוךומוותרלעגואתנקמתן,חיצי
לחיות,האומריםולמרי-יום,לכושליםהברז :אחתואכזריתזעומהקריאההאלה

האומריםשבר"ר"בעלינדכאים l/לשלרמיאלים 11הברז !ואושרנחתלשבועלאהוב,
 !ומתוקותמלאותשפתי-חןלנשקובריאה,צעירהנערהשלערמוניותקרצוותללטף

 !להםוהכיעורהברז

אתמגלהוהואבנתחו,האיזמליגלהאשרהמראהמפנינרתעאינוברבר
בספררהמתגלהאופי,שני,קרזהרהחיים.נשרקרגםבלבגםהמשוקץראתהכיעור

ריעשרהרהסרפדלבאתהכבידואשרואכזריותםקשי-החייםעלמעידוחראזה

לבלי-רחם.

עלנמצאהאחתשלמהנפשהזה.הספרבכלישרחמיםשלאחתנימהאך
שלהצעירההבתמרים,זאתהלאכושלת,שאינהוצעירה,נאהנפשהאשפה,גל
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מבצבץבריאהאשהשלרירפיבדמהשהלמרת·העלרמיםנערה,חפץ,ירסףר'
 :מרצאהסרפדלהמצאהכרשלים,במחיצתלהמצאיכולהאינהשהיארמכירןמגרפה.

הראשבההתרגהמררנהכמהעד !לחייםמחרץהחיים.מןלגמרימסתלקתהיא
עדתבתרךשנקטףזהנחמדיצרוכלפי- !האחרוניםרגעי-חייהעלמספר

שלבדידרתהעלהמספריםהדפיםרוך.לירירנעשהברברמתעדןהכרשלים,
יתדמה,נערהומערתהשרטפרת,דמעותיהעל 1זרהאשהבביתכיפר,מרים

משים,מבליכמר,ורקדתשהיאהדקירהעל 1מימיהלצהלהנרטהלכאורה,שחיתה
רחמנרתברגשמרחמיםהאלההדפיםכל-מתה,היאשבעטיההדקירהב.אצבעה,

אחרים.בספרדיםנדנדאצלכללבלתי-מצרישחראזעדנה
אתהעיק.דייםטפרסירבצדנדנדדרשםבמתכוון,שלאכמווכלאחר-י.ד

גםרארלםבעיקר,הישןהישרבשלאלראתבארץ-ישראל,היחרדיהישובתמרנרת
דברים.מגבבשאיברמרמחה.כאמןלפנינומופיעהראוכאןהחדש.הישובמןהרבה
בגדלהשלמהפנורמההם.דבריהםאתלדברהשוניםלטפרסיםנותןהואאלא
הכנסות·שלהמוסדותבעלהירושלמי.העסקןגולדמן,יעקבר' :עינינולפני

היהודי 1ישראללתפוצותמנתבי-הבקשהאתהמריץותלמוד-תורה,אורחים
הזקניםראשי-הכוללים,ה"חלוקה'/גבאי ;והחצרףהבורוהאביר,הקשההרומני
והבטלנות,הצביעותוהעושק,הגזלוהשפלות.הדלותשבבתי-החולים.והזקנות
גאמנים.בצבעיםעינינולפנימעבירהואהכלאת-והרפיון,הדכדוך

האכסאניםהיהדויםאותםשלהגסותלמראהלבנוגועליגדלמהועד
רמותפיהםהממלאיםהעבר,שלהרוסיהתחוםיהודישבירושלים,"הרלא"במלון

מתלהביםצירן""חובבישלבטןובארמיםונושאיםישראל,גבוריועלתחיהעל
והם"קולוניה",להםשתמציאבאודיסהלהלשנהמכתביםושלוחיםדחרצבי·אש,

נמהרעדשבאו.כלערמתלתחרמםהשביםודליםפערטיםאנשיםהדברבעצם
מדרסיה.העברים-לארמייםהצעיריםהאינטליגנטים,הטפרסיםשניאתלראותניטיב

מתכונןרהשנימזניך,שלמשרהאיזרלומצאכברשהראשוןוכהנרביץ,שניאורסרן
חייאתנדנדרשםשבהםהמעטיםהקריםנאמנרכמהרעדבסמינריון.ללמד

 Jהקברצהבתוךצעירהפרעלתשלקשי-גדולהאתעברים,פרעליםשלהקבוצה
אז.צעירינובחוגישדריהשחיתההרוסיתההתמזמזותהרשלנות,אי-הסדר,את

בארץ-ישראלקומרניזמוסשלזרספחתואפילוהמלחמה.שלפניהעבודהבימי
למארסיליהלנסועהמתכונניםעברים_פועליםשלמניןבצורתנדנדע"ינמסרת

להוצאותשכרםאתולהשיגבקבלנותשקבלוהעבודהאתלמסוררקצריכיםוהם
הםאבליח.דאתםהיאגםלעבודורוצהבאהירושלמיםבבאיםשלקבוצההדרך.

איןעבודה.ניתןלאחדשלאלימנטגומלי-חסד.רלאאבר"פועלים :יחברלא
חלק".לזרים
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לשיר!"'!רעלי-"התקרה"כתבעבהנוסבעלברוגני :הקריאה-ולבסוף

 "."!הנמ ~- :באהוהתשובה

הדלוחיםהחייםעביבתוךאחתלבנהבהרתאםבלתינדנדנתןולא

אתולאחדוות-העבודהאתלאמדובה.כךכלבהנאהמתארשהואהאלהוהזעומים

העלהאחדבהירטפוסאבלהזאת;במגלת-הכשלוןלפנינורקםהחדשיםהחייםששרן

העבידהולאהאחדים,הטפוסיםבמחיצתאותרהעמידלאחראהארפל.מתוךלנו

ודמותוחשים,אנוישותואתאבלוהחליפות,המעשיםרקמתבתרךעינינולנגדחי

מכינרתשמי-אדגמןפסימצמץכאשדהאחדים,האנשיםלהמונימכינרתממצמצת

ומבשרתהעציםצמרותעלמתגנבתכשהחשכהערביים,ביןבשעתלעצי-היעד

כנוף-אגדה.מהבהבתממרחקהארגמןפיסתואולםנשף,

כיונת-ונענההסובלכבד-הפה,היחרדיחיים,בןחברךהואהטפרסאותר

בתרךישראלאדמתעליחידיהשומרהערביים,בידהבודדמאשתו,הנזוףאלם,

ואולםעזה,אהבהאשתואתהאוהבהמשונה,היחרדיאותרפראים.שודדיםהמוני

-אתיתלכילאאם :אליהאומדחראהמדבר,אלעמוללכתמסדנתכשהיא
לזבדואידשם,גםויקחרמקומותינואתפהלוקחיםהערביים"הנה !לבדיאלך

אחדיהודיוהןעדני.יושיבויהודי,שדמוימצאולאשאםאמדו,בפירושסוף.

לקחוהם-ןאלךלאואידאלך.לאאניאםשמה.שילךמקום,בקירובאין

אחד".מקרםהפחות,לכלאני,אתפרסהמקומרת.כלאת

-עבדבהאשדהערבית,בטחנהמאדםהדחקערירי,בבדידותו,מתוחנוך
ואיננו."-האלהיםאתחברךויתהלךמותו.סבתאתידעלאואיש

הכבדה~דוחואתעלינוהכבידיוכלאשדככל ;הסוףעדנדנדלנרהתאכזר

הכושלים.רנררלרתהשכוליםצעדאתשבחיים,רהשממוןהכיעוראתלפנינוהרקיע

והתמימים.העבריםשלקשי-יומםואתוהעשוקים,הצבועיםגסותאת

עדאותרהכריעהטרםועודגודלו.שלהאכזריתהידעליונחתהאכןכי

הזההאכזריהקדחמןמאצבעותיה.הנושבהנוראהקודאתבפשרחשהכבדמרת

וכשלרן.צעדלכנודלנורתחידוחומלאה
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משוררקברעל

לדבר)יעקבשל(לדמותן

שארבודד,עפרתלהיפות.מצנרת-האבןעםהרביםהקבריםביןצנועקבר
הנמלצים,מאמרי-ההספדעםהלוםבאיםההמוניםאיד :תיכףאותרמלטפתהשכחה

לדבר.יעקבשלקבור :מררנההצווחהאיד
זהרכייזמן,הלא-ימין,.במבחרנקטףצעיר,עברימשורר :יאמרואם
זהרכייזמר,הלא-ימין,במבחרנקטףצעירעברימשרור :יאמרואם

אבדה.וגדלה.שהלכהתקרההיפות,התקוותאחתבגרזההעברית,הספרותשל
ואולםומידתה.קצבהאתולשערהאבידהערךאתלהעריךהמבקריםאחרי-כןיבואר
העבודהשיערולפיהאדםחייאבדןאתלהעריךהמבקריםמנהגתמידזהרהלא
שכברכמהעדהבקרותבשבילחשובההיאהלאהמשוררונפשהחיים,אותםשל

הקהל.לפניוהופיעהנגלתה

שרגיליםכפיערההיההואלהיגלות.ערדהספיקלאלדבריעקב
השירכאילובשירה, /1,,התחלהישכאילו , 11ה,,מתחיליםהמשורריםמןלגורס,
אצלכמוהשירה,שלהתמידיהצלילאותרכבראיבנוהמשוררשלהראשון

באדםהכירובמחיצתושעמדוהחבריםאולםורגילים.הזקניםהמשוררים
הםוהתבוננו.חיברהםלעצמו.לומיוהרהדרךדרנו,אתהעושההמשורראתזה

המשורראבלקסמים.והמלאההנסתרתההיא,המיוחדתהדרךאתלראותחפצו
הכאב.תמציתזרחיהמרירות,זוהי !היהלפניהם.היהכבר

לישנתןזרלפני,תמונתומוצגתהאלההדבריםאתכותבשאניבשעה
הבלוריתומצודדי-לב.יפיםהיולאהם :הפניםשרטוטיאלמתבונןאנילמזכרת.
רחבהיההעבלשפםמתחתהפהמבעיתה,כמרחיתהשלווהמסולסלתהגדולה

,,בגויים//בשיריולתארהכךכלהיונהלדברשיעקבההבעהרכלמדי,יותר
הציצוה,,פינס·נע"זכוכיותמאחוריואולםן,,הצפירה,,).(ב,,הערלם"ר,,זכררנרת"

לפניםמיוחדזיוהשפיעואשרמשרור,עיניחירורים,שמיםכצבעבהירות,עינים
סרהלאהמיוחדתעגמרתןואשרפקוחותנהירתןלחלוםירעדאשרעינים,האלה.

השפתים.גביעלשרויההמהתלהבהירתאף
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שללפרצופותמידכמעטנטפלהופקחית,שלרהכת·צחרקכעיןזר,ומהתלה
אתאניזוכרגרדא.מחסדוסבללוורשהבבזארקשרת.היותרנעתרתואפילולרבד.

בביתדירהלדלשכורנאלץהדחוקמצבולרגלבביתו.אזעדשיםשהיינוהנקורים
נאותכזהבאופןכאשרהבית,בנידנגמרבטרםערדרמרראנרבנלררקישבקרןאחד

בתרןבנאים,שלרדרגרתסולמותגביעלהדירה.ממחירקצתלהוזילנעל-הכית

צווחה mהמהומהבלבהלבנים,וברשאימגננלי·הסידשלהרכהרהכבודההמלאכה

רחרשי·הברזלהנגריםהבנאים,העובדים,החמר,מביאיהעגלוניםשלהנוראה

מפניסכנת·נפשרת,משרםבזההיהערבלפנדתלדבר.אללעלותמטפסיםהיינו

בגרבהמלמעלה,הכבידלרוחבהמוטליםוקרשיםמרטרתפניעללעבורעלינושהיה
חהדשה,בדירההקטניםילדיושוניאשתועםאזכברישבולדברקומרת.שלששל

בליזה,בביתשהתאכסןהראשון,הדיירהיההואומברקה.מסוידתערדחיתהשלא
בת·הצחרקאתמוצאיםהיינובדאגן,מדיפעם,בכלרארלםומטלטלים.רהיטים

כשהיינןךבןת,ופעמיםמסביב.אשר nה"קטנןתלכללעגכעיןשחיתההפקחית,

היהלאהגז-הקטנהמנררת·הנפטשללאדרהקוראיםהיינולשבת,מאחרים
חדשה.יצירהאיזו-זרב"ערב·דירה"ערד

בתרועבודהלומצאלרבוזמן·מה.כעברוהתמעטואלומשותפותקריאות
מלבדמצוין.מררההיההואמא.דעסוקוהיהקרינסקישלבביה"סעברימררה

גםידעשכגררדנה,למוריםבשיעוריםלמדרבימילדשקנההפדגוגיות,ידיעותיו
לעדתכדיהנחרץהטבעי·החרשלדהיהבהליכרתיר.תלמידיומצדכבדרלדלרכוש

בפדגוגיהכזהריתמוסישאזמר.הייתיההוראה,שלהריתמוסאתוהמזה.הקצבאת

למעןהתלמיד,רביןביברתמידיהיהאשרהמרחקאתלכורןיודעהיהבשירה.כמר
הימנוומתחמקמשתמטיהיהשלאלמעןארבן,גסהאחרוןזהשללכריהיהשלא

היהחארעתותיו.כלאתכמעטגזלהההוראהעבודתומסוגך.סגוריראה,מחמת

ערדלעבודעלייהיההספד,בביתטורדשהיהממהויותרהעבודה,עלשרקד
רארלםמעט,דקכותבהיהאזלחרברתיר.דנהבדייקנותמתיחסשהיהמפניבביתו.

מחפשהיה 1עצומהבהתמדהומגיהומשכללמתקןהיהעטרמתחתשיצאמהכל
תקלעאשדהמלהאחדיירתך,המאתיםהמבטאאחריתמימיםשכוערתנמשן

ההיא,המלהלונמצאהאםרחיהשלו.הפנימיתלהרגשהתרכחןאשרהמטרה,אל
גדולה.הכיהזניהבחלקועלתהכאילוהיזם,אותרכלנמשןרצרהלמתורנןהתהלך

שלוהקדההעצובההשלדהאתאתרהביאמשםפרליסיה.ילידהיהחרא
הגרףשלוהעגומיםהחררדים·כחרליםהמורמים ;רהקרדדיםהזועפיםהיערות

הטוןרקדררנית.בודדתכצפרד·יעדחיתהכדלהרבת·שידתרמעיניונשקפוהחרא
בשבילוהםבדלםהחייםסוף.לבליגדולשממדןשממון, :הואלדברכשירתהעיקרי

הביצותפניעלהעדנה,פניעלהרובץהכבדהשעמוםאותרגדול.פהןק·תהף
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וחסרי·המטומטמיםהפלחיםפניעלוהזועפים,הקודריםהיערותפניעלהגדולות,
מציץנפשן,עלורבץהשעמוםאותר-פרליסיה,שלהטבעכלפניעלהאון,

שנדפס"פיח-פיח",האחרוןבשיורבת-שירתן.שלעיניהלתוךעמרםנירם-סגריר
מהלך·קטנהתמרנההברתןהזה,הקטעאתמוצאיםאברהמרסקבאית,ב"התקרפה"

לחלוןמבעדובהציצומסילת-הברזלבקררןנסערבשעתהמשוררשלבפשר
 :הטבעאל

 1ד~~ה iJנ;ףמ~יד,י;·א 4

 ?~ן~ה~גי~יזבהז.כי;~ף
ס~סרי~ה!:!לום vוקה
 ?סר 9 ~ם /oליף qךג

ז:וים /foל~ ·~ול~י,
גז:וים qךס~י~ים iJ~ין

 :ברךןה~ךגת-ך~י י~~;י
~דעי;"א~ת~ז;נ~אאןלי

w יזבי,ממתלויומיתםw
 . י~~ל fזרן ~rהיא \!'~ךהןא

ןךדן, ה~~~ "םי(;!~ים,

ח! j ~עורב-ח~םח~ה

ךד~.ז;רים: ר~כ;:~~לה ר~כ;:
 1םג;ים.ז;ריםזp:גילבה,,ם~ררת

דירים,ןזpחרסי~חוי·וקק

 ;ס,דיריםנס,רקשלנת·~ר
מס,ךנג,דז;כז;נטים·וב

 ...'~בםי~הק:;כרןב~כל

הגדולהשממרןהנשכחים.עלהערבה.שלרחרחקרץכלעלמתלבטלבר
אלהערבה,אללהימלטחפץרהראהנוף,שלהשממרןהחיים,שממוןעליך,ורבץ

אוליהחיים.פתרוןהיאכיאפשר,הזאת,הבדידותברדד.לערערלהיותהישימון,
מהלךאללהתבונן ;החייםבקצהוחרקה,פינהבאיזוחצהמןלעמוד :הפשרזהר

הפניםואלרוץ,מגיחהערנו,המסעאלותוהה,ברדדלהתבונן,מרחוק,החזיונות
אלבמרחקים,העביםשיטאללהתברגן ;הזההמסעלחלוןמבעדלרהנשקפים
ברדדרלהשארמסביבהחייםגרביכלאלבמורמים,המתרקמיםהיפיםהפלאים
תדירמסייםשהיהכפי !סלה-וגלמודברדדהעולם,ברחבייחידירגלמרה
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ישימון,ערבה,צלמוות,בדידות, :שלושגוריםהיותרהצליליםהיואלהלדבר.
מגילת-החיים,עלהגדולההדרןהסוף,"סלה!" :הצליל-אלהכלואחרישממון,
המנגינה.כלאתהמסייםהאחרוןהצליל

שהוא"השלוח",שלבחרברת·הירבל"ערער"שידרהואארפירניכמהעד
 :הםשלוהאחרוניםהחורזיםהמשורר.שלתיארר·נפשר

 .םל~~גו~סך~ק~קה iJיום
יב;ן reל.יל-דסונבנודף

-לגזןב;ת':גיםגללים
 ...~בזךלאר wעךה pצו
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אתלרבורואהכןהעבים.למסעהמתבונןהבודדלחיים,מחוץהערער
מלט i.שהואבשעה ;לקיומופשראיזהפתרון.איזהלומבקששהואבשעהעצמו
אשרהזאתהבדידותעליותעיקאשרישואולםהגדלו.השממרןמפנינפשרעל

הגדולה.המחרגהבתרןלהסתובבפאתםהואאףיחפרץהערערהחיים.לגבולמחוץ
מבלידרן·השממרן,הרחוקה,הדרןאתלעשרתגדולהתארההואאףיתאבאז

הכלירן.אלהאפסמןבמסע·התהר,לנסוע ;וחזוןפשרמבליתכלית,ולבליראשית
 :מאומההנידובליחשובלבלי

 י~:!קן;במ;ן Q ·~~~ס
 .י~'כ;~~ז~רעןלא
 ,ה~ vלזי ר,?.ז~ל~יו
 .ה~ק~!;!~ א''ים t:tןל~

:p ~rייל~נבק ;ק:zץ~~;כp~יו:ז. 
 :ם~.ו:ייצות ?iוק~זgר iJ!ה

!;!קיצוz:יי.~ה iJ-ם k י;r.ל;!

אלz:יי.~לןה ו~~-~ז:ואם . . . 
 .~ןיכהיוזג~ה ·~~"ם
 !~נ;ריףם!י .ע~~ iJ ,א~
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גוךלי~תל.!ירה•זינה
 .•.א-וי iוזי~ו:ויזהבךק•םאל

הכל- ?אנימה ?אנימי ?השאלותלמהפתרון.אין ?לאן ?מאין
-ןנולדתיעתהזההאם ?מחדשהכלמתחילהאם ?עתהזהישנתיהאםאחת.

שרקטתהנפשהתהר.אלוממהרטסארץ,מגמאדרכן,אתערשהמסע·השממרן
 :שובתתהיא :נכרןיותראויאוש,מתון
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 : י~:ג~ l/!ל~יש:פת-~אןש
 1 י~:ג~זלר;zו;:'כ'הל"א

יס, Qס~ת; JQ~ל~יר bל
i;.l'l!J 1Q פ~םים:i? ;רQ ים

~כאז':ןם~ןאז,':ןם

 1סt-ןהז~לםt-ןהףז,בן

qןח;ןה. ה:~-ןםןרדן

אוןה.ויעת t-,ה yךמ

 : l '"''~בגל~ןיכל•ן.בה
 .•.לל•ן~זrהסלךלה'ז

נפשרמתבטאתשברמפנילדבר,שלהאחרוןזהשידרעלניחרדהתעכבתי

כפרפרארתה.הרודףהשממרןמחמתהרוטטתהנ~סהקודמים,שידירמבכלוזתר

לטבעהגעגועיםאתגםמוצאיםאברזהבשיורלתפשה.האומרתהידמפנייפה-כנף

שלהכבדהיאושאתלזהרתיכףבנדירותן,והגאהבררןלטבערהחרלף.הרחוק

פתרונים,לבקשאידניהמסע.מןלהחלץאידכיההכרהאתלשממרן,המתמכר

מאשרפחותלאזהבשירבבלטתויאושגעגועיםשביןזרהתאבקותלשאול.איד

במקצוער mמיאמןהיהלדברהחיים.הטיפוסיםשלהמציאות,שלהדייקניהתיאור

"זכררנרת","בגויים","בטחנה",שידיראתשיקראמיכלהמציאות.בתיאורזה,

שלהנברניםהצבעיםלמראהיתפעלהריאליים,החייםמןתמונותבארשבהם

ביתתמרנתאתלנרלמסרוהטיבכמהעדבעטר.לתתלדברהשכילאשרהמציאות

העוזרתהבכירהבתםוהמוזגת,המוזג :טפרסירכלעםבכפראשרהיהודיהמרזח

המטומטמיםהפורעים,הכפרייםקהלילדיהם,אתתווההמלמדה"רבי"ידם.על

ביניהםוהמשלימיםרעהרעםאישפתארםהנציםבטלה.ארשעמוםמחמתוהשותים

ופירן-ידמתוןשעמום,מתוןשכרון,מתוןאחיואתאישומנשקיםמניםתיכף,

תארלמעןשבקלה,קלהמתנועהאחהמשרטוטאףדעתהסיחלאכמהרעד 1ונפש

ובבארהבבראהאףאחזרתבמליםלמסוראפשראיחיה.כמרהזאתהתמונהכלאת

אמןבתרדארתה.מתארשחראכפיהמשורר.שלבנוסחןלקראהצריךזן.מתמונה

נידכלזה.לשםהראוייםהמועטיםמןלדבריעקבהיההחייםאתומצלםהוראה

משלימהשחיתהמוצלחתהשוואהאיזומוצאהיהותמידלבטלה,הלןלאקרוכל

התמרנה.את

מתאיםהיהאבלבמרוצה.הזורםשרבבכפלגושוטף.רןהיהלאסגנונו

קירםזראימוחנתקיימהכלדבר-האיש!"הזה"סגנרןהמשורר.שללהלן-רוחו

מןחיתהשפתרשמריו,עלקפוא :אומרהייתירמירשב.שוקטסגנונוהיהממש.
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שלשמבהחתיכה-רמלהמלהכלהעברית.השפהשלהמשובחתהשכבה
הקליםהצליליםמןלא:חבקוק.שלמפרקועמוס,מנבראתאיוב,מספרהתב"ך,

כולואשרסגנוןאבני-גזית,אםכיהראשונים,הנביאיםלספריאשרוהשוטפים
חדשפרקחיתהשלוחדשהיצירהכללמא.דומנרפהטהורואולםמעשה-מקשה.

העברית,המלהארתהלבר.שנוסףהעושרעלושמחיםנהניםהיינוהעברית.נשפה
צליל,באיזהאזננוגניעלמקשקשתשחיתהתוכן,בליכמעטלבן,סתומהשחיתה
מתאזרחתחיתה-תמרנתן,ואתצלמואתלאאבלפשרן,אתידענואמנםאשר
מקודםועצמות,קררםחיים,שללשדתיכףומקבלתלרבדיעקבשלשירובתרך
מלהמקודםלברהיהבערבהאשרה"ערער"לגרף.חיתהעכשיושלהרקחיתה

כךחיה.לתמונההיהלרבדשלבשיריוואולםרש"י,פירושעליהשישתב"כית,
אללשד-חייםבסךאשרכשדרבן,שלהמיוחדהנחהיהכזה 1שלוהעבריתחיתה

 .•תנאי-זכררבברכשלדיםהמתלבטיםזיקבה,מחמתוהמדולדליםהרחוקיםהצלילים
שנותיר,·במבחרימין,בדמיהזה,והשנוןהפיקחהאדםלחיות,חדלוהאו

בתגרתתמידדחוקהיהכמהעדפניו.אתקצתלרלהאירהגורלהתחילאךכאשר
הואספררת-החברך,במקצועחשובהענודהאוזרתעלחלםהואזוהתלאההמחסור
ערלההיהזהתרגוםלעברית.דרסטריבסקישלכתביובתרגוםלענודהתחיל
מתוקן,דבררקלאידומתחתלהוציאאהבלרבדכימקרדית,יצירהלמדרגתברואי
שירמתרגםהיהמוורשהצאתולפניהאחרונהבעתומשוכלל.מהודרגםאלא
ומוסיףערשהשהואהתקרביםאתתדירלימראההיהלרמרבטרב.שלאחדגדול

ממצההואכאילורושםעליערשהזהדברשהיהרזכררבי,בכתב-היהלעשרת
·אותרומכניסלרמרבטרבשלהרוסיתללשונושישהמיוחדהעסיסאתהרףבלי

השירישארידועזמןעב~ראחריכאילוהרושםליהיההעברי.התרגוםלתוך
יספוגאשרהעברי,התרגוםנפניועסיסן,מיצרמשוללררפה·ארבים,חרודהרוסי
תרגומו.היהכךתוכר.אלהכל

ואבילספרותןהאבדהרבהמה :שלנטרןכברמדבראביהאם-ואולם
בפרדבראהוב.ערקברעלוהכאבהצעראתה,בתמאביהצעראתרקהלא
אהבנוהמרותןאוזרתעלחשבמיקצר.לזמןבן,ביניעומדהמרותכידעת.מבלי
מרחוקלברבשקפווהמנוחה,הטיולבשעתהארוכות,שיחותינוובמשךהחיים,את

בתרךבפרליסיה.אשרהיערותושלרותצפרריםשירתמלאיכצהרי-יוםהחיים
למשחקליצירה,לחלום,פינת-שקטוברדדה,שקטהפינהעלחלמנוהגדולהשממרן
קררי-זהבה.עםהנפש
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פרונש.ש.

א.

 1- א''.'אם .יו:ז~~ iJ •..ז.רז:יי י~~ ,ך~;ך

כהןאםכהאם ? ה~י~-אכ;f? jג)וגאי

 די(;!ל fאג:'יי /o ~?ז:ני, zv'למיתסד
 "!ךריד iJז.רר 1 ~-רי !lב ,ין:ז~~:;ניהידי

מררנהמהבחלרמר.ראהאשרמרתרעלוכרתשניםלפניפררגסיפרכן

אחרילהלןהבאותבשררותהטבועההאירוניההיאמרהרמהבדבריו,הסרקזםהוא

שנאמרההספדעלךל,שנערכההכבודהההלריהעלמספרכשהואשהנאגר,אלד

הקלההיתולהואמרמהרחמים".מלא"אלתפילתאתששרהחזןעלקברן,על

והתייפחו,סינררןלתוךחטמיהןאתמעשהבשעתשתקעוהיהדויותשתיעל

כלאתאפם.נחירילתוךאצבעותיהםאתשתחברהקטנים,הנעריםשנירעל

ידועמיהזרים.שללצרמרנירתלעגמתוךבשרירן·ררח,מתארהואהזאתהתמרנה

 1לןרכלךהירידנגמרוחסל-התפלה,הזמרהנגמרהזזט,אותי?".הביןמי ?אותי

אלאיציררתין,חייו,עלעצמו,עלהמשוררמלגלגשבהזן,שירהרקרלא

לחרוזיו,לעצמן,הלעגההיתול,מרחףבשפת-אידיתשנכתבושיריוכלעלכמעט

הואדברי·הבאי.כ1כובעיניוהןבאיריתיצירותיוכלכמעטהאירית.לבת-שיותר

בבעלמטעם",ר"ברבהדתיברבחיצי-מהתלותשולחהואחדרדין.ופולטעוקץ

המים,שואבצ'ררtזק,מרטיעבר'פיצי'רבד'ציאיבר'ובגביר-העיירה,הטקסא

לקבלכדימשיח,לביאתמחכהרהראהכהןאהרןמזרעשהראהחייט,רביענקיל

ספרגרתהמהתלרתאולםלרעג,המשוררלו.המגיעיםרהמעשררתהתררמרתאת

בכדיצוחקהראכךלנכרת".שלאבכדישר,"אני :אחרבמקרםאומרהראדמעות.

לשרור.שלא

-לבת-שיותרכולולהתמכרנכסףכשהואלשורך,חפץשפרוגבשעהכי

מידדואהבמקוררפררגאתשקרואמית.יסיוהבשפהאחרת,בשפהשרהדא

כרבד·ישהרוסיתבשירתורהאידישאירת.הרוסיותיצירותיוביןהגדולההבדלאת

פררגהיההרוסיתבשפהוהתלהבות.עמוקרגש·אמתפירטי,מצב·ררחראש,
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עללואכרלר.היהודיהעםעברתעלכנודראתעוררהוא"ישראל,',שלהמשורר
שלולאאל.שרישלהאמתימשוררובכלל,היה,הואיהודים.שלסבלותיהם

 לz.iזולאהיהודיהשדהשל 1רזמההשלולאעםהשלישראל.ניב
לומרבדעתיאיןהיהודית.המשפחהשלולאהיהודית.המולדתשלהיהודי.הרחוב

בקיאותניכרתשבאיריתשידירבכללהפך.היהודים.לחיימחוץעמדפררגכיבזה,
ההיאבקותאתבה.אשרכלעםהיהודיתהדגיירהשלהחייםפיגרתבכלגדולה
"פרנסות"המלשינות,סטירות-הלחי.בבית-המדרש.המחלוקתאתל,,עליות",מסביב

נעלי-החליצה,בתפלה.וספרדאשכנזנוסחילרגלהפירוד ,,,רדחה,,היהודים,
והגורביםהטלאיםכלבקיצור,-הארעיים.ופגותיהעםהסרכהההבדלות.אבוקות

אתהחיהמלפנים,המושבתחוםבתרךיהודיתעיירהשלהשרביםהנירוניםרגם
פיליטרןרקלברברתךהואהריזה.כלעללכתובבאשהואבשעהואולםהיא.חייה
הדרתבכלוניצבלפנינומתרומםפררגאבלרלעתרנה.לעתהבאהיצירהיומי,
עלשרשחראבשעהעיניו.לפניכולוהעםאתרואהשחראבשעהרקשלוהגאון
הערבעל :בקצרה-העבריםארץעלהיהודי.חמלךעלהמשיח.עלהנביא.
בשפהזרה.בשפהרקלכתובלוהיהבקלאלהעביניםעלואולםוהנהדר.הגדול

הרוסית.בשפה-והדמיוןרוח-הפירטאתשעוררה
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1.j הואבמקרה.רקהיהשזהמספרים.-ןאידיתלכתובפררגהתחילכיצד
מצערסכרםלולהלוותעב.דשברה,,וראסחאד",עתןרשלהמר"לאלאחתפעםפנה
באמרן,ניירגלירןלוהושיטמטבעו.קמצןשהיההמר"ל.משכורתו.חשבוןעל

הקבלהאתלכתובהאורשאיכיהוסיף.חראהסברם.עלקבלההגלידןעלשיכתוב
כחפצוברוסית,חרוזיםלכתובהפעםרצהלאכעסומרובפררגבחרוזים.גםהזאת
אזגאט,איזעדרת(,,מייןבאיריתבחרוזיםהקבלהנוסחאתכתבולכןהמר"ל.של
ליאלקים-במזומן"ררבעל 9בעקרמעזאידהאב,,וראסחאד,',רעדאקציעפרן

כתיבתוהיתהכךהבהבמזומנים).רובלתשעהקבלתיה"וואסחאדממערכתכילע.ד
פריאלאהפירטית.וההתפעלותהדמיוןילידתלאבאירית.פררגשלהראשונה
שידירכלעלטבועהזאתוהרגזניתהראשונההכתיבהשלחותמהוכעס.התרגזות
אתלקחלאאזשלהיחרדיההררינשמתו.שלהנכרךהביטויהיהלאבהןבאירית.

הסביבה,גםכיזה,מושגשלהפשוטבמרבןהיהודיהרחובעםיחדחילאהואלבר.
התחוםמןתלושותהידוגדל,נולדשבההסביבהרגםבפטרבררג.חיהיהשבה

המושכרתאחתקרט,ברבררביחוסרן,בחבליהודיכפרהיהמולדתומקרםהיהודי.
כמרבן.חיתה,הזאתהכפריתהסביבההראשון.ניקרלאינימישנוסדרהיהודיות

פררגהיהכךמשרםהמושב.שבתחוםהיהודיתהעיירהמטפרספרסהתו'קוחרקה
לעלהתרפקאהבהואהעבר.צלליעםהתבודדכאשררקהיהודיתנפשרעם
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הואהעבר.ערפלימביןמרחוק,לושנשקפהישראלכנסתשלהדמותעלהתנ"ן,
החוזיםהמשורריםמכינוריאליושנישארהרחוקיםלצליליםארזןלהטותאהב

שפהלוחיתהנחרצהמראות-העברעםזרלהתיחדרתזן,ולהתבודדותהקדמונים.
הרוסית.בשפהב.חדאזועתירת-גוונים.רבת-ביטוייםיותר,ועשירהפירטיתאחרת,

" 
אינומיהעם.בגורלהשתתפותואתרואיםאברבאיריתבשיריוגםאמנם,

מתרמילוהמוציאהזקן,המסכןאתמת.ארשהואבשעההעגומים,דבריואתזוכר
יגוןאיזההרחוקה.דרכובמשךזריםבבתישקבלהשוברתפרוסות-הלחםאת

 :קריאתומלאהכבדרצעועמוק
--4\1:'-:! 

i'li} ד~~כחום~לךצרךי,~וי. 
 1ךם Q~ף 9 כ;: Q ?97 ~~לה 9ם~י

 .ז~םז ;ך~פ,Eל f'יוך;ת, 1'?7~ג;ןi.קבע
ייי-~ם." 1i2 ~ :\1 1\:לן. 9iiQלס~ה ך~~

בשבילוגשמיםטלליםעלמתפללהיהודישהעםזה,עלתלונתוהיאמרה
העוברתערמתאתרואהשהואבשעהכאבררבלאכול.לחםלואידובעצמואחרים

ירוקותגדלות,האלוהערבותהיושבהםבימיםנזכרחראבבית-הכנסת.החבוטה·
תיכףנזכרהואבאבק.וממועברתחבוטותהןרעתההנחל,שפתעלררעננרת

 1רעתהוגדל,צמחרענן,היהלפנים !עמןגורלהואכן :באנלוגיה

~ךבותשר;~ן~ל ,יס.~ק.i~א 9Q ~בל
-זםE.פעיטותגכיי 1נ r'1;ול;לין:;כי~ןם, 7i'1ק
ר~בות. ה~~~ז ·ל v ~ vר~ה~ר

j ם~דף 9עהi ןברת-ל~Q ב'l טלת!" 

העם.שברעלהד-אנקההואוחרוזחרוזכלהעם.צררתעלמצרפררגאכן
סבא,ישראלהאציל,"ישראל"נהפךשלו.ואידיתבשירה :פלאזהראהאבל

 .להמעיטמשתדלאיברכמרבן,המשורר,בכרונה.שלאכמעטמסכן.ל"ישראליק"
והיאהכואבהעםזמרתלפנינומופיעההרוסיבחרוזהוא.כהאבלעמן,זמרתאת

בשירי .יותרולאבהרעלועצובהרקהיאהאיריבחרוזואילולמאהדרמטית
מתוןזה,ולערמתהלבנון,הרעלהארזיםהמולתאתאזננותקלוטברוסיתפררג

עלבהחבטןהערבותקולעברת-נכאים,קולרקאלינומגיעשבאיריתהשירים
הכפותהמלךבן-שם 1"ישראליק"-וכאן"ישראל"-שםבית-הכנסת.רצפת

בשיריםהרשענרבקה.מעירהאומללהקבצן-האיריתבחרוזי-וכאןוהגרלה,
רקמהם.כאחדרהראהאחריםהעמיםביןהיחרדיהעםניצבפררגשלהרוסים
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שישבזרחומיוחדת,לריח-חןעלירישיתערדהזהרהאסרןלן,קרהגורלאסרן
דרריהרדראבה,רצוצהומרתבגוברתופיעהאירייםבשיריםרארלםהשוקעת.לשמש

הדד.אויןלהתראואיןאשדרסחרפה,

"' 

,,, 

הנצחילברדוכלל,בתרדהיחרדי,לעםמוקדשתפררגשלהרוסיתשיותר
אשר-שלן,האלגירתבאחתארמרחרא-בעדי,"התפללבמדחקי·ערלם.התרעה
אשרהת,פלל,האומלל.עמישלפניומעלאחת,רקרלואחת.דמעהלמחרתאוכל
ואשר".עלהמרשמהבמקלעת-הקוציםאחדעלה-דפנהאףלקלועארכל

מסביב!השממרןדבמההאומלל!עמיהוי,הם,לךהגיגי,הגירנרתי,"כל
 ....: 1כמיםהשאגהניתכהלר !באריוהזעקהפרצהלרובעתה."צחיחדקכישימון

הימיםראלההסעד,יזעףלאהכרכב,יחללא ;רחרוחארפלבםהלילות,אלההה,
הריהזעומים,חייואלההן-מבהיקה.תכלתבלירועמים,צלליםבליהכהים,

העלוב!"עמי

התב''ך.דפימעלהמשודדשלנפשרלחרךנשפכוהקורמיםהחוזיםהגיגי
תרעהחראזדים.פתחיעללחםמבקשלפניםהאצילהעםבחררזיר.מפעפעוהצעד
אףמס,ביב.רהאפרדהגורלהשממרןתכלת".רכלירעםבליכרכב,בליסער,"בלי
מדרבהלביתפלץלאאףמחמת-דוח,האגרוףיתקמץלאאףהבכי,יתפרץלא

לחופש."כלירכו

 :המשודדקרוארתמדרריםורגזשבע
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- ? ם~~ריב~.א.דינ;ן, 1םל~ךגי
- ?םבכ;ךל iJגבך~)וכן;גה ך;ס~~~י
 .ם~ oע,ב;דתוiבח.לם q~ק ·~

i:c םf ו:;וךב~םםב;ןם,א~ר~i] צq ן"ך

וראההמשודרונמשכת.הולכתהעבדותועגומה.קשההיאשהמציאותאלא
רחלרמרתיר,תקורתירכלאתקבראללהשליךעלירכימדגיש,הואבבדידרתר.עצמו
מזדעזעשהואישאזהקברן".המשרדד 11בשםלעצמוקרואחראפעמיםכמה

מאת.סליחהאזמבקשהוא-ןשידיהםעגומיםמדייותר:,אוליושואלפתאום
אניימיותרארלי :עצמואתשואלשחראויששיד-שמחרת.עודלרשדשלאעלעמן,
מדרבאבןהפךכברלבכראשדהזקן,הברורניצבעיניולפני-ןיחדכברדיעם

הכינור'?."לצליליערדלהקשיבחראמסרגלהאםמכארביר.
זהזקןעמישלחיסוריםתהומותמרלואכביצעדיעםאנינלעגלאהאם 11

ראםפזמונים.לצלילימהקשיבזקנתיכבד 1רלךהלאהגש :אליקוראחראהן
חירםוו",ראנחרתימעולםיסודיכלהלזבשירךספוגיםהדילשיך,
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כזאתשידה :קוראהוא-"לא,זו.דרישהלמלאחסד-אוניםהמשודד

לגעותשלאבכדיזמידרתיאנעיםבלבבי,הדמעותבהדתחדק !ממנינשגבה

הגדולים,המכאוביםכלאתלהפיקשידתיתוכל"לא ;אחדובמקרםהמרה".בנכיה

סעדה".בדוחהמדודהלכבזתהאחתהדמעהתוכלשלאכמר

-שידהרכלעצורה,דמעה-חרוזכלבבני.לגעותשלאבכדילש,רי

נשקפתיצירותיומכלהלירית.כשיותרפדרגזהרהמתפרצת.האנחהעלהבלגה

היוצאתהגדולה,האדומה,השמש ;חיסוריםצעיףמתרדהשיר :הזאתהדמות

 ;מאתגרדחוקהעומדלמי-שהואמוקדשיםצליליוכלהרחב.ים-הדמעותמתון

לאזנינו.גםהאלההצליליםהגיעוההואהשומעאלבדדכםאכן,סבא.לישראל

לספוגמסוגליםאברועוזםמתקםכלאתאבלנעימותם,אתשבענועופםבדדן
"ישראל",-ףגדרלבעל-היסרדיםשלמקומועלמתייצביםשאברבשעהדקלתוכנן

רדראבים,נעניםבודדים,יהודיםלהיותפרסקיםשאנובשעהמכוונים.הםאליואשד

רעבות.דב-סבלאחהסרבללציבוראברמתאחדיםאלאיחידים,ודאגותצדותעם

ב.

הכירהואהכלל.אלולאהיחידיםאליותרמזבדפררגהיהבאיריתבכתבו

אתהואואיתרמהם.וחרקהיהעצמוהואכיאםהעיירה,אתהיהודים,אתהיטב

תיארולמשל.רשלרם·עליכם,אששלוםפרץ,שלמראיתםהיאשרנההעיירה
ס

מרבדמנדלישאצללזהפרטיך,בכללאכיאםדרמה,אצלוהיהודיתהעיירה

ספרים.

מןהסופדיםאצלשכיחשהואמההעיירה,שלה"פזאזיה"פדזגאצלאיד

אתלאמתארהואאידוהן.פירטשלעטורתלהקרשוהואאיןהאחרונה.התקופה

ש·בעיידה,בין-ערבייםשעותאתלא ;החביבהשלוותםעםהנעימיםהשבתותימי

פדרגאצלחסדהשם.הנרקמתהצנועההאהבהאתלא 1שלהןההזיהחלומותעם

המחלוקתבלוריתתיכףדואההואהשבתיוםאתהעיירה.חיישלהאידיליה

ימות•החןלמבעדכללדואהאינןהמועדיםאת 1עליה" nבשלשבבית•המןןש

שאמדברכפיפדרג, :הזבדסיבתאתלהביןנקלהיהודי.העולםעלקדרותהמטילים

לתרדקלטחראברוסיה.יהודיתבמושבהאםכיבעיירה,לאוגדלנולדקודם,

הקמהרעםהיעדעםיחדגדלהואהטבע.שלאנותתמונותילדותובימינשמתו

בשדרת-האח~הטבעמחמדיכלאתלגלותאיפרא,יבדל,לאהואהשדות.שעל

בדרדרדניםלסרפדיםשימשזה(ושדה-אחוהעיירהשלבית-המרחץשאחודי

פיעלאובייקטיבית,ראיהפדרגדאההעיירהאתטבע).שידישלמקרן-השראה

שבפטרברדג.היהודיםלעתוניםהפרובינציהמןמגיעהשחיתההדפרדטז'ה

0 
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בוגראדםשליחסהואהעיירה,אלהיהודי,התחוםאלפררגשליחסר
הבתים,הטפרסים,אוהב.שלב.עיניםהזאתהעיירהאתראהאששלרםומיושב.

בנהרהצפרדעיםאפילואחת.להרמוניהיחדמתלכדיםהמראותכלנוסח-החיים,
העיירה,יהודישללתפילתםמצטרפותכאילומעריב", 11תפילתלעתהמקרקחת

 ,"להק 1/האלאלעצמה,כשהיאהעיירהלא-לכלקודםמופיעפררגאצלואולם
בחברה-הגבאיהחייט,המלרה-ברבית,החוכר,החזן,הרב,היהודים:שלעדהה

האדומים,השמיםרומנטיות.צעיףמתוךביעירההבערהאתגםוראהשאקדישא.
אתומשכלליםהמשלימיםמראותהםאלההכנסיה,ביתשלהחרדהפעמוןצלצול
מידמתעורריםהיופררגאצלואולםשרטוטיה.כלאתהמתאריםהעיירה,צררת

המרקד,עלשעלהבית-המרחץנשרפים, :האסרןשלההכרהרגשותהבערהלמראה
הקהלה"קהל".-ושרבהשמים.נפתתחתרכסתרתרבדיםרילדיםנשים
ב.מצוקה.נמצא

הואה"קהל".שלבמציאותוזרהכרהתכרפרתלפעמיםמתבטאתפררגאצל
העיירהשלהטפרסיים(השמותהרשענר'בקה" 11בארב"שמרנה'בקה"ורקםאיבר

ה"קהל".עלהמחשבהריסררי-אהבה.ספררי-אהבהרפראימרת,אידיליותביצירותיו)
הרוסייםשבשיריונמרהכל.עלמאפילההכל,עלמטלילההיהודי,צבירהעל

וראהחראכן ;העיקריהטוןרהרא-הראהמעונה,"ישראל"שלהמרשגרקביכר
ילדישלהסגולהמןומורםבעלההואקהל". 11האתרקשבאיריתבשיריוראשונה
סרב~אתלצודארהביבין,שלהנופשיםבמימיהםלשוטאניות-ניירלשלחהגלות
הרחב,השדהמןבאהואהנאלחות.שבפינרתהעכבישקררירקמתמתוךהשמש

בערי-התחום.האשפהגלישלהיופיאתתופסראינוהבררנות,השומרתמן
המשורר,לרוחלגמריזרותרפה"י,בשה"יהמתפרנסתהנידחת,בעיירההאידיליות

משלהם.לחמםאתאוכליםשאנשיםבמקרםשגדל

רבהמצארהנביאים,עלבשירוהעבר.שלבגלי-הנהרהתמידטובלבהירתר
פררגהיהלאשנים,אלפימלפניהגדוליםהחוזיםשלבמחיצתםבעיני-ררחר

בשעהבההקטנה,בעיירההאידיליהשלהחירורמזיווהליהנותעיקרכלמסרגל
המרה,הגלותהגלות,בהשישבשעהבהוהזדקפות.חופשחיי :העיקרבהשחסר

משינמרבעינייהיאהקטנההעיירהשלהאידיליהכלהמשפילה.המנוולת,
כשהפיננהזריםשולחןעלומגדנותיין 1לכותונתפשוטבדחתיכתבליוקטיפה
 1העמדזtאריףליינרארנדפראסטעזביסעלזtאהדס~מעטמיט("זיידבבית"ריקה

 . cשיסעל"פרסטעזtדעריהיםאידארזפרעמ.דועראידלעק~ךמיט rייי
בנין :ופגמיהצרותיהעםנולההגלותיתשמרנה'בקה" 11אתרואההוא

קרץונמצאחולהבשבילשנשחטה"ערף" 1שקעהתקרתואשרה"תלמרד-תררה",
נמצאהשטן,ומעשהבפסח,ה"סדר"סעודתלכברדשנתבשלהמרק ;בקורקבנו
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חריףששכלםהיהודים,התינוקות 1פיטרמרשניטלהאתרוג ;בקערהשעררה

זקניםשלהםגםעליכם,לאשלהם,ה"מיחרשים"עםוהתחלואיםזקנים,כשלדשנרן

הנשר)(מסה"טקסא"שלהחוכרתלאותיו,עםלצבא)(הגיוסה"פריזירו" 1ותשושים

עםיחדובתפסנורעוד.וערהב"קהל"לכברדהשואפיםהחייטיםבצער.שאיפתעם

זהגלותישכשממוןהמזוהמתהדלותכלאתהזאת.ה"שלרמיאליות"כלאתהמשורר

תפילתו.אתאתריחדקוראיםאבר

הו.דנוןאטכrזו;יים,~להוי.

 1נzt.ודז,ב~ר~ןהזךין i~ת

~שות.ו;י~:פלת~ונב.ז,בןירות

'שות. Qו~ד~ית z?~ iז~חולי

~זיזא,~א iק~יןו;י~לזטיגים

 , cםוב«ךהףךיקל~ין- »ר~~«ו;ו

 ,ב~ p:ל fו;י ,»ר;,« u~חולי

~יזה". if!S יל~;: nזפי:;;ן uז,ב!יiי
מף~~ה.~ית Q ם?:זpס J;ז,בקוןק

~~ t קלשרf f"W ןז~ה:~הבד
ז;נאףם,~ין f1ככחו;ו~ןע.

 , c«ז;וח•ם J!ו;י~רות .א,י~-א~י~~

.ד i-'i1!ilז,ב~רוט;ק;לים.

 ."ו;ז~ J!ן~לל.~יםןים, vtז,ב

~י·סי-~;אות.-ן;רןסלף

 " 1את tס ת,,, iJו;ין~ןה

להסיחלדנתנהשלאבירתך,האיומהכמאדהעיניולנגדניצבההגלותרק

היהוד.יההרריכלפיפונהשהיהבעתממנה,רגעאףדעתו

0 

שלרם-עליכם.שלמ"תכריאלבקה"לגמרישרנהפררגשל"שמרנה'בקה"

"נתריאל'בקה"יהודיהעיירה.אנשישלתרהדיהעלההדגשהאיןהאחרונהבזר

כדישרנותוהמצאותתחבולותממציאיםאצים,רצים,לפרנסתם,ודואגיםטורחים

זןעי~רהמיליונים.לצברולהתעשר,אלאבלבהלהתפרנסרקולאלהתפרנס,

מנחם-מבדיל,-האפייניהמובהק,הכתריאליהטפרסאתמוציאהשלרם-עליכםשל

ומשפחתו.הואובמצוק,נרעבבינתייםרהנימקמיליוניםאחריהפוגהבליהרודףזה

בהבולטיםםירדיהיההחייםאין :בכתריאלבקהביזתושאפיינימהאבל
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בעלעםמטעם,והרבהרוחניהרבעםיח,דרמלזכדמאוחד"קהל"איןבעיקר.
כתדיאלבקהיהודיראביזדייהר."כלי-קודש"ושמשים,גבאיםאין ;והבלןהטקסא

מירח,ךעולםהואמהםאחדכלעצמו.בשבילואחדאחדכלהטורדיםאנשיםהם
מהלבר;אתשםהמםאישאידהיהודיהכללרלעניניעצמו,בפניופיקחחכם
עסקניה,עםיח,דואחוזהשלמהיהודיתקהלההיאפדרג.של 11בקה 1שמרנה 11כןשאיד
לביאתיןם•יןםתקרותיהרעםיח,דוהקבצניםהגבאיםעםשלה, nה"מןסדיםעם

וצנועתמיםיהודיהכתדיאלבקי,ירזפילכד'איננוהזאתהקהלהשלהרבמשיח.
האוסר,קפדן,דבאלאדעלמא,בהוויותמתערבואינוהתודהעלימיוכלהיושב

כולם-רגונה-המסים,רהחרכד,והרב-מטעם,לתרדה.סייגיםהעושהה"מטדיף",
ה"קהל".שלטפרסיםהם

 !בגלות-ר"דלפרני"מסכןוסחוף,דווירבדנה,כפרףהואהזההקהלרכל
חבוטות.עוברתשלערימההואהקהלכל
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ימיבראשיתלנרשקםהטפרסי,הלאומיהמשודדפדרגהיהזרמבחינה '
לגלות.מחוץאללמרחביה,לחופש,קוראלחיים,משרועשלווחורזחרוזכלהתחיה.

העבדבעולםתדירמרחפתהיאהגלות.שלהגדולההשוללתהיאבת-שידתו
הדודותלחשנשמעכנפיהמשקומתוךהתנ"ך,ספרדישלהאפקיםביןהנשגב,

בלי"לפנינומגוללהיהפדרגבעבורו.המלחמהואתהחופשאתידעואשדההם,
תרמילעלבאצבעמראההיהלפרשהפרשהרבידלנר,אשדהיוחסיןמגילתאתהדף

לפיזהאין !הלאהאותרזורק :להגידרצהכאילוגבנו,עלהתלויההקבצנות
 !כברדך

פניאתרומנטיבצעיףלרגעאףלכסרתנתןלאאשדהמשוררזההיה
אותנווקראיהודיםשלמשדרת-בדנהאלינובאהוא"גלות".המכונההמפלצת

 .החפשיהמרחבאל

כנפי'"איכן :בענררתנרתרפדרגשואלהספרדיםםיובעהמשידירבאחד
מצחועללילאעמי'דמעותלנגבלילא-ןפארפרחיפרחי'איכםןבשדכנפי

לקראתרבבותנשאררגםהרימושלוהשידהכנפיכיפילל,לאוהוא " ...זדלשדרג
חופש".חיי

 !!ן
~;\\; 
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זבשרנוביץשמואל

'מלחמת-העולםלפניהמחודשת,"הצפירה"במערכתיחדשעבדנוהימיםמן

רעםלברירת,ורצויחביבאדםהיההואעוכר.חיןאתוידעתיחכותיוהראשונה,

החביבים", 11האנשים :כךכלמצריהדבראידכרגילמרץ.רובוחורץזריזזה

עצלותלמיןיותרנוטיםפנים,להםמסביריםוהבריותהכלבעיניחןהמוצאים

מסביבםתמידרואיםשהםזהמתוךכיומרץ.זמןובזבוזהתפנקותלמיןחביבה.

לטורחלהםואידלהםומזומןמרנןשהבללחשובמתרגליםהריהםמסבירות,פנים

קלרת·דעתבאותהסבר-הפניםואתהחייםאתמקבליםהםלעתידם.ולדאוגהרבה

כלומר,-יזרע,זמןכעבורהאורה.ימיאתהפרפריםשמקבליםכמררקלרת·רוח

אוירהמיןרקהיווהחביבותהחמימותשכלהכרה,לידיבאיםהם-זמן,לאחר

עולמית.נמשכתשאינהאביבית,

שוקדוחרוץ,עובדאישהיהחראאלה.מתפנקיםמסוגהיהלאטשרנוביץש.

שלזראוירהוחביב.אהודהיותולמרותציבור,ובעבודותהואבעבודתוומתמיד

סחרחורת-ראש.לרהביאהלאדעתו,עלאותוהעבירהלאהכלמצדפניםסבר

יאכזבושלאהצבור,עלהמקובליםהאנשיםעלדרקאהרובצתהאחריותאתידעהוא

מידת·הגדולה,האופטימיותגםלונאהלעבודההמסירותומתוךהצבור.את

ביותר.החמורותהמצוקהבשעותאפילולושעמדההבטחון

בינינוהיהלארבוזמןדרכינו,בתפודוהראשונההמלחמהפרוץעם

היובפרלין.נשארתיואנילרוסיה,מושכרמקוםאתהעתיקהואחילרף·מכתבים.

סבלעקבותהשאירובפוליןהגרמניהכיבושימיהאלו.המדינותבשתיקשיםימים

לאערדהשניםאותןשלריסרריםעוניעמל,פרשיותהרבההיהודים.בתחוםרב

אחריכמארםנחשבותאינןכןעלכינספר,יבוארלאשכברסבור,ואניבכתבן,

המהפכות,ובאוקראינה:ברוסיהאחינועלהכוסעברההשניםבאותןהנאצית.השואה

התהפוכותאותןמכלהצבאית.הברלשביותוימיוהפועותהטבחהאזרחים,מלחמרת

המלחמה,שלפנינימיםכמרכמאז,ומחייואופטימירענן,אמיץ-לב,טשרנוביץיצא

עשירהיהכברותמורות.חליפותעליושעברוידענו,אךהמבול.שלפניבימיםכמר

סחורות,איזושלאנימפררטעוסקמובהקים,סוחריםעםסוחרהיהוכברמופלג,

189 



~ 1 
 ,~\י~

,! ·i ~ i 

:~ 1 

1 ~ 1 

1 ~ 1 

1 ~ 

חזררהארהגלגל,עליונהפךאלהכלואחריטיבן.מהידעלאבעצמוחראאשולי
להתגלגלהבולשביקיםשלטוןבימימוכרח,והיהשלן,העתרגאיםולדרכןלעטר

תרךוקשה,אורכהדרךלארץ-ישראל,רמשםפרלין.לגנרלרמשםלקירבממוסקבה
עלהאיששמרהאלההגלגוליםכלולמרותותלאות.מחסורותרןבפשרתסבבת
הבדיחה,רעלוהעממי,החסידי"הניגוד"רעלהקלה,הרוחרעללבר,טרברעלחירכר

החביבות.רעלמידועים,אגשיםשלחברהבתרךהצהלהעל
ומלבלבצומחשהיההשלמים,היהודיםגזעמארחונפלא.אדםזההיהאכן,

בית-המדרשחובשיומשכילים,רבביםגזעשעברה.המאהבסוףשלגרהיהודיבתחום
ימי-החופששלרארר-השחראותםהפרההלאומיותטלאשרההשכלה,רוחואבמני

תמימיםמאמינים,יהודיםהיואלהעליהם.מלהגיהפסקלא,ובאיםהמשמשים
כמרשפתותיהםאתומדרבנתבלבםהרמהחיתההעתידזמרתאשרלב,רטובי
הטוב.היין

בעתרגרתהחלוציםמןעברי,עתרגאיעברותשחיתהבעבודתן,גםהבדתיר
שרבכירחוקות,לפעמיםנפגשיםהייברהאחדרברתחייונשברתהמרדדבית.העברית

השתתפנואבלבארץ-ישראל,הצברדיתעבודתואחריעקבתילאדרכינו.נפרדו
מכתביואתמפרסםהיהשברב"המרמנט",בוורשה,באיריתאחדבעיתוןיחדשרב

רבדבקרתבהתלהבותלארץ,גורלהבאהבהכותבשהיההמכתביםמארץ-ישראל,
לזכרוןלינשאהר nב"הצפירהעברדתומימיואולםוותיק,צירןחובבשל

העתרנים,בגלשקרעעבודתו,שולחןלידיושבכשהואהמערכת,בחדרדמותועולם
מאמריואתהכלל.מןיוצאתכשקוברתמפליאה,במהירותומתרגםמצטטושרם,

מן"הצפירה"קראויכלברואיזוכריםשלדהנלבביםהפיליטרנייםראתהראשיים
טמפומתוךאחת","במשיכהכתרניםורבפיועלרגש,ספוגיאלההידההם.הימים
הצעיריםאצלאפילוחירם.אידזר.בצרהרלכתובהיוםחדלוהדוח.להטמתוךסוער,

צביעותציניות,מלאהעולם :טהלהתקופהאשמתזרחיאוליזה.עתרנאיטמפרמנט
העבריתהידמית.העתרנרתביבוזדיעםשחד,עםאז,ראילרהגורל.התרםאידובה.

היהכבירים,לשינוייםהגדולההצפיהעםברדסיה,השחרורשחרעםררא~ידית,
חדשה.התגלותלפניחדר-אשפים,לפניהעומדכילדהפרבליציסטןהעתרנאי
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הבשורהכשהגיהע , 1929שבשנתבקונגרסההיאהשעהאתאניוזרנו

שהאישלי,נדמההזמןכלאבלהערכה.ודבריהספדדבריהידמרתו.עלהמרה
מותרחארישתיכףמפניאולימלאה.להערכהזכהלאכהלכה,בספרלאהזה

עלהראשונהההתקפהדכאהרצפת,בחברוןבירושלים,המהומותהתחוללו
אזליארפספילד.שלהראשוןהלבן""הספדעםאז,האנגליתהממשלהמצדמפעלנו

נלחמולאמתנגדים,לרהידלאהכל,עלומקובלחביבהאיששהיהזה.משרםדרקא
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להביערמכבזירמחנכיולקהלנחיצותחיתהלאזהרמשרםדעותיי·רנגדנגדר

-כךלומראפשראם-להפגיןהאהבה,אתלהבליטאלין,רגשותיהםאתבמיוחד

יזערהיהזהשטרנרביץ"."שמראלששמההזאתהיפההאישיותאלההרקדהאת

שדווקאאפשר,הדיבור.אתולהאריךלשרבהצורךמןאידולכןומקובל.ומוסכם

הציבור,אתהמרגיזיםרלהיפן,עיקרכלראהרדיםחביביםשאינםהאנשים

לאחרחזרניםהםהם,-עצמם.אתמשניאיםגםרלפעמיםומקנטרים.לוחמים

חברדבאזהכייתכן.ומפרוטים.רביםרתיארריםוהערכהשבחלדברימרתם

הסתלקרתם.מחמתלרווחהרוחהשראפיםאלהכלמצדגמרל-תרדה

מעטרת(הןהער~הלשםלאהאלוהמעטרתהשררותאתלהקדישורצהאני

ימירכלששבעערבן,עתרנאיחבר,לזכרציודלשםאםכיזה).בשבילמדיירתר

המתמסדיהרדיתרפש-עטככלקשה.חייםמלחמתימירכלשנלחםרטרדרת.תלארת

מאיריםתמיד.מסביריםפנירהירזהרעםהעברית,והספרותהציוניהצבורלעבודת

הנבחריםמגדוד-החייליםאחדהיההרארהארפטימירת.הבטחרןבאורמאיריםתמיה

האדישותמצודתעלהסתערואשרהעברי.העםשלהתקומהמערכתמערכתנו.של

הלרם.עדהגענרנזכרתםההם.בימים nרההתנכררהשאננותוההתבוללות.
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f, 
i! 

שברהאנגלים,אצלהלורדים"בית 11לבדרמהכזה,מרסדלנרהיהאילר
רבבסירןבעליאךשיםגםאלאיחש·אברת.;בזברתאציליםבנירקלאיושבים
וכלכלה,במשקהממלכה.בהגנתמדינית,אדמיניסטרציהשלשרביםבשטחים

המקוםאתברתרפסייןשטרב,פה.י·היה-סוציאלית,רבעברדהבמשפטים
מפראותממשפחהנצרבישראל,האציליםמגזעגםהיההראניבירתו.המנדנד

במשךשלנר.הצבררייםהחייםשלהשרביםבשטחיםבסירןבעלאישוגםומיוחסת,
התחילהעבודתוהציונית.המדיניותבשדהעבדדעתו,עלעמדרלמןחייי·ימיכל

הפועלהרעדשלהנשיאותחברהיההראשון.בקונגרסערדהרצלשלבמחיצתו
החנוןהכלכלה,בתחוםפעילהיהחראהאנסקוטיבה.חברגםהיהיזרעזמןובמשך

היהודיתהקהלהוורשה,בקהלתהעצמאיהיחרדיהשלטוןבראשעמדוחראוהתרבות,

הפרלמנטרייםבחייםגםרבבסירןלררכשהרא . 1939שלפניבאירופהבירתוהגדולה

האלה,השטחיםובכלהפולני.בית·הננחריםשלפעליםרבחברבהיותוהכלליים

אשכולותבעלאישמיןהרגיל,הטיפוסמןעסקןרקהיהלאעוסק,היהשבהם
כלכלןגםזה,וגםזהגםלהיותמסרגלהיהוהוארב-צדדיות,ידיעותלושיש
יושב-ראשרגםזרה,אומהשלהפרלמנטרייםבחייםמעורהגםקהלה,נשיארגם
איזה•תפקידעצמןעלקיבלכשהןאפרבשטיין, !לאבמדינתן, n"קךן•היסןןשל

אלא ;בזהגם" 11העוסקומושלם,דילטנטלאזה,בתפקיד"חובב"היהלאשהוא,
והיזמההמוץברחבכלבווהשתקעכולן,אתתפסלענין,ודוברואשרנכנסחרא

נתרענן,לשד-עלומים,נמלאכאילוחדש,רגררןצבעזהענין'קיבלרתיכףבן.שיש
ועסיסי.חיונינעשה

"בקררבית-החדליםלעניןפרבשטייןה.י·נכנספתאוםכאשרזכררני,
אתמלשאוללהתאפקיכולתירלאהקרושבעיראזישבתיבירושלים.חולים"
זהרלמדסדלדמהבחדץ·לארץ,הגדדלרתמפערלרתירשהכרתייהזה,הנלבבהעסקן

מקרםבהדאיןמאדמצדמצמתהיאשלדהמסגרתשלכאורה,חדלים","ביקרושל
קצרזמןכעברוברם,מזה.גדוליםנעניניםהרגילההדינאמית,אישירתרבשביל
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פרבשטיידשלטיפרלרבימינהפךבית-חרליםארתר :מאליההתשובהליניתנה
רהירשןהעובשממנוסרכאילולפתע-פתאוםבירושלים.המרכזיהרפואילמוסד

מודרני,כאילונעשההמוסדן"חלרקה,',"כוללות"שלההינרמאמעליווהושמטה
כאילרחורשם,והיההחדשה.העתשלוהדרישותהצרכיםלפיומשוכללמצריד

כלאתלמדכאילר 1ומרפאותבתי-חוליםבהנהלתימירכלעסוקהיהפרבשטייד
משקאתוהחולים,הררפאיםיחסיאתכזה,מוסדבהחזקתהקשורותהשונותהבעיות
המיוחד.האדמיניסטרטיביהטיפולאתהבית,

להילחםעלירכשהיהוורשה,קהילתבראשעמדשבהןהשניםאתאניזוכר
"הבלתי·החרדיםרקברצרת"אגרדת·ישראל"הקיצוני,הימיןעםגםעקשניתמלחמה

שמאל,צירן"ן"פרעליה"ברנד"מיסודהשמאלייםעםרגםאחריה,שנהרמפלגתיים"
הרובשלהםי)בפרוגרמהמאדמטושטשהציוניותמושגהיההאמתפיעל(שאז

זההיהקרובות.לפעמיםומפולגמגורןבעצםהיהעליונשעןהיהשפרבשטיין
שונים,כלכלייםארגוניםרעדהכללייםהציוניםלמןמלרכהבלתי,א,זרחי"צבור

יציבהחיתהלאהיהודיתהארכלרסיהשלהלאומיות-מדיניותלסיסמארתשזיקתם
קבלוהכלושיטתי.תקיףבקהלהשלטונוהיהזאתכלעםהתנאים.בכלובטרחה

הודייקניהקפדניבסדרעבודתן,בכושרבחריצותן,שהודרמשרםמרותן,את

הראשוןתמידבאהיהשהואכמדרמה,הרבה.בהתמדתוהמחלקות,בכלשהנהיג
לאשהואשבקלים,קלעניךאףהיהולאועוזריו.פקידיוכלמביןהקהלה,למשרד

תכליתו.עדלהגיעושואףדבר-מההלומדאיששלהסקרנותבכלברמטפלהיה
הראשיהמנהלגםעצמוזמןונאותרהקהלהנשיאהיהשהואלהגיההיהאפשר

בתי-החלוים,הרבנות,משרדיבתי-הכנסת,והמסועפים,השוניםמוסדותיהלעשרות
הכלליים,בתי-הספרתלמודי-התורה,מרשבי-הזקנים,בתי-הנכארת,בתי-הקבררת,

וער.דוערה.בתי·היתרמים,למלאכה,בת"'·יהספר

מלחמת·לפניההן,בשניםבלבדתקציבהאשרוורשה,חיתהגדולהקהלה
אלףמאותמשלשיותרכולו.היהודיתהסרכנרתלתקציבהתקרבחשביה,הערלם
ראידיארלרגירתדערתבעלישונים,ומעמדותשכברתמבניבוורשה,ישבריהודים

חיתהשהיהדותמשה",דתבני"יהודיםקיצונים,מתבולליםביניהםהיומפולגות.
בירושההעובראסרןכמרארתהואררחםמדולדל,כאברמאחרריהם,להםבוררה

גםהיואךארחן.לחסלכדיהנחרץ,הניתרחאתלעשרתישבמאוחרארושבמוקדם
והיוהשם,קידרש'עללהיהרגנבוביםשהירמעשה,ראנשיחסידיםאדרקים,יהרדים
היהודיתתלבושתםבגללנכריםותעלוליוהשפלותעלבונותעצמםעלמקבלים

נמצאההאלההקצרותביןר"הקאפרטה".המסורתיהיחרדיהכובעהאר·פיינית,

 :לשעבררוסיהמדינתשלאחריםמגלילותררשה 1לשבאהגדולה,יהודיתאוכלוסיה
ומאוקראינה.המרכזיתמדרסיההרבההלבנה),ומרוסיה(מליטה"ליטבאקים"הרבה
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אוציונייםשבעשרהע.ברית,ללאומיותשחזרוש"נתפקרר",ש"נתמשכלר",רבים
ומשרנותשרנות ;זהגורלישובשלופרנסותיותביעותיוהיוומרובותברנדאים.

יהפכהלמלחמהמלחמהשביןהשניםבמשךוהקהלההפוליטיות.סיסמארתירהיו

הצרכיםעללפקחעליושהיהגרידא,דתימרעדהצבורודרישותהחייםבתוקף
דברההיהודיתורושתכיהפולנית.היהדותשללפרלמנט-מעטהעדה,שלהדתיים

מיןפרלין,שבמדינתהיהודיותהקהלותכלבשםגםאםכיהיא,בשמהרקלא

בוורשה,העדהשלטוןבביתהיהודיתהקהלהישיבותלזה.וכדרמה"קרנסיסטראר",
ההדדיותההצלפותהפולמוסים,הררכרחים,הנאומים,על , 26גרזיברבסקהברחוב

באותהיושבהןהפולנית,היהדותנציגישלישיבותבעשרשבהן,וההתרגשות
כלפיחרץ,כלפייהודיםמיליונישלרקרבלנרתיהםתביעותיהםגםביטוילידי

ובימיבארץ-ישראלהמאורעותבימי :(כמרידועיםבמקריםארהארץ,שלטונות
נוכחהיההישיבותבאותןבארץ.המנדטורייםהשלטונותכלפיגםהעליה)מצוקת
נציגיו,דבריאתלשמועבא"העם"כיל·פה,מפהמלאהיההיציערב,קהלתמיד
ישיבותכמרגדולות,ישיבותאלההיונזיפה.ארנאומיהםבעדתרדהלהםלהביע

עליהןמוסרתחיתההיומיתהיהודיתרהעתרנרתמתוקנות,אומרתשלפרלמנטריות

בתי-נבחרים.שלהיסטוריותמישיבותכמרמפורטים,דינים-רחשברנרת

הזאת,הפרסטיג'העלשמדהקהלה,נשיאבתרדפרבשטיידכילהגיד,וצדיו

נאומיופרלין.יהדותשלהרפרזנטטיביתהנציגותבתרדהרררשאיתהקהלהצבירןעל
ההרצאהאתמשמיעהיהוכשחראראש-ממשלה,שלקספרזה" 1$11כעיןתמידהיו
באולםשררהחיתהסיכוייה,ערלצרכיהעליע~דה,עלהקהלה,משקעלשלו

הדןבית-נבחריםשלממלכתי,מוסדשלוחגיגיתרציניתאוירההישיבות
המדינה.שלהתקציבבסעיפי
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המדינייםעסקנינושלת"סינירר"פרבשטיין,ה.י·ומרימים,עברו
אבלהדרן,רחוקהירושליםעדמוורשהירושלים.קהילתנשיאהיהרהצברריים,

צברהואנפשר.אתנשאאליהאשדהדרןטבעי,ההמשךהיהפרבשטייןבשביל
בסירנותיואתהקדישלארץ-ישראלובבראוהרבה,וחקרלמדראה,רבים,בסירנות

כלשלוגעגועיומחשבותיובמרכזנתרנהשהיאלקהילה,רונו 'lLוכמוצרואת

וזריז,ערהיהבירושליםגםכןברהרשה,אזכמרהנצחית.לירושליםיהודי,אדם

העם.לקריאת"הכן"רעמווחרוץ,שקדן

והעלומים.הנעוריםימיאתביישהשלאזרזיקנההיתהבדרכה

194 



םנט" iמ ..העורךפרילוצקי.צבי .,

דברת-תמרררתשניםאלההירה"מרמנט".במערכתיחדענדנרשניםעשררת

פרילרצקי,צביר'בפרט.פרליןיהדותשלרבתרלדרתיהבכללהיחרדיהעםבחיי

כשפרליןהצאר,שלשלטרנרבימיערדה"מרמנט"שלהראשיוהערוךהמיסדשהיה

קראי"),("פרירריסלינקהרריסלה"ארץ"חבלבשםררסיהממדינתחלקרקחיתה

בשבילהראשונה.העולםמלחמתאחריהעצמאית,פרליןנימיגםהעתרןארתרערך

ותרברתה,מספרותהספגררסיה,שלרהצברריהמדיניבאקלימהרגדלשנתחנךאיש

זאתחיתה-הי"טהמאהסרףשלפטרבררגבבירתה,שנותירמיטבאתחירגם

שלנתיןאחדירםלהעשרתהחדשים,התנאיםאללהסתגלנפשיתמבחינהמהפכה

בקנאותהגםאלאבשטחהרקלאמצומצמתשחיתההעצמאית,כפרליןחדשהמדינה

השליטיםשללשרבישרידכלביערועלמאדמאדוהקפידהמדינהככלהלאומית

פרילרצקי,צביכמרלאישניחרדהיהקשההזהשהדברמרבןארצה.בוחניהקודמים

זכותולמעןהמלחמהבמעוברתלעמודירם-ירםהנאלץגדול,עתרןבראששעמד

לאהיהפרילרצקיצבירארלםהחדשה.במדינההיחרדיהלאומיהמיערטשלרמעמדר

רידעהזמןררחאתשהביןמובהק,מדיניחרשבעלגםאלאמרכשועררךרק

"הסתגלות". :זלזולכלשרןזרלסגולהקרואיםאחריםהתקופה.מהלךעםלע'ת

ולהעריךבמאררערתלהסתכלאלאלהסתגללאהכשררןזהרהאמתפיעלרארלם

זמנה.שעברתקופהשלרלשירייםשנתררקנרלדוקטרינותלהיתפסמבליאותם,

מעודרעסקשלאפיעלאףבמיוח.דלהתעכביששלוהעורךכשרוןעל

טעםלרהיהבישראל,אחריםכערוכיםרספררים,שיריםיפה,ספררתבכתיבת

כשרוןבעלירעתרנאיםסרפדיםלעתרנרלקרבידעוהוארחוש-הבחנהמצרידספררתי

תרספתמשרםנרשישהאמרצירנאלי'הגרדשכלאתלהרחיקידעבפובליציסטיקה,

משרםהיהה"מרמנט"שלהטוןהעיקר.אתזהלערמתולהדגישאחריםכלפישיסוי

אףארבפשרנותמתחרירהאשימרהרולפיכךרהגירנימתוןאלאוצעקני,גרעשלאזה

דמגוגיה.מאבקתתמידנמנעשהואהיאהאמתמסרימרת.בבעירתלוותרנותנבטיה

העצמאית,פרליןשללתקומתההראשונותהשניםבעשרניחרדאז,כילדעת,וצריך

תוססתצברריתועסקנותבחירותמהמולתרסראןורגשהיהודיהוחרבכשהיה

היהורצוירנרחקלאלה),לכלמקרםברהיהשלאהורסיהשלטוןתקופת(אחרי
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הזה,הזרםבגדלשחותאפואקשה,היהמיטיבגאית.לשרןלנקוטיהודיעתרןלכל
עלרישירב-הדעתהמתינותבדוחלהשפיעכשדובראתפדילרצקיהוכיחזאתובכל

אמונםאתדרקאהבליטוההמונים :פלאזהרואהמומבט". 11השלצררת-הביטוי
בפרלין.ביותרהנפרץלעתרןבעשהוהואלנאורהפושד" 11המומבט" 11ב

והחושהמתינותאתבעמקי-לכברהיהודיהצבורהעדיףהכללמרותני
רביןגרידאתעמולהלשםהבאההמולת-הדבריםבידלהבחיןידעשלוהפנימי
המיושב.העתוןשלהמציאותיתההדרנה

דפיורעלבפולי,ןהציוניתההסתדרותשלרשמיעתרןהיהלאה"מרמבט"
ברבארלאמעולםאךמפלגתיים,ובלתילא-ציונייםציוניים,דבריהםהשמיעו
החומדעלברדבהיההציוניהחלקלהפך,וארץ-ישראל.הציוניותבגדדברים
הציוניהרעיוןלהחדרתמרמבט" 11ההשפיעידועהמבחיבהנילהדגישוישהאחד.
השביהעתוןמאשדיותרהרבההפולניתהיהדותשלהשמרנייםהחוגיםבקרב

בהסתדרותקשורנהירתוהאחרון,זהניציוניים.נולםהיושעובדיוה"הייבט",
החייםבשטחהציונייםהמנהיגיםשלהמדיניותאחדיגםבגדדהיהבפולין,הציונית
ובמלחמותבפולמוסלהנבסאפואנאלץרחיההפולניתהיהדותשלהפנימיים
קשרכללהןהיהשלאבשאלותהצבורשלמסוימיםחוגיםעםחריפותפנימיות

המותקפיםהתרחקוהזההפולמוסריחמתבעקבוארץ-ישראל.הציוניתהתבועהעם
עםהציוניהרעיוןאתמזהיםהיוידועיםציונייםשאישיםהואילהציונות,מןגם

שומרמרמבט" 11ההיהזהלערמתעצמה.בפרליןהחררהלגבישלהםהמדיניתהשיטה
ציונית,מפלגהשלרשמיחרתםעליוהיהשלאמשרםודוקא·אובייקטיביטוןעל
לצירן.בפשותורוכשיםדרשםעושיםארץ-ישראלעלורשימותיומאמריוהיו

אוגרןוחברהראשוניםציון"חרבבי 11מדקלאהיהעצמופדילרצקיצבי
חזזיתוכלאשדמסרך,מדיניציוניגםאלאאחד-העם,שלמיסודו"בבי-משה"

העבדיםהמשכיליםזרדלאותוהיהשייךלארץ-ישראל.חזקסנטימנטחדורהחיתה
בחלום·בארגהמאפרשל"אהבת-צירן"אשדהי"ט,המאהשלחשביההמחציתמן

שלהרומנטיתהבימהאותםפעמהושיבהזקנהימיעדראשונעוריהם,שלהזהב
חיתהצירןבנשמתם.בלתי-פוסקתדבבהנמרחיתהארץ-ישראלמלבב.ספרדאותר

לצירן,שברגעמהכלדזד.ולין.בתרךשבתשלפינהנעידשבלבם,החגיגיתהפינה
היהרואים,באידשל~.הפנויותבשעותקודש-קדשים.היהולישובה,לתחיתה

רא'!"'ישדאלשלהמפהאתחזהדרחרבעיניהישוב.עבודתעלמתחקהפדילרצקי
היההמערכתמחבריכשאחדוהחדשות.הישנותבקרדרת·הישרבכלאתיפהרזנו
הכבישים,אתאורנהשעהבמשךלומסבירהעודךהיהלכיקרך,לארץ-ישראלנוסע
 1יעברופניהןשעלהשונותבקודרת·הישרבואתבארץדרכואתיעשהבהםאשד

לר.לפרטידעלשניהאחתבקזזהביןהמרחקיםאתואפילו
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מתרענן,היהרבמרשברתיה,בעריהבנרפה,בארץ,דבררמד~כיהיה.בראה

בארץ,לבקרזנהלאעצמוחראהזאת.הדרךבכלהנוסעעםערבועצמוהואכאילו
אךהים.עלבנסיעהבריאותואתלסכןלבליהרופאיםמצרותעליותקפהני

רשהמדרברלמערכתהגיעהאשרטלגרמה,רכלכתבהכלבארץ.שכןכאילוכורחו
המתרחשעלארממשלת-המנדט,שלהמדיניותעלארארץ-ישראלעלהיהבה

הגיעהאםראפילרידן,תחתלעברוחיתהמוכרחההעולמית,הציוניתבתבועה
כולם,המערתכרערבדיהלילהערוכיידעוכיהלילה.חצותאחרירת mמאבשעה

להוסיףירכלרשהראואשרנהאליותגיעזהמסוגשידיעהמאהמקפידש"הזקן"
בכך.צררךישאםהסבר,עליה

החלפנואבלראיתיר,לאבפרלין,האחרוןבקרריזמן , 1938שבתמראשית
כיעברית,כתרניםהירשמכתבירמרבןחשביה.מלחמת·הערלםפורץעדמכתבים

ארתרובשארהיהלבית-המערכת,מתרץרלארץ·ישראל,לצירברתשנגעמהבכל
לרעירןמסביבשהתרכזהעברים,והסרפדיםהעסקניםמחרגמאזהעבריהמשכיל
אהבהרגשיחדרריםהירהאחרוניםמכתבירהראשון.הקונגרסלפניערדהצירבי
רהתקרבההלכהבעצםשהסערהפיעלאףבתרנה,העברירלישרבלצירןוחרדה
באותהירם·ירםעברדתרעלרשקרדדברןהיההמופלגתזקברתראףעללפרלין.קודם

שברהרליןקרמביץבביאצלכאפייביתארתהוראהשאביובאמבותהתלהברת·נעררים
זכוררהלארמירת.ההשכלהעלבמלחמתהומסורתיתבהרריהמבודדתכאילושהיא

שמרעהלכלהחרדאידיאליסט,וכציונימניריולכלכידידומדריך,מחנךכעתרנאי

ירדעיר.כלבלבלנצחחדרתישאר-הרוחלהמייתכנברר·דרדמארץ-ישראל
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והישגיהאמריקה

מסיוררשמים

1 

דפרטמבט"ה"סטייטהזמנתפיעלהברית.בארצותסיירנושבעוייםבמשך

הימים.אותםבכללרשותנושעמד ,"איי· .ט"התעופהחב.דתשלמיוחדבמטוס

שרבותאוצרתעשרהמארבעועורכיםעתרבאיםושלשהשלשיםשלקבוצההיינו

קבוצה.בארחההיחידיהיהודיהיההאלההטוריםוכותבואירופה.אפריקהבאסיה,

הלאומייםהדגליםשהונפומקרםובכלארצנו.אתכזהבאופןלייצגהכבודליהיה

הישראלי.הדגלגםכמרבן,הונף.הזאת.הקבוצהחבריבארמשםאשרהאוצרתשל

• 
 iבעולםמפורסמותעריםשבאוצרת-הברית,גדולותעריםכשמרנהביקרנו

קנזס·סיטי.לרס·אנג'לוס.סן-פראנציסקן,צ'יקאגר.דיטרריט.פיטסבררג,ניר-ירדק.

ומדיניות.חקלאיתותוצרתאמנותזתעשיה.מסחרשלמרכזיםהםאלהרואשינגטרן.

מספיקיםהיינולאפי-שלשהאדרךזמןאפילולרשותנועמדאילוכיספק,אין

אותהדואיםשהיינוהזאת.והרחבההגדולהמהארץהרשמיםכלאתכראוילקלוט

-התעכבנושבהןבעדיםהחניותקצוותשהיוכמהעדאךהאדיר.ממורמיבדרנה
האמריקניהעםשלהגדולהרהתנרפההעצמהמןמרשג-מהלקבלזאתבכלהספקנו

-הכלל,מןיוצאתובאדיבות-מקרם.בכללרשותנועמדןזהעםוהישגיו.
בבתיופרטיים.צבררייםבמוסדרתממשלתיים.במשדדיםהאינפורמציה.צנזורתכל

המספרים,אתקבלנומקרםבכל-למטוסים.למכוניות.ליציקה.הענקייםהחורשת

חרבההנראה,כפיזאת.היתהאדרבה.שאלותינו.לכלהמלאותרהתשרברתההסברות

לידהפשוטiהפרעלעדהמפעלשלהרשאיהמנהללמןאח.דכלבשבילנעימה

עניך.ברשמצאנודברכללנרלהסבירארההבנה.אתלנרלאפשר-המכןנה.

חיתהומטרתואמת",של"סירובשםארתוהמארגניםבפינקראזהסירו

אחתשמדינהלבדה.זרעובדהאמריקה.עלהאמתאתברלמשתתפיםלהמציא

אתלהםנרחבתדקולאזורת,אוצרתשלנתיניהןלפנישעדיהאתפותחת

לראותמערניניםשהללומהכלאתלהם~רת tלהרמשתדלתגםאםכיהאפשרות.
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להעליםלבליאמת,לבקשהננרנרתאתמזניחבלבדזהדבר-גבולותיה,בתרך
לאדצות·הבדיתלהן,איןנימזניח,זהמ.בקרות.לחשרשרלבליהמנקדמעיניזבד
אתהמשמיציםאלהכלזדים.מפנירלתסתגדפערלותיהןאתלהסתירסיבהשרם
דפרבליקות 11הכל.אתלערמתהנסעלרמדימיםאימפדיאליסטית" 11האמריקהשם

הידבהן,אשדהמחר"כוחות 11רהקידמת"דרח 11עםרתקטנרת.הגדרלרתהעממירת",
נירםולאהיזם,הפחותשלכלזר,עובדהעללכל.קודםדעתם,אתלתתצריכים
לתרדיבראואשדהחוץ,מןמבקדיםאליהמזמינתזראמריקהשלעתיד-לברא,המחר
בפניאפילושעדיהןאתסוגדותמתקדמרת" 11·ההמדינרתאותןראילרבת,ולסייד

שליטיהןשמרתלמשמע"קדוש"הרוקדיםאחוזת,מאוצרתהמן,פלגיםחסידיהן
ומנהיגיה,ן

• 
ראמצעי·המרדיעידכך.כלתקינותהתחבררהדרכיכאשדאלה.בימינר

דנות nאמתיר"מגלה"אחרתבמדינההמסיידאיןבירתו.מדרנהבמזהמשרנללים
הדנהמהלך-נפש.עיניםמראהסרבזאתרכבלמקודם.אותןידעלאאשדכך,כל

לעמודאפשררכךמקורב.ראיהעםיתדהבהידרתמקבליםמשרעדיםדברים
היאהכרזנהמאירופה.המסתכללגביחידושנעידשהיאאחת.אמתעלבאמריקה

למכובהורתוםהמצומדכאישאותרמתאדיםשכרגילהאמריקני,האדםעללאמת
ודגש.חייםנטרלדרבוט" 11מיןמיכאני,עצםכמיןנעשהעצמושחראעדכך,כל
דגש,בעלאישהואהאמת,פיעלהאמריקני,האדםנימזה.מסולףיותרמרשגאיד
לכךהונחהאירופה.אנשיאצלמאשדיותרמפותחהומאניויחסהומרדחרשבעל
כלדבכשיעודבהםמצטייניםשהאמריקניםוהעזרהוהחסדהצדקהמעשיכלהם
והמדינההציבורבחייהאשהשלהדנהההשפעהמחמתהדברבאאוליכך.

יודעתהיאאלאשוות-זכויות.רקלאהיאהאמריקניתהאשהכיבאדצרת·הבדית.
מאשדרצברדייםחברתייםבצרכיםיותר·ג.סוקהוהיאבזכויותיהלהשתמשאף

אלשהגישהלכך,גדמהבחברההאשהשלזרשעמדתהיתכן,באירופה.חברתה
והבנה.הומאניותחדורהבאדצרת·הבדיתהאדם

שניםעשרותלפנישמהבאאשדבאמריקה.העבדיםהסופדיםאחןליסח
הואלבראו.הראשוניםבימיםכבידדושםעליושעשתהאחתעובדהעלכמהגר.

הרכבת,מקרונותבאחדבערבמארחותבשעהפעםכשנסעבעדעודהיה
חששהואאךמנוסעים,פנויהיהישבעליואשדהספסלישיבה.תוךובדדם

הרננת.שלהקרנדוקטרדפנירעלעבדאריג.מרופדשהיהזה,ספסלעללהתמתח
האישאחזומתנדנדות.תלויותודגליומנומנםיושבודאהרבא-בימים,אדם

"דברבדווחה.זהעלוביישןלמעזהספסל.עלבזהירותאותןוהשכיבבדגליו
הקונדוקטרד.האיש,זהכיימחה.בלדרשםעלי"עשה-הסופד.ליאמד-זה",
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והואבעיניו,הייתיאחוז-תרדמהכןעלכימצדי.להבעת-תרדהחיכהלאהרי

ומנמנםעייףנערשלזהמראהאבלמפי"·הגהלשמועמבלילזוכררחלךעבר

גבישעלהאריגבמחיראףשנתן,אתלרלהמתיקלחרבהלרראהרהראלליבר.נגע

אשרהחפץ,שלמערכויותריקרהבעיניוהיתההאדםשלנרחירתרכיהספסל,

שלכהזליחסלהפך.ולארלנרחירתר,לרווחתוהאדם,בשבילנרצוסוףכלסוף

משתיריכאילואירופהבאוצרתרכבתשלקרנדרקטורוהלא-"רשמי",אדם

אחר.מקרםבכללצפותקשה-הרשמיים,לסוג

" 

מטרתהבאמריקה.החייםשלכביכול,ה"מיכאניזציה",דרךכלהיארכך

אדם.לכלהבית,לעקרתלפועל,העבודהאתלהקלהחיים.אתלהנעים :היאאחת

רקבאיםהריהםשרנות,במעבדותהבלתי-פוסקהטיפולכלבמכונה.השכלוליםכל

החדישותהמכונותהאדם.שללדרישותיולצרכיו.לסבלו.יתרההבנהמתוך

עבודתן,שערתאתלקצרמלחמת-החיים.אתהאדםעללהקלמטרתן-שבחדישות

נתרבה.הישיבהאתלהנעיםכדיוהולכיםגדליםשכלוליםדירתולתוךלהכניס

ה"אינדרסטריאליזציהתהליךאתכביכול.לחקות,התחילושבהןמדינות.יש

עלמכרכרתשםומרכיביםהמדינה,חיזוקלשםהתעשיה.מפעליאתהאמריקנית",

העובדהאדםשםתכניות-חרמש.גביעלתכניות-חרמשלהשליםכדימכונות,גבי

עללרצועות-העררונרצעהכבדלטרקטורמצומדחדש,עובד-אליליםכעיןנעשה

לפיתוםחדשיםשירי-הללישהחדישה.המכונהשלוהאיצטררנותהגלגליםגבי

שלהאביזריםלכל-לצילינדרים,לגלגלים,למנועים,למגרפים,אלה,ורעמסס

הגלגליםביןהמ,פלגה.המשטר,המדינה,שלהעתידאתהבונההענקיתהמכונה

מזהההפך .לעצמוראכשההאדםערךנשחקהזאתהגואלתמכרנההשלהרצים

לה.נרצעעבדולאלמכונהאזרןחראשםשהאדםחפשית,בארץחרא

והמכשיריםהכליםהמברברת.עלהאדנותוארתההמחשבהחירותארתה

האמריקניהעםשלהגדוליםההישגיםלידיהביאו-ולהנאתוהאדםלמעזשברצדו

הששרקוההשכלה.התרבותבשטחגםאםכיוהכלכלה.המשקבשטחרקלא

ת,ירבה-תיצראשלהיסילכיאהמונהתבליושביכלממספראחוזים

מוסדרתיותרוגבוהים,תיכונייםבבתי-ספרמתלמדנרעדיותרלהישזאתובכל

האחוזיםהעבדאיםיעתשכלמאשרספריותויותררמרסיקלייםספרותיים

כרלר.בעולםהאדםבפשרתשלהאחרים

הואהריהאמריקני,העםשלוהרוחניותהמוסריותלתכונותשנרגערמה

המדינותכלמאשריותרגדולבמספרומוסדרת-צדקהבתי-חוליםבאוצרמכלכל

חילקמלחמרת-העולם,שתיאחריהזה,העםהלאאלהומלבדיח.דכולןהאחרות,
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נצרכיםוליחידיםלעמיםדולריםשלרבילירניםובגדיםמזרןטרנרתמיליונימרכרשר
הוא.מדינתולתחומימחרץ

הכושים,בזכריותפגיעותבגללאמריקהכלפיתלונותערדכשמערתאמנם
ובריראתלצטטכדאיזהלנושאביחסאוצרת-הברית.שלבמדינות-הדררםבעיקר

ושעמד • 1929-32נשברתאוצרת-הבריתנשיאשהיהמירבך,המרשל
מלחמת-אחריולאסיהלאירופהסעדהגישאשרהעצום.מפעל-העזרהבראש
מקריםלרגלצערמרגיששאניכמה"עד :פעםאמרהואהראשונה.העולם

הריבמדינתנר,הכושיתלאוכלוסיהשררהשאנסהניתנתאינהשבהםמסוימים
יששבארצרת-·הבריתהכשויםמיליונילשנים-עשרכימלהגי.דלהתאפקיכולאינני
לשלשארשברוסיה,התושביםמיליוןמאתיםלכלמאשרפרטיותמכרביותיותר
האירר.פאים".שלטוןתחתבאפריקההחייםהכשויםמיליונימאות
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האפשרויותעלהמעידותהןבאמריקההכושיםשלהמכוניותרקלאאכן,
הרברטשלתולדות-חייוהןלכךעדרת ;החברהבסולםלעלותלאדםשםהניתנות

עצמובנוחרתרהצבררייםהמדינייםהחייםלפיסגתשעלההאישזהעצמו,רברה
עבורהכפרים.באחדהענייםהרריועליובמרתילד.בעררנויתרםנשארהואבלב.ד
כשרליאבמבררת-פחמים,נכו.רהחקלאי,כפועלעבדהוארנדרדים.עמלשברתעליו
הנשיאותכסאעדולהגיעמעלהמעלה,לעלותסוףכלסרףהצליחרהראמהנדס.של

-"אמריקה",-זר.מלהשלמשמערתהאמריקה.שלברחהזהרהלבן.בבית
מלהשלמשמערתהמסריימת.יבשתאומדינהשלשמהמאשריותראיפרא.היא

גאוותוולעלות.להתקדםויזמה,כושרבעלחרוץ.אישלכלאפשרותמתן :היאזר
"סעלףהחייםביםעצמובנוחרתשחתרכזה,אישאמנםהיותרעלהיאאחדכלשל

המברברהתראוזהר-עצמן,בנוחרתשהגיעלמהשהגיעהאיש-מען",מייד
בירתו.
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מפורסמים.ושחקניותשחקניםבמסיבתבהרליבר.דבאורחת-צהריםבשבתי
הנה :בפשטותהזההדבראתלשולחןשכניליהסבירלמיניהם.ה"כרכבים"קהל

-ןהיאמיבפשטות.ולכרשהפשוטהבחררהממולנו.היושבתהזאתהריבה
אביה :יורתקצתגברהאמנםהואשלההיחרסשלנר.בשמרד;ה·פרסרםכתבנית

עצמהוהיאבבריטניה.אוצרת-הבריתשגרירשהיהמיאס,גלדומרחרא
פעםחיתהרגםחששי,ג'ורג'שלחשביהבתרמרגריתה,הנסיכהשלחברתהחיתה
לנסיכה.מקנהשזרמדי,יותרהאמריקנייםהנימוסיםעלהבריטיתבעתרנרתרינה
היאגםניפ.רסרם,בענינישלבן,במשרדכאן,עובדתהיאדברשלבסופראבל
פרוטקציות.בזברתלאהיא,בכוחותיהקריירהולעשרתעצמהברשותלעמודרוצה

 !אמריקההיאזאת

204 



2 

בתרןלהתהלךמלמעלה.ניר-ירוקעלמביטכשאתהלפניונפתחמראה-הרז
-זתרשביהגשריהבניניה,רחרברתיה,כלעלשהיא,כמרתארתהולתארניר-ירוק

נבלעברשהמסתכלמלא,ערלםחראזהכרןאגרש.מכרתלמעלהשחראתפקידזהר
רשבעהשמרניםהקרמהגגעלבעמדןרארלםהיקפו.עללעמודיכולראינובחוכר
הכרךשלהאין-סופיתהפנורמהפניעלמשקיףראתהלמשל,ררקפלר","מרכזשל

אחדיםמגרדי-שחקים"ניר-ירוק".ששמההזאתהיצירהעלמושג-מהלןישלרגליך,
מאהבןסטייט"ה"אמפיירבניןהנה ;ררקפלרלכניןחבריםממולך,מזדקרים
השניוקייזלר","חברתבנידהנה ;בעולםבירתוהגברההבגין-הקרמותרשתים

השחקים,מגרדיממשפחתבניני-ענקערדרמאחרר,מקדםצדםעלזהבהבגרבה,לו
ננסנעידשהואאחד-מהםבמרחק-מהקומרת.חמשיםששים,שבעים,בעלי

המאוחזרת,האדמותבניןזהר :אחתחסרקדמהארבעיםבןרקהענקים,במשפחת

אזתר,לכנרתהחלו 1948בספטמברהמזרחי).(הנהרדיוור"ה"איסטשלחופרעל
בתרומהשנקנהדונם, 68שלשטחפניעלתלן,עלכברעמדחרא 1951ובשנת

המנגנוןכלאתמאנסןחראררקפלר.שנדבדרלרמיליוןרחצישמרנהשל
רזכרכית.אלרמינירםפלדה,עשרינאה,בניןרהראהמאוחזרת.האומרתשלהעצום
עלאלהכספיםהוצאושעהלפידרלר.מיליוןוחמשהבששיםעלתהה.כבידעבודת
ןכספהאתבחזרהאמריקהתקבלמתיאוצרת-הברית.ממשלתמאתהלראהסמן

דרת mהמאהאומותהרצאותשלהמעמסהשכובדתכופות,מדגישיםהממשלהו:בקרי
לבדר"אמריקהעלבעיקרורובץ

• 
ההרדסרןנהרבידהרובצתזרניר-יורק-רבתי~למלמעלהכשמשקיפים

וקמרבלתי-אנושייםכרחרחכאילוחראהרושםממזרח,דיוור"רה"א;סטבמערב
הלום,מגיעהאינהמלמטההכרךהמולתהזאת.הכבירההיצירהאתהיבשתפניעל
לערמתן,מזדקריםהשחקיםמגרדיהענקיםרוקעליך,נמצאשאתההזהלגרבהעד

שניםאלפילפנישהוקמובניניםאלההידכאילוהם,אףסרדועטופידוממים
עללתהותמתחילאתההאריך,במרומיכאן,רקזכרם.אבדשכברדרדרתבידי

והבנאיםהמהנדסיםהאדריכלים,המתכנניםשלבלבותיהםשקיננההמחשבה
הארץ,פניעללמטה,כאלה.שיאיםאלולה.עפיללחתורשהעידוהאמריקניים

ראשןמריםאתההרחוב.עברימשניאלהגבוהיםלכניניםבמהרהמתרגלים
כללבדרןאבלזה,ענקמתרומםהיכןעדסתם,סקרנותלשםלהציץ,לפעמים

בניןהואקומרתחמש-ששבןבניןשאצלנווכמרחידוש.משרםהזההגרנהאיד
בניר-יורק,קדמותעשרים-שלרשיםבניהגביניםהםכןרושם,עשרהשאיבררגיל
עלמביטכשאתהאבלאליהם.לבשםאינןנביר-יורקשהיהישלימיםכמהלאחר
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שמזדקריםהאלה,הגבוהיםבצוקיםמתבונןכשאתהמלמעלה,אלהרמיםבנינים

היחידיםשלהתעוזהלמראהמתפעלאתהסוף,לבליהרביםהגביניםשלהים,מן

ביחס :לאמריקההאפייניתהתמרנהאיפרא,זוהי,מעלה.מעלה,והעפילושפוצר

הטכניים,~להישגיםביחסואילוומשררה,השררההאפקי,הקרשםשולטלחברת-האדם

ובירידותבעליותמצטיינתאינהרמת-האדםהמאונך.הקרמתבלטהאדריכליים,

שללאפיוסטנדרטיתמידהכאילווישהממוצע.הקרישרבמדררנים.בפסגות

בייצרואבלוללבושו.למזונותיולארוח-חייר,ותרבותן,השכלתולמידתהאדם,

וערלים.מתווספיםלשלביםלשיאים,בלתי-פוסקתשאיפהישובטכניקה

בכללה,ומתרוממתהולכתהאמריקניהאדםשלהממוצעתרמת-·החייםאן

מרמת-החייםפי-שמרנהבערןהיאזרממוצעתרמההללן.לשלביםבהתאם

הדבראתמסביריםהסטטיסטיקהחכמיהלא-אמריקני.האיששלהממוצעת

המיכאנית,האנרגיהבתפוקתכלולהמודרניהעולםשלשהעושרמכיון :בפשטות

העולם,מאוכלרסיתאחוזיםששהדקשהיאהאמריקנית,שהארכלרסיהומצארבדקו

שימושאיפרא,זהר,בעולם.חירםשישהמיכאניתהאנרגיהכלשלהחציאתמנצלת

ששימושמרבן,החיים.שלהרווחהאתלאדםהממציאיםהטבעבכוחותפי-שמונה

יותרלהפיקהיאהמגמהכירעולה.הולכתשרמת-החייםכזה,באופןוגדלהולןזה

יותרלרתוםאםכיהאדם,שלשדיריועללסמוךלבלימיכאנית,אנרגיהויותר

 .לרשותומכונותויותר

" 
לסיודימראשקצובותהיושלנרוהשערתבניר-יורק,רחצייוםדקעשינו

שביקודמאליוומרבןהעיר,ראשסגןע"יונתקבלנובעידיהביקדנוולמסיבות.בזק

מןלהתחמקהצלחתיבאמריקה.כמקובלצלמים.שלשלםגדודבלויתהיהזה

שללכנודרהציוניתההסתדרותמטעםשנערכהלסעודת-צהריםולמהרהמשלחת

הטלוויזיהבמרכזבקוברהצהריםאחוילישראל.יוםבאותושיצאסילבד,ד"ד

מןהרבהלהביןהצלחתילאהזה.הנפלאהשידודאופןעלהסברותושמעתי

יותרהרבהלהביןהשכילולאהמשלחתמןחברישגםבטוחואניהאלהההסברות

אדיר.היההוראינואשדוהמראותהשוניםהמכשיריםשלהרושםאבלממני,

עומדיםכשאברבסוט,עצמנואתכבדדאינולמטה,מבתיה-אולפןשידדנושעה

בדרדורילרחובכשיצאנוערב,היהכבדהמסביר.המרצהשללדבריוומאזינים

חראנ~ר·יררקשלבלבההזההסואןהעורקבני-אדם.והמרביארדרת·ניארןהמוצף

זדםהראזהזה.בחלק-תבלהזורםהמזרחי,ולנהרלהודסרןמחוץהשלישי,הזרם

ותשוקת-חיים.מוץשופעוארורתהמרבים

האומרתאוגרןשלהמזכירותחבריעםאורחת-צהריםסעדנולמחרת

קבלתולדגלברכהלוהבעתיבאב'ץ.'ואלףמדגםהיההמ~דחיםוביןהמאוחזרת.
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בברכתממנינפרדרגםלישראל,דרישת-שלרםלמסורבקשניוהואפרס-נרכלאת

יחסחיזוקלשםהרצאות,לשררתיוםנאותרלצאתמיהרהואבעברית."שלרם"

המאוחזרת.האומותלארגוןהאהבה

באמריקהישטיימס".ה"ניו-ירדקבמעדנתלבקרהלכנוהצהריםאחדי

העתרןואולםהניר-ירוקי'ה"טיימס"מאשריותרגדולהתפוצהבעליעתרנים

בירתוהמשפיעהוא-שנהמאהלומלאר 1951בספטמבר 18ב"אשד-הזה

עםהזה,העתרןשלהישןהכבידאוצרת-הברית.לתחומימחוץגםמפורסםרשמו

הבא,הגלידןשלהעיקריותהחדשותבערבמתפרסמותשממנוה"טיימס",מגדל

מןדחוקלאשני,כבניןנמצאתהאחרונהזרהמעדנת.ע"יהיוםעודתפוסאיננו

אלףמאותש-ששלשטחתופסהמפעלבלב.דקומרתארבע-עשרהבעלהראשון,

עשריםמאהעובדיםהעתרןובסידוראישארבעת-אלפיםמעסיקהואמרובע,דגל

יום·מתקבלותהעתרןבמעדנתכילהוסיף,יש(לינרטיפים).סידרומברברתוארבע

מיליוןורבעמיליוןשלבכמרתבחץו-לארץסרפדיומאתטלגרפיותידיעותיום

מתעודדתלסל.נזרקהשארהאלה.הידיעותמכלאחוזעשרהדקמפרסמיםמלים.

הניידהאםבעיקר,גדול'?בזבוזבכלל,העתרנרתבמפעלכאן,איןהאם :השאלה

השפעששםאמריקה,שלהממדיםלגביאפילומבהילה,במידהמתבזבזאיבר

במצרכים.הבזבוזעלהתייריתמהצעדכלרעלביותרמדובה

החרדיםאבן,בעינינוהיהכךכלעצומהבכמרתהמבוזבזהעתרניםניידאכן,

ימיםאחדיכשביקרנווממושכת.גדולהתמיההנייר·עתרנים,שלטונהכלעל

ה"צ'יקאגרשלאחדגלירןשלאכסמפלדשםלקנותליונזדמןבצ'יקאגראחדים

גדולהערימהלהדיםבידייעלהא'םאחדרגעהיססתילשבוע,א'מיוםטדיבירד"

מפוטמיםגלירנותשלאכסמפלדיםבמיליוניכאןהואוהמדוברמודפס,ניידשלזר

העתרןהכנסתכיהמודעות.כמרבן,תופסות,הגלירןשלהאריהחלקאתכאלה.

העתרן.ממכירתהכנסותיומאשדפי-שלשהכמעטגדולההיאממודעות

" 
כיאםבנייד,לקיצוץהעתוניםצפוייםבארצות-הבריתגםכיהוא,והתמרה

שייצרדרהמר"לים,העתרניםבחרגימספריםכבדרשמית.כךעלהוחלטלאעדיין

 !גפרית-במחסודבגללאחוזיםעשריםשלבשיעורהשנהיופחתהנייד

כמותבהרבההופחתהובינתייםלגפרית,חדשיםמקורותעתהמחפשים

שלשתעודתםפיעלאףכיאבוש,ולאארדההנייד.לייצרוהנחןצ.ההגפרית

ליידועההיתהלאמתנגדיהם,עלוגפריתאשלהמטירהיאמסוימיםעתרנים

לצמצוםגרדםהזההמחסוראבלהנייד.בתעשיתעצמההגפריתשלחשיבותה

המצב.הקפאתעלכבדחדשניםשבאמריקהכזך,במידההעתרנרתניידשלייצרדו

תחתאיןהיום.שלהמיכסהלפידקהניידחלוקתכלומד,העתרנרת,בתעשיתהקיים
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השבועוניםאבלבאמריקה,היומייםהעתרניםניידתצרוכתעלהמספריםכעתידי
כבדישזהשבשטחוכמרבןבשנה,ניידטונותאלףמאהעדשם"אוכלים"בלבד
זה.שרקשלומחירים /1שחרד"שרק

קוריאהמלחמתבימיבאמריקה.רלעתרניםלעתרנרתגםישנןוכרתבעירת
בקוריאה.למלחמההנרגעבבלבעיקרהצנזורה,לחומדותתנרעת-התנגדרתשםהתחילה
שאנחנובית-הבדקודרתלערמתכגבעלו-קשכמזהןשםוהחומדותההגבלותאמנם

תפקידומילדישלהגבלהכללגבימאדרגישהאמריקניהעתרנאיאךבהן.נתקלים
תחתהממשלהפעולותאתלהעבידהיאהעתרנרתשלמתפקידיהש"אחדמאמין,רהרא
בתרניםהםניידגישוהממשלהשפקידיכדילקהל,עיניםולשמשהבקרותשבט

העתרנרתשלהאגדוהבאספתנתקבלהזהבנוסחהחלטהעליהם".מתמדתלהשגחה
בצ'יקאגר.היזמית

בימיעצמה.עלדבדי-בקרדתגםלפרסםלעצמהחובההעתונרתוראהזהעם
עמדהשתפסטדיבירן",ב"צ'יקאגרקראתילמשל,מק·אדתרך,פיטוריעלהפולמוס
מאתהמעדנתאלמכתב-אלה,פיטוריםבגללאוצ'יסרןטדרמןנגדבירתוחריפה
היהוהואעתרנכם,אתקוראשאנישנהעשריםלי"זה :זהבנוסחהקרואיםאחד

לכםלהגידעליבממשלה,נלחםעתרנכםכאשדהאחרונים,בימיםאבלעלי.מקובל
המעדנת.מאתהעדהשרםבליבמלואו,בעתרןמודפס·היהוהמכתבמסריח".שהוא

דבדי·בקרדת.מעלימהשאינהלקהל-הקוראיםלהוכיחברצונהכי

3 

התעשיהעירדג.סברטפיחיתהניו·ירדק,אחדיבסיורנו,השביחהתחנה

קילומטרים 600שלכמדחקהיושבתפנסילווניה,במדינתופלדהברזלשלהגדולה

הראמרזוהאלההשמותצלילרארהיר.מרנוג~הילא~ליגהיני,נהדרתעלירוק,מניר
אינוהאמריקניכללבדדךהאינדיאנים.מימיבשאוראלהשמרתניארזן,למשמע

שישנשמרתמתגאהלפעמיםהאולהפך,מקומרת.שלישניםשמרתלהחליףבזטה
הישוביםאתלומזכירשהואהאוילהאירופי,האדםבאזנירמשרנ·המרזוצליללהם

שלשמרתבה.להתנחלהמהגריםראשוניבאוכאשדזר,,ביבשתשהיוהקורמים
כלל,בדדךהוא.לאזכרערביםרעוד"קיארקרק" , 11"רריטשיטא , 11"טרפיקאכגרןעדים
שמרת,להןולמצואלחפשטרחולאחדשות,עדיםהקימושהאמריקניםמקרםבכל
אתהרכךאחדות.באוצרתמקובליםכבדשהיוהשמותמןהמרכן,מןלקחואלא
1~דיס s "הואששמןעדיםחמש-עשרהבאוצרת-הבריתמוצא 11 

עדיםאדבע·עשד·ה

"לדבררן",ששמןעדיםארבע"דרושה".הואששמןעדיםתשע ;"ברלין"ששמן
ושמרנהארהיו),(במדינתשםנמצאת"ירושלים"בשםעירגםכאלה.וכרתרעוד
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אתייגעוולאנוחים",ב"חייםהאמריקניםרצוזהבנידוןגם"ציון".ששמןערים

שמות.להמציאכדימוחם

למלואהשטח,כל :עיצומהבכלפיטסבורגמתגליתהאוירממרומיכבר

אחריהאופק,מןועולהצףכאילוומאוכלסמיושבעולםבנינים.צפוףהעין,תפיסת

כך,עללתמוהאיןדלילים.הםפניהםעלש.הישוביםירוקים,לשטחיםממעלטיסה

הבניניםביןמ.רוגעים.מילמחמשיםיותרזל z :שטחתופסתהעירכיתדע,אם

מהםאחדשכלזו,פלדה""עירשלהדניםהפארקיםמוריקיםוהצפופיםהגדושים

משתרעיםלבדםהראשייםהפ.ארקים(ארבעתאנו.ממדינולפיעצומיםשטחיםתופס

בתזז.המשתלבהירקשלזהמראההואמרענןדונמים).אלפיםששתשלשטחעל

בתרךהנהרותזרמיוגםהמגורים.ובניניבתי-החרושתבנינישלהכבדיםהגושים

הזאת.הרעננותרושםאתמגביריםגשרים,מאותתלוייםלהםממעלאשרהעיר,

" 
הברית".ארצותשלהפלדהברת r · 1 "שלבמפעליםסיירנוהיוםכלבמשך

ואשרזו,במדינההעיקריותוהפלדההברזלתעשיותאתהמרכזתהחברההיא

המרכזיםלאחדבפיטסבורגבתי-החרושתאתהפכהקיומהשנותחמ.שיםבמשך

ממאהיותרהמפיקהאלהמבתי-החרושתבאחדביקרנוזו.בתעשיההבולטים

מאההיאבארצות-הבריתפלדהשלהכללית(התפוקהבשבוע.פלדהטוןאלף

ימותכלבמשךוליל.היומםפוסקתאינההעבודהבשנה).טונותמיליוןוארבעה

ימיםחמשהרקעובדיםהפועליםואולםהמול.דחגיום-אחדליוםפרטהשנה,

ארבעה·הואהמינימליושכר-העבודהשעות,שמרנהבןהואהעבודהיוםבשבוע.

מתחילאתהולילה,יומםהפועליםהאלה,הכבשניםלידפה,ליום.דולרעשר

גלמילראותורגילשאתההמוצק,החומרכאשר"מתכת",המלהפירושאתלהבין

כור-ההיתוךבתוךהמתנענעתנוזלת,תמיסההופךוהבטחון,היציבותכסמלזנבה

הזה,הנדראלהיבטנוכהיםלמשקפיםמבעדנפוח.סירבתוךהמתבשלתכדייסא

רותח,נוזלשלנחשוליםנחשולים,וראינובלת.י·מתפקעים.אשנביםגםלושיש

הופךשהואעדה"מתבשל",היצוקהברזלז,הוהרי-ובוקעיםמתרוממיםכשהם

אללתעלה,יצוקהנוזלת,פלדהשונים,כימייםוצירופיםתהליכיםבאמצעות

הברזלעמודי-פלדה.ונעשיםוהולכיםהמתקרריםגושיםדהופכתמיוחדות,תבניות

אחתכלהמכילותגדולותיורדתבתוךמילין,שנישלממרחקהנהמובלהנוזל

מיוחדיםמיכליםלתוךנשפךהואכור-.ההיתוךלידמהרתך.ברזלטוןרחמשיםמאה

המיכלאלהיורהמןהנשפךהזההרותחהנוזללמראההנד.ו.תוךאלזמהם

לחרושקדמותו,ימימראשיתומתמיהמאזהאדםשלומרצוכושרועלתוההאתה

לרצונו.האיתניםאתהכופףחרש-ברזלולהעשרתהטבעעלמזימות

העבודההיקףואתהפלדה,חברתשלאלהבמפעליםעסוקיםפועליםרבבות
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קילומטרים,לאודךעצמםהמפעליםבתוךהעובדותהרכבותעל-פידקלשעראפשר

משמשיםפסי-רכבתשלקילומטריםוארבעיםמאתיםוחמרים.אנשיםהמעבידות

הכבשניםבשבילחמדי-הגלםבהובלתתפוסיםוהםהאלה,בתי-החרושתאתדק

ואידהגז,באמצעותדקהואהזההיקרןכלאישם.תיכבהלאולילהיומםאשד

בשםמכונהחיתהפעםאשדלפיטסבורג,ממעלהיוםועוליםמתמריםעשןעמודי

בתי-החרושת.מארובותעולותשהיוהעשןתמררתשוםעלהעשנה","העיד

מפותחתתעשיהגםלהשישפיעלאףהפלדה","עירבתרדידועהפיטסבודגהיום
ניכר.מקרםבהתופסתו.העתרנרתהדפוסתעשיתוגםחשמל,מיתקבישל

" 
היא,שהאחתאלה,תעשיותביןלעיןבלתי-נדאהקשרהנראה,כפייש,

רוחנייםעניניםשלתוצרתמפיקהכאילווהשביחלמאהוקשהחמדיתלכאודה,

הפלדה.הברזל,תעשיותשלהדיכ'זמקוםפיטסבודג,שלזהבכדךכיועדינים.

שהקיםהיפים,והתרבותייםההומניטרייםבמוסדותגםנתקלאתהו.הגז,הפחם

הברזלתעשיתשלוהמחוללהיוזםשהיהמיג'י,דבאקאבזריוהגדולהנדבן

בתורקאדנג'יגדלפיטסבודג,שלהפוכריםבאחדכאןבאוצרת-הברית.והפלדה

לאחדשנעשהעדועלההלךואחרי-כןלכותנה,מבתי-החרושתבאחדפועלעני,נער

החברהשלהנמוכיםהשלביםמןשעלההזה,איש-הפלדהוהתעשיה.החרושתמאילי

המוסדותעלבהצהרתואומדשהואכמועצמן,אתדאהוההצלחה,העושרלפיסגת

למעזההשגחה,ידיעלבידישהופקדהגדולהרכושעל"כאפוטרופוסדקשיסה

ובפיטסבודגכמוני".מוצלחיםשאינםאחישלולטובתםלתועלתםלפעולאוכל

קאדנג'י""מכוןהדנים,ממוסדותיואחדאתדאינוהנהדן,פאדק-שנליבתוךזו,

זהמכוןדולר.מיליוןמחמשיםיותרשלבסכוםזה,לנדבןלו,שעלההמפורסם.

מוזיאון,ספריה,תלמידים,אלפיםשבעתבושלומדיםלטכניקה,בית-ספדמכיל

שלהחמודהרקעפניעלוהפיסול.הציודלאמנותתערוכהאולמילקונצרטים,אולם

הפאדק.שלהידקעטורזהמכוןמתבלטמכונותיו,נדבנותשוקקמדכז-תעשיה

המיכאניסהחישובישלבתוך-תוכםהצרופהההומאניתהמחשבהשלנאמןכביטוי

היבשה.

4 

תעשיתמרכזמיצ'יגן.במדינתאשדט,וידטדילטסנומפיטסבודג

שלששלשטחתופסתהיאארצות-הברית.בכלבגדלההרביעיתוהעידהמכוניות

מקום-מיליונים.לשנימתקרבתושביהומספרמרובעיםקילומטריםוחמישיםמאות

-ביניהם,הזורמיםנהדרתידיעלהמת.חבריםהגדולים,היאורותבאזורשבתה,
בתחבורהשכלוליםואחדיאמצעי-תחבורה,עלהמחשבהאתומתמידמאזעודד
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היבשה.פניעלהתחבורהבשטחחדשותוהמצאותתכניותלידיהגיעוהמיםפניעל

שלבתי-החרושתהמכוניות.תעשיתשלהמפעליםכאןוגדלוצצוכךמשרם

זרלעידהנותניםהם-הם-רעודקייזר-פרייזר,פרדהקרייזלר,ג'נרל-מרטררס", 11

בההתחילהשנה,חמשיםלפניהזאת,המאהבראשיתערדהמיוח.דצביונהאת

ואולםפועלים,אלפייםבסך-הכלאזעסוקיםהיוזרבתעשיההארטומרבילים.תעשית

הצליחל.בדרופורזפי-מאה,זהמספרגדלהראשונותהשניםוחמשבעשריםכבר

מכרביות.מיליוןעשרחמשה-הראשוןחצי-יובלבאותולשוקלהוציא

זר.עירשלעיבורהעלגםחותמואתמטביעעיר-המכוניתשלזהאופי

גדולהתנרע!ההכבישייםפניעללהבחיןאפשרהמטוסרדתלפנישעהכחציערד

ושרב.הלוךסוףבלירוחשותנמליםלהמוןזומרתהןמלמעלהאשרמכרביות,של

מגיעוחנםאחר.מקרםבכלמאשריותררחביםדיטרריטבסביבתהכבישים

מחציתכדיעדהם,רחביםהעירבתרךהרחובותגםאךמטר,יםששמליותר

טובהלהצמחהשממנוזן,לדיטרויטאסרןפעםלהאירעויותר.הבכישיםרוחב

עד(ולאבתיהאחרוןעדכולה,המרקדעלעלתהשנהרחמשיםכמאהלפנימררנה.

תיכנוהזאתהגדולההבערהאחרילפליטה).נשארבדיוקאחדביתכיבכלל,

לגניםגדוליםשטחיםהיקצררחובותיה,אתבהרבההרחיבוהעיר,בנייתאתמחדש

העיר)בתרךדונםאלףששה-עשרשלשטחעלמשתרעיםאלה(פארקיםרלפארקים

מכרןספרי.ה,בתי-חולים,אוניברסיטה,כגרןמונומנטליים,צבררייםבניניםוהקימו

וכבסירת.בתי-תפלהמאותלאמנות,

• 
משרנה,צירוףברק·קאדילאק". 11בשםנקראערבאותראותנושאיכסןהמלון

מחבריכיספק,אידביותר.המשובחתוהמכוניתספרהמציינותמליםשללכאורה,

ידועהמשפחהשלשמהבוראיהוא//ברק"כך.עלכללחשבולאהזההצירוף

לפנידיטרריטהעיראתשיסדהראשוןהצרפתיאותרשלשמרהואר"קאדילאק"

לחזניומהססיםואינםרחבי-לבהםהאמריקניםזהבנידוןשנה.רחמשיםמאתים

בהומשלוארתהבנראשרהצרפתים,זן,עירשלהקודמיםבעליהשמרתאת

חברת·מלבדנקראו,קאדילאקהצרפתישלשמרעלהראשונות.שנותיהבששים

אתהנשואשהמלוןמרבן,בארצות-הברית.עריםכמהגםהמפורסמת,המכוניות

מגרדי-השחקים.במדינתאפילובית-מידרתהמהודרים,מבתי-המלוןאחדהואשמן,

הראשוןהמקוםאתהתופסיםהוופבמפעלילסיירהלכנוהבוקרבשערת

בתרךמפאורבכניןשרכנתהמפעליםשלההנהלהבדיטרריט.המכוניותבתעשית

המהירההתנועהמשאיפתלגמרישרנהואוירהנפשישקטהמשרהנרחב,גן

החזיתפניעלזר.תעשיהשיזםאיש,אותושלפעולותיולכלמניעששימשה

שלשלאותמושךגברבמרוצתה,אשה :אחדיםתבליטיםלביאתמשכרהכבידשל
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ארגזעםראישומגן,חרבעםחייללצדה.וטווסבידהראיעםנערהברזל,של
הכרחהזריזרת,אתמתחתם,הכתרברתלפימסמלים.האלההפסליםחמשתבידו.

הצלחהלשםהנראה,כפיביותר,הנחוצותהסגולות-והחסכוןהבטחוןהיופי,
אפשראופןבכלאבלאלה,בכלהצטיידהזקןפרודהנויאםיודע.איניבחtכי"ו.·
ה"סרטהמצאתכינרכחנר,שלרבבתי-החרשותביקרנראכשרזן.המלצתראתלקבל
כלומר,החסכון,עלבעיקרמבוססתשלן,מקרדיתהמצאהכמדרמה,שחיתה,הנע",

הנחרצרתתעשיות-הלוואי,כלריכוז-המפעלים,שלהמבנהגםבזמן.חסכון
בית·בכס.ףבזמן,נברח,החסכרןעיקרוןעלמרשתת-העיקרית,התעשיהלשם

מירחדמפעללפרדהלן,ישהמפעל.צרכילכלוזכוכיתפלדהמכיןמיוחדחורשת
בתי-יציקה ;עצמיתרשת"טלפרנים 1שלובתי-החורשתבשביללתעשית-גז

חשמליומאורכוחלהמציאהמסוגלתעצמית,תחנת-חשמל ;לפלדהמיוחדים
לחברךבתי-ספרגםהמפעליםלידוקיימיםאיש.אלףמאותשבעשללאוכלוסיה

רלאימרןטנכיתלהכשרהמקצועיבית-ספררגםתיכוניבית-ספרגםהפועלים.ילדי

נירס",ררזש"פרוד-מיוחדיומיעתרןגםאל.הלמפעליםישלזהומחוץביעבודה.
(השםומקרמיתכלליתנרחבת,אינפורמציהלררישגדולעת.רןבתבניתהמופיע
והאמריקניםדיטרריט.יושבתעליואשרררזש,הנהרשםעלחרא-(אדרס)"ררזש"
נירס""רוזשכיולחשוב,איפרא,לטעות,אידהצרפתי.הקדוםשמרעלשומרים
לשמאל.נטיחלהןשישחדשותארמות,אדוחדשותפירושן
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ברועסוקיםבערךדונםאלפיםחמשתשלשטחתופסביקרנושברהמפעלייי
ומספקותאותרמשמשרתמיוחדותאניותרגםמסילות-ברזלארבעפועלים.אלףמאה

אלפיםששת"ארכל"זהומפעלמרחוק,להביאמוכרחיםוברזלפחםכיחמרים,לר
חמשתמוציא~הוא-תפוקתוכןוכאכילתואח.דנירםאלהחמריםשלטונות

ולראותהנעהסרטעםבבית-החרושתלהתקדםיכולנו !ביוםמכוניותאלפים
דומםשלדרקכשהיאמראשיתה.המכוניתייצררשלהתהליךאתשעהבמשך

נפשרעםבתוכה,חייםרוחעםמצוחצחתמהודרת,מושלמת.הסרטמןרדתהעד
לבית-החרושת.מחוץאלאותההמסיעהההגה.לידחיננית,נהגתנצרדת-חיה,

שערתארתה.לרכושיבואראשרלבעליםמחכההיאששםהגדולה,ההחסנהתחנתאל
שלוהזריזותהחריצותבאותהזה,במעשה·מרכבהולהסתכללעבזרדאפשררבות

-נקרא,שחראכפיליין",סמבלי 'tה"-הנעהסרטלידההולכיםבני-אדם
וברחבים.משפשפיםמרכיבים,מברגים.קודחים,מלחימים,לפרק.פרקומצרפים

ערשהלוהקבועבמקרםפועלכליתרה.מתיחותבליעצבנות,בליפזיזות.בלי
הסרט,לידעובדותפועלותגםוקבוע.מסריםבקצבלן.המיועדחלק-העבודהאת
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קו-אורנעידשהיווהמהלחלוק-העבודה.פרחיםגםמצומדיםהיומהןולאחדות

בית-החרושת.שלחללובתרך

עלהערליםפועלים.לומחכיםדרכוולאורךהסרט.פניעלמתקדםהשלד

כזה.טיפולכלאחריופניו.עלאוהש:לדבתרךשניארזהפרטומתקיניםהסרט

לושיהיההפרצוףאתמקבלחראקמעא-קמעאיותר.ומשוכללמתוקןנעשההשלד

זרועות-בעלמלמעלתהתלוימשרנהמכשיראיזהלומחכהמסוימתבנקודהבעתי.ד

כמי,הזההמרכ,זאתעליומורידהואמתקרבוכשתשלוהמרכב,אתהאוחזפלדה.

גריפשתמשרנהבריחאדת,הלזהתיכףראשן.עלגדולכובעלדרדקלושמשרבב

יריםשערותמטפ?דתכבובראשוןאבלהמתקרב.השנילשלדומחכהשנימרכב

וא mמכונית,שלצורהכברלוישואילךמכאןהמרכב.אתומצמידיםהמברגים

ובדוקרשוםלמרחב.יוצאש,הואעדזובדרךומשתפרומשתכללומתקדםהולך

וקפדניתשחמורהכמתעד :הדברונפלאומכופלת.כפולהבקורתתחתבמספר.

ראי-אפשרשברעבכלממוצע.אבופןנעלמות.מכוניותשבע-והשמירההביקורת

פוררהנהלתושלהמשטרהשלמיוחדיםבלשיםלי.סיפרוכךעקבותיהן.אתלגלות

למפעלרשות-כניסהאיןוכמובן.ובודקים.מפקחיםהמשמר.עלעומדיםעצמה

"דןישזאתובכל-,הרבים.לרשותהמפעלמןפרוצהדרךואיןזריםלאנשים

בשבועמכוניותכמהמוציאהוהיאהפיקוחיםכלעלהמתגברתכזאתחרוצה"

השחור".ל"שוקאי-שם

" 
פוררהנויזהעצמן,ירדפשלשולחנועלסעדנוארוחת-הצהריםאת

עצרםמפעלשלמייסדוהראשון,פוררהנויסברשםעלנקרא.שהואכפיני,שה

והבטיחמביקורנו,שהתרשםבישין,כמעטצנוע.נעים,בחורהואפוררמרזה.

למגביתתורםגםשהואלהעיר(כדאיבארצואי-פעםאצלולבקרמאתנואחדלכל

למזכרתכתשורהעמ.דואח.דאחדכלשלהצלחתלידהשולחן,עלשלנד).המאוחדת

אבללילדים.צעצועבתרויאהכמרבן.ארטרמרביל-של-כיס,ונחמ.דקטןארטרמרביל

לעינים.תז.זורההיוהגלגליםעלוהצמיגיםהשמשותשלהזכוכית

5 

שרבלצ'יקאגר.מדיטרריטבאריוהפלגנוהצהריםאחריהשלישיתב•זz,עה

גנים,בנינים,שלתשבץנעידכולומעוב.דמיושב,נוףהאופקלמלאועדנפתח

משולשים,מלבנים,מרובעים, :זואתזרמחליפותגיארמטרירתצוררתמיניכלחווית.

הראשייםהכבישיםסוף.לבליוהכבישיםהדרכיםהםביניהםהמפרידיםוהקרים

בליישר-ישר.בקוקילומטריםמאותשללאדנםסרגל,פיעלכמונמתחים.

פניעלכךכלישרכבישלסלולאלהסולליםה.תחכמרכיצדכל-שהוא.עיקרם
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ארצנובעריישראחדוחרבאףראיתי tשל\אני,בשבילי,-ןעצומיםמרחקים

שלאהפתעההאלהוהישריםהאורכיםהכבישיםמהרריםוכפיפות,עקמומיתבלי

פתורנה.אדע

להמראתנושעהנענדו-ארבע,ובשעהמיצ'יגן,~רר tליממעלטסיםאנו

שעהצ'יקאגר.שלהתעופהבשדהיורדיםאנחנו-בדיטרריט,משדה-התעופה

מראיםבצ'יקאגדהשעוניםכלנילבן.חזרתומהזאתוהשעהטיסה,שלאחת

רחבהפניעלשדניםאזוריםביןבזמןהבדלישהצהרים.אחרישלשהשעהאת

בצ'יקאגרהשעוןהריהצרת,שעתמראהירוקבנירכשהשעוןאמריקה.יבשתשל

השמש,תשע.שעה-בסנט-פרנציסקדדהשעדןהאחת-עשרה,השעהאתמראה

הארקיינרס 1מחדפיישירהטיסהובמשךאמריקה,במזרחלעלותמקדימהכמרבן,

חיים.שעדתשלש"מרוויח"הנוסעעצמה,המדינהבאותה ..השקט

" 
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אינדיאנית.מלההיאבלבהצלילהעל-פילהבחיןשאפשרכפי"צ'יקאגר",

האינדיאניםגידלואזליפרא"."בצלהואלי,שהוסברנפיהזאת.המלהפירוש

בטוחאיניהזאת.הענקיתהעירמשתרעתשעליזבמקרםבצליםשביםמאדתלפני

כאילואמנםהםרלררחב,לארוךההתמתחותהרחבות,העיר,שלהגידולאבלבדבר,

בירתו.הקצרובזמןבלתי-פוסקבשיעורקליפות,גביעלקליפותהמעלהבצלשל

היאנזלו.בעולם-והחמישיתבארצות-הבריתבגדלה,השניההעירהיאצ'יקאגר

בהומעשהעניןרכלמורבעיםקילומטרוארבעיםמאותמש ryשלשטחתופסת

גתי-ארסםקבעולםהכי-גדוליםהמטבחייםבתיבהיש :הגדלותבחרתםטבוע

בירתוהגדולמסילות-הברזלצרמתרגםהבריתבאוצרתנידתוהגדוליםלתבואות

שלה.התחנהמןרכבתמפליגהוהלילהחירםמשערתרגעבכלהעולם.כדררבכל

דונמים,רבבותעלשמתרעיםהיארדחוףלארוךהמשתרעיםהגדוליםהפארקים

גםמטר.תשעיםעדמארבעיםמגיעוחכםאשרכבישיםידיעלמבותריםרחם

אלףהשימחרםיושעהאמלמקומרתמכילולהצגותלספורטהאצטדיון

באמריקהשאפילוכמזדמני,אך,כאלה,ממדיםלתפרםבארצנן,כאן,לנוקשהצופים.

רחבות,שלעירצ'יקאגן,לגביארפינייםהםבמינם,מיוחדיםהםאל.הממדיםעצמה

ו.גםכמזהן.עולםזורעותלחבוקהיאאףודימתההגדולהיאורלידשהשתרעה

בממדיםהאסוןאותרהיהשנה,שמרניםלפני,הגדולה,הבערהבאסוןלקתהכשהיא

ממאהדירתואחתיממהבמשךהמרקדעלאזעלזבניניםאלףשמרנה-עשרעצומים.

כןגדולים,בממדיםהיורהחררבןשההרסוכמרקרות-גג.בליבשאוראישאלף

האסוןמיוםשניםשלשעבורלאובמידה.בקצבעצומהעברדת-הבניןגםחיתה

קזזם.מאשרירתךוגדולהיפהתילהעלשרבעמדהוהעיר
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בצהרים,שודדיםלבריונים,שם-נרדףנעידמשמששמהאשדהעיד,

רתעשיה,מסחרעבודה,חיישרקקתעירהאמת,פיעלהיא,הסוגים,מכלגנגסטרים

בעירדרקאשרכןולפיסוללציודבית-הספדותרבות.אמנותלענינימסודהדגם

המפואריםמןהםהתזמורתואולםהארפידהבניןהמוזיאונים,הספריות,הזאת.

מאן,עדמגרובתאוכלוסיהשהיא-זרעירשללאוכלוסיהשאופיינירמהבירתן.

התזמורתבשבילשהכבידהזבן,הוא-בהמיוצגיםוגזעיםעממיםעשרותאשד

עשירהצ'יקאגרכילהגי,דלמותרעצמם.העידהמרבישנדברבתרומותהוקם

קרנותע"ימתבלבלתשביניהןביותרהחשובהאשדאחזרת,באוניברסיטאותגם

שלנר.דרזנורלדריולירסדרקפלדג'רהןכמרפרטיים,נדבניםשל

" 
משדה·במכוניתהנסיעהכיבהרבה,לנרהרעילהלאשהרווחנוהשעה

מדיטדריטנאוירהדרךכמרתמימה,שעהבדירקהיאאףארכההמלוןעדהתעופה

איבוד·עללהצטערהיהאי-אפשראבלכאן.המרחקיםהםגדוליםכךכללצ'יקאגר.

בתרךהיארן,חרףלאודךעין,מרהיבברףבתרךדרכנואתשעשינו.הראילזה,זמן

ז'קסרן,פאדקוושינגטון,פאדק ;אמריקהנשיאישמרתעלהנקראיםהפאדקים

המלוןהואשגם"פ~למד·הארז",למלוןסוף-סוףהגענוגדאנט.פאדקלינקולן,פאדק

מאותוחמשאלפייםמכילחראצ'יקאגר.שלהנוסחלפיכולו,בעולםבירתוהגדול

הואילרמעלה,הששיתהקרמהמןדקמתחיליםהאלהוהחדריםלאורחים,חדרים

ירם·המושכריםטרקלינים,מרעדרנים,אולמים,תפרסרתהראשונותהקרמותוחמש

מכילבירתן,נהדראח,דואולםפומביות,לחגיגותצברדיים,למוסדרתלאספותיום

ר"פלאזה""וולדרדף·~סטרדיה"מלרןכמרזה,מלרןאיש.אלפיםלשלושתמקומרת

ודמהמשותפתהנהלהלהםשישהילטרן",של"בתי-המלוןעלנמניםירוק,בניר

אוצרת·בכלזהמסרגבתי-המלוןבעלתהחברה,נשיאעצמו,הילטרןמדאתחשרבה.

אגבאותישאלחראלכברדנו.שעדךהקוקטיילבמסיבתאחדי-כןפגשנוהברית,

לוולהגידטרבהעצהממגרלמנרעיכולתישלאוכמרבן,בישדא.ל,בתי·המלרןלמצב

ירתך,צנועיםבממדיםאםאףכזה,פאלמר""ביתכעיןל.הקיםהוארדאריכדאיכי

בארצנו.

" 
"האדררעסטעד-חקלאיותלמברברתבבתי-החרושתביקדנוהיוםלמחרת

לחברהישכרלר.בעולםהגדוליםהםאלהבתי-חרושת.רגם(המעמד)אינטדנשירנל"

בבתי-החרושתבחיפה.לישראל"חקלאיתלהנדסה"החב:דהבארצנו.סוכנותגםזו

הנע"."הסרטשיטתלפיהםגםוהקלים,הכבדיםהטרקטוריםאתמייצריםהאלה

טרקטוריםוחמשהשבעיםמאתיםמוציאוהואלבקן,הספקנואחדבבית-חרושתדק

דולר.אלףשלרשה-עשרומחירוטרנרתאדבע~עשדהבןהואבהםשהקטןלשבוע.
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רסדנארתכבשניםהמכילבית-החורשת,נאותרמועבדיםאלהלמברברתהחמריםכל

ערמואניובערדהלוהטת.הפלך.האתהמחשליםאדיריםרקרדנסיםרנרדי·היתרך

רחתרםאורזהנה :בפירובקשההמנהלאליניגשאלהטכניקהפלאיעלרתרהה

בדנהשלמליםנמהלרשוםאסכיםשמאלישראל,מיועדאחהטרקטורבארגזפה

לבקשהדבברצוןנעתרתיכימרבן,בחיפה.אותרשיקבלולאלההארגזגניעל

מטרההייתינברדבדי·הבדנה,אתלרשוםהגידאתלידינטלתיובטרםזר,

זהטרקטוריפרקואשרהנמלפועלינימניח,אנימנרות-הצילום.שללזיקוקיך

אשדמבית-החורשתעבריתבדנהלמקראבמקצתיהגרהימיםבאחדח'נ.יפה

התברגןאשדהמנהל,שלבחלקןנפלהבירתוהגדולהמנת-הנחתאךבצ'יקאגר,

מירחן.רבערנגבהערצההעבריותבארתירתדבזמן
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הדרךלס"ט-פדאנציסקר.מצ'יקאגרבטיסהיצאנרמוקדמתבשעת-ברקד

שערתשתיאךשערת,שמרנהבמשנתרהיאקילומטראלפיםשלרשתבתהיאבאריו

השעוןלערמתמפגרפדאנציסקרבס"טשהשעוןנירוןלך,"מוחזרות"מאלה

שמרנהביר-ירדק.לערמתאחתבשעהמפגרתשצ'יקאגרנמרשערת,בשתיבצ'יקאגר

שערת.ששדקלזברתךפרסקהשערןראילרכמטרם,ירשבאתהוצופרתשערת

הולךרקרלםמטוסים,מלאממריאים,אברשממגרבצ'יקאגר,התעופהשד.ה

להישמדצדיוראתהלמטה.רמטרסיםבמורמיםמטוסיםסופר.רעדהעולםמקצה

המטוסיםכנפיהם.ידיעללהימחץארגלגליהםתחתלהידרסלבלייפהיפהלנפשך

לרוץרגעבכלמוכרחראתהממש,ולצידךפניך,עבדאלמאחוריך,כאןמתהלכים

מרגדביבוחנתהדוהריםוהאופנייםהאופנועיםורננימפנינמרמפניהם,ולהתחמק

רזהארי·דרן,על-ידיהיבשהפניעללדריסהיותרמרזרביגררןישאמנםבתל·אבינ.

"יפה"למיתהאפילואךארטרבןס.ארמכדניתעל-ידילהידרסמאשדיותרמקררי

ומלוויהםהנוסעיםכךמשרםאכלה.ותשואותחייםמלא~מרכזמרנןאדםאיןכזאת

בכלבהימלטםלמרפת,זריזות.מראיםהתעופהבשדההעובדיםרכלהצרותוחברי

אלרמינירם.העשוייםהאלההדרדסיםהעופרתמפנירגע
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וברעים,לאופק.עדוהמאוכלסהמיושבהנוףאתשרבדואיםאנומלמעלה

לארוךשרבנמתחיםוהכבישיםתעשיה.מפעליעדים,חרות,-מלבניםמשולשים,

שלטיסהאחדיסרגל.לפינמתחוכמרעיקרםמבלייש:דים,קילומטריםאלפי

אמריקהשביבשתהגדולהנהרלמיסיסיפי,ממעלעובדיםשע.הרבעישלרשת

מקסינן,במפרץשלדהשפךעדקילומטריםאלפיםשבעתלארוך.הזרדםהצפונית,

אוצרתשלמשטחהכשלישמשקההואאלירהנשפכיםהנהדרתעםיחדואשד
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ההולךהעתידיהענקאתבולהכירואיןצדעדייןהואלמקורו,סמרןכאן,חבוית.

הנוףומשתנה.הולןהשטחקליפודניה,לתחומיהתקרבותנועםדרומה.בדרכווגדל

חשופים,הדיםמתרוממיםוהולכים,מתמעטיםהכבישיםנוף-מזבד,כמעטהוא

דדןלצפוןמדרוםהעובדתוהצוקיםההדיםשורתהמפורסמים, /1ה"דאקיסהםאלה

נישאיםצוקיםמזדקריםאחדיםרבמקרמותמטרכאלפייםגבהםוקנדה.אמריקה

והמערב,התיכוניהמע·דבבידהחוצים.האלה,להדיםמעבדשלג.מכוסיםיותר,

שלוהמיושביםהיורקיםהמישוריםלמראהשרבאותנוהמחזירמישורמשתדע

אין-סופישטחהשקט,האוקיינוסמתגלהולבסוףבשפע,זורעהשמשאודהמזד-ח.

שהואבטרםיינוס '}jלארממעלארוכהשעהחגהארירוןושחרחרים.ירוקיםמיםשל

לרדת.מנתעלפדאנציסקן,סל"טממעללטוסחוזר

שלשטחהתופסגדולכדןמלמטה.אליןמתקרבמסחרריופישלשפע

בניניובמגדליו,המים,מןרעולהמזדקרבעדן,מרובעיםמילידחמישים

ביןותלים,גבעותעלבנויההעידרהפאדקים.הידקושטחיגשריוהמדונים,

המפרץעםהמתחברזעירמפרץ-לואשד.הזהב""שעדעםוהמפרץהאוקיינוס

בעלכולו,בעולםביותרהארוןהגשרתלויהזה /1הזהבל"שעדממעלהגדול.

כמהגםזהלמספרתיכףלהוסיףרגילים(האמריקניםקילומט·ד.שלשה-עשו

שבעים :עלהשבוהכסףרעל-שנים,שלש-הבנייה.תקופתעלמספרים

הידוקיםהפאדקיםאלהלבנמשןהזההטכניהפלאמןדולר!).מיליוןושבעה

שטחיעל-הלאומי''ה"פאדקעלנוסףהעיד,שלובטבורהבעיבורההעצומים

(ביערותכולה.האומהארצדבתרדהממשלה,ידיעלשנשמדיםהעתיקים,היערות

מעבידומעלה).מטרלשמרניםמגיעגבהםאשדשנים,אלפיבניעציםגדליםאלה

דיטדויטכמרבעדן,שנהכחמישיםלפנילמאכולת-אש,היה.הזההכרךשגם

עלעולותשהן-הגדולותאמריקהלעדיהיומיוחדגורלבשעתן.וצ'יקאגר

לפניהמפורסם.האגדיהערףכמרופורחותרעולותצצותהןהאפרומןהמוקה

שנה,חמשיםכעבודנפש.לאלףזרעירשלתושביהמספרהגיעלאשנהמאה

שהאשעדכן,כלגדולהכבדהיתה , 1906שנתשלבאביב.הגדולה,הבעדהבשעת

מתקרבתשלההארכלוסיההיוםם.ינינבףאלםישלשלאכולהספיקה

נפש.אלףמאותלשמונה

" 
עשריםשלמקהלהפנינואתהקבילההתעופהבשדההמטוסחנהכאשד

אשדסינית,לארמיתבתלבושתעירוני,ספדביתשלסיניות,תלמידותוחמש

כעשרהשנמשכההיא,אףסיניתמנגינהומצלתיים,תופיםבחלילים,לכברדנוניגנה

נקראמיוחדורובעלמדי,גדולהסיניתאוכלוסיהישבס"ט-פדאנציסקררגעים.

מ"זמדתבקבלת-פניםאותנולכבדלחרבהלהחשבההעידיתהסינים"."עירבשם
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רלבבירתחמרתהאלהקבלרת-הפניםהידכללבדדךזה.ארדיגינליבנרסחהארץ"

המכרנירתלפנידרבניםהידדוכבי·ארפנרעשרטדיםאליי·שהגענומקוםבכלמאד

רידרק,אזרםבסימניבדמזרדיםלהשגיחמבליהדרךאתלפנינרומפניםשלנר

זה.מיוחדלכברדהדארייםדיפלרמטיים,לנציגיםבנרנחשהתנועה.אתמבררניםה

בתי·מצדבירתוהאדיבהטיפרלאתגםלציידישהרשמיתלאדיברתמחוץאך

ביתבעלמאתמכתב·בדכהמאתגראחדכלמקבלהיהבשדה-התערפהכבדהמלרן.

רלאגשמן,ראחדאחדלכלמיועדהיההמכתבלהתאכסן.עלינרהיהששםהמלון

המלרןבעלהיהזהבמכתבהקבוצה.לכלהפרנהאחדנרסחחוזן,צררתלדחיתה

כילד'מרדיעהיה ;הבא""בדרךבכדנתדירחבזאתהמכתבמקבלאתמבדך

אמנם(ן.המפתחבזהמצרוףאלירשהמפתחפלוני,מספרבעלחדדלרשותןנמסד

בהגיעירמידתיכףלחדורידכאשהמטעןמרסיף,היהחראהמעטפה).נתרךהיה

זהטלפרןמספרלפיאתםלהתקשרשאפשררסגניו,המלרןשלהמנהלכי 1למלון

הטלפוןמןהיוםשערתבכלאתםלהתקשריכולרהראתמיהלשדרתויעמדורזה,

האפשרותלרשניתנהעלהמיוחדתקרדת-דרחראתמביעהכותבהיהלבסוףשבחדדו.

עדבעידן,שבתםזמןאתולהנעיםאכלהחשוביםאורחיםבמלרנרלאנסןהנעימה

ידו.שתמצאכמה

" 

" 
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! 
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י
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הטלפרניסטית,מיוחדת.תרדההואהאמריקניםבבתי-המלרןהשידות

מי-שהוא,עםשלךהטלפוןאתלקשרמתבקשתשהיאפעםבכל

היאאםואףלה.מגיעההתרזהכיאם"תרדה",המלהאתלהוסיףשוכחתאינה

לתחנתלהגיעשיספיקוכדיהם,בקשתםעל-פיהאזרחים,אתכברקדמעודדת

מצלצלתשהיאעלהתנצלותבקשתלהרסיףלנחרץמרצאתהיאהתעופה,ארהרכבת

אםלצלצל.עצמרהאזרחע"יכמירחןנתבקשהשהיאפיעלאףמרקדמת,בשעה

אליךימהרמידהמלרן,שלהגדרליםהאולמיםאבחדכתוהה,פעם,מתעכבאתה

ממנן.לעצהזקוקאינךאםרישאלך,המלוןמערבדיאחד

והתעמרלההפרסוםארפניאתהמירח,ןהמסחריהחרשאתגםלציידוצדיו

בקרבשלהםהמסחרלבתיפדסרםנאהנצרדהלתתהיודעיםגדולות,פירמותשל

סיגריות,שלמהרזותקופסהבחדדנוקיבלנואםעתונאים.שלבינלאומיציבור

גבירעלגפדרדיםשליפהחפיסהלהמצורפתחיתההדישהיא,חברהמאיזו

שלהמלאשמרהיהרכךארתה.המקבלהעתרנאישלשמרמודפסהיההחפיסה

נמירחדמקבל,שהיההבשמיםנקנרקעלארהיין,בקבוקעלמרדפסהמקבל

גדרלתפקידהממלאה"הנחרדהבשבילכלזמר,-לייף"ירדאףגידל 11הבשביל

דניםסבים,להירתוארייםכנדהידזרמשלחתשלחבריהורבאמנם,נחייך".

שלהם,.דבחרוהבשבילהזאת.המרד""צנצנתאבלונכדות,נכדיםכבדלהםהיו
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מעיד/'!פרסוםשלכזאתגישהאופן,בכלויפה.רחוקאביבאיזהלהםהזכירה

בפסיכולוגיה.מיוחדתהבנהעל

7 

ללוס-אנג'ילס,מס"ט-פראנציסקודרך-האוירהיאקילומטרמאותלששקורב

מתחתחולפותשבהןמדרכי-האויראחתזוהימשעתיים.בפחותארתהעברנודאנחנר

שטחיםהאטלנטי,הארקיינדסשלהחרףלארוךנידתו,הנהדרותהתמרנדתלרגליך

פרדסיםמוקפותבתיהן,כלרבןמבהיקותועיירותעריםואלפישמשמוצפייורקים

טבלאותגביעלנבנוכאילומים,מרקפותעויםמופיעותלפעםמפעםסוף.לבלי

רחבה-לרס-אנג'ילרס,יפעתהבמלואלפניךמתגליתוהנהאגמים.בתרךשטרחות

הבניניםאידירק.ועטוףשונים-צבעיםדקרםשטיחכמרופורשהשטרחהרחבה,

הגביניםואילועל,אלנישאהעיריהבנידרקכאן-ביותרומזדקריםבולטים

מגרדישלשלםגרשמזדקרלפתעאילנות.בסודחווילרתצנועים,האחרים

אבלשסט,המוןבתוךשהתפרצהמתמרדיםשלכנופיהכאילוהנראהשחקים,

מאד.גדושוירקנמוכים,בתיםמכוסיםמרחביםושרבגבה,עלערבוחולףהמטוס

החמהלאורמבריקיםהאוקיינוסשלהאין-סופייםהמרחקים-מערבלפאתי

הקשת.גווניבכליוקדיםענניםהדועך,היוםזהבמופזיםרקיעיםהשוקעת,

אשרהאדמהויפיהמרומיםהודבידלהכחידיודעשאינךזה,הואנוף-קסמים

הרחוקיםילדותךבימיאשרוקפלאי,אגדינדףשלאחתלתפארתנמזגהכלמתחת.

בחזון-רוח.אותרראית

" 
ביו-אףשטחה.לפיארצות-הבריתעריבכלבירתוהגדולהעירהיאזאת

ומאתיםאלףשלשטחעלהמשתרעתזדללוס-אנג'ילוסאליה,תדמהלאירוק

בגברלדתיהישראלמדינתשטחשלהששה-עשרהחלקכמעטזהומרובעים.קילומטר

החמישיתבעולם,הגדולותלאחתזועירנחשבתשלההארכלרסיהלפיגםהיום.

ומלבדבקירוב.נפשמיליוןשנימרנהזואוכלוסיההצפונית.באמריקההתורלפי

אתפההמבליםומרחוק,מקרובתייריםהמוניתמידבהישהקבועיםהתושבים

והממוזגיםהמצרייניםאחדהואפהשהאקליםהואילבתי-מלרן,באלפיחופשתםימי

רווח-ררח-שפייםאבליורדים,גשמיםגםאיןנובמברעדממאיכולו.שבעולם

יותרשלשטחעלהמשתרעיםהגדוליםהפארקים.חירם.חוםאתמפיגיםהים

מזכירהכולההסביבההאדיר.אתומבסמיםנפשמשרבביםדונמיםאלףמעשרים

העירשלבעיבורהאבלעמוקה.ותכלת-שמיםדקליםהונה ;ים-תיכוניברף

שהיאשנתרבה,הרליברדמרכזמלבדלרס-אנג'ילרס,חורשת.בתיהרבהשוקקים

ואחדשימורים,מכזנות,נפט,שלמגוונתתעשיהבעלתגםהאיהסרטים,עיר
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גדרל.שטחזרבעירתרפסלרקהיד.-לארידרנים.הכי·גדרליםמבתי-החורשת

" 

: 11 
 l,ן

י'
' 11 

r ןי

המחרז.ומרשלואש-העידפנינראתקיבלולרס·אנג'ילרסשלהתערפהבשדה

פרקי-נגינה.כמהלכברדנרניגנהים,דפסמנגניםשלרתזמרדתבנארמי·בדכה.

מקהלהלכברדנרגייסהס"ט"פדאנציסקרשלה.רנימרסיןעירכלרפשטיה.בהואבהוא

הירכךרמשרםספרדים.הירהראשרניםתרשביה-לרס·אנג'ילרסראילרת.יביס

החברכשמנרנדבההשיבזר.ספרדיתלמסררתלבבשיםלכברדנר.המנגניםספרדים

המסררתדקשלאמנירןרארלםבמדריד. ".צ.ב.א"העררךמשלחתנך,שלהספרדי

תרםאחדיאלינר.ניגשרהרליבר.דגםאלאהזאת.העידאתמציינתהישנההספרדית

מאתגראחדלכלרהצמידרקצורת.מכנסיםלברשרתנארת.בחרדרתגםהנדברת.

תפרזים.מיץשלכרסאלהבחרוזתלנרהגישרכןאחדיאדרמה.ששרנהמעילר.דשעל

סמרךהשמש".ארתה"שנשקהבלרמד."סאנקיסט"באןהנקראיםהתפחיםממין

שנעיד.הנהדריםהמלרןמבתיאחדדרזורלט.מלרןאלמשדה·התערפהיצאנרלכן

בתרכר.רבריבת·שחיהגן·גדרלעם

למטרסים.הגדרליםתכי-החורשת"לוקהיד"במפעליביקדנרהירםממחרת

שנהעשריםלפנימטוסי-קרב.שלהעיקרייםהמספקיםהידהמלחמהנשברת,אשד

וא.זרחיתהתערפההתפתחרתרארלםבסך-הכל.פרעליםחמשיםזהבמפעלכאןעבדר

שםשהעברדהבלרקהי.דארידרנים.שלהתעשיההיקףאתרבמהכמהפיהגדילה

מטרסי·נרסעיםהירםמייצריםהנע".ה"סןטשיטתלפיהיאגםמתנהלת

קילרמטד 960שלמהירות(בעלרמטרס-קדבכשברע.אחד-"קרנסטיליישרן"

(בימיניקובך.שברבית-החורשתבארתראמודהדברירם.בבלאחד-נשעה)

"לרקהיד"חברתנשיאבשנה).מטוסיםאלףוארבעיםמאהאמריקהבנתההמלחמה

הירלפניםקררם.שחיתהמכפיירתךעכשירמסרבכתמטרסבנייתבילנר.הסביר

כל-המנוע.המדחף.הנגפים.המטרס.שלהשלדבניןאתומפתחיםהרלכים

וחמי•זz.השבעיםבלעואלההמטוס.שלהבדחיים mהעיקרייםהאיבריםארתם

לשבלרליהרצאוהאחדיםהאחרזיםרחמישהועשריםהבנייה.הרצארתשלאחרזים

נחרציםשהםבירתוהעדיניםהטכנייםלמיתקניםרלדאדאד.לדדיו :האביזרים

הוברר.הזמןבמשךראילוהערלם.עםשלוהקשריםרלהחזקתהמטוסכיורןלשם

שנהםמפניהרצארת.רירתדטיפרלירתדדורשיםהאלהרהתקוניםהאביזריםדרקאכי

כבדשהםהעיקריים.האחדיםהאיבריםכןשאידמה ;השכלרליםודניםהולכים

הפדופרדציה.הפכהממילא .סטנדרטיבארפןארתםרמכיניםרקברעיםבליםמקר

אחרזיםרחמישהלשבעיםקורבהקטניםהטכנייםהשנלרליםעלמרציאיםרעבשיר

רפדקיר.השלדעלאחרזיםרחמישהבעשריםרוקמטרס.שלהבגיןהרצארתמבל

" 
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צי-וא.וירשליתרונוסודהוא-הוא-ההפוכההפרופורציהשלזהסוד
בבית-החרושת,אחדי-כן,ואיברראכן,אחדות,מדינותשלציי-האדירעלהאמריקני

קטנות.טבלאותמיניואיבראלה.שכלוליםעלמרשג-מהלנרשחיקנופרטיםכמה
רכלחשמלי,חץעל-ידיעליהןמידנרשםהיהמטה,עלדרמהקל,נדנודשכל
שררותביןאחרי-כןטיילנוגבן.עלמשתקףהיהאליהןמתקרבשהיהעצם

בית-לידהגדולבשדה-המבחןשרבצורה"סירפדים"הפשוטיםה"קרנסטילישיונים"
זרגעלהמנהללירמז-הקיץ"על""אללחברתיימסרואלה("שניהחרושת

יצאנורנרסחארת.מספריםאינפורמציה.שבעיהצד).מןחנהאשדצפרי-חמד

אילני-מולדני'צביםהירהשני.העבדמןהשדה.עלמבית-החורשת.שעתייםכעברו
אותןצובעיםאברשלנר.הפועליםבשבילאילני-מול.דהם"אלה-לבן.צבועים

ממש".כאילנותנראיםהםאךכאן.שלגלנראידכיהשלג,כמראהלבן.
החג.בשמחתהשמחיםילדיםשלתרםעםיחדגבוההטכניקהאכן.

8 

במסיבת-קוקטיילהמקומייםהעתרנאיםאותנוכיבדובס"ט-פדאנציסקר

שמרנה-בעלהרפקינס.מלרןשלהגגעלנתקיימההמסיבהחגיגית.זבאררחת-ערב
רעלהזהב","שעדעלהמפרץ.עלנהדרמראהנפתחמשםאשדהקומות.עשרה
המפורסם,בית-הסוהרבנויברד.דאיעלהמפרץ,באמצעעליו.התלויהאורךהגשר

המבודדהגיארגדפיהמצבבירתך.המסוכניםהפושעיםכלואיםששםזילקזיטרזיס.
בית-הסוהר,בתרךמרדזמן-מהלפנילערודהאלההפושעיםאתזאתבכלמנעלא

הצליחה,לאשהמזימהמרבן,בדיחה.שלבסירןולעשותשומרים.כמהולפצועלהורג
להיתקלבליהחופים,אלהאימןלהגיעשאפשרלהניח,יכוליםמטורפיםרקכי

עבדיו.מכלהאיעלהשומריםובחילייםבשוטרים

בהאורחת-ערב,נערכהששםלמרעדרן-העתונאיםבאברהרפקינס"מ"מלרן
הקונסולהמשלחת.חבריבארשמהןהארצות.נציגיהקונסולים,כלגםהשתתפו
כידוע,ירשב,ישראלקונסוללהגיע.אי-יבלתועלהתנצלותואתהביעהישראלי

לחברילס"ט-פראנציסקר.ערבלאותולהגיעהיכולתממכרונעדרהבלרס-אנג'ילרס,
הנציגיםעםמסיבהבאותהדבריםלהחליףהאפשרותכזהבאופןניתנההמשלחת

מדינותיהן.שלהדיפלומטיים

שלה"כרכבים"עםלאורחת-צהריםיחדהסיברנרבלרס-אנג'ילוסזהלערמת
האפשרותתהיהלמעןושחקניות.שחקניםשלנאהבחברהמפוזריםישבנוהוליבר.ד

שחקניםביןכילציין,רישאחד.ארזה"כרכב"עםשיחהלחטוףמאתנואחדלכל
וחמישי,שנייוםבכלוגירושיןפלירטענינירקלהםמיחיסיםכללשבדדךאלה,

ונשיםאנשיםגםנמצאים-הפנאי,בשערתוקלפים,שעשועיםשלובילוי-עת
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ישבלצדיהב.דשעלבסרטדקלאבחיים,לראותהמעמיקיםנפש,בעלירציניים,

מקיפהידיעהלוחיתהרגםישראלנשאלתהרבהשהתענידלא-יהודי,שחקן

בעיותינו.על

חברינו,העתרנאיםאותנוהזניחושבלרס-אנג'ילרסארמךת,זאתואיד

.העירעלפרטיםלנרולמסורלבקרנובארערבבאותואדרבה,המקומיים.העתרנאים

אחדהואבכלל,בקליפרדניהכמרבלרס-אנג'ילרס,העתרנרתמקצוערעניניה.

אתלהגדילהצליחוהעתרנאיםהגונים.ים mדרוהנושאיםהמנדנדיםהמקצועות

שקיבלוהתוספתמאשדשניםפיהשביח,מלחמת-העולםשלסופהלמןמשכרדתם,

שניהואבלרס-אנג'ילרסהעתרנרתבמקצועעונדשלהממוצעהשכרהפלדה.פועלי

במקצועהעובדיםאפילוהגיעולאכזרלדרגהלשעה.סנטושמרנהוארבעיםדולר

וששהדולרים(שניביותרהגבוהההיאשלהםהשכרשרמתספינות.שלהנגיד

בעיקריפים,עסקיםהםאףהעתרניםעושיםהשניהצדמןאךלשעה).סנטים

בלתי·לממדיםבארצות-הבריתהגיעההעיתונותבעזותהפרסומתהמודעות.בשטח

מוזערת.עלדבכסףלבזבזלהםכדאיכימוכיחים,העסקיםובעליאצלנו.משרעדים

"משתלם".·הדבר

• 
המשקייםבחיהיהדיקלמהשלרישומהעלולהתעכבקלהסטיהלעשרתכדאי

כאשרוזעירקטןויהיהבארצות-הברית,ועיירהעירכלשלוחרבהאמריקה.של

ואודותססגוניותכתרבותרעליהםומתוכן,בתוכומזדקריםהשלטיםהדייהיה,

עירבכלאותם.לדורשהמרצעיםוחפציםעניניםעלומודיעיםהמכריזיםצבעוניים,

ארתךהמזרזתכמרועהארבשלטלמשל,נתקל,אתהפונהשאתהפינהובכלועיירה.

שמשקהחשבתי,לאקרקה-קרלה.-כולובעולםהיוםהידועהמשקהאתלשתות

מוציאיםזה,משקההמייצרתפירמה,ארתהשלבעליהזאתובכללדיקלמה.טעון.זה

סכרםכילדעת,וזאת !בשנהדולרמיליוןמאתים-לקרקה-קרלההדיקלמהעל

המשקהשלהבקבוקיםבעליואולםעצמה,הפירמהשלההרצאותאתדקכוללזה

לקרקה-קרלהרקמיועדיםמיוחדיםבקבוקיםלייצורמיוחדזכירןיששלהם-ההז

תעמולהלשםאחדיםנוספיםסכומיםהםמצידםמוציאיםהללו-בלבדה.

ופרסומת.

עצומיםרווחיםממציאהוהיאהדיקלמהכ.דאיתאכןכילהוסיף.הראויומן

כולן,בעולםבירתוהנפרץהיוםהואזה,משקהכיבה.שמשקיעיםהכסףתמררת

הזההמשקהאתלציידמשתדליםאמריקהשלאויביהממחנההתועמלניםרכל

מצומצםמספרנכרן,אליש,אמריקה.שלה"אימפדיאליסטית"להתפשטותהכסמל

היום,"קרקה-קרלה"המייצרתהחברהשלהגדוליםשהרווחיםבאמריקה,אנשיםשל

טון.בדמפדז'רהןמדשליורשיוהםאלהמעטה.לאעגמת-נפשלהםגודמים

222 



ששיםלפניזהמשקהשלהכימיתהנוסחהאתהמציאאשרמאטלאנטה,הרוקחאותו

אילודולר.מאותושבעאלףבעדהזאתההמצאהאתא·זמכרהואשנה.וחמש

היושלו,ההמצאהלניצולהזכירןמןיריעשההחלקאתרקלעצמוהשאיר

ערךדולר.מיליוןושניםמשלשיםיותרבלבדבדיבינדיםהיוםעדמקבליםיורשיו

מאותבשבענאמדה"קוקהיקולה"בהמצאתהיוםהובחזיקההחברהשלהמניות

נמכריםבלבדאחדביוםאםשלה,הרווחיםאתלשעראפשרדולר.מיליונים

אומרים,אנשים.הרבהכךכלהעשיראשרזה,משקהשלבקבוקיםמיליוןארבעים

מפרדסםבנקשלממרתפיובאחדכמוס,בסודנשמרתההמצאהשלהפורמולהכי

ושניהםסררה.אתיודעיםהחברה,ממנהליבלבהכימאיםשניואילובארה"ב,

עםשאולהירדוושניהםאסון,יארעשמאאחהבאריררןיחדלנסועשלאנזהרים

בידיהם.אשרהתעלומה

• 
השםאתהנושאברובעיהחווילות"ביווירלייהילס",במלוןבילינוהערבאת

המפורסמים.הסרט"כוכבי"-וכתרכםלרסיאנג'ילרס,עשיריכלגריםושברהזה,

האווהמלוןהסגנון,מיטבלפיכליליהיופי,הןרפארקים,גינותבתרןכולן,החווילרת

נדיבותיעםיער,בחביוןתקועכאילוחראשבקליפררניה.והנחמדיםההדוריםאחד

ומדשאות.שחיה

בביתיחררשתחטוףביקוראחריחירם,למחרתהגענומוקדמתבשעה

לפנינוהפגיןשםלקאנזסיסיטי.לטוסמנתעללשדה-התעופה,לשימרריימזון,

לשדהיתעופה,להיזדקקמבליהמקום,מןוירדהתרומםהואיבלתו.אתהליקופטר

מסתובבותשכבפירמטוס,כידוע,הוא,הליקופטרהמריאו.לפניבן,לרוץמנתעל

מקום,בכלולרדתלהמריאהמסוגלקל,מכשיריתעופהמשמשוחראלן,ממעל

קטן,במחירעולההואזה,מכשירשללמחירושאלנוביתימלון.שלגגועלואפילו

בסךיהכל.דולראלףוחמשהתשעים :בארצרתיהבריתבעלייממוןבשבילערן,לפי

צעירותגבירותשתיהוליבוהנוסחשוב,עמדולנר,שחיכהשלבן,המטוסליד

רחפיסתישרקרלדה,חייםפרחיםמאתנואחדלכלהגישוהןשמלותינשף.לנושות

המופלאהבוקראורועםזהסבריפניםעםוכך- "!לשלום"צאתכםברכתעםיחד

לקנזסיסיטי.המראנולוסיאנג'ילרס,של

9 

קילומטרים,מאותוחמשאלפייםבתלקנזאסיסיטי,מלרסיאנג'ילוסהדרךאת

רביםישוביםאידהערבה.מרחביאתהמזכירלנוףממעלטסנושעות.בחמשעשינו

מקסיקויהחדשה.קולוראדו,אריזונה,למדינותממעלטסיםאברמעובדים.שטחיםולא

והחשופים.הסלעייםה"ראקיס"להריממעלהצחיחה,קרלרראדרלערבתממעלעוברים
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אגןאלהשוטפיםדניםנהדרתמסתעפיםשמשםקנזאס,למדינתהתקרבותנועםזרק

זה,לידזה·מצטופפיםישוביםהשטח.מלואאתהידקוכרכשהולןמיסיסיפי,נהר

שלגדותיועליטיס-סאבזקמופיעהובאחרונהוהולכים,מתרביםכבישים

אין·ריבועיםהאופק.עדרהרלכתמתרחבתהעידסידי·מינהרנהר-איתן,

ירק.מוקפילא-גבוהים,בתיםגרשישלסופיים
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שרנות.מדינותבשתיהנמצאותעדיםמשתייחדשחוברהעירבעצםזוהי

במדינתשרכנתהשביחרקנזאס-סיטיסאזנקבמדינתיושבתאחתקנזאס-סיטי

אחדלכרןמתמזגותיחדשתיהןאןביניהן,מפרידקר-הגנרלורקירי,יסמ

המדינותשתישלהשלטונותמסדריםכיצדיודעאיני , nןבתיקנזאס-סיטי 11הנקרא

החלקיםבשניהממלכתייםולמסיםולתקנותלחרקים.בנוגעביניהםהחשבוןאת

תושביהןידיעלבכ.חדוהואאחי,דהואהעירוניהשלטוןאבל 1הכרךשלהנפרדים

מ.קומרבגללדקולאאמריקה",שללבה 11מכרנהזהכדןיח.דהעריםשתישל

האמריקניתהטיפוסיותבגללגםאלאארצות-הב.דית,שלבטנדרןשהואהגיארגרפי,

נהדרולכאןארצות-הבריתשלהדדרם-מעדבירתלמדינותהשערנפתחכאןשבר.

בעליכללהתנחלות,נרחביםשטחיםשחיפשוהמהגריםהראשונים,המתישבים

במחצבים,נפט,במעיבותעשירההסביבההכיבוש;.ריצדאומץ-הלבוההעזה,המעוף

הקמחבסחרבאוצרת-הבריתהראשונההעידהיאמסרעפת.חקלאיתבתוצרת

משמרנהיותרכבדמרנהוהיאהיוםקנזאס-סיטיהיאשנהמאהבתדקוהמקנה.

שנים-עשרמרובעים.קילומטרממאחיםיותרתופסושטחהתושביםאלףמאדת

שלהשדרת-התעופהומשלשתממנה,מסתעפיםלתחברדת-ארטרברסיםכבישים

הנוסעים(מספראמריקניים.קרי-תעופהחמישהשלאריררניםידם,ידםממריאים

איש).למיליוןמגיעשעברה,בשנהלעירוהגיעושיצאונאוין,

בית-ספדישסטודנטים,אלפיםששתבהשלרמזיםאוניברסיטה,זרנעיריש

המוזיאוןיהודי.)הואגן,שרריששמר(המנצח,סימפוניתתזמורת ;למרסיקהגברה

קנזאס-סטאר", 11המקומיהעתרןאתלארדהמוציאסין,לנימרידיעלחרקםהעירוני

העיתונותכיהוכחה,משמשתזרעובדהגםדולר.מיליוןעשרבשניםעלהוהוא

גדולים.רווחיםלהמציאמסוגלתבאוצרת-הברית

0 

ישוביםשלהעצומהההתפתחותעלמושג-מהלתתיכוליםאחדיםמספרים

משנתהשנים,בעשרלמשל.סיטי,קנזאסהנההב.דית.באוצרתעירוניים

וגדלהתרחבשטחהאחן,זים.כשמרנה-עשרהארכלרסיהבהגדלה , 1950עד 1940
גלדנמיםהשימושושבעה.מאתיםעדמורבעיםקילומטרוחמשההמשיםממאה

אתזז.דשניםארבעיםבמאה-נדזאדאחרך,בתשעים-בטלפוןאחוז,בחמשים
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מגיעחרא-פי-ארבעההשנתיהמסחרמחזורעלההללוהשניםעשרבמשך

הוכפל,לעירהמובאהשדותיבדלדולר.מילידןמאדתושלדשבילידןלשלשהעתה

המשחקים.ומגרשיהפארקיםשטחהוכפלכןוכמרפי-ארבעה.גדלגני-הירקותיבול

שמדהימיםכמעטבאמ.ריקהכרכיםשלהזההמופלאהגידולאתהמראיםהמספרים

המציאות.לשפתאותםמתרגםשאתהבשעהאותך

הנשיאתמידהתאכסןשברהנהדר."מיהלבאך"במלוןבילינוהערבאת

קילומטריםכעשרההשוכנתס,בדפדיבאימולדתובעירלבקרבאכשהיהטררמן,

בטקסטהמספרת.חוברתהשולחןעלמונחתזהשבמלוןחדרבכל .מקנזאס-סיטי

באמריקה,האחרונותהבחירותיום 1948בנרבמברהשלישייוםעלובצילומים,

היזם.אותרבכלהנשיאהתנהגכיצדמסרפד.בפררטררטזה.במלוןטררמןשבילה

חיתהגדולהרמההבחירות.,לתוצאותלנובמברהרביעייוםשלבברקוחיכהוכיצד

בברקורובעעשרבשעהנתקבלהכאשרהסמוכים,הרחובותרכבלבמלוןההתרגשות

הרגעיםעלבהרחבהמספרתהחרבותבבחירות.המוחלטהנצחרןעלהידיעה

הצטרפפ'ידידיםמאותכאשדשעה.ארתההמלוןביתלבעללרשהיוהמאושרים

הצילוםשגםמאליומרבןהנשיא.שלידואתללחוץכדיהמלון,שלההמתנהבאולם

אמנותשלההדרבכלניתןהנשיא,שללצדועומדכשחראהמלון,ביתבעלשל

חת.משרב

" 
מלפניםאופנועים,דרבנישוטריםבלויתבעיר,לשרטטיצאנולמחרת

(טרנסרררלד ."ארו. .ט"התעופהחברתשלהגדולבבית-החורשתביקרנוומאחור.

מטוס·כלבודקיםחדשיםלחמישהאחתותיקונם.המטוסיםלבדיקתאיירליין)

הקטניםואיבריופרקיולכלאותרמפרקיםזה.זמןבמשךבתנועהשהיהנוסעים

במדחף,במנוע.כאןנעשיתמפורטתבדיקהמחדש.אותרומרכיביםביותר.

איזהישאםולראות.לבחוןכדיובורג.חלולוצינורגלגלבכלבדאדאר.בכנף,

מעשה·למראהומתפעלנפעםאתהושרבכל-שהיא.צרימהגידרהאיזהקלקול'

המופלאהסבךכלאתשהמציאאנושימוחשלוהעומקהחריפותלמראהזה.מרכבה

עררך.לאידוהעדיניםוהדקיםהקטניםהשרבים,וחלקיופרקיואלפיעלהזה.

" 
אשרבסביבה.אשרבחרושותדוהרותנמכרנירתסיירנוזהמאלףביקרואחרי

עשרות,לארוךסוף.לבליפשוטותרדידותמפוארותחררילדתונבנותהולכותבהן

עלשנבניםבתי-שינוןובהםבתי-מגרדים,שלשוררתבמשכרתקילומטריםעשדרת

המרכזיתהממשלהרחבים.שדרת-אחרפנירעלחורשותנתרךהעיריה,ידי

וצופרתשעדתוהפרטי.העירוניהשיכוןלפיתוחבאשראיהיאאףתומכת(הפדרלית)

ערבלפנותרוקהכרנה.האדםיזמתואתהנוףיפיאתמלראותהעידשבעהלא
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שנערכהרבאררחת·הערבבמסיבות·קבלת-פנים,להשתתףכדיהמלון,אלשבנר

לכברדנו.

וחשרביה.בעיראשרהעדהמ"פני"רביםמוזמניםנכחוערב, iמסיבתבאותה

העורכיםשמותאתהיר"רמפישמעכאשרמקומי,שנוערןשלער.רבוהמוזמנים,אחד

ישראלביןלתווךשעתושהגיעההחליטזן,במשלחתארצותיהןאתהמייצגים

אותיאפואהזמיןחראבמעלה.ראשוןהיסטוריתפקידכךידיעלולמלאומצרים

לשיחהד'אג'יפט",רה"ז'ורנלה"אלזאמאן"עורךמקהיר,אסאחבניקולאסמרואת

ארצותינו.בידהשלוםתנאיאתבמעמדן,ומיהתיכףלקבועמנתעלהסעודה,אחרי

אתנויחדלשבתאותוזימנההעליונהההשגחהאכןכילבן,להוכיחהוסיףהרא

טרברתשכנותשתיביןמצב-המלחמהאתסוף,כלסוףלהפסיק,אותנוולשדל

רכבלרבהבהתלהבותלבנועלדיברארוכהשעהוישראל.מצריםכמרכאלה

הצלחתעיתונובשבילנפלאה"סטורי"להיותחיתהיכולהאכן,השכנוע.כוח

שלשתנואתשהנציחהמקומי,הצלםשלבהתערבותורקנגמרהואאבלהזה.התירוך

שנכשל.מאמץ-תיווךאחרירעהו,לחייאישכוסמרימיםכשאנו

10 

ושוינגטון,עדמקנזאס-סיטינאוירעשינוקילומטריםמאותוחמשאלף

סיוםהיהזהאכן,סיורנו.שלהאחרונההתחנהחיתהששםארצרת·הברית,בירת

לשרשרתגולת-כותרתנעידהואהעירבוואשינגטוןהסיורכינאה.לפרשהנאה

עשירהלמדינהמטרפרליןלשמשביותרמתאימההיאאחרות.בעריםסיוריםשל

הנהרחוףעלפרטיה,לכלמראשמעובדתתכניתלפיבנויה,היאירים.ורחבת

פארקיםבצלמרובעים,קילומטריםוחמישהחמשיםמאהשלשטחפניעלפוטרמאק,

עשריםהואשבהםהצר-עצמםוהרחובותברחובות.רשדררת·אילנותעבותים

מוריקותהרחובותבפינותושמונה.ארבעיםהואבירתווהרחבברחכן,מטרוארבעה

ה"קאפיטול",בנידסגנון.ובעלינאיםלאורכםוהבניניםאנדרטות,וקוסמותמדשאות

מובילותרבותנודרגרתאשרונשגב,עצרםבית-מידרתהואוהסינט,הקונגרסביתזה

שלדוקאאםכיוהקפדה,כרבדשלחמוררושםזאתבכלעושהואינומבראן,אל

ושיעבו.דהכנעהשלרגשמאשרוהתרוממותאצילותרוחיותרהמשרה'היכל,

מצטרףהכל-בראשוואנדרטת-החופשעליו,המתנוססהעגולהמגדלעמודיו,

לגובהמתרוממתשלוהפיסגה-בגבהוכשלוותר.נפשהשרנהעתיק,קלאסילסגנון

כולה.העירפניעלחולשכאילוהוא-מטך,ושלושיםמאתיםשל

" 
עדללינקולןמהיכל·הזכרוןהמובילההרחבה,השדרהלאורךמסתכליםאם

הוסיפהאמניםידאשרנדף,שלהנהדרותהתמונותאחתלעיןמתגלההקאפיטול,
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(כמספרזה,היכלתומכיםענקייםעמודיםוששהשלרשיםמיוח.דברפךעליז

לינקולן).שלמותרבשנתהבריתבאוצרתמאוגדותשהיוהמדינותושששלרשים

ארצותאתהצילאשרהגדול,הנשיאשלהענקיתהאנדרטהעלשומריםכאילוהם

iמבטךירחףהזההנישאההיכלמןבחייי·זהבמחירושילםמהתפוררותהבריז
עמון·מת.רומםהשני,מעברההרחק,אשרוהשקטה,האדרנהנדיבת-המיםפניעל

ושבעיםמאהגבוהעמוד-אובליסקזהרהאמריקנית.האומהגיבורלוושינגטון,הזכרון

"להבכיכרקליארפטרה","מחטהמצריהארבליסקדוגמתלמעלה,המזדקרמט.ך,

המרחקנאותרכמעטהזה,העמודמאחוריממנן.גבוהאךשבפאריס.קרנקורד"

נישאה,גבעהנןלהקאפיטול,מתנוססוושינגטון,לעמודלינקולןפלטיךביןהמבדיל

 • 1793בשנתזה,לכניןאבן-היסודאתירהעצמווושינגטוןג'ורג'בלובנן.מבהיק

בימי , 1814בשנת . 1865בשנתאםבלתימושלם,גמרלידיבאלאבנינואך

הלבן""הביתכמואש,למאכולתממנוחלקהיההאנגלים,עםהשביחהמלחמה

אתלמחרתכדיתילם.עלנשארוהכתליםורקהאנגלים,החייליםידיעלאזשנשרף

הבית,שלשמרנשארומאזלבן,בצבעהביתאתלצנועאזהוחלטהאש,עקבות

היזם.עדהלבן""הביתאמריקה,נשיאישלמגזריהםבית

" 
הנהרמימיעליה.מתרחאצילותשלחוטאשרשאננה,עירהיאזאת

השקטים,הרחובותשוררת-האילנות,העבותים,הפארקיםאלין,הנשפכיםוהנחלים

מושלים,משכןשלצבירןזהלכרךמשוויםאלהכל-בתי-חרושת,העוו

מספרהזאתבעירובאכן,אמנים.אנשי-רוח,מלרמזים,דיפלומטים,מחוקקים,

לבדה(ספרית-הקונגרסהספריותוהעממיים.התיכונייםהגבוהים,בתי-האולפן

בניניופסלים.תמונותתעררכרתמוזיאונים,וכתבי-יד)ספריםמיליונימכילה

מושארתביןארגינותבתוךהוא.בסגנונוואחדאחדכלהם,אףהזרותהציוריות

ונחת,שלרהשלרוחמשרים-אחדנורבעכולםכמעטמרוכזיםושהםוחברת.

ועצבנות.סערת-רוחותקרובותלפעמיםשוררתספקבליפנימהבתרכםכיאם

שהעירמספך,כשהואאמריקניכלהתוקףגארה,שלב.רגשחשהנךתכופות

הקונגרסהחליטכאשרשנה,וחמשיםמאהלפנירקלמטרופוליןחיתההזאת

הברית.ארצותלכלמיוחדתבירהמדינהכלשללגבולותיהמחוץלהקיםהאמריקני

העצמאותהוכרזהשבההעירנפילדלפיה,יושביםוהממשלההקונגרסהיו(מקודם

שניםובמשךארתה,ולבנותלתכןהתחילושנהוחמשיםמאהלפנירקהאמריקנית).

גביעלאכןכיבת'ס"בל'הרחובות"עירעודנקראתחיתהמכןלאחררבות

חיתהבמציאותאבלהגנים,הגשרים,הרחובות,רשומיםאמנםהיוהתכניות

הפוטומאק.חרףעלושוממהארוכהביצהרבותשניםוושינגטון

" 
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עירררשינגטרןמלבדהאמריקני.לעם"ורשינגטרן"השםהואויקדחביב

בשםהנקראתלארריגון,צפונההברית,אוצרתבמערבהנרחבתוהמדינההבירה,

הנרשארתהבריתארצותשלשזברתבמדינותעדיםואחתעשריםערדישוושינגטון,

נטרלההיאמיוח.דסטטרסגםישעיר-הבירה,זן,לוושינגטוןאןהזה.השםאת

מביניהן.שהיאמדינהאיזושלתקנותעליהחלרתואינןאוצרת-הברית,שטחמכל

קרלרמביה","גלילמירחוגלילמהרותרהסביבההעידעצמה.בפנימדינההיא

התושביםאלףמאדתשמרנהלבדר.הקונגרסשלאםבלתימדרתעליושאין

העידרני,לשלטרןרלאלפרלמנטלאהחיובזברתהםלאיןשבושוינגטון

נציביםע"ימתנהלהעירוניהשלטרןהנשיא.בבחירותלהשתתףיבוליםאינםואף

מארצדהמתמלאהעידשלמתקציבהאחדרובערהסינט,הקונגרסשלמיוחדים

איפראהםבאמריקהארצות-הבריתשלהמטדפרליןתושביהממשלה-הפדרלית.של

בהתגרששרתאשדרההתדגשרתהתעמולהאותהרמכלממלחמות-בחידותפטרדים

אםראףתמיהשקטההיאהלבן"בית 11וללקאפיטרלמסביבהאזירהמפלגות.

ריפהטרבזהרתהיה.נאשרונמרצתעזההבריתאוצרתבכלהמלחמהסעדתתהיה

בתרניםראינםושוקטברדדאיעלכאילרהיושביםוהשלטונותהמחוקקיםבשביל

וושינגטוןשתושביאומדים,ישאבלהם.במחיצתםורמקלויםתועמלניםלהשפעת

ומרתם.מיעוטבעיןבכךדראיםהםאדרבה,זן.משלרזת-צדיקיםנהניםאינםעצמם

שרוירן-זכרירתלהםלתתהדורשתתנועהמתעודדתהאחרונותבשניםכיאומדים,

להנהלתשנרגעמהבבלהאזרחיםככלדעתם,להביעהםאףירכלולמעןמלא.

אינםרושינגטרןשאנשילי,נדמהכלל.בדדךאך,עיר-מגוריהם.ארהמדינה

אנשירדרגשיםרוגזיםהידנמהעדלשער,אפשרזה.מאי-שרדידןבירתומדואגים

שנהגנמרבהםנוהגתהישראליתהחזקהחיתהלמשל,אילן,שלנר,ירושלים

זכרתאתמהםשזללתחיתהאילוכלומד,וושינגטרן,בתושביהאמריקניהפרלמנט

בפתורתהידמפלגתיותתסבוכותשלחמרדרתבעירתהרבהולכנסת.לעידיההבחירה

שלזרכמראופן,בשרםאזשקטהחיתהלאירושליםשלהאדירהךאכך,ידיעל

וושינגןוט.

הלבן.בביתטדרמןהנשיאעםפגישהלנרנקבעהבצהריםבשתים-עשדה

רשםפהמוטלתמרדשאת,מדווחת,לחצרנכנסנותערדרתינרשלקצרהבדיקהאהדי
עםקומרת,שתיבעלבניןהבית-הלבן,ערמוהחצרבקצהעתיקים.אילנותבצל

עגרלעץשרלחןערמושבתונוהגורל,ההמתנהמחדדעמרדים.עלנשענתאכסדרה

הנשיאשברהאורחים,לחדרנכנסנר-וחנן,לכלעמרקבקיערבאמצערובבד

רנסארתהקידרתלארוךספרתשלן.השברעירתבמסיברתהעתונאיםאתנרגיל,מקבל,

רמתבגדיר.ידידירשלהנשיא,שלקדיקטרדרתהרבההקידרתעללשרלחן.מסביב

נרצות.נובעימקטרות,פרימיטיבי,נשקהאינדיאנים,שבטימאתתשורותהרבה
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במסגרתבאמריקההציוניתההסתדרותמאתמכתב·ברכה-הקירעלהתמונותביד
הקירעלהובלטההנראה,כפימיוחדת.בהנאהדגי-זהב.עםאקרארירםהצדמןנאה.

עם , 1948בנובמברהרביעימיוםטריבירד"צ'יקאגר 11הגלירןנתרןשבהמסגרת
הבוקרמהדורתמד".סרואתניצחאידיו 1/ :העמודלרוחבראשיתכותרת

הידיעותבערדהופיעה,הדמוקרטים)עלחזקותבהתקפות(המצטיידהעיתוןאותרשל

לעתרנר,הודיעפזיז,ופורטורמי-שחרא,סופיות,ערדהיולאהבחירותתרצארתעל

להרזות,טריבירן"צ'יקאגר 11הגםהוכרחשעהכעברונטרח.דיראינצחרןכי

טעותגרמההנבחרלנשיאאבללמציאות.התאימהלאהכרתותארתהרכיטעה,כי
אחדים.חקרניםעם-האורחיםבחדרארתהתלהוחראומכופלת,כפולההנאהזר

זהומלבדטררמן",יצאדיראי" 11שבמקרםכךנכרתות,השמותהוחלפויורקבעפרון

"צריך :האלההמליםאתהעמודשללוחנועצמן,הנשיאאולימי-שחרא,רשם
קטנה".טעותישנהכאן :תיקון

להצטלםלנחרץשמצאעדכזאת,קררת-ררחלנשיאהמציאהזרקטנה"טערת 11

טריבירד"צ'יקאגר 11הגלידןאתבידרמחזיקכשהואלנובמברהרביעיירםנאותר
זהצילוםגםלמציאות.מתאימהשאינהשלדהראשיתהכרתותאתלקהלומראה

בידיעות,ולדייקלהקפיד.רציניעתרנאיחייבכמהעדללמדך,כדיבמסגרת,תלוי
ראשיות.בכותרות-וכמהכמהאחתעל

" 
בביתשביקרנוירםאותרבזמנן,לדייקזהלערמתיכולהיהלאהנשיא

הסיעותמנהיגידחוףבאופןאליובארלבן,המיועדתעצמה,שעהשבאותהנירןהלבן.

שהנשיאוהבטיחמאתנובשמרסליחהביקשמזכירורנסינט.בקונגרסהדמוקרטיות
בינתיםההזדמנותלנוניתנהשלו.בחדר·העברדהשעהרבעכעבוראותנויקבל

היהשבהבתרכן,גדולהברינת-מיםעםהחדרכמרהבית,מחדריבאחדיםלבקר

החדראלמרכאהיהוהואהתעמלות,לשםברקך,בכלשוחהררזוולטהנשיא

שלגדולותבתמונותהמקושטהממשלה,שלחדר-הישיברתאתראינובברדסה.

בולטיםהארוכיםשצדדיומלבןבתבניתעשויהשולחןהקודמים.הנשיאים

כלשלפניהםאתלראותיכולהשולחןבראשהיושבשהנשיאכךבאמצעותם,
שימתאתמשנחהנשיא,שלחדורלפניעדהגענונאשרלר.מסביבהמסרבים

ולהצלחה.למזלסימןהחדר.לדלתממעלתלויהרקע-עץעלגדולהפרסת-ברזללכנר
הוא.חדדארעאסדנא

בשאלוובברכה,בלחיצת-ידאחהאחהטררמן,הנשיאאותנוקיבלבחדרו

מאחוריאשרהשושנים"גן 11בכולנונתאספנראחרי-כןבאנו.שממנההארץעל

לבביקצ,רבארםבאזננוהשמיעהמרפסתמדרגתעלובעמדויצאהנשיאהבית.

הואההומור.ממנונמנעלא-בשבילו,קשה"ירם 11זהשהיהפיעלואףופשוט.
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אלהדקרכיהאמת,ידיעתעללכלקודםמבוססבעולםהשלוםכילבר,אמד

להסתיר,מהלנר"איןהמלחמה.אתימנעובהולהרזותהאמתאתלהנידהשואפים

תתרוםשלכםהאינפורמציהאתכם.המעבידכלאתולדאותבארץלתרדיכוליםואתם

לכםלהפריעיאמרשהוא 1מי"ראם :נחירךהוסיףוחראהשלום".לעניךהדנה

 !לי"הגידו-נענרדתכם

נתוכנן,התייצבהגן,אלהובילואשדהמזוגות,מעלטדרמןמדירדכןאחדי

עטרנין-רגע !בריס"מרננים,"הדינר :מסביבלרשארבהצלמיםלקהלורמז

שלהן.קדחתניתנקישהוהתחילהמצלמות,עשרותאלינובררנואלה.נחרדיםעלינו
מקומן,אתלהחליףפעםבכלהנשיאמאתדרשוהםלמא.דטרדניםהיוה"נריס"

מהםאחדרעם- !פדיזידנט""מיסטדשפתיר.עליותרגשמרדחירךלהעלות

לזחבנקשהמכברדך.במחילהעיקך,כלעמידהזאת,,אין-קול,ונעלגרףנעל

למודהר.המצייתטרנכילדשמאלה,רצעודפהחירךחייוהנשיאשמאלה,,,קצת

אזרחניןפשוטיםיחסיםאותםשלזן,דמוקרטיהשלמהותהליהובררהוגענאותר

נשכילהעונדיםולצלמיםלעתרנאיםהבנהשלהיחסאתגםדאיתילנשיא.

באמריקההשלטוןבעינינחשביםדברן,נושאיהצינרך,שלכנציגיוהללן,העתרנרת.

בכבודם.יחיביםשהבלנבחרים,כנציגים

 r;ן.

11 

לכבודנושבעדנהלארוחת-צהריםהקאפיטרלאלנסענוהלבן//ה,,ביתמן

ןוטבברןיהאמקמהסינאטודים-אתנושהסברהמארחיםהסינז:ט.מטעם

הםאףעסקו-ממיצ'יגאןירימימקרלרדאדרסיןיהבג'מקרניטיקרט,

חדשיםלפניערדהיהדי,ומהאחרון,לסינאט.היכחדםלפניבעתרנארתזעתם zבו

קהלעםבפגישתומאדבדגשהיההראבמדינתו.העיתוניםבאחדדיפרדטדאחדים

נדמהלרגעיםהאירופית.בעיתונותלפניהםהולךשמםמהםשאחדיםערוכים,

בסינאט,לשבתוהלךחדד-המעדנתאתשזנחעלומתבייש,נברךכאילוהואניהיה,

אדםעםשם-נרדףנמעטהוא,,סינאטרד"השםבאירופהלימים.צעירערדנררהרא

בעניניאמנםהמטפלמכרכזת,בברדסהשארית-חייואת,המבלהותשרש,ז 'iז

בדם.מכדעת.השפעהשלול"פרליטיקה//איןאבלהרבי", 11לשםכאילופולי'Mכקה,

הםהאמריקניהסינאטשלהחבריםוששהתשעיםבאמריקה.כךהדבראין

הקוגנרס.עלבהשפעתםמאפיליםוהםהמדינה.הלינותבכלוהמשפיעיםהמכריעים

נ.קךא.שהואנפיהנציגים",בית 11התחתרן,הביתעלכלומד

הזמיןאורחת-הצהרים,שלהשולחןאתשניהלטין,בבהסינאטרד

למטהבאולם-הישיבותהאורחים.ביציעבסינאט,לכיקרוהארוחהאחריאותנו

נתגלהרהדיפרבליקנים.הדימרקדטיםהסינאטרדיםביןפולמוסשעהאותההתנהל
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דבר-להשיבהורצההסינאטוראיןעליו.ידעתישלאמירחהפרלמנטרינוהגכאןלי
לרוחולתתנאומואתיגמורשהלהזובתשובהלחכותמחוייבהנואםדבריעלמה

תשובההטעוןהנואם,מפידבראיזהשומעכשהואארוכה.שעהאותולהציקבטנו
ה~אאםהנואם,אתישאלשהלהבבקשה,ליו"רופונהממושבוקםהריהומיה

ומי.דתיכףלולענותיוכלשהואכדידבריו,שטףאתקצרלזמןלהפסיקמסכים
כמהבעודולהיזכררוחלשאוףבינתייםשיוכלכדי(אוליתיכףמסכיםהנואם

ולהעירשאלותלשאוללנאום,מתחילשכנגדוהטועןנאומו)המשכתלשםרעיונות
התעוררות,ביתרוכמובןהראשון,הנואםשובממשיוואזמסיים,שהואעדהערות,

אתשוב-ומבקשהטועןמתעוררששובעדנוסף,חומרעכשיוכברלושישמכיוון
היכולדו-שיח,זהומועטים.לרגעיםלהפסיקהנואםאתיבקששהלההנשיא

שעות.להימשך

" 
שביןזהבדו-שיחבלתי-צפויההפסקהבאהניקודנושלזובהזדמנותאך

הסינאטורממושבוקםהאורחים,ליציעכניסתנואחריאחדיםרגעיםהסיבאטורים.
אתבברכהולקדםהוויכוחאתלהפסיקבבקשההסינאטליו"רופנהטוןבב

לבקרשבאוואסיה,אפריקהבאירופה,ארצותמארבע-עשרההעיתונות,,נציגי
והסינאטורהוויכוח,אתלהפסיקתיכףהסכימוהמת.נצחיםהסינאטוריםשניאותנו".

להסכםתמידהשואףהאמריקניהעםשלההשקפה"מנקודת :ואמרהמשירבבטון
בארצות-פעםשביקרהאחרתקבוצת-אישיםאיןחריאחרים,עמיםעםולהבנה

ועתואנים,עורכיםשלהזאתקבוצת-האישיםכמוכל-כךונכבדהחשובההברית

להוקרהראויה ".א.וו.ט"התעופהחברתהאורחים.ביציעהזהב.ביתעתההיושבת
יראוהאורחיםלמדינתנו.האלההא·ורחיםוהבאתהזההסיורארגוןעלמיוחדת

להתגאותלנושאיןדבריםגםספק,בלייראן,הםלהסתיר.דברשרםלנושאיןכאן,
מסויימותתופעותעדייןשישומודים,מכיריםבעצמנושאנויראו,הם 1בירתובהם

המשטרשלהדמוקרטיבתהליךולשפך,לתקןמקוריםשאברהאמריקניםבחיים
ולהעלים.להסתירמהלנואיןהבאות.בשניםיותרערדלהתקדםוגםשלנר.

מוסמכים,כאנשיםעלינולכתובירכלולארצותיהםישרנוכאשראלהאורחינו
שאחריהםמקר~,ואניפנים.אלפניםאותנורדאראזרח-חיינואתשראוכאנשים

אחרים,ממקצועותאנשיםגםאםכיעתרנאים,רקלאמבקרים,קבוצותערדיבואר
וביחסיםבהבנהמערניניםשאנווערהמקצועייםמאיגודי-פועליםמהתעשיה,

אתם".ידידותיים

לבביים.דברי·ברכההואאףוהשמיעהסינאטנשיאקםהאלה,הרבדיםאחרי
-הסינאט,יו"רהוסיף-בסינאט,רקלאאתכםלראותשמחים"אנו

רגםלכםגםיועילכאןשביקורכםמקרריםואנו ;בכללבארצרת·הבריתגםאםכי
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תנידואתםארצותיכם.שלהעמיםרביןבינינווהנבהידיעותהפצתנשטחלנר,
תקחואתםכרלר.ובעולםכאןהדמוקרטיהשלהאמיתירתוהמגמרתהמסדרתאת

ללמודנרכלאנחנורגםאבר,למרסדרתינרהנרגעבכלרחשרברתדגרתידיעותאתכם
אתם".למוסדותיכםהנרגעבכלהדנהמכם

12 

~. 

~ 
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שנהםוושינגטון,שלהענקייםבמוזיאוניםלבלותאפשרתמימיםימים
במאת-שהומצאווהמכשיריםהמברברתתבניותעתיקות,חפצי-אמנות,נאצור

שהומצאהראשוןהארידרןדרשםערשהשלהן.והשרטוטיםהתכניותהאחרונה,השנים
הדאשרנתבפעםטסוברואשדבעדךשנהכחמישיםלפניטיידהאחיםעל-ידי

האוקיינוסאתהראשוןחצהאשדדגבדבילשלהארידרןגם . 1903בדצמבר
שלהפסליםהלאומילמוזיאוןהםארפינייםלדארה.תלוי 1926בשנתהאטלנטי
לראיס,רג'רהןגריזרריליאםמרדיי,הפועליםמנהיגיכמרחיים,ומנהיגיםאישים

מפורסמיםעתרנאיםשלפסליהםגםרעוד.רראלאסמרדגנטרי,בדרך,נדנודהמדינאים
זכתפדייס,מדהצנזורה.מנהלאףשם.מוצגיםואחדיםליפמןיולטוהפרשןכמר

רעתרנאים.מדינאיםהאלה,האישיםפסליכלביןמוצגולהיותבשישחטובלהיות
בירתך.המוכשריםהעתרנאיםלאחדחפשיתבמדינהנחשבהצנזורכיהדכן,נדאה

" 
דפדטמנט",ב"סטיטניק.דנרהצהריםאחדילמאי,הרביעינירםלמחרת,

משדדיהמדינה.מזכירבימי-ביקר.דברשהיהןוסיצ'אמדעםשיחהלחטוף
מאדהסתעפואלהמשדדיםפעולותכיענקי,בכניןנמצאיםדפדטמנט"ה"סטייט
פקידיםמאהדפדטמנט"ל"סטייטהיושנהחמשיםלפניערדהאחרונות.בשנים

נשיםאםנדבך.תימהאיד !אלףשדיםעלמספרםמגיעעכשיובסך-הכל.
בתכולן,העולםבעניניכמעטעכשיומטפלתהאמריקניתהמדיניותכילב,אל

ביחסיםמדייותרהתעסקהרלאבדלניתלמעשהחיתהשניםירכלשלפניבשעה
נעידהפכהשהיאאלאמבדידותה,יצאהשאמריקהדקלאהיום,הבינלאומיים.

אליה.פוניםשהבלתלפיות,

רחב,לחדדמרכליםאברהחמישית.בקומהנמצאאצ'יסרןמדשלחדדו
אצ'יסוןמדאותנומקבלשולחן-עבודתולידהאמריקני.הדגלתקועשבקצהו
עתונאים,מוקףבתוכנן,עומדהואוגעובעודהשולחןמאחודייוצאהואבלבביות.

טדומן.הנשיאשלמביתועכשיוזהבאהואבדיחות-הדעת.מתוךומשיב,שזאל
זחוחההנראהוכפידיין,יג-בןמדעםיחדאורחת-הצהריםאתאכלששם
מחורריםהיושלאדברים,כמההישראליואש-הממשלהלוהסביראוליזעתר.עליו

בעלהואשאצ'יסרןנדאה,יהודית-עממית.בדיחהלוסיפואוליארצדכם.כללו
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רקעדייןהיהכשזהסמראל,לרדדשללפניוהרבהדומיםפניולהומור.חרש

האישיםמכלכלל,בדרךבערך.שנהשלרשיםלפניליהדוה,ראשוןונציב n"סיך

שאנושלהםלצילומיםמאד-מאדזרמיםראצ'יסרןטררמןבארצרת·הברית,שפגשתי

צבעזהראצ'יסרןאצלבצילום.להימסרניתןאינוצבע-הפניםרקבעיתונות.רואים

יתהר.בקפדנותעשוישלדוהשפםאדמומירענן,

0 

שרנות,השקפותגםלהםשיששונות,מאוצרתעתרנאיםעםזן,מעידבפגישה

כמהעללרפרףלהתלוצץ,אפשרהמקובל.במרבןשיחהלנהליבדלדיפלומטאין

אינההאדירהאבלמסדרתית,בבדיחה"עדינות"שאלותכמהעללהשיבענינים,

שאיןאחרת,שאי-אפשרומביניםיודעיםהכלאדרבה,וטרדנית.נוקשהנעשית

הרפררטריליצרזעירפיצוירקאלאז"אינטרביראים","אינפורמציה"אכןלקבל

בימיםהאמריקניתהמדיניותואכ,ןועררך-עיתון.עתרנאיכלאצלאי-שםהחברי

שאוצרת·משרםדרקאלפניה.הנתקלנושאבכלמררנהבזהירותלנגרעחייבתאלה

ביזתוהאדירהלמעצמהברצונה,ושלאוושינגטוןבכוונתשלאנעשו,הברית

למנהיגותלהחלטתהלדברה,ומייחליםשמצפיםמשרםדוקאהעמים,במקהלת

רכלמלהכללשקולצעדיה,בכלמאדזהירהלהיותושדוינגטרןמוכרחת-שלה,

ארמהכלאצלכמראלה.בכמררגילאינוכללבדרךשהאמריקניפיעלאףביטוי,

שטרפהוהיאעצמהאתלבלרםיכולהאינהבאמריקהדעת-הקהלגםצעירה,

מעצמהע"יהנעשהעוולעלמתעוררתכשהיאמפיהרסןושולחתבדיבורלפעמים

גדולהאחריותכנושאיעצמםרואיםהאמריקניתהמדיניותמנהיגיואולםזרה.

בשניםשחדרתזן,הכרהנולו.העולםלגורלגםאלאאמריקה,שללגורלהרקלא

אישיםמאשריותראותםמחייבתזן,באומההמנהיגיםשללמוחםהאחרונות

בין-לילה,שבגררכילדיםהםהאמריקניםבמדיניות-חוץ.וותיקיםאירופאים

אבי·שנעדראחריכולן,הביתלמשקאחראיםעצמםהרגישושלפתע-פתאום

גדולים,אצלמאשריותרחמורההיאשלתםוהרצינותיותרשתקניםהללוהמשפחה.

מצרות.ערלעליהםשקיבלוגריםע"ייותרנשמריםהתרותשדיניכמר

גישהשאידהבינלאומי,בשטחבעירתהרבההאמריקניתלמדיניותויש

להגיבמזנןוהואופשוט,ישרהואהאמ.ריקניהאדםשלההגיוןלפתרונם.פשטנית

ממנו,מרפהשאינההאחריותהכרתמתוךאךשלו.הישר"ב,,שכלעובדהכלעל

שותפותמ.תוךאחרים,עםיחדפעולותולנקוטאחריםדעתלשמועמשתדלהוא

אתגםחרסר-הנסירן,אתגםלנצלבינתייםמתאמציםהאחריםהדדי.והסכם

באירופהאמריקהשלבנות-בריתההאמריקני.שלהיושראתרגםהתמימות

העםשלהיתרהההתרגשותואתהרגישותאתצנןלשאפשרכמהעדמשתדלות

נימוכיחות,הןזהעםיחדאבלוכדרמה.חוזיםהפרתלגביתוקפים,לגביהאמריקני
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התקפת·מפניהאומותאתלבטחרכזיהארץ,מןתוקפיםשיחדלוכדיהבטחון,לשונ
נגרהסכראתלבנותכדירבים,וכספיםנספים,לגייסהואההכרחמן-פתאום.
במדינת- :חראיורעהלאהאלההכספיםומקוריבוא.אםהאדום,השטפרן

הדולרים.

" 
למשל,הרי,החוץ.ממדיניותוהולכותהמסתעפותפנימיות,בעיותגםויש
הואילאמריקה,ברחביומתפשטתהולכתשהיאלקומוניזם,הנמרצתההתנגדות

אדהאישי,והמצפוןהחופשכבילתדיקטטורי,משטרסובלאינוהאמריקנישהעם
אוצר.לתחומימחוץאפילומורתואתהמטילשחראאיזהאבסולוטישלטון
לכנסיהגםהתבגרותמתעוררתלקרמלין,הזאתההתנגדותעםואולם

הגדול,העולםבתרךיחידשליטשלמ.וותרעלבנויההיאאףשהיאהקתולית,
תפיסת-העולםביןגורלהבדלישכיאםשלו.הקטנההמדינהלתחומימחוץ

המבוססתהקתולית,ראיית-העולםלביןוכפירה,חמדנותעלהמבוססתהקומוניסטית
מושרתאינןיזz.תיהןשהןביניהן,שרהצדישהרי-רדת,אמונהעקרונותעל

הפרוגרסיבייםהיסודותהגמורה.מורתןעלסמכותן,עלמבפניםערעורזכרת
אחדות,למרינותהחרדותמעצמההיאהקתוליתהכנסיהשגםטוענים,באמריקה
השלטוןכלפיבחובותיהםלהתחשבמבלישלה,לנתינותהמוניםבהןמכשירה
הבריתשבארצותהקתוליםמיליונישעשריםמוכיחים,הםהמקומי·הלאומי

שלטוןאתמעריציםשהקומוניסטיםכמרהוותיקןשלמוחלטשלטוןהםגםמעריצים
השקתוליםהמיוחדיםבתי-הספרעלמצביעיםהםהראשונהנשווההקדמלין.
הממשלהשלהעממייםבבתי-הספרמתחריםושהםבאוצרת-הברית,מקימים

בבתי·חירםמתחנכיםילדיםאלףמאותוחמשמילידןכשלרשההמקומיות.רהרשרירת
באמריקה,הכלליביה"סלרוחמתבגרשחראקתולי,חינוךמקבליםרחםאלהספר

דתית.קבוצהשלארפוליטיתמפלגהשלזיקהמכלהחפשי

13 

נשואעללהתעכבכר.איהברית,בארצותהחינוךבעניניקזזםנגעתיאם
עממי,בית-ספרקייםבאמריקהראומה.מדינהבניןשל'העיקריםאחרשחראזה,

רמרצא.דתהבדלבליהילדים,לכלפתוחוחראאותרמכלכלתהמקומיתשהושרת
-בושוינגטון,הפדרלית,הממשלהולא- !המקומיתהמדינהשלהשלטון
מסי-העירנערתגמולבתורחינם,ניתןהחינוךכךומשוםאלה,בבתי-ספרתרמך

שנית-הספדכזה,מצבזעתרעללהעלותיכולאיברהאמריקניהאדםוהמרינה.
ושרתשללפיקוחהאופוליטית,מפלגהאיזו-שהיאשללפיקוחהנתוןיהיההעממי
הכשויםכלפיהפליותעררישנמרינרת-הרררםאחדיםשבמקדמותפיעלואףדתית.
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הרלכןתרהןבהצלחה,מתנהלתאלההפליותנגדהמלחמההריהעממיים,בבתי-הספר

לשנה.משנהונעלמות

המוסדהראבאמריקההעממיבית-הספרכילהגיהאפשרכללבדרך
אתלרמכתיבהפוליטיתמפלגהאידדמרקראטית.ארמהשלניותרהדמוקראטי

הקברערתבשערתבית-הספרכתליביןחרדותדתיתהשפעהשרםראיןספרי-הלימרה

שערת-אחרידתיחיברולילדיהםכמרב,ןלתת,להרריםהאפשרותשישאףלהוראה.

בידינתרןהעממיהספרביתעלהפיקוחהם.חשבונםעלבבית-הספר.הלימוד
הנחהזוהיהארכלרסיה·שלבויהנציגישלבידיהםכלומרהמקומית,הרשות

הדמוקרטיה,לרוחבהתאםהמכריעה,היאהרוב.שדעתהאמריקני,העםאצלמקובלת
העממי.בבית-הספרהחינוךמהרתאתלק.ברעהזכרתהארכלרסיהלרובישכןועל

משפטמכלחפשיתלהיותצריכההאדםשרוחהעיקרון,עלמבוססתזרומהרת

החינוךעלמראשלהטביעאיןהאמת.לבקשתלחתורבעצמהצריכהושהיאקדרם
לרשיקנהאחריעצמו.החניךעלאםכיאיזו-שהיא,מדיניתהשקפהשלחותמת

זר.להשקפהדרכואתולמצואלחפשהאלמנטריות.הידיעותאת

" 
זר.בתקופהטכניים.קשייםלפניעומדבאמריקההעממיבית-הספראבל "

מתבלבלהואשכןלכלכלתן,כספיםמקציבהאינהכאמור,הפדראלית,הממשלה

ההקצבותארצות-הברית.שלהבודדותוהמדינותהמקומיותהרשויותע"ירק

העממיים,בתי-הספרכיהחשש.מחמתהפדראליתהממשלהמאתניתנותאינן

בהקצבותחלקםאתהםאףידרשוהמקומיות,הרשויותלפיקוחנתוניםשאינם

ככולםדרכםהםאלהרבתי-ספרהמסים.משלמיכלשליסם 5:מבארתהןשכןאלה.
מצבומחמירהולךזהחששעקבהכנסיה.שללפיקוחההנתוניםים,תיליק

המלחמהשלאחרבשניםהילודההמקומיות.הרשויותשלהעממייםבתי-הספר
עדבתי-הספרמתמלאיםולכןהעולם,מדינותבכלכמובאמריקה,גםוגדלההולכת

המלחמהתוםעםמיליון.ושלושהעשריםעדהגיעהמלחמהבשנותמקום.אפס

המשועררלפימיליון.ושישהמעשריםליותרהגיעזרובשנהרגדלהרלךהוא

לרדת.שרביתחילשאז , 1958בשנתמיליוןושניםלשלושיםיגיעהסטאטיסטי
בצררהתמידהראהסטאטיסטיקה.חישובילפיזה,(קצבהילודהקצבשיופחתאחרי

התיכוניים.בתי-הספרעלהלחץיגבראזאבלהים).נחשוליכמרגבנונית,

המחסורבתי-הספר.בשבילבניניםויותרמרדיםירתראיפואנחוצים

הנעורמאוצרת-הברית.ומדינהמדינהבכלמרוגשהעממיביה"סבשבילבמרדים

הוראהשללקריירהלהתמסרנרטהאיבראחרות,באוצרתהנרעדכמרבאמריקה,

מררה.של:זיפלרםלקבלכדילסמינריוניםשנכנסיםמאלהואפילובבתי-ספך,

מראיםאינםהללרגםאכן.אחוזים.וחמישהשבעיםרקממשלהוראהנכנסים
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בבתי-הספרהזההמחסורמרוגשניחרדזה.במקצוערבזמןלהישארחזקהנטיח

הצורך.דיבלתי-מושלמיםרגםמועטיםגם.חםהפדגוגייםהנוחרתרשםהכפריים,

אותןבשבילהפדראליתהממשלהשלההקצבהמא.דמכנידב.בנייניםהמחסורגם

אתהפחות,לכללמלא,מסוגלתחיתהעשירה,אוכלוסיהעצמןלהןשאידהמדינות,

אתומחפשברראשינגטרןהקונגרסיושבאמנםהזאתהמדרכהרעלהזה.החיסרןו

להקציבהתביעהמןהשתמטותכדיתוךלמדינות.סכומיםלהקציבכיצדהדרך,
הדתיות.הכנסיותשלהספרבתיבשבילגםכסף

" 
אדרבה,הדתית.הזיקההאמריקנילאדםלרשחסרהכמרבן,ארמדת,זראיד

-והמטיפיםהנהניםהדת.קדשילכלוקשורמסדרתשומר.הואהממרצעהאמריקני
היהודיתהעסקנותבתרךהמדבריםש.ראשיוכמרהעם,שלאפיראתהמעצבים·הם

המטיפיםשם,יהודיםלאשלבחייהםגםכךן"ךאבייס",רבניםהםאבמריקה

רהקטנרתהבינוניותבעריםבעיקרהחברה,בחייהפעיליםהםהעדהשלהונהנים

הצעיראתהמראיםאלההםזרבמדינההיזםהמקובליםהסרטיםאמריקה.של

נידחת,פינהבאיזודתירועהשללקריירהעצמרשהקדישהאינטליגנטי,האמריקני

להתגרשש,יזרעבספורט,פרקיודעשהואזה,צעירהגדולים.הכרכיםמשארןהרחק

נקשרי-אהבהמתקשרחברה,ואישהומרדבעלגםוהואענרדרת,מיניכללעבוד

אלהכרך,שלהטרקליניםמןלצאתארתהמשכנעוהואומשכילה,יפהבחררהעם

ובגינתבמטבחקשהעבודהלעבודהאמריקני,המערבבמרחקינידחכפראיזה

לתפילהלאמונה,בני-אדםחינוךשלזרבעברדהלעזרלרלהיותאךהקטן,הבית

ההשגחה.ברחמימוצקולכטחוןולעבודה

דרשםעושיםאלהסרטיםספקנית,רוחחדרושהואמאירופה,הבאהצופהעל
הצופהואולםבלב.דדמיוניבלתי·ריאלי,עניןאיזהשלמתוקה,מילרדראמהשל

הוא .עילאיספורטשלעניךגםאוולםחדשה,חלוציותרוחבזהרואההאמריקני

לכאורה,ואלגנטי,יפהצמדזה,זרגשלהרפתקאותיואחרירבובעניךבאהדהעוקב

ואשתוהצעירהכהןהאמרנה.נברחנשגבה,אידיאהלמעזהכרךחייאתשנטש

מנסיםהםכאשרלאחורנהדפיםוהםתרבות,נטרלימגרשמיםבבני·אדםנתקלים

מביאהשלהם,הדלותבגללשמרירותם,רקשי·ירם,מורדיםלבני·אדםלהתקרב

לאט,ואולםלאמונה.המטיפיםבכלוהתקלסותמעלהכלפיוגידוףכפירהלידיאותם
והאהבההטובבשפעשלהם,האמרנהנברחבפשטו.תם,הלבבותאתברנשיםהםלאט,

הלבבות,קירובשלהנסבאדברשלובסופרבמחיצתם,אחדכלעלמשפיעיםשהם

רחםהכפר.אתהעוזבהצעירהכהןמאתלהיפרדבאיםביותרקשי-העורףאנשר

אלה,סרטיםשלההגזמהכלעםהעמוקה.ואהבתםהערצתםאג:ואזלרמביעים
להשפיעחרארוצהשכןהאמריקני,האדםללבהואקרובזהשנושאספק,איןהרי
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המסורשהאדםהאמרנה,אחריסנטימנטליות,אחרירברךהוארגםהאחריםעלטובה
לידידיםמתנגדיואתגםויהפוךלבבותכובששיהיהסופולאידיאל.לברבכל

ןאוהבים.

14 
סירוואחריהתיכון,המזרחבעגיגיהמטפלהחץר,שרסגןעםמסיבהאחרי

שבערכהבמסיבהלכברדנוקבלות-הפניםשורתנסתיימהוושינגטון,בסביבות
כותבארצרת·הברית.מדינותכלשלהעתונאיםאתהמייצגהעתובות"ב"מועדון
שלרנ,היבנלאומיתהמשלחתבשםהדרנוזרבמסיבהלהיותנתבכ.דהאלההטורים
רכונותנאומיםחילופיאחריבירתך".הצעירההרפובליקהנציג"היותרבזכות
שלנרהמשלחתעלהיההיום·למחרתהאמריקנים.העתובאיםחברינומאתבפרדנו
לעשרתכדיירוקלנירלשרבהחלטתיהשוברת.לארצותיהם"טורא"שלבמטוסלחזור

שלאופירעלמקורבלעמודרציתיהפעםאלץר.שובילפניאחדיםשבוערתבה
שלחרט-השד.רהאתהיוםהמהוהוהישובאותרזה,בכרךהגדולהיהודיהישוב
ישראל.מדינתשלהוהתבצרותהנגידבעבדותנשענים,אנורעליוהתפרצות,יהדות

ישארלממשלתשארבן·גררי·רן.שלשבערהיהאמיראשיתשלשברעאותר
ירוק.ניר-בארצות-הבריתהמזרחיותהמדינותשלבעריםאזמבקרהיה

עצומההפגנההזההביקורהפךירוקבניררעו.דפיטסבררגבוסטו,ןפילדלפיה.
הרחובות.אתמילאו-נפש,ממיליוןליותרהנאמדים-המונים.ישראל.למען
מטעםוקבלת-הפניםשבעיר,הגדוליםהבניניםעלישראלדגליהונפו

באותםלמדינתנו.האמריקניםוההמוניםהאישיםאהדתאתשיקפההעיריה
מרומםבמצב·ררחבתרניםניר·יררק,יהודיוניחרדאמריקה.iזידויהיוהימים
אבירת·המלחמהשתישלביקורןמירחוברפךהוסיףתזאתהתכונהבכלוחגיגי.

אגירת·לערמתמאדננסותשנראופיעלואףן"הגנה"."משבבאהישראליות
בדגליהן,היהודיהישובלפגיבירתוהתבלטולצידן,שעגנוהאמריקניותהמלחמה

כדרגמאלעיניהםהופיעהראשונהשבפעםהישראלי.הנשקבכלישלהן,צפורת
עלרקלאהחולשגרףבתרוהמדינהשלמהותהיהודית.ריבונותשלמוחשית
חייליםעלגםאלאמישראל,בפעםכפעםהמופיעיםנכבדיםואישיםשליחים
אלההעממיים,היהודיםהמרביידיעללפתעהרכנה-ותותחיםודרכיםומלחים

מסתמלהיההישנותאברצרת·מגרריהםהששלטוןהמהגרים.לזרדעדיןיששמתייכים
רחיילים.קציניםבפלוגותבכלי-זיין,במדים,אצלם
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היושלה,הצמרתראפילראמריקה,יהדרתשלהעלירנרתהשיכבותגם

משמדרת-צבאאשריהודי,מיניסטרשלהזאתהתופעהלנוכחרנרגשרתנרעשות

חראשברהמפוארהמלרןעלישראלדגללמראהצבאי,כבודלולחלקנשלחות

בשמוהדיפלומטייםרהטכסיםהנימוסיםאלהכללהםהיוכמעשה-פלאיםמתאכסן.

כ"קברץ·גלוירת,,לראותורגיליםהיושהםההוא,והמדוכאהקטןהעםשלולשמר

לרחמיתמידוהזקוקהעולםכדורפניעלהנטושדלפוניםשלרבכמחנהגדול,

לשםומלכיםשריםאצללמעברוישתדלועזרהלושיגישובני-אדם,ולחסדישמים

בעיניהם.בלתי-ריאליוכמעטבלתי-מצוימהפכני,משהרהיהזהגזירות.ביטול

(אגורת-החרבה,,באנדסוורתעמרלתהמאוחדתהמגביתמלאכתעלהמנצחים

החמרירת,המטררתלשםהזאתההתפעלותאתלנצלכמרבן,השתדלן,הישראליות)

כןידיעלכילי,נדמהאבלזה,בנידוןמסריימתבמידההצליחורגםהממשיות,

בעלת-עליונה,שיכבהבאותהדרקאהזה.בהלך-הרוחאחרתנעימהנעידהכניסו

כמרהימיםבאותםממוןלשםהתעמרלהחיתההטוב,והרצוןההוןשרפעתהיכולת,

אתורחם,בעיניאז,אמנםראוהללוחזרן.ושואפתנלהבתנפשעלצרבןשלסילון

כארתםורענן,צעיררהראקרמתן,במלאומזדקףוהנרדף,הזקןהעםאתיסרח-המשיח,

תקופתאללאתרך,אותםהדפההשיגרתיתהתעמולהראילרהישראלי.הציחיילי

המקשקשות.רקרפרת-הצדקהוהרחמיםוהסעדהעזרה

" 
הענקיתבאסיפת-העםגםהתבלטהההמוניםשלבפסיכרלרגיהאי-הבנהארתה

ירם-ההרלדתלכברדבערב,במאיהעשירינירםגרדן",סיקררייר"מריסוןכארלם

היומרעדלכרשיראשה,אישאלףלשלושיםקרובישראל.עצמאותשלהשלישי

ביןישבו,הנאומיםבמתעלבן-גר,רירן.מרלבארםעמדשבהזן,באסיפהנוחכים

בארמיםשהשמיערררזורלט,הנשיאשלובנרירוק,נידעיריתראשגםהאררחים

ברשאיהאמריקני,הציחייליפלוגתכאשרזההיהנהדרמחזההיום.ערדעלקצרים

הישראלי,הציחייליאתהבריתאוצרתשלהדגלתחתכברדבמצעדקידמורובים,

אתשהרעישרב-משמערת,סמלזההיההישראלי.הדגלרנרשאיהם,אףחמרשים

למכירתתעמולהשלבסימןעמדהכולההאספהאךהאנספים.רבבותשללבותיהם

הבניםלגבורתהזהירם-הזכררןכילפעמים,נדמההיהזה'ומשרםאגרות-החרב,

חרא-בחיינוהזאתההיסטוריתהמהפכהאתלנררציררקברבדמםאשררהבנרת,

האסיפה.שלהמארגניםלעצמםשהציבוה"פךאקטירת"המגמותלאותןטפלנעיד

שהביאהציוני-חלוצי,התהליךשלההערכהאסיפהבאותהנעדרהגםכך,משרם

זר.למהפכה

יכולים,הםרב. nראיגררת·ההמגביותעסקניעלביקורתלמתרהאומראניאיד

מתמצאשאיברהחוץ,מןאדםשלמפירהבאהטררניאאוטענהכללבטלכמרבן,
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המבקררגםהראשונה.בפעםארתהמבקרשחראלן,זרהבארץהמיוחדיםבתנאים
תביעותשלבלתי-פוסקלחץתחתעומדיםאלהאנשיםכילדעת,צריךהקפדני
הםרואיםולכןודוחפים,דחופיםהצרכיםכימישראל.אליהםהמגיעותונקשרת

וכיסים.לכברתלפתוחכספיםלגייסכדיהזדמנות,בכללהשתמשאנלציםעצמםאת
גםאוולימצערתעובדהזוהיהזה.חט.דאגיהמצבמןלהתעלםלנראיןואולם

במטרופוליןלבקרהראשונהבפעםהבאצעירה,מדינתשלממשלתהשראשמן.איגה,
אחתבבתלבצעמוכרחבימינו,ביותרהגדולהההשפעהבעלתאחרת,מדינתשל
קשריםלקשראחדמצדמוכרחהואאחד.בקנהעוליםשאינםתפקידים,שני

 ;אליההכבודיחסעלמדינתן,שלהסוברניותרמתעלכןמשוםולהקפידפוליטיים
המדינה.ארתחבשבילכספיםולקיבוץעזרהלבקשתלהתמסרעליושניומצד

אחרות.אומותאצללוחמהשאידמיוח.דיהודיגורלזהר

15 

והמרנה.לשאונהכיו-יורק.שללחייהלהתבונןיותרשהותליחיתההפעם
עירהיאניר-יורקכילהגיהאפשראבר.ברחובותינווההמולההשאוןאלבהשוואה
הרחוב.באמצערגלהולכיאין 1בתעבורהמאדעדהיאמסודרתאופןבכלשקטה.

ממערבאשרהעירוחרבותכלהחוקי.בכיווןשלאדר,ךלהןפרוצותמכוניותואין
לסימוןאשררמזורים.קבועיםרחובפינתובכלאחהכיווןבעליהםלמזרח
יתרה.בקפדנותהולכי-הרגלוגםהנוסעיםגםמצייתיםשלהםוהירוקהאדוםהאור
הגיעאםהפנים.עלורוגזבהלהסימניאידהתרוצצות.ואידעצבנותאיןזהמשום
בסבלנותמצטידיהריהוהצולב.הרחובאתלחצותצריךכשחראהרחוב.לקרןאדם

זוכר.להמשיךלויתיראשרהירוק","לאורומחכה
לפיהמתמהמה.סימן-האורעלכמעט-קטהניר-יורקיירגזכאשרלפעמים,

ארתה"החזירו :חיוךמתוןרוטןהואהסימנים)מתחלפיםדקה(בכלדעתו,
ארתהמכרואשרלאינדיזtנים,יורקניראתהחזירו :הזב.ופירוש "!לאינדיאנים

רבתיניר-יורקהיוםכנריהשעליוהזההשטתכלואכן,אירופה.לאנשיאי-פעם
שבארלאנשיםהאינדיאניםעל-ידישניםוחמשועשריםמאותשלושלפנינמכרה

 !דולרוארבעהעשורםשלהסברםאתהשטחאותרבעדאזשילמוהללומהולנ.ד
כאןבנרההולנדיםהאנושית.ההיסטוריהבכלביותרהמוצלחתהקנייהחיתהזר

הזה//המגרש"וכבשוהו.הבריטיםשבאועדהחדשה",//אמסטרדםלרוקראוישוב
הכרחהיהזהומשוםהעולם,גבלביותרהיקרחראאסטרונומיים.סכומיםהיוםשררה

אתלהפיקכדירבות.קומרתבעלישחקים,מגרדיגבוהים,בניניםעליולהקים
להחזירמרנןאיששאיןמאליו,מרבןביותר.קטןמ.שטחתרעלתשלהמכסימרם

אתשמכדרההם,האינדיאניםצאצאישלעקבותיהםרגםלאינדיאנים,השטחאת
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נשאךלאינדיאנים"ארתההחזיךו n :הפתגםואולםכבךזהבעלמןהזאת,הסחןךה

ורגזה.בשעתדנים,בפי

" 
אתמהווהשחראוהצר,הארוךמאנהאטאן,האיעלהואירוקנירשלמרכזה

בנוייםעליונלי·הךנב.ההמונים,הגבינים,מרוכזיםרעליודנתי,ירוקנירשללבה

המפוארות.והחנויותהמשרדיםבתי-המלון,התיאטדרנים,הגדולים,בתי-המסחר

גםכוללתהיאמאנהאטאן,מלבדיותר.גדולשטחפניעלמשתרעתהעיראבל

רחבי-ידיםשהםרריצ'מרנהקווינסברוקלין,בררנקס,כמוכאלה,"פוכרים"

קילומטרים'Jנאותמשמונהיותרתופסזודנתיניר-יורקשלשטחהיפה.ומאוכלסים

אתגםאליהנצרףאםואולםנפש.מילירן-שבעהמונהשלהרהארכלוסיהמורבעים,

גםנמצאותושהןהניר·יורקים,במפעליםהעסוקיםהפועליםדדיםששםהשנונות,

ערדהכרךלארכלרסיתיצורפוהריהרדסון,לנהרמעבריורק,ביולמדינתמחוץ

נפש.מיליוןחמישה

גשרים,שלבשרהדלעיל,שהזכרתיל"פךברים",מחוברתאמנהאטאן

ומתפתחתוגדלההולכתהיתההעירשלבנייתהמראשיתרדכברת·תחתירת.מנהרות

לפיבגדיםלולתפודמספיקיםאינםשהרדיוענק,לילדמשלבלתי-צפוי,כשיעוד
בשטחהעירוניהשלטוןבשבילקשותבעיותהרףבלינוצרותזהמשוםמידתו.

לארמים,שלהמדרכההעירברבגםוערד.השיכןו,המכוניות,חנייתהתנועה,הסדרת

וקשיים.בעירתמהווהוהתיישב,הצטופףבנמל-ההגירה,זה,שבמקרםולשוברת,גזעים

ואמצעיונבנים,הלוכיםחדשיםורבעיםומסתדרים.הולכיםהעניניםזאתבכל

לשנה.משנהמשתפריםהתחבורה

יורק,בנירמצרייםומסחרחרושתבתישלפירמותמיליוןמרבעיותר

המעסיקהההלבשהתעשייתבהמפותחתבעיקראיש.מיליוןכשלרשההמעסיקים

ומרצדיםסחורותלבדהניר-יורקמוכרתאחתשנהבמשךפועלים.אלףכארבע-מאות

מאנהאטאןשלבדרומודולר.ביליוןעשריםשלבסכוםשלהבתי-המסחרבכל

הכורסאותהמפורסם,ה"רראל-סטדיט"הברית,ארצותשלהפיננסיהמרכזנמצא

ומסחרלתעשיההגדוליםהסינדיקטיםשללמחציתםלהשקעה.הגדולותוהפירמות

ירוק.בניוראשייםמשרדים'ישאמריקהבכל

תייריםמיליוןעשרכשלרשההתיירות.מןגםרווחיםיונקזהעשירוכרך

דולר,מיליוןלאלףקרובכזהאבופןומכניסיםשנה,שנה.ירוקניראתפוקדים

נירלמקומרת-שעשועיםשנרגעבמהשונות.קניותהובלה,שעשעוים,בשכר-מלרן,

מרסיקלירת,הצגותבתי-קולנוע,תיאטרארת,בתבל.הראשונההעירהיאיורק

בבררדרריי·סקררייר"ה"טיימסבסביבתקילומטריםלארוךמרוכזים-תערוכות

לספינותמקוםישהעידבנמלימא.דמפותחותוממנהירוקלנירדרכי-התחבורהגם
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נתיביעםארתהמחבריםב.ינלארמייםקרי-תעופהושנים-עשרבירתו,הגדולות

אמריקהעריעםארתההמחבריםהאמריקנייםקרי-התעופהמלבדבעולם,האריר

עצמה.

" 
היהודיתהארכלרסיהלמראהמתפעםלבר-הזאתבעירהמסיירוהיחרדי

חזקיםוארגוניםמוסדרתעםיהודים,מיליוןמשנייותר :זהכרךשלהגדולה

רוחלנכסיגםאלאחמרית,להתבססותרקלאושאיפהמרץשלשפעעםוענפים,

מרוכזיםשבהןבאוצרת-הברית,עריםלשרשערדישירוקנירמלבדרתר.ברת.

בכלכמעטרפילאדל~יה.בוסטוןצ'יקאגן, :והןלמדי,רבבמספריהודיםתושבים

נירשלהמיליוניםאבליהודים,אלףאמותשלרשעדכמאתיםנמצאיםמהןאחת

בעולםהיהודיהקיבוץכלעלהיהודיתהציבוריותחרתםאתהמטביעיםהם-ירוק

והחינוכיים,הצבררייםהמוסדרתשלהמרכזיםאתמוצאאתהירוקבנירכיהחדש.

רביעיותשלשרהמפורסמים.בתי-הכנסתהיהודיים,העיתוניםהמפלגות,הנהלותאת

מןיורק.בנירבשאוראמריקהלחופיבשעתםשהגיעוהיהודיםהמהגריםמכל

קראובמקצת,"הסתדרו"וכאשולעבודה,ישרהלכובנמלשעגנההספינה

בררבעיםיורק,בניריצרהזההריכוזבמחיצתם.ולהתיישבהםאףלבראלקורנים

אםהיהודיים.החייםתרנןעלשמרגםוהואמובהקת,יהודיתסביבהמסריימים,

תנועתהתחילההחמרית,ההתבססותתהליךותרןהזמן,במשךלאט,לאטכי

מאיסט"סיידכמראחרים,"אריסטרקרטיים"לרוגעיםהיחרדיהורבעמןהעקירה

הלכההישנהוהמסורתללרנג-איילנה-ומברוקליןלברוקלין,משםלבררנקס,

המרוכזהגרשאתלמוטטזרתנועהיכלהלאהרי-החדשה,בסביבהזנמרגה

הזאתהמגובשתהיהדותבניר-ירוקנשתמרהולכןשלו.הנפשותבמיליוניהיהודי

שהטילהכבדים,התפקידיםרובציםעליהכילה,ונתחוררהשעהשהגיעהעד

אמריקה.יהדותעלזהכדררהגרד.ל

16 

בברחה,בה,ראשוכבדיםתפקידיםהוטלושעליהזן,אמריקהיהדות

האחריםהיהודיםהקיבוציםחירםתלוייםוהמדינית,החמריתבעזרתהבהשפעתה,

בקרקעדי-הצורךעדייןמרשרשתראינההיא,צעירהערדעצמההיא-·בעולם

עדייןשהרתלהחיתהולאעלית,טבועהמהגריםחרתםערדאמריקה.ביבשתישרנה,

יהודיכלשלמספרםהיהשנהמאהלפניבעתי.דרדדנהחייהסיגנרןאתלקבוע

אומדיםוחירםאלף,אמתיים-שנהשמרניםלפני 1אלףעשרים-אוצרת-הברית

היאהזאתהמאהבראשיתהגדולהההגירהכיכדררנפש.מיליוןבחמישהאותם

אבלהאחרונות,השניםשמרנהבמשךוחמישהעשריםפיהזההקיבוץאתשהגדילה
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אבלהוא,רחבהאילןשלנופרההשתרשות.עםהתאמהבשרםהיהלאבזהגידול
עמוקים.אינםחשושים

לבססגדולהשאיפהיש 1חידת-קיומהעלזריהדותעכשיותוההזהמשרם
חינוךעלתנביותמתכניםהרבים.הענפיםברבדתחתיתמוטטשלאהגזע,אתולחזק
תרבותיים,מוסדרתעלוהמסורת,הדתשלחדשתובןעלהקהילות,אידגרןעלהדרן,

אינטלקטואלייםבוחרתשלשתוספתמכירים,הבלוהמחשבה.הדוחאנשיאתשירכזו
ראנשי·ןןח,חוקריםמודים,רבנים,מטיפים,בתורהיהודי,הציבורבשדרת

בתקופותרפיון.אדישות,טמיעה,שלסכנותמפניהזההגזעשלהחסינותאתתגדיל
הישנההסביבהמןתלושעצמואתדאהכשהמהגרהיהודית,ההגירהשלהראשונות

//המולדתעלחולםהיהשלן,העבדעלמתרפקהיה-'-זדעולםבתרךונתוןשלו
גדלהבךמשרםאתמ.רל.יוםשלהזבדרנרתאתגעגועיםמתוךמטפחהיההישנה",
הגדלויםהיהודיםבקיבוציםמאשדיותרערדבאמריקהל"אידיש"וההערצההחיבה

בךמשרם ;לטיפולזקוקהשאינהמדוברת,שפהאידישחיתהששםשבאירופה,
אמנותגיליוילכלהיהודי,לתיאטדרןבאמריקה,האיריתלעיתונותיתדהחיבהנודעה

שלהשנימעבדוהקטנההעיירהשלהמסורתייםהחייםאתשהזכירווספררת,
האוקיינוס.

" 
אשדמהגריםשלמצומצמיםחוגיםבקרביותרעודגדלואלהגעגועים

שהסגנוןבליל,ונגרזחלףשהעבדההברהעםכיום,הנאצית.השראהאחדיבאן,מקרוב
ערדגדלו-עיקן,בלהאפשרבתחוםאיברהמזרחיתבאירופההחייםשלהישן
הישן,הדודמןיהודיתאינטליגנציהשלהציבורבקרבניחרדאלהכיסופיםיותר

לתנועהניגודבתרדה"בונד",בתנועתארה"אידישיזם",בתנועתקשורהשחיתה
שאפשרתופעההואהמזרחיתשבאירופההיהודיהוויבישהאמינוהללוהציונית.
הסתכלותמתוךרעבן,שחלףאחדיההוא,ההוריאתמדחוקעתהדואיםלהנציחה.
ששםשבישראל,לפעמים,מכיריםהםוזוהר.עדנהיופי,שלכלרםכאוצרדימנטית,

ומביטיםדדכםעלהמתעכביםלאלהמקרםאידיום-המחרת,לקראתרציםהכל
אבלהאתמול.יוםאלשקע,שכבדהעולםאלובכיסופיםבגעגועיםאחורנית,
הישובאתאותנו,מוניםוהםלחובתנו,זאתזוקפיםשבהםוהקנאיםהקיצונים

ליהדותלעבן,והתנכרותהתכחשותשלמגרנותמידותבהרבהשבישראל,היהדוי
הרדיםשלולזכרםלסבלותיהםהיהודים,ההמוניםשלולספרותללשוןהגרלה,
מחנות·שלוחיסוריםבדרך-העינוייםשרב,לבלימאתנו,הלכואשרואחיותאחים

ההשמדה.

בחרגיהפעיליםאינטלקטואליים,שלקטנותקבוצותהןאלהכזכרן,אך,
לחופימזמןלאהגיעומהםדניםואשדהיהודית,והעיתונותהאמנותהספרות,
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נמצאתברובהעדייןשבתוכה,המיליוניםעלכולה,אמריקהיהדותאולםאמריקה.

והאינטלקטואלייםת,וחמהיוםאלמעפילהישראלאם ."הווה 11הבתרן

היהדותהרי-לומתאהיוםזכררנרתאתמטפחיםהארצותבכלהאידישיסטים

השוטפיםבעניניםהזה,וביוםהזהבעולםברובהעסוקהלאוקיינוסשמעברהגדולה

רמת-לפיולהסתדרלחיי-דווחהלשאוףכלומר.-חיים""לעשרתקיומה.של

בימיעבדעצמוזהשזרדאחריובפרטטבעית,שאיפההיא-וערלה,ההולכתחיים

לארץמהגריםבתרדהגיעוממנורביםותלאות.מחסורשלמאדקשהדדןילדות.ו

לפניעודתמי.דבהםובוצהחיתהשהדלותבתים.מתוןמחוסרי-כל,דלים.זר.

שערתעשרבמשךמפרתכעבודהב"שאפ"שעבדכזה,מהגרהיהשנהארבעים

העבודה,בעונתדקזהוגםכשברע,דולרעשרכשניםדקמשתכרליום.ויותר

אםפלאשוםאיןורעבון.אבטלה ,"ק~לס"שלוחדשיםשבועותבאיםהיושאחריה

הרבהמלחשוברש.רבע,שפעלקצתכשהגיעועתה,נמנעיםאלהאנשיםכללבדדן

ורציםהםלכלקודםבאמריקה.בכללהיהודילעםשנשקףמהרעלהעתי,דעל

משפחתם.ובחוגבביתםנחתקצתולמצואעבודתםמפריליהנותלנוח,

" 
שםהפחשמהשחייהאמריקניתהיהדותבחייהיאיתרהמעלה

לבניהםהרריםרביןואשתוהבעלביןההדדייםהיחסיםיפה.ומסודריםםיאיןב

שהיהודיםפיעלאףאחדות.במדינותמאשדהזההקיבוץבקרביותרטוביםהם

ניחר.דזוסגולהמתבלטתבאמריקההדיטובים,בחיי-משפחהמצטייניםבדרן-כלל

בסביבהשניתקלהמהגר,שם.היהודיהקיבוץשלהמבנהמןנרבעזהשדבראפשר

שלהאופימבחינתגםאלאולשונית,אטניתמבחינהדקלאלגמדי,לוזדה

-גדול),כרןבחייתיכףונתקלקטנהמעיירהבאהיהודיהמהגר(כיהישוב

במחיצתמשפחתן,בחוגהוא.בביתוויותריותרהסתגרלן,המיוחדתבפינההתכווץ

הגדילושמנחוץוהזרותהבדידותלשלומו.והדואגיםלוהנאמניםלן,הקרוביםאלה

אתלגבשהועילואלהקשרי-משפחהבבית.והקירבההחמימותאתיותרעוד

מןואכזבותכשלרבותמשנדים,מיניכלננגדולחסנואותולחשלהיחרדי,הציבור

ואםכשודה.התפתחולאהעסקיםוכאשדלקויהחיתההפרנסהכאשרהחוץ,

מרצואתאיבדלאאםההצלחה,בסולםרעלההיהודיהמהגרהלןכללבדדן

זההיההלאהטובה.האופטימיותברוחהמיכשוליםכלעלמתגברוהיהואמונתו

מבני-ביתרשאבאשרלעידודשמסביב,המשפחתיותלהדגשתהודותבעיקר

רפיון.בימיידיואתשחיזקוושארי-בשן,קרוביםמאתרגםנידתך,אליוהקרובים

זמן-מה,כעברושהתפתחוהחברתייםלחייםתאגםשימשההבריאההמשפחה

להכרתהיהודיהציבוראתשחינכווהם-הםהראשונות,ההגירהשנותאחדי

אחדים.יהודיםקיבוציםשללגודלםגםעליוהרובצתהאחריות
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הערפלמתוךרשמים

רלשובלארץ,מחרץאשרהערלם,עלעיןלהעיףהזדמנותלךישכאשר
אלהבימיםלכלקררםוראהאתההרישלנר,הקטןבערלםהנעשהאתשניתולסקרו

לא·אצלכלרמר.אצלם,והמנוחההבטלהררצרןאצלנרהפעילותביןההבדלאת
הצירנירתשלמוגברועיסוקמפלגותביןמשא-רמתןמלאאצלנרהשבועיהודים.

הקהלרכלוראש-השנה.חג-המרלדערבישלשברעחראאצלםואילוברעד-הפרעל.
-רגם.לבידורים.לבילוי-זמן.לנשפי-שמחרת.לשעשועים,חג.למנוחתמתברגן
קראתיאחדאנגליכשברעודגדולים.בממדיםומשתה,למאכל-בעיקר,ואולי
משקארת.מיניכלהמתארתזעירה.אנציקלופדיהנעידמפרוטת.רשימהאפילר

ולמינישבאפסים" 11לעדדיונדאבוויסקימיין-רררמרט,החלבעולם.המצריים
בעיירותמכיניםשהיושלבן,צימוקיםייןאפילרועדרה"שליברביץ",ה"וודקה"

רדדךטעמרלחר.דמשקהכלשלמלאהסברשםרחיהולהבדלה.לקידרששלנר
אחהמאתרשימהגםראיתישנירבעיתרןארתר.ללגרםיששברהארפןרגםעשייתר
שיכורתלידילהגיעכיצדדלי-אמצעים,לאנשיםעצההברתןדבר,לארתרמרמחה
ריי"ש,בירהכמרשונים,משקאותעירברבע"יכיגדולים.סכומיםלבזבזמבלי
טרבה,עצהזוהירהלאהערך.לפיקטנות,במערתשיכרוןשללמצבלהגיעאפשר

לקיימה.שחרבהמצרה,כמעטבזהישכיוצריך,צריךשיכורתלידילהגיעכי
רב.מלךקריתכמרהרד-ררממרת.שלארשתתמידלהשישזן,לרנדרןגם

לגדררמחרץירתררפשרטהעממיתאלהבימיםהיא-העתיקה,המסררתמחמת
ממלאותעסקיםרהתררצצרתרממכר.קניןמשא-רמתן,שלתשרארתרהירחסין.השקט
בבתי·הדגים.לשרקמכברדכם.במחילהשירדה,לבת-ררזניםדרמהרהיאארתה.
רחלרנרת-המידה,עלירתרצעקניתהמסחריתהריקלמהרצפיפרת.דרחקהמסחר
ארורת-המואריםהחג,לכברדצעצרעי-ילדים,וניחרדטרבכלהמלאיםהאורה

אתרארלםהמברברת.העירעלתגרנרתשלחרתםמטביעיםבשפע,צבעונים
לרארההמוצגיםהמקושטים,אילני-המרלדמבשריםלבראהמתעתדתהחגיגיות

מטפליםוהקפדהרצינרתרבאיזרהגדולים.בבתי-המלרןוניחרדפרמבי,מקרםבכל
רתג.תגכלעלומדקדקיםרנררת,רסדטיםקישוטיםמיניכלברתרלים 1זהבאילן
הכהה.הנפרדבצבעעשוייםהאילןשלוהמחטיםהענפיםרכלבמקומר.שיהיה
המשרלג.היערמחבירןהעץהרבאעתהזהכאילר
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" 
נזלהאירופהביבשתרגםבאנגליה,וכפרדשלגיםעתהאיןהאמת,פיעל

השלגירדכיעתה,זהרקבישורוהעיתוניםזה,בחודשביותרעזהחרוףאין

הערפל.כרגיל,שררך,בלונדוןבשויויצריה.-ל"סקי"הקרקעאתוהכשירהראשון

מבעדלעיר·הטימזה.מיוחדחןמשררהבירתך,סמיךכשהואזה,ערפלדרקאואולם

כאילוונדמה,ב"הייד·פארק",אשרהגבוהיםהעציםצמררתאל-עלמזדקרותלו

המסתירזהבערפלמסתוריןשלחןישאגדה.שלתעלומותרוקמיםהדקיםענפיהם

הלאהארדכיהגנים.שלהיורקיםהשטחיםאתומבליטהעצומיםהגביניםאת

ברשתאותר~וגרהערפלואילו ;ועירוםפשוטהעולםאתרעשההכלאתחושף

האדםשלארפירזהמרשםאולידרזין.וזיזשלבצעיפיםמליטהרסודרת,של

דנרטההפשטותמןמתרחקשהואהואילתכעלומה.לנרנראההראגםהאנגלי

לאאישדלא·נרחים.לא-קליםאותםועושיםהחייםאתהמסבכיםמוזרים,למנהגים

לידדוקאואילור~סל,רחובלהשתכןצדיוכיכר·בדפורדלידמדועלמשל.יבין,

ברחובמזרעיבין,לאאיש 1רחרב·בדפררדמקרםלולמצואצוידכיכר-ר~סל

בשהעבהלא·זרגיים,רגםזוגייםגםעצמן,הצדנאותרהם,הבתיםמספריאחד

רהלא·זרגייםאחדבצדהזוגייםכלומרכהלכה,מסודריםהמספריםהשנישברחוב

בעקשנותמחזיקיםשהאנגליםזן,משרנהלעובדההסבראיןהיוםרעדהשני.בצד

המבין.עלהמקילחהעשור,שיטתעלמבוססיםש.אינםשלהם,ובמידותבמטבעות

החשבונות.עריכתאתהמכבידהמירשנת,שיטהעלאםני

0 

" 
ואוליהאגנלי.האופיאתניחרדהמיציניםהדבריםהם-ביושושןיו

הואןשויההעברית.בשפההאלהלמלים·דמיוןשישכמרצד·שורה,בהםיש

החיים.אתולמררלהרגיזעדבלתי·נרחלפעמיםשהואפיעלאףמקודש.כמעט

המתאכסניםאצילים,שלהמסורתבגללהמברבררגםביותר,המפוארבבית-המלון

והתמונותוהרהיטיםהיקריםהשטיחיםוההידורים,הקישוטיםכלכרישבר.

הפשוטההנוחיותחסרהאן-השבע·עשרה,המאהשלאמניםידימעשהוהפסלים.

הקירעלדווקאנמצאהראיבחדר·האמבטיה.כיור-הרחצהלידהתלויהראישל

להסתכלרוצההשואאימתכלהצידה,ראשולהסבמוכרחשהמתרחץכן,השני,

האופי.שלהמיוחדביושההואבזהוכיוצאלמשל.גילוח.כדיתוךבפרצופו.

מכתבהשבועשהופיעהאנגליםמכתבי·העתבאחדבלונדוןקראתישלשרםרק

הטעם !באזניתםיםעגיללשאתהאנגליםלגבריםהמציעהקוראיםאחדשל

עגילים,שנאשוכאלה,אציליםהיוהבושאוהאלישבעהמלכהבימיכיהוא.

מחמת- ?'היבשהאלישבעהמלכהבימיגםזה,מנהגיונהגלאומדוע

באזניה.עגיליםאשרהמלוכה.כיסאעלהיושבתהאשהעםבוודאי,סולידריות.
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נזרקארנגנז,היהאחרתבארץהעיתוניםאחדאלנשלחהיהאילוכזה,מכתב
להישביושהמחמתדוקאאבלבמקצת,משונהדעהזוהיבאנגליהאבללסל.
הםאפילוראםורעיונותיו,דעותיובביטויחופשהאנגלי,לאדםלו,ישכיערך.

ביותך.מוזרי:כ

" 
הנשמעיםבנאומיםב"הייד·פארק",גםכידוע.מתבלט,הזההביטויחופש

בתל"רוטשילדבשזורתשלנרה"פרלמנט"דוגמתבראמים,מיניכלעל-ידישם
iוחתחפשית,דעת-קהלשלזה"מוסד"כמובן.יותר,גדוליםבממדיםאבלאביב,

אחרתמדינהשוםחיתהלארגםאחרת,מדינהבשרםלודומהאידכיפת-השמים,
ואפילובשליטים,בממשלה,גלויההתגרותמשוםבושישהואילאותו.סרבלת

שהבגרותאנשים,רקלאמצטופפיםהמאזיניםקהלבתוךוהלאבבית-המלכות.

ואוצרת-החסרתהקולוניותילידיבני-צבעונין.גםאלאמפוקפקת,שלהםהמדינית

הקומוניסט~יםהנואמיםמפיקולטיםשהםהדבריםהז~וקיינוס.ואיישאבפריקה

הלבנים.האנשיםשלותרבותםכבודםדמותם,להנמכתהרבהמוסיפיםהקיצוניים

שלבתנועות-המרדביותרהפעיליםהםלארצותיהם,בשובםאלה,ומאזינים
שוםעלהלבנים.המתיישביםונגדהבריטייםהשליטיםנגדהמתקוממיםהילידים,

התשובה-ןב"הייד·פארק"אסיפרת-ההמוניםשלהזהה"מןסד"מתקייםאיפואמה

שלר.//השוני"זהוזה.עםשלמנהגוחראכך :היא

" 
בראםהשבוע.שלא'ביוםפארק"ב"היידכזואסיפהלידנתעכבתי

גדולקהללפניונאםכרגילאתו,שהביאכיסא,עלעמדהשמרניתהמפלגהשל
הסכמתבגלללפועליצאהושלאהרכבת,פועליבהשאיימוהשביתהנגדלמדי

שוסעהנואםהשבועית.משכורתםעלשילינגיםארבעהלהםלהוסיףהממשלה
ה"לייברר".למפלגתהנראה,נפיהשתייכן,אשרהקהל,מתוךאנשיםע"יבלי-הרף

ונפנףפיומתוךהתותבותהשיניםאתהויכוח,בלהטהוציא,המפריעיםאחד
לעם,רפואישרותשהנהיגהה,,לייברר",ממשלתשרקלהפגי,ןכדינאויד,בהן

דואגיםהשמרניםדרקאכיוהוכיח,קולראתהריםהנואםאךלפועלים.דראגת
אתלפרלמנטבשעתוהכניסד'איזראעליהשמרניהמנהיגכיוהר~יה,לפעולים,

כירגע,נאותרהרהרתיבבריטניה.לפועליםמקצועייםאיגודיםיסודבדברחהרק
רק,היאוהשאלהתם.ומבגםהשלטתלמפלגהשירותעושיםיהודיםמדינאים

הוויכוחכילהודות,עליברםם.ייחליהודיםשירותעושותשליטותמפלגותאם
לאברחוב.מקריתמאסיפהלהלצפותהיהשקשהגבוהה,דירמהעלהתפתח

הפולמוסצררתגםאלאזנן,שברהעבידאתלאשורווהמפריעיםהנואםידעורק
אתזההנארה,כפיהנידן,לן,המתנגדיםרגםהנואםגםהיריבים,הוגנת.חיתה
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יריםולחצרבנימוסזהאתזהכרכרהנאוםפתיחתולפניהקודמות,האסיפרתמןזה
ההדדיותוהעקיצותהקנטרנותהוויכוח,שבמורצתפיעלאףונפש,בלבכידידים

בירתו.חריפיםהיוהצדדיםמשניהשנוןוהלעגהליגלרגודברי

באזניהםרהזילזרל,רדברי-הלצרןגלויקינטררשלזהמנהגיוסיףרמהיתדמה
דבריהםאחריהנגרריםמבוגריםבלתיונעדרת,נעריםשללרוב,פשוטי-עםשל
מימיםהאנגליםשלמנהגיהםהםאלהאך-ןלמהפכותהקרואיםמשסיםשל

אתהעוטףהבריטיים,האייםשללערפלבדרמהשלהם,המיסתרריןזהרימימה.
היוםשלמזיגהיששבתרך-תרנ.הומ.רגיעה,משקיטהצמר-גפןעטיפתנרלרהיקום

ומעשיםענינים Jרלתננארוכיםבחייםלהאמיןבשררןארתרוהמחר.האתמולוהלילה,
בא,חראהערפלמן-נצח,שלאספקלריאמתוךהעולםעללהשקיףארוך'לזמן
ומכלהואוכלתיוםפותחתהיאובאה,ערלההשמשאפרורית.תעלומהארתהמתרד
ואולםרהירם.אתמולביןללילה,יוםביןוציוניםסימניםגברלרת,יש ;ארתר

ותכלית.סרףבליאחדשטחיוצרחראוהמחיצות.הגבולותאתמטשטשהערפל
מתחלפיםאינםבתרנוiרמהלניםחאנגליםרגםמתחלף.שאיברהזמןשטח
משתנים.ואינם

בבריטניהישראלעתרנאיבסיורליברםולבפנקס-עיריתשמואתחותםהפסמןי·
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שקזבהמארץרשמים

-השקט'?מאשדירתך,רגעיםיקדלהיותיכרלמהשקטה.מדינהאכן,
אצלנוהלאכיולמנוחה,לשקטהישראליהאדםאתתוקפיםגדוליםגעגועים
טעםלהאידה,חלבהאלבאיםבכדאםיחד.שלרבותבארתרה"מנרחה"ה"נחלה"

.התואראתלישידביקודמסתפינא,לולאה.חרנמהאתלהמצדפיםאידכאשד
הוא"מדינה"שלהאותיותמנידבכדילאכיאומך,הייתיגימטריות,בעלשל

רמערלםמאזהיאאףחיתהלמדינהשאיפתנוכי"מנוחה".שלהאותיותכמספר
ומהרמה.ומברכהנדודיםשלארווכתשניםאחדילמנוחהשאיפה

כביתר,שלמהמנוחהלנוחיוכלאדםאיןשקט.בליאמיתיתמנוחהראיו
קרלרתמיניכלבלוליםוערליםפרוציםכשכנותראשדהפתוחיםהחלונותמכלאם

אצלנושכןושכנרת.שכניםשלשיחרתמתוךרגם·מתיבת-הרדיוגםרשבדי·קרלרת,
נרפלאיננרפשרטרדיברד 1רניצרח;דיברושלבסרלם·הקרלרתמתנהלתשיחת·דיעים

רבקרלי·קרלרת,בבעיטהמתבטאתלידידידידשלהשיכנרעצררתרצדיחרת.מצעקות
הנהרגבאופןלאלהיפך,ארלנחרד.ה,מבחרדנמסרתלטיולארלפגישהוהזמנה

הוחרבשלהשניהעבדמןושריקת-שפתיםצפצוףעל-ידיאםכיהארצות,בכל
שהציפצרףמרבן,והלילה.חירםשערתרכבלהעליונה,בדירטאמורחקתלדירהעד

דדי·הדחרבכלשלאזניהםאתוצרוםוממרשךחזקלהיותאלה,במקדיםמוכרח,

מצפצף.בחרדארתרשלבת·זרגרמערדלהמצאהבשכונתםאשדהמיסכנים,

" 
להמולהכזה,שיח·רשיגלמידהשנהימותבכלהרגילישראלי,אדםבשביל

רלמהדפרתלבהילותארפנרעים,שלרפואיתסואנתלהתורצצרתדחרבוiרינר,שלזר
לאכודה,שברעדן,כבישים,פנירעלמדוברת.פניעל.רנטרלי·דאשהרלכי·דגלשל

מנוחה-הואשמה,ושווייץשקטה,מדינהבאותהקצרביקודהדילכלי·דכב,
אלאטרבה,דרחמשדיםהאגמיםשלומנוחתםהדדי-האלףשליפייםדקלאלנפש.
מסרגלזרמדינהשלרדדכיהשביליהרחובותיה,פניעלהנסוךהשקטארתרניחרד
 'בשערתבדחרברת,.ושביםעובריםשאידהדבר,תמרההעייפה.?ררחמרפאלהביא

בנחתרעהראתאישמשיחיםרקטנים,גדוליםשבני·אדם,הדבר,תמרההעבודה.
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אינםרפערטרתשילדיםהדב.רתמרה 1לגורנםהםחרששיםבאילררבקול-חרישי,

רחבשטחודידישםשישפיעלאףובגני-העיר.במגרשיםברחובות,מתרוצצים

בדור-במחשקמתאמניםאינםאלהשזאטרטיםהדבר,תמרה 1בזאתלהתררצצרת

תמוהיםדבריםבקיצרר.מברביות.שלוצפירותיהןגלגליהןתחתהרחוב.באמצערגל

מדינר"באותהאשרהשקטיםובכפריםבעריםשם,מתרחשיםומשרבים

שלנרהעיתונותיעדבבלמהלן.הקיץ,שלבסרפדזן,בערנהכיאנייודעאבן.

ומסייםעביה.""מדינה"אנו :בפסוקהמתחילישן-נושן,תקליטכמרשגרר,פיזמרן

מטבע-חרץשלהביזברזעללחרץ-לארץ.הנסיעותעלומרדתחמורותבטרוניות

קודםאותר.ולסתורזהפיזמרןנגדלטעוןאפשרהפיליטרןדרךפיעלובדרמה.

לאגדושניםחמשבמשךשהספיקהמדינהעביה.מדינהובללבללאנחנואידלבל.

הילוואםביעביה.אינהותקילין,טביןדולרמילידןמאותמארבעיותרלשחרב

עשירהמוחזקתהיארכיטובאשראילהשישהוא.סימןבאלהגדוליםסכומיםלה

האוצראיןשבןאבלה.בנסיעותמטבע-חרץביזבוזבללאיןשנית,ובעלת-נכסים.

תשלוםכדיאמ.דמצומצםבשיעוראלא ,ץ\ nמטבע-לתרץ-לארץלנוסעיםמעניק

במקרםולפרנסתםלכלכלתםדואגהואואיןכלנ.דאחדלידםואורחהלינהשבר

אם,כילמדינה.ביזברזמשרםבזהאיןבן.ארםבחוץ-לארץ.להםיבחרואשר

הכרטיס.דמישלבשיעורהנסיעות,מסהלאכי .לאוצרהסבכהמשרםאדרבה.

נסיעותעללהמליץישהפיליטרןנוסחלפישלאגםאבלהגרן.סברםלומכניס

פקידיםרקולאדברים.כמהשםללמודכדילזמן.מזמןמסויימת.לארץמבאן

פשוטיםאזרחיםגםאלאלחוץ-לארץ.להשתלמותלצאתמחריביםהמדינהשל

האזרח.בתרותלהשתלמותוזקוקיםראויים

" 
לאזרחיםנאהמקרם-השתלמותלשמשמסוגלתשווייץביאני,וסבור

לוקנתהשבזרובתרדהציוניים,הקונגרסיםמרלדתהיאלבל,קודםישראליים.

אצלנוקשרו"קונגרס"שלהמושגעצםהיהודי.העםמצדבברדשלויחסאהדה

להגי.דאפשרבעינינו.מאדומכרבדשרב nעניןהואוהקונגרס"שרר,ייץ",שלבשמה

שאיפהחיתהתמידבי .היהודילעםהרצליקנהשההנדיריםהננסיםאחדהאובי

אח.דלפונדקלהזדמןלהיפגש, :ארצות-תבלבכלהפזוריםהיהודיםבלבחיהזו

הגדולים,לאוקיינוסיםומעברקדםמארצותומדרום,מצפרןפזוריהם.מבליהודים

בזברתהזאתהשאיפהנתגשמהואםקורותיהם.עללרעהואישלספרלהידבר,כדי

בנחתישיבהשלהמיוחדהטעםלהםהיהבשזוייזרקהלאהציוניים,הקונגרסים

ואדיבותיופישלבאכסניהעליהםשורהיצירהשלהשנינהוחיתהובנוחיות.

בעתי.דמדינת-היהודיםעלהציזנותמנהיגיכלחלמוגםזהמשרםושקט.ומנוחה

קיבלובארץהראשוניםזהמחנביםהמדריםהתיכון.במזרחחדשהשזזייץעלכמר
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שתושלנרהרגי-הדעותהמשוררים,הסרפדים,גם i 1בשווייץהגבוהההשכלתםאת
חייםד"רישראל,מדינתשלהראשוןהנשיאההיא.בארץאשרהבארותמן

כללארץ-ישראל,שווייץשלבהשוואותמפליגתמידהיההשלום,עליוררייצמן,
לשווייץגםכימוכיח,היההואארצנו.שלהכלכלייםסיכויהיעלשדיברואימת
הדייקנות,השקידה,בזברתומתפתחתקיימתהיאאבלעשיוים,טבעייםאוצרותאיד

גרףשלבלתי-מרבןחלקראותוהיזמההמרץ,בזברתתושביה,שלהאינטליגנציה
"מרח".בשםהנקראהאדם,

שקטה,ארמהשלתרבותמאותהלהתבסםמישראללאדםאיפרא,כדאי,אכן,
הטבע,עלשלה,המשקעללשמוריודעתהי.אאבלביותר,ומפולפלתפיקחיתשאינה

לראות,הדברוהוגןוכדאירלסדר.לעבודההחיבהרעלהעצבים,רעלהמטבע,רעל
פרסארתלאורךובכרם.בשדהובכפר,בעירהאדם,שלרפדי-עמלורכושומוגןכיצד

תפרחים,עמוסי-פרי,עציםוהכבישיםהשביליםולצדיבשבילים.צועדאתהארוכות
דאגהארמחשבהתעלהולארעסיסם.פרייםיניבואשרוכדמיםושזיפים,אגסים
בהם,טרחלאאשרזן,אדםמי-שהוא,כיוהכרמים,הגניםאותםשלבעליהםבלב
הלילה,בעצםברחובות,עצמן.להנאתהאשכרלרת,מןארהפרימןלולקטוףירכל
אל.שעוניםואופנועים,אפנייםאר ;פתוחיםוחלונותיהםחונות,מוניותרואהאתה

קלות·עלומשתומםישראלי,אזרחהולך,הנךבהם.תגעלאזראישוידהקיר,
 ?אלהכלמדעתםיצאוכלרםבשוק.עזוברכושםאשראנשים,שלהזאתהדעת
 ?אחריםברשותושולחי-ידושודדיםגנביםשישוכלל,כללידיעהלהםאידכלרם

ישתוממוהם-הםאוליאתם,תחליף-דבריםוכאשרמדעתם,יצאולאהםלא.
ישראל,מדינתהקמתאחרירחצישניםחמש , 1953שנתבספטמבורקכילשמוע,
אסרו-·כיונברן,חכםעםכידוע.המאוכלסת,-זן,מדינהשלהממשלההחליטה
חייהםשלומם,אתהמסכניםאחרות,מארצותפלילייםפושעיםלמדינהלהכניס
במקצת,המטומטמיםהשווייצרים,הגוייםהם, !הישריםתושבי-המדינהשלורכושם
אחריצרכה,כלמיושבתאינההישראלייםשלדעתםדרקאכיאולי,יהרהרו
בפנילרווחהשעריםנפתחוהצעירה,מדינתםתקומתלמןהזח,הזמןכלשבמשך

ישרשרנות,בארצותמבתי-הכלאיצאואשרורוצח,ושודדרקרבירסטרס,גנבכל
רחביבכלאידזהמשרםהפשעים.גלאתבתוכהולהאדירל;:זגדילכדילישואל,
מימיעתיק,תרתחלמןשמירה,בלילהניחושאפשראיזה-שהוא,חפץהמדינה
אשרוחפץדבראיד-מעברה,שלבבית-השימושמיםשלברזעדנעכר,נפוליון
הערבההאדםשלרלחסכרנרתירלעמלואחרים,לנכסיהאורבהגנב,שלמכפריימלט

גזוזטרה.עלשנשכחחלוקארמלבושזהראםבידבגן-ירק,אבטיחזהראםביד

• 
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לאאזרחיה.שלהבטחוןהדגשתגםמסודרת,למדינהלה,ישהשקטמלבד

ואח.דאחדכלשלהוברשבסחרןגםאלאהמדינה,שלהגבולותבסחרןדק

כאשדויצירה.בניןשלואשרנהאלפ"א-בית"אזרחידמשק,כלכלהלכלהמפתחזהר

שודדיםלמעןרלאעצמן,למעןרארגדוטורחעובדהראכיובטוח,יודעהאזרח

במעשיהגם-וממילאבמעשי-ידירוהצלחהברכהיש-וכייסים,וגנביםרערשקים

תרדהולמרדיחורציםונברנים,פקחיםיהודיםשלבמדינהאםאךהמדינה.של

תצטרךלמדינה,חדשי-קירםושלרשהששיםאחדידקניהזבן,יתכןוהשכלה,

-לארץ,זכרת-כניסהפלילילפושעאידכילהחליט,בישיבתה,כדלה,הממשלה
היהבארץרככרשרהאזרחכיהמוכיחים,שלנר,הקרדירזיםמאלפיאחדזהוהדי

ברצינותלחשובמתחיליםעתהדקכיהשלטון.שללדאגותייבתרדדון·אחה

קרלנשמעשקטהרההמיושנתבמדינהאכן,ולנכסיו.לשלומן,לחיין,בסחרןעל

צעידה,במדינהמאשדיותרדםהדהודגםלודישיותר,דנהבבהידרתהאזרח

המידה.מןיותרהגועשת
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והעולםהעםהמדינה,



דייןמשהמדינת·ישואל,שלהומטכ"לליד

 )י"א(בפלשתינההבריטיהצבאמפקדמול



ו

ישראלצבא

במערכהישראלאחדות

יהודיםשלאחזרתעינינו.לנגדונרקמתהרלכתחדשהישראלאחזרת
כזאת,אחזרתעודחיתהלאישראל.למעןונלחמיםבחזיתהעומדיםחאקי,לבושי
ללכשלאחדותהדרררתבכללנוחיתהאמנםזה.דורנרעדירושליםחורבןמיום

ים-בתוךאבודיםאברובלעדיהכזאת,באחדותצררךשישוהרגשהישראל,

מחמתשפלות,מחמתסבל,מחמתחיתההאחדותארתהאבלמסביב.אשרהשנאה
על-ידינרדפיםדחוק,במצביחדהנמצאיםאנשיםשלחבורתזרחיתהשיעבו.ד
חיתהשמטרתהחברים"ישראל"כלחברתנוסדהאמנםזרהכרהרמתרךאחרים.
הסבל,עלה\לקלבעיקרבהאראחררהאחזרתשלזרהרגשהרצד·קה.עזרהלהגיש

תקרפהאחריהראשונההפעםזרחירםרארלםנחמה.חציהיארביםשצרתהואיל
בציבור,קינהלשםלאלסבל,לאאחיםמבקשיםאברשנה,אלפייםכמעטשל

לשםברח,תגבורתלשםמשותפת,מלחמהלשםאלאניסורים,שותפותלשםלא

יהודי"מנייד"כשנחוץבצוותא,אשממטיריםכשהיהודיםרהפעם,באויב.הכאה

כנפיהופרושתהיהודיתהאחדותבאה"ויחל",לקריאתרקולאתותח,סחיבתלשם
סוחריםעלרפוולטרירנים,ונושניםעלוספרדים,אשכנזיםעלוחפשים,אדוקיםעל

משותףגורלהרגשתעםהמלחמ.ה,במעוברתהנולדתכזאת,אחזרתוקברצניקים.

במלחמתגםקיימתחיתהבוודאיהיא.חדשה-ללוחמים,אםכילנרדפים,לא

אלפיםאלפיאבדןבימיישראל,כברדעלהנואשיםהקוברתבאותםהגיטאות,
סיכוייםמבליהשם,קידושלשהרגשההיאאףחיתההמלחמהבאותהאךמאחינו.

לחייםהסתערותהיאחירםבארץשהמלחמהבשעהבההאויב,עלנצחרןשל
חדשים.

0 

הקיימיםרהניגרדיםהחנוניםאתבצלמעמידהחירםאותגרהאופפתזראחזרת

גםהעבריתההיסטוריהבעברתרתאותנומקשרתהיאניומדינה.חברהכלבתוך
שליחותלמלאבאיםשאברהכרה,לבנואתממלאההיאלנו.שקדמוהדורותעם

עצמה.הנקודהמאותהלהמשיךעלינוישרכישנים,אלפימלפניעלינושהוטלה
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מוטלתחיתהאשדההיא.המעמסהכלבן·כרכבא.אנשיעבודתםאתסיימושבה
יורדת-ביתד.מרדדיעלהחורבן,בימיירושליםלוחמיעלהמכבים,על

כמקודם.חיינראתלהמשיךיכוליםאיננושרבאותה.לשאתמוכרחיםואנחנועלינו,
לא.לעצמנו.שנטלנוגיבורים","צאצאיארמכבים""ניניהתוארדקלנובהיות
וניחרדדרדרת.במשךאכן,וגיבורים.מכביםלהיותמחויביםבעצמנואנחנו

כך,עלגאיםהיינוזה.ביחוס·אברתהרבההשתמשנוהאחרונים.בדודות
היווניםא!יאחדיםבקרבותניצחורגםגיבורי-מלחמההיושאבות·אבותינר

מיוחדת.הדרת-כברדעצמנו,בעינילנר.שווה"ניני·גיבודים"התראווהרומאים.
זאתניהבינונולאאחדים.בעינימגוחךזהתוארהיהרבן,שללאמיתוכיאם
באותהלגיבון.ונכדניןשהואעצמן,עלמכריזאדםאםעבירתתעודתהיא
להתגאותאי·אפשדוהכנעה.פחדנותשלמוג-לב.שלחייםחישחראעצמההעת
אינםואומץ-הלבאהבת-החופשוחופש.גבורהחיילחיותמבליגברות-אברת.על

גוtדוןבתרךלהצפיןאפשרסבא.מימילזכדרןבמטמונים.אותםשמשאיריםחפצים
אפשר ;·אבותינואברתשללערשוסימןשעבדו.הימיםמןכסףגביעלמזכרת
למעןהסבא.שלאדרתורבות.שניםמלפנייפהאדרתהמזוודהבתרךלצרוד
לבשאשדהמלבושהיהזההנה :דודנושלהפעוטותלעיניבאצבעעליההוארת
המטהלשוח.ביומויוםמדיבלכתוהזקןנשעןעליואשדהמטה,גםהזקן.אבינו
למשמרת.יושםהזההמטהגםלשרן.אליוהחרוציםהכלביםחבראתהניסבראשד
קומתואתתקיפותו,אתהזקן.שלאומץ-דוחואתלמזכרתנאצרואיכנהאבל

המאוששים'!."וצעדיוהעזקולואתהבוטחות.ועיניוהזקופה

כשהניןוקריקטורה.עלבוןאםכיכלל.תראואינוגיבורים""ניניהתראו
עליו,מסתעריםהכלביםוצעיריובהלה.חדדהחייחיוהואומרודף.מושפלהזה

בן·רכלאותם.ומקעקעיםביתרכתליתחתחופריםלשכניםאשדרחניצי·החזידים
שהוטלההמשימהעםהזה.בזרדדקחרפות.עליוושרפךברמתעללקטןבליעל
עלינומטילגםהואאלאלנר.יפהדקאיננוזהתראוהמלחמה.בסערתעלינו.
ירושליםבסימטארתאםהאויב.עלבהסתערותבחפין..ןת,ב.עמדרת·המגן.חרבה.

עושיםמדכאות,בליהמכבים.ניניהגליל,ובהריהנגבבעדנותאםהעתיקה.
עמומיםלמחשכיםמבעדהתפקיד.אתממשיכיםאבות·אבותיהם.שלהמלאכהאת
בלתי·אחרת.כף·ידעםהיוםהעבריהלוחםשלכף·ידונפגשתשניםאלפישל

ליהוהדאשדהגדודיםמאנשיאחדשלידוכףהיאזאתונוקשה.תקיפהאךנראית.
והאפלהריקהחללפניעלבד·כרכבא.שלארמגרש-חלב.יוחנןשלאוהמכבי,
גשר.הוטלההם.הימיםשלהנפלאיםהגיבוריםרבידבינינווברץהיהאשד

היום.רעדמאזישראללרחמישלהזרועותיחדהתלכדו

• 
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המכביםדרדרתבידהמסתרריתהאחדרתשלזן,תרפעהלנרכחכייתכן,
רהקנאההחרדהכלישראל.עםשלהקיבוציהאויבהאויב,נברךבארץ.חירםרדורנר

מפנישניםאלפיבמשךהימיםמשכברמקרבצתשחיתהרישמעאלאדוםשל
ישראל,תקרמתעםהשלימרלאהעולםארמדתכינגדנו.היוםמתגייסרתזהישראל

במשךרמפלט.חסרתהמבקשיםםיידהיעםלהשליםנוטרתשהיופיעלאף
זקן.אדםנצחי,נרדדבצורתישראלשלדמותואתלהםתיאוררבותתקופות
רהליארת.העייפרתסמלכברת,עיביםמידותיו,פיעלירדדלבןזקןבעלשחרח,
יהרדיםנגדרקבטרשההמלחמהחיתהרשםפהלחשרש.מההיהלאזהזקןמפני

תקיפים.מתחצפים,יהודיםנגדרהתרברתירת,הכלכליותהעמדותאתהברנשים
העםנגדאל,ישונגדאבלהנוצרים.רגליאתהדרחקיםאינטלקטואלים

לאהעולם,ארמדתלערמתבבדידותושנה,אלפילפניפעם,עומדשהיההקדום"
הופיערחמים,המעוררנרדהזקןבזמרתרקמחוסל.היהכברהואמלחמה.חיתה
בצררהלאעיניהםלנגדקםוהואפתאום,התעוררזהישראלואולםהגויים.בעיני

בסערה.דרכואתהכובשולרהט,צעירלרחםבדמותאםכיוהשגורה,המקובלת
לנר.והעוזהבטחרןמקרוגםזהר.אבללאדיב,והחרדההדאגהמקררזהר

 ;עמנושלהמסתוריסוד-החייםאותרעלמעידהדורותבידהזההנפלאהקשרכי
הפסוקיםאותםמציאות.ונעשיםשהולכיםהקדומיםהנבואהפרקיעלמעידהוא
עררעליהםמעליםשנה,אלפיבמשךהאומהלבעלצרי-בחרמיםהרעיפואשר

בן,מדפדפיםאבר ;השולחןעללפנינומונחהישןהספרממשרה.ונעשיםוגידים
הנחמהפסוקיהנההרחרקה.הילדותבימישעשרעינרשהירהמקרארתעלחוזרים

תחיינה.אשרהיבשותהעצמותעלבן-ברזישלהנבואיהמשאהנהבן-אמוץ,של
ערךמהלחיינו,שרבנצמדאשרההיסטוריהפתיללנוכחהזאת,האמרנהלנרכח

ירמם,בנימדינאיםשלקטני·ערלם.שלההתקפרתהמזימות,התככים,לכליש
הישראליתההיסטוריהשרשלהקסמיםמטה-אחד'?דרובניעממיםשלאר

הלכרבהבשנים.וכרתלפנילנרברעדהאשרהדרך,עלערליםאבררשרבבנן,נגע
רלרחמים,ברביםבניהם,ילכרבה-וגיבוריםקנאיםנביאים,מלכים,שופטים,

סביבאשרהעדריםכלבימפניייחתלאאושרלגדולות,נרעדאשררנרעז,רבעם
עליו.שתר
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תש"חמהדורתיהושעספר

המהדורהאתאברכרתכיםכילפעמים,שוכחיםאברהאלההימיםבסערת
שנה.ומאתיםאלפיםשלרשתמלפניספד-הברנשיםאותריהושע,ספדשלהחדישה

שטףונתרןמעשיהם,עדךאתוהלוחמיםהברנשיםידעולאההםבימיםגםאכן,
לייחסשאיןופשוטים,רגיליםכדבריםעצמםשלמעשי-הגבורהלהםנזמרחייהם
שהאריכוהזקניםכיהאגדה,בספדימסרפדכךמשרםהלאכידנה.חשיבותלהם
 :בפירוש-התעצלועצמםישראלבנירגםבהספדן,התעצלויהושעאחדיימים

אתלהםהנחילאשדהמפואר,למצביאגמילות-חסדלעשרת-רהתעצל
המעשהאתמלחמותיהם,בעצםהאנשים,העריכולאאזגםכיספק,איןהארץ.
היולאאחריהם,הנדרכיםרכלוצלמיםעתרנאיםאשרגםרמהעושים.הםאשד
הניחרהלוחמיםחירם.מצריהשהיאפרסומתבאותהעסקורלאלצידםשעהארתה
ובכדיםבדבריהםמאדקמצניםשהיהההם,בימיםלסרפדיםהזאתהמלאכהכלאת

ספדלנריצארכךממש).אפייםבזיעתאז(שעלתהבמלאכת-הכתיבהמאד-מאד
רחמשיםמאותבששדקישראל,בידיארץ-ישראלשלהכיבושסיפרויהושע,
הגבורותעלולאצדדייםעניניםעלמדבריםמחצייםשירתופסוקים,וששה

לעצמן.כשהןוהמלחמות

" 
רעםהקלה,הכתיבהמלאכתרעםהדנההפרסומתכלעםחירם,גםראמכם

רושמיםותמונותוספוריםידיעותהפצתלשםלנרשישהדניםהמכשיריםכל
לעינינו,המתגוללתהכיבוש,פרשתאתלספרמספיקיםאנואידמשדה-המעדנה,

נידחיהאלה,בימיםישראלצבאבהסתערותשישהדרמתיתעלילת-הגבורהארתה
דוחאתלמדימעדיניםאבראיןהעולם.ליצירתרתש"חאלפיםה'שנתשלהקיץ

מישוריעדחירם,עדידיחו,מעדנותבן-נרן,יהושעמימרתמאז,שנתגלגלההגבורה
דוח-הגבורההאמת,פיעלהגליל.והדיהנגבועדנותאילרןועמקורמלהלזד

גדודיכאשדאז,וחזקה.עצמהערדשנים,אלפידדךהלום,עדהגיעהאשדהזאת,
אשדהעדנותממרחקיאזרם,ממדברהמזרח,מןהזאתהארץאלבארישראל

ונפשםבעדנהגדלואשדסועדים,אנשי-מזבדהברנשיםהיוסיני,בחצי-אי
הגדולהחציהמןאוצרת.וכיבושיסערות-קרבאבנטרדרת,לקראתמתפרצתחיתה
אחדיםאשדוזיתיםכדמיםתכרנה,ושדרתנושבותעדיםלכבוששרקקהונפשםבאר

פראים-למחצה,צעירים,שבטיםשלהתפרצות-איתניםזרחיתהוטפחו.נטעועבדו,
ואולםמבטחם.שמרובחניתבחרבדקואשדישוב,שלערלעליהםעלהלאאשד

מיושביםממקומרתבאיםהםהמערב,מןמתקדמיםישראלחייליכאשדהפעם,
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שבטיםלאוחניתות.חרבותעםדברלהשאיןודרך-ארץ,ת.דבותשלעולועמוסים

חונכודודותבמשךאשדישוב,אנשיאםכיבקרב,ההולכיםהםגידולי-מדבר

קדימה,החותרזה,ישראלצבאכלי-מלחמה.מפניולרתיעהשלוםשללעבודה

ומוסדית,אנושיתתודהשלהסגולותכלברשישההוא,חרמו-האדםמכלמורכב

בהםישעולם.שלבחורבנוהעוסקיםדובי-קשת,שלסגולה-מכלופחות

סדנאות,עובדישלושוליותגימנסיותתלמידיובעדי-קיבוצים,בחורי-ישיבה

ורועיעופותמגדליבהםישרתגדים.סוחריםוחנוונים,בבתי-חורשתפועלים

דבוקהללהודאהומוסמכיםסת"םוסופדיתינוקות,ומלמדידואי-חשבוןצאן,

וציבורועורכי-דין,וסופריםומהנדסיםורופאיםמודיםמקצועיים,אינטליגנטיםשל

וכופפי-ברזלוטייחיםמכואניםבנאים,נהגים,מלאכה.בכלעמליםשלרב

הצדאבל-כלמכלהכלורפתנים.וחקלאיםטרקטוריםומדביריוחשמלאים

בפדופסיהשטופיםהיולאומעולםמלאכת-מלחמה,מלאכתםשאיןשבכולם,השווה

ע"יבין 1קורבמטווחוביןגדוליםממרחקיםביןופציעתם.אנשיםהריגתשלזו

פנאילהםהיהלאפשוט.האדמה.מןפגזשילוחע"יביןממדומים,פצצההטלת

מאזניולמעלהעדושקועטרודהיהמהםאחדכלכיאלה,כגוןלדבריםושהרת

מדעיתבמעבדהבמשדד.אובמשקבבית-חורשת.אובחברתשלן,פרנסהבדאגת

המלחמה,במקצועהזאתהטירוניותכלעםזאת,כלרעםובגן-הירקות.נדפתאר

לנרגדלוממושמענועזאמיץ,חיילאיזה !זההואנהדרצבאאייזה :רדארהביטו

אפילוהפרופסיונליים,החיילים !הזאתהבלתי-צבאיתהאנושיתהתירכובתמן

מדינתשלהחיילאתאותן,לשבחיכוליםזן,לתודההמומחיםהפורסים,הגנרלים

המדודיםצעדיואתלצעודוהתחילבין-לילה,פתאום,קםאשדהצעידה.ישראל

זו.בפינת-תבלוהאיתנים
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החי"מארהחי"שמשררות 1הלח"יאואצ"לאישאופלמ"חניק,זהאםבין

יוחנן""גוריאובנגב,אשדשמשון""שעוליהםאלהאםביד 1אחדנוטריקוןאו

וחמודיםפשוטיםבחודיםהםכולם-ירושלים,בהדי"הפורצים"גדודיאובגליל'

ביתנן,לפניהמדוכהעלשיחקואשדאתנו,ישבואשדוהנערות,הנערים 1שלנו

מרבדיםהיומלוטשים,לאכ"צבדים",אשרבבית-הספד,בכיתההשתרבבואשר

אחדידםבקלומזמריםהיו ;באוטובוסהדדיות,ומתרפותצעקהמתוךברעש,

אותוישומלבדםמשנתם.שקטיםאזרחיםומטרידיםברחובותהלילהחצות

המוןעםמשדדן,משפחתן,מביתר.המחנהאלבאאשדומיושב,מתוןאזרחיםקהל

החייליםהםוהללובראש.וקטנוניותפרטיותודאגותבלבליקירי-נפשגעגועים

אתלחדשההולכיםהורימונים,הרוביםהסטנים,וחמושיהקסדאותחבושישלנו.

יהושעספר-ישראלכיבושיעלחדש.ספדולכתובשלנוההיסטוריהמעשי



·-1 

הכיבושבימיהפחותלכלשכחו,הםיותר.אדת iומבמפורטתחדשה,בהרצאה
כרגיל,אותםומפלגותהמטרידותהבעיותאתוגםהפרטייםעניניהםאתהאלה.
ביותרהטובההדרןהיאמה :ז•אחתבבעיהדקשקועיםהםהשנה.ימותבכל

המצריםראשעלהקדומות,המכותעשרכלכנגדשקולהנאמנה,מכהלהנחית
אתלקחללמדקארקג'י'שלבעכוזולשמההראויהבעיטהלבעוטראיו ;כדררם

זהנעבידלהתרכזלמדרהםהירדן.במעלההסוריםואתב"משולש"העיראקים
י.הושעספדלנוכחפעוטותכןכלשהןהאחדותהבעיותמכלהדעתאתולהסיח

בני·שלעולמםבחללמבסדרת"בעירת"היוההואהאדירהכובששלבימיוגםזה.
כדיורגיש,מעודןכןכלהיהלאומוחםהמדברמןבאולכאודה,כי,אםישראל,
משהכלפימסוימתעזותבגללכימספרת,שלנר,האגדהושאלות.בעיותלקלוט
ספקות.מאותשבעאצלונתעוררורגםהלכותמאותשלרששכחוהואיהושענענש
שמרחםהאלה,ילידי-המדברדווקאבני-ישראל,כיבחייו,קשהמומנטזההיה
שאיברהמנהיג,אתלהורגרצוואוניברסיטאות,בבתי-ישיבותלכאודה.נתחזהלא

איני :ליהושעחראבדרךהקדושלואמדאזשלהם..ה"פךרבלימרת"אתלהםפותר
עצהליישלישראל,שנוגעמהאבלוההלכות.הבעיותכלאתלןלהסביריכול

אתיניחובקשרי-מלחמהעומדיםכשיהיר "!במלחמהרהטדידםלן 11 :בשבילן
אחתבשאלהבלב.דזהנעבידדקראשםאתוישקיעווהבעיותהפדובלימותכל

אתמכיםוכיצדנצחון,משיגיםכיצד :שבעולםהשאלותכלכנגדהשקולהויחיד.ה,
ניצחת.מכההאויב

בן-נרן,ליהושעהאגדה.לפיאז,שניתנההזאתההודאהאםיודע.איני
אתהמלחמ.הבסערתאפילושוכחיםהיהודיםאם ;אחוזבמאההיוםגםמתמלאת

תקופת·לנרהעמידהאכןכילהגידאפשרכללבדרןאבלשלהם,הבעיותלכ
יהודיםנאמנים,אזרחיםגםאלאומפוארים,טוביםחייליםרקלאהזאתהמלחמה
התקופה.דוחאתקרבםאלשואפיםהללובעירת.וכמהכמהלשכוחשרוצים
מקרובזהכאילוושקופה,וטהורהרציניתרוח,ארתהאלינומגיעהקדומיםמימים
הירדן,מעברותאלישראלשבטינהדרממנואשד.הגדול.הישימוןפניעלעברה

אשרישלאטה,שרקעתהרחובוהמולתהיום.ירדכאשדבדמם.סערת-הכיבושעם
בשדה·אשדהמדים,לבושאחיך.מראהבחזון,כמראליך,יגובבברגעי-דמדומים

אלפימלפניהעברי,העםשלהחייםספדכלנצחונרת.נוכחז~רסכנותנוכחהקרב,
וכברדמורארוגשיההוא,האחדברגעעיניךלפניונקראנפתחהיום,ועדשנים

למלחמה.עתהכוחואזבברחואשדישראלעםכלפיאותן,מזעזעיםעמוקים
רהפרלמרסיםוהקטטותהבעיותכלהלהג,דבריכללזראיהיואלהברגעים

רגע.כעברךשרב.בהםלצלולמוכניםאבראשדהקטנוניים,
0 
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-המחשבותרכל 1האחתלמערכהקודשלהיותצריכיםהדבריםכל
קשהבן-נרן.יהשועשלמפעלועלהחוזרהכובש,הצבא-הגדוללפלאבתרבות

 1זרבחןויהקשוריםשאינםיהודים,שלםירחאמפעליםעלאלהבימיםלקורא

בריכרחים,בקונגרסים,רגילים,בכינוסיםהשוקדיםבחוץ-לארץ,יהודיםעל

הברלברסיןכטעםשטעמהשבגולה,ציבוריתהתעסקותבאותהבארריינטצירת,

חוזריםאבראלהבימיםטל-ברקד.רכלישמשארדבלימרתף,שלבטחבהגדלים

שלהעושרמןבשווייץ,שנתכנסהעולמיהיהודיהקונגרסמןרשמיםוקרואים
התרוצצן,התנשקן,התרגשו,שם,שבזרמנוהואורחיםהציריםמהמרביבו.התפאורה

התפעלות,'מתוךהיפיםלנאומיםהאזינובהתלהבות,"התקרה"אתשררהתווכחן,
עלשמחהמרובובכופולמוס-מפלגותשלריתחאאגבהקונגרסאתלפוצץעמדו

בישראלקונגרסיםשלוהמקובלתהנהוגההרצפטהלפיהכלהתפוצץ.לאש
ןלארכיוןרדאריישן-נושןחראהזההעבידשכלההרגשה,לנראידהאםמקדמת-דכא.

פרקי-יהשועראש,בדםבארץ,פה,שנכתביםבימיםכיתופסים,אנואיןהאם

התנשקותלאותהשבשוויץי,עצומהיהודיתתפאר·רתלאותהמקוםאיןמחדש'

טוביםיהודיםאידהאםאר-ןוחריפיםמפולפליםיהודיםשליחדגםוהתנגשות

בחדשיםהזההקונגרסעלמוותריםהיואילולעשותמיטיביםהיוכימבינים,אלה
והאורחיםהציריםנסיעותועלרכינרסרביברנועלשהוציאוהזההרבהכסףואתאלה,

קטנהלאנית-מלחמהארשלנר,בעורףנוסףצבאילבית-חוליםמקדישיםהיו

הצרכיםאותםלכלובכלל-מטוסי-קרב,לכמהארשלבן,בצי-המלחמהוחזקה

חמשויםוגדוליםרביםאויביםמולבמערהכהעומדקטןלעםשישהמרובים

מצרכיהם.למעלהומזדיינים

# 

זהוהמיית-לב.מתוךתמידאותוקרואשאניאחהפסוקיהושעבספריש

שלפרידתואתמלבבתבפשטותהמתארהספר,שלהאחרוניםהפסוקיםאחד

אמריכלאתשמעההיאכילעדה,בנרתהיההזאתהאבן"הנה :העםמןהמצביא

מאמראתהעמשהיאכילעדה,תהיההדוממתהאבןעמנו".דיבראשרד'

כיאםאשר-המצביאדבריהיו-עליכםהזאתהאבןפחדנאיהיהאלקים.

הושמעו.אשרהנשגביםהדבריםכלאתלתוכהקלטההיאהריהיא,נטרלת-לשון
היהודיםאחינובאזנישרנה,קצתבנוסחהאלה,הדבריםאתלהגידיתכןלאהאם

הקונגרסיםהיכליבכלוהאבניםהעציםאידהאם :שםהםבאשרהטובים

שו-אלקיםאשרעצמםהימיםבאותםשלנרדברי-הבלמדייותרםיעמרש
-צבאותינו'?לפניערבותהקדומיםישראלגיבורירוחאנשרבתוכנן,מתהלך

הצהדמסולקיםלהיותצריכיםוקונגרסיםכינוסיםרעידות,שלהפרוטוקוליםכל

יהושע.ספרשלתש"חמהדרותאתלכתובמתיישבהאומהששרבשעה
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העבריהצבאליוםהרהורים
המיסקריוםהעברי,הצבאיוםואילך,הזאתהשנהמןיהיה,תמוזכ'יום

החלוםהתגשמותאתיסמלוובנשקםבמצעדםאשרישראל,חילותשלרהמיפגן
אמהותהציונות.ירצדנפשואתמסרעליואשרהחלוםאותרהיהודים,מדינתשל
הצבא,תהלוכתתעבורשבהןהרחובות,לצדיתעמודנהזרועותיהןעלילדיהןעם
שלהזהוהנפלאהמוזרהמראהכלאתבעיניויספוגהרךהילדהנשק.סרגיכלעל

חדשדברזהיהיהרלצלילי-תיזמררת.פזיזות,כללאלבסדר,הצועדיםבני-אדם
העברי.הכרךברחובותאמובזרעוותהנישאהפעוטהאזרחשלבעיניוומשרנה
העשריםיוםאתהעבריםילדיזכוכךלעולמים.בלבוייחרתהזההמראהואולם
הרצל.שליום-השנהבתמוז,

דבריולתותח.לסטןמזמורי-הלללהגידמרכביםאיבנומילטריסטי.עםאיבנו
נפשנו,לתוךעמוקחדרולאתיםהחרבותאתיכתתושבהםהימיםעלהנביאים

מכליותר,טובחראהשלוםשעניךלדעתכדיעדלמדי,ונברניםפקחיםגםואנו
אםאבלזה.למקצועהערצהלנראיןלה.השייררכלהמלחמהממלאכתהבחינות,

אחריםואם ;להתגונןשלנוהנוערובכושרקיומנובזכותלכפוראומריםאחרים
אנווחירםהביבליאה,בימיבעבר,רקהיויהודיםשלהגבורהשמעשיחושבים

משוטריםומגןמחסההמבקשיםהארץ,כדורפניעלמפוזרתגרניםקהלרק
גםומאמציםשניםכמהלהקדישעלינוחרבהמוטלתהרי-"גויים",וחיילים
איננווהנשק,הצבאבתורתזן,בתורהגםנילגויים,להראותעלינוזה.לענין
נעידמקודםשהיוההם,"הכלים"כלכישלומיאלים.לאלגמריקנים.קרטלי

רכיאצלו.מאשרפחותלאבכישורןבידינו"להתנגן"יכוליםעשיי·שלמונופולין
הצבאותככלסרדין,ואתנימוסין,ואתבוחר,אתלהפגיזיודעהיחרדיהצבא

אחרות.לאומדתאשרהמעולים

.המריבה.חזוןעםיחדהעםבזמירןשלרבהיההעבריהצבאתקומתחזרן
אפילורכלי-מלחמה.צבאבלייהודים,שלמדינהלנרשתקרםמעולם,שיערנולא

וביושרהעמיםבאחדותתמידשהאמינואלהאפילוביותר.האדוקיםהפאציפיסטים
הרעידן.התגשמותעלכלללהיאבקנצטרךלאכיבטוחים,היוזהומשרםהגויים,
לנרמגיעהכיהעמים,יסיקוהבריא'רההגירןהפשוטהההבנהמח"מתכישלנר,
בלכתםעיני.הםאתעצמוכאשרהם,אף-לבן,ארתהיעניקודגםמשלנדמדינה
הבירהברחובותעבריםושוטריםחייליםעםהעתירברףאתבחלומםוארלישרן,

היהודיםשללבותיהםהלמוהראשונהבמלחמת-העולםה~הרדית.המדינהשל
דדייטשפליהודיברבראז,גםהיהודי.הלגיוןעלהבשורה.הגיעהכאשרכולן,בעולם
פניהם.עלפטרסרןבהנהלתהארשוןהיהודיהבטלירזעברכאשר"שהחיינו"בירכת

הבריטיהצבאשלהרשמיותבהודעותאזקראנוכאשרלהתפעלותנו,קץהיהולא
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כלפרדהצהרתארם-אש-שרט.לידהירדןמעבורתאתכבשחי.הרזיהבטלירןכי

היא-היאהיחרדיהצבאשלמציאותושרקמנירןכזאת,עמוקהחוריהעוררהלא

 .הלאומיהביתלחזרןממשרתשהוסיפה

"' 
בפעםישראל.תקומתאתהמחישאשרכזה,ידםהיההצבאיהמיסקרידםגם

דגלתחתעברים,קציניםבפיקודעבריםחייליםצעדובר-כרכבא,למןהראשונה,

עליהםהררכבראשרזריםלאשלהם,ממשלהאנשיפניעלבסךעבורהםישראל.

שעשהרקלאהצנועים,כממדירזה,צבאכיבגאון,לציידרעלינואחרים.על-ידי

מרוב.הבמידההנראה,כפי~ררגן, i-מגםהואאלאאחרים,רעלעלינומצרידדרשם

והזנחותליקוייםהרבהלנרישמדינתנו.שלהאחריםהמיבצעיםמכליותר

מדינתהכרזתמיוםהקצרהזמןבמשךממשלתנוע"ישהוקמוהשרביםבמשרדים

מנוסיםשאינםמשרדיםשלרהשלרמיאלירתבנר,אוכלתהמפלגתיותישראל.

העבריבצבאואולםמשוגים.רעירברבבילברל-סמכרירתשלרהאנדרלמרסיאעדיין,

להתבלטותמקרםברשאידזה,משרםדווקאמושלמת,יצירההכל,למרותרואים,אבר

המושגמרבןבמלואעממית,יצירהזרחיאידיארלוגיות.שלרלהתררצצרתמפלגתית

החיילעלהרשכברתין,שדרותיוכלעלזה,"עמדו/מחרךשלבן,הישובמחרךהזה.

היהמהיודע,הואישראל.לעםמסרובעל-הכרה,נברן,פיקח,שהואהיהודי,

רקלאכימרגיש,הוארוממה.האויבידושלרם,חסחיתה,אילוישראלשלגורלו

ובתפוצות.בארץיהודיכלשלעיניוגםאםכיאלין,נשואותומפקדיוחבריועיני

אברכןעלכי-בישראלוגדלוקטןשלותפילתותקוותואצורותבנישקוכי

ומכלהדורותמכלישראלצרורישלחמתםרעלאפםעלהפעם,לנצחמוכרחים

האומרת.

רלכברתרזהצבאשלשמראתבקרובלשבותכמדרמה,צררן,יהיהזהמשרם

אכן,חירם.ערדנקראשהואכפיההגנה,',,,צבאולא,,צבא" :והמרנןהפשוטבשם

ה,,הגנה,',שלהיקרהשםאתלדורותלנצררהנדונההיתהזהשםלדניתןכאשד

הויא-היא,הניכסף,היוםלקראתוהמכשיריםהאנשיםאתבמחתרתהניבהאשר

להנמיךארלכלדתנועלינוקמררכנרפירתכשגייסותהכיבוש,בימיבפרץעמדהאשר

כלליים,גלויים,צבאנוחרתשלן"הגבה", ''אבצ,,שלזרמזיגהאבלקומתנו.את
ערלהאינהמסתורין,האפופיםנוחרת-מחתרתושלכהלכה,ומצרידיםהמזוינים

שיטותישלצבאזר.במציאותומצטלבותהולכותמנוגדותכמעטמגמרתיפה,

קציןביןמסוימותמחיצותלהיותרמרכרחרתדרגות,ישלצבאמשלד.דגיגונים

בגיזררתקרבותעלשניצחלזההטוב,למפקדפירסרםלהיותרמרכרחלטוראי,

שלגברררתירהשתקתשלמגמהדווקאישמחתרת,לחילל,,ה'גבה",ואילומסוימות.

מפלגת-שלהאחרוניםהכינוסיםבאחדרהדרגרת.המחיצותביטולרשלהיחי,ד
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שהונהגוהחדשיםהכלליםעלחריפהביקרותלמשל,נשמעה,המאוחדתהפועלים
לאשאראלהכמר"הגינוניםושארההצדעה,וחרבתהדרגותסימוןנמובצבא,
פלוגותבשבילהםטוביםהמבקריםאותםשלהנימוקיםאכן,למאום".יצלחו
לשעתרקאיננוהצבאאבלסכנה.בשעתהתגוננותשלתפקידרקלהןשישהגנה,
לחופיע,להתקיים,עליושלוםבימיואפילוקיימת,מדינהשלחיסמלהוא :סכנה

שלהםמדינתשאותהלתזכיר,כדיעצמם,המדינהאזרחיוכלפיאחריםכלפילהפגין
שכזהבתווועמידה.אחיזהכוחלושישמוחשי,דבר-מתאםכימופשט,מושגאינה

מפקדים.שלשוניםולתאריםהצדעה,ולחרבתדרגות,ולסימונילמדיםזקוקהריהו
מפורסמים,הייובקרבותשהצטיינוהמפקדיםשאותםהדבר,מאדורצוי

באמתוכיהגדולים,בתי-המסחרשלבחלרנרת-הראוהמוצגותתהיינהשתמונותיהם
אדרמלה,כובשאוחיפה,גיבורתתואראתלשאתהראויזתהואמיהעם.ידע

נצרת.לידהמנצחאוולרהבית-בכאלהעלהלוחם

" 
המחתרתשלוהמיסתרריןהגיבוריםשלהאלמוניותניאבחנן,בטוחים

'ז llכיבועללנוהמספריםהסיפוריםהמדינה.נימוסימתוךוימוגרלאט-לאטיחלפו
הופיעולזמןמזמןאשדגיבורים,שלשמותיהםאתהנציחוהקדומיםבימיםהארץ

גיבורים,הופיעוהיוםשלנרבמערכות-תקרבגםהקרב.בשדהלישראלכמרשיעים
הסכנהמןאנשיהםאתלחלץידעוקשהבשעהאשרצלולה,דעהובעליאמיצי-לב
 1הדורבלבלזיכרוןחרותיםישארוששמותיהםהואהראוימןלניצחון.ולהובילם

והציבוריים.הממשלתייםהמוסדותטרקליניאתיפארושתמונותיהםהואהראוימן
-ירושלים,הריבמרומיאואילרןבעמקהגליל,הריעלבנגב,הקרבותגיבורי
אתלילדינומשנניםאיננומדוע ?שמותיהםאתפניהם,אתמכיריםאיננומדוע

אתיום-יוםמטפחיםאבראידומדוע l'גבורתםפרשתואתתולדות-חיהים
שיש"צבא·הגנה",דקאיברבחבלי-מלחמה,וגדלשנולדהזה,הצבאכיההדגשה,

יעמודאשדישראל,צבאהואאלאהתגרננרת,לשםדקמיוחדיםתפקידיםכאילולו
חיתהגדולהאכן,רבמישמעתר.בהרכבואחידלארמי,צבאככלמשמדתן,עלהכן

תפקידםונהדרנשגבשהיהכמוה"הבגה",רעיוןאתהגראשדהיחידיםשלזכרתם
הראשוניםהמתיישביםשלארארצה,לבראהעפילואשדiדראשונההעליהאנשישל

שבארלדודותהישגיהםאתהורישואלהגםכאלהאךהרשאונות.המושבותברני
ומסביב 1וסעיפהיאגפיהכלעלהמדינהוקמהגדלהלמושבותמסביבאחריהם.
אינםיח.דשלו.ביםוהצב~המדינהמחלקותיו.כלעלהצבאעתהקםל"הגנה"

כולו.העבריהעםשלקנינואםכיאחרת,ארזומפלגהשלבכסייח
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המאלףהצבאיהמיצעד

צעדריפההעצמאות.נירםבירתוהחזקחורשםאתעשההצבאמיצעד

הממונעים,הטוריםדגלר.עלואישמחנהרעלאישהתחמושת,במלואהחטיבות

החדישהזה,המודרניהנשקכלוהמוגמרת,התותחיםרהטאנקים,הזחלים

הפלאיםאחדרקלאזהר-סבא,ישראלנינישלהמארמנרתבידיהםשבחדישים,

האורחים-יהיה.אשריהיהיהרדי,לכלעמוקהחוריהגםאםכיההיסטוריה,של

תרןאלפתארםבזרקוראכילררב-חורשם,בטכסנכחואשרמחרץ-לארץ,התיירים
שלאיצבהכרחראכן,ילדותם.בשחרלחלרםאףהעיזרלאעליראשראגדי,ברף

דברהעולם,בכלכרלר,ישראלעםהמרביבשבילכמרבשבילם,היההיחרדיהעם

בכלהציונית,התעמולהבכלהלאומית,התחיהשלהספרותבכל .משיחישבחזרן

הקניניםפריחתעלהחוברת,תחייתעלמדרנוהיהלעiוי,ךוההטפותהנאומים

בידימעובדיםשדרתתנרבתעלהעבודה,רצרןהחזרתעלהמרסריים-הלארמיים,

ליהודיםרהאמנרתההשכלהוהמסח,רהמלאכהלחרפשהסיכיויםרעליהודים,
טאנקיםעלאןרהרכח.השלטוןבעליבשכניהם,תלוייםלהיותמבליהם,בארצם

לאיהודיםצנחניםחילרעלספררתבאותהדברנזכרלאיהודיםשלרשרירנרעים

פלוגותעלארכלבים,מאלפייהודים,צבאייםשוטריםרעלאחת,דעהאףהרבעה

ילדיםרקלחלרםיכלוופיארת)זקןעטררייהודים(ומהםיהודיםשלתותחנים
גם-תמרונים,בימיהגוייםצבז~ותלמראה-בדמיונם,חזראשריהודים,

כמרבן.המשיח,כימרתלברא,לעתידיהדריםחיילים

• 
ממושמעהשרנרת,רפלוגרתירחטיברתירכלעליהודים,שלצבאיכוח

התבניתזהוי-בקפדנרת,רחמרשלכרשבדייקנרת,מצדיעבקצב,צרעדכהלכה,

המזריקהתרגוםמשמערתה,שלבירתוהמוחשיהביטויהמדינה,שלתישממה

ל"עצמארת"הברתןהאר-הראזהשכוחהדבר,ברורכיהעצמאות.מושגשלבירתו

 .ישראלמדינתשלעצמאותהברשהוכרזההרגעלמןחיוניותה.ראתתרכנהאת
יכוליםזכרית,ראמנהוחרזהרתערדה,כתבאיןעליה.שיגןזהלכוחזקוקיםאבר

הדרניםבלעדימאתנן,ואחדאחדכלשלרלבטחרנרלשלרמרזן,לעצמאותלעורב

בכלראםמדי-צה"ל.לכרשייהודים,בחרדיםבידיהנתוניםהאלה,המנודבים

אי-שם,אלהבחרדיםתקועיםרפרלמרסים,רריכרחיםומליצה,מללבימיהשנה,ימות

הםהצעמאותנירםהרי-שדה,שלרבקסרקטיןבמחברתם,ילכהאלנחבאים

הראשיםרעלהרחובעלרישומםאתמטיליםזהםהראשיים",כ"מחרתניםמופיעים

שאנויזם,נאותרכיהם,יזמםחראהעצמאותיזםהוחרב.עברימשניהמצטופפים
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מתבלטיםהללרואזרחיה,המדינהשלחשברנהרעשריםהחרליך,מתרדירצאים
 nה"כליםשפעעםרמאלפין,מדויכירקצינין,ישראל,חיילי :הראשונהבשורה

רסערה.אשוברקים,רעמיםבתרכםהאוצריםרפ.לןה,ברזלשללהם,אשר
לחייםממעלארתרהמעלהנרסף,דבר-מההצבאבמיצעדישאך

הלאשלהם.הפנימיתרההתכתשרתרהדאגרתהמרירותכלעלשלנו,ה"ציביליים"
הפזיזותמןבהשאיךוהשקולה,המדודההתנועהבסדך,ההליכהקצב,הזהו

שנתבונןהדברהואכדאיראולישלנר.המדינייםבחייםכךכלהמרובותוהלהיטות,
שליום-יוםבחייגםלהשרישהנוכללמעזהישראלי,הצבאשלזרלסגולה
שיעורלפיהמתקדםרמזרהקצובזה,צעדבתוכה.אשורהארכלרסיההמדינה
ארתראשרגדרל,לקחהואהלאארתן,להקדיםאומרראינרהזמך,שלמסויים
החדשים,רגםהוותיקיםגםהכלכלנים,גםהמדינאים,גםאצלנרללמודצריכים

קודםמתפעלים,אנחנומדעת,שלאראולי,סיסמאות.ברשאירגםמפלגות,מנהיגיגם
כיעיקר.כלידיהישאינוהזה,הריתמוסמןהצבאי,המיסקרבשעתלכל,
כיפנאי,לראידכי 1חטופהנשימהמתוךלדהור,לרוץ,למהר,מחוייביהודיאדם
בלתיהזדמנותלרמחכהאכןכילן,שנדמהאולן,מחכהומשהוהוא,טרודתמיד

תרותאתלמדאיפה ?'לרמנידחיילים,שלאלהוקצוביםמדודיםוצעדיםחוזות.
ןתאזהההליכה

 <1י

שמאתמיההחרששהבוןן,היחי,דליהודיביחסרקלאאמוריםוהדברים
אמרויםהדבריםמזורזת.בתנרעהאכילותמידנתוןהואולפיכךהשעה,אתיחמיץ

במצברהריהרהנברןהקצבאתאיבדשכאילרבמדינתנו,היהודיללכלביחסגם
אטיהיהשניםמאותהרבהבמשךאשרעמנו,כיהדבר,תמוהקצרה,נשימהשל
-הרף,בליזרםאשרהזמן,אתכללהחשיבלארהואלגאולה,בצפיתרלמאהעד

ארתנרהמעמידיםהכלכליים,הקשייםארלימדהים.קוצר-ררחכעתמגלההריהר
לנרנחרצהכאילרמהירה,הצלהעבודתארנפש,פיקרחשלצררךלפניתכיפות
המדיניים·החייםעלגםחותמםאתשהטביעוהם-הם-מידית,דמי-דולריםזריקת

"מןהחייםירתר.וחרקלזמןמדיניותלתכנןמסרגליםאנחנו.ואיןשלנר,.חרבתיים
שלחייהגםבעשרבגולה,היהודיהאדםשללקירמואפיינייםשהיוהפה"אלהיד

להתעכב.כדאיזהרעלהעצמאית.במדינתהבארצה,היהודיתהארמה
הראשרנרתבשניםההמוניתהעליהאתניהלנושבההגדולה,הבהילותכבר

העליהאתלצמצםשהוכרחנרעדתוצאותיה,אתעכשיומוכיחההמדינה,לתקרמת
הדעתעלכללעלהשלאמההגבלות,בשבילהעצמנר,אברולקברע,לארץהיהודית

הנאחזיםלארץ,נחרץה"פריי-לאנד"בסיסמתהדוגליםאלההמדינה.קרםלפני
בבטארנם,עכשירטועניםהיחרדי,לעםטריטוריהמציאתשלברעיוןעדייך
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לסמרךערדיכרלאיברלעצמוביתהמבקשבערלםהיהדדי 11שכיום,הדבורכי

מרבן.סדר-חירם".עלשרבהרעמדהליהרדיםחרסו-הביתרשאלתלבדה,ישראלעל

הרגבלהשאמנםהערבדה,אתלהסתיראידהלאאבלזר,הנחהמקבליםאברשאין

לפתרוחיתהשצריכההיחידה,לאוץכלרמרלארץ-היהרדים,יהודיםבשבילהעליה

יתכןרהלאשם.הםבאשרליהרדיםרחרסר-הביתהנורדיםשאלתאתרלתמידפעם

העליהאתמנהליםהיינראילומסרור'בקצבמקרוםמהלכיםהיינראילרכימאה

שלבקררטרבאםכית,רליהבקצבמתרדלאבזריזות,אםכיבפזיזות,לא

מסרגליםהיינו-וכרחבה,חשברןמתרדאםכיהפגנה,הגברתלשםולאת,רליעי

המוניתעליהכירושם,לעשרתמבליהזאת,העליהאתהקצבבאותולחמשיר

לכישלרן.צפויהלישראל

• 
מידהבחיינו.לחוסר-הקצבאחתדוגמארקהואהעליהשלזהעניךואולם

הקברניטיםכילפעמים,לךנדמההמדינה.חיישלאחריםבשטחיםגםמשתקפתזו

אשרהמיםנתיבאתלראותמשתדליםהמדינה,בספינתההגהלידהעומדים

הרחו:וח,ההפלגהעלדעתםאתנותניםואינםלבהמילידכמהלמרחקרקלפניהם

איןלבנים,הבר 11דוחקת.השעהכיחותרים.הםאליואשרהמבטחים.חרףעלאו

הבניהמתקופתהראשונים,העליהמימיחוזרפיזמוןזהר-רגע"אףלעמודפנאי

השעה,דחיקתמתוךנעשהאינוהמדינהבניןאבלנכון.עברו.בימיםהקודחת

לראותרישלעתידדמותהראתדרכהאתלחשבישנשימה.נקוצררלאבחטיפהלא

i\ חדקהלקנרעאוחוקי-חירום,לפיהעםאתלהדריואפשררבלזמןהאםהבאות.ת

כמומפלגתיקןלפיהצעירההמדינהאתלנהלאפשרהאםיציבים.וחוקים

קריםעלאברבתנאינוהדעתאתלתתשישאוארוכה,מסורתבעלותבמדינות

דעת-קהלשלאהדהעלתמידלסמוךאפשוהאםומשותפים.רחביםאחרים.

מקרוב.לדעת-קהלשימת-הלבאתיותרלהפנותהשעההגיעהאזליארכמרחקים,

לתקומתה.ישראל,למדינתהכלליתהאהדהכימדאיגים,סינוניםנזבצבצים ,ב;.~ז

נשלכל-כךלארארליהגדול.בעולםלהתאדותמתחילהדליעודיה,להישגיה

לנוהמתנכליםשכביברגםכיאויבינו.שלנואמציהםבגללאלאאבן,כיגיאדתינו

מןראשולהסבהנוטהבאדם,הואטבעוגםוהשכנוע.התעמולהתורתאתלמדו

ישראל,למדינתניותרהחשובהמשעןמקוםבאוצרת-הברית,השני.אלהאחדהצד

רקולאנגונן.הערביםטועניםשהיוטענותהרבהבאחרונהונשמעותחוזרות

אלאלן,אחראיםאנושכאילוהערבים,הפליטיםסבלנדברהישנותהטענות

מכיווןבעיקר,המדבריםעכשיועדהיינושאנחנומכיווןאחר.מסוגטענותגם

מאהרביםגםולפרקים-רבים,דבריםוהאסיפרתהעיתוניםאתשמילאנו

כןגםלדעתהקהלמשתוקקהריכאן,לעשותומתכונניםשעשינומהכלעל
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ואכילובקהל,באיםשאינםכבייכרל,הצנועים,השותקים,שלנר,השכניםבפימה
אבל ;כמרבןבמגבירת.הצורןבשלהוכהמדבריםאנוהדיבור.רשותמהםניטלה להםישמרי,יותרוהרועשיםהרבההמדבריםאלהכיסבור,הנייטרליהקהל לפקפק.קצתמתחיליםוהםולהשתיק.להחרישרוציםשהםמשהר,בוודאי

ברחרברתינר.הקצובהצבאיהמצערלקחשנלמדאפוא,כראי,זהמשרם כללאינובן,הצופיםמצרכבררשליחסהנרפההמלוכ,דהכרחכינלמ,דאולי
הואלהיפן,אלארמתגעש,מתפרץודוהר,פזיזשאינווהעיקרוגנדרני.רעשני
עלשהמעמסההכרהתוךישורת,בשוררתשוקולות,מדרדרתבפסיעותמתקרם חברועלרגםאותרהנושאעלמגןבידשהרובהוקפדני'שררהבאופןחולקההגב ת,נונוכ-היאהסיסמארת,מכלהנעלההראשית,הסיסמארכילצירו,הצוער מבוהלת.אכזבהרכלימופרזבטחוןבלי
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נסתכה

היסטוריהגברתשלבמחיצתה

הגברתאתלהפחידכדישביוכלתםמהכלעשרשיהודיםמאליומרבן
היולאהסדריםשלהם."שמחה"לחגיגתכניסתהאתרלמנרעהכבודההיסטוריה

פעםהמתרחשכזה,חגיגיממעמדלצפרתהיהשמרתוכפיצרכם,כלתקינים
לזברתכדילכאורה,שביתנן,והכרטיסיםמררנה,חיתההצפיפות 1שנהלאלפיים

מכבדרם,במחילתזיכר,לאכהלכה,רמסרמניםקבועיםבמקומרת-ישיבהבעליהםאת
שלארנשיםאנשיםאחרים,תפסוהמסומניםהישיבהמקומרתאתדווקא ;כלרם
הבדיקותלמורתוהתיישבו,רבארהעפילורהםעיקר,כלכרטיסיםלהםהיד

גגותפניעלגם(כיהבית,גגרעלהבית,רבמדרגרתרבחצרנוחרבהקפדניות
הישיבות.ארלםשלהפתחרלידלבית-המחוקקים)בדרךלעבורצררךהיה

לאמיוחדת.חגיגיותנהגלאוההפצרות,הבקשותלמורת .עצמן,הקהל
שלהמצומצםהחוגבקרבגםאלארהבלתי-מרזמנים,המוזמניםעדתבקרברק

חיתהלאומרעד.חולשלתערובתחיתתעצמם,והשריםהכנסת,חבריהצירים,

חיתהכאילואפורה,חליפתל.ברשיםבאררוביםשחרך.לכרשלאואףתלבושת-חג,
השמאלישתאגףלומר,צררךואיןהשנה.ימותמכלרגיל,ציונימוסדשלישיבהזר

בתלבושתוהפעםגםהופיעהעניבות,אתמחריםהאוכללשבדרךהקיצוני,

הכפר.חייראתהפשטותאתכאילוומדגישההצראך,אתהחושפתהמסורתית,

בפיהם,ארתךרשמוסיגריותמכיסםאחדיםהוציאוהחוליןאתלהבליטרבדי
העישון.לעחמרואיסורהיהכיאםעשן,להעלותכמתעתדים

קטנותעללחפותכדיאיזר-שתיא,לתפאורתעיקרכלזכרהיהלאגם
התמרנהזרהרצל,תמרנתאמנםקבועהחיתההמזרחבכותלהריהוט.ודלותהאולם
השלום,עליתאסיפת-הנבחרים,שלבישיבותיההמשתתפיםכלאשרהישנה,

אשרהתמרנהזרחיארתח.מכיריםלחיים,יבדלהציוני,הפועלהרעדובישיבות
בחדר-בלותהאחריכעת,וטעם.ואופיצבעחסרתחיתהרעננותהבימיאפילו

הישןהמאמץעללחלוטיןוויתרתשנים,עשרותכמהוותיקיםציוניםשלישיבות
בשרםאבלפנים,לכמהלפרשהאפשרהציונות.ירצדשלומותראתלהזכירשלח
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שהיהחידוש,אמנםהוכנסהזאתהתמונהצידימשניהרצל.שללפניולאאופן
 :המזינהשלהחדשהסמלציורישנינתלו :החגעללכאורה,להוסיף,צריך

הציוריםמןאךעבריה.משניהענקייםהזיתענפישניעםהעתיקההמנורה
וסבלעינויגורמיםהםאדרבה,וכלל.כללנהנותוהנפשהעידאידכידוע,האלה,
אמניםשלוהביקורתוהוויכוחיםהדיבוריםכלשאחריההכרה,בגללרוחני'

לחיינושרבנזדקר-ועלי-זית,מנורהשלזהבלתי-מוצלחסמלעלוסרפדים
מבליישראל,מזינתכסמלעלינואותרמטיליםושוב 1טעםכלהמחוסרזה,ציור
על-ידינבחרולאשחבריהזמנית,מועצהוהחורצים.הגוזריםהםרמימילזעת
מצאהבשעת-חירום,זוגבוההלכהונהבתמנובמקרהאםכיהבוחרים,המוני
נתחסלה,בטרםשלה,האחרונהבישיבהאחת,רגלעללקבלולאפשך,לנברן

ידיעה,כזיתוךזאתעשתהוהיאלזורות.המזינה,שלעובקסמלעלהחלטה
שישזוחרת,בבההמכוננתהאסיפהמתאספתימים,עשרהאושברעשבעוז

להחליטמועצהארתהנחפזהזהמהועלמזועקבע.שלאופיולפעולותיהלה
ןקיומהירחיתשעתבמשךלהחליטהצליחהשלאזבושלהאחרונהבישיבה

מאלהמנורהלשדםדומהאינהשלהשהמנורההזה,הסמלצורתאתקיבלהולמה
הםהמנורה,שלממדיהלערמתשלה,רעלי-הזיתבעתיקות,נשתמרהשצררתן

אישוראתלקייםמועצהאותהשדחףהואמיןזוועהומפיליםגרוסטקיים
מיוחדת,ועזהמושיביםהיואחרותבמזינות ?דווקאגסיסתהבשעתהסמל
הזה.העבידאתלחקורכזי

הטוביםשהיהודיםהוא,העיקראגב.דרךרקכאןנאמרזהכלואלום
ולהרתיעהיסטוריהגברתאתלהפחידכזיהוא,אףהזההסמלאתתלובירושלים

גב'אפס,פגומים.וסדריוטעםמחוסרשקישוטוזה,לאולםכניסתהמפניאותה
ברצינותהאולם,בתוךוהתיישבהבאהאלאנרתעה,ולאבפחדהלאהיסטוריה
רקוכאשרהרואים.לעינילהתבלטובלירעשהקמתבליכמרבן,ובענווה,
הוד-קדומיםכאילומופלא,זוהרהביתנתמלאהפינות,באחתאי-שםהתיישבה

בצעיף-קסם.וחוסר-הסדרים,הטעםחוסראתהכל,אתוהליטבאוויררחף
הכל.ונסלחנשכחאחתרבבת

"' 
-תרועה,שבריםתקיעה,-המסורתיות,תקיעותיואתהשופרתקעוכאשר

בשבטהשמונה-עשרשלהצהריםבשעתהאולם,אלהנשיאשהגיערגעבארחו
והכבודההאצילההיסטוריהמרתשלפניהקרנורגליו,עלקםוהקהלתש"ט.
עוהשולטתירושלים,העירלגברתהזה,האולםשללמטרוניתאחיתהוהיא

האפורותהדמויותנעלמוכאילואחתבבתבחלון.נשקפואשרוהגבעותהמגדלים
מסביבהמתאסףהעםהדרובכלנראהפתאוםאח.זצבעונילגרשוהיומסביבאשר
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פילוגיםהזה,הקהלבתרךכאן,הבחנתמספררגעיםלפניערדהמשוח.למלכו

ונגוזוחלפוופתאוםרעותה.אתאשהוצוררותהמהחררתוסיעות,עדרתשובטים,

הפךבהדרת-כברדרגליועלהעומדהקהלרכלהמחיצות,כלניטשטשראלה,כל

בגזירתהשופר,לקולשהתכנסהאחת,לעדהנהרף·עידנתמזגרכולםאחת.עדה

ומפלגותסיעותערדכאןאידדברה.אתשהשמיעההיסטוריה,מרתהכבודה,הגברת

צדוקעםיחדצרעהוהואבירושלים,החונהעםאםניבישראל,תש"טשנתשל

בירושלים.מלךלמשוחכדיגיחרן,נחללעבריהוידעבןובניהוהנביארבתןהנהן

שלשעריםבמ"טושקועיםטורדיםחילוניים,יהודיםשלכורחםבעל

הריםונאשרוהמוע.דהשבתשמלתלבושההמטררניתא,ובאהנדחקהחולין,

בחזרוימינו,ידאןוהמחודשת,ישראלמדינתשלהראשוןהנשיאעוזר,בןחיים

רחשכאילוהורגשהאסיפה,ראשיושבאותרשהשביעהשבועהדבריאחרי

העבריריעת-נפרדותיריעותשתימישהוהצמידכאילובאולם,מיסתררי

והקול-שבאולם,הרבניםאחדפתאוםקראוכאשרהאלה.הימיםויריעתהרחוק

בררך 11 :הברכהדבריאת-המתוחההדממהבתרךמארדעדרוםצלולי~יה

האולם.מכלנרגשאמן" 11קוללוענהליראיו!"מכבדוושחלקשבשמיםאבינו

הקול.אותרוהלךבקעהישראלייםהקומוניסטיםמשררותשגםלהישבע,מרנןואני

מחיארת-הכפיםרעמוהנשיא!"יחי 11 :ההשבעהבסוףשפרינצקיוסףקראונאשר

החוגגיםההמוניםתרועתהדשזהרהיה,נדמהניעדארוכים,רגעיםבמשך

נבקעתהארץניעדמושלם,לכברדהמלך!"יחי 11המריעיםשנים,אלפימלפני

בקולם.

0 

שברעזה,שברעשלהחוליןלתוךהיסטוריהגברתהזמנה,בלינדחקה,כך

כאילופעםראנה.אנההסתובבהארתהוראהאישבאידישראל.עםבקודרתגדול

קונגרס,שלחדר-ישיבהוהפךמראה-חוליןכולוהאולםלבשאוזלצאת,פנתה

יושבאשרהתמידיתהמתמדתהרעדהעםההצבעות,בשעתהלמות-הפטישעם

נרגעאךחבריה.אתומחפשהמםדררנרתבתרךפררע·בלרריתמתרוצץשלההראש

אזמסביבה.אשרכלאתפתאוםהקריןאכילוומארד-פניהוהופיעהחזרההשני

נאספוומצביאיו,שופטיוישראל,זקניאשרנהדר,אומרן-מלנותשרבהאולםהיה

המטוטלת,ניטלטלהישראליופרלמנטציוניקונגרסביןעצה.לסכםכדייחדבן

נשגבות.רשעות-מרעדאפוריםחוליןימיבין

שלה,האצילותהרזבכלהזאת,המיוחסתהגברתבתוכנן,התהלכההיא

לעבדן,איש-אישנפרדנואנחנווכאשרטבעי.מולדתנוףלהשהיאזר,בירושלים

יבראועתהשהתרוקן.אולם-הישיבותנאותרבזכרונותושקעהחרשהתיישבה

הילדיםיציצורבותשניםנעבודקררי-הדממה.אתמסביבהלרקוםהרביםהימים
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הנלתי·נואיתהדמרמה,הגברתשלבנוכחותהכדיהאולם,
ונידכיזכיהעתיד.שלהקטניםהילדיםיותר,מאושריםיהיו

רכיואת·חככרדחשויצעדווגליהםבהונותעלכנדה.פרוכתכנרתחיההקודש
לאהםנקפאונה.הדוממתהיסטוריהמותאתמוחזקלראותהמסךאתירימו
שלכמחיצתההימיםנשכבוהתרוצצנוהשוטים,הזקניםאבחנן,ניישערו
הצענולאואףורוח,נפשפזוריזטרדדים,בהוליםזונכבדהגנות
לשנת.כיסאזן,אצילה

שםיובסצי·הכנסת ,",,,הפטמןי·
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ואופוזיציהקואליציהעל

לבית·שנתייחד"בנסת"השםאתהרבהמחבבאיניגלוי-לבלהיותאם

השמותאתלהחליףטבעיתתשוקהשארתהלי,נדמהלפעמיםהישראלי.הנגחרים

העבריהצלילשלשכרוהשם.תרנןשלכל-שהואלדילדרלגורמתבעבריםהנכרים

הממלכתייםלחייםיותרמיוחדפרלמנט" nהשםהמושג.שינוישלבהפסדויוצא

דתי·צביוןלדשיש,,כנסת"השםמאשרעניניו,שלהעליונהלהנהגההעם,של

מוסדשלהזכרוןלריענרןהמסדרת,לחידושהכוונהחיתהראםבעיקר.ורחבי

אתלהשרותאידכיהשם.חילולשלסכנהגםנשקפתהרי-חשוב,היסטורי

היזם.הכנסתלחבריהצדיק,שמערןעדונחמיהעזראלמןההם,הכנסתאנשי

ואפילוהחרדים,הנבחריםשלאזנםאתספקבליזראסרסיאציהצורמתניחרד

ביותר.ענוותניםשאינםמ.הםאלהשל

מיוחדתטינהישהכתיבה,במלאכתהעוסקיםלנו,בילזמר,צריךאניואין

עשריםהגדולהכנסתאנשיישברבאגדההמסופרלפיהלאכי,,כנסת".השםנגד

הםושלרם.חםיתעשרו,לאספריםשכותביוהתפללובתעניתימיםוארבעה

היולאמתעשרים,היוומזרזותתפיליןספרים,כרתניאילוכיבטוחים,היו

החברותאבניכלאלה.בצרכיםגדולמחסורמרגישיםהיינוואנחנוכלל,כותבים

למןהעשיריםלמעמדמשתייכיםאינםאמנםסרפד,בשבטהמושכיםשלבן,

ההיאהאדרנההתעניתהרעילההנראה,כפיהאמידים.לסוגלאואףההיא,התקופה

בספריםמחסורואידשנה.מאותושלושאלפייםמלפניהגדולההכנסתחברישל

סופריםשלבבתיהםעלינו,לאמחסדך,שישבעתבההיהודי,העםבקרבומזרזות

הסופרים.חיבתאתהכנסתאנשילהםרכשוכךשעל-ידילהגיהאי-אפשררבים.

דווקאשהסופריםכךעלשיתפללוהיהמוטבהאחרוניםאלהשלדעתםלפי

להםהיהמותרעשירות,מתוךלכתובירצדלאשמאלדאגתם,ראםיתעשרו.

לאכקדוח,עשירחראאםאפילושהסרפדבמורמים,ולהשפיעכךעללהתענות

אצבעותיו.מביןקולמוסואתלהוציאירצה

מאנשיכךכלרחוקיםאינםהיוםשלהכנסתחבריכילהניח,ישזהבפרט

בתעניתלשבתהיוםגםמוכניםהיומהםשרביםלשער.מותראז.שלהכנסת

כמובן,גופם.אתושלום,חסיפטמו,ולאיתעשרולאשהאחריםובלבדעצמםהם

לעצלותיותרנוטיםמפוטמיםשגופרתהדברידועשכןהכלל,טונתמחמתרק

ישהכללטובתלמעןשונים.בתחלואיםנפגעיםלהיותהםעלוליםדגםולבטלה

לכלל,הדואגהאישאותו :מזהיותרהפרט.אתלפעמיםלהקריבניזרע.צדדך,

הוא,לנפשוגםאלאמפקיר,הואשאותופרט,לאותורקלאלהתאכזרמוכרח

בתענית.אותהמענהשהוא
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0 

שהתאזרחה"כנסת"המלהעםבקשואגב.דרךרקנאמרוהאלההדבריםכל
"המעברים",שלחכמתםכלואולםכך.כלארוכההפסקהאחריבחיינו,שוב

אר-ל"עבר",כדילהם,עמדהלאבעבריים,הזריםהמושגיםאתהמחליפים
הסאףהותאזרחושדבקואופרזיציה", nו"קואליציה"המושגיםאת-ל"שעבר",

קואליציה :בקירבהמתרוצצותבנדתשתיזולכנסתלהישוכךשלנו.בכנסת
עובדהלנושהובררההיוםלמןוצווחה.רעשהאוירחללאתהממלאותואופוזיציה, הפרלמנטריים.החיים 'עצמההכנסתאין-ואופוזיציה,קואליציהישכיזר.

ההולךמישראל,הקטןהאדםעיקר.כלקיימיםהיום-יומיות,הדחופותהבעיות
לקבלתורויגיעמתיערדיודעאינוסימני-שאלה,בעשרותמטופלהעתידלקראת
סימן-אתשיכמומעללפרקיוכלואימתיהזה,הביתמתוךכל-שהיאתשובה
לעניךנתוניםרחשי-הלבכלהכנסתבכניןכיעליו.המכבידהראשוןהשאלה

הדבר,דומהוהאופוזיציה.הקואליציהשבין"מותחת"היאבקותלאותה :אחר
מהשביח.האחתששאלהאחת,קדרהעלביניהןלריבשכנותשתייצאוכאילו
ומפליגות,הולכותהןוהרילחלוטין,הקדרהעניןנשתכחחליפת-ובויםתוךרארלם
היפים".וב"מעשיהחברתהשלב"יחרסה"אחתכלובלהיטות.בחריצותלשון,בשטף

הכנסתנבחרהובשמולשמואשרהעבידכלעצמה,שהקדרההובך,דומה
-הצעירה,במדינתוישראלעםשלהעצומותרהטירדותהדאגות-הזאת,

הוויכוחיםלאמנותצומצמההפרלמנטריזםחכמתוכלהלב,מןוהוסחונשתכחו
שנונהלשרןלמיאופוזיציה.ומרתקואליציהמרת :אלהשתישביןוהפולמוסים

מבריק.בנאוםבסבוא,בפלפול,מיאתיכהמי ;יותרעוקצניתבדיחתולמייותר,
ב.ך·בי·רברכלהוויכוח,במלאכתושלרם,חסקנים,קרטליאנחנושאיןוהואיל
ביתלהיהפךהזמןבמשךעלולהריהלשון,בצחותורגיללהתפלמסיודעשלנר

שלהלכותמיניבכלזהעםזהמתנצחיםחכמיםשללבית-מדרשהזההכנסת
התמידייםהמבקריםוקהלהאורחיםהרפורטרים,שלהרבהלהנאתםקונסטיטוציה,

תחתלמאד.משעשעבילוי-זמןבהםימצאואשרזה,ביתשלובמסדרונותבמזנון
אשרה"הסתדררת",לרעידתשניםבמשךלחכותשעברו.בשניםעליהם.היהאשר שלושזהוויכוחלהםינתןממפא"י,הדובריםעםממפ"ם-הנואמיםיתווכחובה

מסודרי:םהםהרמקוליםשגםמכיווןעוז,וביתרחריפות.וביתרבשבוע.פעמים
יותר.רבכשיכלולזהבאולם

0 

שעהבעלאויננועיתונים.שלופורטושאיננוזההפשוט,האזרחואולם
לנוכחהרגשותיוהןמהזה,רםלביתכרטיס-כביסהולהשיגלהצטופףכדיפנויה.

חותריםאברלאןלדעת.רוצההואדואופוזיצי.הקואליציהשבידזה·היאבקות mמח
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דירותבאיןארצה,הבאיםהחדשיםהערליםונברתעליהאמהכולנו.והולכים

יוקרעלהמשוח.דרים,החייליםעליהאמהמכבר.הארץתושביבשביללשיכון

מהידינו.עלשנכבשוהשטחיםבאותםוההתיישבותההתנחלותתכניותעלהחיים,

היארמהרהיצירא.הייבואביןכל-שהואתיאוםיבראלאאםשלנר,הכלכלהעליהא

דרמה- ?ביותרהקרובבעתידחותריםאנומהלקראת- ?המדיניתדרכנו

שברע,שברעתמימים,ימיםשישהאלאבשבוע,ימיםשלרשהרקשלאהדבר,

כלאתלהקיףכדיכנסת,באותהזן,בתקופתנולשבתהעםנבחריצריכיםהיר

התלונותאתלשמועכדיהממשלה,פעולותאג:ילבחרןכדיהנערמות,הבעיות

ואולםממש.מעשיםשלתכניותלעבדכדיהקהל,מתוךהבאותהרבותוהשאילתות

צררךאיןכמתגוששים,זהמולזההעומדיםמחנות,לשניהביתכשנחלקעתה,

שלספקטקלשאותררצוי/המתיחרת" 11הגדלתלשםאדרבה.הרבה.בישיבותכלל

לקראתו.הצפיהאתלהגבירכדיבשבוע,פעםרקיהיההתגוששות

הכשרההשעהאצלנוהגיעהכברהאם :היאהמתעוררתהשאלהכימרבן,

גםאםכילצבא,רקלאכללי,גיוסשלבסימןעומדיםאנחנו- ?זהלמשחק

להתנדבות,וארץארץבכלהיהודיםקיבוציאתמגייסיםאנחנובחיינו.מערכהלכל

 ;לעליההמוניםמגייסיםאנחנו ;שלנרהבגיןמפעלבשבילמיוחדותלמגבירת

חיזוקלשםוהתנדבות.התאזרותלשםביישוב.צבוריגרףלכלפוניםאנחנו

בשטחודווקאעליה.להגןעלינוועדייןיקרים,בדמיםלנרעלתהאשרהמדינה.

זהבשטחדווקאמחייבת.הזההגיוסמצרותאיןמדינתנושלהעליונהההנהגה

לקואליציהשהצטרפואלהמספיקים.בלבדאלהאישים :ואומריםמצמצמיםאנחנו

המוטלתוהכבדההרבההעבדוהכלאתהכל.לעשרתוהגוניםומוכשריםוארייםזר

אברזהבשטחד.ווקאכמרה.חיתהלאיהושעבידיהארץכיבושמימיאשרעלינו.

לבטחהיושביםעמיםאצלכמרהסידור.בתכליתמסודרכברהכלכיסבורים,

ומרכיביםשלהםלפרלמנטיםשזניםמציריםציריםשולחיםוהםבשנים,מאות

מספיקמספרלממשלהשיהיהכדיהפשוטה,האריתמטיקהצירופילפיממשלות

כשעלינוהמבול,אחריכמועדייןאנחנוהאחריםחיינושטחיבכללהצבעה.יריםשל

והנהגתהפרלמנטרייםהחייםבשטחאבלחרב.עולםוליישבהתיבהמןלצאת

למשל.הבריטי,העםכמראברהריביותר.המודרניתלתקופההגענונברהמדינה

ומפלגתמפלגת-הממשלהלושיששנה.מאותשמרנהשלפרלמנטריתמסורתבעל

האופוזיציהגם :רי .r ,,לשרביםהםהבריטיהפרלמנטשחייפיעלאףהאופוזיציה.

אלאזר,אתזרלקנטרסתםבאותאינןוהןאח.דמעררכמעטהןהקואליציהרגם

חשביה.שלוהביקורתהמעשהעל-ידיאחתכללהיעזר

• 
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הסוציאליסטיהחזוןהגשמתעללדברהאחרוןבזמןאוהבהממשלהראש
הכל,לעשרתמוכןהיהוהואללבוקורבהזהשהחזוןספק,אידבימינו.נקורב

מציאותערדישהסוציאליזםיוגשםבטרםאבלהקרוב.בעתידלהגשימוכדי
ישנהבזמננו.תרבותנעלעםכלעלהמקובליםהפרלמנטרייםהחייםישארוכה.
ולקרואהבירררקרטיה,ומפגעיהשלטוןמעריצותלהתחמקהאזרחשלהזאתהתיקוה
השילטרןפעולתעלהמפקחיםאלההעם.נבחרייושביםשברזה,מוסדלעזרתו
זהפרלמנטותקלות.פגעיםעלולהעירביקורתלמתוחהזכרתלהםישראשו
תהיהאוליהסוציאליזםונברת.שלמשאת-נפשםשעהלפיחרא-בימינובקרוב
חדשים.אפקיםלחפשנפשרתחשקאכשרהעם,יסעשאליהשלאחריך,התחנה

לונחוץאלהבימיםפרנסתן,דירתו,עבודתן,סידרולשםחירם,חייולשםאך
החייםשלהכרתותגולתאתיהווהאשרמתוקן,ישך,הוגן,פרלמנטרימשטר

בידומשעשעמבריקמוצלח,בפולמוסמתבטאאינוזהמשטרהממלכתיים.
באומה,והכשררנותהנוחרתטובישלמשותףבמאמץאםכירארפרזיציה,קואליציה

ישראל.מדינתאתולשפרלבססלבנות,מנתעל

לכנסתהולדתיוםלקראת

יום-ההולדתגםהאוזו,שנתאחרילטובהעלינוהבאלאילנות,השנהראש
יהיהלאילנותהשנהשראשזה,תיקוןיתקינוהימיםמןביוםאוליהכנסת.של
יעבירושנרדין-וחשברן,יוםכלדמך,הישראלי,לפרלמנטהשנהראשמעידגם
ושלשנתקבלוהחוקיםשלהפרלמנטרית,השנהשלוהשלילההחיובמאזןאת

ירכלמסמןבשבטט"רשלזהתאריושעהלפירהכשלונרת.והשאילתותההצעות
יתכן(לאשניםאלפיאחריאשרהזה,הנפלאהחזוןרחיהקםאחדותשניםלפנימסויים.

כדיהראשונה,בפעםהישראלי,העםבחיריהתאספוהאלה)האלפיםמספרבלי
החדשה.מדינתםחוקתאתלכונן

" 
אסיפהתחתהמקובלת.התכניתלפיהתנהלולאמאזשנעשוהמעשיםאמנם,

המחוקקתכנסת,קיבלנוהמדינה,בשבילהק ,חלהכיןחייב::ושחיתהמכרננת,
כפיונבנית,הולכתשהיאאלאאיננה,החוקההמציאות.בלחץיום,יום,חרקים

אףומתרחבת,ההולכתשבעל-פהתורהמעידיום,יום,בעבודתלנר,שמסבירים
שהיאהכתובה,לתרדהמסביבוהולכתסובבתחיתהשלנושבעל-פהשתורהפיעל

החרקיםלריכוזמסייעתבדידומאושרתכתובהחוקהשרקבטוחים,כולנועיקר.
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השרנרתהרשרירתלסמכרירתמרגדרגבולשאידזמןכלוכימסביבה,וההלכות

צעירה,למדינהמסביבתחרמים.ומערברבמטישטושלהימנעקשהשבמדינה,

להגןכדיסמרכרתשלמסגרתנחוצהרמתררמם,ההולךצעירלאילןמסביבכמר

אוכלוסיה,בשביליותרעודוחשובהלצדדיך.אותההכופפותרוחרתמפניעליה

שלאכדי 1רהתחרםוהגנרלהסמכותידיעתצעירה,מדינהבתוךהמתפתחת

שלהתקיפותמדייותרתגדלשלאכדי 1חברתהגביעלאחתושרתתתרברב

כלעלאבלההמון.שלההפקרותאוהחציפרתלעומתה,תתפרץ,ושלאהפקיד

החייםשלן,אתיעשהההרגלהמציאות.שאומרים,כפיתכסה,האלההמיגרערת

התקיפות.אתינמי,כוההפקררת,אתישרשויתנכר,יסדרו,שידריכר,הם-הםעצמם

האנגליםמןשנלמדהדבררכדאי-לנר,מסבירים-האנגלית,השיטהזוהי

המשטרשנעבידמרדים,הכלאכן,החיים.שלההדרכה·המתינות,הסבלנרת,את

זרבשיטהכברהחזיקרשהםהראילגדרלים,מרמחיםהםהאנגלים-הפרלמנטרי

קרנסטיטרציהכתרנה,חרקהאיןלאנגליםשגםכך,עלמצביעיםהכלשנים.מאות

אבלהזמן.במשךשנצטברררתקדימים,חרקיםשלערימותערימרת,אםכיבלע"ז,

חרקה,בגדרכברעצמהשהיאעתיקה,מסרותהאנגליםלארתםישכישרכחים,

משרבחתקרקעשהיאזן,מסרותשלהקרקעעלשםונשתליםנזרעיםהחוקיםרכל

מסרותעדייןאיןכאןאצלינרראילראותם.ומצמיחההאלההגרעיניםאתהקולטת

רמנהגי·רלשרברת-לעזהלכי-רוחבידמטולטליםראנחנרמלגרת,רגינרנימדינהשל

האמרנה.יסודותתחתוחתירהביזן-אבאשלררפיפותוערבוב-שבטים,גלריות

שכלנירןהמסורת,שלהכרפיהדרקאהיאכאןרנרצרתההרלכתהמציאות

ונחרבונחוסרבית-אבאשלומנהגיםמסורתהחזקתעלהמשפיעיםהגרומים

סודשעצםהאנגלים,מןללמודבאיםאבררכיצדזו.במציאותאלה,בימינר

- ?המסררתבחיזוקהואקירמם

# 

וקמרהישראליהפרלמנטשברתכילציין,עלינוהדברשיהיהאיואבל

מציארת.והפכהבחייםנאחזהשכברידועה,מסורתרקמתהזהלמרסדמסביב

אין ;לבית-מחרקקיםמתאיםבניןאיברהכנסת,ישובתשברהזה,הכבידאמנם,

כלפיעיקרכלרושםעושהואיברלן,הכאריבמקרםעומדראינורהדר,תראולר

האופייניתדת mמיאררירהארתהפנימהבתוכרשאידוכמה,כמהאחתרעלחרץ.

שלהתאיםנוחיותהאולמים,שלהריהוטהמסדרונות,שלהשקטלפרלמנט,

הצפיפותרן,בזמהשלהעלרבהמראהחראהלא-בירתושמצעררמההעתונאים.

רלגימה,טעימהמקוםרקלאחראבפרלמנטהמזנוןכיהתמידית.הוהמולהוההבל

רעסקנים.עיתרנאיםעםהעם,מתוךאישיםעםהנבחריםשלמיפגשמקרםגםאםכי

התיאבוןאתמשביעיםגםאלאהרעבאתמשקיטיםרקלאבמיזנרןשולחןוליד

277 



היריבות,המפלגותבידשביתת-נשקשלתחנהעיד iנהמזנוןמשמשרגםלחדשות.
והקפיטליסטיהקומוניסטיהעולםשנציגיקוריאה,שלרםג'נומבפדוגמת
באההישיבות,באולםוהנרגזיםהחריפיםהפולמוסים~~חריבצוותא.ברישבר

המזנוןבלעדייח.דוימיןשמאלחברישלהמזנון,באולםהמשותפתהישיבה
אפשריתשאינהכמרמסודרת,אחתישיבהאףלהתקייםיכולהחיתהלאהנייטראלי

בנפש.אויביםשלמשותפתישיבה

הישיבותבאולםהפרלמנט.שלזןטליפיהבעצםהריהוהמזנון
ורגזהמלאותורשימרת·הפרלמרסיםהנוקשיםהראשייםהמאנוריםנכתבים

שעהרבעמלפניוהיריביםמחייכים,הפניםהמזנוןבאולםואילו ;והתמרמרות
לשמרראויהזההאולםשיהאכדיאןאח.דלשולחןמסביביחדמסדניםיושבים

איניהרחבת-הדעת.המוסיפהורחבותועידוןטעםיותך,נאהצרר.הלולשוותיש
כןכלצנועיםהםהמזונותבעולםפרלמנטאיזהשלמזנוןשהואשבאיזהסברו
הםאבלאלה,הםפעוטיםדבריםאמנם,הירושלמי.הפרלמנטשלבמזנוןכמר

שמקרבתלגימה"גדולה :חכמינואמרראםובכלל,גדול.לחשבוןמצטרפים
-הלבבות".את

# 

הפרלמנטחבריכמהעדיודע.אניאידוקיים.חיהפרלמנט-זאתכלעם
עזובהישזהבשטחכימרננים,ישהפרלמנטרית.עבודתםעלשקודיםעצמם
הכנסתשלהישיבותאולםיהיהשלאכדיקפי:זנית,משמעתלהנהיגהיהוכדאי

הצעירותואתהנואםאתהיושב-ראש,אתלחשובלאאםמז~דם,ריקתכופות
אחדשלדבריואתקראתיהאלההסטינרגרמרתמןבאחתבסטינוגרמה.העוסקות
הכנסתוכברדהיושב-ראש,"כברד :האלהבדבריםכאומר~ת tפתחאשרהנואמים
לישיבה,חברי-כנסתשל"מניד"לפעמיםלאסוףקשההמסופר,לפיאיננה".שעדיין
כפרלמרסניםהמפורסמיםחבריםשלארשריםשל/{חשובים"נאומיםבהשאיד

בקריאתושרקעיושבהריהונקרשי,מתאסףכברזהמניז" 11שובשעהמובהקים.
לעיתונים,קרואיםשלבדיברימאדמערניניםהעיתונאים,אנו,אמנם,עיתונים.

אםכידרך-חטף,לאעיתוניםשיקראומבקשיםהיינוהכנסתחברימאתאבל
הנואם.דבריאתגםלשמועחייביםשהםנשעה\לארב,בעירן

-רההתענינות,המתיחותרפיוןעםזאת,כלםע :ואומרחוזרואני
הבאהממשלה,עלהמפקחבית-נבחרים,שלהזאתהאידיאהוקיים.חיהפרלמנט

רא.ידיאה-רצונן,לפימתנהגתאינהאםאותה,להפילוהמסוגלבתביעותאליה
בקרבלמעלה,למעלה,רעולהוצומחתלמטהשרשיםמכהוגדלה,הולכתהזאת
והמדינה.העם

" 
278 



בלתי-פוסקחינוךשלשניםהןאלה-ישראלי,פרלמנטשלקירמר

נכחאשדיחידיםאידבישראל,עריציםשליטיםאיןאכןכיירם·ירם,זשיכנרע

כאןשלנרהארכלרסיהשלדרכהוהלאהעם.גביעלדוכניםהםשלהםהתקיפות

שלמסרהתחתאםמוחלט,דיקטטוריהואהשילטרןששםממדינותבאבארץ

שלאחוזיםותשעהתשעיםהמביאותבחידות,שלהשלטתחתאםהעם","ךצרן

"משטרערדידעשלאהאונלרסיה,שלהשניהחלקוגםאחת.דעהלכללהבוחרים

זכריותבעליכאזרחיםביהודיםהכירשלאמשטרתחתגדלהדיכזה,עממי"

נבחריהכאשדפרלמנטרי,משטרשלבהנדהוגדלההולכתזראוכלוסיהראםשררת.

הלעריכו.מליםשאיד,חינוכי,נכסזהרהדי-לשילטרן,דבריהםאתמכתיבים

הישגהוא"משבד"שלהמושגעצםגםאבלמשברים,מיניכללבראיכולים

ביןיריבות,מפלגותבידמשא-רמתןכזהמשבדמחייבשכןשלנר,האומהבחיי

ארמהדקמנרגזות.והשקפות-עולםדעותביןלזה,זהוזדיםדחוקיםשהיואישים

ךבשלהאידשכןמשנדים", 11בלילהתקייםיכולהפרלמנטרייםחייםחיהשאינה

למפלגות,מפולגתהיאאחדים.שולחנותשלמשידייםמתפרנסתוהיאוכלל,כלל

לידימגיעהוחופשיתעצמאיתארמהזהלערמתלעצמה".שבת"ערשהאחתשכל

הנרגעסיכסרךביניהןלישיבכדייח,דמתיישבותשנתרבההמפלגותשכלכך,

כולה.האומהלחייהנרגעתבעיהלכלל,

לאילנות,השנהבראשאותםנוטעותוחזקותצעידותשידייםהאלה,כאילנות

צדיךהואכמוהםמלטפות.רלעיניםולאהבהלטיפולשלנרהפרלמנטגםזקוק

להתרומםצוידהואוכמרחםהעם,שלהעמוקותלשיכנרתשדשיואתלהוריד

זה,הואנאהיום-הולדתאכן,הצדק.נשקףמהםאשדהשמיםלקראתאל"על,

למורמים.השאיפהואתבקרקעהאחיזהאתהמזכיר

לחופשהיצאהפרלמנט

תלמידיםרבן,ביתשלתינוקותיוצאים.והגדוליםנכנסיםהפעוטות

תרדהלקנותכדיוהנופש,המרגועחדשיאחדילבתי-הספן,השבוענכנסווחניכים

חרקיםמחוקקיהכנסת,חברירהמכרבדים,המנוגדיםהגדולים,ואילו ;ודעת

שעבדוהדנההעבודהאחדילהינפשמנתעלהגברה","הביתמןיצאולמדינה,

תקופת·נעידהואגםלגדוליםישמשהזההנופשכייתכן,החמים.הקיץימיבמשך

כמהעלדווקאלעמודהעםבאי-נחמסרגליםהכנסתלכותלימחוץכילימוד.

הליכותעצמם,החייםפנימה.בפרלמנטנשבתםלהםנהיריםשאינםדברים
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הם-ובקיבוץ.במושבבפרבריה,אוהעירברחובותבדרכים,בשוק,יום-יום

ישיבותשלחדשיםאחריבעיקרבן,לבקרוכדאיגבוה.מעלגבוהבית-ספר
לאמבוססיםהםשבעצםופולמוסים,ודיוניםררכרחיםאחריברועדות,ארבאולם

עלםיטיבמבעדםאשרהמשקפייםעלאםכיעצמה.,המציאותעלכךכל
שהפעוטיםהיא,האמתמליצה.שלבבואהרקהואהזההדברכלואולםהמציאות.

החופש,מןנהניםהםהגדולהחוםבימי :הזמניםחלוקתטעםאתיותריודעים
כבייכול,הפקחים,שהגדולים.בשעהבההקיץ.סוףעםרקלעבודהחוזריםרחם

מכבודם.במחילהשטות,מנהגזהנעבידנוהגים

רגםעצמםהכנסתלחבריגםהדבר,היהרבעיםטובשיותרלינדמה
בחדשילפגראיוצאיםהיואילוהימים.כלדורשיםהםטובתהאתאשרלמדינה,

בתי-הספר,תלמידיעםיחדלעבודתם,חוזריםוהיוהגדול.השרבבימיואב.תמוז
שללעבודתםביותרמתאיםדעתי,לפיאלרל.חודשכללבדרךאלול.באמצע

ציבורשליחיהםאלהאםביןהכלל.לטובתהדואגיםאחראים,שליחי-ציבור
אשרישראלעדתעלשברך,בלברחמים,ומבקשיםהתיבהלפניהעוברים

הכנסתבמתעלהעומדיםנבחריםציבורשליחיהםאלהאס,רביד ;מאחוריהם
היהודיתבשנההראאלולחרושכיבוחריהם.שלרעניניהםלזכויותיהםוטוענים

במשךורעיםטוביםמעשיםשלמאזןעריכתמעידחשבון-הנפש,עשייתזמן
כלבית-דין.שלאוירהוהרגשתואחריותתשרנהימיהםאלהכולה.השנה

ירעמדראחדיוםכילזכרך,החייביםלשליחי-ציברר.ביותרטרביםהאלההסממנים
הכנסתישיבותמתקיימרתהיואילוכיספק,אידהבוחרים.שללדינםהםאף

סעיףכלעלירתררבבכרבד-ראשדניםהמחוקקיםהיראללו,חרוששלבסופר
ר. mבניסושלרם,חסינקשו,שלאלמעזלפניהם.המרכאחרקשלוסעיף

0 

השכל,מבחינתרהרגןישרלנרשנראהמהלפינוהגאיבר·ניזרע,העולם,אך
הולךהכלרבכןהעיתונאים.מבידיועציםשללדבריהםלהישמענוטהאיננורגם
עדשלהםבפרלמנטיםיושביםבמדינרתיהםשהגוייםוכיוןהמקובלת.השיגדאלפי

הםהאקליםתנאיששםפיעלאףכמוהם.נוהגיםאנוספטמבר,שלאלהימים
סרף-כל-סרףשלהםברמטפסיהקיץ.בימותשלנרשרב'להםואידאחרים,

עלאחדיםדבריםולומרזה.למנהגלהסכיםאלאלנואידשלנר.אלילאינו
מותרבפניהשלאיושבת.איננהשהיאבשעהכלומרבפניה,שלאשלנוהכנסת

כלל.בדרךמחמאות.לכמההיאדאריהואמנםשבחה.ממקצתיותרלומרגם
ישראלי,פרלמנטהואמהזר.כנסתשלתפקידהאתלציידהשעההגיעהכילי,נדמה
שלהעבודהבימיהשנה,ימותבכלכיוהמדינה.העםבשבילשנו.החידושומהו

את :בתרנההמצויאתאםכיעצמה.ארתהלאמדגישיםאברהריהכנסת,

280 



שלמלהלהבדיל,אן,חריפה,קריאת-ביניםהסוערות,הישיבותהורכרחים,הנאומים,

כמעט-לעצמוכשהואהמוסדעצמה,הכנסתואילובושה.רגשהמעוורתגנאי,

כמעטאבלהכנסת,תרובבריםדיהעלמדבריםאברעליו.מדבריםשאיננו

במשךלנושגדלההזאתהנפלאההבדיהעצמה,הכנסתאתמזכיריםשאיננו

האלה.המעטרתהשנים

מלאי-מזהירים,שהםמהםישובנאומים.בנואמיםרקמתעניניםאבראכן,

מיותריםהאחרוניםשהללוסבוראינימשעממים.שהםכאלהלהיפן,ויש,כשרון,

להבליטכדיבפרלמנט,מקוםישרחסר-מערףיוור mחלשלנאוםאפילרהם.

-ןותועלתם Qהנארמיערןאתירדעמיובכלל,והמבריק.החזקהנאוםאת

אבוסטרליה,רון,בלמבסביבותאשראחדבמשקכיבעיתונים,קראנוהנה

בנאומיםהיום,עדבלתי-ידועהמיוחדת,תרעלתעדוצפונהכיהנעלים,נוכחו

הישיבותמאולםהנאומיםברדירכרגיל,משודרים,באוסטרליהפרלמנט.של

לול-העופרת,לידלמשק,סמוךמכשיר-ודירשהותקןאחריהרבההפרלמנט.של

ביציםלהטילהתחילוברדיולאנומיםמאזינותשהיושהתרנגולותהדבר,נתגלה

אםהנאומים,שלבטיבםהבחינולאהאלהשהתרנגרלרתמרבן,יותר.רבבשיעור

הרא,העיקרבלב.דלסטנוגרמהרקסרביםשהםארכלל,בדרןלהישמעהםואריים

אףאמנם,מלבררן.שלמחוזבאותוהביציםתוצרתגדלההנאומיםוא.זנחשעם

שלרביצתהפרלמנטריבארםביןהזההקשראתלהסבירירכללאמאתנואחד

שלבביציםכאןהמדוברואיןבעיתונים,במפורשכתובהדבראבלתרנגולת.

כיוקוראיהם,העיתוניםאתלפעמיםהמכשיליםאלהעופרתשלרזים,רבר

ןתמימות.כשדותתרנגולותשלבביציםאם

מאתגראיןתפלים.בנאומיםואפילובנאומים,תעולתרישישכן,כיהנה

שתילהטילכדיערפרלמנטריים,מבארמיםתדנגרלרתכןכלמתרגשותמזרעירדע

לאזושעובדההקוראים,כלכמואני,מקרהערבדה.זוהיאבלאח.דבמקרםביצים

להגדיל,כדיבנאומים,להאריךשלבן,הכנסתחבריעלהפחות,לכלתשפיע,

 ;בלוליםודירמכשיריכאןעדייןלנראיןראשית,הביצים.ייצרדאתבעקיפין,
עלבארמים,שמיעתעלזמןלבזבזכןכלטיiפשרתישראלתרנגולותאיןשנית,

וכה,כהביןזה,ייצררישפיעלאושלישית, 1לבעליהןביציםכמהלהוסיףמנת

איברבכנסתהנאומיםשיערוכיאני,שחוששאלאנשרק.המחיריםתהליךעל

ידיעלישרתועצםאתמדגישהפרלמנטחברחיצוניים.מגרומיםבכללמושפע

ויעבודיישכחהדיובעיתון,בסטנוגרמהשמויזכולאאםכיחרא,סברובארם.

למעןשמרת","הזכרתמעיןהםהנאומיםבפרלמנט.ישיבהתוךהערלםמןריבטל

שרקווהואהגברה,הביתכותליבתרןשלוהנבחרנמצאאכןכיריזכרן,הבוחרידע

הבחירות.ביוםלבוחריםהבטחתואתשוומרירשבחראעבודתו.על
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אשר /הישראליהפרלמנטומשתכחת.הולכתבינתייםעצמהשהכנסתאלא
פלאיצרובתרד-שנה"."אלפיים"אחדי- :שאמדתיכמעטסליחה,-והיה,קם

אשדהזבן,הואהלאיהודיבפרלמנטהחידושדי-הצורן.נעדןאיברבחייבן,
כליהודים.ידיעלשבעשרמעשי-עוולעללהתלונןבריכלויםםידוהי

(מוטבהרדיםלא·יבראמיםשברמוסהבתורבדמיוננומתוארהיהפרלמנט
עווללדגללא-יהודיםלשדיםשאילתאמכניסיםלא-יהודים)אלהשיהיריותר

הבריטיבפרלמנטנאשרמאושרים,היינולא-יהודים.ידיעלםדיוהילשנעשה
האדמיניסטרציהבידישנעשהעוולעללא-יהדויצידידיעלתלונהאי-פעםהוכנסה

כנצחרדאצלנוצוידכזהבתרכה.דבדהיושביםליהודיםשבארץ-ישראלהלא-יהודית
הגדולבעולםהפ.דלמנטיםהציונית.ארהיהודיתהדיפלומטיהשלנניד

מליםלפעמיםנשמעותהידשמעליהןיחידות.במותלנדשימשו
המעטרתהמליםלמולזרמותכופותניאםליהודים,ואהדהידידותשל

אידאשדלימיםהגענוהונהאנטישמיים.גידופיםשלסילונותהאלה
פרלמנטזהלערמתלנרישזדים.שלפרלמנטיםאחדים,בפרלמנטיםלנרחפץ

מחוקקיםניהרדים ;יהודיםשלבעניניהםיהודיםאלברמדבריםיהודיםאשדשלנר,
כלעצמם.יהודיםידיעלבקפדנותנשמדיםשיהיריהודים,בשבילחרקיםבר

אלהמלצהבעזרתאליולחדורשישמוסהמידהואשפרלמנטהקודמת,התפיסה
חלפה-חשברננר,עלאחזרתטרברתבמליםלזכותכדיבתרכן,הגדוליםאחד

ובגרזה.

• 
מסרגלחראכןומשרםשלנר.בתפיסת-חערלםחידושהוארדיהיפרלמנט

במסגרתופשוט,קצרלדיברויהודיםלחנןמסרגלהואבחיינו.פלאיםלחולל
שלדעתםגםלשמועכדילסבלנותלהרגילם 1ומוגבליםספוריםרגעיםשל

בידת,נסכובידפהיסאשבידההבדלאתללמדםמסרגלהואמתנגדיהם.
הםוחזקיםדמיםקולותלאכיללמדם,מסרגלחראהגברה".ל"ביתהקהל""בית

הפרלמנטגםואולםדעות.ורבומכריערענינירת,שקולותדעותאםכיהמנצחים,
-בתרכן,היושביםאתחבריו,אתומדרידמאלףמחנן,שהואבמידתעצמו.
לחופשה,יצאזהכשפרלמנטאלה,ובימיםומתעצם.מתאמןומתחנן,חראאףהולן
גםשלרםיהיההביתכשלרםכיולבריאותו.לשלומולדאוגעצמנועלונקבלהבה

בתוכו.לשוכנים
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הפטמן. ·'עםמשוחחבן·גוויון,.ןישראל,ראש-ממשלת

 >י"א(בפלשתינההבריטיהמבדטממשלתשלהראשיהמזכירלידומשמאל.הראשוןהפטמןי·



והתפוצותהמרינה

החייםגבורתלזיכרון

לגבורהרקלאזיכרוןיוםלהיותצריךוארשהגיטרלמרדהזיכרוןיום
 ;פרליןיהודישהוכיחושלרםבימילגבורהגםאםכיהמרדדים,שלהמלחמהבימי
חיייהנאצית.לשואהקדמואשרהשניםבכלאותםציידאשררוחאומץלאותו
נסתריםלמעיינותלאופטימיות,הודרתרקכיגבורה,שלחייםהיופולנייהודישל

הנגישות,לנוכחקיומו,עלהקשהבמאבקלעמודהיהיכולדררת·חיים mאומץשל

הפולני.השלטוןמצדכנגזרוהחתירותהאיבה

• 
היהודיתהאשהשללזכותהזלקוףישהזההמאבקמגברותמארדהרבה

המשפחהאתברננההיאחרוצה.ביתועקרתמסורהאםהיתההיאבפרלין.

אבאביתשלוהחמימותההרגשהאתלבניהנתנההיאכיהמסורתית,היהודית
לדאגותיונאמנהשותפתנהירתהבעהל,אתמעודדתתמידהיתהזהרעםראמא.

ולעלר·הפרנסה.

שלרישומהגםהיההביתבפרנסתוא.שהשלהערההשתתפותהנגלל
יותרחיתהפרליןיהדותבילהגי.דאפשרהפולנית.ביהדרiריותרביברהאם

השפיעהאולי"אומה".למושגיותרקרובההיתהרגש.בעלתפיוטית,"אמהית",
החסידותביהאשה.השפעתאתהעם,שלהרגשיהצדאתלהדגישהחסידותגם

המשפחה,בתוךהמחיצותאתסובלתשאינההעממיות,אתהיהדותלחייהכניסה

חןהיהזהמשוםהחילוני.הביתבתוךאפילוהתמידיתהנשים""עזרתאת
פרץבפרליד·וגדלהשצמחהוהעבריתדאsידיתהספרותעלגםשפרןמיוחד

התיאוראמניבייחודאלאוטיפוסה,היהודיתהעיירהמשוררי'רקלאהם~שר
השופע.והמרץהגדוליםהרחמיםבעלתהיהודית,והאםהאשהדמותשל

• 
אתהאש,להברתאתעינינולנגדרואיםאברהגיטוכ•להזיכרוןביום
לרחמיםשלהגדולההבדידותאתהשם,קידוששלהעילאיתהגבורההתפרצויות

ולראותמחשבהלהעמיקעלינוזהעםיחדאבלומאחור.מפניםאויביםמוקפים
במשךהמיליוניםבלבהבהבואשרהקטניםהניצוצותאתהזאתהסערהמבעד

284 



ד

עלינזהגלותית.היהדותהתחממהלאורםאשרוהעוז,האמרנהניצוצותדרדרת,
ועבדוחיוהאלמונים,הצדיקיםל"רכמראשרהשתקנים,הגיבוריםכלעללחשוב

המסורת.שלשרשרת-הזהבתנותקלאלמעןודרך,דורבכל

ערלהומספרם-עינינולנגדהגיבוריםארחםשלזרזמרתםבהיותרק

האבידהאתלהעריךנדע-כשראה,ניספראשרהמיליוניםאלהלמיליונים,

מצנרתעל-ידירקלאשם,להםלהקיםבסירןנעשהגםאוליואזלנר.שאבדה

ללכתהדרוחינוךעל-ידיאלארשם","ידכמואבני-זיכרוןארבניניםאר

האמרנה,התמימות,לנרחסרהתכונותיהם.לנרחסרותמארד-מאודניבעקבותיהם.

אותםלנרוחסריםקיומה.בימיהגרלהיליהדותמשעדהיואשרוהענוהו.הפשטות

מסביב,החייםעלאופטימינוגהמפיציםשהיוהנשמה,בתוךהקטניםהאורות

הבית.עקרתהרחמניה,האםשלהמסירותלנרחסרה-הכלרעלדלותם,למרזת

הענפה.משפחתהבפשרתבכלקשורהונפשההמשקעלצופיהעינהאשר

" 
הדאגה 1המדינהשלהכבידבימילנרנחרצההיאגםזרמשפחתיות

חיתהחג.נימיהמשותפתוהשמחהמצוקה,בימימשפחה,לבניל"קררבים",

ההםבימיםומלוכדתמקובצתיהדותשלוהיקרותהנפלאותהסגולותאחתזאת

לרחמישלבדידותםבעברואשרזן,היאההיסטוריהניקמתואוליהשראה.לפני

-האחרונותנאקותיהםאתשמעברלאואנחנומאתנו,רחוקיםהיוכאשרהגיטו,
מבודדיםיהודיםכילאכורה.ענין,המלאיםיים ryהבתרךבדידותהיוםלנרבאה

אורח-חייהם.מנהגיהם,בלשונם,נפרדיםישראל,אדמתעלמהלכיםונפרדים

החמימותלאותהמתפלליםואברהזרות,מררנהועדייןהליכו.דנינינואיןועדיין

אחת.למשפחהמיליוניםהמלכדתהיהודית

 ?תחנת-מיפנהאוסופיתתחנה

הציונית)ההסתדרותשל(לדרכה

א

הפעילההיא :ובניינההמדינהלתקומתרקלאסייעההציוניתהתנועה

להכרת 1החייםאירגרןלבעירתאותרעוררה ..שםהואבאשרהיהודיהעםאת

האבןאתגוללהכאילו·היאוהרצון.הדעהולביטויהקומה.לזקיפתהעצמי,הערך

למיפנהששאפוהיהודים,ההמוניםשלהאנרגיהאצורהחיתהשבההבאר,מעל

בהשקפתמהפכהחוללהגםהיאכילומד,אפשרוהכלכליים.הציבורייםבחייהם
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קץלעתיבראאשריחיהלגואלהציפיהאתסילקההיאגררלר.עלהיהודיהעם

האמרנהאתכמקרמהוהביאהישראל,לעםוישועהפדותלהביאכדיהימים,

העם.שלוצובראםכיהמכריעה,היאיחידשלהריבונותלאעצמו.העםבכוחות

לאלהמאד-מאדנוחההיתההיחידהמרשלשלהזאתשהסרבונירתואף-על-פי

בכלהרירמיסים,קרבנותשרםאליומהכפופיםדרשהלאכןעלכילן,המצפים

עםהעם),של(וצרנוהזאתהסוברניותאתעצמםעללקבלההמוניםהחליטוזאת

הציונותשלזכותהמזה.הנובעיםוהתשלומיםהקרבנותוחוברתהאחריותכרבדכל

בגורלו,העםשלטוןאתהזאת,,הןימרקראטיהאתלראשונההשליטהשהיאהיא

שלהמאורגןוצרנובליהעםאתלגאוליכוליחידמשיחאידניההכרה,את

עצמו.העם

ב

היהודי,העםאירגרןשלהזאת,ההכרהשלחיזוקהדרושתהמדינההקמת

הממשיתמציאותיתההקרקעאתמגבירזהאוגרןשכןוהשפעתו.וצובר

הפלאאתהבס,אתיותרהדגישההמדינההקמתשלהעובדהכיהמדינה.של

הוסיפווקברניטיההמדינהרביגםומעולם.מאזהיהודיםבתולדותהמתרחש

הקשייםלנוכחהמדינההקמתשלזהשבחזירןרהמיסתרריהמופלאאתלהדגיש

המדינהקרםעםלמלחמה.נגדנושיצאורביםאויביםשלוההתקפותהגדולים

עלמידקיבלנוגםזהומשרםח,שימשלשרפדוקרלאלהכלהאזינוכאילו

קיבוץ·שלהתפקידכמרלעצמם,כשהםעצומיםמשיחיים,תפקידיםעצמנו

רגילהשמדינהנשעהבההימים,באחריתלמשיח,נרעדתפקידשהואגלריות,

קיבוץ-גלריות,רביןזרבידהבדלוישעליית-המרבים.היותרלכללהסדיריכולה

אתשאפפהוהאמרנההמיסתרריןאווירתאכן,לאמונה.חשבוןשביןההבדלכמר

וההסתדרותהמדינהניןלזמן-מהחצצההמדינההקמתשלהראשונההתקופה

אתהזמןכלעשתהוהיאלמרזת-חשבו,ןדווקאחיתההאחרונהזרכיהציונית.

המצריותוהאפשרויותהאובייקטיבייםהתנאיםשיקולמתרדחישוב,מתרדעבודתה

נידה.

זהמשרםרקלאוהמדינה.הציונותנידניגדוכאילונרבעההםןזימיםמן

ראותומנוקשכשהואהאידיאלניןוההתגשמות,השאיפהניןניגודיששתמיד

ניןסתירההנראה,כפישיש,משרםאלא-ביהנאחזכשהואעצמוהאידיאל

נשניםהתבטאשהואכפיהמדינה,דרךשלזררביןהציונותדרךשלהקצב

ומשרםבטיבעה,הציוניתההסתדרותמאשריותרבמהרהחיתההמדינההראשונות.

עשתההיארבים.חשבונותלחשבמכליפזיזות,לפעמיםפעולותיההירכך

החומרובטבעהקיימיםבתנאיםלהתחשבמכליכוח.ה,לפישלאגדולות,פסיעות

כנידהמדי,יותרנחשלתשהיאאשמהפעם,לאטפלן,הציונותעלהאנושי.
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טענהישבשעתה,החלרקהתכניתממחייבישהי'ההאלה,הטוריםלכותבראיטית.

הקונגרסבימיממשיתשחיתההזאתהתכניתהחמצתעלהציוניתלהסתדרות

מתןעל-ידיהיהודית,ההיסטוריהפניאתלשנותמסרגלתזהיתה , 1937שנתשל

מדינהמכיליון.יהודיםמיליונירלהצילהנאציתהשראהפניאתלקדםאפשרות

שיברילידידבר,שלבסופרמביאה,היתהמלחמת-הערלם,ערבקטנטונת,יהרדית

ומדינתהמלחמה,שלאחרבשניםהישראליתהאומהשלומעמדהדמת'חזמרתה,

 .בהערכתסערתחיתהזזהחמצהלגמרי.אחרתבצררההיוםמופיעהחיתהישראל
ה:ד.ליכזזכיהשני,הצדמןלציין,ישהלאאךההם,הימיםשלהפוליטיהמצב

הישוב,לגיבשרזא1רבכלהועילההצידניתההסתדרותשלוהמחושבתחאיטית

לערמתוהתקוממות.להתגוננותזלהכשרתרוהתרבותיתהמוסריתקומתולהרמת

העםזאתהגדולהעולםאתלהעמידערבדזת,ליצורהמדינהשיטתחיתהזה

כמרימי-חירום,שלדחוקיםקצבחישובבחייולהשליטקיימתמציאותבפניהיהודי

המתאים.והטכניהרוחניהכלכלי,המלאיבליממרשך,מאבקבתקופת

ג

שחיתההציונותלהשפעת-גומלין.מקרםכאןישכילהניח,היהאפשר

-ידה,עלהלרבכאףולפעמים-רהריאלירת,המציאותלמסורתקשורה
זהיתההזאתהמסורתמןלגמרישנשתחררההמדינה,עללהשפיעיכולהחיתה

וגאולה,כיבושתקופתשלהגדוליםזהמיסתרריןוהנסהחזרןשלבאווירופורחת

שופעתחיתהלהיטותה,ברובהמדינה,ולהפך, ;בשעתובן-נוןיהושעבימיכמר

היהדותבקרברעידוד-פעזלהוהתלהבותמרץשלשפעהצידניתההסתדרותעל

הרוחני·בשטחגםאלאהפיננסיות,התורמותבשטחרקלאבתפוצות,אשר

יסודותשלעליהגם-הכוללהעברי,הרינסאנ.סשלהחזרןמיטבלפיוהלאומי,

לגזירותהצפויותונחשלות,ירודותגלריותשלקיבוץרקולאזנונים,אמידים

נולדההמדינהקצבשלהפזיזותמתוךנתאמתה.לאזוהנחהואולםולהתנוונות.

הושגהכברכיהציונית,התנועהשלזמנהעברשכברהנחפזת,המחשבהגם

זמרסדרתיה.הצידניתלהסתדרזתמקוםעזרואידלעצמה,זרשהציבההמטרה

המדינה,חיבתלבראצריכההציונית,המהדורהנוסחלפיצירן,חיבתשלבמקומה

זלתארהזאתהמדינהאתהיחרדיהעםבתךרולפארלרומםישישראל.חיבת

קומתותזדקףהמדינהקיוםעםבאשרבתפוצות,יהודיכלשלכנחלתואותה

ולארשם,הזאאבשריהודי,כליזשב.הזאנתזכםאשרהגיויםביןכברדוזיגדל

שלםמאמציוכלאתיקדישזהראהמדינהשלבקיומהאפזאמעדניךציזני,דווקא

אתהדבר.חשיבותאתלהנידכדידווקאבציוניםצררךאיןהזה.הקיוםהבטחת

עצמית.הגשמהבתרורקכמרבןלקבל,אפשרזציוגיזתחיבת-ציוןשלהמשרג
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החדש,הנוסחלפירני","ציארהקודם,בנוסח"חובב-צירן",שחראזהכלומד,
ציוני,כזה,יהודישבצירן.במקרם-מגרדיםהנוכחימושכרמקרםאתלהחליףצדיך
יטדפהימייקלגםאלאל,אדשיתבידמשללקיומהדקדואגאיבר
ועתידרכסיםטעםשרםחראלקירמראידציוניאדםשלההשקפהלפישכןהיא,
שאינםבעולםהיהודיםכלכיההברה,עכשיויצאהרכךצירן.שללגבלוותיהמחוץ
לקיומה,הדואגיםישראל,מדינתשלחסידיההםבנכד,לקיומםהסכנהאתדואים

לדאוגהצריכיםהעצמי,הקיוםחרבניבדםמכספם.הזההקיוםלמעןותרומים
ציונים.בשםלהיקראוארייםהםהם,לחייהם

קירםעלברצינותחושביםאינםסתםיהודיםכיהמסקנה,אפואמתקבלת
לחשובמוסיפיםהיהרדים"הצירניםדקזאת.לעשרתמהידיניםאינםרגםעצמם,
שכללכך,מסכימיםאנוממילאהדיזן,להנחהמסכימיםאבראםלעצמם.ולדאוג
בזמןהעולםמןלעברולרמרתוציוני,שאינוהיחרדיהעםשלהגדולהחלק
ישישראל.מדינתשללקיומהחלדובימישידאגובלבדמארחו,ארמוקדם

אםבדם,העם.לגודלהתאכזרותרגםהתנכרותאםכי-מאדישות,יותרבזה
-לעתיי'·יהודיכלשלדאגתואתכלומר-הציונות,אתמחייביםאברמצידנו

למעןפעולתםאתיגבירובחרץ"לארץשהציוניםלדורש,עלינובעל-כורחנוהדי
נפשם.אתולהצילציוניםלהיותהאפשרככלרחביםיהודיםהמוניםהכשרת
כושראתולהגבירהציוניתההסתדרותאתיותרערדלחזקעלינו :הרב.ופירוש

פעולתה.

ראינהמרגש,מתמטרתהאתעדייןוראהאינההצירנרתכיהיא,האמת

אתהמשקפתהמדינהחירם.בצורתההמדינהשלמהותהעםלהזדהותיכלוה
אתלשקףזהעםיחדיכולהאינהארתה,והבוניםבתחומההנמצאיםהברחות
ושאיפרתוהשגותטעםלהםושישלגברלרתיהמחוץהנמצאיםהיהודיםנוחרת

לשלטוןערלהמסריימתמפלגהראםישראל.לתושבישישמאלהאחדיםודרישות
ארמדתזאתאיןהתפתחותה,רדדךהמדינהצררתעלחותמהאתומטביעהבארץ
בכניןהמעוניינתהציונית,התנועהוכתרךנחרץ-לארץאשדהיחרדיהעםשכתרך

תהיהבךמשרםשריכנרע.ודעהדרמהברחהמפלגהלאותהכןגםישהמדינה,
התנועהלבידומתפתחתמתהווהשהיאכפיהמדינה,בידהתגוששותמעידתמיד

הקיבוציםשלמדעותיהםיותרמושפעותרשאיפרתיהאירגרנהשדרכיהציונית,
דעת-קהלשלוביקרותחילרפי·דערתזר,התגוששותודווקאבתפוצות.היהודיים
ישראלמדינתאתידרבנו-התחיה,ררחחזרותרחרפשית,מאורגנתיהודית

הבאהמקטנרת·ההשגרת,ארהפדרבינציאלירתמןלחריגהמתמדת,להתנערות
ארפזיז,מצעדארתהימנעוגםואלוישוטפים.עניניםעלירם·ירמימאבקבעקב

אובייקטיביים.בתנאיםמתחשבתשאינהיתירהיהירותשלהלך-דוח
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נבדליםמושגיםשניהןר"צירנרת""מדינה"כיהאמור,מןלהסיקאיד
אף-על""ציונים",בסימןבהכרחמסומניםהמדינהשלתושביהבמפור.דה'ז.Lרכנים

הםהציונית.ההסתדרותשמטילההחרבותולכללשקלמתנכריםמהםשדניםפי,

שלומציאותו.בארץ,להימצאצדיךציוניכלכיהקובעת,ההנחהלפי"ציונים"

חבריכללאזהלערמתזה.בתוארכרדחרבעלאפואאותרמכתירהבארץיהודי

ישראל.מדינתשלהפוטנציאלייםתשוביהבהכרחהםבעולםהצידניתההסתדרות

בכישורנוהעם,שלההתחדשותבורחהמאמיניםלאלהכלומד-ציונייםלאנשים

תפקידיםיש-רהדרחניים,המוסדייםכרחרתירשלן,המקוריתהתרכזתאתלפתח

הסרלידאדירתהעמקתהלאומית,ההדרכההאידגר,ןבשטחבתפצוות,גםגוזלים

דןן_אק,ללא-ציוניםהאלההתפקידיםכלאתלהשאיראי-אפשררעו.דהיהודית,

כלרלרתמעלותיהםכלראשואצלם,מפותחהלאומיתהאחריותדגששאידלאנשים
כבדלא-צירנרתשלהזאתההכשרההציונית.בהסתדרותחבריםשאינםבזה,דק

היום,המקובלתההשקפהלפימיוחדת.סגולהשללממדיםאצלנוכמעטגדלה

רבמירחדמציונים,יותרעדיפיםישראל,במדינתהמתענייניםלא-ציוניםהללן,

חוקריםהםואידהמדינהשלהפנימייםלחייהרגישהיחסשרםלהםשאידזהמשרם

אררלםלאר.אםהתחיה,דרושלמסריימתלהשקפת-עולםמתואמיםהםאםלדעת

דררקא,יםרבצי-לאעל-ידיבתפרצרתהיהודייםהחייםגרןשאידמבין,אחדכל

לפעולההמרכבהיהדותתגדלאזלידברשלבסופרלנירון.מלכתחילהגיורן

אתבמדינההוראהונאמנה,לאומיתיהדותלאאךישראל,למעןפילאנטדרפית

רתיר. iתקרשיקרףשאיפותיומיצריאתהעם.שלהחזרןמימשו

ד

המפעילההאנרגיהארתהשלבית-הירצואפואהיאהציוניתההסתדרות

המדינית,קוברלהרמת :מסרייםבכירוןשם,חראבאשדהיחרדי,העםאת

ולהשפעתהלערצמתהלתדרםמסרגליםבארץהנמצאיםחבריהוהכלכלית.התרבותית

בארץהיושבהציוניואידבארגנטינה.ארבאוצרת-הבריתחבריהמאשדפחותלא

אשדבניר-ירוק,ארבבראינרס·איידסהפעילהציונימאשדזרבפעולתויותרחשוב

למטרהחראמסייערהחרמדיות,הדרחנירתבתדרמותירבמסירותו,בכשדרנו,במרצן,

המדינה,שלביסוסהדבראתבגרפומקייםחראישראליתושבבתרדאכן,זר.

עםישראל.שלההגנהלצבאומתגייסמסיםמשלםחרברתיר,אתהממלאכאזרח

קיבוץכלשלרחשיברתרערכולביסוסבי,צייבתרדלתדרם,גםהואמסרגלזה

שלוחת·שהיאהצידנית,בתנועההפעילההשתתפותועל-ידיבתפרצרת,יהודי

הכרהמתוךרזהוהלאומית.האנושיתההתקדמותבדדךהיהודיהעםשלהחלוץ

להתקדםהמדינהגםתוכללאהיהודיהעםשלזרהתקדמותובליכיכדררה,
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על'רקנבניתישראלמדינתכיהגורסת,הדעהמאותהלהסתלקישולהתפתח.

חרמר-הבניךמהרריםונרדפיםגלוים·יהודיםרוקהיהודי,העםשלקטסטרופות

שהביתהפשוט,החישובמחמתרקלאפסולה,היאזרדעההשלישי"·ל"בית

ערד·עליהםלהישעןכדיומבוססים,אמידיםיהודייםלקיבוציםזקוקהשלישי

קטסטרופות,,המלאהכזאתשבאררירת-ערסלזהמשרםאלארבות,שניםנמשך

טעמים·בגלליהודית,מדינהלגדוליכולהאינהיהודים,עלורדיפותגירושים

 .למדיגלויים

ה

רגםאחזרתםרוגשהלאומיתהכרתםהגברתבעולם,היהודיםאירגזן

נייחררהציונית.התנועהבשבילמארדמכרבדיםתפקידיםהםלעליה,חינוכם

והרציונליתההולמתבצררהישראללמדינתהיהודיםעלייתאתלארגןעליהמוטל

רהתישברתעליהלארגןמוכשרתאינההיוםבתנאיהשהמדינהמרדים,הכלבירתו.

ומסרגליםהרוציםיהודיםמחוץ-לארץלהעבירהאלה.המושגיםשלהרחבבמרבן

הזמךעדוההכשרההציודהדירו,תנאיאתלהםלוהבטיחהקרקעעללהיאחז

אשראישלנוחים(בתנאיםממנהולהתפרנסהאדמהתנובתאתלקצרושירכלו

אחדזהר-עצמם),המתיישביםאמצעישלרציונליתובהפעלהאדרךלזמן

הציונית.ההסתדרותשלהידיעה,בה"אי,ןקפתהארהגדולים,התפקידים

כזהבאופןלהוציאםמנתעלהקרקע,עליהודיםיישובפירושה-"ציונות"

בטחונתאתמחזקזהיישובשנימצדותגרנות.תיורךשלהפרנסותמןדירת.ויותר

אינהחירםשלבתנאיההמדינההחוץ.מןבמיצוביםראי-תלותההמדינהשל

זלחיזז:קהקייםלהחזקתבתרניםמאמציהכלשכןזה,תפקידלידילהגיעמספיקה

דהביטחזן.ההתגזננרתאמצעי

היום,נהרגהשהיאכפיהצידנית,ההסתדרותשלההתישיבותשיטתזאזלם

צררך-אזלישהיתהועיונית,אזקיבוצית,התיישבותמיסודה.להשתנותצריכה

-אז,שלהמדיניתוהמציאותוהשכניםהשלטוןבתנאיהראשזנים,בימיםשעה

פרטית.חקלאיתהתיישבותשלזאפשרזתצררךישכאשרהיזם,במקדמהאינהשרב

הצידניתההסתדרותשלהוהתיישבותיתהקרקעיתהפינאנסית,המדיניות

לשאלתאחרתגישהגםתהיהממילאדאזיסודית,לרביזיהלבזק-בית,זקוקה

פרטיים,מתיישביםכאשרהראשונית,ההתנחלותלתקופתלחזורעלינוהעליה.

לבעליזמןכעברוזהירבקרקענאחזרבהלואוה,שניתנוזצירדכספיםבעזרת

המדעייםההישגיםואחרישרכשנוהרביםהנסירנרתאחרימבוססים.משקים

להתבססהפרטיהמשקירכל-האחרונותהשניםבשבעיםשהזשגזוהטכניים

מוסדרתאםיותר,מועטיםדבסכזמיםהקיבוציהמשקאמשריותרקצרזמןבמשך

זראציזנאליזת.זריזותביתריופעלווההדרכההציודהשיכון.האשראי,
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הקיימת.רהקדןהממשלהביןבקרקעותכביכרל,זממנו,המיקחעניךארתר

לכלכלירקהעשויהעצמם,הבעליםארתםשללכיסמכיסהכסףהרקתארתהרכל

לרשרתלהעמידצריכההממשלהלהיפסק.שעתההגיעה-רפקידים,משדדים

בעדלשלםצריכיםהמתישיבים 1קרקעותשלגדולהרזרבההציוניתההסתדרות

מטעמהחקלאירהבנקאדרך,לזמןיבשיערריםחכירהארקניהדמיהקרקע

להירתצריךהמתיישבהנחרץ.האשראיאתלאפשרצדיךהציוניתההסתדררת

בהלרראה,.מקבלהוארחלקכמזרמןלדישממנרשחלקמראש,נקרבשבסכרםנטרח

אדמתו.מינרלהמתפרנסלאיכרמסריים,זמןבמשך ,ליהפךהראבעברדתרירכל

שאי·שם,מןפשט,עניךדלהירתלהרסיףצריךאיברההתיישבותעניךכל

ובסכר;םמסרייםבמקרםמסריים,שיהודיאלאאיזה-שהם,באמצעיםמישהומיישבים

כדי·הנחרצות,וההדרכההתמיכהאתהצידניתההסתדררתמאתלקבליבדלמסירים

בה.רלהתקייםישראלבמדינתלהיקלט

אל:התפקידיםאידבהן,מררכזיםשתושביהןמברססרת,במדינותכימרבן,

בתנאי:םדארלםממשלתיים.משרדיםבידיאלאמחרץ·לארץ,סרכנרירתבידיבתרנים

לשם:והממשלה,המדינה,לגברלרתמחוץנמצאהגדולבררנוהעםכאשרשלנר,

ערלים.הבאתהרי-החוץ,מןמתמדתלעזרהזקוקההשוטפים,צרכיהמילוי

הפועלתגדולה,לארמיתיהודיתלהסתדררתרקעניוהיארהתיישברתם,קליטתם

בתפרצרת.רגםבארץגם

התנרעהתפקידיביןבירתך,המברברביאםהתפקידים,אחדרקוזהר

שזברתבאוצרתלישראלהמדיניתהעזרהשלהתפקידגםהואחשרבאדהצידנית.

רהלא·היהודיתבדעת-הקהלבעתרנרת,בחברה,להאזהרתאווירהיצירתעל·ידי

עקבמדינתכן,עלרנישנרתהרלכרתלהתקפרתלחברתשישמשרםודךוקא 1יהודית

אשרבאלה,ישיחדלו.לאשלעולםשזנים,רמקטרגיםשרטביםשלמאמציהם

אתלהםידביקושלאבדיביהודים,ישירבאופןמלפגוענרתעיםכשהםבעקיפין,

מושגסיוגתרךישראל,בלפיהקיטררגאתלעצמםמתירים"אנטישמ'ים",התראו

ישראלמדינתשלשצעדיההעובדה,מןלהתעלםאידבבללו.היהודיהעםמןזה

רגםאחדות,מדינותשלה"יבלרת"עללדרוךהםאףעלוליםהבינלאומיתבזירה

למדינה,למררת·דרחפעםתהיהלאאיזר·שהיאישראליתשהצבעההדברייתכןלא

המרירותבביטולארמתאימהבהסברהצררךישדאזיהודי.קיבוץמורכזשבה

ישראל,מדינתנציגיעל-ידימנרצעלהיותיכולשאיברתפקידמדעת-הקהל,

המשפיעים.והגרומיםהאישיםאתיותרהיודעיםבמקרם,אנשיםע"ידררקאאםכי

למעזלפעולהנרחבשטחהצידניתההסתדרותלפנימשתרעבןוכמר

מדינתשלהרשמיתהשפה-העברית,השפההקנייתהעברית.והתרבותהחינוך
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שימת-לברתקדשתתיתרדית,תאומתשליותרוברחביםגדוליםלחוגים-ישראל,
ישלתם.ערוךשאיןתפקידיםתם-הלאומיתהתרבותלגידוליותרמרוכזת
-ובאמנות,בספורתהעבריתהיצירהעידודכמו-התרבות,מקצוענילהדגיש

וההתרמההאירגוןצרכיהזמן.כלהציוניתבהסתדרותהצורךדימטופחה•הלא
הצידהנדחקכךומשוםהתנועה,שלהרוחנייםהצרכיםאתבצלהעמידוהכספית
בעיקרהמשפיעיםהגודמיםהיושאלתאף-על-פיהעברי,והמרדההעתונאיהסופר,

העבריתהפובליציסטיקהבלעדיהדור.שלוהלאומיתהרוחניתהזמרתעיצובעל
צירןושיבתחיבתשלהרעיונותהירלאהתחיה,דרחהחדווההיפה,רהספדרת

ביחסשעברה.המאהבסוףהיהודיתהגרלתשלהטרשיםבמציאותשורשמכים
אידגןוחסידישלוקשיחותהתנכרותהאחרוןבזמןהשתררההאלהלערכים

רהמשררר.הסרפדשלהניירגלירןאתדחקהבירדרקדאטיהניירומשרדים.

שהיאבזהאפאואינהתצירניתהתנועהופירןשלהעיקריתהסיבה
הקמתהעםאדרבה,המדינה.הקמתעםאחרים,שחושביםכפימיותרת,נעשתה

אתיפהתופסיםאםתפקידיה,וגדלוהציונותשלאפשרויותיהנתרנוזרשל
האחרונות,בשניםמגדולתהידדההיאכיספק,איןואולםרתערדרתיה.תרכנה
ההתעניינרתוקררירזהמדינה,לשידותעברושלההמובהקיםגיםרהמנהיהואיל
הכנסתהממשלה,לעבדהרפנריאשיה,ואלכינוסיהאלאליה,מקודםמבררניםשהיר

כאילוהציונית,התנועהבתרךפעיליםשבשאוראלהבישראל.המפלגותומנהיגי
עדייןאםמפקפקים,התחילועצמםרחםהזאת,הסחת-הארדבשלקרמתםנתנמכה
היחרדי.לעםהיסטוריצררךבבחינתערדנרהציוניתההסתדרותשלזהמעמד

חבריהםבהםזרוקיםשהתחילוהבליסטראותאלהלפיקפרקיםעזורבמעטלא
עלבפומבילדברגםהתחילומהםאחדיםאשרהציונית,ההסתדרותבתרךלפנים
 .זורנותצישלחיסולהנחיצות

שלורחםבהתרופפותאפואנערץהתנועהלהתרופפותהעיקריהגרום
שלירתהחוקעללשמרוידםברפיוןובמיוחדדרכה,ומכוונימנהיגיה

שלה·בשיטתיותחראהציונותשלברחההרצל.בידישהרקמההזאתההסתדרות
הציוניתההסתדרותרדדכי·אירגרנה.תקנותיהעלקפדניתבשמירהובחוקיותה,

ה,יפכ-יעצמאעלולאהעםתרתנדבהעלמיוסדיםוהשפעתהשברחה
על-ידיההמונים,שלוהאימוןהכבודיחסאתלרכושחייבתושלטון,מדינהכמר
ומוסדותיהלמדינהביחסראםותקנותיה.חרקיהכלפימגלהשהיאהכבודיחס

הדי-החרק,מןכלשהיסטיהשלמקרהבכללהתרעםלעםאפשרותישעדיין
ומשרםבתכיפות.זאתלעשרתהציוניםלהמוניניתנתאינההציוניתלתנועהביחס
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לכסוףוהופכתמצטברתהריהימפלט,לחמוצאתאינההתרעומתכשארכן

גמורה.

כיגרםראתהמחייבלתקנוןבניגודלשנה,משנההקונגרסמרעדחדיית

זהזילזרלהביטלויחסהפועל,והרעדההנהלהכיןממושךניתוק ;קבועבמועד

שביןהיחסיםנשטח(כמרהקונגרסלהחלטותהאדישותאוהציונית,לדעת-הקהל

המנגנוןחותכתכיקרותמפניהמרודאולישראל),וקרן-הקיימתקון·היסדר

-שיגרהשלהסתיידותאותהזבלההסתדרות,כמיבנהמרחיקות-לכתריפורמותאד

הציונית.התנועהוהשפעתהדמותהאתהממעטיםדבריםהם

ופעולתה.יעוהדז Jקירמרבעיקרוןכפיוחמשדםהאלההדבריםבכלאיןאבל

לאאופןנשוםאכלההיסטורית,נדונהחדשהלתחנת·מיפבההגיעההציוניות

סופית.לתחנה

סילנרחללאבאד"רעם
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 ?במשפחהשלום-ביתהאם

וצרךדקלאמדגישההממשלהראשע"ימילדאיוררינגד"דהרבהזמנת

אלאבראשה,והעומדיםבאמריקההכללייםהציוניםהסתדרותעםלהתפייס

ארתהעםלומד,וצרבינחרץ-לארץ.הציוניתהתנועהאלכללבדדךהתקרבות

בתפוצות.ציונייםארגוניםלהתקייםוצריכיםשקיימיםהאומדת,האידיארלרגיה

אמת-מידהכמרבן,יש,מדינהעניניעלכשמדברים-בעדך,קצרזמן·לפני

ציוניםכלפיקשרתבפליטות-פהמצטייןשלנרהממשלהראשהיה-לזמן,אחרת

מחוץ·הציוניכימוצא,חראהשקפתו.אתשינההנראה,כפיכעת,רארלםבגולה.

אדםהאואופןבכלחשוב.נכסהריהולישראל,עדייןעלהלאאםאפילולארץ,

בכנודר.להיזהרשכדאירחשרב,יקד

" 
הציונישלבאישיותולזזללהחלוהישראליתהממשלהשבחרגיזמן,היה

כיההגה,לידהעומדיםלאלההיהנדמההמדינהתקומתאחדיאופן,בבלבגולה.

לכלכציונ•הואבתפוצותכולוהיהודיהעםדמעתהונשלמו,תמרהציונייםתפקידי

למעזקרבנותלהקריבמרנןהוא 1המברברובקיומהבישראלורצההוא :דבר

לטובההציונייםאתיפלואיפרא,זה,מהעלשלה.האינטרסיםאתולשרתהמדינה

 l'לציוניותהתנגדוואףמעולם,ציונייםהיושלאאחדים,יהודיםמאשד"רתד

ומסירותאהדהלא-ציונייםדווקאהוכיחוהמדינה,הכרזתלמןהשנים,.במשך

זהאשדאלה,חדשיםידידיםשדווקאמחייבת,והפסיכולוגיהישראל,למדינת

אלהכיהישנים,הידידיםמאשדיותרמדרנהלשימת-לבוארייםבאר,מקורב

אפילוייעלבולארחםומסורים,וידידיםנאמניםהםמוחזקיםכבדהאחרונים

מושבעיםכבדהםבדידה.להםשאיןהואילבירתו,כיבודמנהגבהםינהגולאאם

החדשיםאלהזאת,לערמתהנלהבים.וחסידיהישראלמדינתכתומכיזערמדים

בתוכנו,גריםכמר.הםשכןמירחהלטיפולזכאיםאלינו,בתקרנואתמולזהשאך

אצלנו.ונעימהברחהישיבתםשתהיהמאד-מאדלהקפידרעלינו
;.,~ 

שבעולם,בנוהג :אחדנימוקערדלסף-ההכרה,מתחתחברי,היהואזלי'

לשכוחלרברחעצמן,אחריותעלעסקלנהלומתחילחרתנושולחןמעלשירדדמי

חרתנושולחןעלשאכלהמזונותהקודם.נותן-לחמרשלהחסדיםאתולהשכיח

חיעצמן,אתמפרנסחראכעתלמאום.בעיניונחשביםאינםדנות,שניםבמשך

עלראי·תלרתרעצמאותואתמבליטהרדיהראחדים,בחסדיולאחרא,בזכותווקיים

אישי-המדינהאצלמתבלטהיהכזהיחסמעידבעבד.למפדנסרהתנכרותידי

עשרותבמשךועמלושטרחואלההעולמית,הציוניתההסתדרותאישילגבישלנר
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w ,הצידניות,ורבדישהידאלה ;בדדך""המדינהאתולכלכללפרנסכדינים

מבליומתמדת,מסודהמדיניתעבודההעובדיםשלח,הקוברתלמעןהעמלים

נברחהמאמיניםאלה,"זרן-קישוטים"עלמלעיגיםשהידוהלעג,הלעזמפני·להירתע

עםבשבילמדינהאלהאכזרייםנימיםלהשיגערדאפשרכיזהסברדים,שיננזע

ההדצלאי,החזרןמימושאחדישנתייםאר·שנהבבת-אחת,כמעט\מחרסו-בית.

הכל,אתלמענםהשיגוידםזערצםכרחםכיישראל,במדינתהאישיםכל.הכיור

נדדך","המדינהבשבילהדרךאתרסללרכבשראשדמנחרץ.הוותיקיםהחבריםזכל 1

החדשה.בדידהמקרםלהםשאיןמיושנים,רהיטיםבחינתהם

מעלהחדשבדך !:lהירדבאמתאילוכך,כלותמרהמשזנההזבדהיהלא

הזבדרארלםהקודם.מפרנסועזרתבלילבדן,עסקיםמנהלוהיהחמיושולחן

במידהערדאזליחירם,לחזתנרמאדרזקרקזקוקהזההעצמאיהאבדן ;כךאיבר

ותרדהנתונן,ההרצאותכישזלחנר.עלסמרךנהירתולכן,קזזםמאשדירתדרבה

וגדלים.הדלביםצרכיהגידולהכדיותרןגדלה,הצעידההמשפחהשנתונו.לאל

לפעם.מפעםולהבראהלריפוירגםללבושלמזרן,לתרדה,הזקוקיםילדיםהרי

"העצמאים"והעסקיםזבדק-בית.ושיפודתיקוןדרושתהיאגםהחדשה.והדירה

והביטחוןהתקיפותלמורתסרף-כל-סןף,כימוצלחים.תמידלאהאברךשל

ממרבדת.בעניניזה,מירחםאבדךבסירן,בעלאיננוהיתרה,והפיקחותiזעצמי

בניתזאשרהאיש,אלהמחזתן,אללכל,קררםאץ-רץ,הריהו-מסתבך,ן;כשהזא

אשראיאזגמילות-חסהמבקשוחראהשנים.כלארכלהיהשזלחנזרעלדדהיה

חרא·זהחרתןזרקנאכלה.שבכדלנדרניא,תוספתארהענקה,סתםאזארזך,·לזמן

צאצאיוולילדיה,לבתריתכחשחראהאםבטענות.לבראאפשרשאליוהיחידיהזא

-ןערשהשחראבעסקיםהמסתבךזה,חורץאבדי:ןשל

" 
פשוטחראכאןמניאיםשאברשהמשלפיעלואףאצלנו.הזבדהואכך

אמנםפרטיו.בכללנמשלזאתבכלמתאיםהריהוועממי,המרביכמעטמא,ד

מדינת-מאדונעלהנאצלבעצםאלאבשד·ןןם,באבדךלאחראכאןהמדובר

אלאאמהפרוזאייםמושגיםזנדזניא,זשזלחןחרתןכאןאידהשניהצדומןישראל.

זהראבלרעדהוהמפעלים,רהמגביזתזהקדנזתהצידניתזההסתדדרתישראלעם

מצטברשהיהה"דרגז",כךומשרםשלנר.המציאותשלממשיתוגזםזאתבכל

הציוניםכלפי-הממשלה,ראששלבלבוובעיקר-הממשלה,אישישלבלבם

רכלמציאותי.טעםלואידמעיקרן.מרפדךחראאתמול,שלבעלי-החסדבגזלה,

אלהכלבתפוצות,למצואמקרהבן-גוריוןשמדהיוםשלהחדשיםהטובות""בעלי

לישראלמסבירותפניםהיוםהמראיםה"אנטי·ציזניים",ארה"בלתי·צירניים",

יזםהעלוליםהמשפחה,מןלאזדים,אנשיםזבן,שלבסופרהם,-ולאזרחיה,
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דלתותיהםעללהתדפקימשיכוואזרחיהזרישראלאםחוסר-סבלנות,להוכיחאחד
ופעמיים.פעם

" 
לא-צירניים" 11שיגדלוכך,לשםואפילובעולם,לציונייםמקוםעודישאכן,

אותםלנוקמיםהיומאידהציוניים,אלמלאישראל.אוהדיאנטי-ציוניים" 11ו
כדיהתדמות,מיניובכלבמגביותעכשיוהעוסקיםאהודים,-ציוניים"יתלב 11

שלהםהשוניאתלהבליטכדיהישראלית.המדינהשלמצבהאתולבססלשפד
שאינםפיעלאףלישראל,ותורמיםאלהטוביםיהודיםבאיםהציוניים,לעומת

והעבודהשהיא,ארץבאיזוהציוניתההסתדרותאחדיוםנעלמתהיתהאילוציוניים.
מתחיליםהללוהיוהדילבדם,לא-ציונייםידיעלדקנעשיתהיתהישראללמען

במקומםאחדיםאיןשכןדבר,לכלכציונייםאחדיםובעיניעצמםבעינילהיראות
העבודהמןלהסתלקממהריםהיושהםבטוחני,ואזציונית.עבודהשיעשו

הציונייםשהם-הםהחשדמןעצמםאתלטהרכדיישראל,למעןוהפעילות
למעןהפעיליםאלה,\/'הלא-ציוניים"קירםלשםאיפוא,ובכן,זו.בארץהיחידים
פעילה,חזקה,ציוניתהסתדרותוארץאוץבכלשתתקייםהואההכרחמןישראל,
באופןקיימתכזוהסתדרותבהיותדקהפה.במלואציוניותעליום-יוםהמדברת

לאאישהקיטור.במלואישראללמעןלעבודה"לא-ציוגיים"יוכלוביותר,החיוני
לארצם.מאדבאמניםאזרחיםעצמםאתידאועצמםוהםציוניים,שהםבהםיחשוד

יחסמחמתעשוים,שהםאלאושלום,חסציוניות,שלפגםללאכשדים,אזרחים'
התיכון.במזרחשקמההחדשה.המזיגהלמעןאישית,חיבהומחמתטהורהומאגי

האנושותולמשפחתהזהבאזורהיושביםלעמיםדווחהלהמציאמסוגלתוהיא
-עולם. i:ועתידוהיהודיהעםעלשוביניסטיותלהשקפותשנוגעמהואולםכולה.
לפנותוישציוניים.קיימיםאלהדבריםלגבילכך.שיינותכללהםאיןהדי

שלהם.הכתוב.תלפיאליהם

" 
שלהחזקובקיוםהעולמית,הציוניתההסתדרותבקיוםהכרחישכן,
שלופעילותםקיומםעללהקלכדידקולאשל.ה.המנהיגיםהאישיםובהשפעת

כיישראל.מדינתשלותפקידי.הדרכהאתלהקלכדיאםכי-'"לא-ציוניים~'.
אתייעודה,אתזן,שלמצוקתהאתלהביןמסוגליםהציונייםדקסוף-כל-סוף

להימצאיכוליםידידים,להימצאיכולים"למשפחה".השייכיםהםאלהכיבעיותיה.
בני-משפחה,להמציאאי-אפשראך-ולב,דגשבעליטובים,אוהדים,אנשים
מסויימת,למשפחהבןשיהיהמי-שהואאתלשכנעואי-אפשרממש.קרובים
למרותהציונית,המיז.z.פחההבית.מאנשיאחדכמרובששונה,ביגונהשידגיש

אשדוהצעיריםהזקניםביןiיהתדוצצותלמרות ;הפנימייםוהקטטותהקינטודים
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מהאחת.מטרהרגםאחתמסרותלהשישהיא,פחהשמ.הרי-בתרנה,

זר,למשפחהכללשייכיםשאינםעצמם.עלהמכ·ריזיםרארהדים,ידידיםכןשאין

וצדייםהםאמנם,לה.לעזרוכדידחקה,בשעתלהרלעמרדלבראמרבניםהםאלא

לאהםאבלהזאת.הנכרנרתבעדרלהרקרהלתרדהוארייםרחםומכרבדים,רהגרנים

אתלהזניחיכרליםהםמסרייםבזמןוחרקה.כברת-ארץבני-המשפחהעםילכד

העזרהבתפקידיירתררמתמידיםחורציםרגםירתררמעשייםמרכשריםעצמם

אבלרלחזירן.להזיהגטיהניזרע.להם,שישעצמם.המשפחהבנימאשרוהתמיכה,

הםהריהציוני,למחנהשייכיםהםשאיןומדגישים,רחרזריםמדגישים,כשהם

 0משפחה 11הרביןבינםחייץכאילומעמידים
• 

• 
ממשלתשלארוחהבתרדבאמריקה,הצידניתההסתדרותנשיאשלבואר

עליהאשרהגדרלה,הציוניתהמשפחהבתרךשלרם·ביתכעיןלסמלמסרגלישראל,

להחזקתהאחריותהיוםמוטלתרעליהבנין,שלהתפקידיםבעברעמרסיםהיו

נתכונןרגםנתבונןמשפחתיים", 11ההקשריםמנקדותזו,מנקודת-השקפהאםהבגין.

-שלנו,המצומצםובעולםהגורלבעולם-בעולם,ומתרקמיםההולכיםלמעשים

והכיתתיות,המפלגתיותהתררותלכלמעלכיולהסכם.להבנההתקררתכלמצרירת

מרושתהדם,קרלרמתררנןערלהשהוקפאו,רהשיגררתהדרקטרינרתלכלמעל

המשפחה.של.העתיקהגזעבתרךרמפכההקולחתהאבות,

ה"סטאטוס"עלקצת

מסריםסטטרס" 11מתןשלהקונסטיטוציוניהבידודעצםלתוךלהיכנסקשה

ומנסחיחרקאנשיישברזרמדרכהעלישראל.במדינתהציוניתלהסתדרות

מעררוהערלמיתהצידניתההסתדדרתשללמעמדהמסביבהזההריכרחכלנוסחאות.

בעלום.הליכותינררעלחיינראזרחעלבמקצתנוגיםהדהודים

• 
מןשרידבגדדדקהצידניתההסתדררתכבדחיתהאילרכיכלל,ספקאין

הסתודדתעצמה,רהיאעתיקות,ואוסףמרזיארןבשבילהנשארשרידהישן,הערלם

הידוהתפארתהכברדכלהדי-רמברטלת,ובטלהומחרסלתמפרוקתחיתהכבדזן,

גורלהראהמת,כברדושבכי","יקראכיאצלנר,חראגדולכלללזכרה.מרקדשים

בחייראשדרבינו.ממשהגדוללנרמיחי.לאדםשברתכיםוהגדרלהמהיקרירתר

והעידובאומותראחדיראולםתתנשא?"מדרע 11רבירהרהבדרגזיהודיםארתרשאלד
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בחיהיםפנים".אלפניםה'ידעואשרכמשה,בישראלערדנביאקם"לא :עליו
שבעיםוהםכלפיהם,טובהכפייתשישהכרהרקהיאישראלגדוליכלשלנחלתם

וז'בוטינסקיסרקולרבונורדרי,הרצלהיוםבתוכנונמצאוואילוורוגז.תמרורים

לבטלנים-כמרןאליהםהיחסהיהמה-ועדשיההציונותמגדוליאחריםורבים

יודעיםאנווהלאותיק"."ציונילתוארזוכיםהיוהיותרלכלוחדלי-אישים.
עםכשעתרשהסתובבזה-ותיקציונישלנו.במציאותזהתוארשלפירושומה

יושבוהיההקולוניאל-בנק,שלמניותועםהקרן-הקיימת,בוליועםשקלים,

וקנאיםמתנגדיםעםרנלחםומתלהבונואםאסיפות,לעריכתוטורחבישיבות
ומההציונות.עלאיסורשגזרהנכרי,השילטוןמאימתומסתתרהיחרדי,ברחוב

בעינינראה,הואשלנוןהציבורבתרןזהמטיפוסציונישלדמותוומהתארו

המחשבהכיממנו.מפלטשאידטורדכזברבהיום,שלוהפקחיםהזריזיםהעסקנים

שיכון,ברדאילבקשהזההטרדןבאהנה :היאהרילמראהרהמתעוררתהראשונה
לפרנסה".כל-שהואעיסרקאר

אי-מתיהאיששתרםהתרומהמכלגמורההסחת-דעתכפיית-טובה,כי

הריהי-בכלל,העולםובתוךהיהודיהעםבתוךהציוניתהאידיאהנצחוןלמעז
מהלןשהאישזמןכלונמשכתהולכתזווכפיית-טובהבתוכנו.מושרשת.מסורת

בדרןיחלוןהלוךכןואחריהמיטהאלרגליואתהאישיאסוףכאשררגליו.על

יקשרואז ;הסופדיםבשוקיסובואזאר-עולמים,למנוחתיסתלקהארץ,כל

שלזהמנהגנהוגהציוניתהחסתדררתבארחהוהריבשבחו.ויספרועטרותלד
ולוותיקיה.חתנרעחלזקניהתכחשות

" 
-הממשלה,בראשהעומדהאישבעיקראו-ישראל,ממשלתחברינכון,

אחדכלהיא.ףארחצירניותהצידניתההסתדרותאנשיהיורמהמישכחוכאילו
בוצרהפחדת,לכלהזח.החיילאתעשהידיועוצםכוחי :חושבכאילומהם
טיפחהעוררה,הזאתהתבועהרקוהלאחציונית.לתנועההיחסלנוכחכזהרושם

אשרמדיבהשלהאפשרותעצםאתיהודית,מדינהשלהרעיוןעצםאתוגיבשה
הזח,הכבידאתנדבן,גביעלנדבןשהקימההיא:-חיאהלאבה.ישלטויהודים

והלאהעצמאית.ישראלדגלאתלהניףהשעה,בבואכבר,היהאפשרעליואשר
הסיבוביםאכותםהיולפעם,מפעםבגולה,ובתכנסוחזוראשרהציוניים,הקונגרסים

סיבוב,עודיריחו.לחומתמסביבנוןבןיהושעבימיישראלצבאותעשראשר

רהתבוללות,התנכרותשליהודית,אדישותשלזראטרמהוחרמהמעגל'ועוד
כלהאםהדבר.ונפלבאאמנםוכןהאמונה,חיתהכןהיא.אףרתיפולתתמוטט

-ןהמדינהבראשהיוםהעומדיםאלה,שלמלבותיהםהזחהמעשהנשכחמהרהכן
שלבוחרעללמציאותןוחיתהקמהכאשרהצעירה,המדינהבטחהמיועל
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-ןהמדינהקוםעםתיכףהגלויות,קיבוץעלבהכריזוגרוירןנן·מרנשעןמי

 ?זומשימהלמלאכדיקרבנות,להקריבשכם,להטותלעזרך,אזנכרןהיהמי

נבלהזאתהתורהחניכישלהזההגדולהמחנהכלנאמנים,ציונייםלאאםמי

למראהונפעמיםורג•זו.יםח•רמימיהם,ציונייםהיושלאאנשיםהעולם.רחבי

כד.הגוריות,,ץר i:קיערךאתהבינולאהםאךהמדינה.תקומתשלהזההפלא
כינן·גרריון,מרסברונירםואולםבעולם.יהודיתגלותשישהאמינן,לאכןעל

לזיכרון.נאהאנדרטהלהולהציבהציוניתהתנועהאתלארכיוןלהעביראפשר

וצדייםאנטי-ציוניים,אפילולא-ציוניים,גם :בהיסטוריהחדשדףנפתחמהיזם

החדשות""הפניםכיאלה.כלפינימוסיםעליותרלהקפידישראדרנה,הם,

מכנר.רהידרעיםהמרבדיםהפניםמאשרליהודיםיותרקוסמים

" 
זרהסתדררתגםכיהיא.מנהגהנעזהצידניתלהסתדרותהגמרלזהרהנה

מקורבזהאךאשרחדשיםאישיםאחריברדיפההאחרוןנזמןשטרפהחיתה

יצירותיהםאשרהעברים,והעיתונאיםהסרפדיםהלבמןנשכחומהרכןכלהגיעי·

שפת"חובבישלהישןהמטעןכלעםיחדציון.חזוןלקראתהלבנותאתהכשירו

כינהם,לחשודהיה~~פשראשראלה,כלהצדההוסחו-ציון",ן"חונניעבר"

היוםאידהנרעדנפישכמם.עלרו.נץציוניתפעילותשנותעשרותשלמטען

המרוצהנתרךותיק"."ציוניגםרמה"ציוני'/השםמאשריותרעוקץלגלוג

פנאי,היהלאהמחודשתישראלשלההצגהבאזלםהראשונותהשררותאלהסוערת

זה.אזלםשלבביברנעצםהראשוניםשלזכרתםעללחשובכמרנן,

אלהניןן"ננים", nאנןת nניןקשךאיןןןךןת,שלהמשךאיןאצלנוכי

ראשוניםעצמ'םבעיניהםהבניםלא.בכנין.שממשיכיםואלההיסודאתשהניחר

"אברתהיוםלנרישהרירבנים","אברתמלחמרת,אצלנוהיופעםראםלראשונים.

לחלומותיהםלהם,ולועגהבזחדשרדודאברת, :כלומרקמוצה),(הנ"יתובזים"

יהירכאהלגדוליםמרחקיםאשראחרת,ארמהערדאידיח.דגםולפעולותיהם

זר.בארץ-אברתשלנרהאומהאצלכמררבנים,הרריםביןמשתרעים

אתאכןרמלפפתההולכתהגדולה[בדידותנערצההזאתהתופעהסיבתאזלי

קברצי 11רקבוצרת" 11רהקיברצים" 11הבאוץדווקא :הדברמשרנהואח.דאחדכל

בתרךאפילושלן.הגדולהבבדידותזירתויותרומכירהיחידהולך-הגלריות",

הועמדה-ביותך,המצומצםהחוגבתרךהמפלגה,בתרךבירתך,הקרובההסביבה

לחבור.אדםבידבלתי-נראיתמחיצהכאילו

" 
פעםהיההצירניהמחנהמשפחתית.חיתההאמיתיתהציוניותואילו

אשדהעםבתרךעמו.בתרךעצמואתמרגישהיהציוניכלאחת.משפחהנעיד
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אתמבניהאחדלכלנתנהאשרמופלאהמשפחהנוצרההגויים.ביןישכוןלבדד
האדםשלסטאטרסאותראחרים.ורבבותאלפיםעםהנפשיתהקירבההרגשת
ינוסחהציוניתבועהתהשלהסטאטרסמחדש.להקיםכדאיהיההציוני
שלהקולמוסעליועבוראחרימראהויהיהמ.ה;~רגע. , a:חסנ•זהואידוינותח,

שנים,כמהמלפניביציוההיהודישלהבלתי-כתובהסטאטוסאבלדין.ידרגוי
איגרותררחימרבדחילרמריץרחיהמצרה,שלשמחהמתוךשקליt;נמוכרשהיה

רועאחהראכיהכרה,מתרדרקדן-חיסרההקרן-הקיימתמטעםהמורשיםאל
היהכדאיהזההסטאטרסאת-בתבל,הצירנייםהפעיליםהמרבילכלרקררב

שרב.להנחילנו

והמדינההרצלמשה,

בארץ,הכללייםהציוניםרעםאמריקהציוניעםחשבוןעשההממשלהראש
תורתלפיחי"אינני :אמרחראהרצל.שלהציונותעםגם-מאדמרזוובאופן
שניםהיואמנם,משה".תרותלימספיקהתורתו.לפיאיבהשליוהציוניותהרצל
הרצלשלותמונתוהרצל.בתורתרקדוגליםוחבריובן-גוריוןמרהידשבהןרבות

הממשלהראשכאשראבל ;המדינהשלהרשמייםהאולמותבכלנירםגםמתנוססת
נדמההמסורת.ע"ישקודשמהבכלמבחיןאינוהתגוששות.שללמצב-רוחמגיע

ההעזה.לכלקררםנחרצההתקפה.לקראתכשהולכיםהגדולה,התנופהבעצםכילן,
לבבותלהלהיבזעתר.לפימסוגלת,הרצללערמתמשהשלהזאתההקבלהרדוקא

שלבארטרריטהיכירלאאשרהיחרדיחראמיכילא-ציוניים.ויהודיםיהודים.
להדגישאיזו-שהיאבארץאיזה-שחראליהודילונוחשלאאימתכלוביברןמשה
אתלהשכיחאפשראםבן-עמרם.משהאלברוחהריהו-לצירן.אהבתואת

זאתכלועםציונים,שלהמרובההעשייהוכלבשמו.הקשורההתנועהוכלהרצל
מפלטהםותורתומשההרי-ויהודיה.ארץ-ישראלשלחובבבתורלהופיע

והוא-הואזר,לארץישראלעםאתהובילאשרהאישחראמשההלאכימא.דיפה
לנחלה.להםתיפולאשרהארץחלדםאתבמדברההרלכיםהחמדניםע.לבעורראשר

המתנגדיםשלהסיסמאפעםזרחיתה-הרצלתורת.מולמשהתורת
האסכולרתמכלרהאדרקיםהחרדיםשלסיסמתםזאתחיתהמקודםלצירנירת.
הפשטותבדרךלצירןשיבהשלשיטהלהקיםהארמרכלהיהודים.שנוחרבהדתיות

המשיח.בביאתלאמונהלמסורת,לתרדה.מתנגדהריהוהיום-יומית.רהמציארת
המתפקריםאםכיהאדוקים,לאמשהבתורתניתלרזמן-מהכעבורואולם
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אדבגרמניהאד.בפרלין , 11משהדת"בנילעצמםקראוהללודרקא.והמתבוללים
משהמשה".דתבני"גרמניםארמשה"דתבני"פלוניםהיוהםאחרתמדינהגבל
עלהיהודי,הוחרבמןתלישרתםעלחייהם,שלהריקניותעלבטליתומכסההיה

להם.הספיקרזההיו,משהדתבני-ישראל,דיניבכלשלהם·ג,ם-הארצות
ארץ·שלהכבידברעיוןבציוניים,העיקרייםהלוחמיםהיושהםמאליו,רמזכן

לכלהגמורהההתנכרותאתלהםהתירלהם,נטלודתושםשאתזה,משהישראל.
המתנגדיםהידשניהם-המתבוללים,שלרמשההחרדיםשלמשההתחיה.חלומות

משה","תורתבשםמדבריםהיוהראשוניםותלמידיו.הרצלשלהחריפים
חזרןאתכריע hל :אחתחיתההמגמהאבל , 11משהת"ןבשם-והאחרונים
התחיה.חלומותאתללעגלשיםהיהודי,העםשלהתקומה

0 

אתלראותזשכהזההוותיק,הציוניישראל,ממשלתראשהגיעכיצד
הגיעולמרצן,למלחמתוהרצל,שללחזונוהרזותואשר 1ההרצלאיהחלוםפיתררן
יבפלערדציונייםשהיונכןרהרצל'?כלפיכזהלניבהגיעכיצד-אלהלימים
שיבתחלםדאשרזן,בארץרערבדיםומתיישביםרעוליםציןדחובביהידהרצל.

האוהיההלאאךהקונגרסים.במתעלהרצלניצבטרםעדובלבםהיהצידן
ידיאתוחיזקהבודדים,בליברתאמונהונטעהגעגועיםלכלביטוינתןאשרהאיש

רהאר·בדרך.המדינה-הצידניתההסתדרותאתיצראושוהוא-הואהבונים.כל
התקופהבאותההיהודים""מדינתשלהמפורשהשםאתלבטאהעזאשרהוא

שיגעון.אדחלוםעםגבלהזהשהמושג

אנשיםלפעמיםלדקיםשברמסיריםבתסביךאלאזאת,להסביראי-אפשר
משפיעיםכךכלשהיוהגורמים,אותםבכלאי-תלותיתרה,נגררתלהכויחהרוצים

בהירתםמבתי-הרריהםשבורחיםלה Nכישאורח-חיהים.בקביעתומכריעיםעליהם .
בלתי·היאכשהבריחההרריהם.כלפישמתחצפיםכאלהדיש ;לימיםצעירים

שגידלההצידנית,התנועהלערמתקדמתואתלהזקיףורצהבן-גוריוןמראפשרית.
שלהמסדרתמןהתפרקדתכדיעדכברשבגרלהדגישורצההואאותר.וחינכה
הגדולההצידניותשלליערדיהמטיףשהואההטפהכלרעםהישן.החדרמןציוניים
בתנועהופועליםהחייםהאישיםלאותםוגדלהולךבזילזרללהתיחסמתחילהריהו

ציוני·כלפידברי-הביטרל-מכאןרכזת.שניםבמשךרגיליםשהידכפיזר,
לתתחרסר-הרצרןגםמכאןןבגדלהציונייםשלביותרהגורלהקיבוץאמריקה,
בתרנה.לההראוייםוזכותהמקרמהאתהמדינה,אתהולידהאשרזן,לתנועה
התנועהשלולמוסדרתלאישיםהזילזרליחסוגדלשהולךשבמידהמאליוומרבן

נעשיתהמדינהלאט-לאטהמדינה.חשיבותשלההדגשהוגדלההולכתהצידנית.
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לה.אפוטרופוסעצמורואהוהואביותר.והמטופחתאההודהשלו,ילד-שעשועים
הואומנפנים.מנחרץהאויביםמןעליההשומרוהמטפח,המטפליחידי,דואג

מיהפוסק,הוא-הואבבריאותה.לפגועשעלולרמהלהשטובמהוהמחליט,הקובע
כלפיה.רשלנייחסעלשחשודרמי-הואלה,הנאמןהואמיבה,לטפלהראויהוא
הנרגשת,לציוניותהתחליףזהר-המדינהבשלומה.התנקשותעלאפילואר

בידיי·הופקדההיאשכןלה,האחראיוחרא-הואבטלנית.גםשחיתההנסערת,

" 
היהודי.בעםלאמונההלבבותאתהכשירההציוניותשרקהיא,האמת

הגדולה.הציוניותנזכרתבאההעםשלרבכשררנרתירבכוחותיושהאמונההיא,האמת
והיא·לגאולה.השואףהיהודיהעםאתאםניצררת,מפלגתיותמסגרותידעהשלא

המרוששהגויים,ביןוהבזויהדלהעםכיהאמרנה,אתבלבנונטעהאשרהיא
נעורררקראםויזמה.ומרץוכשרובותנוחרתבחובראוצרומזכויותיו,מנכסיו

האגדהיצליח.רגםכךלשםכוחותיוכלאתיפעיללהיגאלהרצוןאתכלבר
עםגאולתעלהשוברתהתרדדתלכלקדמהאשרהיאהציוניותלמציאות.Jרהיה
הדרךאלאלין,יחס-כברדרגםבעם,אמונהגםבתרנהכללהשהיאמכיוןואדם.

בזכותושכפרמיציוניהיהלאבלבבו.נשאאשרהתיקוותואלשלן,ההיסטורית
מחמתכך,משרםרקאברתיר.למורשתהיחרדישלרבאהבתרלצירןיהודיאדםשל

-לצירן.האהבהגחלתאתבלבושומרשם,חראבאשריהודי,שכלהאמרנה,
אםרקהתחייה.לרעיוןבפשרתרעשוהיהודיםההמוניםעלהציונייםהסתערו

ומיושנת,בטלניתדמותמקבלתהציוניתהמסורתכאשר 1הזאתהדרךאתעוזבים
 ;ותשוביהילידי-הארץיהודים,חשבוןעלעזלדבריהפהמןלהפליטאפשר
ראינמשהלהחוברתבערללשאתרוציםשאינםלארצם,כמתנכריםאותםלתאר

בשמחתה.שמחים

רקנראיםמסביבשהיהודיםלכך,גרומתמשחבתורתההתגנדרותאולי
המדבר.דרוכבני

ראשונהלציונותחזרה

אי·חשדישוביסודלרגלשנערכההחגיגהעלקראתיאחדיםימיםלפני
השרידים,שארתםלכך,שזכינואשרינו,הגיטאות.לוחמישלישובבגליל,שם

הגבורהואתביותרהגדולההשראהאתחזרשבעיניהםמאש,המוצליםהאודים

ארתהומכשיריםהגלילאדמתעלערלים-החורבן,בימייהודיםשלהעילאית
הםמאדמעטיםישראל.מדינתשלבחסותההמולדת.שמיתחתחדשים,לחיים
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הספוגההורהאלביותרהמחרידהאתמולמןכזהלמעבדשזכובעולם,היהודים

משולביםשהיוהנאומיםבצירוףהזאת,החגיגהפרשתאתקראתיוכאשדאושר.

ומבט-עיניהם.דמויותיהםאתהמתיישבים,טיפוסיאתעינילנגדשריתיבה,

האחרוניםהכדוריםאתירוהרוסיםבתיםזיזישמאחודיאלהאתלפנידאיתי

המציאלמעןהאדמה,בבטןהביובבצינורותשזחלואלה,את ;הנאצייםבחיילים

ביערות.והסתתרושנימלטראלהאת ;ב"ברנקד"לחבריהםותחמושתאספקה

עלסוגדיםוכלביהםהבולשיםכאשדלסכנת-מורת,רגע-רגע.צפוייםכשהם

פעםשדאינוזהפיעלבמרחנואותםמשרטטיםדקשאנןתמונות,מסביב.מחבואם

המציאותשלצלמשרםרקבהןשישומצייד,סרפדשלזמירנופיעלבסרט,

האיששלבעורקיוהדםאתלהקפיאהמסוגלתהמזעזעת,האיומה,האמיתית,

החיים.שלדית iהאכבממשותנכחה,העומד

• 
הנאספיםקהלאתרוחיבעיניחרזהאניובערדהפרטים,אתקוראאניובערד

הגיטולרחמיבשבילזtנד"הזtפישלהזהמחזה-הפלאיםאתאי-שםהחוגגים

נתקלתירהבה-להמציאו),מסרגלעשירהרליברדיזמירןשדקכזהמאושר(סוף

הייתיאותם.הסרבניםהפלאיםמןמשהרשנטלושיגדא,שלמליםאחדות,במלים

שלכזאתמעשיהתיתכןהאגדהשלבעולםרקכיאגדה,שלספירהבאיזוכאילו

אתהשחיזכבדוהתלייןחיות-טרף,עםיחדסגרובכלובנמצאואשדבני-אדם

באורחהכלוב,מתוךפאתוםנעלמוהםרהבהראשיהם,אתלהתיזכדיקרדומו,

התחילווהםהמאושרים,אחיהםמושבלמקרםהגיעודניםנדודיםואחדיפלא,

כפלגהקוסמת,האגדהלהזורמתהיתהכךהטבע.נאותעלשאנןביתלהםלכנרת

הדליחוהזאת,האגדהלתוךשנזדקרהשיגדתירתהמליםואולםדשא.כדיביןשקוף

מימיו.אלהנזרקיםהעפרדגניהפלגאתיעכרוכאשדארתה,

דגליהתנוססוהחגיגהלמקום"ממעלבלב.דמעטרתמליםדקאלההיו

דמדומםדונןלסיפורומלאכותיותזורתהוכנסהבבת-אחתוהלאום".מדעמה

הניףמיוחד"מעמד"איזההגליל.למורמיהגיטרמכבשןשעלולוחמיםעלזה

אלואנשיםכלחמרמסריםמעמדעלארמעמדלשבהאם-ןדגלואתכאן

יהודיםיהודים,הירתםבגללדקדמםאתהאוייבשףאלאהאםןוורשהבגיטר

שללשיננהבורגנים,למעמדארהפועליםלמעמדהשתייכואםבידלבה

ואידהדים,בידנשחקשהואאומלל,בינונימעמדלאותוארמקצועיים,אינטליגנטים

בג·ליל,מתיישביםביןהשייכותהיארמהעיקר.כלבקיומולהודותרוצהאיש

וצמחיםזרעיםבהלגדלאותה,להפריחהשוממה,האדמהאתלעבודהבאים

במעמדהראהמדוברכילנחש,קשהלא-ןאלמוניארפלונימעמדוביןרנטיערת,

שנתקדשהאדום,הדגלהיה-הלאוםדגלשללצידושהתנוססהדגלוכיהפועלים,
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מוסדרתעלאורםדגלהנפתנגדכלוםלטערןאיןהפועלים.מעמדשלדגלולהיות היסודבחגיגתזהנגדלטעוןמההרבהישאךגנרסיא.ארחגבימיפועליםשל המדינהדגלשללציודזהבמקדהאדוםדגלהגיטאןת.ללוחמיהמיועדישובשל חיתההגיטרביירששלהמלחמהכאילוהחגיגה.לכלומשרנהמיוחדגווןמוסיף החדשהנקרות-הישובוכאילוהיחרדי,העםבתרךהפועליםלמעמדדקצמודה זאתבכלקשורההמדינה,בטחוןולמעןהמדינהלמעןלאומי,מפעלשהיאהזאת, בלבד.אחדמעמדשלותכניותיולמטרותיורק

• 
המדינהתתבססכאשראי-מתי,כילהניח,אפשרחירם,העניניםמהלךלפי בתרנההפועליםמעמדיתבססמסביב,אויביהמכללהיונחוכאשרשלנרהזאת אמנם,בתרבות.במשק,במדיניות,בממשלה, :שלהעמדות-המפתחכלאתויכבוש הציבוריים,הממלכתיים,בחיינוניכרתשליטהזהלמעמדכברלוישהיוםגם דבלתי·מוחלטת-שליטהארתהתהיהבעתידאךתרברתיים. mהכלכליים יהיההמעמדדגלאןהמדינה.דגלשלגורלואזיהיהמהיודע.אינימוגבלת. שלהערליםבמחנותנמצאיםחירם,ואולםהעין.תמצאאשרבכלאזמתנופף כרלר,ישראלעםאותם,מכלכלישראלעםאשריהודים,אלףכחמישיםזרמדינה נרלםמשתייכיםהםכילהוכיח,מבלילארץנכנסווהםושכבותיו.מעמדותיולכל המארבמןונערותנעריםבררוותמולשלשרםכיאבר,ויודעיםהפועלים.למעמד האדמהעלנשפךדמםאשרישראל,מדילובשיחיליים,רגםהזאת,המדינהבדרכי משתייכים.הםמעמדלאיזהשהגדירומבליהרוצחשהבחיןמבליהנגב,בערבות לנר,טומניםאויבינואשרהמוקשיםהםרמהמחר,ירםילידמהיודעיםאנחנוואין ומדורם,וממזרחמצפרןהגורלהשטחכלפניעלנגדנוהנרקמותהמזימותומה ומחוץמביתמדינאיםשםעסקושניםמארתבמשךאשרהאלההבירותבכל מתקוממיםאלהכלהאםרקצב.שיערולאיןותככים,וקשריםועלילותבמזימות כמוהים","אלכרלנראותנולזורקמתברגניםשהםארבישראל,אחדמעמדנגד הזהשאבן mהתמיםהואמימעמדות.הבדלבלייח,דכולנואתמתפארים.שהם זהמאושרעםיכרלומעתהאריבין,עםישראלמלחמתנגמרהכברכיהחושב, להציבשכתרכן,המעמדותלסימוןבשקטולהתמסרחץוכלפימערכותיואתלעזוב -ןדגליםעליהםולהניףתחומיםלהם

• 
שאנשירזהבחזית,עצמואתלהרקיבשידעזהשלנר,הטובהנוערבתרך האחרוןבזמןישבשמן,לדברזאכיםעצמםרואיםמעמדותשלהאידיארלרגיה מישונת,מסרותעםלשם-נרדףכאילואצלושנעשה"ציונות",במושגלבעוטנטיח בעיקרהמיועדתותעמולההטפהעםאחריהם,כרוכיםמעשיםשאיןנאומיםעם
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טיפחהשנים,עשרותשבמשךזו,ציונותאכןכילי,נדמהבלב.דהגולהליהודי

צריכההשונות,המעמדיותהתודותאתגםהגאולה,וחזוןלציוןתחיבהעםיחד

כך.לרמדאפשראםבית,אשידצירנרתאחרת,לציונותמקומתאתלפנות

השביחהעליתמימיארהביל"ריים.מימיחלוצית,ציונותאותהלבואצריכהשוב

כיכרלה.הארמהתחייתשלישראל,תקומתשלהחזרןלהטבהשהיהוהשלישית,

עכשירערמדתוהיאתפקידהאתהציונותסיימהשהנהלחשוב.היאתמימותרק

עתהעומדיםאנו :הנברןחראההפךהמדינה.תקרמתעםדדך,שלבסופה

חדשההתערדדרתבליחלוצית,התלהבותבליאשדחשדה,דדךשלתהיאשדב

אדוקיםר.נרעד,מבוגדיםופועלים,ברוגניםשם,הםבאשדהיהודיהעםהמונישל

נהדפיםלהיותאברעלוליםאלאקדימה,לצעודנוכלשלאדקלא-וחופשים,

כבישיםשלקילומטריםאלפילסלולבתים,רבבותלבבותעלינוכילאחוד.

לזרוע,לחרוש,בערבה,מיםשלמעוקביםמטריםמיליונילהזריםומסילות,

לעזשלגל-ענודאותנויציףאחרתכיתודה,להפיץללמ,ךלחנך,רגםלנטוע,

החלוץוהמאמין,הנלהבדקאשדאדונהדדך-לפנינותףבות.כלזחוסד

אלהכלואילרהראשונים.הרצללימיעתהאנחנוזקוקיםבה.יעבודוהדרוך,

לאותההצידנרת,שלהנירוןלשנותאותנומחזיריםהמעמדבסיסמאותהדוגלים

מיניבכלאותהלהחליףוהתחילוהגדולההציונותמןנתייאשושבההתקופה,

הבאיםאחרים,לתבשיליםתבליןרקממנהלעשותאוסוציאליסטיים,תחליפים

ישהאםאךבלב.דהיהודילעםדקולאכולההעמיםלמשפחתישעלהמציא

האםבלב.דהיהודילעםשישהתפקידיםוארתםהבעיותאותןאחויםלעמים

-כךכלרביםתפקידיםעומסאלהבימיםשכמועלהנושאבעולםעםיש
עדהמסדמןמדינהולבנותשממותלהחיותעולים,אלפיםמאותלקלוט

דגלהאח,דהדגללנריספיקאלהתפקידינואתנדאהדקאםאכן,-הטפחות'?

לענודה.וטובבחודכלאתמתחתיוהזעקלמעזישראל,

פליטיםושלושהעשרים

ביוםהגיעובבדאזיל,האינקוויזיציהחרבפליטייהודים,ושלרשהעשרים

ביבשתאשדאמשטדדם",ניוב 11העייוהלחופישנה,מאותשלושלפניההוא.תסתרי

ומספר"ניר-יורק",בשםזמןכעבודמכובה,תהיהעיירהאותההצפונית.אמריקה

כפותדדנושבהתקופה,באותהואולםאיש.מילידןלעשרתיגיעתושביה

מספרהגיעההיאהעיירהאדמתעלהיהודיםושלרשהעשריםשלדגליהם

הים,לידהיבשהברצועתנאחזואישאלףדקנסך-הכל.אישלאלף-תושביה

והמדברמזההאוקינוסביןלחוציםוגלמודים,בודדיםאנשיםמחנהנעידזהוהיה
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היושונים.עמיםשישה-עשרמביןהתלקטרהאלההאנשיםאלףמזה.הגדול
מינירכלר"קררייקרים"רפררטסטאנטיםאדוקיםקאתרליםהיוכרשים.גםביניהם
מצפונ.םלפירדררר,חופשחיילחיותכדיהחדשה,לארץבארנקבצוכולםכרפדים.
הררים·ביתאלהישן,בעולםמולדתםאלגעגועיםנכרן,אלהין,לכולםוהכרתם.
והרדיפותהקנאותעלום,בארתרהתפלרתהאמרנרתלזראהירלכרלםאךוידידים.

חלכאים,בני-אדםשלרהשיעברדרררזניםמלכיםשלהעריצותרועדת,אמרנרתבשל
שגרירי-שרלבעלי-יחששלהמסודרתלפשוטי-העם,האציליםמעמדביןההבדלים

ישרי-אמיצים,חפשים,אנשיםאלההירבמורמים.היושבבשםהמדבריםעליון,
מקורב.זהנתגלהאשרבעולםחדשסדר-חייםלבנותאמרראשרדרך,

מןקטנהזוהמהערדנשארההזההחדשסדר-החייםבתרך-זאתובכל
מאו,דעצומהחיתהולשוויוןלחופשהשאיפהם.ייהודהכלפי :הישןחסדו

שלהתלייניםמציפורנימחסהשביקשוהיהודים,הפליטיםושלרשהעשריםאך
ושירן-ישיבהלהשיגכדיהרבה.להשתדלאנוסיםהיוהקדושההאינקוויזיציה

מעשההצליחו,אשרעדעברוימיםוכשנתייםאמשטרדם"."ביובעיירהבאותה
יהודי,בית-עלמיןלעצמם,אחוזת-קבריםלרכישתושירןלהשיגממש,גיסים
לארוךלרוכלותושירןבהשגתעברושנה-ושנתייםרעודנוצרית.עיירהבאותה
מררנההיתהכךכלמסביב,השטחהיהעצרםכךכלהרחב.ההרדסרןשלחופיו

השממהלכיבושדורשותהיויריםכךכלהחדשים,המתיישביםלפניהעבודה
חסדיםהיודורשיםהיהודיםושלרשהעשריםבשבילאךסוף.לאיןהמשתרעת
אחרים.עמיםשישה-עשרשלבניהםבקרבהישיבה,להםלהרשותכדימיוחדים,

הנודדהיהודידמותשלנאמןתיאורהנותניםאלה,ברגיםפרטיםדווקא
אותםהיהודים.גזעשלוהעקשנותהאופטימיותהאומץ,רוחאתמדגישיםבעולם.

שלהחופשממידתמארדמאוכזביםכמרבן,הין,יהודיםשלה"מנינים"שני
להםניתנהכאשררחגיגירת,שמחהמלאיהיוזהולערמת ;ההםבימיםהגויים

אבלנירב-אמשטרדם.באותהלמשל,יהודי,בית-עלמיןלפתוחהזכרתסרף-סרף
להם,לחשהאשרונאמנה,בריאהאינטאויציהרבצהשלהםההכרהלסףמתחת

בליל-בקרבמארדויעצמווירבוויתערויתאזרחוהיהודיםדברשלבסופרכי
שלרשכעברוהימים,ברברתכילנחש,כמרבן.יכלו.לאהםהזה.המשונההגויים
רכיזן,בעירכולההארכלרסיהממספרלשלישהיהודיםמספריעלהשנה,מאות

אשרהמיליןמיליונילכלהזאת,היבשתבכלוגורלהרבהתהיההיהודיםהשפעת
קבוצהשלהם.אתעשרהחזקורצון-החייםבעתידםהאמרנהאךמכילה.היא

המקיףבעולם,ביותרהגדולהיהודילקיבוץיסרוהניחהפליטיםשלזרקטנה
היהודי.העםשלכמחציתובתרנו

# 
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ך

לציידמיועדותהזה,היובללזכרהאמריקניתהיהדותשעורכתהחגיגות

בגילגדלה.אמריקהנתנהמההיהודים.ותושביהאמריקהבידהשפעת-הגומליןאת

אשוהתרדמההיאדמהבעולם,הנרדפיםליהודיםהעצמאות,הכרזתאחריהחדש,

ובאמנות.בתרבותבכלכלה,במדיניות,ארצות-הבריתשללשיגשרגההיהודיםתרמו

ההיסטוריה;לאדראבלרבים.ימיםבהןלקרואשאפשראורכות,מגילדתהןאלה

היהדותביןהיחסיםקשירתשלהזאתהתופעהאתלראותאפשרהיהודית

אפשרדורותכעבוררקאשרכמעט,מיסתדריתאחרת,מנקרדת-מבטואמריקה

קםבהאשרהשבע-עשרה,המאהשלהמחציתארתהכימשמעדתה.עללעמוד

היתה. .היהודי pהעבקדרותואשדםבאותיותושרמהבאמריקה,היהודיהישוב

 ;,ובאוקראינהבפרליןהיהודיחישובאתכמעטהשמידהאשרחמלניצקישואתזד

ומפח·שיברדן·לבהשראהעלהוסיףאשרשבתי-צבי,שלחזרן-התעתועיםזההיה

הולןהכלכיהיה,נדמההיהודים.נוחרבהשתכנודדיכדרכיםדימדרמיםנפש.

ודעכה"הלכההאדמהנפשרגםהתמוטט,החמריהקיוםגםערפל.נתוןונבלע

באדמתמקל-הנדודיםאתאחדיםיהדויםפליטיםנעצוממשתקופהובאותה

הצפונית.אמריקה

אמנם~הכושלת.אירופהליהדותהמשענתנמצאהמשם.הרווחהבאהוהנה

ההיסטוריה,גלגליאבלאחריה.שבאהבזרלאואףהראשונהבמאת-השניםלא

עלההראשונותהשניםבמאתייםוגדילה.הולכתמהירותםלזרז,מתחיליםכשהם

במאה:היום,רעדאזלמןאןנפש,אלףלחמישיםבארצות-הבריתהיהודיםמספר

אמריקהיהודישלהמיליוניםוחמשתמאה.פיהזההמספרגדלהאחרונות,השנים

של'ובטחונהכברדהלמעןבעולהנושאיםהם-הםהעולם.ליהדותמעוזהםהיום

ומשטין.צוררכלכנגדהיהודית,המדינהלמעןבפרץהעומדיםהםוהםזן,יהדות ,

0 

יעקב.בןיוסףשלשליחותובידההשוואהעלאצלנוחוזריםפעםלא

הרעב:מןמשפחתואתשנים,כמהכעבורלהציל,כדיההשגחה,מטעםלמצרים,

אותםגירשההמרההדלותאשויהודים,שלזרמופלאהשליחותוביןרהכלירן,

רעדזריזכמציליםהימים,נדנדתהם,אףשיהירכדילאוקיינוס,מעבראלמבתיהם

כ'לדאגלאהיוםשלישראל :הזאתההשוואהמןחורגאחדפרטאכן,לאחיהם.

שהיגרוהיהדויםיוסף.לבנוכשעתריעקבדאגכאשרבמרחקיםלבניוהימים

-אבדממנהאשרבאירופה,ישראלעםשלוהרחמיםהרוןמןנהנולאלאמריקה

-הקהל,לצונימידרותרומותנדברתלבקשתכשראמנםהיהבאמריקהה"קרדב"

ולמאבקיו,לחייוזה,"קרוב"שללגדולוהישנה"נ"מרלדתהיואדישיםאבל

בכללוהיחרדיהעםהתנכרמדירבזמןראמא.אבאביתעלהמסורת,עללגעגועיו

יהדותשלאווירההרגיששלאזה,שבטודווקאלים.מעברגדלאשרזהלשבט
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הז~חמחצבתן.צררעםגזעו,עםשיתוףשלהרגשהמתוןגזלמסכינו.חמימה פיתח.הואוצדקה.חסרחמלה.רחמים,שלואצילייםענוגיםרגשותכקרנוטיפח נכוחארם,בגורלהאמונהוה"ניזנסית",החומריתהאווירהנתון ומוסראידיאליםכקשתוהחירות,החופשלרעיוןמסירותהיחי,דשלהיוצר מתןשלערכואתיזרעחראוחופשיתאדירהמרינהשלכאזרחמושלם.חגרתי למספרובחתטובהלהנחלתחדשהדרךדמחפשוירצושיוזםמילכלש~נסה הגדוליםההישגיםאתכגאוןמצייניםאנולאחורסקירהתוךבני·אדם.שלביותר השבע·נמייו:;ימסוגליםהיויהודיםשולושהשעשריםהעובדה,ואתזהשבטשל גםתעמודזךחלוציתרוחאחריהם.שנאדמיליוניםחלוציםלהיותעשרה העשרים.המאהשלהמאבקיםסערתנתוןישראללמרינת

בפריזהעולמיהיהודיהקונגרסבכיבוסבואסהפטמןי·
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היהודיתהחזיתגוןלאר

העולמי)היהודיהקונגרסכעל

א

בשנתבג'ניבהשנתקיימההעולמיהיהודיהקונגרסשלהראשונההועידה

יבפלשהועידה :המקראמןלקוחהבצורהלהשתמשאפשראםחיתה, 1936

שליששהשמידההנאצית,והשואההשביחמלחמת-העולםלפניכלומרל,ובמה

המבול,אחריחיתהואמנם- , 1948בשנתרה,טבומבחשביה,הועידהמעמנו.

יהרעלנחהלפליטהשנשארההאדם,משפחתשטהבהאשרהתיבהאבל

הראשונותהשניםהאכזרית.והמציאותהאדמהפנימעלמסוייםבגובהט,ראר

רקלאהתעראשרוהזי;תאשליותמלאותהיוהאחרונהמלחמת-העולםשלאחר

לפניקודמיהםכמוהפעם,גםהיו,המנצחיםהעמיםמנהיגיבלב.דהיהודיםאת

המסוגלוחופש,צדקשוחרמתרענן,מתחדש,בעולםאמונהאחוזישנה,שלושים

הןמאזשעברוהשניםואולם .בינלאומיצ'ארטרשלתקנותדללסעיפיםלהיכפף

ונטיעה.לכניןהמחכהמתחת,יבשהאשרהארץאלאררטמפיסגתירידהשנות

תחנותלפיהעולמיהיהודיהקונגרספעולותשלההתפתחותשלביאתלציידאם

תוךבשהתקיימהועידההיא 1953באוגוסטשלוהשלישיתהועידההרי-אלה,

האיומה,הסערהבואאתשבישרההענניםחשכתבתוךלאהיהודית.אותצימה

העמק,בתוךאםכיהגבוהים,ההריםצלעותעלהרובציםהענניםבתוךולא

עלפשטותה,עלשהיא,כמוהמציאות,שלהשקוףהאווירובתוךהעם,ובתוך

יום-יום.לפתרונותהקשותתביעותיהרע'?עירומה

דורשותבתפוצותהיהודיםחיישלהמציאותוגםהישראליתהמציאותגם

בשבילנוצרהלאושרנוומערפלי-חזון.ממליצותמעורטלתממשית,ריאלית,גישה

כזאת.לגישהאפשרותיששבתוכהארגונית,מסגרתהישראליתהמציאות

ישהפרלמנטאריים,ומכשיריהכליהכלעלהדימוקראטיתהמדינהבארגון

היהודיהקיבוץבמציאותיום-יום,המתעוררותהבעיותלפתרוןהריאליתהגישה

והחזוןשדה-הראיהאתהדמיוןלפעמיםמערפלכאןגםואםזו.בארץהיושב

אחריהנה-התקדמותה,דרךאתלההלכתיבואומרהמציאותאתמקפיץ

הודותהעליה,בדרךממשיךמסלול-החייםיותך,אופחותאחדים,זעזועים

ויותר.יותרומתגבשתההולכתהמדינהשלהארגוניתלמסגרת

מאורגנתשאינהבתפוצות,היהודיהעםשלבמציאותהדברהואכןלא

פעם.שחיתהכפידתיתאוקהילתיתבמסגרתלאוגםמוצקהמדיניתבמסגרת

הולכתהחוץ,מןתנאיםעל-ידימוכתביםרטינהצורתהאשרזן,מציאות

המסורתי,היהודיהתוכןרגםהשונים.המדינייםבאקלימיםומיטשטשת
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ומתנדףהולך-השניםכלמבטחנואתשמנררבוהרבהכךכלביססנושעליר
מתרךכינותנת,הדעהומתמי.דשקודמכרון.טיפוחבאידהאלה,הימיםבשרב

מאורגןשהואהיחידיהקיבוץאיתן,צדקכעיןוערלה,מזדקרהיהודיהעםשלחייו
ישראל.שבמדינתהיחרדיהקיבוץכלזמר,ומתגבשת,ההולכתחזקהבמסגרת
בלתיעצמםהרואיםבעולםהיהודייםהקיבוציםכלזהמשרםכילהבין,זאפשר
תולים-התפררררת,לסכנתכךמשרםוצפוייםכזאת,קבועהבמסגרתבתרנים
תליית-עיניםאבלעדי-ע.דותקרהמרושתשארית,המבטיחזהבצדקרקעיניהם

חדש,לפולחןמסירותלמידלאפס-ידים,ביותר.קצרזמןבמשךליהפךעלולה-זו
להמריץכדיבראיןאבלרפירן·ררח,שלבשערתוסיפוק-נפשקורת-רוח-המרצא
ליצררגםארעצמאייםתוכרתחיילעררואירגרן,בוחרתלהפעילירם·יןם,לימעשי
היהודיתלמציאותהאורבותרוחניות.ארחומריותסכנות,כלפיהתגוננות~וחרת
היחרדיליצורובאהבהבמסירותהמתבטאזה,חדשפולחןמקרם.ובכלשן~ה.נבל

היהאילוומרץהתלהבותשלזרםלעררומסרגלהיהישראל,למדינתהחדש,
לקייםכדישיבת-ציר,ןשלהמשיחית,המידית,החרבהאתהמאמיניםעלמטיל
במקרםלבראמסרגלאינוטבעומעצםהפולחןאבלבמלאוו.הגלויותקיבוץאת
החררהועקירתמלאשינרי·ערכיןלידיהמוניםלהביאיכולההיאשרקה,נימא·ה

חן.לופאםכירדת,אמינהמגדליםאינםאלהדרררתינראכן,משורשיי·
בלב.דעמנושללאהטראגדיהוזרחי

ב

אתשתאפשרמתאימה,אירגרניתמסגרתהיהודיתלמציאותלתתכדי
חייבם,נכותעלגםאםכיהיהודיים,החייםתווצעלרקלאהשמירה
היהרדייםהקיבוציםשלהאירגרןדרכיאתרקלאלקבועהעולמיהיהודיהקונגרס
היוםעדהישראלי.הקיבוץעםשלהםהקשריםצורתאתגםאלא·בתפוצות

זהצינורהרבלצערנואךהאלה,הקשריםצינורז~תהצידניתההסתדרות·מהווה
דירתויותרנהפךהמסיבותשבהכרחכך,משרםארנתפרצרת,השפעתואת·מאבד

הצידניתההסתדרותהועמדהזהובגללחומרייםאמצעיםשל'לצינור-שאיבה
כך,משרםאזליאר 1ממשפיעיותרמושפענות,ןמאשריותרלמקבשל·במצב

אתהחלישהופילוגיםמפלגותבידהזאתההסתדרותבתרךהפנימית·שההתרוצצות
מנעהמפלגתישהמפתחזהמחמתאוליאוזהתפרצותיהודיבעינימעמדה
למפלגותמשתייכיםשהםארמפלגה,אנשישאינםמאנשי-רוחקרובות·לפעמים
העובדה,אתלהסתירגםאידהתנועה.בתרךומחנכיםמשפיעיםלהיותקטנות,

חברישאינםגרומיםגםנמצאיםוהתפרצותישראלשביןההדדייםשביחסים
למעןועובדיםבארץנמצאיםהםכיאםהשקפתם,לפיהציונית·ההסתדרות
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למעןרבבמרץהערבדיםבתפרצרתחשדניםיסודותגםישהשניהצדדמן.,.שירנה.

הצידנית.לתונעהמשתייכיםשאינםמתמדת,הדגשהתוךרשיגשרגה,ישראלמדינת

ישראלממשלתבראששהעומדיםהערבדה,היאזרבתופעהבירתוהמפתיע

ערדאלהליסרדרתדווקאהערכתםאתלהדגישמאדהקררברתלפעמים·מזבוחים,

לקרביותרבזטההאנרשישהטבעזהמשרםולאהצירנים.לפעולותמאשר'י"רתר

משרםאלא-במחיצתן,הערמדיםאלהאתאמשראליוהבאיםהרחוקים·את

הםרגםהאמצעיםבהשגתירתרמררנההיאהבלתי·צירגים,הללן,של·שהשפעתם

מחייבשאיברכטבע,זהתפקידםהרואיםהקורניםמאשרלשימת-לביותר·זכאים

ההסתדרות,שלהמרנרפרלידזכרתאתכמרבן,מערערת,זרערבדחאןמירחדת.'תרדה

רישראל.התפצרותביןהקשריםעל'הצידנית

התפרצרתעםקשריהאתלחזקבבראההצידניתשההסתדרותהיא,התוצאה

היהודיהקונגרסעל-ידישייררצררהאירגרנייםהקשריםבארתהגםלהסתייעמוכרחת

רקכיספק,כלאידהעולם.ברחביהיהודיתבמציאותטיפרללשם·הערלמי

התחיהגרעיניאתבחרבהנשאההרצל,שלהגאוניררחריצירתהציונית,התנרעה

אתלמלאדבר,שלבסרפדשצריכההיחידהגםוהיאישראל,עםשלהלאומית

ההמוניםשלרהליכרדהליקרטאתבמלואן,התחיהחזרןהגשמתשל"התפקיד

לשאתהלאומית,התרבותגחלתעללשמרוגםעליההעתיקה.כמולדתהיהודיים

זאתחלוצירת,לקראתהנרעדאתלהדריוהעם,פיגרתלכלהתחיהדבראת

להכחיש.איןהשניהצדמןאןשינוי·ערכין.לשםהשיגרהממסגרתחריגהארמדת,

מידיים,תפקידיםהצידניתהתנועהעלכרפהבתרנים,אברשבהזן,תקרפת·ביניים·כי

אורכה.נשימהרהדררשיםארזןלזמןהמכווניםכאלהרלאד-חופים,

ג

תירוצוכאשרבהרבה,יוקלבתפרצרתהציוניתההסתדרותלשלעברדה

החזיתהעולמי.היהודיהקונגרסמטעםבתפרצרתהיהודיםשלהארגונית"המסגרת

למאר.זדלילההיאאבלשחיתה,מכפיירתראדרבההיזםהיאבעולםהיהודית

זרקהחלשההיאאחזרתרבנקרדותארצות,ושבעתשעיםפניעלמשתרעתהיא

אחדיםאלפיםעל-ידירקמזגגתאחרתארזובארץהיחידהשהמצודהעדכן,כל

חזקני mרצידדטערנרתאלהברדדרתמצוררתדררקאבפשרת.שלאחזרתמאדת·אר

רדית,היחדרתאשלההכרהאתלהחדירישהזאתהחזיתכללארוןביותר.

רהתנררנרת.טמיעהנגדומתמדתמתרכננתמחושבת,התגוננותושלמשותףגורלשל

הכשרתםלשםהלאומי,יערדםלמעןהאלההדניםהקינרציםאתלארגן·כיצד

היהודיתחזיתהאתלארגןכיצדאבללחר.דתפקידזהר-הציוני,·לחזרן

כנגדמחוסנתאקטיבית,ררחחדווהממושמעת,שתהיההעולם,כדררפני·על
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בכלומזומנתומתנכלים,אויביםשלהתקפהכללהדוףמרכשרההתבוללות,
התפקידזהר-שנתרבה,והדלותהדלילותלחוליותעזרהלהגישהזדמנות
 .העולמיהיהודיהקונגרסהנהלתלפניהעומדהראשון

והמערכה-מערכהשלחזיתכראותבתפוצותהיהודיהעםאתנראהאם
קשהפחותלאהיאמנחרץ,אויביםעםבקשרי-מלחמהלהיותדווקאצריכהאינה

עמדותלנרישאכןכיניווכח,-מבפנים,וכשלרבותפגעיםכנגדמתנהלתכשהיא
באחדותנפשנן.עלממש,קרבכמעוכרתעומדיםאברשבהןזן,בחזיתמסריימרת
בתרושכתרכן,היהודיותהקהילותעלכלייהסכנתמאיימתהאיסלאםמארצות
מצב-המלחמהבגלליותרערדנשתלהבהאשרוהמדינית,הדתיתמהקנאותתצואה
-ממש,פרעותלידיתכופותמגיעהדבראיןאםואףוישראל.ערבאוצרתשבין
הכלכליותבעמדותהבלתי-פוסקותוהפגיעותהיהודיהאזרחבזכריותהקיצוץהלא
בירתו.רציניתלדאגהאותגרמחייביםהאוצרת,באותןהיהודיתהארכלרסיהשל
לפיאן,המזרחית,אירופהבאוצרתהיהודיםשלמצבםהואחמרופחדתלא

שלמצבםאחרים,דעתלפיהברזל"."מסךמאחוריהיום,המהלכתההגדרה
השראהאחריששרדובכללהיהודיםממספרכרבעהואומספרם-אלה,

כיהאיסלאם.אברצותהיהודיםשלממצבםיותרהרבהחמרוחרא-הנאצית,
שלאפשרותרגםוהתרבותיהדתיהקיוםחירותערדניתנההאחרוניםאללה

 1כלכלתםצינורותבצימצרםעל-פי-ורב,מתבטאים,חייהםקשיירכלהגירה,

משלהם,ותרבותילארמיקירםשלאפשרותאיןמזרח-אירופהשליהודיבשעהבה
אחיהם,הנידבינםקשרשליכולתשרםואידהגירה,שלסינריכלמהםונעדר
החלקהיהודי,הגרףשלהזההחלקשיתוקהברזל"."מסךשלהזההעברמןאשר
החזירןהואוהרוחני,הגופניכשורומבחינתאביכרתן,והנכבדבכמרתוהגדול

כזאתתקופהחיתהלאערדכירמערלם.מאזעמנובקודרתבירתוהמזעזע
יהיהומנשורמגרפוהרביעיהחלקאשרישראל.עםשלהארוכהבהיסטוריה

גםכזהמקרההיהלארעודהאחרים.גרפוחלקיעםקשרבלילגמרי,משותק
ולשתףלהידברלהיפגש,ירכלולאאחתבארץבנירכיאחר.עםשלבתרלדרתיר

בבעיהלזרןהחרבהמוטלתהקונגרסעלאחרת.בארץהיושביםאחיהםעםפעולה
ולמגילתהאומרתלארגוןהנרגעתהרמאנית,מבחינהרגםלארמיתמבחינהגםזר

האדם.שלהזכריות

אתבשעתםהניעואשררהסיברתהגרומיםאותםכיהאומרת,דעהגםיש

היהודייםהאירגרניםאתלהזמיןהעולמיהיהודיוהקונגרסהיהודיתהסרבנותראשי
כיאםחירם.ערדקיימיםסטאלין)מרתלאחר(שנהציריךלרעידתהגדולים

עלהגסותההתקפותמגרורותיהובאחדותברוסיהלזמן-מהחדלולמראית-עין
מארםנשתנהלאאופןבכלשבתפוצות.היהודייםרהאירגרניםהציונותישראל.
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הלאומיתלתדברתולציונים,לצירנרתהאמרדרתהאוצרתשלהשלטרנרתביחס

מאוצרתיהודיםעםליחסיהםהיהודים,שלהחופשיביטויםלאפשרותהיהרד:ת,

להשליםיכרלהבעולםהיהודיתהאומהאיןוהעליה.ההגירהלשאלתאראחדות
במאסר,כלואיםשלבמצביימצאושהיאארץבאיזריהודיםשמיליוניהעובדהעם

פערלהבגללבכלאנמקיםיהיריהודיםשאלפיארהחיצוני,הערלםעםמגעמבלי
ממשלתםעל-ידישהרכדהמדינה,שללטובתהפעולהבעדכלרמדרבית,צי

לכן,סיבהשרםאיןזרהשקפהלפיהאומרת.באידגןרחברהשהיאמדינההם.

גםנשמעותתהיינהלאצידיוברעידתלהישמעהירשצריכותוהזעקהשהמחאה
ישראלאחדות'עללהכריזהיאהיהודיהקונגרסשלהראשונהתעודתוניעתה,

שםחראבאשריהודיקיברץכלשלהכאבכי ,~הצהירגםרכך ;ארתהולקיים

רבתפרצרת.בישראלכולן,היחרדילעםהואמשרתף
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והגוייםישראר

זכרוןבסימןהשבוע

כ"יערהגיטאות.ולמודהנאציתלשזאהזיכרוןימילבוהיוהשבוע

אתבאסיפרת·עםהעלובאוץשדניםובמקומותחדשותנטיעותנוספוהקדושים"
שנים.עשולפניההיטלואיםהמרצחיםבידינפלואשווהגיבוריםהקדושיםזכר
ואלפיבאירופההפראיהמטורףהשתוללאזהדנו.היהשניםעשרדקזה

משרנות.מיתותמיניולכללשריפהלטבח,קלגסיובידיהובלומאחינו
ת.ןיעננשקרעיםכךכלזהרינוהאחררנרת,כשניםעמוסי-תפקידיםכךכלהיינו

נאציתשואהאותהכיבנו,המסתכלידמהשלעתיםעדומפלגתיות,כלכליות

מימןיהשלישי-הפטמן • 1943המערבי,כמדברהעתדנותעורכי
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בערפליוהחמישי.הרביעיבאלףאי-שםהעבר.במעבההרחק-הרחקכברת~קועה

בכלפנינו.מולאלניצבתוהיאהברקהבריקכאילולפתע.ברםימי-הביניים.

לה.אשרהזרעוהאימת

עמלק",לךעשהאשראת"זכרו :הפסוקבפינושגררדימיותראולי

בחובר.נפלואשרהנרצחים.עלולאהרוצחעליותרלחשובאותגרהרגילאשר

רגשותבנרמעררווחראלפנינורמרפיעקםהדורות.רכבלגילגרלירבכלעמלק.

בלא-עת.בקפדוחייהםאשראלהכלהטמאה.בידרשנפלואחינואךרנקם.ז'ג.ם

אוליהזיכרון.מןמוסחיםכאילו-האכזרית.הרשעותבהםפגעהאשראלה.כיל

 ;העברבצלכברהמקרבנרתירשכלבשעהבהבגזבר.וקייםחישעמלקזהמשרם
והמשפט.הצדקלדגשהמצטרףהנקמה.שלהטבעישהרגש.משרםילראאר

מדעתנוולהסיחחי.שחראזמןכלהפושע.חיפושעליותרלהתרכזארתנרכרפה

אברמסרייםלזמןכיהיא.עובדהלר.לעזרוערדיכוליםשאיננוקרבנו.אית
חייהם.אתשוכחיםאברהאש.לכיבשנישתרכלוהמושמדים.הנרצחים.אתשוכחים

ראתלהם.הידאשררהתרברתייםהרוחנייםהקנייניםאתהמסורת.שלשלתאת

לנר.להוריש·להםהיואשרהדברים

0 

שהרשמדריהודיםרןמיליהשישעלומדבריםלעמלקמניחיםאברראם

כמרהאבידה.עוצםאתמדעת.שלאמטשטשים.אברהריהשראה.נשברת

אינםכברמיליוניםהמרןבתרךם.דייחיהאתםבייילימהשמטשטשים

ואח.דאחדכלשלאישיותוכללבולטתאינההמיוחדים.הפרצופיםנירכים

מרשגכברהריהובני-אדםרמילירןעוכר.אבדכברלירן,מיהבעצמך,המספר

שמיליוןכמרבערך.קצרזמןלפניפעם.שהיהמכפייותרהרבהרמזרלזלמידרלדל

לירידת-השערמחוץאךאח.דזרדלפנירקשהיהמהערדאיננוחירםדרלאר

כלבמספריםאותםלאמודרשאישאינךכאלה.עניניםגםישהרימיליון,של

כנגדשקולאיברמרצח,על-ידישנהרגשבפעוטים.פעוטאח.דתינוקהאםעיקר.

ביימיליעלמדבריםאברראם-ןואבני-חפץפניניםיקרים,חפציםשלמיליון

לשמיםהזועקהפשעיחי.דרצחשלהאכזריהפשעמיטשטשממילא·נרצחים.

נקי.דםשפיכתעל

פוטנציאליםרכךרכךרכרחרת-סרסבוחרת-אדםשלחשבונותהעושיםאלהכל

תאימבנרצחים.חשבוןזה.חשבוןגםלחשבמסרגליםיאיל-צבא.של

להתייחדיכררן. rבימי-מתאספיםאנוכאשררארלםאלפים.יפלבאראלפים

האחרותהאוצרתרכלררייסן.ליטאפרלין,יהודיהמושמדים.אחינובפשרתעם

אחדכל-ןמיליוניםשלבמונחיםעליהםנדברכיצדאירופה.במזרחאישר

אךלמבין,מצטרפיםהיומהםעשרהעצמו.בפנימילירן-יהרדיםהיהמהםואחד
1 
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והמרשרשתהעסיסיתהיהדותעםמנינים,אלפיכנגדשקולהיהמהםואחדאחדכל
היהאירופהשבמזרחהמגובשהיהודיברץחקיאותרבתרךאחדידיהישבתוכן.

האופטימיות,ההומור,הפיקחות,ברחיתה ;לעצמוכשחראקיבצתמתדיהי
סוף-כל-אותושתצילהעליונהבהשגחההאמונהפעולה,כללקראתההתלהבות

היהלאמעמנו,שנגדעזהיהודיקיבוץלהגנתו.שתקרםפרנסה,לןשתמציאסוף,
היהאחיד.וצבירןאחתתבניתלפיחטוביםגולמיים,סתמיים,בני-אדםשלגרף
קרבנה,ררילנא,ררארשה,יהודייהודים,שלקיבץואםכייהודי,קיבוץרקלאזה

מעיינותוזומרשקקןבמעמקיהןאשרוהעיירות,העריםאותןומכלרפינסק,לכרב
אותםלסכםאידולחיוניות.לעתכמרחםשאידוחריצות,ומרץוחכמהתרדהשל

עצמם,הםגםכיאותם.להכילירכלולאשבעולםהמיליוניםרכלבמספרים,
ובכללים,בחרקיםמוגדריםלהיותיכוליםהיולאונתיבי-קיומם,אורח-חייהם

האבידהסינרםולפיכךאותם.ומאשריםמניחיםפיסיקה mהמתימאטיקהאשו
המכומגידיםחוזריםאנחנואםושקר.שואוסינרםחרא-ספריםמבשלנו
סיפורתאצלרגילהמודרנישהאדםגםרמהכלרם,ולאאומריםאיננולנר,אבדו

יעוררולמעןסיפרה,כלשלהימניבצידהאפסיםויותריותרדרושרא mגדולות,
אליותרנתקרבלנר,אבדימימהולחשובלחשבנתחילאםרקחרשיו.את

האיומה.האניותהערכת

• 
שעלינובאזנינר, wלרחעמלקעלהישןהפסוקלדעת.ישזאתגםאוף

החרבהבדברמהאבלהצורר.לנרעשהאשראתעצמנו,אנוין,כזל
אתלאחריםגםלהזכירהחרבהעלינוישכיששכחנו,כמעט-רןכיזהל

בימימנגדעמדואשראלהכלכיוהמשמידים.הצורריםפרשתאתעמלק,פרשת
שלמעשיולכלשואה,לאותהשקדמובזמניםהתבוננו,אשראלהכלארהטבח,

העולםעשהמהכימצידנו.להזכרההםוזקוקיםזקוקים-הנאצי,המטורף
לפנירבזמןעודכאשרחרא,עשהמהןהימיםבאותםוהתרבותיהנאורהגדול,
ברחובות,מזמריםרוצחאותרשללגיונותיוהיוהשביח,מלחמת-העולםפורץ

שיהאהיהודיהדםעלהדגולים,והאישיםוהסופריםהמדינאיםכלשלבאזניהם
היושבתגדולה,כשמדינהעולם.אותרעשהמה-ןשבידםהסכיניtכמןניתז

הגזירותרעםאות-הקלוןעםימי-הביניים,אתאצלהחידשהאירופה,שלבטבורה

כולםהעמיםאתתרבותיעולםאותרקראהאם-מת.דשניהןחלקעלוהרדיפות
ןסכיניהםאתהמשחיזיםמזדיינים,מטרופיםשלהסכנהמולאללהתלכד

מעשירלכלאחריותןאתהעולםלאומרתיום-יוםמזכיריםאנואיןמזרע
האםןהעמיםמשפחתעלזהעם-עמלקנמנהלאהאםןהנאציעמלקשל
והרי-מפותחןעולםשלההנאהארתהמכלמטובה,נהנהולא·בתרנהישבלא
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שללקרבנותיהםפיצרילהמציאכרלם,הערלםעמישלחרבתםהירם,היאחרבתם

לפגרעירכלרלאלמעזמרעהבערדנכלארלאאשרמטרופים-מרצחים,ארתם

רקלאמליאה,תהיהשלנרהזיכרוןימישלמשמערתםלבטח.רשביםבערבוים
לנרהיראשרראתהמרצחיםלנרעשראשראתלעצמנרנזכרוזכרואברכאשר

הםאשרראתלנרחטאראשראתלעמיםריכזבונשובאכשראלאהנרצחים,

שללבטחרנהערביםלהירתהחרבהגםכילי,נדמהזה.חטאעקבלנר,חייבים

כפיצרימאז,האדישותעלכתגמרלעליהם,רובצת-נאחהכרלםישראל,מדינת

לגידרלהאחראיםהם-הםרידם.שכלםקרצובשלשנגרמווהפגעיםהנזקיםעל

לכן,דלארגהחייביםרהם·הם 1טרףוטרפהחזקהאשועדבתרן·תרכם,המפלצת

עצמם.עללהגןבעתידירכלוהזאתהטררפתהחיהשקרבנות

• 
 •הנעדריםכלפיאברחרבתבראתמטשטשתאינההגדולהערלםשלחרבתראן

התאזרובהאשרוהגבורה,הנקםררחעללהםחייביםבחיים,שנשארנואבר,

מרדעללהםחייבים 1העצאמיתישראלמדינתעללהילחםרננותינובביבר
נזכרתםלאפר.היותרלפניבלבםבעראשררהאחדרתהאמרנהלהטעלהגיטארת,

ערלי-גרדוםובמחתרת,בשדרת-הקרבהגיבוריםרהלרחמים,המעפיליםלברקמרהם

היהרדיתההיסטוריהעליברהטילהאשראתבזכרוזכרובזברתםץ. nרפלרגרת·מ

למרחקיגםאםניהזיכרון,ירסנהעבראלרקלאכיהמחרת,ביוםבדרכבר

המלכותתפארתאת-ר"זכיהליד ,דלר ,מז"מבחיבתהעתי,ד

במרחק.המחכה

וגיבוריםחזקיםעל

עממי·ביטוי"חזק"העבריתהמלהמןשיצרהיחרדי'ארתוהיהפיקח

ספקובליהומרד,חרשבעלהיהחרארזילזרל.צחרקשמשמערתך"חוזק",אידישאי

כלשמשוכנענמרמשרכנע,היהלברבתרןמרסרירת.מידרתבעלאישגםהיה

בגברותשמצטיידמירוקמגרחן,הריהרידובחרזקשמתרברבמיכייהרדי,אדם

רקרארליגדול,פיוסרםהאחרונהבעתרקקיבלחזק" 11התוארלשבח.ואריהנפש

לכלשם·דברנעידנעשההחזק"//האישהנפוצה.האמריקניתהעתרברתעמודיעל

ראפילרההגינותלמורתהעם,רצרןלמורתהכל,למורתבשלטרןהמחזיקיםאלה
הוכתרוובגידות,חתירותבעזרתלשלטוןשעלודיקטאטורים,ההגירן.למרות

החזק"איש 11לארבמצרים,באגיבהחזק"ל"אישהתרגלנורכן"חזק". :זהבתראר
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להיותמזמןחדלושבינתייםבפרס,מרצאדקהחזק""לאישארבסוריה,שישאקלי
חזקים.

בשבילהעתרנרת,שלסיפרדי-הדכילרתבשבילנחרציםהאלהה,,חזקים"

דורשיםאינםאךרסינימה.רטלביזיהואדירבשבילוצלמים,זריזיםדיפרדטדים
הםבשמראשדהעם,ובשבילישובים,הםשבההמדינה,בשבילוכללכלל

לזמןמזמןהואזקוקלערמתם ;"חזקים"באנשיםברשעאיברהעםמופיעים.
בעבורהיום-יום,ויעבדושהלםהשלטוןיצראתיכבשואשדלאנשיםלגיבורים,

לאלפיםפזוריםאלהגיבוריםעמם.רבניארצםטובתלמעןעבודתםאתובהתמדה,

 1הללועברי-עולםבזברתהעם,מתקייםבזברתםעם.כלשלתוכרבתרךולרבבות

תפקידיהםאתהממלאיםועלבון,צעדעלהמבליגיםמכשול,כלעלהמתגברים

הואאםואפילוונאמן,ישראדםכלהזולת.כלפינחרבתםוהמדגישיםבאמונה,

ישרההיאזרמלחמתודקאםבמלחמת-החיים,גיבורהריהווצברם,דלרדפה,חלש

איננוכיהמליצה,דדךפיעלדקהאוהזהשקבהטהרו.בידראשדוהנשק

כלי·הםהדי-הקטןהאדםשלבידידותחמושתנשקבני-אדם.להמיתמיועד
בני-ביתר.ובפשרתנפשראתלפרנסכדייעבודבהםאשומלאכתן,

בשבילמראשפסוליםהםידרעע.ולאידרבןלאאלהגיבוריםעל ,ם,,ב

בהםעניךשאיןוכמרבן,בעלי-מצלמות,בשבילברחפץאידככליהםהכרוניקה,

שנדרשיםכמר"חזקים",טיפוסיםדרושיםההמוניםטלביזיה.מכשיריבשביל
שחקניארבתחדרירת-מידרץ,המצטייניםדוהריםסוסיםארהזידה,עלאתליטין

ודגלאגורףבעליבקולנוע."כרכבים"שעדים.בהבקעתהמפורסמיםכדורגל
המדשניםהטיפוסיםהםאלה-בשלטון"חזקים"ואנשיםרבאיצטדירן,בזירה

אףהגבוהות.לספירותגםוחרדוהולךההמוניםשלהזהוהפולחןההמון.את

שקיים,פיעלואףה"חזקים".לאנשיםמקוםלהםנתבצרבמדיניות-העולם

מרעצת-בטחרן,שלעליונהומרותוהצבעות,רשררירן,האומרת,אוגרןלכאדרה,

מקנןרדדך-אוץכברדשלדגשהדי-בכחדיר,ומנציגיםעולםמאדירימדרבנת

השפעתזוהיחזקה.בידהשלטוןאתשתפסה"חזק",האדםכלפיהכלבלב
רהדאדיר.העתרנרתשלמהפידסרמתהמתפרנסתההמונים,שלהפסיכוזה

" 
גםולוממקומותיהם,נהדפיםהחזקיםאותםבפעםשכפעםאפוא,טוב

הודחנאגיב"חזקים".להיותמתעתדיםהםשגםאחדים,בעלי-אגורףעל-ידי
מזימותדוקםכבדערהידועאיברשמראשומישהו.וברר.דאי ,,צבאעל-ידי

חזק""אדםשלהזהשהתראוטובזמן-מה.בעודיודחהואגםאשרנאצר,נגד

מטבעערדיהיהלאשקימעה-קימעהכדילאסימון.יהיפךשימוש,אגביטושטש

פירושהאתסוף-סוףתקבלהזידהקדשיעלאלהחזקיםהתגוששותלסרחו.ערבו
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אנשישלהופעהלאאבלקירקס,שלמשחקזהיהיה :העולםבעיניהנכון

בלימדינאיםאועמם,אומדינתםדרכילתיקוןהשואפיםאישיםשלאידיאות,

ומעוף.חזון

המתגשושיםאחרילעקובהזה,הקירקסאלבשקטלהתבונןיכוליםהיינו

ובנשק,בכספיםנעזריםהאלהה"חזקים"הידלולאשלנו,המסקנותאתלוהסיק

בעזרתבמעמדםומתחזקיםמתעצמיםהםאלאערה.ולאבנר.לפגועהעלול

בכלצדפיםרקלהיותיכוליםהיינוחשבוננו.עלאיומיםובעזרתבגזברהשיסוי

"דימרקראטים"התיימרולולאהנילוס'),על"דימדקראטיה :המכונההמחזהאותר

לשורקיהדרכיםא~בעדנוולחסדםהיםנתיבותעלגםשליטיםלהיותאלה

מעמידיםעדייןעצומותינו,אתמגישיםאנולפניהםאשראדירי·,המדינות,העולם.

המדינהבשםמדבריםאלהשמתגושדuיםסבורים,הםובתמיםבאמתאכילופנים,

במערבהגבוהים""החלונותלידהיושביםמדינאיםישועדייןהמצרית.והאומה

הערבית""הליגהרעלהעצמאיות,ערבמדינותעלביניהםונותניםנושאיםוהם

עלאראסיאטית-ערבית,בריתועלאנשים,מיליוניםעשרותכביכול,המאחדת,

וזרמיהם.לאטיני-עירבי,איחרד

אותםהפכושליטיהםאשרוהמדואכים,הנחשליםההמוניםאלהערב,עמי

במקרם-הםוברציםעדייןושיעבו,דבערותשלשניםמאותבמשךלאבק-אדם

אשרומנצלים,עושקיםלשון,מרהיבישלשיכבהקמהגביהםעלאבלשבתם.

עלגבוההמדבריםהללווהיהירות.והחוצפהוהחנופה,התעמולהתורתאתלמדר

תוךהמערב,מןונשקכסףדורשיםהם ;ארצותיהםשלוהתקדמותהתנערות

יצביעהזאםלמזרח,נייטראלירתמבטיחיםוהם 1למזרחיצטרפושהםאיום

כשהעולםמחייהם,ונהניםשכרמקבליםהיותמידהבינלאומית.בזירהלמענם

כאשרהראשונה,העולםמלחמתבימירנתעשררגדלוהםבדליקה.נתרןהיהכולו

מילאוהםבהם.טרחולאשמעולםושטחים,ארצותעלהשלטוןלידםנמסר

ולהילחם.להסתכןשיצטרכומבליהשביח,מלחמת-העולםבימיגםזהבאוצרותיהם

לצבוריוסיפובהאשרשלישית,-עולםלמלחמתלחכותעתהקצרהורוחם

גםלסחרראפשרכישלרם.בימיאףהיום,כבדלהתעשרורציםהםרווחים.

הצדדים.לשניבהבטחותבנייטדאלירת,בשלום,

" 
אונוי·מלחמה, mלדרלקורתנרכללאהקטנה,ישראלבמדינתכאן,אנחנו

מושתתתאינהשלנרהדימרקדאטיהובמהפכות.אתליטיןבהתגוששותעוסקיםאיננו

הדאדירתחנתאתלתפרםוחמישישניירםבכלהמסוגליםרקרלרנלים,גנדאליםעל

הישובעומדמסביבהפיכותשלהזההגעשבתרךחשדים.משוליםעלולהכריז

בדרחראיתןרהפאדלאמנטאדיים,הדימרקדאטייםבמרסדרתיררברטחמלרכזהישראלי
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מגדלתישראלאדמתאידרהחיררת.הצדקבורחביתראתלכלכלבוצרנוותקיף
אתגידלההיאאןהאגרוף, mבכלשלוטיתיימרואשרם"יקזח ·"בני-אדם
לסדנאותיהםולשרבצרה,נירםהעםשליחותאתלמלאיועראשרגיבוריה,

 uה"חזקיםמפניבידהשלחאתשרבולקחתולחזורשלרם,בימיולשדותיהם

קירמנר.עלהמאיימים

שלומיאליםשלחובתם

מאמציםובליבנקללהםניתןהכלמובהקים.מזלאנשיהםבני-דודנו
חברהחיישלהיסודיתהאלפ"א-בית"אאתלמדרטרםערדמצדם.מיוחדים
אתמזכירזהדנוומדינה.ארמהשלסטטוסמהםגדוללחלקניתן-וציבור
לוביתדהעולםלאריויצאטרםערדישמעאל.דודנוהקדמון,אביהםשלגורלו
להיולדאשרבנהכילה,ובישרבמדבראמרהגראתמצאאלקיםמלאךהשם.
המוצלחיםהילדיםמארבעהאחדחראשלנרהאגדהבספרי"ישמעאל".בשםייקרא
ישמעאל.שלצאצאיועלזהמזלחזררכךהוולדם.לפניערדלהםניתןשמםאשר

ראתהתואראתקיבלוזה,שםשלהמקובלבמרבןת,ימאולהיוטרםערד .
הגדולות,המעצמותעםיחדהעמים,במשפחתלאומרתהקבועהמקוםואתהכבוד

עלגםערלותשהןוישמדררי-דרורת.והשכלהתרבותשופעותאומרתעםיחד
כחברהמררנהובהתלהבותאחדפהנתקבלהלמשל,תימן,אלה.אומרת

יודערמיבמסדרון,מחכהעררהשאיטליהבשעהבההמאוחדות,האומרתלאירגרן
לאיטליה,תימןביןמהומבין,יודעהעולםכלוהלאפנימה.להיכנסתזכהמתי
רמההאנושית,ולהתפתחותההעולםלתרבותהראשונהשתרמההתרומההיאמה

זרבתקופהפניםמסבירהמזלאךזר.ובהתפתחותזרבתרבותהשביחשלחלקה
זרדנו.ישמעאלשלחלציוליוצאי

ארחדשים,נפטקידוחישלובאפשרויותהקיימיםהנפטבמעיבותרקולא
ברכהזן.הצלחהטבועהערב,ב.מדבריותהטמוניםארואנירםבמחצפ.יגםאולי

אבן,כמזלנושלאדודנן.בביעלנאצלהאבינו,אברהםשלמברכ.רתירמיוחדת,
שלבשעה"ניטרליים"להיותתמידהאפשרותלהםישיצחק,בניהשלומיאלים

הםכאלהבזמניםבעולם.שליטהעלנלחמיםכשהאיתניםהתגרששרת·ענקים,
במדבר,הםנודדיםשרקהואילחצהמןמסתכליםלהיותלעצמםלהרשותיכולים

רמישרברת,גורלותמדינותשלוהסכסוכיםהמריבותכלעםדברלהםואידכבייכרל,
מברברת,מהמונישוקקיםרבבתי-חרושתגדוליםבכרכיםבאוכלוסין,צפופות
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רבך,שלבסופוהם,הלאאלה.בכגוןעסקלהםאיןלא,וחשמל.קיטורגלגלים,
תמריםמחופןוניזוניםגמליםעלרוכביםבערבות,עדריםרועיאחלים,שוכנירק

האדיריםביןלהתערבכזאתהעזהלהםישהאםנרגילה.בלויתשחודקפהומספל

מןאחד"לכללמ·כודמוכניםהםניטרליים.הםושלום.חס-ןהמתקוטטים
מכונותשלגלגליםלהניעמשמשושהואאדמתם,במעמקינגלהאשדהשחון,הנוזל

היקרההשלווהאתהם,מנוחתםאתלמנודבדעתםאידאךהגדול,בעלוםאי-שם
נאלמו,התותחיםההיאבקות,נגמרהכמעט :פלאזהדאהואולםהון.מכללהם
הניטרלייםוהנה-·המנוצחים,שללאתלחלקכדיהמנצחים,ישבוהשולחןואל

מפוארותבמ?ונירתלהגיעכבדהספיקוהגמלים,ורוכביהמדברשוכניהאלה,
כיצדיודע,אישאידהמנצחים.לידיושביםכבדרחםואירופה,אמריקהלנידות
עלםידבדמהישאדרבידהמנצחים,ביןהםאבלזאת,לעשותהצליחו

בניצחון.הםחלקםרעלהנצחוןעדך

" 
אנחנוהנעקד.יצחקבניאנו,גודלנועםהזההגודלאתוהשוולכרועכשיו

גםכמייםנשפךדמנובעולם.המתגלעסיכסוךבכלניטרלייםלהיותיכוליםאיננו
משתתפיםשאנודקולאחשביה.במלחמת-העולםוגםהראשונהבמלחמת-העולם

בלהטנחרבומעמדנורכושנוכלגםאלאבקרבות,נפשנוחוםרכבלעתבכל
אלה,כלואחדיבנפש.מקריביםשאנוהקרבנותמיליוניעםיחדiדאלה,הקוברת

המנוצחות,תומיהאשורותביןולאםיצחונמהביד-אברהנצחרן,נירם
ומכיריםוחוזים,הוסכמיםמשא-ומתןוישמיוחדומשפטדיןישאלהלגביאפילוכי

בקנסותהןשחייבותאלאשלהן,ולמדינהלשילטרןוכזכאיותכארמדתבהם

הסכםאתםשאידמנוצחים,אחד.מסוגמנרצחיםאנחנ.וראולםמסריימים.ובצמצומים
בניצחוןאנושותפותנואתהמנצחשוכחמלחמהכלאחדיכל-שהוא.ומשא-רמתן

החלליםעםנחרץ,נשאריםוהדינו-.הניצחון,למעןבקרבנותאנוחלקנוואת

זרלתנר.מי-שהואבהםשיתעניןמבלישלנר,והנזקיםרהפצרעים

בני-זרדנואלמביטיםאנוהזאת,ההשפלהמתוךשלבן,מעמק-הבכא

המנצחיםעםיחדהשולחן,בראשיושביםרהבםהנאיםמלבושיהםבכלשהתהדרו
ירתךלגדולה.ועלוהםהשמינווהושפלנו,רזינושאנוהמידהבאותהכן,כלום.

לבנילהם,רארלםהמלחמה,בימיהחייםמןואבדנגדעהיהודיתהאומהמשליש
הטבעיהגידולדקלאחדשים.אחיםמיליוניהמלחמהבימידרקאנתווספוזרדנו,
עליהם,נוספוובאסיה,באפריקהדנים,שבטיםגםאםכיכפורחת,עלהשלהם

המדבריותמןמיליוניםרעלוצצוהחולותמןכאילוערב.בניעלהםאףבהתייחסם
ומושלמים.מוגמריםהאציל,הערניהלאוםבנירכרלםהצפונית.ובאפריקהשבאסיה

עזאם-שקבעהיזרעהנוסחלפיהגונה,ודמוקרטיהוחופשעצמאותדרושיםנדלם
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אחים 11הלמןלמרפת.כולםלהםישראחדרת-דערתהערבית.הליגהמזכירפחה,

ומזדמניםמרכביםכולם-שבפלשתינההקומוניסטיםרעדשבמצריםהמושלמים"

לארמית,והפגנהשביתהעלמכריזיםכשהללוג'מאל-חרסייני.שללפקודתולציית

להכרזה.ונעניםשלהםהאדומיםהדגליםכלאתהערביםהקומוניסטיםמחביאים

שהםבמזהלגמדי.הפרכההיאהמציאותיצחקשלבניראצלאצלנו.כןשאיןמה

המחלוקתוגרברתהולכתבהם,ומקצץהולךשהאויבובמידהומתמעטים,הולכים

מבפנים.הניגודיםומתרביםהולכיםמבחץוהסכנהשתגדלרכבלבתרכם.הפנימית

הסכנה.אתולסלקבברחהלדאותהסגולהניתנהלדדקנילהוכיח,משתדלאחדרכל

• 
מקרבתשהיאהאישלמית,הדתלבני-דרדנר,להם.ישהזההמזלולמונה

מונגולי.הדדי,פרסי,מגזעמושלמיםגזעם.מבניאפילושאינםרשב.טיםגזעים

חראזהמושלמיאםואפילוהערבי.נעבידנלהביםתומכיםהםכשוי,ארבאדבארי

ארץ-ישראלעללזבדכשבאיםהדיכלל.בדדךאפיקורסיתהשקפת-עולםבעל

אתודרושלהםחדדוחראשםהנמצאיםהמושלמיםהקדושיםבמקומרתנזכרחרא

הנמצאיםאחדיםמרשלימיםניאלה,בימיםקראנוהנהעליהם.הערביםזכרת

ומדינאיהורסיםהמדינאיםבידקציני-קשרמשמשיםאבר"םהסובייטיתבמשלחת

הנמצאיםהיהודיםלקומוניסטיםביחסכזהדברלתאראבריכלויםהאםערב.

ממשלתאiוהמייצגיהודיקומוניסטכייתכן,האם- ?הסובייטיתבמשלחת

ציונייםעםפגישהדקוהלא ?הציונייםנציגשלאמותיו 'ד,לתוךיכנסמוסקבה.

ממנו.ידחקנפשרשומראשדפלילי,כפשעבעיניוהיא

כאילונמצאיםהםשםהבינלאומי.בפוררםישמעאלבנישלהמזלוהדי

עלעומדיםהם ;מזרחי""ידידבתרךהם :בירתולהםהרצויהאלמנטבתרך

יכוליםהםלמברר.מיהכבדלהםדיש-קולותיהםאתלמבררמרנניםהםהמיקח.

להציעהםחופשיםהאנגלו-סאכסי.הגרשלצדארהסלאביהגרשלצדלהכריע

המערבמןש.הםאלהדגםהמזרחמןשהםאלהגםכיהצערת,ולשמועהצערת

רגםלאלהגםשייכיםאנחנולמפרעאשדאצלנו,כןשאידמהאח.ריחם.מחזרים

הצהרותשמצהיריםרמ.דדיכים,מרדיםלב~וישובמערב,במזרחאחיםלנרישלאלה.

מטונתמרוכזת,הזדכהשרםמבלימתנגדיהם,שלאראלהשללטובתםמקודם

שבמזרחאלזtגםבנרחושדיםדבר,שלבסופרומקובל.אחידפוליטיקרפיעל

צדלאיזההצערתשלאפשרותשרםלנואידדבר,שלבסרפדשבמערב.אלהרגם

הצעתנואתלמפרע,המפריכה.סיעהארקבוצהתמידישאנובתרכנרכישחרא.

 :לשכוחלנראסרוזאתאתגםואףהשני.לצדהרצויותתכניותמציעהוהיאזר,

שהםעצמם,עלהמכריזיםמהםאלהואףלעצמם.דקדואגיםישמעאלבני

רארלם ;במקוםכאן.הםעניניהםאתדקהראשונהבשרדהדואיםקדמרניסטים,
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רהקרמרניסטיםרהאנרשירת.עולםלענינילכל,קודםדואגים,מאז,כדרכםישראל,בני

הפרטיזניםראתהספרדיםהגוליםאתרקואשרנהבראייהרואיםהישראליים

היהודי.הפועלאתגםארליאחדי-כןרוקהיוונים,

"' 
דווקאלהיפן,ארמץ-ררחנר.אתלאבדלנרחלילהבמזלכזההבדללנוכח

להחזיקעלינולישראל",מזלאיד 11שלהזההקדוםהגזרנגד,האלה,התופעותנרכח

למאבק,מסרגלאיברבחיים,תמידצלחהשזוכרהמפונק,התמידי,בר-המזלמעמ.ד

בליהמרכן,מןהכלאתלקבלרגילשהראמפניוסבל,לנסירנרתמררנה,למתיחות

מצרריםהם :להיפרולכורע.להיכנעחייביםאינםהשלומיאלייםיתירה.התאמצות

אילרשרמם.רגםמשעמםהעולםהי.הכןאלמלאקיומם.זכרתעללהילחםועומדים

לשרםמקרםהיהלאמפונקים,בעלי-מזלרקהעולםכדררפניעלהתהלכו

הפןברנגעאשרדברשכלבאגדה,מלןלאותוכמראזמתרחשהיההתפתחות.

לקללה.שנהפכההזאת,הברכהאתממנרלהסירהאליםמאתשדרשוסופרלזהב,

הולןהעלום 1הקיוםעלהיאבקותתוךמאמצים,תוךרקרבבנההולןהעולםכי

המוצלחיםבעלי-המזלעםהנאבקיםהמקופחים,אלההשלומיאלים,נזכרתרבבנה

השמש.תחתהםמקומםבשל

ית.חשבלאבגויים

בזירהקשההיאבקותבפניעומדתשלנושמדיניות-החוץאימתכל

לעםביחסהרשעבלעםשלהמחוכמיםדבריובזכררניערליםהבינלאומית,

שלנרהעמדהשתהיהאידכייתחשב".לאובגוייםישכוןלבדדעם"הן :היהודי

אחריםעמיםעםומארגזיםקשוריםשנהיהכמהרעדהאומרת,באירגרןמבודדת

יכוליםישראלאידכירערמדת.קיימתשלנוהבדידותבינלאומיים,ראירגרנים

לעצמם.מופרשיםהםאלא-האגדה,דברילפי-האומרת,כלעםלהידבק

הלן-המחשבה,.שלההבנהבירתו,הידידותייםאפילואחרים,לעמיםאין

רעלשסבלנוהסבלעלמושגלהםשאידוכמהכמהאחתרעלשלבן,המנטאליות

לעצמולכבושכדימעמהלהחזיקכדיריהרדי,יהודיכלוערשהשעשההמאמץ

השמש.תחתהמקוםאת

המדינאיםאתחירםהמעסיקההערבייםהפליטיםשאלתלמשל,הרי,

היהדויהעםבני :בטענותאלינונאיםכולםכמעטכילהניח,אפשרבעולם.

מסבלותיהםמתעלמיםאתםוכיצדרצדק,מוסראנשירחמנים,בנירחמניםאתם,
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החוב,מפחדונמלטוהזאתבארץישנואשועוניםפליטיםשלותלאותיהם
להםמושיםאתםואיןבמחנות-פליטיםובעוניברעבנדחקות,חוניםהםועתה

הידפליטיםאחיכםגםכישוכחים,אתםוהריונחלותיהם.בתיהם
דגםהאזתהארץלכםניתנההאלההפליטיםובזכותבאירופה,אשרבמחנות
מרינה.לכםשתהיההמאוחרותהאומותהסכימו

ןהערביםלפליטיםהיום
תתאכזרוזהמהרעלזה

" 
להם,ולהזכירלבואאפשרכיצד- ?אלהירידיםעםלרוןאפשרכיצר

מלחמתישלבעיצומהאז,שנים.מספרלפנירקשלנולפליטיםחםשעוללומה
התעוורולאהנאצים,והמרצחיםתאי·הגאזמפחדנמלטואחינוכאשרהעולם

ייפתחוי"רוהיההלאומי"הכיתששעריהפחותלכללדרושהרחמים
הועידוכולםהגדייםאשר"הכית"אותושלהטבח.שרידיאלה,פליטיםלפני
גורלםוהלאהיהודי.לעםמקלטלמקדםבינלאומיונכתבית•ג.ודחבפירושאותו
הפליטיםמגודליותרטובמוניםכמהפיהואהיוםהערביםהפליטיםשל

הפליטיםכמוההשמדה,אתיראיםאינםאלחערביםפליטיםכיאז.היהודים
אין-כןוכמועליהם.מאיימותומיידאנקוטרנליגקחאושוויץאידאז.היהודים

וץ nשר·השרת,ונשהעס
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נשיהםראתאותםומכלכללהםדואגהארמרתאוגרןכירעב,למיתתצפוייםהם

ובסכנת-מורתבמצוקבתרניםהםאיןאופןבכלאבלזעומות,במגרתכיאםוטפם,

בתרךהערבים,הפליטיםשהם,בזה,הראהלאהעיקריההבדלרארלםירם·ירם.

לשפהלדת,אלה,ואחיהםורחבות.גדרלרתעובבאוצרתיושבים,הםהםיאח

אדמות,להםלהעניקבשפע,אותםלכלכלבכך,רצונםאםמסרגלים,ולגזע,

האמצעיםשגםמכיורןבעצמם,ולהיבנותאותםלכנרתעבודה,להםלהמציא

מידילהםיימצאומצאוהשכנותבאוצרתוהתאחזרתםיישרכםלשםהגדולים

עלהאומרתכלשלהרחמיםבכמרראפואמזרעהברית.ואוצרתהאומרתאירגרן

עלבשעתםלוחםכללדעתן_עלעלהולאאחיהם,ביןהיושביםאלה,פליטים

האחרוןהמצעדאתקירברירםיוםכלראשועקרבים,עלשישבראבר,פליטינו

-ןהגאזבשניכיאלשלהם

" 
אחדמדינאיעםלהיפגשלרנזדמןכיבכנסת,שלנדשר-ההרץסיפררהבה

השראהבימימאחינו,המיליוניםששתטבחעלכללידעשלאהאוצרת,באחת

רעלההיטלראי,המשטרבימיאנטי·יהרדירתגזירותאיזועלשמעהראהנאצית.

האנצים.בידישנפלוהיהודיתהאזרחיתה\~רכלרסיהמביןחלליםעשרותכמה

נטבחיםהיראילומימיו.שמעלאיהודים,מיליוניטבחעלכזאת,שראהעלאבל

כמיתרתניספההיהלא·יהרדיםמיליוןחצירקאילולא-יהודים,כזובצורה

מדינאיאותוהיה-אחת,שבהבמשךהיטלרשלמשרתיובידיומשוברתאיומות

וזמןאותן,מזעזעתחיתההזאתהעובדההזאת.השראהפרטיכלאתבדדואייודע

עליומפילותהידזוועהותמונותבלילות,לישרןיכולהיהלאאח.וי-כןרב

השמועהכללהגיעהלא-נטבחו,הרדיםימיליוןשישהכאשראבל,אימים.

שעליוזה,כדרר·ערלםעלרלאהמאדיםכרכבעלהדברקרהכאילולארזניר,

ההיא,הארץנתוןכימסתבך,והלאהיהודי.העםעםיחדהעמיםכליושבים

אי-שםשתהיההדבר,יתכןאיךכייהודים.גםמצדייםמדיאני,אותויושבשבה

למדינה,נקלעהיהלאשלנדההרץשרכילהניח,גםומרתוןיהודיםבלימדינה

שמעלאמדינהשבאותההיהודיםמפיגםרננן,וכלל.כלליהודיםבהשאין

המזרחית.באירופההיהודיםאתשמצאההשואהעלוחצי-דברדברהמדינאי

רעלהמדינאי,אותרושמעשמעיםערבההפליטיםעל :בטוחיםהיוואולם,

בשעתהיהודיםאכזריותערלמידם,שגזלוהגזלרעללתם,שנעשההעררלכל

רעו.דלחמה, .rה

הזאתהעירעלה,שודקהםילשרריעלויודעיודעהוא :והעיקר

עלאכן,היהודים.בידיתפוסהעכשיושוהיאלנוצרים,קדושיםמקומרתהמלאה

לגאולהנוצריהעולםעלהמוטלתהחרבהרעליודעהואשבירושליםהקדושה
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ומגדליה,בתיהעלנפשה,עלנלחמהשירושליםבשעהאמנם,זו.ירושליםאת

למקומרתכללדאגולאמדינאיאותרכאבלא-כולם,וכחניהתושביהעל

השלוםנקנהיקריםחייםשבמחיראחריעכשיו,רארלםבעיר.אשרהקדושים

הנוצריםעלנימביד~רהארהקדושיםבמקומרתנזכרהזאת,הדגולהנעיר

פיקוחעליהרלקברעבעליהמידיהעיראתלהוציאישזהומשרםעליהם,לשמרו

שייכת,עליההבעלותאבלנכרן.זההזאת,העירעלנלחמוהיהודיםבינלאומי.

קדושים.מקומרתבתרנהלרשישהנוצרי,לעולםהכרתן,לפי

" 
תסתרואשרמצדנו,כזרהסברהלהיותיכולההאםהגרי.שלההגירןזהר

ההגירןאיןעלום-הגוייםרבידשבינינוביחסיםכימסופקני.- ?הזהההגירןאת

לטעון,העולםאומרתמבידופיקחיםנברניםמדינאיםמוסיפיםהריכלל.מחייב

האומרתהחלטתלפילהן,זכאיםשאיננוהזאת,בארץטריטוריותידברתחתישכי

להגשיםכדיאצבע,נקפדלאהאומרתשארתןהעובדה,מןמתעלמיםרחםהמאוחזרת.

אתמחלקותסדר,רמנניסרתההחלטה,אחריאז,באותהיואילוהחלטתן.את

 1והיהודיתהערביתהממלכות,שתימקימותשנתקבלה,ההחלטהלפיהארץ,

הכלכליתוהיציבותהמדיניהסדרלהכנסתמידנרתמות ;ביניהןמלחמהמובערת

ולדורשחירםבטענהלבראזכאיותהיר-והחליטו,שסבורכפיהמנדט,שטחבכל

אחריואולםהערבית.והממלכההיהודיתהממלכהביןהמגבילהקרבמלואושיישמר

היינובעצמנוואנחנוההחלטה,קבלתאחריכלרםפעללאמכרבדאוגרןשארתו

לארקלאמסביבהאויביםכיקיומכן,עצםעלבקוברת-דמיםלהתגונן·מחרייבים

-זה,בשטחמציאותינולעצםגםאלאלבן,שהוקצתההקטנהלטריטוריההסכימו

קבעהיאשטריטוריותגבולותעללדברזהלאוגרןהיוםישהצדקהאיזו

להחלטתוהסכימולאששהללומחייב,הפשוטההגירןהלאהקצה.רהראהתרו.ה,'רהרא

עצמםעללקבלמרנניםזהירלרשצייתואלהרלאלהיענש,צריכיםכבגדרומודראז

הדין.את

יכלויםהרייותר.ערדמוקדמתבטענהלבראאבריכוליםהרילטענות,אם

מלחמת-העולםאחריהיחרדילעםשניתנהההבטחהשלהפרשהכלאתלגולל'אבר

הירדן.עברימשנייש.ואל,ארץבכליהודילארמיביתבדברה,נישאו·ה

והיאכחרק,שלאחיתההזאתמהארץהירדןעברקריעתכילהוכיח,יכוליםiזיינר

אן,מפרוש.בינלאומילהסכםבניגודלרנדרניממשלתימשרדידיעלנעשתה

ממש.הדדיתהבנהשלאפשרותהחיצוניהעולםעםשלנרבמשא-רמתןאין'נאמרו,

הםאלינוביחסראילרעצמם,לביןבינםגוייםשלבמשא-רמתןרקשולטההגירן'כי

יודעיםעצמםהםשאיןאחרים,נפשייםבמניעיםגםלהגירן,מחוץמסתייעים,

רמצרידייםהשיעורמןיותרהםפיקחיםהיהודיםכילהם,נדמהאותם.להסביר
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אפילומהם,ל.היזהראיפראצריךהפשוט.ההגיוןמלבדנוסף,מכשירבאיזההם

הדעת.עלהמתקבליםדבריםלכאורה,מדברים,כשהם

"' 
ברובמיתממיםארתמימותם,ברובמאמיניםשלנרהקיצונייםהשמאלייםרק

ממוסקבה,המרקסיסטרכיבכל,ושלמיםמאוחדיםהגוייםוחבריהםהםכיאמונתם,

חגריהקומוניסטים.עםאחתודעהאחדמוחבעלהואמבודפשט,ארמפקין,אר

השפהמןורקהקומוניסטהיהודישללרוחויביןלאנפשרבעמקיהקומוניסטי

כשהואאתר,יצטלםרגםהשגורהחנרסחאלפיאחדים,דבריםאתרידברולחוץ

קשראידכיהיא.שונההאלחהחבריםשנישלהמנטליותברם,חיוך.אותרמחייו

אתעולמית,להביןירכלולאהבין,לאשהגויוכמרוהעמים.ישראלבידנפשי

שהואוצדיק,רבעלהקדומות,בשניםאומרים,יהודיםשהיוהשבחשלטיבו

ירכללאכך-מטבע",צררתיודער"אינרוחמישי",שנייוםכלר"צם"חלש",

להילחםהעולםאתשהמריץהגויי,הצדקחשושלטיבואתלהביןהיהודי

שלו.ממחנות-ההשמדהשברחולפליטי-החרבעזרהידמלהושיטונמנעבהיטלר

להגידשנרכלעדרביםימיםיעברורעודבארץ",אחדגריהוא"ישראלאכן,

 .בארץאחדהםיוגולארשי

נגדנוהשלוחותהיזים

שעהלפי 1לדעתקשההזמןבמשךעצמםלהרדיםהרזוחלוקתתביא ilמ

לנו,אבללשער.עדייןאפשראיממדיושאתהמוני,טבחבעיקברתיההביאה

-הרזונציגשלידו-אחתידבמקום :מסריםהפסדכברהביאההיאליהודים,

הידים,שתיבעתידתחייבוהמאוחזרת,האומרתבאסיפתנגדינושהצביעה

הקדושה","המדינהפאקיסטאן,שרטבינו.לטובתרפאקיסטאן,הרזונציגי·של

הכיפורים,נירםלנר,הקדושנירםנתקבלהמדינה),-ר"איסט~ן"קדוש-פאק" 11 {

נתווספהרכךמזמן.מיודעתנרתימןעםיחדהמאוחדות,האומרתלאירגוןכיחברה

ושלאאותנויודעתהיאשאידמתנגדת,הבינלאומי.בפורוםלנרחדשהזבתנגדת

תולדותיו,היהודי,העםידיעתשלאפשרותרשוםאתנוביחסיםבסירןשוםלההיה

עליה :יודעתהיאאחדדבראבלהאנושית.המשפחהלטובתותרומותיוהישגיו

עלכיהמסיבות,ובכלהתנאיםבכלהיהודי.העםנגדהערביותבמדינותלתמרך

הם.מרשלימיםהאלההמדינות.תשוביכן

"' 
והגרנהכשרהכברנמצאהאשרהזאת,החדשההמדינהפרצוףהואמה
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שלקידמהימי-ןהררתיקרתהמדינרתכאחתהאומרתבאירגרדחברהלהירת

לארגרסטבחמשה-עשררקכיאחהחסרארבעיםהםשנתקבלהעדהזאתהמדינה

להזניחהספיקהלאאלהקידמהימיבמשךעצמאית.למדינההוכרזה 1947שנתשל

חדלרלאהאלההימיםכלשבמשךזהאזלימלבדתרבותי,אומדיניהישגשרם

ראשימצדכל-שהיאיכולתמבליבגברלרתיה,רפרערתמהרמותוליקרת,שחיטות,

ארכלרסיהבעלל~הרר,זן,מדינהשלהגורלנכרךקץ.להןלשיםהחדשההמדינה

דבר,לאעלספרדיםימיםבמשךתרשביהכמחציתרגררשרנהרגרנפש,מילידןשל

חדשהלמדינהמספיקההכשרההראכזההישגאםוסיקים.הרדיםהירתםבגללרק

המפורסםבצ'ארטרהורגלהמאוחזרת,האומרתלאירגרןחברהבתדרלהתקבל

מאייאחריםרשבטיםעמיםכמהגםזהאירגרדלתוךלהכניסהיהאפשר-שלן,

אותם,ולחנךשלהםאפרטררפסרתתחתלקבלםורציםשהלבניםלמשל,פולינזיה,

אםרבות.שניםבמשךעצמאותלחיינאמנות,משטראומנדטשילטרןבעזרת

הכרתאיןבפרנג'אב,נירםהנעשיםהיפיםהמעשיםבאותםמתבטאתהעצמאות

לכך.מוקדםחינוךבשום

שלהקדושההמדינהלבדה,באפקיסטאןרקדופילהטילאומריםאנוואיד

בנימוסיםממנהנופלתאינהביהוד,שלהינדרסט~ןהשניה,המדינהג'ינ~ח.

האחרוניםהימיםותשעהשלושיםבמשךשקרה,מהעצמאות.ארתהשלהיפים

הטבחהמרשלימים.הצטיינושבתעצמה,הכשרתארתהעלמעידהתרדיםבשטחי

במספרנפללא~מריטסארתקדרשתתתינדוסטאניתבעירמוחמדדתבבנישנערך

שאיןבאכזריותכיחרא,שביניהםהשווההצדבל~הרו.שנערךמזההקרבנות

גם :האומריםדיש-ונברת,הגנרל,עברימשניונוטשים,נטבחיםכמרתה

אתהדרגיםוההרריםהסיקיםוטף.זקניםדגשים,אנשיםבפשרת.ינרילימ

אשרוההודיםהסיקיםאת-רהמרשלימיםהינדרסטאד,בתחוםשנשארוהמרשלימים

הטבוחים.שלבתיהםגםבאשעוליםהטבחשאחרימאליו,מובןהם.בתחומם

נופליםבדרכים,נודדיםמיליוניםעשרותונשרפים,נחרביםלאלפיםוכפריםערים

בפצועים,בפליטים,שיטפלאישאידלהם,לבשםאישאיןובמגיפות.בכפןמתים

המבקריםהעיתוניםכתבי.מצמא.גוססיםבדרכים,המוטליםבילדים.בחדלים,

השילטרנרת.שלואזלת-הידהאדישותלמראתפלצותאחוזיתםהמאורעות,במקרם

אבללקבורתם.אפילושידאגמיואידהדרכיםבצדימתגוללותחלליםערימות

הצהרותומשמיעיםלעירמעירהגדוליםהמנהיגיםוטסיםנוסעיםזאתתחת

בפרנג'אב,המצבעלפאקיסטאןנציגעםלהיפגשממהרניהררפוליטיים.ונאומים

דרך·לתורותתרדושלתפקידהעלהצהרהמצהירהואלפגישהפגישהרבין

רמכריזבינלאומיותלכנסיותציריםשולחרג'ינאח 1המזרחארצותלכלהחיים

הערבית.לליגהפאקיסטאןשתמציאהעזרהעלהכרזות
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• 
אתלהבהירהעלולותהאלה,התופעותכלעלדעתנואתלתתלנרכדאי

המזרח,הערצתשלזרפילוסופיהאצלנושמתבלטתשנים,זהשהוא.כמרהמצב

הארד,ברקעהמזרחמןכיהישן,הפסוקלעממיו.והתקרבותהמזרחחובבותשל

סיסמא.כעיןשלנרהאינטלקטואליםמןאחדיםאצלנעשה-לרקס",ארריינטה"~קס

הגרמני,המדעמאנשיאחדומקובלת.מוסכמתכברהיאהריהמערבשקיעת

אתהיזרעבספררונימקביססהנאצית,השקפת-העלוםאתוהכשירשהקדים

באותההזאת,התורהאתכתבגרמנישמלומדומנירן 1הזאתהתיארריה

אוניברסיטאותחניכישלבן,המשכיליםזרדעלמקובלתשחיתההדיאלקטיקה,

שרקע,המערב :פסוקההלכהמזמןכבראצלנונעשתההרי-ושוויץי,אשכנז

הליברליותומושגיהפרטשלהחופשעקרונותהמערבית,הדמוקרטיהכלואתר

רניצברמזרחהעיניהםאתהיפנובתוכנו mהראנשיהתשע-עשרה.המאהבנוסח

הפילוסופיותאתארמשם,המנצנצותהחדשותהתרדדתאתרוחי.מרבדחילרלקדם

להפתיעכדיפתאוםשהקיצההוזרמה,אסיהבקצרילתחיהשתתעוררנההעתיקות

בקירבה.הצפוניםהגדוליםבחידושיםהאנושיותאת

# 

אסיהעללגמרימסולפיםמושגיםהעולםספגשלםזרדנמשךכמעט

ט~גררי.שלושידירגאנדישלהצומותבעזרתרקלנרסיפורהרזועלזר.מתעוררת

ספקאידמזה.הפירטואצילותעולםשלרותופרחים, ;מזהוקדושהיורתעבטהרה,

אלפים.רמאותונברתגםואוליאווהדים,תלמידיםאלפיהיומהםאחדשלכל

וצעירותצעיריםאלפיםרמאותונברתגםואוליאלפים,יששנהודרספקאיד

שגדלרברדאיובוראירגליו.אבקאתלנשקהמוכניםגאנדי,שלחסידיונלהבים,

שבאנגליה,המפוארותבארנינרסיטאותהשכלתושקיבלאינטליגנטי,נעורגםשם

וחופשיופיעלחולםוהואטאגררי,עלגאהוהאווהפירט,השירהמןמתפעלוהוא

שלוהקסמיםהפלאיםכלעלהקדומה,תפארתוכלעלהגדול,ההודיהעםותחיית

מיליוניםמאותכיספק,איןזה,עםיחדאךהימים.כשכברנביאיומדריכיו,מרדיו,

המרביםהנםוהם"לארם",אר"עם"שללהכרההגיעולאעידיןהודראנשישל

כללגועל-נפששהםבהבלי-קדומים,דבזרהמא,בבערותישקרעיםמפזורים,ענקיים

דבמגיפדת,בתחלואיםנושבת,ארץנבלדוגמתםשאיןובעדני,במחסורמרזרבי,איש

דם.בנחלישלמהיבשתלהציףהמסוגלתפראיתובקנאות

• 
ברחעצרולאדהמדשלימים,ההודיםיח,דהעדותשתימבידיפי-הודח

אחריותלאיזו-שהיאשהם,כללחיי-חברההאלההעצומיםההמוניםאתלחנך

הטבחנמשךשבהםהשטחיםמןלעיתונותהמגיעיםהסיפוריםמשותפת.לארמית
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אםכיהרציחות,שלהאיומיםבפרטיםרקלאהקרואנפשאתמזעזעיםההדדי

כלממנה.יחידכללגביהנתקפתהעדהשלרהקהרתהאדישותארתהבתיאורגם

אחתבעיירההמותקף.לחבורלעזרוכללחרשבהואראידחראלנפשררקדראגאחד

אלףהסתחררסיקים,מאדתששהמושלימיםבידינהרגושםאשרבפאקיסטאן,

כינתגלה,אותםלהצילהצבאהגיעכאשראח.דבמחבואסיקיםמאותוחמש

פצעיהם.אתלחבושכללחשבלאהקבוצהמביןואישפצועים,היומהםאחדים

מבטחים,למקוםאותםשהסיעההמכוניתעללעלותלנחשליםלעזרורצהלאאיש

היההזהכדברהוא.לנפשוכל,קודםראגררפיר,מרפקיונברחדאגאחדכלאםכי

ישבוהםההודים.מפחדמדשלימיםכאלפייםנחבאוששםבהינדרסטאן,אחרבמקרם

הימיםונמשןבריטיים.חייליםשלחסרתםתחתפלדטים,במחנהאחדיםימים

קרובאישבמקרהנמצאלאאםבמחנה.המתיםאתלקבוראפילוסרבוהאלה

שלבסוףעדימים,נמשן-המחנהיושביביןמתגוללתהמתגרפתהיתהלמת,

החברותייםהיחסיםהםכןקבר.להלכרותעצמםהבריטיםהחייליםהוכרחו

ארמשותפת,אחריותשלרגששרםאיןעצמן.לביןביניהןהאלה,העדותבניביד

-אחהכתבמספר-אחת,אשה"אףעזרה.שלארגוןאדקיבוצית,הגנהשל

וקטועי-פצועיםמקרםאפסעדשנמלאומבתי-החדליםלאחדללכתהתנדבה"לא

הסחבהשהוחלפהרכלימים,טיפתבלישלמיםימיםנמשןשכבראשראברים,

ואשרנה".תחבושתלהםששימשהספרגת-הדם,

" 
כמרבן,סיפון,בשעתה,הפאן-אסיאתיתברעידהשהשתתפוארץ-ישראלצירי

בדלהיההודיםהאינטלקטואלייםבחוגישפגשועדינות-הרוחעלבהתפעלות

אבללצראריהם.ארתםענדוומשכילותצעירותשנשיםהפרחיםזרירעלהחדשה,

למנורהמסביבעשיר-צבאיםכפרפררקמרחףהזההענוגהיופיכלכילדעת,יש

הענקיים.המרחקיםעלוברצהעדייןהגדולההאפילההלילה.באפילתדולקת

השפעתםדלותעלמחפיםרפאקיסטאןהודרבשםהמדבריםהאישיםאותםובינתיים

ידבררבינלאומיתכנסיהבכלאשרהם-הםבפיהם.אשרהמפוצציםבדיבורים

שבהןאחרות,מדינותעלביקורתהמותחיםהם-הם ;החופשעלגבוהה-גבוהה

עדייןהנמצאיםלעמיםרסרברנירתעצמאותהדרושיםהם-הםבקונסטיטוציה.פגםיש

מפניבפלשתינההערביהעםעלהמגיביםגםוהם-הםאחרות,מעצמותחסרתתחת

ואמריקה,שבאירופהבאוניברסיטאותקברהשכלתםשאתהם,לארצו".שפלשו"זרים

עלולותהמזרחשלהאידיארתורקאנוש,חולההואשהמערבבבירור,כבריודעים

מאותארבעעלהענקיתביבשתהם,בביתםותרבותסדרלהשליטלהבריאר.הן

הסדריםעלביקורתלמתוחאבל 1כמר.בןיובלן,לאבה,אשרהנפשותמיליוני

מיליןומאותשלרשאוהמושלמיםמיליוןתשעיםבשםולאייםאחרים,בבתי

330 



יתדה.טיוחהומבלימהדלמדרזאתאת-מאחוריהם,כבייכול,העומדים,הרדים

שלהם,המזרחוביתרוןבכרחםהבוטחיםאלה,עצמאייםשליטיםשלידיהםזהבה

דקאשדהוותיק,המזרחעםהיהודי,העםבגדבגדנו,מעלהכלפיעתהשלוחות

בתולדותמכרבדמקרםלאסיהלהנתבצרממנההמסתעפותוהאמונותתודתובכוח

האדם.

 ?השלוםרודפימפנינברחאנה

לפתעבעולם.השלוםורדפיכךכלהםדניםכיניחשנו,ולאידענולא

עיניהםאתלעצרםהעולםלמדינאינותבתאיבההשלוםשאהבתלנר,נתגלהפתאום

היטבבאהקשיבוישראל.עםלטובתאבן,לטובתנוכמובן,הכל,בלילות.מטתםעל

 :נעביננוהעוסקותהאומדת,באסיפותהנואמיםבמתעלעומדיםכשהםלדבריהם,

פיוס!"לשםעליוןמאמץ"עודפשרה!"שלאחדבסיוןעודבאנעשה"וכרתי,

הםארץ-ישראל.עניןלמעןלמעננו,הכלרזה-האחרון!"ברגעאחהתיווך"ערד

שיעמידועגול,שולחןכללקראתתיווך,כללקראתחדש,מאמץכללקראתמוכנים

משאתהשלום.שיושגובלבדהעולם,ברחבישהיאפינהבאיזואי·שם,אותו

הסכםלידיבבואוהנפגעים,המותקפיםשאנחנו, ;פשרהלידישנגיעהיאנפשם

והרוצחים.המתקיפיםעם

אשדמקנדההדתות,ומכלהגזעיםמכלהאוצרת,מכלהאלההשלוםורדפי

בניהדחוק,במזרחאשדומסיןבמערבמבלגיהכדררם,אשדומקולומביהבצפרן

 ?בעמנוהטבחנימיכולםהיואיפה-רבודהא,וקונפוציוסומוחמדישואמונות

 ?רטדבליבקהמאידאבקמארובותהעשןתימדכאשדהימיםבאותםהםהיואיפה

י~יכהשנים,לפני .בארץ-ישראל·הדמיםמאורעותבימיקולםנחבאמזרע

עצרםמבגברן'הוקםאירופהשלבמרכזהנאשר.מלחמת·העולם,לפניודממוישבר

דקמתגלהכאשדכיהדבר,נפלאמה ?העולםיהודיעל·השמדמלחמתלהכרזת

והואהאנשויהגזעשלהמצפוןמתעודדאחדלרגעכאשד ;לטובתנוקלמיפנה

השעהשהגיעהכך'עלזעתראתהעולםיתדאךאם 1לזברתנובכלדרמתחיל

הצדדיםמכלגדולברעשמתפרצים-לבן,שבעשהואכזריממרשךעווללתקן

המצפון,אתלהשתיקהדצים·אציםפיוס,ודורשיפשרותוערשישלרםורדפי

אלינו.להגיעהעלולכביכול,הטובה,שפעאתלעצרווהיושן,החסדגלאתלבלרם
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מחבלים.כרחרתכנגזרמידהרפעלר-ועמלן,כשרונובפריהזאת,בארץהשלום

מידהרפיעה-היהודית,בידהנשקכושרהוכחוכאשר 1והרסניםרוצחים

שלאהזאת,ולארץרלשכנינרלנרהרבההדאגהפיוס,לשםהריצההשלרם,רדיפת

הדיפתלשםהיהודייםלנוחרתיינתןלאנשקהמלחמה.בעקבושלרם,חסתיחרב,

החקלאותהמדע,כמרגדלררת,לעשרתעלוליהודיםבידיהנשקכיהמתקיפים,

יותרולהצליחמהר-מהרלהתפתחעלולבידיהםהנשקאלה.שלבידיהםוהמסחר

הרחמיםאתזהתחתלהםניתן-ןליהודיםנשקניתןאפואזהמזרעמדי.

רקשה-ירם.אומללכלעלהניתכיםהשלימההנצרותרתמיאתשלנר.הגדרלים

עגרל.לשלוחןמסביבבכורסאותבתיווך,בעצה,בפשרה,עזרתנואתלהםניתן
למערכת-כברהגענולשלוםבאהבתנוכיהאלה,הישניםהרהיטיםיסכרנרלאלנר

בשבילם,אבליקר-המציאות.האטוםמחומרמשהרביותר,מרזרביתרהיטים

יפיםעדייןהםמסביבוהמרופטותהכורסאותעםהעגלוהשולחןהיהרדים,בשביל

לשימוש.מארד

כמרשלאהוא,רדוםשלנרשהיושרמרבן,שלנר.היושרלרגשפוניםוהם

היושראללפנותנחיצותישזהמשרםתמי.דרזריזערשהואשלהם,היושר

הדבר,משרנההאחרון"."ברגעאלירפוניםוהםכן,אותר.ולנדנדשלנרהנרדם
איזהלשנותצריכיםכשהםבשבילנו,שניאחרוןרגעערדלהםישתמידאך

ראי-אפשראחרון,ההרגעהגיעהנהכיאמרן,אחדיםחדשיםלפני .לרעתנודבר

מןולאהארצישראליתהבעיהמןלאהבעיה.מןלהתחמקארלהתעלםערד

זהרנילהם,שהובררמנירןהחלטה,סוף-כל-סוףקיבלוהםהיהרדית.הבעיה

ני·שאחרוןרגעערדלהםנמצאעכשיואךדיחוי.סרבלשאיכרהאחרון,הרגע

אתריההחלטה,שנתקבלהאחריפשרה.בעצתאניםהםזהאתדרךאחרוןברגע

עצמם,הםלה.מסביבההיסטוריתההיאבקותאחריההצבעה,אחריהפתררן,

מתכונניםעצמםהםפשרה.לכלללהגיעלעולםמסרגליםאינםשלהם,בענינים

ומוכיחיםחדש,נשקוממציאיםישןנשקאוגריםהםדווקא.למלחמההימיםכל

מודרנינשקמקרםאפסעדמלאיםיהירמחסניהםכאשררקביהוכחות.באלפי.

עםבשבילרארלםשלרם.רובעלויתענגובארצותיהםלבטחישכנוהסוגים,מכל

רובהבלילהיותינרלהבטחוןישראלעםבשביללפשר.מוכשריםהםישראל

המרוביםרחמיוראתהגדולהאהבתואתכהעדהוכיתהעולםכלהלאאח.ד

ניזרע.יפות,·פניםבסברהגוייםאותרקיבלושבאמקרםבכלהלאלישראל.
לישראל,לן,למהוביקר.בכברדארתראיכסנררגםרבהבתיבהאותרליטפו

ןרכלי-זיזנשק

חלילהיתפתהשלאישראל,שלידיראתלכבולהואהראוימןזהמשרם

בהםיששמאבכיסיו,היטבמפשפשיםזהמשרם 1מסרכןכליבאיזהלאחת
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רהחלרנרתהדלתרתאתיפה-יפהלסגרוישזהמשרם 1ושלרםחסאולר,ארסכין,

נביכרל.בטחון,לרלהרסיףמנתעלאלה,ארמקלמנחרץאליריגניבושלאכביתר,
אינםפעםאףאכן,הקדרשה.בארץשולרםפשרהעללזבדאפשרזהכלאחדי

הנחיצותאתלהבליטנדיה,רשדקה :הזההתראואתגםלהוסיףשוכחים

במעוברתלעמודערדאפשררביררןבאינדרנזיההזאת.בארץהשלוםהחזקתשל

זר'אדמהעלכאן' •הקודשחילרלזההלא !ןייטסלאפבכאן'אבלמלחמה,
רמדצחיםפורעיםעל-ידיהנעשיתדמיםשפינתדקתיתכןהדתות,לכלהמקודשת

מגןכלרמחרסדינקייםאנשיםהסגרתגםתיתכן ;השכנותמהאוצרתהפולשים

לעדרןאךמשרנות.כמיתרתיהוגרםשהללומנתעלאלה,דר~חיםשללידיהם

יפה.לאאבמתזהלא,-זראדמת-קודשעלכאן,המלחמ

• 
מפרפרוהואלטבח,כצאןמובלרלהירתלהיעקדמסכיםאיברישראלאם

הזההשידולמתחיל-עליר,הנכרכיםוהחבליםהאסוריםמןרדגלידרמקפיץ

ולהדוףבדגליםלבעוטבאמת.מנרעדזההדי :ורדפי-שלרם"ידידים"של

תשתמשגםארלימעטערד .יתרבותלאדםמתאיםזהאין-גידים,

אנשיאשדגמרו,לפרא-אדםתהיהמעטערד !ישראלוכשינים,בצפונים

שלבירתוהחזקהנימוקזהרבמחיצתם.ארתךלהושיבירכלולאונימוסתוכרת

לתרבותמקרובחראישראלני.הם,ומביניםיודעיםת.ברותה :ורדפי-השלום

ישראלניהם,יודעיםהעמים.לכלתוכרתודורשזהבמקצועעוסקהיהימיררכל

אלה,גרייםניהזדמנות,בכלמוכיחרחיההגיוים,שלהתרבותמןמתלהבהיהזה

ומנירןרציביליזאציה.תרבותלהםרקוביםהולכיםכלפיר,הדעהההתנהגותלמורת

בעלישלבמחיצתםמישיבהההנאהעללערלםזהישראליוותרלאהלאשכן,
אלה.תרבות

הוראההנתקף,הצדאתזיגומדקלאשלרםבקשתשלהזההשידול

מעליבגםהואאלאהמציאות,מןוהתעלמותצביעותהאלההשלוםנדנדי

ניצבהמארחדרת,האומרתהחלטתאחדיאשדבארץ,העבריהישרבאותר.ומשפיל

סמכותןעלאליהן,האימוןהאומרת,שלכברדןעלבזמרלהגןבמערכהיחידי

המתקיףהאפלים.לכרחרתשרבעצמןהאומרתארתןעל-ידיכיוםמוגד-ומרותן,

לפיממשבהשאיןההחלטה,ארתהעלידוברשערדהבטחה,נצרדתפרס,מקבל

יפשדר.ערדיתררכחן,ערדיתיעצר,עודשעה.

דבריהם,לפישקדו,אשדהמסורתיים,השלום""ורדפיכלצוהליםעתה

אלהכלהזאת.בארץרהדיערתהאחורההשלרם,השכנתעלשניםעשדרתנמשך

אלההשלרם.אנשילכללדרדפיםנהפכראשדעדהשלרםאחדיכךכלשרדפו

מיןאריגיכלעםמתפשריםשהםעדוהפשרה,התיווךאתכךכל bהמנקשי
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עצמם.מבקשי-הפשרהאתלהשמידזממוזמן-מהלפנישערדושותפיהם,האדם

נעשה :הקדוםהתלמודיהכללקייםבשבילנואתם.להתוחכחכמובן,לנר,איד

ומבוטל,בטלהואהאומרתמשפטאםלדין,מקרםאידאםהשלום".נעשה-דין

להחניקונדי-אחריוהרודפיםחסידיומפנימנוסת-חרביברחהשלוםהרי

ידיהם.בעצם

תהפוכות"דור 11והמהפכה"//עולם

עררךהיהודיהעםנגדמסע-הצלבההשמצה.פרשיותבגולותאחת-אחת

באהאחריה ;הציוניתההסתדרותנגדהמערכהתטושואשרנהשלבים-שלבים.

כעבור ;ה"ג'רינט"נגדהמערכהבאהאחריה 1הציוניתההסתדרותנגדהמערכה

"בני·שלהתוריבראכןאחריהעולמי".היהודי"הקונגרסנגדתיפתחשבועיים

עדוערהבצרפת,חברים"ישראל"כלחברתבבריטניה,הקהילותרעדברית",

עםבריתכרתוי,ןנתנואלהכלכיהתורה".גדוליל"מרעצתנגיעאשר

בעיניהנערץהקדוש,הקרמליןאתלמגרנדיהעולם,שבכלהאימפריאליסטים

תקוותלחבלזממואלהכלושלרם.ואחרהצמאי-חופשבני-אדםמיליוניםמאות

האםהדורות.כלפניעלבהדרוהצופההמגדלאתלהרוסהאנושית,החברה

החפשים,העמיםאויביכלאתאחד-אחדמגליםאםאנטישמיות,זוהי

אשרזהמיוחלילה.חס 1הסובייטיםבצלהחוסותהעממיות,הדימרקראטירת

כיהעם","קולהורהכבר 1אנטישמיתכרונהכאןישכילהגיהיהין

אסורהשהיאבשעהבהישראל,במדינת-דווקאשוכנתהאמיתיתהאנטישמיות

החליטלבדן,חראהקומוניסטי,השלטוןרקהמהפכה".ב"ערלםהאיסורבתכלית

יהודים.כלפיהפליותהסובייטיםבארץאיןהאנטישמיות.עלחמרועונשלהטיל

השרציםהעכברושים,הנרגזים,החבלנים,אתשםלגלותשמשתדליםאלא

הםרהבההפועלים.ממשלתשלבטחונהתחתהחותריםהמזוהמים,ואוכלי-האדם

הקונגרס,ה"ג'וינט",הציוניתההסתדרות-יחדוסוכניהםהםלאט--לאט,מתגלים

רעו.דוערה

אתשהכינואלההםאנטישמייםכילהגיהלבראתיערובאשרהואמי

ולחוץ.השפהמןהאלההדבריםאתלהוציאאסור- 1ומוסקבהפראגמשפטי

אותראומרהיהכיצד"ג'רינט".ועסקניציוניםנגדרקנלחמותומוסקבהפראג

כשאיןיי"ש,בקבוקקונהאניכסףליכשיש 1אנישיכורכיאומרזהמי :שתיין

כאותםהשתיהאחרילהוטאבליי"ש,וקרנהבעבוטבגדיאתנותןאנילי,

המהפכה""עולםהיהלאמעולםמעולם.הייתיולאאינניהסובאיםהשיכורים
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הראציוניםלרוכשאיןהציונים,עלמסתערהאראינכן.עכשיררגםאנטישמי

אנטישמייאבל-לציוניםסמוךשהיהל"ג'וינט",סמוכיםשהיורופאיםמרצא

זה.מעבידלוחס

פשוטה,בלשוןונדברפיליטוניתקלילותשלהזהלטוןנניחאםאולם,

אנטישמיותוכליה.השמדמזימתשלאםכיאנטישמיות,שלשאלהכאןאיןהרי

יכוליםיהודיםעלמקטרגיםכשיששכנג.דדעהגםישששםבאוצרתמצויה

נשמעתאםכזה.דבראיןהמהפכה"ב"ערלםואולםעליהם.סניגרריםגםלהיות

קירהבעלארצירנרתעלנאשמיםאלהויהיר-יהודים,עלעלילההשלטוןמפי

הגדוליםההמוניםואזנכגדה.לבצבץיכולהסניגוריהשוםאין-ל"ג'רינט",

מצרייםמנוול,"ג'רינט"לארתרהמקורביםארשהציונים :אחתרקיודעיםשם

ארללא-ציונים,ציוניםניןיהודיםבקרבל.הבחיןראי-אפשרהיהודים.בקרברק

היהשאי-אפשרכמרממנו.שהתרחקואלהרביןל"ג'רינט"שהתקובראלהבין

הכתארתהרביןנוצריםדםשתרשלאיהודיםביןהקדומיםבימיםלהבחין

כברשהאיבההפסח.לחגסמרךהנוצריהילדאתשוחטיםשהירשבקרבם,החשוכה

קומיסאריםשלמציאותםעקבנוסףרעלוהדוריהמאזהמרשרשתליהודים,זר

ה"ג'רינט".בסרבניהכרבציונים,הכו :מוצאבנקללהמוצאתבשלטון,יהודים

0 

בתקופותהקרמלין.אנשישלהאמיתירתכוונותיהםעללעמודאי-אפשר

סודו.אתלפענחשאי-אפשרמצרי,ספינכסארתרנרצדהפרעוניםשלהשיעברד

האםבמוסקבה.השולטהספינכסמסתריאתהיוםשיפענחמיאידכןכמו

עלהשמחיםהערבים,בשבילייצוא,לצוניהיאהיהודיםנגדהחדשההמדיניות

לכלפורקןמתןלשםהפנימית,התצרוכתבשבילשהיאאריהודים,שינאת

וישעצמן,המהפכה""עולםשלהעמיםאצלשנצטבררוהאיבההזעםרגשות

שעירלהםלהמציאאריום-יום,שלוהקשייםהצרותמןדעתםלהסיחצררך

כלבאוצרת-הברית.נקםאוהתגדרתרצוןגםזרבהתקפהישכייתכן.לעזאזל.

אירופה,ליהדותאפוטרופוסכעיןאמריקהאתוארבאירופההיהודיםצוררי

בזרדיםנקמתםלנקוםכדיביהודים,שפטיםעשרארתהלנגחכשרצוזהומשרם

אשרהכוונותתהיינהאךהאמריקאי.בשלטוןלהםידאשרשלהםהעשירים

לנרששרדהמיליוני-נפש,בתשיהדותחזנך,הואספקמכללמעלהתהיינה,

העםעלעברהאשרהשראהמןפחותלאאיומה,לשואהצפויהבמזרח-אירופה

היטלר.בימיהיהודי

אתמאתנוגזוליםשלנוהקשיםהחומרייםשהתנאיםההרגשה,היאמרה

המדינהבתוךכילהגיהלנומותרבעולם.היהודיםלגורלהנחוצהשימת-הלב

לאידיאליםמסו.ויםשהיועמנו,שלוהמוחותהכוחותטוביכיוםמרוכזיםשלנו
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הפיקחות.כלאבלמסבלותיו.היהודיהעםהצלתעלנפשםאתלמסורמרכביםזהיר

אתדואיםאברואידאצלנו,הקייםלהחזקתדקנתונותאלהשלוהמחשבההחריצות

הדרושהשימת-הלבאתלרמקדישיםאבראיןארלנר.מחוץהיהודיהעולם

ידאגמיבן,לדואגפעםשהיהאירופהבמזרחיהודיערלהאותרוהנאותה.

-ןהיםולי

• 
שרבביותר.החשוכיםהביניים,כבימיעלילות-דם.עלינומסתערותשרב

למישהוצררןישהצלב.בסימןלאגםראםאימים,מסעאחינונגדמתכננים

קוציםבדדןהמהפכהשלגן-העדןאלהמרכליםההמונים.למדידותפורקןלתת

במלחמתמארדםדיווט "7כאןואנויהודים,נגדנרקמותזורעותוברקנים.

נפתרהלאאכן.הפרק.עלשדבעלתההנצחיתהיהודית""השאלהשלנר.הקיום

שהציגההתעודהאבלהיהודית,המדינהקמהבזמנה.נפתרהשלאמשדםזן,שאלה

-להם,שנשקףהאבדוןמןיהודיםמיליונילהציל-הציונית,התנועהלעצמה

בחזונן.הרצלשדאההיהודים""מדינתארתההיוםישראלמדינתאיןהושגה.לא

הואבתפוצות.היחרדילעםמידיפתרוןהיוםהדורשתהיא·היאזדמדינהכי

שאלתאתלפתוריכולהאינהוהיאהוא,במאמציוקידמהאתלהבטיחחייב

הוא.קיומו

ששההרצל.אחדישבארהציונייםהמנהיגיםשלבחשבונםהובאלאהזמן

התנועהשלהנחשלותבשלההצלה,תחנתאללהגיעהספיקולאמאחינומיליונים

שבידרהשעוןעלמביטהיההזאתהתנועהירצדלאט.התנהלהאשרהציונית,

הזמן,תחושתלנראבדהכמדתוההיסטוויה.שלהבאדדמטדעלהביטגםוהוא

הואכיהרגשנו.לאבאררמטד.נאותרלהסתכלעצמנואתהרגלנולארגם

סופה.מבשד

• 
כמהלפניערדמעולם.עמיםאותרידעושלאפגע.ערדלנרנוסףוהיום

לפעמיםכיראםעצמית","הגנהשלרחוב.הכלליתהרגשהבקרבנוחיתהשנים

עליהםהמרחפתהסכנהלנזבחבהתגוננותמאוחדיםהיוהיהודיםממש.בנשקלא

חדשניםהםאיןזר.הדגשהשלנרהנוערמבנילחלקאבדהלכרשתנו.חירם,מנחרץ.

עלהקדמלין,עלההגנהלהם.שהקימוהאלילהגנתעלאםכיעצמית,הגנהעל

עלההגנהמאשויותרהרבהבעיניהםריקדהחשובהבדמיונם,שרקמוהאגדה

בעפרהמעפרהמשפיל,המעליל,שללצידולעמודמרנניםהםוהנהעמם.כברד

החזקהצאריהמשטראכשדבייליס,עלעלילת-הדםבימימחצבתם.מקררעל

אנטישמיזאתבכלנמצארוסיה,יהדותנגדבמערכההשחורנוחרתכלאתגייס

העלילהנגדחריפהבמחאהשיצאהריאקצירני,ה"קירבלאנין"שלעררנומובהק,
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חסידישלמצפונםרארלםמנרה.לרנתןלאזהאנטישמישלמצפרנורירזמיה.הזאת

מהכלעל"אמן"לעברתוקיודעיםהללובנחת.לומנמנםאצלנוהקרמאינפררם

דוברעלחדשפגעחראזהתהפרכרתדרואכן,המהפכה".מ"ערלםאליהםשמגיע

רב-הסבל.היחרדיהעםשל

נוחיםחייםעל

רטררח.דאגהיודעיםשאינםמאושרים,אנשיםגםישהברזלמסךמאחורי

כאשרפתאום,לפתעארתם,לחסלהשלטוןמחליטשברמסריים,וגעעדכמובן,

למשל,קחן,אלה.אנשיםשלחלקםשפרהרגעאותר.עדאבלברגל.נמלהירמסו

 !אלההםבררני-מזלאיזההעממיות".ה"דימרקראטיותבאותןהקטיגרריםאת

יפה-יפהלהזיעמוכרחשהואמשפטבכלהקטיגררהקאפיטאליסטי,שבעולםבנוהג

דסניגררים,פרקליטיםעםלהיאבקעליוהנאשם.מפידבר-אמתמצילשהואבטרם

בכתב-אי-דיוקאיזהתמידמוצאיםוהםמפולפל, mרמחריפהלשרןלהם.נזייש

להוציאכדיולהתחכם,לטורחעליוכמהרעדבפררמאלידת.השמטהואיזוהאשמה

האשמהלביסוסומזאיזה-הסניגרריה,רשלשלדהעדיםמן-העדים,מפי

יעלהלאהעדים,בחקירתהוא,מצידו.הסניגרראםנטרח,איברוסרף-נל-סרף

השופטים-אלהכלואחריהאשמה.מיבנהכלאתלחלוטיןשיהורםחדשדבר

מרבניםרהםלסניגרריםנוטיםהםעל-פי-ורבלפצח.קשהאגרזהםגםעצמם,

נגדכולםקשרוקשרואומרגמורכאילושלהם,פנייהאדהצעהלכללהיענות

האחרוןברגעלחלצומידיו,הנאשםאתלהצילהםרוציםכאילו ;הקטיגור

אתלנקרםרוצהאתהכאשרכזה,במשפטשבץ-לבלקבלאפשרממלקחי-החרק.

אחלהצילהאומריםלך,המתנכליםאנשיםעומדיםולפניךשהרפו,החרקנקמת

המרות.מןארהכלאמןהנאשם,האדם,

" 
שמעברההן,ה"חרפשירת"באוצרתהקטיגררשלגורלוהראשרנהמה

ראידלפניו,סלולהדוברעמוקים.במיםכדגעצמומרגישהרא !הברזללמסך

צריךאיברוערוכי-דין.פרקליטיםעםמלהיאבקפטרוהואועבודה.עמלכללו

אותו.המסבכתבפליטת-פהטעות,באיזוהנאשםאתלתפרםכדימרחן,אתלהרגיע

אחריםשלעדותםלמשמעלהתעצבןחייבהראואידמשלן,בעדיםצררךלואיד

לפנישיופיעחדשאדםכלכיבטוח,הראאדרבה,הנאשם.תביטלהמעידים

עודלדיקללקטיגדריה,חומדעודיוסיףהאשמה,אתיותרערדיבססהדיןבית

פשעיועלמספרעצמושהנאשםאלאעדהולאההאשמה.עבודתאתבהרבה

הקטיגדר.אותוחקרטרםערדלב,בהתגלותדחטאיר
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אתלהאשיםלמשל,ורצה,חראמשפט.רלאהקטיגררבשבילשעשועזהר

העונשאתבשבילרולדורשהריגול,פשעיעלהמדברוזה,זהסעיףלפיהנאשם

פשעובאשרמספיק,אינוהזההעונשכילן,מעירעצמוהנאשםואולםהמתאים.

הארצרמכספילקחאשרנבזה,וגנברמאיגםאםכיהיה,מרגלרקלאיותר.כבד

אחדואתהימים,מןביוםהיהרוצחגםאלאבלבהזהולאלכיסו.הממשלתי

החייםממסילתהגהבירתו,רהבשררנייםהנמרציםהאישיםמןהמפלגה,מבחירי

שרםאידוהשופטיםהקטיגררשביןמאליך,מרבןאוקדח.פגיוןרעל,בעזרת

דרושהואראםמפיר.היוצאתמלהלכלבראשםמנענעיםהשופטיםחיכוכים.

ואילו,ממנו.אותרימנעולאהםהרי-המאכסימאלי,העונשאתהנאשםבשביל

למידתבנרגעמסריימיםהיסוסיםכאלהשופטיםאצלמתעורריםהיוושלום,חס

תרבעערדהואלהפך,הקטיגרר.בהצעתתרמךעצמוהנאשםהדי-העונש,

מעקםהריהולגרדום,שיעלרהרדרושלמשל,הקטיגור,אםיותר.חמרועונש

בשבילןלגרדוםעליהפירוש".מהמדי.מועטעונשזהכיומצהיר,פיואת

צררךישלגרדום.לעלותמדיגדולכברדזהרהריהאדם,מיןחלאתכמרני,שרץ

מנירןלנתחים,אותילנ.תחחיים,אותילשרוףברזל,במסוקרתבשריאתלסורק

העולםכדורפניעלראי-מתיאי-שםגדלאשרביותר,הגדולהפושעשהריני

למשטרבטחןואידחרצתי,אשרהזהבמשפטכלה,בייעשושלאזמןרכלהזה.

המועצות.בריתשלהמאושריםאזרחיהלכלנשקפתוסכנההסוציאליסטי,

לנין-סטאלין".שלהנהדרההתורהאתהמגשימים

" 
כמרבןהעממיות,הדימרקראטירתבאוצרתהקטיגררלוחינוחיםחייםאכן,

כלגםמאושריםחייםחילדבדומהנאשם.ליהפךהאואףתרדדיגיעאשרעד

ושואףמתקדםמהפכני",ל"ערלםיחדשהתאחדוההן,באוצרתאשרישראלשונא

אבותהמכרבדאדםהריהוהשינאהבשםשדוגלמיכלהאמת,פיעלשלרם.

זורמת-שםהנואמיםבמרתמכלשלום.שואפתסוציאליסטית-מתקדמתחברה

הפאשיסטים.מחרחרי-המלחמה,בלפיניזרעהמופניתלוהטת,שיגאהקולחת

הזאתהשינאהואיןאחרים.כלפיגםארתהלהפנותאפשרמסריימיםברגעיםאבל

עזהשיגאהאלאהקאפיטאליסטירת,כבארצותזעיר-בורגנית,פושרת.שיגאהסתם

במשפטהנאשמיםאחדבןשלשינאתרלמשל,כמן,ומופת,דוגמהשתשמשכמוות,

לכנותבכללאי-אפשרזהאביואתכיוהמצהיר,לאביומוותמשפטהדרושפראג,

דרישתואתאביובאזנייקראוכידרוש,שהואאלאעודולא"בן-אדם".בשם

כיהשופטים,לפניהמתחננתהאשהאותההיאלודרמהלגרדום.אותולהעלות

שלוהפגנתהכזאתתהומיתשיגאהטיפוחבעלה.עלמוותשלפסק-דין~רציאו

במינם,יחידיםהם-אנשים,מיליונישלולעיניהםלאזניהםברבים,זושיגאה
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המבקשיםוילדה,אםשלהענוגותהתמונותעםבד-בבדהנראה,כפיעולים,והם

מחרחרי·שלאכזריותםמפניהקומאינפררםשליונת-השלוםכנפיתחתחסרת

ולגלגללהיתמםכקומוניסטיםאיןהשני,הצדמןהלא,כיהאמריקאנים.המלחמה

אותם.המפעמתשאיפת-השלוםעללדברבבראםורחמים,חסדשלעינים

לקחתצריךהואאיןלפניו.סלולההדרך-הארצותבאותןישראלשרגא

וקאפיטאליסטי.פאשיסטישהואזה,שםמלהזכירהס"אנטישמי"·התראואתלעצמו

"אנטישמי".הרודףשיהיהמבלייהודיםלרדוףכדיאחרות,דרכיםעשרותישאבל

לרוטשילדיםקרובהואפעם 'מתבדלחראופעםקוסמופוליט,הואהיחרדיפעם

לוישפעם ; Jולפיאדרלטרוצקימוצאו,לפיקרוב,חראופעםרלמורגנטויאים,

הברלשביסטית.התורהשלהמצרותבiנילרימפריזהואאח.דתופעםבורגניות,נטיות

מתערובתהנקיבעולם,אחדיהודיכמעטאין"ציוני".התוארעתהנוסףזהבה

אופקיםאיזהבעולם.ציוניתמדינהשהתכוננהאחריגםומה,ציונית,מחשבהשל

בשליהודיםששונאיםאלה :הסוגיםמכלשונאי-ישראללפניבפתחוחדשים

-"ציוני"וכשרונם.חריצותםבשלאותםששונאיםואלהשלהם,הקומוניזם

בכללהתפרקהמאופקתשינאת-ישראלתרכלבעזרתואשרשם-הגנאי,יהיהזה

מסךשמאחזריהעממיותבריפובליקותאנטישמיםיהיוולאהיו"לאזירמתה.

אבלפה.אתנושלנרהקומוניסטיםהנחרדיםכלומכריזיםמצהיריםכךהברזל",

ה"צירנים"אתלגלותחרבהתהיהרשמי.באורחים,בציו-טיאבשםיהיר

המסוכניםהאלה,הציוניםאתיחפשוואיפהוהמהפכה.העםאתהמסכניםהאלה,

- ?'רהגרתיניםהאוקראיניםביןוהקירגיזים,צ'ים j;iהצ'רביןהאם- ?והמרגלים

היאאשרהיהודית,הארכלרסיהבקרב :ויחידהאחתרקתהיהשלהםהכתובת

הארצות.באותןאחדיםמיליוניםערדמרנה
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העולםבתרךנוחיםחייםהחייםמאשורים,בני-אדםשלאחדסרגערדויש

הטובים,והנחרדותהבחוריםמיודעינוהםאלהמסך-הברזל.על-ידיהשסועהזה,

נירם.אתנוישראל,מדינתבצלהחרסיםוקומוניסטים-למחצה,קומוניסטים

משפטיכמרפראג,משפטוצודק.ושלםכדררהכל ;שפיראתיהכלבשבילם

שמאבזקפם,לבםאיןצדק..משפטהוא-ווארשה,סופיהבודאפשט,מוסקבה,

לאימון.ראויהאינהרrכבלנים,כנרגזיםתמידמתגליםראשיהאשרזן,מפלגה

ולהשכיןעולםלתקןהורצהזן,מפלגהבתוךדווקאמזרע ..מהרהריםהםאין

אחרת.מפלגהבשרםכמרתםנוארשלאאכלה,איומיםפשועיםמיניגדליםשלום'

כמרובליטה,זיזשרםבליומוצק,ומבוססמסודרהכללפניהם,וישרפשוטהכל

אלה.הםנדחיםחייםאכן,כלרם.מעשהואחריואיןהקרמלין,שתיכן



בישראלוהחברההיחיד

הכבודמשמרעל

התשעה-באביוםבערבהפשוטהיהודישללבראתמפעמיםרביםרגשות

ויותר,שנהמאותשמרנהאלףאחריהראשונה,הפעםהיאזאתהלאזר.שנהשל

ואברומסתיימים,הולכיםהחורבןימיכיהכרה,מתוךזהליוםנכנסיםשאבר

באהתשעה-באבשירםהראשונה,הפעםזוהיהשלישי.הביתלכניןניגשים

תמידמאשריותריהודים.בידיומושלטתמוחזקהכנריה,יהודית,למדינה

- !כקדםימינוחדש :"איכה"מגילתשלהאחרוניםמהפסוקיםאחדהשנהמתבלט

הנחמה,פסוקיכללמימושאנווקרביםהולכיםכיהאמרנה,בלבנוישאכןכי

הקדומים.בימיםבאוזנינומער tהריאשר

0 

אותנוימצאימימה,מימיםאצלנומכונהשהיהכפיהלאומי,הזיבלידם

עלההיוםרעדהאחרונהנשנהתשעה-באבלמןלגמרי.שרנהאחר,בצבירןהשנה

למעמדעצמן,בכוחזכה,והנרדףהבזויוהעםוכארצות,בעמיםישראלכברד

השינוייםאתלתארלנראידאחרים.גדוליםעמיםשללמעמדםשווהמכובה

שהתחוללה.ההפיכהאתלהדגישכדיהשנה,במשךבחיינושנתהווהאחרים

אלינוששבידבכהעל :בלבדזהעלרקמצביעיםאנואםהדבר,מספיק

נערףאשר ;שנהושמרנהשבעיםמאדתשמרנהאלףזהמאתנושגלהאחרי

לנרומצאנוביקשנואזלמןהעצמאות.ראובדןארצנוחרובןאחריהתעופף,

בתדרהושקודיםחורציםהיינו :האבודההיהודיתלריברנרתשוניםתחליפים

המשולםבאופןבביבראתלחנךהשתדלנו ;וחורשתאמנותמינירכבלובמלאכה,

להעניקהצלחנולאאךהמצריינרת,והסגולותהמידותנבל.·אותםולציידביותר,

רזילזרלברזשליחסהאחרות.האדמותממנומגעואשררחשי-הכבודאתולהםלנר

רגםבאדיבות,בהסתר,אםובגסות,בגלויאםאלינו,ביחסיהןמתבטאהיה

מאוצר.ישראלגלותאתהבליטאשרהרא-הראמישראלגלהאשרהכבודבנימוס.

מתחיליםוממשלותעמיםאם ;ישראללביתהכבודעכשיוחוזרראם

-חדשים,לחייםומתעוררתלאט-לאטהמזדקפתהעתיקההאומה riאלחהשיב
גםהדדייםיחסי-כברדלהתמוטט.לרניתןואלהזההכבודיחסאתנבזבזנאאל

סיסמהלהדרתצריכיםעצמנו,לביןבינינוהפנימיים,ביחסינורגםזריםמצד
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המחלוקתבשלנחרבהשניהביתכיהמספרת.האגדההצעירה.מדינתנובשביל

עלרקלספרמתכוונתאינהקמצא,במקוםבר-קמצאשלהזמנתועקבשפרצה

העלולהפרטייםאנשיםבחייקטנהסיבהעלגדול,לחורבןהגורמתהקטנוניות

כילהטעים.הראאגדהארתהשלעיקרהגדול.ציבורבשביללשאוהלגרום

אחריהשולחן,מןהסעודהבאמצעאותושהוציאוי,ןחילשובובעלבגלל

בוא 11 :אלעזרד'אומרוכךל.לכהעלהאסוןבא-בטעות.הוזמןכישהורפד,

בר-קמצאאת.הואברוךהקדשוסייעשהריברשה.שלכוחהגדולכמהרואה

שלאיחידלאדםשנגרמהזר,ברשהעלהיכלו".אתרשוףביתר,אתוהחריב

כרלר.העםנענשבאשמתו.

• 
חינםפגיעתבגללאםשלנר,במסורתאדםשלכברדומגיעתיכןעדהנה

מארתהרבהבמשךאחריםמצדובאי-כברדבחרובןהאומהנענשתזהבכברד

השלישי,הביתבכנידאגרעומדיםכאשרהיום,עלינוחרבהזראיןוהאםשנים.

לי,נדמהןהאדםכבודשמידתעלולהזהירלהכריזהחורבן,תקופתחיסולעם

שדכלבחיינו.זהכלללהדגישחייביםבמדינתנודעת-הקהלמעצביכלכי

בכבדרוזהיריםלהיותכך.עללהקפידצריכיםנגיהרכלפקידכלטפסו,רכל

ללמודשצדיורכמהכמהאחתועלזר.במדינהאזרחכלשלמישראל,אדםשל

טבועשהיהמנירןללמוד",צריו 11 :אומרואניישראל.בכללהכבודנהיגותאת

לכבדלימדנורלאלמדברלאביהודים.,לזלזיהמנהגהיוםעדבחיינו

רהעתוניםהספריםהחילונית,שלנר,החדשההספרותאדרבה,יהודים.בני-אדם

היהודית,הסביבהאלהביטולויחסהזילזולאתדווקאטיפחוההשכלה,מתקופת

ותלמידיופרץל.י·פעלושבהקצרה,תקופהבמשךרקהיהודים.אלגםוממילא,

-הערצה,רגשינתעוררוהקטנה,והעיירההחסידותשלהרומאנטיותחיזוקלמען

סגולותכאילובהםשישהפשוטים,היהודיםהטיפוסיםאל-מופרזת,גםולפעמים

שלהטמיריםהאוצרותהדורלעינינחשפוזהעםויחדנסתרים.צדיקיםל"ושל

זאתבכלאיננובגולהיהודיהואשבעליהאף-על-פיאשרהיהודית,הנשמה

יחסלהקנותמסוגלתשלנוהספרותחיתהלאכללבדרךאבלי·,תגליהודי

מרבד-מנדלינוסחוסאטירה,סארקאזםספוגההיתהאםביןליהודים.כברדשל

רביד ;שלום-עליכםנוסחוהתוסס,חטובהצחוקבהפיעפעאםבין 1ספרים

ואהבהכאבאמונה,תרךביאליק,נוסחותוכחה,מוסרבשבטחיתהדרוכהאם

החדשה.בספררתנרהוטבעאליהודיהואבאשרליהודיהכבודיחסאך-גדולה,
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ברצדהי-הגלרת.הודיונגדהגלרתנגדההטפהאותהבאהכןואחרי

אשרהצעירהדרושליליות.תכונותמיניכלהגלות.עלשטפלהשלמהאסכולה



שאיברירוד,טיפוסמידשבגולהיהודיבכללראותהסכיןבארץ,כאן,לנרגדל

פילושמיים,גוייםשלזרואפילוהגריית,הספרותוסוף-כל-סוףיתרה.להחשבהראוי

שאפשרכאלה,יהודיםשלטיפוסיםמתארתחיתה-כבייכול,יהודים,ידידי

איפראלבואהיהיכולואידמאידלכבדם.לאאךעליהם,לרחםהיותר,לכלהיה,

זהזאתהשיגרהבתרךליהודיםהראויהכבודיחסולהיספח

" 
עלמלחמתנובימיאנו.בימינולישראל,הכבודתקופתמתחילהרהבה

משתאהכולוהעולםאשרעמנו,בקרבכאלהנפשייםכוחותנתגלוהעם.תקומת

רביםכוחותנגדמעטיםשלבטרחהעמידה 1הקרבבשדה-עילאיתגבורהלהם.

טנקיםנגדקלבנשקהיוצאיםיחידיםאצלפחדכלחוסר 1פי-כמהמהם

טייסינו,שלההעזההעברי,הקומאנדוחיילישלאומץ-רוחם ;האוייבשלרשירירנים

מאיזה-התותחים,עלהמנצחיםשלהזריזותבטנקים,נהגינושלהדריכות

ישראל,פינותמכלובאונקבצוהםןאלהכללנווזרמושפערנסתריםמעיינות

ומןבמונאותהחדשה"ה"עליהמן ;בכפרהעובדיםומכידהעירתושבימבין

המתוניםומןיח,דובשמאלשבימיןהקיצונייםמן ;מדכאותבליהחדשים,העולים

ציונים ;ואפיקורסיםבדעותחפשיםעםחב"דוחסידיבחורי-ישיבהשבתווך.

ובחורותחמ"דבחורירפלמ"ח,ולח"יאצ"ל ;ישראל""אגודתאנש~עםכלליים

ראיומניידהשרותים.רכבלהמחנותבכלבלעדיהם,ארואשי-תיבותעםח"ן,

גבורהשלהאלה,הנסתריםהמעיינותכלבלבםנקבעוואיכנהאלה,כלבאר

ןמקודםשיערנוםלאאשרואומץ-רוח,

פרץ,שלהרומנטיותאתהמחליפההחדשה,הרומנטיותהיאזאתהנה

פרץ,שלמתנות"ב"שלשהמתואריםהגיבוריםליהודים.בבוןלהנחילוהצריכה

הגיבוריםכל-הדייג,סאטיהארמזבאראז',נחמנק'הארבאס,אברהמ'ליאו

אהבתרעלהשםקידושעלנפשםאתלמסורתמידהמוכניםוהשתקניםהצנועים

 :מאדיקרבמחירחייהםאתהמורכיםאקטיביים,בגיבוריםנתגלגלוישראל,
צדיקיםערדלארעוד.רעדהורמת-רחל,ומלחהוכפר-עצירןונגבהניצניםגיבורי

אלא ;בצנעאשמיםשםהמקדשיםומפוארותגדולותנשמרתבעלינסתרים,

האומה.מעמקימתוךפתאוםועלושצצווגלוייםלוחמלםגיבורים

" 
אלהדרובלבלבצבץמעתההמתחילהכבודיחסאתלטפחעלינו

כמיןבזמירנוהחיהיהודיהעםאלרקולאהפשוט,היהודיהאדםאלזים,והיה

שלבכשלרנםניתקלזהטיפוחתוךאםהדבר,צריהיהומאדמופשט.עצםאיזה

לנראורבזהכשלרןהזה.הכבודמרגשהרבהיגרעאשראחר,בשטחיהודים

הרי 1לנרדרמהשאידגורלות,כ"ברירת"מפורסמיםהיינושברשטחבאותודרקא
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בשדה-הקךב,מצביאיםבתרדמפורסמיםהיינולאוהנספים.הכלכלהשטחהוא

אותנוהכירוזהלערמתוכמפציצים.כנרכשיםמוניטיןלנריצאולאהגדולובעולם

בעיניבטוחהדברשהיהכמעטוממדן.אספקהלעסקידמרמחיםסוחריםבתרד

אבל-ותכסיסי-קרב,האסטרטגיהבחכמתהישגנושיהיהמהיהיהכיהכל,

 :ההיפךדרקאקרהואולםהסדס"."עלספקבלינהיהוכלכלהכספיםבעניני

ומפקדיםמצויניםחילייםלנרישכיפתאום,הראינוגדולות.חוללנוהצבאיבשטח

המתאימים,והמכשיריםהכליםבכלולהפציץולהבקיעלהרעישיודעיםראנרטובים,

בתי·ואתהצבאיותהאקדמיותאתצעירינומלארלאשלכאדרהפיעלאף

שלומיאליםכטירונים,לפתע-פתאוםנתגלינוזאתלערמתלתכסיסי-קרב.הארלפנא

במלחמהמזונות,באספקתהכלכלה,בשטחדרקא,ובלשבשדהרלא-ירצלחים

בפיתוחלאחרים,מטבעותבייצובגדוליםמרמחיםשהיינואבחנן,היוקר.נגד

-ביותר,הקשיםבזמניםאפילומזונות,באספקתתעשיה,כלבמימוןבנקים,

כיעלינו.יגידולאהאםבבית.אצלנוכלכלייםקשייםעללהתגבריכוליםאיננו

אידכזהגרירכליאותן,לנצליודעיםואנו"גרי"שישבמקרםרקמצליחיםאנו

מכרוניםנשררנדתיהםשכלהואילכלכלה.לעצמםלסדרכללמוכשריםהיהודים

אחרים.שלויגיעםנכסיהםלניצולרק

" 
על-מתוכנןלהיותיכולאינוהיהודיהמוח :הזאתהתעלדמהכדררהלנר

 1כללנשמעתאינהשדעתםכךעלקובליםשלנרחרגי-הכלכלהפקידות.פי

חשדם.כקליפתבקרצך-רוח.אליהםהמאזיןהמקרי,הפקידבעיניהיאשעצתם

והעיתוןהשילטרןבתוקףכיחושבים,אצלנווהכספיםהכלכלהמשרדיפקידי

קדחתאתלחסלשער-מטבע.לקבוע :השאלותכלאתלפתוראפשרלבדהרשמי

חנות-מדפיעלהמונחיםהמזונותאותםכלרכיהמחירים.אתלייצבהזהב,

אךבדפוס.אלהשלהופעתםעםהרשמיים,למחיריםעצמםאתיתאימוהמבדלת,

דבעלי-נסירן,מרמחיםמפיהרבהערדללמודעליהכילדעת.הזאתהפקידותעל

מתוךלאהכספים,נשרקזיעזערכללקדםומסרגליםהכלכלהתהליכיאתהיודעים

פקידותגםרמהפקידדת.כלבמציאות.בקיאדתמתרדאלארתיכנדן.תיאוריות

אנשי-מעשהשלומעצתםמחרדת-דעתםלהתעלםרשאיתאינהמפתח,לפימדרבנת

אלה.

עדהחזקנוראםהאלח.התקומהבימילנדשרכשנוהכבודאתנבזבזבל

לבליעלינוהחרבהשמוטלתוכמהכמהאחתעלהצבאית,האחת.בחזיתמעמדהיום

בתרדהיזםעדמוחזקיםהיינובהאשרהכלכלית,החזיתהשנימ,בחזיתלהתבזות

מתחרים.להםשאידאלופים.
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שלנוהאביבמחלות

עלמהםלהקישמסרגלהצא.ריתברוסיההמדיניהאביבימיאתשזוכרמי
עיירותבכלהמצבהיה 1905בשנתאלה.בימיםהצעירהבמדינתנושמתרחשמה

יהודיםהפשוטים,היהודים :כזאתבצררהבקירוברוסיהשברחביהיהודים

הסוחרהרגילות.בדאגות-הפרנסהמראשםלמעלהשקרעיםהיוהשנה",ימות"מכל
שבעיירהואברכי-המשיוהרבללקוחות,ציפההחנווניטרח,בעל-המלאכהסחר,

לבית·נתאספרכשיהודיםלמעריב,מנחהביןערב,לעתופרסקים.בש"סעסקו
ביןעוברלחש-רחשהיהיעקב",רב"עיןבמשניותפרקשמער,ארולמדר,המדרש

והנערות"ש"הנעריםהואילהמשטרה,שלרעהעיןמפניחששישכיהקהל,
באיםרגםריבולרציה..עשייתלשםלעיר,מחוץחשאיותלאסיפותמתאספים

מסוכנים.נאומיםבאדניהםומשמיעיםהעירמןערשי-תעמולהאליהם

תפילתאחרילבתיהם,ומתפזריםמזהזהאנחהתוךנפרדיםהיהודיםהיו
ולדאגותהבוראלעבודתבהשכמהלמחרתולקוםחירםמטירדרתלנוחכדימעריב,

בכנסראמנםוהנאומים,האסיפרתערלוהנערות,הנעריםעלהדיבוריםיום-יום.
בהלהוהנההתעוררואחדיוםואולםבזכררנם.רבזמןנשארולאאבללאזנם,

"אכספררפריאציה", :היהמשונהשמרשגםומשרנה,מוזרמעשהאיזהקרהברחוב.

ה"נגידים"אחדשלביתראלאחדיםבחרדיםנכנסואותר.לבטאהיהאפשרשבקרשי

-בלע"ז,ר" .S:"שפי"'י"יורק",בשםזהלכליקראואז-אקדח,שלפרבעיירה,
מכסאר.ניקולאיהצאראתלהורידכדיכלומר,המהפכה,להרצאותכסףודרשו

רה"ארריאדניק".נעלמו,הבחוריםסכנת-נפשות.חיתהכילתת,היהמוכרחוהגביר
כלום,בידרהעלהלאודרישה,חקירהלעשרתכןאחרישבאהשוטרים,קציז

לעיירה.הריברלרציהלפתע-פתאוםהגיעהכךכמרבן.

>11' 

ערדרבות.צרמרנירתרכליבבת-אחתישראל.למדינתהסוציאליזםגםרכך

קבוצות.שכברת,עדרת,חוגים,לפיהזאתהמדינהאזרחיהתגודדוקצרזקןלפני

אתולבדוקחזיר,בשראכילתלמנעובמטבחים,הכשרותעללJדגןהלכוהללו
העדהשלהקיפוחיםאתלתקןהלכואחרים ;המדינהראשישלהציציות

וכנגדםה"פררגרס",טהרתעלסרכהל.הםהתקינואלה ;התימניתארהספרדית
יהודיתעיירה-האשה,זכרתעללמלחמת-מגןלהתגייסנשרת-החילהזדרזו

טיפוסיההשונות,חנויותיהעלהדרה,מלאובכלעינינולנגדנגולהמפוזות

אחתבבתואילורתגריה.סוחריהביןהתמידיתוהתחרותהקנאהעלהמפורדים,

"אכספרר- :והמבהילההזרההסיסמאהזאתהמתרוצצתהאוכלוסיהלפניקמה
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רשארנ.והמדברוסחרר,עסקיוכלעלהזה,הישובכלכיהדבור,לפתעפריאציה".

הסוציאליזם.בשםעליונה,אלמוניתלרשותרמסררומרחוםמופקעלחידתעלרל

ב"כנסתארהמכרננת,באסיפההרובמא.דמאלפתהיאהמספריםלשרןכי

הזה,הישובהפךלילהביןסוציאליסטי.חרא-שמה,שיהיהכפי-הגדולה",

לארץ,.שנחרץההפיכותמכללכאדרההנהבוחראשרעמליםיהודיםשלישרב

כזבדקרהכיצדהקפיטליסטי.סדר·הערלםאתלחסלהאומרבי,כפהממעמד

הערים.אתוהחקלאות,התעשיהאתכאןליצרומזנוחיםאברשעדייןבעתבההזה,

הקפיטליםבעזרתערלים,לקליטתהראשוניםהצריפיםאתראפילרוהכפרים,

הכריעה.הקלפיהרבה.להקשותצררךאין- ?לא·מהפכנירתמאוצרתהבאים

אמנם,סוציאליסטית.שלנרהמציאותהפכהאחתבבתהדין.אתלקבלרעלינו

בפירושאליודבררלאהכרחו,אלמרסניםהדבריםהיוכאשדהבחירות,בשעת

אפשרקולן,אתהבוחרשנתןאחריאבלבמדינתנר.לחוללשאומריםהמהפכהעל

הזקניםשבעיםאתלמנותמשהנצטווהכאשרכגידיך.קשיםדבריםאתולדברכבר

באהזהרעלמרעד".אזחלאלארתם"ולקחת :נאמרישראלעלשופטיםלהירת

אשריכם :חבשדברימקרדםלהםאמרר !בדבריםקחם :שלנרהאגדהומוסיפה

לכם,יזרעליהררי :םגדברי·פלהםראמרדחזרוכןאחרירארלם !שבתמניתם

תהיהרלאוטרחנים,סרבניםהםעליהם.שופטיםבתמניתםשאתםאלה,שיהודים

 :םיוחבבלפעםמדבריםהיוכךאכן,שלכם.המינוימןמררנהנחתלכם
שבחדברילהםאומריםמקודםם.יוחרבלביחסנהרגהנוסחארתרחירםרארלם

הבחירותיואחואילוכזאת.גדולהזכרתלכםשניתנהאתם,שבוחריםאשריכם

אבראידמעתה,הדין.אתעליכםתקב.לר :דברי·הקפדהלהםואומריםחוזרים

כדובתכם.חיתהכךרלשםבחרתם,רכזהכזהלכם.לעזרויכולים

נתחשמלהלאאילרכך,כלגדרלהיהלאהסוציאליסטישהמיתחאפשר

בבחירותה"הסתדררת".לרעידתהבחירותלרגלהאחרוניםבימיםשלנרהאזירה

שלנר.במדינהרעזזרברחןהאדרתרלשםהסוציאליזםלשםהיאההתנצחותכלהללו

התועמלניםמפירתנשרררתשהיוה"סרציאליסטירת"המימרותאותןלתחיהשרבקמר

בעיירה. 1905משנת

°' 
//סוציאליזם",שלאטיקטהעליומודבקתאשדהארס,מבצבץמתחילכאן

שאדהםמיכיהייבסקציה.ממעבדתשנאת·יהרדים,שלרעלחראהאמתפירעל

מטמאאתםבמגעהבאשכלעדרנלעג,בברזעליהםשמדבריםהיפים,היהודים

שמידתרוננים",סוחריםלבעלי·בתים, 11מחץואלה,הםמי ?שלוהסוציאליזםאת

כללבדדךהםהלא- !'הכשרהסוציאליסטבעיניהיאפגומהשלהםהיופי

להיותערדהסכימושלאהיהודיםכלשם.חראבאשדהיחרדיההמוןכל
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הסוציאליסטיםבעיניוכשריםטוביםהםמפ"ם.שלהגירסאו'פיסוציאליסטים

בכלישראל.מדינתשללגבולותיהחוץמנמצאיםהםערדכלהאלההצורפים

נדרשיםרוננים,סוחריםבעלי-בתים,ואפילואלה,יפים""יהודיםזיבלארצות

שללמאבקןרגםמדינתנו,הקמתעלישראלעםשללמאבקןידלהושיטדנתנעים

נחרץשם,ומנוצלים.מנצליםבליחדשה,חברהכאןלכנרתהאומרהעבריהפועל

זאתהסוציאליסטים-הציונים.בעינימדכאות,בליריפה,טובהואיהודיכללארץ.

גםבתכרםהכולליםהאלה,ההמוניםבשםארצה.לעליהגםריפהטובהוא :רעוד

לקליטתם.ומכשיריםואמצעיםגדולה,עליהדרושיםורבנים,וחנווניםסוחרים

ימהרולאאםבמר·כארת,יפים"ל"יהדריםייהפכוארצהיגיעואךכאשרואולם

והמזוקקים.הצורפיםהסוציאליסטיםברשימותאחהכאישכולם,להירשם

ספינתנו.שלההגהאתהמכווניםהם-הםהאלההצורפיםוהסוציאליסטים

כמפקחיםהסוציאליזם,כשררתעלעליוןבחסדממרביםכאילועצמםרואיםהםכי

עםוהרבנים,הסוחריםעםחלילה,יתיידןן,שלאהמתרבים,הסוציאליסטיםעל

שלאלשמרוהעליונהההשגחהמטעםהועמדואכילוהםרהפאשיזם.הריאקציה

באיםהםהנהבישראל.תחוללולאזרתרדהתישכחשלאמאונס,לתורתיבולע

סדיר,לצבאבמדינהמקרםשאידמכריזיםעצמםהםהמדינה.אלבדרישותעכשיו

םליייח"לפועלים,פרגיםהםשעהובאותהקסרקטיניםשלבאווירההשרוי

הנהאתר.וקשרוהעםמןחלקשאיברמירחהמעמדהחייליםהיוכאילווחלוצים",

שזעתרכלומרבלבההבוחריםעלבמדינהלסמוךיכולאיברשהפועלאומרים,הם

שנרגעיםהעניניםבכלקובעתארינהמוסמכתאינהלבחירותההולךהחפשיהעםשל

ישראל.מדינתבראשתתיציבהפועליםשתנועתדורשים,הםזהרעם 1לפועל

לטובתשידאגוהבוחרים,עללסמוךשאידמרדים,עצמםהם :אחרותבמלים

הםהשניהצדדמךהפועלים,מ·עמדאתמייצגאינוהבוחריםשרובכלומרהפועל.

מיערם.שהואהפועליםלמעמדבמדינההגמוניהדורשים

ובנייתה.גידולהכדיתרדשלבן,המדינהחייאתלקבועהצרידההגירןזהר

ראשנו.עלשעבורהסופרתאחרילפנינוהנפתחיםאופקיועםשלנר,האביבזהר

אכן,מדיבת-היהודים.שלגורלההופקדגווניו,כלעלהזה,הסוציאליזםבידי

בעלי-בתים,שהםבידבאמת,היפיםהיהודיםמנהגשל'ישירהמסקנהרקזוהי
אשורוחביים,ארגופנייםעובדיםבעלי-תעשיה,ארבעלי-מלאכהרבנים,ארסוחרים

נפרציםרמרסדרת.חבורתועדרת,איגודיםמינילכלשרבים,ל"קלריזים"הםמפוזרים

ייפקחורהבה-יום-פקודהובבראלן.ודאגת-יומראישאישהארץפניעלהם

הפכהכדלהישראלמדינת 1וברצעהקמההנהגדולהאכספררפריאציה :עיניהם

סוציאליסטית.

346 



 ?העבודהחגלנראיךמזרע

בסופהנכנסהיום,חוגגיםשאנוהאוניברסיטה,לחגהעצמאותחגבין

סיסמארתאדומים,דגליםהמונים,תהלוכותעםבמאי,האחדחגכדרכו,זבסעדה,

הפועלים;שלהאחדותחגהואשלאכודהזה,יוםהפגיןכרגילהכאות.-וקצת

הסכסוכיםשכלמובן,עצמם.לביןבינםהפועלים,בקרבוסכסוכיםומדיבותפילוגים

האחרונים.ולמפרשיולמארבםיתדהקנאהבשלהסוציאליזם,טהרתעלהםהאלה

במדינותמוצדקותהןאוליבארצנו.האלהההפגנותעצםעלבכלללתמרהישאכן,

שהואאחהיוםמפגיןהשנהימותבכלהמנוצלהפועלששםמובהקות,רכושניות

לכשירצו.הניצול,ואתהעבודהאתלהשביתמסרגליםהםרכיעצרםברחהםוחבריו

אוולםבהם.תלויהואואדרבההעבודה,לבעלמשועבדיםהםאידהזבדבעצםכי

·11ולרההסתדרותזה.מסוגלהפגנותזקוקאינוהפועליםמעמדהשם,בדרךאצלנן,

התעשיותאפילובידיה.הםהמדינהמפתחותרכלביותרוהמשפיעההחזקההיא

מהלשםולמוסדותיה.זרלהסתדרותהןכפרפרתהחקלאות,התחבורה,העיקריות,

וכדררומחררחמלרבןשהאודברלהסבירכדיהזההאדום-האדוםכלאפואנחרץ

ומשדדים-ומשרדים,מפעליםשלהזאתההשבתהכלמהולשם ?היטבהיטב,

ומשדדיםשמפעליםדרדקי,לכלהזבדוידועשגלויבשעה-בתרכם,ממשלתיים

- ?הפועליםארגונישלובושרתםבחסדםדקבעצם,תמיההםפתוחיםאלה

מטילזהחסרוןודווקארהסיסמארת.התהלוכותבכלחסדהיהאחדופרט

חדורת-שלשהיאכלהדגשההזאתה aההפגבכלחיתהלאהנפש.לתוךעגמות

לפניההם,הימיםלנרזכוריםלעצמה.כשהיאהעבודהשמחתשלהיצירה,

"העבודה :פהבכלשגדרההשידההית.השבהםבעדך,שנהעשרים-שלרשים

בסגולותיההעבודה,בשבחומאמריםחוברותספרים,חצילנו".צדהמכלחיינו,היא

רמאות-הרבבותאותםכלהיהודי.הנרעדבקרבנקראיםהידזן,ברכהשלהטובות

וליטא,פרליןשלובעיירותבעדיםנפרציםשהיווצעידותצעיריםשלהאלפים

מעשה,באפסמתהלכיםשהיו~בדקרבינה,גליציהובסרביה,לטביהרפרליסיה,ררהלין

היו-במזדח-אידרפה,היהודיםמיליונינמצאושבהםהמיוחדיםהתנאיםעקב

למלאכה,"רעבות"היוהידיםעליהם.שנגזרההאיומההבטלהמןלעבודהזועקים

הערגהרעלתהצמחהבטלהשלההיאהמצוקהמתוךעבודה-שהיא.לכללמקצוע.

ששםלארץ-ישראל,הנרעדאתהמכוונתלציוניותלתנאי-הכשרה,ל"חלרץ",הגדולה

ריקיםיהירלאלמעןאיזה·שהרא,עניןהימיםאתלמלאלעברהיהיהאפשר

העלובה.היהודיתבעיירההיוכאשדממשרתכלונטרליר·11ורממים
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היקריםוהבחורותהבחורים-ןהיוםהיאאיפהלעבודהשאיפהארתה

-עבודה,מחפשותריריהםבכיסופים,כלדתעיניהםכיקרו-אש,היהשלבםההם,
זעקתגםאבדהאתםיחדהנאצית.בשואהרכלוניספרבאלפי-אלפיהםהללו

היום,דווקאוהנההיהודית.האומהשלאוירהבחללתלויהשחיתההעבודה

לעמלזקוקהוהיאלמציאותחיתהדורות,שלמשאת-נפשםהצעירה,כשהמדינה

ארתההעבודה,תורתארתהערדאידפונה,שאתהפינהבכלמרחולמאמץכפיים

רב,יסרקעלנרישהיחרדי.האדםשלוזמרתואופירלשינויושאיפהאהבה

אןרבים,בעניניםליפרטלנריש ;הישגיםהמבליטהעבודהלאאך

עליהם,הלוחץעניועושים,שהםבמעשהמאדרבדיבעהמטפליםלאנשיםאין

תרפעיללנריש ;ממשמעשהידיעלהלחץפורקןאתודורשאותםהבעמה

אןוהולכים,מתרביםומרמחיםויועציםומפקחיםמתכנניםה.לועפלאאךרבה,

לעשרתאםכיאחרים,בענינילהתערבאומריםשאינםממש,היוצריםהםמועטים

שליחסישעליהם.שהוטלההמשימהאתובדייקנותביושרוהגון,נאהבאופן

שברע-במשךמנרצעיםלפניםשהיודבריםבביצוע.גרירותוישבעבודה,זילזרל

פעולותחדשים.וארבעהשלשרהואפילוחודש-חושייםהיוםנמשכיםשבועיים,

בהןשהיהכיוןבמעת-לעת,אחזרתבמשמרותבזריזות,לפניםמבצעיםשהיד

עבודתארותעלותביביךסתימתארבעיר,כבישסלילתכגרןהציבור,טובתמשרם

דרמההיום.משדמתשלהרגילותבשערתשיגראדרךרקנעשות-ונדומה,בקירן

צפינוהנהלחברת.אפשר .למחרלדחותאפשר :אחדכלאזמרכאילרהדבר'
לנר,גםתחכההמדינהשארתהחראהיושרומןשנה,אלפייםזרלמדינהאנחנו

צרכה.דיארתהולתקןלשפדנתפנהאשרעד

הדלביםהפסדים.מביאיםרהזילזרליםהדיחוייםכלהאלו,הגרירותכל

אןפיתוח.שלאפשרויותנרחירתן,הציברר,וכרשמתבזבזיקרים,ימיםלאיברו

מובטחוההפסדים.הגרערנרתכלאתיכסהבעולםהיחרדיהעם :כלרםנכךאין

דקאםלן,יתנרמיליוניםלו.דואגיםבתפצוותשיהודיםבישראל,אזרחלכללר

ואפילולירות,מיליוןהיהמועטותשניםלפניערדצרירה.באצבעלהםירמוז

מכריזהחיתההיהודיתשהסוכנותעצרם,סכרםמידם,יראלודשלמיליון

קרנותיהכלבעזרתשנתיים,במשךאותרלאסוףהצליחהכאשרבגאון,עליו

לשניהאחתמשנהתקציבהאתמגדילההסוכנותהיוםואולםהדגולים.ואישיה

רבזמןיארךלאהזה.המחזהעללהשתאותפהפרצהואידמיליון,רהעשב

לגנרלהסוכנות,עםשלרבת-ידשלנרהממשלההשם,ירצהאםנפלוש,ראנר

ארהאדםשלהמציאותיהדילדרלשמתרבההמידהבאותהכים.יבריליבה

המופלגת.העשירותריקמתאתלדקרםהדמיוןמרבההמידהבאותההחברה,של

שאבדכמהרכלגבוהה.לטמפרטורהנטיחמראהבבריאותוהירודהאררגאניזם
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לנר.המובטחיםהמיליוניםטבלתאצלנוומתרוממתהולכתהכלכליבמובןיורדים

• 
 .ליצירהלעבודה,התיאבוןהזההעםמןניטלכיצד- ?לכןהגענוכיצד

ות mמלמיליוניהזאת.החדשהבמדינהכאן,המצפההגדולההתעסוקהאותהלכל

כאןלעבודה.משרועתכאןהאדמהושעלצעדכלעלוהלא- ?עובדותזיזים

בתיםנחוציםכאן ;תתאיותורכבותומנהרותונמליםומסילותכבישיםנחוצים

עלודרבדיםותעלותומקוות-מיםסכריםנחוציםכאן ;ויערותונטיעותוגנים

ודבורים.ודגיםועופותבהמרתוגידוליועדריםשדות-מרעהנחוציםכאן ;ההרים

ידיראתלמלאבן-אדםמסרגל-תפנהאשרבכלירקות.מיניוכלפריעץרכל

כולההמדינהאתיציףאשרהמרץאיןזהומדעובעמלו.רפדיושכרעבודה

ההשגחה :ופשוטהיחידהבסיבהרקזאתלהסביראפשר ?עשייהשלבשטף

שאיפתאתהמצמצמיםהםגבוהים,מעלגבוהיםשלמצידםוהתיכנוןוהפיקוח

צפריהכלאמנםכאןנתרנה".והושרתצפוי"הכל :באבותאמררכיצדהאדם.

אתמאמציך,אתהבודקתזרהעיןתחתנמצאאתהנתרנה.הביאוהושרת

עלעומדמישהואםלעבו.דיכולאיברהאדםוהישגים.הצלחהלקראתחתירתן

תמידאםלנפשן,ועזובחפשיביתר,נתוןעצמומרגישאיברהאישבו.רצופהגבר

אלאאסורים,דבריםלעשותרוצהשהואמשוםלאעליו.המשגיחהצופיהעיןיש

ואתחירותואתשלן,הושרתאתמבטלתאחריםשלהזאתשההתערבותמשדם

העבודהבדרןלאדםלרהמתלווהשיטת-המיסיםארתההחפשית.בחירתו

בסולםוערלההולןשהואבמידהויותריותרעליווהמכבידהשלווהיצירה

והמפגלתמרץכלהכובלתיוזמה.כלהנוטלתהיא-היאלמאמציו.הודרתהרווחים

העבודה.שלטעםכל

האחדבתהלוכתהגדולותהסיסמאותכללמקראעגמותהיתהזהמשרם

הגאוהבשבחלעצמה.כשהיאהעבודהבשבחדיברהלאמהןאחתאףאי. 1במ

מארד-היאנחרצהכיההן,הסיסמארתמןלמדברבמעשי-ידיר.הירצושלוהסיפוק

להגןעלינוורבצתקדושהחובהכימהןלמדבר ;בישראלמעמדותמלחמתמאוד

רחמנאבר-מינן,שלבמצבהיאניזרע,בלעדינו,אשר-הסובייטיתרוסיהעל

לאכיהענקית,לסיןגםכזהבאופןלדאוגעלינוכיגזירה-שורה.למדברליצלן.

הדגלעלסיניתהכתובאתלהביןכדיעדהסיניתבשפהידיעתנולנועמדה

מדינתבשבילאלהבימינוהעבודהשלחשיבותהעלאבלזו.בתהלוכהשנישא

קראנו.ולאשמענולאעצמהייזו.ראל

• 
ביום-השנישנה-שנההעבודהיוםאתניזרע,חוגגים,בארצות-הברית

שניםחמשאמריקהשלבתולדותיהנקבעזהחגספטמבר.רדש nשלהראשון
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רחגהשני.האינטדנצירנאלעל-ידיהפועליםכחגכמאיהאחדהכרזתביפל

האמריקניהעםכימעמדרת.הבדלבליהארכלרסיה,לכלמשותףהראהזההעבודה

לארמיננסבתרדהעבודהכיהביןלארמי,חגנירםהעבדוה"ירם 11אתקבעאשד

מהרחהבעצםהעבודהרכיבלבד'אחדמעמדשלבשרדרתירדקמצטמצמתאינה

אם,כיהאומה,בקרבפנימיותולמלחמותלפילוגיםאמצעילשמשצריכהאינה

במדינה.רהשפעהעושרגידוללמעןהאדם,בניבידהתקרבותשלגרדםלהפך,

החמדיתרהדלרתהערנימכבליכולההאומהתשתחררהשפעגידולעל-ידי

הניצולצרורתבכלנלחמתהעבודה,מושגשלזררחבהתפיסהודווקאוהמוסדית.

דווחה.מתוןהעובדהאדםוקכיזולתו.עללהטילמנסהאחדשאדםוהעושק

ארחוהמעלהשלבבעבודתווהדואהמקופח,עצמושידאהמכליסיפוק,מתון

מתוךהנעשיתהענודהואולםתרנן.חייואתלמלאמסרגל-החכרה,בסולם

הדנה, mשרשאינהדקלאבמחנה·ענרדה,שברישלכעברדתראינה,הדגשת

אכן,מדידות.נפשואתוממלאהארתההעושההאדםאתמדלדלתערדשהיאאלא

האזרחים,כלמשתתפיםשנרשכאמריקה,העבודה"ירם 11לאותואכןאברזקוקים

האמריקני.הכסףמןשנהנינועלברותחיןאותגרדברכנדאןהפגנות.בליכיאם

ןמאמריקהנקבלהענודה""חגשגםעלעלינולקטרגלשטןפהנפתחוכיצד

הדבר.מסרכןאכן,

רהמנר.חחהעבודהעל

שלמרתםאחדיתמידכמר-ערודה,ז"לקפלןאליעזרשלפטירתו

הרובצתהכבדההעבודהמעמסתעלהמחשבותאת-אצלנו,דגוליםאישים

הסאהאתהגדיששהואכן,עללדברמתחיליםהאישמרתאחדיבחיהים.עליהם

הז,שברש~לי,נדמהמנוחה.עלחשבלאבריאותן,עלשמדלאהחרוצה,כעבודתו

ולאר-דווקאראש,בכרבדברלטפלצודןשישעניןהאו'בישראל,המנוחהחרסו

ולאלמדנולאשלנרזרבמדינהכירנפל.נדעאשדהאדםשללקבורבסמרן

אברהיוםרעדהישובשלצמיחתומראשיתה.חרבמהכשדוןאתהערנבו

רעלהעבודהשלהמוסדיהעדןעלמטיפיםאנו 'הדרבעלכתריםקרשוים

ש"העבודהכן,עלשיריםגםשדיםאברהעבודה.תודתאתהודראשדהאישים

ההתפעלותלמורת :פלאזהרואהבשתיקה.עובדיםהמנוחהעלאןחיינו".כלהיא

פדיון·אצלנווירדדהולן-רסגרלרתיה,הענודהלשמעוההתלהבותוההתמוגגות

כאילומצהיריםאותגרהמנקדיםשבעולםהמומחיםרכלמבהיל,כאופןהעבודה

350 



אחדות.באוצרתהפועללעומתעבודתובתפוקתנחשלאצלנושהפועלאח,דפה

עלמבכההציבוריותהעבודותעלהמשגיחאןבנעימות,לרמפכההעבדוהזמו

כפיהיא,להלכההעבודהתרותממש.שלתוצאותבאפסוכליםההולכיםימיר

לחר.דעניןהיאגםלמעשהוהעבוהדלחר.דעניןהנארה.

מניחה,התרותעללשקודמתחיליםהיינואילוירתך,מצליחיםהיינואולי

כיהעבודה. ,אחלשוהמרגועהמנוחהאמנותאתוישראליהודהבניללמד

וצהריםוברקדערבלנוח.ברחעצוריםאינםפשוטהםלנוח.יודעיםאינםיהודים

בהוליםהםהדיסעודתםאתלסעודיושביםכשהםואפילובתנועה.נמצאיםהם

יששעה.באותהעולמותמניעמרחםהדיבאכילה.עסוקפיהםראםוטורדים.

שלאלמעןשעת-צהרים,לאותהדווקאישיבהמזמיניםשהםזריזים,יהודיםאפילו

גםאגבדדןיעסקואלאבלב.דרשתיהבאכילהזמנםאתושלרםחסיבטלו

ישומוסדותיהם.ומדינהמפלגהשלובדיוניםציבורבעניניעולם.שלבתיקונו

והםקרדש-שבקרדש,אצלםהיאששעת-הצהריםבעולם.ונאוויםגדוליםעמים

עולם.שלכורמושעומדיםרעניניםועסקיםרווחיםמיניכלעללמענהמוותרים

גזירהכעיןלנטלה.זבדהריהוסעודת-צהריםשלעיקרהכלאצלנו.ואילו

הזאתהגזירהאתלעקוףאפואצררןוישזמנו.אתלבזבזבן-אדםעלשהוטלה

למרוצתולשרבהאדםשירכלכדישאפשר,כמהעדהאכילהזמןאתולקצו

לודאגותיו.לטרדותיוולבהילותו,

• 
בשעההנכסת.במזנוןהראשונהבפעםשביקרמחוץ-לאוץ.גריליסיפו

בהתרגשותושמירעלליסיפוהואהתגלעו.כמעטוחרשיוארוחת-הצהרים,של

-לי,אמד-נא."שמעמזעתר.יצאהואכילי,היהשנדמהעדכן,כלדנה

לשבתמסוגליםשאינםכמעטאצלכם,חרקיםמחוקקיםשהםהאלההאנשיםהאל

באמצעממקומותיהםקופציםהםלאכול.יושביםשהםבשעהאפילובמנוחה,

הסכיןעםפתקאותכרתכים .פלוניארזהחבועםשיחהלחטוףכדיהסעודה

 1הצהרותיהםאתלעתרנאיםזהאגבומוסריםמדקכףבולעים 1בידוהמזלג

אנשיםלגניסמרן.שולחןלידהיושביריבעםומתווכחיםפורסת-לחםלועסים

זכהכהביןהםמרדיהראינומעלהאיברלהםינתןאשד"צנע"מאכלכלאלה.

אשדבדבריםדקנתוניםחרשיהםכלכיפיהם.אליבואאשרבכלמבחיניםאינם

 .- "?'עבודתםחדי tזהאלהוא.נשיםר mינאיד-ןה mהמנואולםמפיהם.יצאו

ליהודיםלהסבירקשהכןיהודים,שלטיבםלגרילהסבירשקשהכמראן

בליעבודהתיתכןלאכיאח.דמטבעשלצדדיםשניהםוהמנוחההעבודהכי

להשמיעצוירהאלההדבריםואתעבודה.בלילמנוחהטעםשאיןכמרמנוחה.

עליהםמרח.עבודתהעובדיםהאנשיםבתוכנן,אנשי-הדוחשלבאזניהםדווקא
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הררח.לאנשיניחרדהמתאכזרתהיאישראל,מדינתהזאת,המדינהכילהבין,

הזאתהמדינהכיכלרם.לאארלי-מעטלהםרנרתנתהרבהתרבעתהיאמידיהם

בתקרפת 1905בשנתברדסיה,רווחתשחיתההשקפת-העולם,לפימתנהלת

אפייםרמשתחררהכרועתסוגדת,האינטליגנציהכלחיתהאזהראשונה.הריברלרציה

אכסרפת-בית,כנחרתת-דרגה,עצמה~תוראהרהיתה :הפרדליטרירןלפניארצה

-רהרעמהבבת-אחתנתעלהגרפניתעבודהשעבדמיכלחס.דלחםהארכלת
החברה.סרלםשלהעלירןבשלב-כמרבן,היחרדי,האינטליגנטשלבעיניו

הזאת,בארץמסינילמשהתרדהכעיןנעשההזההאינטליגנטשלתסבין-הנחיתרת

 , nבימינןה"סןציאליזםלקראתהמתקדמת

• 
 .אחרתררחישכברהיוםהעממירת"הסרציאליסטירתב"מדינרתאמנם

הםנאמניםרקאםוזרמיהם,הררפאיםהמהנדסים,המרדים,האמנים,הסרפדים,

רהפריבילגי\ת.הזכריותמכלנהניםבחייהם,עולמםראויםהםהריהממשלה,לקר

שלהמרחראנשימיוחדת,לזiזמירהואריהאדםשלשהמוחהעולם,בכלחראחרק
אצלנואצלנו.לאזההכלרארלםמיוחדת.הבנהשלוליחסלטיפרלזכאיםהאומה

הולןהיחסישמספרםאינטלקטואליים,בנוחרתדווקאמררנהבזבזנותנוהגים

קראתינחשלרת.מאוצרתוהעליההארכלרסיהדיבריעםמבהילה,במידהומצטמצם

זהרמכתבבארץ.הדרפאיםהסתדרותשלחיפהסניףירשב-רא.ששלמכתבואת

שנהבמשךבתרכנר.אלהערבדי-ררחשלמקומםעלמארדגרגרתמחשבותמעררו

לב.מהתקפתשלרשה-עשרומהםורפאים,תשעה-עשרלבדהבחיפהמתרוחצי

שערתכל"הכן"במצבלהיותצדיוהואבירתו.מאומצתהיאהרופאעברדתכי

רעד ;דחרפהעזרהלצרוךהלילהבעצםממיטתולהוציאואפשרוהלילה,היום

לשירותלמעבורתרלשלחהרמעבודתואותרלהוציאאפשרוארבעחמישיםגיל

בצבא.שירותוחרבתעלנוסףבירתו,הפרימיטיבייםבתנאיםאחדים,שבוערתשל

מתמלאאיברורפאיםשלהחסררןחמישים.מגיללמעלההםבארץהרופאיםורב

במכוניתונוסעורפאראהמישהואםאלה,כלואחריובמהירות.בנקלכןכל

במכתב-העתוניםקוראיאתמידהסעיר-כוחלהחליףנדיבשבת,לשפת-הים

 !שלהםפרטילנופששלהםהמכוניותאתמנצליםהרופאים :אזעקה

רוחנית,עבודההעובדאדםלכלאורבותעיניםושבעשבעים :הדברזהו

להימצאצדיוהואהציבור.לעינילראווהתמידמוצגהואכיעבודת-מוח.

תמורתמקבלשהואהשכרומהול"צנע".דוגמהלשמשחייבהואתמיהבמשרדו

עבודתועתונאות,הוראהכגרןרוח,בעבודתהעוסקיםאותםכל-ןזהכל

 :רהשתלמרתובתי-מרגועספריותהממשלהמצדלעזרתםמוצאיםאינםרמוח,עצבים
ותביעותאזהרותבפעם,כפעםלהם,לשלוחבמשרדיםריריםעיניםדיישאבל
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בכלארטרמאטיבאופןאצלםנגבהזהשמס-הכנסהאף-על-פיההכנסה,מסשל

אחדים.אצלמאשדגברהיחסיובשיעורובקפדנותבדייקנותממשכורתםחודש
0 

ולקבליכולתולפילתתצדיואחדכללפיהאשדהסוציאליסטיתהנוסחה
בעבודה.הפדיוןאנשיאתרהכשדרן,המרץבעליאתדווקאמאכזבת-צרכיולפי

אתיודעיםשאחדיםזהבגללמקופחיםעצמםדואיםוהמוכשריםהחורציםכל

רכלשלהם.םיכצרההגדלתתוךהעצמית,תליכיהאתלצמצםהאמנות

לפילאעבודתם,תמררתלאזרחיה,המגיעהההנאהמידתאתמרדדתשהמדינהזמן

האינטלקטואליהכושרלפיבה,שהושקעורהנסירןהכשדרןלפיעצמה,העבודה

מןהדי-בר.התלוייםהטפליאימספרלפישלו.הצרכיםלפיאלאהערבהשל

דנאיההיסודדקלשלםיצטרךזרשיטהעל-ידיהמתקבלהגרעוןשאתההכרח
תמידאפשרשעליוהאינטלקטואלי,העובדוהמשכיל,המפותחשבמדינה,

טובתאתומנידומשכילמפותחשהואמשרםדווקאומעמסות.חוברתלהטיל

בעולישאהוארידו.דהלוךופחות,הלוךתלכנהשלושערת-המנוחההמדינה.

מכרבדתחתיוויכרעיצנחאשראחדיודקחייו.ימיכלוהאחריותהחרבה

חטאנו 1בעתרניםיכתבורגםמרה,ויתאבלואותריבכרראש,ינידוהמעמסה,

לולהותירבלאהאrזדהאדםכתפיעלכזהכבדערלהועמסמהבשללאיש.

מדיבמדינתנו,כותביםבדיוקהאלהכדבריםכן,-כוחותיו'!ולחדשלהינפש

מצבה.גביעלהכרחיתככתרבתמקובלת.נוסחהכבדנעשוהםרגם ..בפעםפעם

מועדבימיהמשולשהיובל

ליאגדמשלהשלושיםה,דגדשלהשבעיםיובל-היובלותשלרשת

העםקודרתאתעינינולפנימעבידיםכאילו-נתניה,שלוחמשוהעשרים
מכורןשאידיאלמדרסיה.הביל"יריםעלייתבאהמקודםהאחרונה.במאההיהודי

בתקוותהאתכזבותמתרדמסויימת.מסקנהמתוךעליהזאתחיתהיסו.דלהשימש

מנסרתשחיתהרהפדרגדס,הליבדאליזםבאמונתזדים.בתרבותזך,בעולםשניתלר

ידעו.לאהם"ביל"ר".לבריתנתלכדרוהנלהביםהטוביםרוסיה.שלבעולמהאז

ידעוהםאבלהגשמה", 11בשםהימיםברברתתיקראלעשרת.הולכיםשהםמהכי

האמרנהבידמחיצהלהיותצריכהשאינהההם.והתמימיםהטוביםבימיםאז.

והםזר.אמונתולפיחייואתלסדרחייבהריהובמשהו.מאמיןאדםראםוהחיים.
גדרה.אתוהקימוהלכו

שבפרלין//בעלי-הבתים"היהודיםבארשנה.ארבעיםכעברואחריהם.

עולי-ימיםערדהיושלאלכאורה.ובעלי-החשבון.המיושביםהאזרחיםבארהמדינה.
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דלאדלהיבנדת,לכנרתבאוהםבאידיאלים.אחריםומשלהביםבעצמםהמתלהבים

בפרדסדבכפר,בעירייבנה,אשרבניןבכלאםכיוכרם,שדהבנחלתרק

ספקגדדל,כפרספקשהיהאל,גדימאתהקימדהללדדבחרושת-המעשה.

דלרדחב.לאדוןהמשתרעכרןשלדספקמפרזות,עיירה

בניהוותיקות,המושבותמןצברים" 11העצמה,הארץילידיבאוולבסוף

הישוב.אביהידוע,הנדיבשםעלבנימין","בניבשםלעצמםשקראואיכרים,

מעידחדשה,עירלבנותוהחליטוהים.שפתעלחלושטחילהםובחורת·רווהם

וקראוומגרשים.ופארקיםפרדסיםבצירוףעירומשוכללת.מושלמתתל-אניב

ה.ינתנבשםלה

• 
ותלאותמרות,אכזבותקשיים,מכשולים.שלדרךאותהתמידהיתההדרן

לעבודהניגשוזה.ממספרפחותרגםאנשיםעשרהבמתי-מעט.התחילוסוף.לאיד

דבכוח·בסבלנותל:הצטיידצררןדהיתהפגהכדרכה,ההתלהבות,אדבהתלהבות,

רושםלעשותכדיהדא,צעודעלהבליגאחדוכלרעהו,אתעודדאישרב.התמדה

ואומץ.אורהלמקררותדהיוהאלההנקודותעלוהנה-שניםוכעבורהשני.על

לרבבות.מגיעתושביהןמספראשרלעריםהפכוויחידיםבודדיםשלמושכות

לרובבתיםהקים-בנימין",ן"בני n"בעלי·בתים"בילד",-המשולשה,,בית"

התלהבות.שלהזההשפעכלוגדל.ועלהשורשהיכהובנה,נטעישראל.אדמתעל

"בטלנות".במקצתגםהמהולהיהודית,יוזמהאותהבתוספתועבודה,מרץאמונה,

המלאהישראליהישובזההבשר,נרקםומסביבןשעליהןהאלה.החוליותאתיצר

אוכלוסיהתנועה.ומליאהרוטנתגועשת.תוססת,אוכלוסיהארתהוטעם.עסיסיות

לידהמתרוצצתבמשק,הטרודהמשרדים,חדריהממלאהלעבודה,הנחפזתזו

המקימהוהאוטובוסים.ובתחנות-הרכבתבנמליםהרוחשתבבתי-חרושת,גלגלים

גביעלהדברנההשקאה,לשםענקייםלצינורותתעלותהחופרתפיגומי-בנין,

והנוטעתדאגמים,מנהרותהחופרתוגבעות,הריםהגוזזתוטראקטורים.דחפורים

עםהזקופים"צבריה"עלזן,ישראליתאוכלוסיהכלבקיצור,דיערות.חורשות

לבושיוהמרוגזים,המיוזעיםשבתוכה,המבוגריםועלהמסוערותבלוריותיהם

אלהנדחקיםנאחהוהמחייכיםהזועפיםהקצרים,הומכנסיםהפתדחותהחולצות

שיידחקנוסעלעודהגדולה,הצפיפותבתוךי,ןוהנותניםהממולאיםהאוטובוסים

שלהמוצקיםלגרעיניםמסביבקרומיתנעידנרקמואלהכלפנימה.זאתבכל

אםו"בטלנים",חולמיםבידיאםבשעתם,שהוקמוועירוניים,חקלאייםישובים

שיחיאתהמיםשמכסיםכמואותםמכסיםהםואנשי-מעשה.פקחיםבידי

לעיניומתבלטיםמתבצבציםהאלההישוביםיובל,לעתברםשיטפון.בימיהשדה

בימיאז,שנבנוהבתיםשניטען,האילנותהראשונים,הוותיקים,הםהרי :כל

354 



התקרהזאתהעגמותאתרעהובעיניקראאישכאשרההתייחדות,הבדידות

יחד.גם

0 

הבדלישרקלאעצרם.הואהיוםשלוהתקופהאזהתקופהביןההבדל

בזה,הואהעיקריההבדלוברוח.בחרמובתחבררה,בשיכלרלים,במכשירים,בגרף,

 1החלוץהמתנחל,המתיישב,החדש,העולהאחורימעומדהיהודיהעםשהיום

והמתיישבהעולהלפניו.מאודהרחקו,ביפלמיהדויעםאותועמדאזואולם

העםהוא,הנה :בחזרןאותרראההוא ;היהודיהעםאתבאופק,מרחוק,ראהאז

רחוקה,כינרת-דרךללכתעודישאבלבמארז-מאו.דויתעצםויגדלילךהזה,

שעהלפיאךויבין.יאזיןהעםיהיה,ערדהעםיקרם,עודהעםאליו.להגיעכדי

מלרכהחזק,עםהיהלאמאחוריהםלנפשם.ויחידיםבודדיםהאלההחלוציםהלכו

ודלותשחורהגלותחיתהמאחוריהםלא,רחבות.זיזיםגדלוותאפשרויותבעל

ומשמעתרצוןבעלתלאומההתגבשולאשעדייןוחלכאים,מדוכאיםיהודיםמרה,

העםאתלראותכדיקדימה,להביטצריךאינוהיוםהערלהברם,והשפעה.

מעלה-מעלה.העולההמצליח,האישאתעצמו,אתרואההואלומקדםהיהודי.

עםכברזהרבידר.לסייעבן,לתמרךמובןאחוריו,מעומדהיהודיהעםואילו

ימציאהואלצעדיו.ומתבונןאליוהצופהגדולים,אמצעיםבעלמאורגן,יהודי

מאחוריהעומדהיחרדיהעםולציוניו.לוידאגהוא ;הנכונהבשעהעזרהלו

העםערדאיננוהואעליו.לסמוךשאפשרונאמן,פעילמוחשי,הואהיום,העולה

המציאותמשוללאבלהחזרן,אדרותכלעטוףהעתי,דבמרחקיאי-פעםעמדאשר

הואאךלשמר,הקריבואשרהקר.בנותכלאתלקבלהיהמוכןהואוהממשות.

כוחותיהם.במיטבאותרהמשרתיםהנאמניםלנביוכלוםלתתמסרגלהיהלאעצמו

0 

אגבומספרומבהםשווטףהמפעפעםימלברינעידהואלבריכל

המעורריובל-המים,כמואבלשביצירה.התמידיתוהרעננותהחייםסודאתזרימתו

-מרמיר,יהלכוממנואשרהמעייןאתלמצואכדיהנהר,במעלהללכתההלךאת

הצעדיםעללהתחקותכדיאחורנית,ללכתהציבוראתיובל-השניםמעוררכן

שללבותיהםאתמילאואשרוהתקוותהכיסופיםמשא-הנפש,עלהראשונים,

קרנותאזהיולאהבלתי-ידועה.באדמההראשוןהיתדאתתקעםבעתהחלוצים,

אזהיולא ;וממריציםמעודדיםגוביםאידולאכספייםאמצעיםלאומוסדרת,

סאניטאריים,סידוריםולאמרפאותלאחדישים,תחבורהמכשיריולאכבישיםלא

ומארדכוחולאמיםצינורותלאלראש,ממעלמוצקגגולאלשובעלחםלא

פראייםשבטיםמביןורוצחיםושודדיםובדידות,עוברת-חולאזהיואבלחשמלי.

ראותוממאורת.מחלותמינירכלוקדחתמורעלות,וב.יצרתרקימשרנים,וקוצים
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שלמשטרשנה.מאהארחצי-מאהמלפניהישמעאליםשל"מפואר"משטר

פדגרליםמלוויםהיועיניהםשלחיצי-הזעםאשדומטורפים,אכזריםעריצים

ומגלבים.

" 
ועוז.אמונהתוךהאלה,ם iבני-האעבורהזאתהרחוקההדרךרכל

ואתהגבוהיםבתי-הספדאתעזבואשרביל"ן,של"הבטלנים"האידיאליסטים-

"העליהשלובעלי-הבתיםהסוחרים ;הרריהםלהםהניבואשוה"תנלית",

המשפיעיםהציונייםהגורמיםאשדגראבסקי,עלייתמפרלין,הרביעית"

חשבונה,עלהתלוצצורגםלמראיתה,חוטמםאתעיקמומארדעדרהאיסטניסים

המושכרת,צעיריאותםולבסוף ;עיקרכלחשובהעליהה iאי"רביעי"עליית

שהיוהעבודה.בשםשדגלוהעלריםבפיולשנינהלמשלשהיוה"ברעזים",בני

אחדיהמנוחה,ואלהנחלהאלבאאשדאינך,רכלפרדסןכללמפרעמבטלים

אשדאפודים,גיבוריםשלאחתשרשרתמהרריםיחדנולםוסבל.עבודהשברת

אשרהקשתצבעיבכליוקדיםפרחיםהעלויום-יוםשלהחוליןריקמתפניעל

ובקרקע,במציאותמושרשיםשמרתהישראליתהמפהעלהעלוהםבמדומים.

בניניםהקימוהםופעוטות.תינוקותשלובלבותיהםזקניםשלבמוחותיהם

 :מופלאותיצירותהביצותומןהחולמןקסמוהםצבא-אדם.יום-יוםהמתמלאים
זאתעשרהםזקנים.ושיחתילדיםצהלתמנוברת.ורעשחייםשארןוערים.כפרים

רביםלהמוניםהמנחיליםיחידיםשלבכרחםדקהם.אחריותםרעלהםביוזמתם

בימי-המועדהמשולשהיובלשלמשמעותרהיאזאתאכן,שבנפשם.האמרנהאת

האלה.

הכסףעלהדיבורים

מלא.מקראאומרכךכאבנים.בירושליםהכסףאתנתןשלמההמלך

אפשראזגםארםהקדושה,העידברחובותאבניםחסורלאההםבימיםגםאם

ארץ-ישראלבכסף.מחסודהיהשלאהדידגל,כףמדרךכלעלאר!וזלמצואהיה
למציאותהביחסדאגהכללחיתהלאשבההמארשדה,המדינהארתהאז ifhהי

לחפציםהיוםאףדואגיםאינםשאומדים,כפיאנשי-הדוח,אמנםזר.מתכת•זzל ,. 

עלהאלה,השוררתנתיבתבשעתחושב,אניאבלומטבעות.כסףששמםאלה,

אפילוכיהיום,מהלכתדעהוישחמריים.בעניניםהעסוקיםפשוטים.בני-אדם

זה.בפרטנבדליםאינםהםאףלסוגיהם,האמניםרכלואנשי-הדוחהסרפדים

הגשמי.לקיומםהדואגיםפשוטים,מבני-אדםהכסף,נעביד
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לאוהיאזן,מתכתעלדיברלאאיששלמה.בימילרובכסףהיהרבכן,

והערב.השכםהיום,ע.ליהמדבריםזהתחתלמאמר.ארלשיחהנושא,כללשימשה

גמולזהרמידה.נגדמידהזרחיכיאפשר,שיחותינו.בראשהואהכסףהיום

זהומשרםעכשר.וריקיםדליםנעשינואז,עשיריםהיותנותחתההיסטוריה.

אתקצתלתרדלמשל,יוצא,כשאניאבר.בימינוהגיגינועיקרהמטבענעשה

הכסףאתכלומרהכסף,זולתימאומהלפניוראהאיניחברים,כמהעםהסביבה

אתמאשריותרנכרנהראייהלפעמיםרואיםהחסרשאתיש,הלאחסך.ה

מתבניתן,נהנהאניההרים,אחדאלעיניאתנושאאניבעין.שישברהדבר

שנתגבשהזההחרדלמראהמתפעלאניהאיתנים.מסלעיומצלעותיו,מפיסגתר,

האדמה-הסבתאשפרצההזאתההתפרצותלקראתמתורנןלביובאבנים.בעפר

שלקיתוןפתאוםעלישרפךאתי,ההולךחברי,ואילוהמורמים.לנוכחעל,אל

 !כסףנחרץכאן :ולרחשאלין mגהואצוננים.

ןההרצלעותעלהובררתאת-הטוב,רעילימסביר-וראה,אתה-

האדמהתיסחףלאלמעןהקדומים,בימיםכמורלעזקןלגדרןלהישיךן,לתקנן,יש

עצי-ארון."אראקליפטיםכאןלנטועישכןאחריהגשמים.כימרתעויהןאשר

אכןישאםנטרח,איניהיטב".פהמתערההואלארון-הסלע.יותרנוטהאני

מיםלהביאאפשראבללפנים.מעיינותכאןהיוספקשבליאף-על-פימים,

רבה."עבודהכאןלעשותישלזוז.אי-אפשררררת i:.ציבליאחא,כעת,בצינורות.
האחררנרתהמליםשלדשואת- !וכסףכסףכסף,להיות.צדיוהזן-העיקראך

פניוהלכות.גרפיהן-הןכאילורבהתלהברת,ברגשבטעם,בן-שיחימבטא

מיןכולן,היקוםסרראתארחדשה,אידיאהעתהזהגילהכאילומשולהבים,

איינשטיין.שלהפררמרלרתכלאתהמבטלתחדשהנוסחה

# 

המדהגליםחירם.בראלעתהכינרתשפתעלישבתיהימים,כשכברפעם,

שבהםהבלתי-שכיחים,הימיםמןאחד.היהזההחרף.עבראלגזיםמררויתרוצצו
קצףאזכולההיאעבר.מכלעליהשסגורההריםעלשלנרהכינרתמתרעמת

הדייגים 1מימיהפניעללשוטההםבימיםתצאנהלאסידרת-השיטוחדרן.

הגלים,מתרוממיםהרףבליהחוצה.יראולאופניהםהדליםבבתיהםנתקעים

 :בהצעת-החלטהומתלבטיםמתנצחיםהםכאילוזה,עםזהומתכתשיםמתגוששים
טבריהשפרפהשבעתייםצונועהרפהלא.אםרלבלעהר,החרףעללהסתערהאם

תגדלהסערה,תחלמעטערדהנההזועפים.הגליםלנוכחהחרף,עלכזרבשעה

טבריההלבנים,בתייךעליתקוממוהחרף,אליחתורהכינרתגלי :המשובה

 !שליהחיוורת

ופתאוםהמים,בתהוםונלודההולךהזעףלנוכחועגוםמחרישישבתי
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אדםשלכף·ידרכתפי.עלנחתהבן-אדםשלכף·ידר :גדולהחרדהחרדתי

 :הישובבהרריותפרקשעהבאותהללמדניבאהאישהזאת.הכףחיתהרטרבחביב

המכשיריםכלעםקייטנותהקיץ.לימותמערנות-צריפיםלהקיםצדיו"פה

סאנאטורירםגםואדיו."מכשיריגםהחשמל".טהרתעלמטבחיםהמודרניים.

הגבהעעליותרמרטבאו ?אתהראוה .. !הזאתהגבעהעלפהלחולי-ריאות."

ובית-חורשת. ...מצוייןהאווירשם- ?בעיניוהיאמה-שמאללצדההיא,

דווקאמכאן".מלטלןמספקאניהעולםכלבשביו~למלט.בית-חורשתבהכרח

נעניניםקצתידיעהליישב"הן·צדק",מבטיחךאנילי?"תאמיןלאמה,מכאן.

-העיקראבלהשם.בדוןאלה,

אחתמלההפחדת,לכללגרוע,כדידברין,אחריאנימילאתי- 1כסף-

לשונו.משטף

זהרכסף,-דבר.לארתרמומחהשלבחשיבותליהסכים-האו,כן-

שלרשוכסף,כסףכסף,אלאסתם,כסףרקרלאעתה.בירתולנוהחשובהדבר

פעמים."

הזההפסוקאתלדמויכולשאינן-אני,אףחלקיעניתי- !חבל-

אומריםתחיה"לא"מכשפההפסוקאתלמשל,הנה,פעמים.שלרשוהפוךישר

-תחיה"לא"מכשפה :והפוךישרסגולה,לשםשלנו,התפילותמןבאחתאנו

בסדררכסף"כסף"כסף,לי,להגידאדרבה,נא,נסהאבלמכשפה".לא,,תחיה

 •. !הפרך

יספתילאאנינדהם.כאישאחדים,רגעיםבפניויבטליהשתאההוא

כאילולי,נדמהוילך.נמוגהכינרתשלחינהכלנענדה.רוחיאליו.לדבר

תנה"כסף :אלירמזרמנגדוגולןגלעדהרי"כסף". :והמוהגליםהשתקשקו

 ;בעין-ערומיםאליוקרץהלבנהניפתראתהצדאלחיטההסבוהחרמון "!הנה

אידונדעאלי,הוציאהכספךאתשנמותן.פירחחממך,זקןאנוכיהלא"נו,

דבר.""יפול
0 

הכסףושלמט.נע-החוץ,ושלההון,שלחשיבותופרשתאתאנייו-דעאכן,

מגזימיםאיננוהאםאבלולתקציבים.למיסיםוהכסףלאשראי,והכסףבמחזרך,

יתכן,- ?המשקרעלהכלכלה,ועלהכסף,עלוההגיגיםהדיבוריםבכלקצת

ראויםאיננוכןומשוםזה,נושאעלאנוומתפלמסיםמדבריםמדי•ז.z,יותר

מזניחיםשאנומארדיתכןלב.להםלשיםחייביםשאנואחרים,חשוביםדברים

כדילאפסי-תבל,תמידעינינונשאנואילמלאלעשותם,בנקלשיכולנומעשים

והאשפההאבקאתלטאטאמאתנואחדכלירכללאהאםלכסף.מוצאלמצוא

האם- ?החוץמןהיקריםהמטבעותלויגיעואשרמבליביתו,לידאשר
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לאלמעזלצדדיך,ארתהולסלקזוכרעלהמונחתהאבןאתלהסירלאדםאי-אפשר

נחלרקי·אנביםלסתרםהטררחלמארזחראמררנההאםאר ;ערנר·אררחבהיתקל

אתהשררשמןלעקר.ואר :השכרנהבאמצעהמשתרעתהמררפשתהניצהאת

היחידאתתקףאשרהידים,ופירןמהרןהדרניםלצידיוהקוציםהברקנים

אלהקצהמןנזלה,המדינהאתהקיפהאשרהזעקהמהיןיחדגםרהצינרד

אינההאםהגדולה.נענרדת-הנניןנתחילזאבוכס,ף,כסף,כסף,לנרהנרי :הקצה

ערשהיחידכלאשריזם-יזמי,זרטאנזק-ביתקטנה,ענרדת-נניןלחידתיכרלה

-ןלמעברזאת

לדברריהיןהקהלאלייצאאשרהאישאתאראהראהורחיבעיניאך

במבטיםדעהר..בפניאישריביטישמעמסביבאשרהרבהקהלהאלה.הדבריםאת

הדרנו.עלפסק-הדיןחורץיהיהאלה

אבללבית-מרפא.להכניסוצדיו-חרש.ידרבבז- !משוגעחרא-

יימצאורמאיךןבארצנזהמשרטטיםחדלי-הוזחלכלבתי-מרפאיימצאואיפה

כסף.הפעםזעזדכסףכסף,צריכים-ןלנרהנחרציםלבתי-החדליםחמרי-בנין

בשבילכסףדישאיןלפעמיםטובסזף-נל-סזףנפשר.עליימלטהדובר

זלחלרםנפשםנאזרתלשרטטשע.ה,לפייכולים,הללולחולי-רוח.בית-מרפאבניית

כאבנים.בירושליםהכסףניתןבהםאשרשלמה,מלבזתשלהטוניםהימיםעל

אופטימייםונהיההבה

ובצדדיםזבאשררבטזבמאמיניםאופטימיים,אנשיםשזבנהיההנה

טעםשרםואיןאמונה,נעליכאלה,היינותמידהחיים.שלוהנעימיםהמאירים

כלרע""אךכער·רניםונצרחרזאי-שחררזתנהיהתקרמתנזנימישדדוקאלכך,

שבזעחראלטונהעלינוהבאזהשבדעחג·החיררת,אתאנוחוגגיםהנההיזם.

קינטזריםזקריאזת·ביניים,שאילתותזבלינכנסתפזלמרסבלימדיני,עיסוקבלי

החזרןתחומיאלאלהבימי-פגרהמלהפליגארתנזמרבעאפואזהמיועקיצות.

נעידהחייםאלמלהסתכלארתנזמפריעזהמי ?והשלוםהטובאתרקולראות

שפע.המלאיםהמחסניםאתשלבן,הרכושאוצרותאתלראותיפה,

אשראזשרשלמדחניהאזתואלהקשה,המציאותמתחומילצאתקלזהאיד

ולהרגיש,אחדיזםלקרםישראלי,אזרחלבן-אדם,הואקללאלנו.ניתןאמנם

זהנלזזהמכםהמיסיםהכלכליות,הגזירותכללמרזתחרא,רב-נכסיםאמנםני

יזםבכללאעליז.ממטירומסורבלמסרנךמבגברןאשרה"צזים"רכלזהארנזנה,
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עצמאיתישראלית.מדינהשלאזרחהריהוסוף-כל-סוףכיההרגשה.ניתנת

שוכנתמרובעים,קילומטריםאלפיבעלתארץוברשותהבידהאשר~חופשית.

ביבשה,יהודייםצבאותשלבכוחותומוגנתיהודיםמאוכלסתימים,חופיעל

כמהלפנירקהדברשהיהכפי-חלום,אודמיוןפריעודזהואיןונאווי.ו.בים

אחדכראותאותהרואיםהחץומןאנשיםאשרבאדרה,מציאותאםכישנים,

העולם.קורותשלהפלאים

פניעלישוטטומבטוהנגבבערנותאלהבימיםמישראלאדםיסייראם

לבבוירחבהרי-לאופקים,עדוהמשתרעיםדשאהמכוסיםהירוקים,המרחבים

תשוביאדם,והמולתרב,יבוליניבושניםבעודאשראלה,מרחקיםלמראה

הכבישים,לאורךברוחנעיםוהרכיםהצעיריםהאילנותאותם.תמלאחדשיםכפרים

והשבילים,הנתיביםהאלה,הדוביםעלצילםכנרינוחאחדותשניםובערד

מופיעוהנהעבודה.שוקקותלנקודות-ישובוהולך-הרגלהנוסעאתהמוליכים

שלורצי-כסףהחוף,חולותאתמלחךכשהואזהרו.בכלהגדולהיםהמסיירלפני

ישראלי,יםרובץמילידמאותלאורךכיהוא,טובמהגליו.רעמותעלהשמשקרני

למרחקים.היחרדיהציגבועלירכבלמעןמדינתך,שלולשלטונהלמרותהכפוף

• 
ה-ישראלי,בצבאופרחי-קציניםקציניםמאותשלבמפגןנוכחהייתיהשבוע

קצינים,מאוכלסתטריטוריהמסוגר,צבאיבתחוםארצנו,שלירוקהבפינהאי-שם,

כיבוששלבתמרוןחזינוומקלעים.מרגמותתותחים,שריונים,טנקים,חיילים,

ובתרגילי·במיסודצופיםהיינוואחרותימרות-עשן,אששלחיפויתחתגבעות,

חלוםבחינתהיהאשרהנפלא.ההודלמראההלברחבזוב"טריטוריה"וגםשדה.

שלהחרוץהביצועהזריזות,הדיוק,הסדר,רקלאכך.כלמועטותשניםלפניעוד

עציםנצלצבא,מחנהשלהנוף ;בכללוראה .rהאםכירושם.עשוהפקודה,

הללוכאילוהיה,נדמהעולם-חיילים.שלוהעלומיםהרצינותעםהמדינה.ודגלי

הצועדים,שורתומעולם.מאזסרג'נטיםחניכימקדמת-דנא,וקציניםחייליםהם

הרהיבואחת,רגלבאמתהפכוהרגליםכלכאילוישרה,רגל-רגליהםאשר

התנועעוש.בההקלותוהפליאהמקסדות-הפלדה,הבהיקה.קרבשלרצינותעין.

זותחמושתעושהכאילווהצקלונים,התרמיליםעםהתחמושת,במלואהחיילים

צבאיתתזמורתשלוכיתהובוטח.דרוךאמיץ,גברי,יותרפי-חמשההחיילאת

היאכאילוכולנווהרגשנווהחצוצ.רות.המצלתייםהתופים,עםבראש,עברה

אותהגופנושריריבכלנוצקהוכאילותבל,מלואבכלוקצבריתמוסמשרה

וסדר.קצבשלהרמוניה

מגושם,כוחאיזהלמראהישראלית,סולד~טסקהלמראהעליצותזוחיתהלא

פנינומולאללהפך,חיינו.בשטחועולהמבצבץהואשכאילווחסר-פרצוף.גס
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הכרתהצעירים.מפניהםמתבלטורחםיפי·אשדפלוגות-אצילים,כאילועבור

ושליטתםשימושםובאופןוהתמיד,הגמישהשרירי,גרפםניצודיהיתהבטחון

אםכיבכפיה,מלמעלה,עליהםמוטלתלאבתרכם,יצוקההיתההמשמעתבנשק.

ההדגשה,ראותהמא.דוברחופשוטטבעיכזבדובדוחם,בנפשםונתרנהמושרשת

בשררותמשולבממושמע,נועויהודים,צעיריםמאותעובדיםעיניךשלנגד

להביאמסוגלתהיתההמלחמה,בתרותומומחהומצוידמחומשלהפליא,ישורת

אתבחזרנוודואהעיניואתעוצםהיהדקאילוהתפעלות,לידייהודיאדם

הרפיוןימיאתזדים,בצלהחסותאתרהשיפלות,הגלותשברתאתשעבדן,הימים

-ןזההיהאיiנתיבנכד.שלנרבני-הנעודמיליונישלוחרסו-הישעוהעלבון
להסתכלישכיהזבד.היתאתמולדקאחדות,שניםדקדנים.דרדרתלפנילא

שלבעיניםישראל,מדינתשלהמיסודבמגרשאכן,עיניולנגדהמתרחשבכל

מרחובותיהודיהצארית,רוסיהשלהמושבמתחרםיהודידן.ך,מלפנייהודי

קטנותמעיירותאררקובנה,ווילנהמסימטארתיהודיוורשה,שלרדז'יקהנאלנקי

תחתמדוכאהיהודי,אותרהיהכיצדבזמירן,להעלותוצדיוורומניה.שבגליציה

צבאשלמיפגןהזה,הכוחמיפגןאתומעדיךוראהוקלגסיהם,הגוייםשלטון

יהודית.במדינהיהודי

• 
לפניו,אשדהמעשהתפיסתלידילהגיעיכולאינואיש-הדוחגםלפעמים

 ;קראאשדשפטבןאלישעכמו .אחדאדםשלמצדומיוחדתלדחיפהזקוקוהוא
-אלקים,ידואתהדוחאתבנגינתועליוישרהשהלהכדי !מנגן"לי"קחו
צירן,לשיבתהמתפללהחולם,אותרהגלותי,היהודיאותרלפעמיםלנונחוץכך

אתעלינוהשדותלמעןישראל,תפארתאתבדוחוהחוזהלמשיח,המצפה

הדודותתקוותשלתקומה,שלהזההאושראתנחשרלמעןהטובה,הדוח

לנריזכירלמעןלקרוא,עלינויש- !הגולה"מןיהודילנו"קחוהמתקיימת.

לכנרכיהיום.עליועומדותדגלינואשדהמקוםאתעבדנן,אשדהדרךאתהוא

בדגל.המשיחית,במציאותיוםיום,דשיםאברהאלה.המוארתבכלגסכבדאבר

שדבשנואלה,סמליםכיומבינים,דואיםשאיננוכמעטהמדינה.בסמליבהימנון,

ולכבודםשלמענםהואילמסולאים,בלתיאוצרותהםהמעטרתבשניםאותם

לנרשהיהתכלת-לבן,דגלזה,שדגלהואיל 1ומוות.חייםמלחמתעמיםנלחמים

לקר-האש.לקובבחודינואתלהוביללוהבאמכאןברחודבצנוע.ציונידגל

מצומדיםזהב,שלחישוקיםשנים-שלרשה-כתו-מלכותןהואמה

שלהעליונההשליטהאתמסמלהואאבליהלומים.יתנוצצוגםבהםאשדהיטב,

זהמשוםדק 1216בשנתצרפתיתמושבההפכהלאהגדולהבריטניהאומה.
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הצרפתי,המלךשלרבבןכתר-המלרכה.אתמלרנדרן.בבוחראתר,לקחדז'רהןשהמלך

זהמשרםהיהיכוללאהאנגלים,האציליםהמלך,אויביידיעלשהרומןלראיס,

הזה.המקרהאלמלאהאנגלי.המלוהככתראתבררסטמינסטרואשרעללשים

הצרפתילראיסאתומכריזיםמכתיריםהידבלרנדרן,שעהארתההכתרנמצאאילו

אותרלבדן,הכתרהצרפתית.לאימפריהנספחתחיתהבריטניהומלכותלמלך,

מאשריותרהמדינהאתלפעמיםמצילל,מסהמשמשאדם,בידיעשריחפץ

ואשר.עלאותרהנושאהאדם

0 

יותרומתעצמיםהולכיםואברשהיינן,מכפייותרהרבהעתהעשיריםואבר

המדינהשלוהסמלהדגלבאשר ;אלהסמליםלנרשנרספרמשרםלשנה,משנה

שלנרהצעירהצבאבאשר 1העםבעינייותרונערציםמקודשיםונעשיםהולכים

ירוקהונעשיתהולכתשלבן,האדמהובאשר ;ירתרומזדרזמאומןונעשההולן

להזקיףעלינו 1ירתראופטימייםלהיותעלינואכן,לשנה.משנהירתררמדשיאה
0 

הולכיםכי·ואן, :לעצמנוולהגידאברארצנואריואתהחזהמלראלשאוףקרמתנן,

תרדרוקומתקדמים.ערליםבהן,ומעפיליםערליםאבר 1מזהירעתידלקראתאבר

בידענררקהתקדמותנו.אתהמרבעיםהפגעיםכלעלמלחמהנאסרוזר,אופטימיות

אתגםלהעריךנדעהמדינה,תקומתעםלנרשנתררסףהרבהלאומיהעשוראת

אם ;מידנוזהרחליל,ה,חסיישמט.אםאליה,נידרדראשרוהדלדולהערניתהרם

יושמדולאאם ;העצמאותנטעאתפהבכלהזולליםוהחרקיםהרמשיםיאכלרהר

עתיקת-ימים.ארמהשלבגרפהדבקראשרהטפילים

לחזרןאברנאמניםבאשר ;ומתמידמאזאנחנואופטימייםבאשר·רקאכן,

בהרגליםאיכפתית","לאבעזובההמלחמהאתערוכיםאבר-והאשור,הטוב

שדרתינר.עלשעלרהשוטיםוהעשביםוהברקניםהקוציםבכל ;רשלנותשל

האופטימיהצבורבמת

האלףגלירןהופעתירםתרצ"ח,שבטכ"חלמןשנים,שלרש-עשרהבמשך

האלפיים.גלירןחגאתחגרנולאלעיתרננר.ציוניםעשינולאהיום,רעד"הבוקר",של

עתהאברמסרגליםאלפים.לחמשתהגענורהבהארבעת-האלפים.שלרש-האלפים,

שלרש-איזו !עברנודרךאיזרנא,ואר :לעצמנוולהגידלרווחהררחלשאוף

ושיבה,זקנהעדהיסטוריוניםיפרנסואלהמעטרתשנים !אלההיושניםעשרה

האדםבקודרתערדהיולאכיהעולם.בכלהספריותמדפיעלעביםכרכיםימלאו
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עצומות,ותמורותחליפותכנירים,מאורעותגדושותשנים

עונים.ביחסואדרךשנותיר,כמניןערן

קצרזה,

" 
כתמימותו'מזדקרהואהריחירם,נרמציציםכשאבדגליון·האלף

דלחזץכמספרדמצומצםקטן,ישובאז,היהודיהישוב

הנערהמפניהחרדהמנצנצתשלשזרותיומתוךאז,כנר גזכוידתיו.

השואהשלהאותותהסתמנואזכנר ;שבהחציכענדו

שלבעיצומוההםהימיםהידעמנו.שעמדההאיומה

כבדה.חשות-עביםהעולםעלרובצתחיתהכגרמניה,

ננינזוהמנגנתשחיתהנרמה,שררהעודנהוגתשחיתהזובריטניה

נתונהחיתהזרבריטניה-ההם,הימיםכתזמורתהראשון

תפיסתןאשרבהיסטוריה,שניכושללתאראי-אפשרונערות.קשיחות

אותוכמדהאדם.ונדתכןכלאכרותגרמהוהצרה

ערווההפייסנותאשרמאמין","פתיאותוהימים,באותם

ירידים

הגנגסטרים,

הוא,מדינתו

בעמיםונגידתו 1עוזי-הפנים

בריטניה.כברדהעלמדאיגכתם

תיאנדגםאת

המעדנתהנויעם"הנוקר",(ווןהפסמן,י·
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נתאפשרהמטריח,בעלג'נטלמןאותרשלרטפשרתרחרלשתרורתרריר,עקבדק

אותהוהחזיראירופהשלבמרכזההתחזקאשדהנאצי,המטורףשלמחול-השדים

ימי-הנינים.לתקופתיבשת

0 

עלארץ-ישראל,בעייתאתגםלפתורזהשרטהפייסןאמדהימיםבאותם

המפורסמת.לדבררןועידתימיבעצםהופיעשלנוגלירן-האלףהוא.דרכופי

מסביביחדריהיודיםערביםאנגלים,שלישיבהאותההתקיימהג'מסס"טבאומרן

הנתקףהחלשעלבלחיצההיאשאמנותםהכושלים,המדינאיםכלעגול".שולחן 11ל

העגלו".ה"שולחןששמרהזהריקוד-העגלאתמחבביםהמתקיף,לתקיףרבחנרפה

העקדרנרתאתגםאםכיהסכסוכים,אתדקלאלעגלאומדיםהםכזהשולחןליד

שממשלתמרבן,ביותר.בולטיםולאחלקלקים,יהירלמעןהפשוטים,האנושיים

טובתולמעןהםטובתםלמעןעצמם,אתשיצמצמוליהודיםאזהציעהצ'מבדלייד

ערבית.מדינהבתוךשררתזכריותבעלמיעוטלהיותושיסכימובריטניה,ידידתם

מא.דמועטותלהיותצריכותהזההיחרדיהמיעוטשלהמלאותזכויותיואכן,

ג'מאלוידידוהירושלמיהמופתישל(בעדברתרהמלאותהזכריותלוהיותכלעםכי

קרקעותלקנותאיסוריהודימיעוטאותועלזאתבכלמטיליםהירחוסייני)

מותריהיהבכללאםוטדיא,שקלאחיתהרגםלארץ.מחוץקרוביםאליורלה·נ.לרת

כיוולדות.ולהקיםנשיםלשאתכלומדולרכזת,לפרדתזה,יהודילמיעוטלן,

הקפיאלהערבי,הדוברבידביברקבועפדרפרדצירנלייחסעללשמורהיהצדיו

הנוהגהאיששלרדעותירהשקפותיואזהיוכאלתקבועה.במכסת-אחוזיםאותו

לאומי""ביתלהקיםשהתחייבההמנדט,ממשלתאתהמייצגבריטניה,במדינת

היחרדי.לעם

0 

מאותםעתוניםבגליונרתהמדפדףיהודי,לעיתונאימסיפוקיותרקצתיש

האלפיםחמשתגליודעדגלירן-האלףאותרלמןהמאורעותמהלךאתוהסוקרהימים,

לארעודאנו,רימינוההםהימיםבידחוציםאיומיםאסונותאמנם,הבוקד". 11של

אדישותםבגללמרצחים,בידינפלואשדאלפיהם,באלפיחללינו,מדמיהעולםנוקה

ההשגחה,ידיעללנוניתןקטןלאפיצויאךהאלה.הרוצחיםשכנישלוהתגנדרתם

הערביםה"מנהיגים"חירםהםאיפההישראלית.והריבונותהמדינהתקומתעם

הםאיפה-ןהזאתהארץכאדוניג'מסס"טבארמוןדיברואשרהמתרברבים,

תיכננראשדצ'מבדליין,שלואנשי-סודועוזריויועציו,המטומטמים,המדינאים

איפה-ןבפאלסטיידהיהודיהמיעוטשלהסטטוסאתומומחיותםשקידתםבדוב
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אנגליותבנוסחאותאשרמקדרנלהמלקולםשלמסוגרשלנו,הטובים"ה"ידידיםהם

ארתנן,לעקודוצררהסבררת,פירושיםעשרותעליהןלתלותשאפשרטפרסירת,

לנר.להקיםכביכול,טרחן,שהםהלאומי""הבית.נאותרחייםולהקריבנו

שההיסטוריה,הדברנתאפשרכיצדלהסביריצטרךבעתידההיסטררירן

מדהימותקפיצותעשתהשעברה,במאהבכבדותדרכהאתשעשתההישישהזר

אתשימחההנאציהעמלקהתפארשנהשלרש-עשרהלפניזר.נפלאהבמאהכאלה

שללשרןבכלמבקשיםהגרמניהעםשליחיוהיום 1השמיםמתחתהיהודיהעם
שנהשלרש-עשרהלפניהם.במדינתםלהכירתארתהיהודיתהמדינהכיבקשה,
נירנברגחרקיבאשר-סקאלה","להבאופרהלבקרבאיטליהיהודיםעלנאסר
שראתושמירתלשיחותמזמינהוהיוםגרמניה.לגבולותמעברגםלחדורהחלו
כלאתלהעריךקשהלעתרנאימפוארת.קבלת-פניםלרוערוכתהישארליהחוץ

חראיוםיוםלימים.התקופהאתמפרטחראכי 1הערךבמלואהזאתהתמרדה

אתהסיוכם,אתוראהאיברזהמשרםהתמרחש.עלומספרהמשמרעלעומד
רקנמסרשחראכולן,הכתבאתמצרףראינודרשםהואלקוקוהכוללת.התמרנה

אתיברךם,יתעהחרקוהיסטוריון,אותוואולםהבאים.בימיםלהיסטוריון
אומר,יביעליוםשירםלכך,הדואגיםהצנועיםהעובדיםאתים,מיהדבריכותב

בזר.זרשלרבותתהיינהוהמאורעותהמעשיםשלהשרשרתחוליותכי

• 
מתחתשכןהעיתונות.בשדההעובדיםכלאתמפעמתאופטימיותשלרוח
לתקופהמצטרפיםהאלההבודדיםשהימיםהאמרנהישנהשלהםלסף-ההכרה

האדמה.פנימעלוהעריצותהעבדותשרידייטואטאושבההאדם,בקודרתרבת-שגב

סמלהיהימירמראשית"הבוקר"הריעתונאים,שלבאופטימיותהמדוברראם

היהומלכתחילהבן,לעבדוהתחילאנשיםקומץרערבדיר.מיסדירשללאופטימיות
עלרה,ותהמציבורעלהתבססהאוהבלתי-יזרע.לקראתזינוקשלבסירןזה

שלדרוהקים N"הברקרזה,עיתוןשלגידולועםוהתגבשהשהלכה•קהלדעת
להם.חראנאמנותועל-ידילמרשגין,להשקפותיו,לן,באמנים

הישארליהאזרחכיהאמרנה,באותהטבועיםשדשיה-זראופטימיות

הזה,המחנהכלמרץ.ובעלזריזרב-פעלים,חיאישהואטבעומעצםהואאף
הירתםבגללרוטנים-סתם,שלמחנהאיבנולעיתוננו,מסביבומתלכדהמתרכז

תיבויצזיופראעדהזואידחברה.ובכלמשפחהבכלהמצוייםכאלהמרי-נפש,
הנוטיםלתיאבון,מומיםהמחפשיםחולניים,בקרביםשלעדהכלומר,ברייתה,מעצם
שתהיה,איזומרותכלפישלטון,כלכלפיסדר,כלכלפיולריטוןלקיטרוגתמיד

ידידיו"הבוקר".קוראישלהזההציבוראדרבה,העצמית.השחורההמרהבגלל
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הכשרונותכלאתלנצלהרוציםמרץ,ושופעיבריאיםאנשיםדווקאהםונאמניו,

ויצירה.פעולהלשםזן,מדינהשלרהסיכרייםהאפשרויותכלזאתזולתם,רשלשלהם

זריםשלגזירותנגדנלחמוהםומתמי.דמאזויוצריםפעיליםהידאלהכלכי

עתיקי-ימיםמשטריםעלעדינת,מנדטוריתפקידותעלהתגבורהם ;ורשעים

המסתכליםיהודיםכמוומעוף,יזמהובעליאמיציםזריזים,הידהם ;דוקרנים

ארפרזיציהבתרךיבוללאכזהאופטימימחנהנבואית.הבטחהשלהגשמתהבדרכי

הקייםלהרחבתובנין,למפעלתמידיחתרוחראשלטון.במשרדייתנווןולא

התלהבותשלזראוירהרבתרךהירצות.האדםלרוחחדשיםאפיקיםולפתיחת

גלירנרתעדהראשוןהאל"ףמגלירן"הבוקר"צועדוידידיוקוראיוקהלאתהאופפת

יבואר.ערדאשרהאלפים
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וררך·ארץתורה

תורהשלבדרכה

ררייצמןח.פדרפ'אצלואני,חברישעשינו,אחדבביקורתכופותאנינזכר

אשדבגןאותנוהרכילהואשנים.כמהלפנירחובות,שלבעיבודהכביתר,ז"ל

לידלהקיםבדעתועלהאשדהמדעיהמכוןתכניותעללנרסיפרהבית,לפני

הירצוכביתהמכוןאתדוחובעינידאהוהואנועזותתכניותאלההידזין,מכרן

אבית·//למן :אומדיםשהאנגליםכמרממש,כל",מכל.בכל, 11ברלייצרשאפשר

הדי-יהודהנשקפושםאשדלמרחקים,מנטראתנעץהואמחט".עדמלחמה

 :קטיפהעטוףכאילוהואגםשהיההדך,בקר;ןואמדאפרד-כחול,ערפלעטופים

הדנה".ללמודלנר//יש

חסדנוכמהמושגלךישהאם-קצרהדומיהלאחדהוסיף-כן,-

נחרבו !עלינושעבדההאיומהבשאוהמתוכנונעדוריהודיםמוחותכמהעתה.

אצררהיהאלהכלונתרןמיליונים.הושמדווספריות,בתי-כנסתנשופרקהילות.

העמיםמכלעתהדלונוולדעת.לתרדהוהשכלה.למדעהשואףהיהודי,הדוח

אלהרבתי·ארלפנא.בתי-מדרשובחובשיבחוקריםבסטודנטים,בתלמידי-חכמים.

כלחובב-ספן,רכלמשכילכלבחרד·ישיבה,רכלאקסטדןכלשלנר.האוצרותהיו

האומהניזונהמהםהאוניברסיטאות.דלתותעלהתדפקוחלמו.ששאפו,אלה

-וכמהנמהאחתרעלהחזרן.המחשבה,התסיסה,אתאליההכניסוהםהישראלית.

אי-פעםהשפעהלנרישאםהכללי.המדעאתשהעשירוהיהודיםהמלומדים

חוקריהודי.מלומדשמעריכיםמשרםדקזהרהלאהגבוהות,המדיניותבספירות

ועכשיובעמים.ישראליםשםמגדליםאברהם,מזרעגדולמומחהורפאשם,פלוני

לעשרתלנרוישומתלמדים.לומדיםשלהרזרבותאיןומידלדלים,הולכיםאבר

האחדים.אתלהדביקשנרכלכדיהרבה,

0 

אשדמאורעותובצוררת,גדולותקדרשבהןשנים,מאז.עבורשנים

היוםישןהדבריםאתבאזניהשמיעאשדהאישתודות.הרבהנשכחובצילם

לפעמיםואלוםאז.התהלכנופניהעלאשדהאדמהבאותההאחרונהשנתואת

התודהעליוםנאותרדבררמדידאיתיםאכשדובעיניך,בפניונזכראניתכופות
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העיירהמןאשרהאישצדקאכן,הצעיר.הדרוידיעלומוזנחיםההולכיםרהמדע

ררבברת,אלפיםחתורכמוהרהמדע.היכליאלמבערריוחתרשבפולסיההקטנה

בליטאובפרלין,ברוסיהאשרהנידחותהעיירותמןישארל,מביתוצעירותצעירים

בבתי·הלמודיםספסלעללשבתשאפרכולםדבגליציה.בוואהליןדבאוקראינה,

אלהלאוניברסיטה.להיכנסכדיתערדרת-בגררת,לקבלוצרכולם ;הגבוהיםהספר

ומצארחיפשוהםאךהם,אףשואפי-דעתהיושנים,אראחדכדררלהם,שקדמו

אשר"מתמידים",הירהםהישנים.באורבות-הספריםבבית-המדרש,התורהאת

כעברושקדרההתמדהמאותתפחותהלאבמידתתרדה.שלבאחלהעצמםהמיתר

להוסיףכדיהכלליות,הידיעותעלהם,ספריהםעלוהמתבגריםהמתלמדיםדדו

רחקר.זעת

0 

בדרכההיוםההולכיםהםאיפת- ?'והמדעהלימודתשוקתהיזםהיאאיפה

ובמכרןעבריתבארניברסיטהעברים,סטודנטיםלנרישאמנםתרדה'?שלהקשה

למדעי-הכלכלה,ובמכרןהעברית,טהרתעלמתנהליםהלימודיםבואשר ,טכני

שאיןלי,נדמהאךאחרים.ורביםהשתלמותובמוסדותלמסחר,גבוהיםרבבתי-ספר

התעוררותמתרדלאלימודלכלהירםניגשיםעליהם.מאורהארצלתמאזתשבינה

הטיפוסנערים",םידמ"ליאיןאך ,"ןמיל"נרעדישפנימית.וחדוהנפשית

להםאיןהלכהשלאמרתלארבעמחוץאשרדבקות,ובעלימתמידים"לרמזים",של

לשאולהמעמיקיםמחקך,שלהתהרמרתלתוךנדלםהצוללים·אלהכלרם.רלאבעולמם

ערלם.נתיבותאחריולדורש

0 

העממיבית-הספרלמןבית-ספר,בכלהיהודיםהתלמידיםהירבעבר,אז,

האחרים,כלפיבידיעות,מצרייניםלהיותמשתדליםהגבוהה,הארניברסיטהדע

התאמצוולפיכךמקרם,בכלהמעטיםהיוהיהודיםבנקל.הכלניתןשלהםהגיוים,

הםנימים,לילותעשרהםהלימדוים.בכלםיושכמיההפחות,לכללהיות,

מיעללהםהיהלאהשקרדה.ההתמהדבעלירגםהמהירההתפיסהבעליתיר

היהודיהתלמידעבודתם.ברחכשדרנם,מרחם,עלהם,עצמםעלאםכי ,סמרךל

גםאלאטוב,לצירןרקלאשזרכהזהשלן,בכיתהראשוןהלהיותהיהמוכרח

חיתהזאת-הרבה"להצטיידעליךאתהיהרדי"אםמירחהלארת-הצטיינרת

המיכלסרביםהארליכים,האיינשטיינים,בתרכנרגדלראמנםכךומשרםהסיסמה.

להתחרות,בארץהיחרדילסטודנטצררךכלאיןחירםאוולםלהם.הזרמיםרכל

השאיפהראיןקנאת-לרמזיםאיןאחרים.כלפילהצטיידכשדרנן,אתלהוכיח

וממילאמתחדד,איברהיחרדי mהמבטבע.רלאבתרדהלאכשגברת,שאלרתלפתרו

רהרלך.מתקההחרא
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• 
ננשףשלנרהסטודנטים H//מינצעעללמשל,כשקראנוצצו,אלההגיגים

כדיהסטרדנטים,קרןלמעןבתל-אניבהאוניברסיטהשדחוישעוכרה:פרדים,

הנשףאזלםאלשפלשרדירתך,סטודנטיםאלףעלמספריםהכנסותיה.אתלהגדיל

לקרנימזדמניםשהיוהשולחנותאתתפסוהמזנון,ע~השתלטוכרטיסים,בלי

עלמתרעמיםרביםמזרן.ולאמקרםלאהאחרוניםלאלההשאירורלא;הכרטיסים,

להקיםהשוחרים""אגודתשלבמאמציהחיבלוזרשבהתנהגותםהאלההסטודנטים

לאהדתשנהשנהזוכהשחיתההסטודנטים,למוסדותונאהמכובדתקופת-עזרה

לצינוריששאמנםולהוכיח,הזידאתלרכךהמנסיםכאלהלעומתםוישנםiזקהל.

אחריקונדסים,מנהגלהתנהגקצת,להשתרבבנשנהאחתפעםושרתiזסטרדנטים

לפגועצריכהאינהזרששובבותפיעלאףבלימודים.ויגיעהכרבד-ראששלשנה

ליהנותהאפשרותנעזכספםבמיטבששילמודווקא,הגוניםובאנשיםבאחרים,

הםמרבניםחזנך,שיהיהאידציבורית.למטרהמוקדשותהכנסותיואשרמנשף,

 :אחדבתנאיאבלהפעם.משרבתםאתאלהצעיר.יםלתלמידי-חכמיםלסלוח

לסאנדוויצ'ים,התשוקהמאשריותרמועטהתהיהלאשלהםשתשוקת-הלימודים

במקצת.מוגזמתבמידההובלטהא-שר

" 
היוםלציידשצריכההיא-היא-ללימודלחקירה,למדע.לתרדה,התשוקה

שרננותתקופהבאותהלמפלגתיות,בולמוסשלשניםאחריבארץ.שלנוהנועראית

קשיםימי-מבחןבאר-האחרות,הארצותנבלוהשתלמולמדריהודיםצעי.רים

תקומתלמעןחייואתלהקריבבמערכה,לעמודנדרשהואבארץ.העברילנוער

המציאותרקעעלכידם,ואולםזורזת.עשרותבכספראליהאשרהמטרההמדינה,

אתולמצואשרבלהתנערהנוערשלשעתרהגיעהחרמך,שלמללהגדושהiזאפרךה,

-כוונתייח.דוהשלימותהאצילותנפגשותעליהאשרהרמהאותהאלדרכו

שימושי,מדעשלמקצועותמאותישוההשתלמות.בלימודוהמדע.התורהלרמת

וערהבחקלאות,בכימיה,בהנדסה,ברפואה,מומחיותשלטכנית,אומנותשל

המדעיתהמערכהלקראתומצוידיםמוכניםלהיותכדילקנותםחייביםשצעירינו

בעולם.דהכלנלית

" 
זרסיאר'חשששממנההשאלההיאזאת- "?זוסיאהייתלא"מדוע

גדולצדיקלהיותתורו.יגיעכאשרבמרומים,אותושישאלוהשאלהמהאניפולי.

להיות.יכולתהלאלשמו,שנבראתזרסיא,אותולהיותאבלכוחותיך,הספיקולא

נחייך.זוסיאר'שהייתאף-על-פיזוסיא,שלזולדרגההגעתלאהאמתפירעל

עשרותכעברולפניותוצגכאשושלנו,הנרעדלחששוצריךזושאלהמפניואכן,
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היחרדיהנרעדשללשמרוזכאיוארילהיותעבדי,נרעדהשתדלת,לאמורעשנים.

הדעת,למעיינותלמקומרת-תרדה,החותרהנרעדארחוןשעבדובימיםבעולם

האמנותבשטחהמדע.בעולםוגילוייםשיכלרליםהמצאתרעלפוס-נרכלעלהחולם

ירתךלפעמיםגורלותשלהןהאמביציותאשרכאלה,שאופיםלנרקמראמנם

אםכיבאמנות,לאבעיקרלנרדורשיםאמביציותבעליאבלהממשית.מיכלותם

במדינהולהעזלחדשלכנרת,לנרישהרבהכיהפרוזאי.המעשהבכשרוןבארמנרת,

ממש.שלובמעשיםרבדרך·אדץבתרדהאםכיתקציבים,בפושתרקלא 1זר

הנעוריםפנימולאל

במדים.נרעדשליעדגועשכשמסביביציבורי,במקרםישבתיהשבוע

:נרעדתראואיזהכידוע,אליו,מצרפיםתמידאשרשלנו,הרגילהנוערזההיה

 1הדברמרזואךוכדרמה.סוציאליסטי,נרעד ', lבית"נעוועוב,דנרעדלומ,ד

בני-אדםשלזדםמיוחד.צביוןלוהיהבמדים,כולוהזההנועדבהיותהפעם,

סכנהלקראתבעמידהאםכימשותפת,בהשקפת-עולםלאהמאוחדיםצעירים,

מאות,הגורל.מטעםכולםעלשהוטלאחהוציניבתפקידאחת,במשימהמשותפת,

הבגדיםלמשעי,מרוחציםהירלאהפניםמסביבנו.ישברוצעידותצעיריםמאות

-בירתומנרמסותלאוהתנועותמעודןהיהלאהדיבורלמדי,מצוחצחיםהיולא

קוראספן,יודעתרבותי,בשכלו,מפותחוענן,גוש-אדםזההיהכללבדרךאך

ובריאים.זקופים :גופניבמובןגםומפותחובקולנוע,בתיאטדרןמבקדעיתון,

כבניראפלרליםשחרמיםוהיו ;הצפוןכילדיואדמרנים.עיןבהיריביניהםהיו

רחיומסורבלים,כדוביםכבדיםדחבי·גךם,היראפריקה.כבניגםארהזורם

וצבאים.כנמריםוגמישיםכדקליםודקיםתמירים

• 
היודעיםבחדריםובעררים,מרץשלשפעלךמסביבזר.הדגשהנעימההיתה_

דהרמאנירת,וחמיםהמלאיםהגוייםאלמלאממש.ריבדובשער.אויביםאתלדבר

הציודרעםההפוגותמשחקאלמלא 1והצבועיםהחסודיםרהמתרדכים,המפשריםאלה

אלהבחודיםבפניהבטתיכדבעי.המדברנוחרתעםמדבריםהללוהיר-הדורש

זההנההראשונים.הארץנרכשיהקדומים,גיבורי-החילאתלפניראיתירהבה

-לדודןאשדהגיבוריםמשלרשיםהעמוני,צלקאיננוהאם-הצלקתבעל

נענה,בןחלבעםלהתחרותהיהיכוללאהאםהנבההעודףבעלהשמנמן,רזה

-ןהפלטילחלץאחאיננוהאםהעצמות,חלוץהגברה,רזה- ?צלקשלחברו
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ישראל.מלךלזרדאשרהמלחמותבימיעליהםפקדיהוידעבןבניחראשראלהכל

# 

קשיחות·אתעינילנגדבהעלותילביאלקטכמעטנעצבתיהשניברגעאך

בארץ-ישראלניפסוקה,הלכהנקבעהכאילרפעםהזה.העזרזהנרעדלגבישלנרהלב

 ;ה"בנאנה'לה"עםהילדאחריורדפתהאםכי ;הילדיםאתמדייותרמפנקים

לבריאותהמופרזתהדאגהרכינסיכים,כבניהילדיםאתמגדליםבקיבוציםכי

זקופת-הרופאיםשלבחדר-ההמתנהקבועבאופןהאמהותאתמאכסנתהילד

הפעוטהישראליהאזרחמקבלהראשונותכשנותירכיהדבר,נכרןאמנםחולים.

בשבילולבננההטויהלביצהלכרס-החלב,דואגיםההרריםביותר.שקודטיפול

הוויםשלמחשבותיהםכלניהדבר,נכרןלעצמם.לפת-קיברמאשריותרילדם

כאשררארלםהמתפנק.העריץ,השובב,הזה,הקטןליצרוהןבתרבותבישראל

הנער-לנתיבות-החייםמבית-הספרלצאתעומדכשהואלנער,נהפךהילד

תחתהםרובציםאזאדרבה,וכלל.כללמפונקיםאינםבארצםהיהודיםוהנערה

בלתי-פוסקים.תפקידיםשלכבדערל

במשקים.דעזוהמרגבן,גופנירחינרךואמונים,שרותים,שברתמתחילות

לתוךתיכףמזדקררהדאהרדיד,ביתאתלעזובמוכרחהיהודיהנערשבהןשנים,

הםהצעיר,גילםעקבאשראלמונים,ומחנכיםמאמניםמדריכים,שלושרתם

הרבהמעצמםדרושיםוסכנה,קרשיבכלמתחשביםאינםיותר,ועריציםעיקשים

יידרש,גופניסבלרקלאלמשמעתם.הנתוניםלאלהגםרבותדרישותומציגים

מתאימים,תנאי-דידובחרסוקשה,אקליםבתנאיעצמית,התאכזרותגםאלא

אחתבבתסכנות.רררחשתעוינתבסביבתבמחתרת,כןלפנינהרגזהשהיהוכפי

-על-פי-ורבואינטליגנטיחםעירוני,מבית-הרריםהנערהארהנערמזדקר

המולדת,למעןזאתעושיםשהםיודעים,הםוקשים.פרימיטיבייםתנאי-חייםלתוך

ביחסשיבחינומבלי 1אליהםהמולדתשלההדדיתבאהבהגישרשירמבליאך

סבלם.אתשדרושהגדולהאנונימיהציבורמצדלבבי

# 

היקריםהנעריםשלרשימותיהםמכתביהם,ביומניהם,מדפדףשאתהיש

הנהבמינו.מיוחדנרעדשלדחררירתסגולותשלמלאארצדלפניךהורישנפלו

נפלאשרעברי,ומשדרומדהרשלבנרנחמ,ןנערשלמכתביםלידינזדמנר

אתמסרשעליהזרלמולדתוהאהבההמסירותמןבהםישכמהירושלים.בהרי

לימודיואתגמררקכאשו-ןבחייובעדורזרמולדתלונתנהמהאךנפשו.

מפרכת.לעבודהלאימונים,לנוטרות,לשמירה,לשררת,ש~לח-בבית-הספר

והאצילי,היפההנערהאהובה.מחברתומאחיו,מהרריו,להינתקתיכףעליונגזר

גשםבלילותלשרטטמוכרחובררן,בחמלהטיפחרהרהנאוריםראמאאבאידיאשר
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רהבהמתמדת.גופניתהתאמצותתוךהסתכנות,תרדהעמק.ברחביאי-שם,דסופה

הולךהסובבהתמידיגלגל-החייםמלחמה.-המאורעותואחדימאורעות,באים
קרות·שלאחתשעהאףשלנולנרעדלהמציאמבלירהרלך,סובבהואכךבארץ.

עיסוקשלחדוות-חיים,שלהגילזהוהנעוריםגילאחדים,עמיםאצלשלמה.דוח
השתלמותשלתקופהשזוהיארהאהבה.וסעדתפלירטספורט,סיודים,בטיולים,
פוסקתבלתיוהכשרההדרכהשלגילזהואצלנוואולםבאומנות.אובלימודים
ומסרבנים.רצינייםלתפקידים

הםדניםדנים. !ראידיארלוגיותסיסמארתהזהבנרעדמרביציםוכמה
אגב,דדךוהמנצלים,הנועדבשםהטועניםהםוביםדנים,לנרעד.האפרטדרפסים

ומחשבתםועד,חםשלבםאנשי-שיבהישנםהאמתפיעלהזאת.הפירמהאת
(אוהנצחיגיל-הנעוריםבמתנתבדרכיםהםוחרקים.אפקיםגומעתועינםקלה,
לדודמדריכיםלשמשמסרגליםאמנםהיוהללועצמם).לגביזוהיאקללהאולי

הנפשזדעננזתהלבתמימותרגםהחייםבסירןגםלהםישכןעלכיהצעיד,
צעירים,ידיעלהצדהנדחקיםהםאךבעררים.בנילחברתאותםהמכשירות

שהזיקנהאכלהישנםביניהםרדרקאבשנים.דלהואשלהםשהפספזדטתשחורת,בני
בהיותםערדבנפשםשקעהוהמרה-השחורההדליחות 1היוולדםמיוםבדמםרובצת

לגרען.התודהמרביציהמדריכים,המחנכים,דווקאוהם-הם-הילדים,בעריסת
בשעתרכזת,פעמיםמזה.יותראכזרימעשהאיןצעיר.בגילשהםזהמשרםדק

נוכחהייתיהנרעד,שלשזניםוכינוסיםרעידותנימיבקיבוצים.חטוףביקוד
ודשואלהמדריכיםעמדובני-נרעדאלפיואזלימאותלפניאלה.במחזרת

רצופותשעזתבמשךסוציאליותעולםובהשקפותבאידיארלרגיזתודרשובפרוגרמות
אליהםבדשאהזההטובכשהנרעדהשחר,לעמודרעדהלילהחצותעדיוםמצהרי

ובאותהדבר.ולתפוסלקלוטמבליאךודוממות,יראת-כבוד .מתוךעיניואת
אכילומלמעלההאפליםוהשמיםנימנןם,מחמתלהיסגר.ניקשרהעיניםשעה

 !לישרןלנר :אומדבליהם,אףשידלו

" 
וכשאברתרם.עדהולךהואתפקידיו,למלאהולךכשהואהזה,הנרעד

משוריםכשאנוהשחזוןת,במסגרותהאמיציםהנ·~דיםשלשמותיהםאתקוראים
-ןקרבנםאתלהעריךאנויודעיםהאםהאחרונים,חייהםרגעיאתעינינולפני
מכתביםתכופותמקבלאבי-ןכראוימזכרתלהםלהציבאבריודעיםהאם

אשדישכימתארגנים,והםבשדה-הקטל.נקטףהדךבבםאשדשכוליםמהודים
נרחםשלחמהמלהאין .בצעדהשתתפותשליחסנדאהלאהשלטוןמצד

למיותמים.

אלהכלכיאנובטוחיםאכילוובהרריהם.בגיברדינרנוהגיםאנוזילזול
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שלאממעינרתנעוריםתמידאלינויזרמוכאילו ;בשפעלנונתוניםתמידיהיו
בתפרצרתירישראלשעםוהמגביות,רהתררמרתהנדברתעםיחדכאילו 1יאכזבו
הנעריםגםהנהיזדמרהקדמיות,בעמדותיוהיחרדילישובהימיםכלוישלחיארגן

מלבבנחירךאשרבמערכה,יעמדראשרוהמסורים,הנלהביםהחמודים,רהנעררת
המולדת.למעןהמסוכנים,לתפקידיםילכושפתיהםעל

זהאשרעתיקה,ארמהשללבקשיחותזן,היאמיוחדתקשיחותאוליאו
היאבאשרהפריחה,וחדוותהאביבעליצותאתהנעורים,אתלהרקידחדלהמזמן

"שמחשלסופרכילדעת,רנוכחהמכב.רלמדההיאבאשרלמאהומבוגרתפקחית
ררערת-ררח.הבלהיאהנעוריםהוללותכי 1וחשבוןמשפטהואבילדותך"בחרד
כבסירן·בשיקול-הדעת,אםכיבצהלה,לאחראהחייםתרנןכימשוכנעת,זואומה

אורכות.בשגרת-חייםרקהנרכשותהסגולותבכלרבמתינרת,בפיקחותהשנים,

קנהלאשערדלנוער,כבודרגשירוחשתאינהלבה,בעומקזן,ארמהכךמשום
לפעם,מפעםהמתבלטזילזרלבנעורים,הסמויהזילזולסודזהואוליבסיון.לר

מטוותלשםרקתנועות-נרעדהזאתהאומהבתוךמתעוררותאמנםבכרונה.שלא
מסירימים.מפלגתררםחישוביםארפוליטיות,

הגלות.בהרגליכפרתהאומהבקרבהזאתהמגרעתט~פחהדרדרתבמשך
הואבאשר 1עדייןנערהראבאשרלנערוכברדחיבהשלהיחסמנפשהנעדר
עיניובהיותהשמימה,ואשרמזקיףעל,אלומתרומםגדלורענןצעירכאילן

עדלאמתואמונהאמת,רקבהשישהנצחית,המיית-הטבעהומהולנוטהורות
אתמשורשולעקורהגיטארת,ירושתהזאת,במגרעתלהילחםעלינואךהמרת.
תמידיותתובעותרקאינןוהאומההמולדתכיהנעור,ידעלמעןכפיית-הטונה.יחס

אהבתןאתלולהעניקגם·הןמרבנותואחרתכאםאלאממנן,קרבנותהדורשות
הגדולה.ודאגתן
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צועדים".אלףושלושיםמאתיים

ה"פררייקטים"נעלי·רבנותשלשורותיהםלתוךאזדקרשמאהחשש,אלמלא
מנוסחת~מקוריתבהצעהאניגםבאהייתיהחמה,בארצנוהמסתובביםוהתכניות,

בבתי-הספר.הלימודיםאתברשמתחיליםיוםבאותובמדינהרגנרסיאחגלהנהיג
אחרישהשגנו,וההישגיםשחידשנוהרביםהחידושיםכללמרותסרף-כל-סרף,כי

בידינו.אשרלסייףהגענוגםהספרשלרבזכותרעם-הספר,הדינרשנה,אלפיים
עם,ארלעצמו,כשהואהספראתרקלאהמחבבעם :פירושו-הספר"ר"עם



לבית-הספך,דרךהאתהיודעעםאםניהספר,שלבחרקי!:!תלדיקיומושעצם

הואהלימודיםהתחלתיוםאחר.לבית-ארלפנאארתלמוד-תרדה,לביתלחדר.

ארבשדה,החרישאתברשמתחיליםחירםמאשרבחשיבותופחותלאבשבילו

חדש.המושביתדשתוקעיםארחדשה,מסילהברשפותחים

השבוענהדראשרילדיםאלףושלרשיםמאתייםעלהודיעוהעיתונים

אתכרגעאנימניחובמעברה.במושבהובכפך,בעירהמדינה,בכללבתי-הספר

ילדיהלכוהשנהכיעלהאזרחיםדרבישלהרבהסיפוקואתהזרמיםשלהעבידכל

בשבילוטבעיופשוטמרבןשחראכזה,דבראחי.דלבית-ספראחתבשררהישראל

ארשמצאנו,מציאהעלכמרעליולברךצריכיםהנברן,העםאנחנו,-הגויים,

לנר.שעלתהבגורלזניה

הצועדיםוהילדותהילדיםאלףושלרשיםמאתייםבאותםעסוקמרחיאלא

אניורואההאלההצעדיםהדהודאתאנישומעלבתי-הספר.בדרכםברקדעם

אתעושיםכשהםשמרנה-עשרה,עדחמש-ששמבניאלה,תכשיטים" 11בעיני-רוחי

צהבהב,שערבעליומגודלים,קטניםבידיהם,אוגבםעלילקוטיהםע~דרכם,

כפופים, ,~~סולדיםחוטמיםעםושחומים,צחוריםפניםעםושחרך,ערמוניארזהוב,

הםהנההחודש.בסוףהלילהכאפלתשחוררתארכתכלת-היםבהירותעיניםעם

ומרניןמעודדחראחיילים,כמצעדומדודקצובאיברמצעדםכיואף 1צועדים

זהרכיבטחרננר.עלהשומריםהחמושים,החייליםממצעדפחותלאהלבאת

להשליךהעצמאות,מלחמתבימיהנרעדנמרידעאשרהנרעדוגדל,ההולךהדור

בימיוצעדההואהנרעדגםמאחוריו.אשרהעבריהישובעלהגןלמעןמנגדנפשר

בית-הספרספסלעלקררםישבהואבקיבוץ.בכפ.ך,בכרך,בארץ.אשרלבתי-הספר

מטרתחתבביקתרת-השמירה,בסרכרת-המיצפה,בחפירות,לשבתהלךבטרם

כשילקוטיהםוהנערותהנעריםיצאובתי-הספרכותלימתוךופצצות.כדורים

כמשרבההשיעור,מןמשולהביםהתפרצוהםידם.בכףארגבםעלרצקלרניהם

ובלבבםבמרחםאבל-פורע,קצתבהילוךרמה,קצתבצהלהמופרזת,קצת

התרונןקדם,בימיישראלגברותעלהשירהתפזםבן,למדראשרהספרקינן

הבניםאותםוהתחנכוגדלוהזהבבית-הספררריברנות.וגאולההרפשעלהסיפור

למלאועומדיםהמצרריםהם-הםכיהאמינו,אשר ;הדורלצרהקשיבואשרוהכנרת

השעה.חרבתאת

0 

שעהלפיהמצריידיםהאלה,הקטניםהחייליםלכברדייערכולאהפגנותאך

יוםאתפיאורלאגורלותמודעותגםובעפרונותיהם.במחברותיהםבילקוטיהם,רק

ה iהבמצעדולהתבונןלבראהוזמנולאההרץמןתייריםגםהלימודים,פתיחת

מאדפשוטכן,ולימודים.תרדהלקנותההולכיםישראלילדיונברתונברת,של
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פעוטותשלהזההרבהצבאעלשהמפקדיםהזבן,וטבעיפשוטרגםהזבן,

כברמררנה.לשימת-לבירםנאותרזוכיםאינם-ירים,מה-רמברגרים,

שהירלבביים,יחסיםארתםערדאידחירםרהציבררהמרדיםשבידסרהזהאיד

לאכורכרהקהלבעינינראיםחירםהמרדיםדרדרת.ושניזרדלפניפעם,קיימים

כשביתרת,תדירהמאיימיםומרדים,סורריםנעידאלאוהשכלה,תרדהכמפיצי

ישראלבארץהגריהודיכללהיותשצריךכמר"r:ולרצים",להיותורציםשאינםאר

כך,משרםארלירעדנה).הזאתהחלרצירתנחיצותעלהדרושיםכמרבן,אלה,(מלבד

זרכההואאףבית-הספראידהמרדים,עלהמכובדהישובשל"הרוגז"משרם

-הקודמות.בשניםלרשחיתהוהערצהאהדהשימת-לב,לאותה
להם.הזקוקיםלתלמידיםרגםלבית-הספדגםלמרדים,גםחטאנוארליאך

הזבדקרהאוליהריהמורים,מקרב"החלוציות"נכדתהשכאןפתאום,נתגלהאם

אתהמחנך,אתהמרדה,אתמקדם,בימיםכמרערההחשבנולאשאברזה,מחמת

בחיפזון,"מרדים"מעמידיםשאברזהמשרםהדברקרהאזליהחכם.זאתהרב

"בר-בי-רבארתם.חסריםשאברומנוסיםמרמחיםלמוריםתחליףכעיןשישמשו

מררה-ירמא",דחדדב 1/לברישהיזםאבלתמיהלנרהיהירמא"דחד

במדגרותאפרוחכמרארתר"מדגירים" :יותרנכרןאזליאראותן,שמכשירים

משולמים,במרדיםמחסודלנרישכילשעת-חירום.מררהלהיותהלולים,

כמרבן,מתנורן,אניבמרדים.גםשולטיםהטבעחרקיבאשרומתמעטים,שהולכים

קבלתלענידלמשל,כמן,אחרים,לחרקי-טבעבנרגעכירהמררת.החייםלחרקי

בישראל.מרדיםעלחליםהללראידממנה,להתפרנסכדיבעיתה,משכרדת

• 
מרמחיםמסורים,טובים,מושלמים,מרדיםיכשירולאאמנםמזרעאך

בערדראשוהרע.עיןבליוגדלההולךהתלמידיםצבאבשבילותלמידי-חכמים

למרדים,בתי-ספדיקימולאמזרע-ןמיליוןלרבעיגיעשבתיםשנה,

רחלרציםמוכשריםלצעיריםיאפשרואשדפנימיות,עםמשוכללים,סמינריונים

עלהיזםאהרןשאיברהדה,למקצועלהתמסררגםהדרושה,ההכשרהאתלקנות

כמרממלכתיים,חייםשלהשטחיםבכלהתקדמותנושעםלי,נדמה-הנרעד'!

המשטרתיתהפקידותית,וההכשרההמסיםפיתוחוהכלכלה,הכספיםבשטח

כירבית-הספד.החינוךשלהזהבשטחדווקאהנסיגהאצלנוהתחילהוהצבאית,

בשניםשהוקמובתי-ספרשלרביםחדשיםבניניםעללהצביעתרכלולאאמנם

חדשים,ומודרתמרדיםגדודישלארסמינריונים.שלארלתאפרה,האחרונות

חינוךשלהכבדהתפקידלקראתכהלכהוצוידואומנואשרוצעירות,צעירים

ילדים.מאות-אלפים
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זה:פיתרח", 11הבהםשעוסקהאחריםהעניניםמןהזההעבידייגרעמורע

שלנרןובמטבעחרץבמטבעמיליוניםמאדתעליוומוציאיםעליושמדברים
 ,..,כבאדמה,מניחיםשאברצינורות,שלקילומטריםלמאדתאברדואגיםמורע

דהדרובחינוךדרמותהשקעותעלחדשניםראיננרוחוקרת,למושכרתמיםלהוליך
איבתהאדםנפשוהאםןהאדמהצחיחכמרכךכליקראינוהאדםצחיחהאם

הוראתע"יומדבשותמערבותנפש-אדםאדרבה, !'רהשקאהזריעה,לחרישה,זקוקה
באותמידרתשלהטוביםהגרעיניםזריעתרע"יאמונהשלנטיעהע"ימתאימה,
ע"יהניתןהיבדלעלעררךלאידיעלהאשריבדללתתמסוגלת-טובים,ומעשים
העיבדובליאדפן,בכלפיתרח". 11הבאמצעותשנרכשבטרקטורחורשהאדמה
האומה.שלהאחרוןבחשבונהכלרםרלאשרההאדמהיבדלאידהאדםנפששל

פיתוחעלדררקאהפיתוחמתקציבגדוליםסכומיםמקציביםיהירלאאיפראמורע
יגדלואשר.משוכלליםסמינריוניםירקמולאמדועהצעירןהדרושלנפשר

ומרווחיםבאיםבכניניםבתי-ספרירקמולאמורע !'למרפתומרדיםמחנכים
לצאן",דיראפילולשמשואריים//שאינםרכוביםבמעורתארצפופותבדירותרלא
בתי-ספר :בעצמכםהגערירושלים.עביניאתשחקרחשיזז.ד"רשמתבטאכפי

בעיר·הבירהנמצאים-מי·שתיהוללאשימושחדרבליומעופשים,אפלרלים
הגבוהים.הלאומייםהמוסדרתהכנסת,הממשלה,משרדישללצידםהמדינה,של
כמהזהחירם,עדכךעללהעירהיהשצריךמיהעיררלאכך,עלאישעמדולא

מוצאיםמיליוניםרמאותקיים,הלאפיתוח" 11האבלהמדינה.לתקומתשנים
רבותובהכשרותבטרקטוריםמים,בצינרררתבנמלים,בכבישים,זה//פיתוח"על

בכיתרתהאלה.פיתרחים" 11ההגיעולאהמרדהולביתלבתי-הספררקללא-ספרר.
משמדרת.בשתילומדיםספרביתבכלוכמעטוגדלה.הולכתהצפיפותבתי-הספר

בית-חינוךשכלהאלמנטרייםבמכשיריםבמגרשי-משחק,בחדרי-שימוש,המחסור
ישנהרבמרררת.במוריםמחסורשורר-הכלרעללשמים.ממשזועק-להםזקוק

הטובההתברכהתלויהרבהםמידםרקאשראלה,עובדים-פלחיםכלפיאדישות
נוטעיםהםובדמם,במרחםאפם,ובזיעתבעמלםרקכיבמדינה.האדםזרחשל
ישראל.שלהמחרתדרו-והכברתהבניםשללבותיהםתלמיעלהעתידמטעאת

" 
נקרעולאקררי·התנרמהברקד.עםצועדיםילדיםאלףושלרשיםמאתיים

החדש.חירםמדלאלטרפפיםהםובמוצרתבטרחותאךעפעפיהם,מעלכלילערד
מבת-הצידה,ראתהעיפרון,ראתהמחברתראתהספראתבצקלרביהםברשאיםהם

אלהבציקלרנרתרארלםהגדולה.ההפסקהלשעתהאםהניבהאשרהדלה,ארהטובה
הטילאשרהעם,שלהתקרהזרחי :לעיןבלתי-נראיתסמויהחבילהערדאורזה
ומנהיגיוהעםאםזן,לתקרהישערךמהברם,האלה.הקטנותהכתפיםעלארתה
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שלהם,לשיח-רשיגחרזריםרחםהאלה,הצעדיםהרהרואתרגעכעברושרכחים

תורהעםרבן,ביתשלתינוקרתעםדברלהםשאידוהרמים,הנכבדיםלענינים

ממנה.נרדףר"ספררת""ציונות"שריחה"נטלנרת",ארתהרכלרבית-ספר

בשעתהאזעקהעל

אנוכיותרנות.חינרןשלבנושאלנגרעהאלהבימיםלעתרנאיסיכוןיש

אדםרכלתקציב.שלמספריםגורשהרהארירהוכלכלה,משקבסימןערמדים

המדינית.הכלכלהמתרותפסוקים-פיהו.אתרגם-מרחן,אתממלאמישראל

הזהיריד" 11הלתוךלהזדקררהשקערת.מסיםמכס,ומטבעות,ויצואיבראהלכות

השכלהצרכיעלארבית-ספרעלמאמרעםמעשהראנשיפיכחיםאנשיםשל

שולחן-קלפיםאלהמסוכהעליזהחברהאלבהצעהנאתאכילוזההרינכלל.

למשל.מוסר",שנט 11ספראתמידלקנות

עלארהליקוייםעללהעיר,בדעתךישאםזה,מסינרןלהימלטאידואולם

הזאתהבגיןמלאכתכלהמדינה.בניןכדיתוךרשםפההמתבלטיםהסחת-הדעת,

יהודיעםכיחורשם,ישדוחק.תהשעהכימסירימת,בהילותתוךאצלנונעשית

סבלניתציפיהמתרדבזמן,וזלזולאורך-רוחהפגיןשניםמאותבמשךאשרזה,

הגלריותוקיבוץהגאולהטרוחאתלבדרעצמועלריקתאחדיוםיבראאשרלמשיח

הזאתלמלאהכסרף-כל-סרףבגישתוזה,יהודיעם-רעוהוערההבית,רבניד

חראדווקא.סבלנרתרחרסרקוצר-רוחהיוםמוכיחמשיח,עללהסתמךמבלילבדר,

שהרת,ראידפנאיאיןעכשיוהשביח.אלאחתמקיצרנירתהקצה,אלהקצהמןהגיע
רהמנגנוןוהפיתרחקיבוץ-הגלרירת ," iרב"טמפגדולבחיפזרןאצלנונעשהוהכל

אתעיקריים.מתפקידיםלפעמים,דעת,מסיחיםאנוזופזיזותואגבוהתקציבים.

יתירה.הילולהשלברגעיםחדווה,בשעתשוכחיםבירתוהאהובהילד

חרדהאידלב,אלשםאישאיןונגנזת,הולכתוהתורההמדע.ופוחתההשכלה,

שימשאשרהמופלא,היהודילמרתלהשכלה,הדאגההדעתמןהוסחהרכך

שעריורדאםבירתו.האפלותבמאות-השניםדרדרת,במשךמכשיר-הגנהלנר

וחכמי·מרמחיםמגיחיםהצדדיםרמכלונזעקים,נחרדיםאנושלנרעבמטה

 ;ישראלביתכלאתמקיפההזעקהרהדרכה.טרברתעצרתלנרלתתהמוכניםכלכלה
בתוכנומתמעטתאםהיחרדי'חומהשערירדדאםואולם !בסכנההלירה

חרדהאידלב,עלשםאישאידרנגנזת.הולכתרהתררההמדע.ופרחתההשכלה,

מתפרנסיםשאבר .•כזההואהמצבאכןרהלאטרברת.עצרתגםראידמברכהואיד

377 



הימיםמןכאןנצטבראשדהרוחניתהאינטליגנציהשלהמלאימןדקחירםכבד
מכלומשכיליםתורניםהלרםובארבקבצןאזהמדינה.הירתמלפנישעבור,

בישיבותוהשכלהתרדהלהםוכשראשררתדברת,דרחאנשיהתפרצרת,

הללרשם.רמקצרעייםתיכונייםבבתי-ספדארנחרץ-לארץ,אשדזבארניבדסיטארת
הזההמלאימןהכללית.רההכשדהההשכלהבמיטבמצריידיםכשהםהנה,באר

זעוםבמספרבאיםשהםאוחירם,באיםאינםחדשיםאנשי-דרחכיניזונים,אנחנר

מנצליםאברכשגםוהולכים,מתמעטיםהקודמים,ההשכלהאנשיוחללן,מאר.דעד

גםהכלל,אתומשרתיםציבורבצוביעוסקיםשהםכמהעדכידב.ניצולאותם
ציבור,בצרכיהמתעסק :חכמינואמדרכבדופוחתת.הולכתאתםשהביאוהתורה

תלמודו.שוכח

• 
ישיזרקו".לזהבומקרםמוצא,לכסףיש"נית·קרה.ישהירודלמטבע

ומגבירתתורמותשלממוןהענקות,מלרות,לקבלאפשרהמתמעט.לכסףחליפין

השכלהשלמגביתלסדראי-אפשרחליפין.אידהושכלהלתרדהאבלנחרץ-לארץ.
אילווהמדע.הדעתמיערםאתלהשליםמסרגליםשילומיםואידכאן,לטובתנו
חבילת-שמקבליםכמוהחץו,מןמשרמותתרדהשלחבילותלהשיגהיהאפשר

שזבדהיא,הצדהעיקר.כלדואגיםהיינולא"סקריפים",באמצעותלמשל,מזרן.
זהלענףמרמחהלזמןמזמןמקבליםאברלארץמחוץאופן.בשרםיתכןלאכזה
יכולאיברמומחהאבלחדשים.לכמהאלינוהבאלנר,החסדהמדעשלפלוניאר

ידיעות,השכלה,הספרגרתשכברתבציבןן,וחברתשכברתשלמקרמןלמ·לא

ויטמי,ןשלזריקהלתתהיותן,לכליכול,המומחהומקצועית.רוחניתאינטליגנציה
ממש.מזרןלאאבל

הסתלקותועלאצלנו,ההשכלהדלדולעלהזה,הליקויעלמשהרשמענורהבה

שחיתהה"גימנסיה",ארתההיהודים.במדינתהתיכוניהחינוךשלההדרגתית

באופקושרקעתהולכתהיהודי,המושבתחוםשלאווירובחלללפניםמנסרת
משאתזרגימנסיהחיתהשנים,אראחדזרדלפנילפנים,כאן.החדשיםחיינו

שבזברתלהגיהלנרמרתובתי-האבות.כלשלחלומםיהודי,ילדכלשלנפשר

העירתל-אביב,נבנתהבעברית,הראשוןהתיכוןבית-הספד"הרצליה",הגימנסיה
ילדיהםבשבילאשדמרוסיה,הרדיםכיים-התיכון.חולדתעלהראשונההעברית

ההזדמנותלקראתהתלהבובארצם,התיכונייםלבתי-הספדהכניסהחסומהחיתה

ובצלבארץ-ישראל.עבריתבגימנסיההזאתההשכלהאתבשבילםלמצוא

הקורניםרכלוהמחנכיםהמרדיםבתיהפנסיונים,וגדלוצצוהזאתהגימנסיה
היאהמדע.לשעריהמובילהתרדה,שלזרןבכלל"הגימנסיה"רהיתהאליהם.
ולהתקדם.להשתלםלוהשכיל,ללמודהנרעדאתרמעדרדתתקרותמעודדתחיתה
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ישבשמים.ואשראשרלסולם,דרמהכיתותיך,כלעלהתיכוני,בית-הספר

ההתעלותיכולתשלהזההמושגעצםמעלה-מעלה.ולהתרומםברלעלרת

לבליחדשים,להישגיםהנועראתהממריץחינון,שלמכשירהיהוההשתלמות

ביןהזח,התיכונירחחינרךרעו.דעודלבקשאםכיהיום,עמדועללעמדו

צורחמקבלהנוערשברגיל,באותוחניתןחרארחאוניברסיטה,היסודיבית-הספר

עלאחרים,עללהשפיערגםמושפעלהיותולעכל,לקלוטאזנוחהואואופי.

מאחדים.מקבלשחראוהעזרההתברכההדעת,מןהאדמה,ועלהחברה

חודריםאםלהחרי,דגםהעלוליםמדאיגים,מספריםאנחנושומעיםרחבה

צריכיםהידומסודרת,מתוקנתבמדינההמקובלכללפימשמעותם.לתוך

זהבגילראםבית-הספר.בגילוהנערותהנעריםשלמחציתםתיכוניחינוןאצלנו

שישיםחיויכים iצהריובנות,בניםאלףושלושיםמאהחירםבמדינהלנריש

רבכרגיל,היה,הלומדיםאחוזאצלנוכיהפחות,לכל-מהםאלףוחמישה

ארמדת,המציאותאבלגימנסיו.תספסליעללשבת-אחרים,אצלמאשריותר

אתמסיימיםמהםואףכאלה,אלףשישה-עשרארחמישה-עשררקלנושיש

רבנות,בניםאלףמחמישיםיותרכיארמדת,זאתהחצי.רקהתיכוניבית-הספר

בתי-הספר,ספסליעללשבתאלה,בזמניםהחברהחרקיכללפיהין,שצריכים

קהלאחרותבמדינותלרמזים.ואינםיושביםאינםתיכונית,השכלהלקנותכדי

תדרה.ממקוםנעדרהואואצלנוולומד,יושבזהנוער

!> 

בשפעהמצטיינתזולהספררתאותהקוראהואאולי ?זהנועועסוקבמה

הספורט,בספרותבקיאותעלשוקדהואאוליבלתי-לבושות.בחורותצילומישל

בישיבהעוסקהואאר 1שיעורי-ריקודיםועלהקולנועבכרכבימומחיותעלאו

כאלחוכישורן,מוחבעליאלפינמצאיםשבתוכוספק,איןבבתי-קפה.בטילה

כרופאים,להתגלותיכוליםשחיוולחדש,להמציאבמדע,להצטיידמסוגליםשחיו

ירתרהמדינהאתלהעשירמסרגליםהידהםואשרנה.ממדרגהחוקריםמהנדסים,

מצבאתיותרלחזקמסרגליםחיוחם ;חירםאותההמדריכיםחכמי-הכלכלהמכל

היאוהפעילההיוצרתהאינטליגנציהכיומכשירים.תקציביםעלנוסףהבטחון,

ההולכתהארכלרסיהכמותולנוכחבירתו.המבוצרת-שררת-ההגנהמדינהבכל

חשדניםבמימדיםשםהיאאףהגדלההאיכותעםיחדהשכנות,במדינותוגדלה

ואולםיתררנר.אתמוכיחמתורה,נטלשאינוהשנון,היחרדיהמוחהיה-למדי,

גםנרצדזהעקבטימטרם.אלאבטלהרקלאזהמרחעלמשרההלימודחוסר

רזילזרלביטולשליחסשלנרהנרעדבקרבוגדלחדלןוהבנים.החוריםביןמרחק

זהמחמתאלאבטלנים,הםשהזקניםזהמחמתלא"הזקנים",המבוגרים,כלפי

ארתהמתבלטתקורנותלפעמיםדבר-מה.בשעתםולמדרטרחוערדשהזקנים
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פהאיןביותר.הגרועהשינאהלתלמידי-חכמים,עמי-הארץשלקדומהשינאה
הבדלעקבהקודמים,בדורותומקובלתמרננתשחיתהכפיוהבנים,האבותמלחמת

כללית,בהשכלההמרחקמחמתאלאעולם,השקפתארחינוך,טמפרמנט,של
עודף-בטלה.אוחסרון-מוח,מחמת

האובדיםהנכסיםכלכיהאומרת,עתיקהמימראלאותהחוזריםאנוושוב
- !'חליפתולנרמביאמישמת,תלמיד-חכםכיהתורה.מןחרץחליפין,להםיש

אבלקומבינציות,מיניכלידיעלשלוהשעואתלהעלותאפשרירו,ןמטבע
המאמציםלאותםמחוץאותה,לשפריכולהקומבינציהשרםאידירודההשכלה
בעםולהחדירבתי-הארלפנאאתלהרחיבכדילפנים,האומהגדוליעושיםשהיו
יותרתורהתלמודשגדולמלהכריזנרתעולאוהםעם-הארצות.מפניהחרדהאת

אבלכדררנו,עם-הארצותשלכזהלשיעורהגענולאערדאמנם,נפשות.מהצלת
ומשרםקיימת,התרבותיתקומתנושיעווהנמכת ;מאיימתוהבררותהנעדרתסכנת

וכמקרמה.בשעתההיאאזעקהכלכן

אברתקדשיהמנפציםהבנים

-גוייםשלאחרת,מדינהבאיזובתי-כנסתחילולשלזהמקרהקרהאילו
כמהעפרת,היועתרניםסופרישלטלגרמותכמה !בעולמנוקםהיהרעשאיזה

לנציגיהחריפותבמחאותפונותהיויהודיםשלעולמיותהסתדרויותשלמשלחות
היואשלהברתחרצנימאמריםכמההאדירות.ולמעצמותמדינהארתהשל

להפגין·כדיבתפוצות,נערכותהיואסיפרת-זעםוכמהשלנרבעתונרתמתפרסמים
שבמדינת,היהודיבכרךכאן,הפעםקרההדברואילוהמושחתים.הפורעיםנגד

 ..בנךספקאידהודים.יבידינעשההדברהעיר.שלבטבורהישראל,
הקודש,ארונותנופצובתי-כנסתכשלרשהביותר,הפרועהבצררהקודשחילול
מחוץ· !'המחאהאתלהפנותאפואמיאלהפרוכת.נקרעהספרי-התורה,פתור

מקרהבכללהבא,בנו.להסתרללהגוייםלכלהזדמנותמתןכאןישהקודשלחילול
להפנותהללוירכלוהגויים,מארצות'באחתזהמסוגאנטישמיתהתפרעותשל

אצלכםגםתדי- ?יש"מה :עצמנוכלפילאי,דובשמחההשקטבכלאותנו
אנטישמית?"."מדינההיאשישראלתגידוהאםכן,ראםכאלה.דבריםקורים

ברונזהקישוטינגנבופעםבתי-קברות.חילולשלמקריםאצלנוכברהיו
קבר,גביעלסגורלאוהלאפילוהתפרצומזמן,לאשניה,פעם ;ממצבהונחרשת
הדי"אלה,שבמקריםוהעלבוןוהכאבהצערכלעםאך,כסף.עשוייםכליםשדדו

380 



נתי·כנסתשלזההפעם,כסף.בצעכשלשדהלמטרתהדנונעשה

בתכשיטיםנגערלאעצמו.החילולאםניגנינה,כללהיהלא

לשםכנח.סתםהספריםאתופיזרווניפצוקרעזאםכיהקודש,ספרישל

ברגשותיהםלפגוענדין,ויזבלשםאםכיחמעשח,נעשהחזיב

אחרים.

בעצםיהודית,עיירהבאיזוהזמניםמןנזמןקורההיהכזה

לדורמדרועוברזהבוראמעשההסיפורחיה-התשובה,חודשחודש

וזכרנקרעיםחיוובגדיםנקבעיםהיוצומותמזעזע.אסוןכמעשה

 ,..,..,,",.."",לכרדניקה,עביךזהווכאןהיום,עולם.נשארחיההשימצה

אחרים,נעניניםמוטרדתדעתיחקחלנישורותיה.במספרמאודהדל

תהיהקודש.לדב.וירבמקוםנחםואיןהםהחייםמאו.ד

אתיתןחרבאןהחרדים.חוגיבקרבמסויםלזמןהתמרמרות

הזה.המעשה

"* 

כי

יןעבזהאיןאך

אצלנושרבוהזמן

מאן,ןאניחרששאדרבה,

הזמן ~הדתומתמעטת

הדצוגהרבארץ·ישואל,רנניואשליד

381 



בארמי·נשמעיםשמעליהןבמרתלשמשהתחילןרבתי-המדרששבתי-הכנסירת

בתי-תפילהשלכברדםגםירדהדת,בקדרשתהדרגלרתמפלגרתשלבחידרת

הלוך-רמפלגה.דתרםרליטיקה,דתשלהמתבלטתההזדהרתבגללדווקאאלה.

לאט-לאטבית-הכנסת.ראלהדתיתהמסרדתאלהארמה,קדשיאלהכברדיחסרנחלש

המעשהינזיששתביןרהקרדש,החרלביןאדמיניסט·דטיביתחלרקהנעידברצות

חילרנירת,מפלגרתבעיקרמטפלרתהחילרנייםבעניניםרהדרח.החומדביןרהשבת.

הציבררלבדן.הדתירתהמפלגרתדקמטפלרת-רהדתהאמרנהבעניניראילר

הביטחרןעניניערלם.שללדיברנרשלרהיחסמןכזאתבצררהעצמרפרטוהישראלי

לכנסת-רהבלכלההכספיםהמדינירת,עניני ;לצאבמסרדיםהמלחמתירהצירד

עלרהכלבישרב.הדתילאגף-ותרדהתפילהשבת,שמים,רעניני ;ולממשלה

כשלרם.באמקרמר

דרצרתהלאהןכיהדתירת.המפלגרתבשבילמארדברחמצבזהרכי ..מרבן

שביןהיחסיםעלמרנרפרליןכבעליהזאת.המערכהעלכמנצחיםבהןשינידובכך,

רהשמשים,הש''ציםהגבאים.הרבנים.לבלל"כלי-קרדש",משללמקרם.אדם

היאזדההזאתההשקפהואולםלדדי-מטה.שמיםמלכרתבידכמתורניםהעומדים

פניעלכביכול,הקדרש·בדרך·הןא,נציגישלזרתפיסהישראל.לד.וחביסרדה

העםשללתפיסת·הערלםצודדתגםאלאזדה,דקלאבעצםהיאאדמות,

העמרקההאמרנהממלכת-כוהנים.כרלההיאהעתיק,הצרלפישלבן,האומההיהודי.

להירתיברלהפשוט.היחרדיעצמו,שהואוההדגשהיהודי,אדםכלשלנחלתוהיא

הנכסיםאחדהיאזרהדגשה-אביר,לפניכבןלפניו,רלהתחטאלאלרקים.מקורב

עמנו.שלהנדירים

החולשטחישלשלנר,שטחי-החייםשלהחלוקהלרעיוןההסתגלותעםאך

לעניניהכלליתהאדישותוגדלההולכת-ודתיות,חילוניותמפלגותבידוהקודש,

כלבדשרתנרשהיההיהדרת.שלגדרלנכסאצלנרמתבזבזבינתייםרדת.אמרנה

היחרדיבאהיהאליראשדהמקרםשלבית-המדרש,שלהנכסזהרהדיהימים.

ידעלאשמעררונוע•ד,אצלנוגדלשבשמים.אבירלפנישיחראתלשפרךתמיד

וכמרבן,"תפילה",זרמהירדעשאינוזרדאצלנוגדלבית-תפילה.אל·הנתיבאת

תפילהעל-ידיובעיקרזן,תפילהעל-ידילאדםהניתנתהנפשיתהדורחהאתלא

זלאברח.מחליפההאדםד.וח.שבהםהנאצלים,לתחומיםהנפלאהשיטזהבלחש.

אומדרשבביתהדואיםכאלהצעיריםהנראה,בפיהיום,אצלנוגדלים :זהדק

מצודהנעידגםאלאונושנה,ישנהמתקופהומיותרטפלשרידדקלאכנסתבבית

כברדהאתלהשפילהפחות,לכלאן,ולהדסה,תחתהלחתורשישאוייב.של

הקהל.בעיני

• 
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לערכיזיקהמכלהצעידהזרדהתדרקנרתשאלתזן,משאלהלהתעלםאין

ודובריהשמנהיגיהזהמשרםהדברקדהליאודרדרת.במשךהמקודשיםישראל

בהבעתלבבות,ובחינוךדרחבעניניעוסקיםהיושעבדובתקופותאשדאומתנו,של

-מעמיקה,פובליציסטיקהידיעלואנושייםלארמייםערכיםובטיפוחרעיונות

דרבניאלהחומריות,שלהשרקאלפליגר mהפוליטיקהבקורנותחירםהתיישבו

שלנרהרוחניהאוצרכלוהדלק.החיטיםוההענקות,המילררתוהפיננסים,הכלכלה

משמדת.ובלי ,אפסנאיבלינשאר

-ישבאבמקרםלהכעיס.ומתפרקיםערלפרוקישלזרדלנרגדלזהמשרם

שעורריהארתהמרינדת.חיבתישלכברתחרבתרתחתדוח,-דפידיבאיםררח,

ביהודים,יהודיםשלמתרכננותפוערתבעוכרשברה,יבתבלידהערליםבמחנה

כביכול.האשכנזים,הערליםהפלייתנגדמחאהשלבתראנהדווקא,בליל-שבת

בהןשלקתהודיקניותהפקדותלאותהקטנהאילוסטרציהדקהיא-לטובה,

שלהבגיןימיבעצםדווקא,בערריההתחדשותעםרהתחברתיתהישישההאומה

בירתוהזקוקהבתקופהומרדיםמחנכיםמדריכים,לנרחסדיםכיהשלישי.הבית

הזרדאתמסגירלבית-הספן,חלוציםחרסובמרדים,המחסוראלה.לאנשים

הנעדרתלסכנת- ,היהודיהעםבעיניביותרהקשהלסכנהשלנרהצעיד

חייה.ימיכלאומתנונלחמהכנגזראשדהפגע.הזררעם-הארצות.

מראזןתקציבלקבועפיתוח,שלמפרוטתתכניתלעבדיכולההממשלה

בסימןהואמדינהשלחיתפיכלאבלבכנסת.בעדרורבולהשיגזהלפיתוח

העםאותרשלבנירראםהעם,שלהדיחלארצופתחמהאבדאםשאלה

בגילהאבותיהם.וקישטובנראשדהקודשאדרנרתאתידיהםבעצםמנפצים

שנים.אלפיבמשךוברעדה,

האפורההחזיתבתוך

באה,והישגים,מאבקיםמאמצים,גדשויםשהידהגדולים,הימיםאחדי

אחדיהאיבריםאת mלמתלנרה,רצדןישמסריימת.התפרקדתהטבע.בדדך

הפערטרת,הדאגותמכלהדעתאת;להסיחהמציאות,אתלשכוח ;הנפשיתהמתיחות

נותןפ'רחכלעלרדברדיםצרעותבהמרןהחיהאדםעלעטרתשהןהיום-יומיות,

העומדתצעידה.מדינהבשבילבירתוהקשההיא-היאזרהתפרקותוהנהריח.

שלה.האביבבימיליבלרבה,בעצםעכשיו

ר~לית·המוניםעליתעליה.ימילנרהיווניצחון.גבורהסבל,ימילנרהיד
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הנשיאזבחירתהראשזנההכנסתפתיחתבמדינה.הראשזנזתהבחירזתנשמה.

המפזאר.העברעםהמגעחידזשליזשנה,זחזרת-העטרתמלבזתהרזהראשון.

מגיעיםאברהפעםעזדברזדרס.ההסכםחתימתעלהבשזרההגיעתנזהזבה
אשרשהאדיבעלאדיבעםחזתמיםשאבדןןאשרהההסכםזהז :לראשזניזת

כצדבבז'מכיר-זעצמאי,חפשיכעםבבזלהכירמבליעלינן,למלחמהיצא
להתגאזתאפשראכן,לאחרים.תאניםלהכתיבהמזכשרתחזקה,כמדינהשזרה,
הסבל,הקרבנזת,העמל, :בסיפוקזלהגידאחזרניתלהסתכלאפשרזה,בהישג

עמם.למעןנאהעבזדהעבדזהיזםעדהמלאכהאתשעשזהאנשיםלשאו.הידלא
זעצבים.מרחשלכזאתהתאזרזתאחריהמרגועלהםמגיעזגםלשבח,ואדייםהם

0 

פסזקזפזסקזהזאהיהזדיהעםשלהמיוחדהגזולנכחנומתייצבכאןאך
כיהחגורה.פיתוחלארקהמתיחות.התפרקותלארקמרגוע.לארק :האכזרי

החדשים,התפקידיםאתחמרים,חמרים,לפניכםלהציבמתחילאניהיזםרקהנה

ביצירההיסטזריה,בעשייתעסוקיםשהייתםהזמןבמשךכיזהכבדים.הגוזלים
בזן,בןיהושעשלמדורוהצבאיתהמסורתותחייתבערריםחידזששלהנפלאה
אתםהיום-יומית.המציאותשלגדולהאשפהערימתשלכם,ברחובכאן,נצטברח
הםאדםשלחייוששםהמרחב,באזתרלהוזה,מחוץהגדול,המרחבבתרךהייתם

גורלותורקהשדה,בתרךזעירדשאכגבעולרחבה,יריעהפניעלקטנהכנקודה

החראהמרחבמןלחזורהשעההגיעהברם,זה.עםזהמתמודדיםודרדרתעמים

נזדהמר,הבתיםקמשרנים.בינתייםהעלורחםשלכם.הפשוטיםהרחזברתאל

זערלה.בזקעתהצחנהרגםהתרכזהשלזלירת

רנחת,שרבהבקצתרזציםאנודלתנו.עלמתדפקתהמכוערתהפרוזה
סערתאחריומסודרת,מתרבהשקטה,עבזדהשלארמנוחהשלידועהבתקופה

שביםואנשרלבן.ניתנתאינההזאתהמנוחהואולם 1ההיסטוריהגדושיהימים

ימי-כנגדםמזדקריםהמדינית,המערכהמןומדינאינוהצבאיתהמערכהמןחיילינו

דרישות.בעירת,תפקידים,מגיחיםעברמכלבבית.זאכזדייםקשיםחולין

במרכבתהנשבבטרםאדובדהרה.בהדרדרכהאתלעשרתתזסיףשלבזההיסטוריה

מסודר.ערוףלעצמנולהבטיחעליכןקפדני.בדק-ביתלעשזתעלינזיהיהההדורה,
בנינואבחנןהאפורים.המעשיםאתקצתהזנחנוהמזהיריםהגבורהמעשיתזךכי

עלוליםבשעהבהראזלםראשונית,זבחלרצי"רתוביזע,בדםהגבורה,כבישאת
מאחורינו.השראנואשרהפשוטיםהבניניםאתלהרוסאחרים

0 

ונאלחעכורזרםמציףבמישלטים,עומדיםשחיילינובשעהבההנהכי

היהשניםעשרותשחים-שלרשלפניערדרגניברת.פשעיםזרםשלבן,הכרוניקהאת
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מאחורילהיסגרהואמוכרחהיוםואילובביתו.ושקטשאנןשלנרהישובאיש

לאאשרדברואיןחפץאיןכיולילה-לילה.ידם-יום,ותריסיךומנעוליםבריחים

ענקיתג'יפמכדניתועדזעירהמטבעת-קידושיןהחל :אלהבימיםמבעליוייגנב

ברפת.הולנדיתפוהעדבקיוסקגרירתסיקופסתלמן ;נוחכוגיבתגדולואוטובוס

במלאכתם,ומומחיותבסירןבעלירמברגרים,קשישיםמקיףעצנזםהגנביםוחבר

מקצועזה,מקצוענעשהכאילובנית-הספר.ג'כיתהשלוילדותילדיםרגם

להםשישהראשוןהטבעאחריהזאתהארץלותשבישניטבעמיןהגנבות,

בכלרהארפנרע,האופנייםהמכוניות,הרכבת,באמצעותונשיםאנשיםלדרדסזהרא

מספרם_נתמעטשמאחשש,היהואםומשארת.בני-אדםבזיסיעואשרכלי-רכב

באהעלינז,שעברוהגדלויםההיסטורייםבימיםהזאתבמלאכההעדשיםשל

וכהנה.כהנההזההמספראתוהגדילהההיסטוריה,ערשימטעםהכלליתהחנינה
אתלגלותהתחילואשראלה,בני-חנינהרמרשברתיההארץעויהרצפראחתבבת

ומשתעממיםבטליםשבתםימיבמשךכשרונםלהםאבדלאאםולבדוק,כרחם

זחלרנרת·רקרפרת-ברזלופתרתנפתחוהסוהר.ביתתאשלהנעולההדלתמאחורי

רדלתרתקיוסקים,שלואשנביםמחסנים,שלותריסיךבתי-מסחר,שלהוארה

שלוהחנינההרחמיםשערינפתחואשראחריאזרחים,שלהפרטיותדירותיהם

ממשלתנו.

" 
בקרבוזעםמרירותשלשניגלרמתורמםהולךהזהלגל-הפשעיםומחוץ

ובמחיצותיהןבפרבריהןומצטבריםההולכיםועבודה.דירותמחוסריחדשים,ערלים

שלהשיכוןעבודתבכלתכניתאיזרחיתהאםיודע,איניהגדולות.העריםשל

בבתיםהשיכוןכמרבטרשה,ערביתבעירסתםהשיכןואבלהחדשים.הערלים
עלרל-פרנסה,שלאפשרויותבלימחושבת,תכניתבלייפן,שלהעזובים

שרנות,רתרברירתלשוברתשלהזאתהערבוביהספרר.לאידודאגותצררתלהצמיח

מיוח.דהוויומגדלתוגדלההרלכתמנוגדים,הרגליםומיניגלריותמיניכלשל

אשישרעזרבה,הפקרותשלתקופהאחריותיכרךסדרבהלהשליטיהיהשקשה

הזאתהרווחהשתמררתכך,על.לחשובהיהצדיומרעדבערדאליה.לבשםלא

נצטרךהדיור,בעייתאתשעהלפיהפותרותבטרשותדירותנצררתלנרשניתנה

שהםהכרך,גנרלעלאח,דבמקרםהמרביםהצטופפותעקביקרמחירלשלם

החדשיםלחייםולהסתגללהיכנסיכלותםחרסועלוזעםוקינאהמרירותמתמלאים

תלי"רקלארעוליםצציםוצפיפותמצוקהבתוךכילשכוח,איןשבמחיצתם.

המזרחמארצותהערליםאתמשסהמי-שחראכברמחוחרי·ריב.גםאםכיאשפה,

מקופחיםלמשל,רהמרגרבים,הספרדיםכישלרחש,מיישכברהמערב,מןבערלים

כלואתהיפיםהבתיםכלאתלחםתפסואשרה"אשנכזים"ע"יהזאתבארץ
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לסדרהמעוניניםכאלהכנרשישובוודאיובוודאיוהשמנות.הטובותהמשרות

וצעקות-מיואשים.ותהלוכות-זעםהפגנות-מחאה

" 
מגיעיםוהרבנותהאלפיםהחדשים.העוליםשלהקליטהשאלת-הכלרעל

שיבתשלהחזוןועצמות.עורלובשיםפסוקי-הנבואהכלהמולדת.חופיעלועולים
מקוםעלבשעתםחשנולאהחזוןובעליהנביאיםאבללעינינו.ומתגשםהולךציון

שאל-ן"ארונותיהםאלוכיוניםתערפינהכעבאלהמי 11והענודה.הדירה

והכרנתמרחוקינאורבניםכאשרהגלויות,קיבוץאתרוחויני s:נזבראותוהנביא

ציוןשביאבל-ארובתה,אלהעפהליונהלדאוגצורךאידאכן,תאמנה.צדעל
לענודהוגםניותר,צנועיםגםולווכלי-בית,ולרהיטיםלדירה,זקוקיםבימינו

אלהאיןכיוצריפים.נ~קתותעל.נטושים,כפריםעלרקלסמוךאיןופרנסה.
למחצה,הרוסיםהיואלמלאאפילואלהלאנשיםמתאימיםרבתי-מגוריםמשכנרת

המלחמה.פעולותעקב

הסידורבעיתוגדלהעלהרהבהזאתלדאגהלבנואתלשיתהספקנולארעוד
משרדן,ביתן,איפהבצבא.חרבתןמילויאחרילביתוהחוזרהמשוחרר,החיילשל

שטף-החייםבתרךשרבלהיקלטחראיכולהאם-ןהיוםבית-מלאכתו

יתכן ;עסוקהיהשבוהענף,אוהעסקשנהרסיתכןבינתייםןהרגילים

לגורלהדחופההדאגהוהדינכות.אומחלהבגללעבודתויכולתאבדהשבינתיים
אשרהשכולות,למשפחותוהדאגההעםלשרותובריאותםמגרפםנתנואשוהנכים,

לביתם.חזרולאמפרנסיהן

" 
ערימותערימות,עינינולנגדנערמיםהחולין,חיישלהאלה,הצרכיםכל
אנואכןמחודשת.להסתערותאותנוקוראיםרתםשיערך,לבליוגדלותההולכות

אכןכיובישראל,בתפוצותבעם,אשרצייםוחלההנוחרתכללגיוסנקארים

מעלה,לעלותהרף,:לילהעפיל :זהזרדנועלהוטללודומהשאיןחלוציתפקיד
ההיסטזדייםד:תז~ריכיםאתליצורוהדריכות.המתיחותמןלהרפותמבלימעלה,

שלנו.ההורישלהסימטארתמןהאשפהאתזמן,נאותרולטאטא,לדורות,המזהירים

נגדבמערכהנפלאותהראתהאשרהיהודיתוההתנדבותהמסירותמידת

אצלנותהיהבלרקהפנימית.והעידודהבנייןבמערכתנחשלתתהיהלאהאויב,

הפרטית.והנוחיותוהמרגועהמנוחהאתלנרלהשיבהרצוןללביגובבאלהפוגה,

לעבודת-אםכיהיסטוריים,גבורהלמיבצעירקלאכללי'לגיוסנתבעיםעודנוני
אפורה.נמלים

" 
מדליקהיהשלושהסבאזהבגלללמלוכהזכהשאולכימספרת,האגדה
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מלכדת,לימישזכהשלנר,הזרדלערבדי·דדכים.להאירכדיבלילות,מנודרת

כךעלזעתראתשישיםלאחדים,פנסיםשידליקהואהדיןמןולחופש,לעצמאות

אחיו,שלהטלטוליםדדךעלשאפשר,כמהעדארדלזרועעליומוטלתחרבהכי

ונחמה.אודהקצת.ימיהםשלהקדרותלתוךלמסרך

הפושעיםסכנתעל

שבהםהימיםאותםבספרותנו,המבוארלפיהם-השופטים"שפרט"ימי

הסמכתובעלהואהשופטכיכמרבן,בסדך,זהאיןשופטיו.אתשופטהדוד

הקהלשלחורת·דעתולשמועצריכיםשהשופטיםזמנים,ישזאתובכלהעליונה.

 :זובנקודהמאוחדתהיאאףשלנרשדעת-הקהללי,נדמהשלהם.פסקי-הדיןעל

ביחסלאאמנםמדי.יותרקליםנראיםלעברייניםביחסשופטינושלפסקי-הדין

נענשיםהללורהגרביינות.המסיםתקנותעלאוהפיקוח,תקנותעלשעבדולאלה

מסיםבתשלוםמפגריםעללמשל,המוטלים,והקנסות ;חומד·הדידבכלדווקא

צלעות,לשובריבסכין,לדוקריםממש,לעברייניםביחסואולםלמדי.גבוהיםהם

בכניניםלפורעי-פרעותשוטרים,למתקיפיעינים,ולמסמאישיניםלמפוצצי

לפעמיםמתגלגלתהרחמיםמידתאלהלכלביחס-וערהוערהציבוריים

מאו.דתכופות

שוחטיהאנסים,הרוצחים,כלכמעט :שלנרלמדינהבאחדשומנהג

פסיכופאטים,מטורפים,משוגעים,בתורמתגליםארוסותיהםומחנקינשיהם

אצלכן,שביתהלןוקונהההולךהתחתוןהעולםכללמעשיהם".אחראים"שאינם

פאתרלוגיה.שלהילהלמשפט,יובאערדבטרםמלכתחילה,אפוףולחרדתכן,לצעדנו

מרבניםכבדניצביםהנפשנסת.דרתגנזיהבודקיםרכלרופאים

קאורפדאטיבמעידזה,עולםהוא,חבר-משרגעיםשאכןולאשדלהעידומזומנים

ושרתיםאוכליםושלמים.בריאיםהםאודח-חייהםבכלבעצםחדלי-דוח.שלגדול

עליהםיעלהכאשדאךהישוב.מןבני·הז~דםככלעסקיםמיניבכלועוסקים

יזרעכבדוהזבדהטירוף.בהםידבק-לאנוס,אולשדודאונפשלרצוחהדוח

לאוטובוסים,בתרדשעמדוצעידותבחרדותמתקיףשהיהברנש,אותרומפורסם.

התחילהקהלבידינתפסכאשדבזרועותיהןבסכיןוזרקו ..המרכזיתהתחנהליד

השיגעון.יכסהפשעיםכלעלכיזה,אדםידעכבדכיאני!"."משוגע :מצעק

" 
שלנחלתםשחיתההתשע-עשרה,המאהמסוףשוטהליבדאלירתמיןאיזו
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בארץ,כאןשלנרהחוקיודעיאתהציפהותמימים,אריליםמתקני-עולםנמה
כאשרההם,הימיםלנרזכוריםתקופתנו.שלוהקשיםהאכזריםבימיםדווקא
רכליצאנירת" 11רה 11יחפים 11האתלהעריץובאמנות,בספרותהארפנה,נפרצהפתאום

גלים-גליםהתחתרןהעולםעלהזרימובבת-אחתהחברותי.המרתףטיפוסייתר
האסכולהשלספרי-המופתבעשרגררקימאנסיםשליצירותיווחס.ד riחמלשל

שחיתההרוסית,האינטליגנציהעילאית.למדרגההבריוןאתדווקאשהרימהההיא
הערצתשלזרתרבותמטפחתהתחילהעצמית,להלקאהלמאזרכיזם,ימיהכלנוטה

פשעיבגללהסרבליםכקרבנות,אותםולתארויוצאי-הדופןהאפליםהטיפוסים
הפושע,אתהמייצגותהרחמניותהתיאוריותכללנרשודרתקופחמאותההחברה.

שמןכחולה,ארלן,אחראיתשהחברהכאדםהמסוננים,האינסטינקטיםבעלאת
תיאוריהשבעלימאליו,מרבןגדולים.וברחמיםבאהבהברלטפלוהיושרהצדק

עלאלהרחמיםשבגללמאליוומובן 1המרותלעונשתוקףבכלמתנגדיםזו
לקתהניחרדדוגמתם.היושלאונוראיםמשוניםפשעיםהעולםמוצףאכזרים,
השקפהשלבעטיהומתרביםההולכיםפשעיםשלזרממכהשלנרהמדינה

האחרותהאוצרתשבכלבשעהבה,מחזיקיםאנחנושעדייןזן,ליבראלית-שרטה
מתארשד,ןוגםרצחכיבעצמו,שמרדהפושע,והרימזמן.טיבהעלעמדוכבר
אשםהואלארכיחרא,החברהקרנןרקכישהכי,ןאדרךבמכתבעצמואת

הציבור.אםכילמעשיר.ואחראי

ס

והגרמני,הורסיהדקדנסמתקופתשירשנוזראומללהליבראליותעלנוסף
להתפשטותהמסייעחראוגםהמנדט,מימילנרששדדמשרנה."נכס"ערדלנריש
האנגליהמשפטשלמסובכתפררצידר·רה" 11לאותההיאנוונתיהעבריינות.של

להגדירדעת-הקהלעלהמכבידותבעקבותיה,הנגררותמיוחדותתקנותולאותן
הכהיםהצבעיםבכלהעםבעיניאותהולהכתיםוהפושע,הפשעאתכראוי

חרקאותרלנרישעדייןוגדל.ההולךהזרדאתמפניהםלהרתיענדיהדרושים.
בקנסותמאייםוהואפירושים,לכמהלפרשושאפשרהדין", '"1בית"נזירןשל

בטרםמתועב,פשעעלבהתמרמרותמגיבהדעת-הקהלארהעתרנרתאםועונשין,
בשםלכנרתאפילושאסורכך.לידימגיעהדברהשופט..בפניהנא·שםהופיע

אדםמשפטר.אתחרץלאשהשופטזמןכלברצח,הודהאשרהאישאת"רוצח"
האו ;בכתב-ידוזאתמאשרהוא ;הרוצחהוא-הואכיעצמו,עלומודיעשמכריז

והואעתרנאים,שוטרים,באזניזרהודאהמשנןהוא 1כךעלמכתביםכובת
הואהריפסק-דינראתהוציאלאשהשופטזמןכל-מעשהבשעתנתפסאפילו

זה,שכלעלינולקבלמתידיניםואנחנוהאנגלי,השכלדורשכך ."דו"חשרק
לכתובעלינוכיצדהדעת.עלובלתי-מתקבלמרפדךעלמא.דכרלאאליבאשהוא,
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היאזאתאבל ?הרוצחשהואעצמועלהמעידאדםעלברצח""חשוד

ה"ארביקטיבירת"ארתההיאזרהאנגלי.המשפטשלכביכול,ה"ארבייקטיבירת",

התעודות,המיסמכים,כלעלכתבהאשדהמאנדאטררית,האנגליתהממשלהשל

אתלבטאואסרה "י //א-הניתשלפ //השםאתשלההרשמייםהמטבעות

שלראשי-תיכרתהןהאלההאותיותשתיכיידען,הכלבמלואו. ,,י,,א,,השם

דווקאאםכיבמלואן,הזההשםאתלכתובהיהאסן,ךזאתרכבל,,ארץ-ישראל,,,

 , nה,,נייטראליןתחיתהזאתהארץ.שלהעבריהשםאתלהצניעכדיבךאשי·תיבות,

להמשיךעלינוהאםהמאנדאטררי·המשטרשלהמטומטמתה,,אובייקטיביות//אר

שאיננופנים,ולהעמידלהתחסדעלינוגםהאם ?כאלהרטפשייםצבועיםבמנהגים

ממנהגילקרחהזן,פררצידררהאצלנותחייבמתיעד- ? ,,י,,א,,זהמהיודעים

בשעתםהצליחואשרבעלי-הגירןמאותםנלמדמתיעד ?זהמסוגהתחסדות

בראיןשליהודיםביתמיןהואליהודיםלארמי//,,ביתכיפיקחותם,בדובלהסביר

רוצחים.מפנינמלטיםשהםבשעהדריסת-רגל

# 

בטלנותארדיקדרקי·צביערתמאותםשלנרהמשפטאתשנשחר·רהשעההגיעה

בקשייםהנאבקתוהמדולדלת,הקטנהמדינתנוהציבור.שלרםאתהמסכנים

אויביםשלהתקפתםמפחדעצמהעליום-יוםלהגןהמוכרחהוכספיים,כלכליים

מסרבניםלאלמנטיםגםמופקרתלהירתעודיכולהאינה-צ,ןמכלעליההצרים

שתוךאי-אפשרתושביה.שלורכושםנפשםעלוהמאיימיםבתוכההשורצים

ומוחן,כפירוביגיעעצביםבמאמץהזאת,הארץתושבכלשמנהלמלחמת-הקיום

לשלוםולחרודובוזזיםגנביםושודדים,מת.קיפיםמפנירגעכללפחדערדיצטרך

הלאזהומצבמין.מחלותוחולי,,מטורפים//ורוצחיםאנסיםמפניוילדותיוילדיו

הםאלהעברייניםכיהדעה,ארתהבתוכנושלטתשתהאזמןכלזרע,הלוךילך

לטיפולהזקוקיםבעביך,מסכנים,אנשיםאר ;הלקויהחברותיהסדיר,,קרבנות//

שרפךכיהאמור,מןדעתםאתיסיחושמחרקקינוזמןכלזרע,ילךהמצברפואי.

אסדרכיואחרים,עצמםאתלשכנעישתדלואלאישפך,דמובאדםהאדםדם

אתדיחויבלילהכניסאותנומחייבתהזאתוהסכנהבמדינה.מזרתעונשלהנהיג

המאנדאטררי.המשטרשלהאחריםהשרידיםובכלבפררצידררההנחרציםהשינויים

האזרחשלובטחרנרשלזמרמארדחשוד-,,חשודים,,,דקהםודאייםכשרוצחים

במדינה.

צרכיאתשמייקריםמכפיפחדתלאבארצנו,האדםחייאתלייקרצררךיש

וכמהכמהאחתעלהישראלי,המטבעשלעוכרלהעלאתאנודואגיםאםהחיים.
לכלהפקריהירשלאהישראלי,האזרחחיישלערכםלהעלאתלדאוגשעלינו

לתופעותמופניתשלנרדעת-הקהלאיןלצעדנופסיכרפאט.ארברירןפושע,
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דוב,פיעלמפלגתיים,מטעמיםבפעם,כפעםמוכוונת,היאאלאביותך,המסוכנות
עלואילוהאדם.לחייישי,דהסכנהמהוויםאינםפגיעתםכלעםאשדלענינים,
ואידהשתיקה.אתמעדיפיםואנסיםסכינאיםרוצחים,שלהזההממאירהגידול
הנעשיםמגונים""מעשיםעליום-יום,המספרתהכרוניקהלמקראנסעדהציבור

המציאות.מחוייבתתופעהזוהיכאילולמשל,ילדים,שלבגופותיהם
נגדדבריםומטיחהמעשה-פשעכלאחדינרגזתנרגיל,דעת-הקהל,

לעצמהנותנתאינההיאאבלהפושע.אתלגלותממהרתאינהזואםהמשטרה,
שנוצהרהנוחההאווירהעלאםכיהמשטרה,עללהתרגזאיןכידין-וחשבון,

עונש-מוותכייקופחו,לאשחייהםתמיהבטוחיםהללוכיפושעים.בשבילכאן
ישכי-והעיקר 1תמידעליהםמתגלגלתהרחמיםמידתכיכאן,נהוגאיננו
המאנדאטרדי,המשטרישראללעםהורישאשד"פרוצידרדה",תמידלצידם

פליי//ןב,,פיידבהגינותתמידכידוע,הגן,אשדמשטך,אותו /11ה"ארבייקטיבי
 :אלהלימינושובלקרואלנוגודמתהזאתה"פדוצידדדה"והנרדפים.החלשיםעל

השופטים".שפוט"ימי

הקטניםגליםוהגלהזמןגלגל

הציבוראישישאידלכאודה,ופעוטים,קטניםעניניםעלקצתנשוחחהבה
כיבהם.מזלזליםהעיתונאים,אבן,רגםהשנה,ימותבכלבהםמטפליםודובריו

בשפתי,אחטאבלה"גבוהה",במדיניותגדולות,בהרריותתמידטרודיםאבר
עולמנו.בחללהמנסרותבלימות iבפר

הליקויים,מפנימזהיריםאיבנואםבביתנו.העזובהמתרבהבינתיים
הרעים,המנהגיםמשתלטיםהאשפה.ערימתמצטברתחירם-יומיים,הקטביםהפגעים
ובמקדמותברחובותינוהכל.עלהחוצפניה"צפצוף"ועולהוברקעההפקדותגוברת

המוסדייםהנגעיםבעליארוהאגרופים,המרפקיםבעלימתאזרחיםהציבוריים
החזיתאתשלנוהגדולההחזיתבולעתרכךתרבותי.ישובכללחבלהעלולים
איננואנחנועיקר.כלקטנהחזיתזראיןכילהגיהעלינוהאמתלמעןהקטנה.
נעשיתאינההיאזהמשוםאךקפדני,וטיפולראשייםמאמריםלהלהקדישרגילים
עלוליםלכאודה,הקטנה,בחזיתהםשנעוציםהללוקטניםפגעיםכיכלל.קטנה
בראכאשדהגדולים,המדינייםהנצחרנרתמןלנריצאמהידינו.מעשיכלאתלחבל
הסדר?."ישלוטלאפנימהבביתנואםיבואן,

" 
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מקרםכרגיל,אצלנו,התופסיםאלה,קטניםכברשאיםנזלזלנאאלולפיכך

כיספק//איד :פעםאמרהמפורסם,המסותבעלמורליי,דז'רןבכרוניקה.דק

אבליפות,נשיםשלרישומןתחתנכתבהנשגבההליריתהפראיזיהמןגדולחלק

הקפהשלהספלשחרר".קפהספלבליכללנכתבהואגםהיהלאזאתבכל

נשיםשלהנהדרחורשםמאשרפחותלאליריתליצירהחראחשובהפרוזאי

היצירהגםזה.בגללנעלבותתהיינהלאהנשיםניסבור,ואניויפות,עדינות

בליכלומר-השחורהקפהספלבליתיתכןלאהיהודילעםמולדתשלהיפה

למורתממרתקים.ובלתיואפלולייםעכוריםשהםופרוזאיים,קטניםבעניניםהטיפול

והו.דגאוןהשופעמאהומליציונהדרנשגבענידהיאבכללשמולדתהעובדה

" 
הרע.עיןבליהמבורכת,הפנימיתהעליהעללמשל,אבן,שמחיםהנה

מבשריםאנומוצלחלזרג-הרריםתאומיםארשלישיהלידתרעלנישוב.הניכרת

ארתהגידולשלהרבהצערעלשעהבאותהחושביםאיננורבה.בצהלהלקוראינו

אשרעדההרריםלבאתהממלאהוהחרדההדאגהעלהתאומים,ארהשלישיה

עמלשנותהדברת,השניםעל ;הרבותרגליהםעלהילדיםאתלהעמידיזכו

לנעריםוהיוהאלההילדיםיגדלואשרעדיעברואשרבלתי-פוסק,רטיפרלועבודה

האורבותהשניםשלבסופןאז,והנהעצמם.ברשותהעומדיםלמבוגרים,כןואחרי

שלובכבישיםברחובותיעברוכאשרההםלמבוגריםיהיהמההאלה,והמייגעות

עצמן,העיתוןגלירדבאותווהלא-הזאת'!המחשבהאתחשבנוהאםהזאת'!הארץ

אחתתאונת-דרכיםעלקוראיםאנווהתאומים,השלישיהלידתעלקראנושבר

אנשים,חמישהארבעה,שלרשה,שלחייהםנתקפחרבהןאשרושלישית,רשניה

בגידולעוסקיםכברהםואשרעצמםהםגדלושכברבריאים,חסונים,מגודלים,

בכלהריבתאונות,פגעי-מרחתנפגעולארהםמזלםלהםשיחקראםשלהם.בנים

מרחלמיקטועה.רגללמישבוררת,צלעותלמיומרוטשים.פצועיםיצאוארפד

מזועזע.

" 
איקרניאבדרך,הולךשאדם"בשעה :לריבןיהושעאמרר'הקדומיםבימים

הקדוששללאיקוניןמקרםתנו :ואומריםרמכריזידלפניומהלכידמלאכיםשל

לדרך,יוצאהואבררךהקדשושלכשאיקוניןאלהבימיםואולם ""!הראבררך

לעמודיכולהאינהשלההיפהההכרזהעםהטוביםהמלאכיםשלהפלוגהכל

בחירתצמודהומאחוריושבע-עשרהבןאביררכובשעליוהדוהר,האופנועבפני

ברחובותלהנאתםטסיםהללוברוח.מסוערותשערותיהאשרהשש-עשרהבתלבר

בדרך.להםהמזדמניםאלוקיםבצלםשנוצרולבני-אדםלבשיםמבליהעיר

יהושער'מלאכישלהאיקרניאטיסתאתספקבליעוברתשלהםהטיסהומהירות
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גוזמאות,בעל·כאדםהקרואיםבפגילהיראותעצמיאתמסכןשאגיאפשר' .לויבן
הזההאופנועכימלהגיד,עצמיאמנעלאזאתובכלהפרופורציה,חרשלושאבד

סופראותן,יחסללאהישובאםבאוץ.היהודיהישובשלאחדמספרהאויבהוא
לשטן.פהאפתחבלהישוב,אתושלרם,חסיחסל,שחרא

אלהבימיםהנעדרתבפנילהתהדרהרוציםהזריזיםהנעריםמספרני
הםאףלהצטייןוצראשרהביניי-ם,בימיהאביריםהפרשיםממספרפחותאיבר

לכלהזדקרוזהמשרםהיפות.כנרת-האציליםשלבעיניהןלבםובאומץבגבורתם
ארלהורגרקלהיותיכולהחיתהשמשמעותרקרב,כללקראתששרסכנות,מיני

זיכתהבהאשרהאדיבה,בת-הצחוקלערמתכקליפת-השוםהיוהחייםלהיהרג.
נימיםשלו.הנחווהלפניארחואתנעריזכהובמההמנצח.אתהיפההעלמה
ברחובותמסדריםואיןימי-הנינים,שלהכלליםלפינהרגןן·קרבכשאיןהאלה,

בזהרקהלאורוזנים?."ונסיכיםמלכיםבמעמדהתגוששותשלזירהתל-אביב
אתרקסיכןאזשלהאביראןקרת.במרומיזרחואופנועגבעלארתהשירכיב

שלההסודראתהענוגההנסיכהמידקבללמעןבארמץ·ררחנלחםהואהוא.נפשר
אנחנו-היוםואולםהוא.חייואתוהפקירהמערכהאליצאלבדרהואל.::זזכרת.

כשהואהמודרני,האבירשלהאופנועגלגליתחתאנחנוואפרעפרהפקר.נזלנו
הרעשבמלואהקיטור,במלואאלבניוחרבבמעלהדווקא,מועדארשבתביזםדוהר,
דרמהגבן.אלהצמודההמשולהבתהבחורהעםוהיהירות,המהירותבמלואוהנפץ,
עובדיםבידיבשעתםנסללוכדלהובארץבתל-אביבהכבישיםכאילוהדבר,
זודהירהלשםרקהלב,ובגעגועיוביזעביגעולהט,שרבבימינאמנים,יהודים
כלאתדארעאכעפראהמבטלהז,צעירבאורןשלהנאתובשבילרק ;במיוחד
דובר.פניעלבמקרההנמצאהזאת,האדמהפניעלהרוחשהחיכלואתהיקום

• 
'נרת 1תאעליתעורראשראישבתרננראיןומזרעמחשים,אברמדוע

שכולות,משפתרתבעקבותיהןוהמשאירותליוםמיוםרהרלכרתהמתונותהדרכים,
שלרשה·ארבעהנספיםהיואילו ?רבביםמרמיםבעליארויתומים,אלמנות
והיינוהמגיפה,סכנתעלבעוזמתריעיםהיינומדבקת,במחלהיזם·ירםתושבים

שלרשה,שלחייהםנגדעיםירם·יזםכאשרואולםגנדה.למלחמהכולנומתגייסים
אחוזיםשבתשעיםאלה,בתאונותוילדים,זקניםונשים,אנשיםחמישהזגםארבעה

המצטייןרמפרכח,מפותחתרבותי,ישובבניאנו,-אותן,למנועהיהאפשרמהן
מןהיאגזירהכאילוהדין,אתעלינומקבליםהחיים,ובאהבתיתירהבבינה
כולנואבררהדררס,הדוהרלמשל,האופנוע,ארפנתננגדלבטלה.שאיןהשמים
ולשמרוורדהאתלהחשיבצדיוכמזנומיוהלאישע.וחדליאדניםחסרי
הזההשםאתמצמידיםאנוסרי.וממושגגםהיאבשבילנוה"דרן"'עליה.
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-רודם,ייחהדרךעלמדברשלנרספר-הספריםהנאצלים.המושגיםלכל

כירער.דה,קדצדרךה,נבידרךה,מכחדרךת,מאדרךת,יביבת

לבטחאנשיםצועדיםבהאשרדרך,שלזהמושגבלירוחניתתוכרתשרםאיד

שבכלבדרכים,בטחוןלהשאידארכלרסיה,כלמסריימת.מטרהלקראתדרכםאת

מוכרחתאחריה,הנגררותהאתזנותכלעםההפקרותלהארובתומסלוליהכבישיה

תקופתלעתזאתלזכרוכדאיהגדולה.העולמיתבהתחררת-המיררץנחשלתלחידת

ונרעשיםנפעמיםעומדיםואברלעינינוהולןסרבבהזמןגלגלכאשרהשנה.

והפרוזאייםהפשוטיםהקטנים,הגלגליםאתגםנזכורלפנינן,יגוללאשרלמוארת

אחדכלשללתיריוארוכיםהדרכיםפניעלשטניתבמהירותהסרבניםלמארז.

מאתנו.ואחד

מאוד"עדבזבזנים"היינו

עדבזבזניםהיינוכיאדמה,"ראי,הביזברז.חראעדייןשלנרהגדולהחטא

האדמהבחיקזרענובאשרשנים,כמהלפניטשרניחובסקישר-מארד".

בכבירב,"הטוביםאתאםכיכבדה",חיטהזרעכרסמת,שלזגוגיות"פניניערדלא

הצמחעלההמשורר,קיררהנאשראכן,כפיים".נקייברי-לב,לרמרת, nטהר-נרעד

לעםקודשוברח,הרזשערים"מאהעשהבאדמההוטמןאשרהזרעבעיתר.

הגענובזברתואשרהכרחי,קרבןאםכיכשעתר,חטאזההיהלאמכרדתו".

 1וברכושבנפשהביזבןז,טבעלנרנשארההםהימיםמןרארלםלקוממיות.

לאמבזבזיםאברהיוםניהקציר.אכילתבאםכיזריעה,בלאהביזברז

סתם.רהרסכילידןלשםאםכיהשקעה,לשם

0 

לסדר-עליועברנורכבומעגן,משקאסרןאחריהאבלימיתמולאעוד

רהגבררה,החרדאנשיהקרבנרת,שבעה-עשרמעולםקיימיםהירלאכאילוהיום,

ללא-צררן.להטוטאיזהבשלדבר,לאעללפתע-פתאום,שניספרוהמעש,העבורה

קשה.פצועיםומיותמים,שכוליםרבניםהרריםנתוננועדייןבשאורלאכאילו

כאילוונמהר.תרססמדייותרחיינושלה"טמפר"רצוץ.יהיהבעתידשקיומם

שבדרןפיעלאף :שניםנמשןלעשרתהמוטלאתימיםכשברעלקפלאמרנו

אמריקני.אמנםחראה"טמפר"כן.כלזריזיםאיננוהעבוהדרפרירןהממשיהמעשה

מרבד-ספרים.מנדלימימרתהקטנההעיירהקבציאל,שלהראהמעשהכרשראבל

הרחקתלאין-קץ.רדחירתרעדות-משנהרעדות,ריכרחים,דרושבחייםקלשינויכל

וחרבהרחבתציבורית,במידרכהזעירתיקוןהרבים,מושרתאחתגדר-דחויה
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לשימוש,כבדשאינםפסי-הרכבתהדחקתארלתנועה,מדיצדנעשהשחראאח,ד
הדרכיםלתנועתהמפריעהמחסוםאתלהסירכדיהעיד,שלמרכזהמתוך

ארלאט,דווקא,מתרן-מתרןנעשיםהאלההדבריםכל-והוצאות,זמןולחסון
נמשןלמעלה-למעלה.היאשלנרהפנימיתהפזיזותאבלמדוברת.דחירתתרד
להעסיקצריכיםשהידבירתו,הטדאגייםהמארדערתעלדרלגיםאנחנראחדיםימים
מעמיק.לחשברן-נפשרלערדדנרארתנר

0 

שלורבדאתמסעיראינובפשרת,ניזברזזה,ביזברזהזבן,בעצםכי
כאילראדם,חייטעםללאמתקפחיםשבהןקשרת,לתארנרתהתדגלנרהציבור.

טבילהשאגבהוחזקה,בחרדוכמרבני-אדם,מיליוניםמאותשלישובכאןהיינו
שלקןכמראיש,אלפישםונדרסיםמתמעכיםהגאנגסשלהקדושיםבמים

כמהנטבעואי-שם :אצלנוגםהדברהואכךדושם.ערשההדברואיןנמלים,
והתעלפונפלופלוניבמקום-נכן'?מהלרחיצה.אסרובשטחשהתרחצוילדים.

ארטדאקטרדעל-ידינדרסואלמוניתבנקודה 1בטיולשהשתתפוילדיםמתררגם
מתנגשות,מתהפכות,מכרביותעברדה.למקרםשנסערנעדרת,אונעריםטנדר

אבירותהיובינתייםאמנם,- ?בכאןישחידושאיזההכביש.מןמידדדדרת

-בני-אדם'?ייפגעושלאהזבן,אפשרכיצד ?רבכן-בנפש.
# 

אתלסמלצריךהיההישובמחייאופייניציודמישהומציידהיהאילו
תמרנהלציידלרהיהכדאיאדם.בחייהזילזרלאתהרשלנות,אתהזאת,הבזבזנות

עסרקיםפעוטים,ילדיםשניומnארדיהב.כביסהעסוקהאם :שלנרהמציאותמןזו
רימון-ין,ארפצצהי,אלה,לפערטרתלהם,מאיידרימון.אופצצהבכתישתהם,אף
פצצה,בפירוקעוסקהפעוטאידאםהחיים.נוסחזהר :תשאלואל- ?'קלעאר

במרחקלילה,באישוןנחל,עדרציארשיחיםביןיחידילומתהלךהואהרי
לטילושנתיים,אוארבעבניפעוטות,מגיעיםכיצדהרדיו.מביתקילומטרים

ישראל.מדינתזן,מדינהשלההוריזהרשאלות.לשאולאין- ?בשדרתזהיחיד
אותרמתקיףשהנחשארגולגולתן,אתומרוצץנחשצדשה'ואארישראלי,ילד

לטיול-לילהיוצאשהואאררמתרסק,פצצהמפרקשהואארמרהת.עדומכישו
שבהםכלליים,לחיפושיםבסביבה,המשטרהתחנותכללהזעקתוגודםיחידי

כמרבן,וגם,וכלבים,אזרחיםרטייסים,חייליםוכבאים,שרטדיםמשתתפים
אבלהתרעה,הילדיימצאמצואאמנםהמקדיםנודבוצלמים.זריזיםריפורטרים
חיות·בידינרצחיםארמתיםנמצאיםשהילדיםג!פדישאסונות,גםמתרחשים
העיקרוחולי-רוח"."מטורפיםלהםקרואיםהישובבקרבשהסלחניםבני-אדם,

שהיואלהכלארהמדריכים,ארהמטפלים,ארהמחנכים,ארשההוריםהוא,
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המסדריםעלהדרושהבשעהעיןשמרלאאלה,ולנעריםלילדיםאחראים

לידיהם.שנמסרהננסאתביזבזרפשרט,הםלפיקוחם.

# 

לכלהידפשוטתשלבן,זרבמדינההוברשלביזברזלבנםשמתםהאםאו

לכלמספרלמנדתנדיביהעיפרוןפעםלקחתםהאם- ?רתררמרתמגבירתמיני

הלאומייםניעורתבשדרת,בחרות,במשקים,שברע-שברע,הפרוצותהדליקותארתן

אלףוארבעהכארבעיםנשופרשבהבעמק,דליקהעלקראתםהנה- ?שלנו

כלזמרדירתו.שנהשתים-עשדה'בניעציםזבחםהקרן-הקיימת,ביערעצים

הנררניקהלנפש.-ומרגועלעיניםתאורהרהירצלנתנרשנברגדולים,עצים

במספראימוןלתתאיןאךליורת.אלףבחמישיםנאמדהנזק :מוסיפההפשוטה

זהרניליורת.מילידןבחצילאראףאלףבחמישיםלאנאמדאיננוהנזק ;זה

יערשלהזהההפסדאתלמלאירכלולאמיליוניםעשרותבפז.יסולאשלאנזק

רמתררמםההולךקטןעץכלנטענו,שאברואילןאילןכלשלנר.כברףעצי-ארון

כזהליורתסכרםשלוכרשאיננו-ההר,צלעעלמרשב,לידהכביש,לצדי

רהחדינה,השוממההזאתהארץשלהשנת-האנידההטבע,וכרשאלארכזה,

ליער,הודרתמקבלת,ארצנונוסף.אות-חייםמתעלף,גרףשלמתחדשתנשימה

הנרפלרת.בלחייוהדםצנעומקבלהמחליםחולהכמרמיושב,ברףשלמראה

הצחיחה,באדמהעציםשנטעואלהכלהשקיעווחזרןזמירןחלום,עמל,וכמה

לפתע-פתאום.מתנדףהזההחלוםכלרהבהזחול.שוטיםעשניםניןטרשים,על

פראי·שלטוןתחתהנמצאתבארץלאוזהרונחרב.הולךהכלאחזרתשערתבמשך

ישראלבמדינתאםכינודדים,ובירואיםנבעריםפלחיםשלבושרתםארמזנך,

צמחיה,רעלחקלאותעלונותניםמדבריםטבע,אוהבימרמחים,מלאהנאורה,

מסורים,אנשי-אדמההממולאהעמק,שלתוכרונתרןוהתישינות.נטיערתרעל

 ?זהביזנרזקררהזהוכיצד

-והואהאשם.יימצאמצואהמקריםוברובחוקרת,כמרנן,המשטרה,

בחקירהכנרהתאזרחזהבדל-סיגריהארטרברס.מחלוןשנזרקבדל-סיגריה

אלה.לנזקיםהעיקריכגרדםמופיעחראקיץבכלשנים.נמשךשלנרהמשטרתית

 ?הזאתבדל-הסיגריהבעלנקנסארנענשכיפעם,שמעתםהאם-זאתובכל

נארטרברסיםסיגריותעישוןעלחמרואיסורהוטלכימימיכם,שמעתםהאםאר

יכוליםבעישון,השטופיםחרדיםיהודים ?בכבישיםהעונדיםנמכרנירתאר

שנת.מוצאיעדחשיבהעםשבתרתנערניעישונםאתולהפסיקיצרםעללהתגבר

יכוליםוהמשטרההחרקאיןהדת,מכבלישהשתחררונאוריםמעשניםלגבירארלם

אסרןלמנועכדימועטות,לשערתאףציבורייםנארטרנרסיםעישונםאתלהשבית

 :כמרופגעים,תקלותמפנימזהירהשחיתהשלנרהעתיקההמסדרתכלונזקים.
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שלנר.חכםכדררואיבנהחלפהוערד,מכשולתשימולאלנפשותיכם,ונשמרתם
0 

זו.צעירהבמדינהאצלנו,הנהוגההמופרזתבסלחנותנערץהדברשורש
על-ידימרבבתזוסלחנותולביזבוזים.להפקדותגורמתשהיאעבריינים,לגבי

ולבזבזלזלולמוסיףהזהוהזילזולאזרחים,שלורכשוםבחייהםכזילזרלהפושעים
מועדים.רוצחיםלגבילמשל,המוות,עובשביטולוהמדינה.הציבורוכרשאת

כספילביזבחשניומצדפשעים,ולדיבריאדםבחיילזילזולאחדמצדגורם
פשעיםלגבישהסלחנותספק,ואיןפושעים.שלוכלכלתםהחזקתםעלהמדינה
שהםהמשטרה,רכרחרתשופטיםשלזמנםביזבוזלידימביאהיותרקטבים

מןאחדבסיפורלסורם..החוזריםאלה,בפושעיםלטפלושובשובמכורחים
לפיאשך,שבה,וי"זי"חבביבחרדי-חמהארבעהעלקראנוהשבועהכרוניקה
בתל-אביבפרטיאדםשלמכוניתגבבוכרובה",שוםובליספורט"לשםדבריהם,

בצורההתנצלוהמשטרהעל-ידינתפסוכשארלחיפה.דרכםאתבהרעשו
מהעשר"ספורט"לשםאםכילגנוב,התכוונולאהםכלומר,לעיל.המובאת
אילוכילי.נדמהאךאחד.כללירותעשרותכמהשלבקנסנקנסוהםשעשו.

כלבעדהאחריותאתגםאלאקנס,רקלאאלהבחורי-שוויץעלמטיליםהיו
אלמונים.על-ידיניזוקוארשנגנבומכוניותלבעליכהעדשנגרמוההפסדים

ידעאילואחרות.לגמריהתוצאותהיו-נתפסו,לאשכאלה,אנשי-"ספודט"
בעדגםאלאשלן,הגניבהמעשהבעדרקלאלהיענשחראעללוכיכזה,בחרך

לאמעולםמגיעהיהלא-נתגלו.רלאשברצעוזהמסוגהגבינותמעשיכל
מוכרחיםהושוטריםהשופטיםהיורלאהתנצלות.לידיולאמעשהאותרלידי

כאלה.,,ספורט"עניניעלזמנםאתלבזבז

ביררוקראטיזםשלארמפלגתיים,עקרונותשלבעניניםסלחניםאיננו
ייסגרוסגורחמישים,שללגיללמשל,והגיע,עבירהאדםעבראםאכן,נוקשה.
באיזהכךכתובשכןברעב.למיתהנידוןוהואזובארץהפרנסהשערילפניי
וכלל.כללסלחניםאנואיןזוכבקודהמקצועי.איגודאיזהשלבתקנוןמקום
לגביאואחרים,חייהמסכניםאנשי·,,שוויץ//לגביאונפשות,רוצחילגביואולם

הזולתברכושידםושלוחיםאחריםלרשותהחודריםוגנבים.פושעיםמיניכל
נוברשוהפקרות,זילזולשליחסמתוךשא,משלחיםשהםאר,,ספורט,',למעז

הורחמים.ההבנהביחסהליבראליותלשיאמגיעיםהרינואלהלגבי-לאומי,
אכזריםעללריקמבזבזיםאנווהסליחההרחמיםסגולותאתכימבינים,אנוואין

תחתודרדר,קוץעלמיםמרעיפיםהיינוכאילוהדבר.דומהומטומטמים.
בעמללאאךמאו.דעדבזבזניםהיינוכן.אמנםעצי-פרי.עלאותםלהמטיר
לרוח.יבולנובפיזוראםכיוהזריעה,החרישה
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הסדרעללפיקוחמיניסטריון

רקביעתהתיקיםחלרקת-החדשה,·חממשלחשלהחדכבחימיבעצם
מיביסטדירןבמדיבתברליצרוחצעהמכניסהייתי-לחם,המיועדיםהאישים

רחגיגרתחפגברתתהלוכרת,בימיסדרהשלטתלשםחסודים","משדד :חדש
לצבירבחאחראילחירתיצטרךהזחחמשודבראשירעמדאשדחשדלארמיות.

פרמביתהופעהשכללהשגיח,הדאגהמרטלתתהיהעלירכלפי-חרץ.המדינהשל
הפרעות-סדר. mמלרתהיהלאהכנסת.שלארהממשלה.חברישלארהנשיאשל

תהיהואלויבלהבים.סקרניםשלמצידםתיגדרת·ידיםרגםצררחרתהתפרצויות.
הסדרלאהבתהזאתהמדינהתשובאתבכלללחנךהחרבהגםעליומוטלת

החיצוניתלצורההדראגיםהאישיםשארתםלמעזרלצירת.למשמעתרהבימרסין.
שאורחיםאימתכלבקרקע.פניהםאתלכבושיצטרכולאמרביבר, mעדיברשל

שלבר.לחגיגרתומזדמניםמוזמניםזדים

• 
 .בהרלההתדרצצרתארתה .לקהלנוהגיעהמביין ?אי-הסדרלברבאמאין

לבליעדבירתושםרבההצפיפרתאשוחמקרםאלדווקאלהצטופףהתשוקה
שהירהגיטר,ישובישלהישבההרגילותזוהיאולי- ?זעירהלסיכהחללהשאר

חרדיםכבשיםכעדריחדמצטופפיםוהיועמם","בתרךבטוחיםעצמםמדגישים

האופטימיותזוהיאוליאראליהם.התקרבטורףשזאבבשעהלזהזהובצמדים
יכולפלוני.במקוםיהודיםלשביפרנסהישאםכיהאומדת.המפורסמת.היהודית
שלישייהרדיתמידובאבדחקהזמשרם .שלישייהודיגםבסתרפראתשםלמצוא

בשבילו.גםמושביימצאמצואכיב.יטחרן.מתרדיושבים.ששביםהמקוםאל
אשדהגבלות.בליערלים.הקולטתארץכלשלהמיוחדתסגלותהזרחיכיריתכן.
הראשון,להיכנסאחדכלמאתמץכךמשרםדןרקאואשדלרווחה.פתוחיםשעדיה
מהדהדתאוליאריותר.הנוחיםהמקרמרתאתלתפוסכדיהתרו.ראשאללהידחק
חיתהאז ."ק mבדליישב"ויש :בישיבהלמדרמימיהמימרהיהודיכלשלבמרחו

בגמרא.ומרפדךמושקהמקרםולתרץליישבטדחראשדמפרשים.שלמימרהזר
רההתישברתוהישיובהישיבהעביןכלמאר.ןפרוזאימרבןהאלהלמליםישהפעםאך

כדיחברן,אתדוחקיהודישכלזרלדחיקהטעםאפואוישק.חדיבהאובארץ
כל-שהיא.אחיהזלשםאיזה-שהואלמקרםשהואאידלהגיע
שלאפשדרתעלמדבריםכדדד".תסה"ל :לזהקוראיםארץ-ישראלכלשרן
זוהיאכןרהיטים.דידה.עבודה.להשיג :פירושו-להסתדרוקירם.פרנסה

המלהמקובלתכך.כלבהלקרישהסדרזרבארצנוכיהגודל,שלהאירוניה
סגי·בהרד.לשרןבעצםזההדיפרנסה.מציאתעםנרדףכשם"להסתדר"
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" 
שהםאנשיםשלמציאותםהיאהלאלחרסך-סדך,במיוחדשאופיינימה

על-ידיתפוסבשטחאפילוכיתמיהבטוחיםהםוהזמן.השטחמהכרתלמעלה

אינםהזמןחרקיכיאומך,החליטווהם ;לעצמםמקרםנס,בדרךימצאו,אחרים

אליהםשנשלחההזמנהשבכרטיסאף-על-פיתמיהמאחריםהםלהם.נרגעים

אחריהשעהכמחציתבאיםהםוזר.זובשעהתיסגרנהשהדלתותבמפורש,כתוב

רבהובאמונהובעקשנותבהתמדההסגורות.הדלתותעלומתדפקיםהקבועהזמן

הולךשעהארתהפנימההאולםבתרךלפניהם.תיפתחנהרת rbהדשסרף-כל-סרף

התרכזהלקראתואשרהיחידי,ההיסטוריהמומנטבירתך,הגדולהמחזהונרקם

אתלהשמיעממקומרהנשיאקםממשהרגענאותרכולן.הקהלשלהמתיחות

כאפרכסת.אוזניהםעשויםהזרותהממשלותנציגיאליו.ומפנותעיניםאלפידברר.

כלעצרוכאילובאולם,ישתרררבשקטעפרונותיהם.אתמכיניםהעתרנאים

שנתאחר,האלמוני,ואתרמתופףזהברגעדווקאהרבהנשימתם.אתברהיושבים

הנשיאהזאת,הצרמרניהכלניעצמית,בביטחהמתופףהסגורה.הדלתעל

והנימוסיםוהמשטרה,הצבאהטכס,שרירכלהרב,הקהלרכלהמדינה,וראשי

הסגורה.הדלתלפניעומדשהואזה,ברגעבעיניוכקליפת-השוםכולםהמדיניים,

להסיחומוכרחיםחייביםפנימההנמצאיםאלהכלכאילובטרחות,לרמתופףחרא

אלאחדכאישכולםולרוץעיניהםלנגדשמתרחשמהמכלזהברגעדעתםאת

חיכינואמנם 1אלמונימרבבקשהאח, :לקראתוולצהוללרווחהלפתחההדלת,

כאן."שיבתנוזמןכללך,ורקלך,

בדפיקותלעמודיכוליםהסדרניםאיןכיהדלת,נפתחתסרף-כל-סרףואכן,

שחראעליון,יצדדאותרונכנסנדחקמקרםאפסעדהמלאהאולםואלאלה.טרודות

אחדארתהמכיראיברשאישברנש,בעצםהואוהריהזמן.ומןהמקדםמןלמעלה

מבטיהםתחתונדהם,בהולרמברייש,נברךכאילועתהשעומדהקהל,מן

שהגיעמיוחדרץזהאיןלא,קימעה.וממרעונרגשהנאספים,כלשלהזועמים

דרכואתשעשהגברהסיניפקידלאואףהלבן"."הביתמןדחופהבשליחות

בשררתאתזהמרומםברגעלהביאמנתעלסין,בירתמנאנקין,בארריררןהנה

החושבמשלבן,היהודים,בבליהדויזההריישראל.מדינת i:ממשלתוהברת
לאשהואאלאזה.היסטורימעמדעללפסוחלדאי-אפשרנילתומן,ומאמין

נסגרותאמנםשהדלתותבזה,סדר-אלהובמסיבותבאןשמחייבבלל,שיער

שתהאונבללזן,סגורהבדלתאדרבהשעהלדפוקצררויהיהרביקבועה,בשעה

האלההחדשיםהסדריםאבן,והעמידה.הישיבהמקרו;ברתעלבךבלחמורהקפידה

בדלן.לישובבמרבן,מתאימים,אינם

" 
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לפניעדזהיהודיהגיעכיצדסרף·נל-סרף :השאלהנשאלתהלאאך

נשעהבההקבועה,השעהאחדיקמשמדרתכלדדךענדכיצד ?הסגורההדלת

וביקרותבדיקותוכמהנמהלענודנאלצובאולםהיושביםהמוזמניםשכל

לרייבןיהושעד'שלדבריועלינונאמניםאםואפילו ?הנההגיעםל~ניכרטיסים
ומנדיזיןילפניו-מהלכידמלאכיםשלאיקרניאנדדך.הולךשאדםבשעהניהאומן,

אםמפקפק,הריני-הוא"בדוןהקדוששללאיקוניןמקרם"תנו :רארמדין

האזרחי","המשמראנשיואפילום•צדי"קים", fה"מורביןהאזרחיים,ביןהשוטרים,

מקרםבתיבתעללבקשתםולהאזיןמלאכיםשלשיידהנאותהלהבחיןמסרגלים
הוא,בדרוהקדוששללאיקוניןכללדרמהאיברשלרשפרצוףגםרמהזה.לברנש

היאזרפליאהאפוא,רננן,דמיונם.בורחמצטיידיםאלהשאיקוניןכמהעד

נוגעיהסגורותהדלתותעלהמתדפקיםאלמוניםשלזרחידהמבינתנו.נשגבה

 ;הכנסתפתיחתבשעתבירושלים,גםאותיהעסיקה-והנעלים,השקטיםהטנס
תל-אניבעידיתשערכההחגיגית~קבלת-הפניםבשעתאותילהעסיקחזרהוהיא

האלה,האלמוניםשבידיהעובדה,היאזרחידהגביעלוהחידההמדינה.לנשיא

כרטיסים.ולאהזמנותלאהיולאורב,פיעל

" 
דקלאמה-בכך.שלעניניםהםאלהשדבריםלכאודה,לחשובאפשר

דעתםשיתנוהשלטון,נציגיאתאראנשי·הציברן,אתבהםלהעסיקכדאישאיד

סוף-כל-סוף,לפיליטון.ארלמאמרנושאלשמשצריכיםאינםשאפילואלאכך,על

עצםהחגיגה,ותרנןחתרכן.לגניכךכלחשובהאינההצרדהניאצלנו,מקובל

ההמוניםוכלטובה,חיתההכוונהגםוחגיגי.רצינימדומם,היההלאהמסיבה,

 ,המעבדאתשחסמוהשוררת,אתשפוצרהנשיא,מסעבשעתנחרץשנדחקו
ובהרצאותובחינהבעמלהמטופחותהבית,לפניעדרגרת·הדשאאתשרמסו

הצעירים,האילנותעלטיפסוהםיפה.נוונהמתוךזאתעשרהלא-מרובות,

הואפהשמגדליםאילןכלכיהע,נדה,למורתענפיהם,אתושבררבהםחיבלו

הבלתי-קרואים,אותםגםלטובה.רקחיתהכמרבן,נוונתם,אךלציבור.יקרנכס

ועוררןוהרגיזוהפריעוניאםהדלתות,עלשהתדפקוהאולם,לתוךשהתפרצו

שאיפההלא- ?להםיסולחלאהאם-הזרים,הנציגיםאצלורוגזתימהון

ברם.דרדרת.הרבהלהזכרשלאזן,לארמיתבשמחהלהשתתף :להםחיתהטהורה

לנוואסרוטובות,בררנותשלזרסלחניתמהערכהלהיגמלעלינונילי,נדמה

צררךשישלתקופה,נכנסיםאברבצררה.לזלזלנדיעדכךכלהתוכןאתלהחשיב

תהיתראותואתהנימוסאתללמודלנרישהבנתה.אתולטפחבצררהלטפלבה

הישןהצרעלינורבץאחרים,בחסדיתלוייםהיינוכאשררב,זמןכלפי-חרץ.

אזובישלקנאתםלעוררשלאכדיזרים,בעינילהזדקרלבלילהתראות,לבלי
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לאלהתראות,עלינוחרבהשלנר,במדינההיום,ראלרםהעיקריים.שלהארץ,
אצלנושגםלזכרו,רישרמסרדרת.יפהצררהסרב-טעם,להוכיחאךלהתרברב,

היה-ראנררהר"אלי"זההתוכן.עלהיפההצרדהאתקדומיםבימיםהעדיפו
רקמתברךלעניפורטהן mהנכלכיארמדת,שלנרהאגדהאםאצלנר.גדולכלל

הרשע-תחאבמתברךבדבריםהמפיסרשזהבשעהבהברברת,ששב

חשרבההיאענילאדםיחסשלהיפההצרדהכיהדבר,משמערתהרי-ברברת,
ממש.מנתינהאפילריותר

ניתןאיננראםלממשלה.למדינה.גדול.לאדםהניתןהכבודלכלערךמה
שלבסימןדרועכשיולחנךעלינו .רהלא-ןלשמרוארירבסדרנאהנצררה
הימים,משכבראשררעד-.הקהילהלנר .ערדאידלמדינה.רמשמעתכברדהבעת
משטרעללכלקרדםהמבוססתמדינה,אםכירמתגעש.מצטופףקהלרנתרכר

במרביםצירתרעלוקוויםגנרליםשמירתעלרמסדררנים.סדריםעלרמזסדרת
מרכילהיהחראנפלאות,ערשההמרפקהיההישןנ"בית-הקהל"בדרגה.לגבוהים

ליהנותרשאיהפרטיהרמפקאידהבידמבוארלםהמזרח.לכותלעדבעלייאת
התפרצות.איןאבלמרת,קדתהישמתרקנתבמדינהזה.מסרגמפריבילגיות

דלתותעלמתופפיםאיןאבלקברערת.בשערתפתוחהדלתישמסרדררתבמדינות
השעות.אותןאחרינעולות

• 
ההרגליםאותםהקהל"מ"ביתביורשההיאאףלמדינתנועבוראוליאר
בעזרתומתפרציםנדחקיםהמדינהשלהמזרחכותלאלגםארלי-ןהישנים
ההמוןבתרונתיבלהםפולסיםהירשמחפשי-גבאותהפילוסיםאותםרכבלהמרפק

הגיטראיתוהאופטימיותלכיסאות,מסביבההצטופפותישכאןגםשמאןהרב
גםולהיכנסלהידחקיכוליהודיםשנישיושביםמקרםשבכלהסבורה,המובהקת,

עלינומוטלתכזהבמקרהארתנר.המטרידההדאגהזרחיהנה- ?שלישייהודי
גבאיםשלהקהל","ביתשלהאווירהאתמדינת-ישראלמתרדלגרשהמשימה

אתלעצרורגםהמכובדים,המקומרתאתותפסוובארנדחקואשרן,,בעלי-טקסא"
להכניסישזהלערמתהם.אףלתרוםלהגיעכדיונדחקיםהמצטופפיםברלמרס

והמתאיםרהמרכשרהטוברכילמוזמנים,רקהיאהכניסהכירהווד-ארת.ההכרהאת
להיעזרשיצטרךמבלילפניו,ה mפתהדרךתהיהואמנםההזמנה.אתיקבלאמנם

המשימההיאזאתקדימה.אותרהדוחפיםןמקררבירידידיובלחץארבמרפקיו,
ברחרברתינו.רהנימרסיםהסדריםעלנאנשקודשעהלפיאך ..לנרהמחכההגדרלה

לאולפרלמנט.לעםארולנשיא.למדינהחגירםשלנר.גנרסיהשירםלכךנדאג
הריניזהמשרםאחרים.רבעיניעצמנרבעיניראי-כברדאי-סדריםשללירםייהפך
 !הסדריםעללפיקרחמשרדלנרהבר :אומר
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כבדולבכבדים"מים 11

אנשישהשיגוהחשרנים,ההישגיםבשלהשברעחגהרגשתלנרחיתה

במעבורתכבדים""מיםייצררעלנתבשרנרהאטרם.תרותבחקירתשלנרהמדע

מניח.אוניכבדים","מיםלייצרקלדברזהאיןבדחרנרת.אמתנן,וחרקלאשלנר,

רהגילרייםחהמצארתששללתבכלאחרונים""מיםאינםאלחבכדיםשמים

יפהמתקשר"כבדים"שלהזההתראושאידפי,עלראףזה.בשטחשנתחשדר

ה mהררפשראתירדעיםאינםבודואיהקרואיםמןרונים"מים",עםבמרחנו

שבתוכנן,עמי·הארץגםזאתבכל-אלה,מיםגילריעםלנרשקמההזאתהגדולה

שישלשער,מסרגליםוהמימן,רהפררטרניםהאטוםבתרותכלרםמביביםשאינם

התשלוםעלשמאהדואגיםשחשנים,יהודיםכברבמצאואמנם,גדול.עביךכאן

אבלכבדים.למיםמירחןתשלרםגםיתררסףהקלים,הרגילים,המיםעלהמרטל

היהודיהמרחש'עדולעולם,הרכחברשעהלפיאלה.פסימיותבבעירתדניםאבראין

נרכללמעזבטבערעמרקרתצפונותומגלהכוחותיומחשדהואראדרבה,ופעיל,ער

נכן.צררןרשלרם,חסיהיה,אםהאטום,בנשקגםאריביברעםלהאבק

" 
מחשבהמחמתהלבכבדהיה-הכבדיםהמיםלמורתהאמת,פילעאן

לאומזרעכיצד :חיתהרהמחשבההאלה.הימיםבעצםארתברשהטרידהעצרבח,

הארבדיםהילדיםאסרןאתתמנעאשרהמצאהאיזרזהחריףיהרדימרחערדהמציא

בהריאי·שםסכרני,ירסףהתרעה,הילדשלהקפואההגרפהמציאתעםבארצנר.

האנרהר,במדינתנררביםאזרחיםשלובלבםבמרחםהזאתהמחשבהנתקעההגליל,

עלהאחררנרתבשביםקראנושלנר.בכרוניקההראשרןהמקרהזההיהלאכי

ותערמבתי-הרריהםשיצאופעוטים,רילדרתילדיםעלכאלך"מקריםעשרות

ארוכיםימיםכמ.שןרחררשרת,הרבשביליהקטנרתרגליהםכיתתןבדרכים,

נמצאומהםאחריםכן.כלהגדולהזר,בערלםואבודיםבודדיםאפלים.ולילות

לאחרכברנמצאומהםאחדיםרארלם ;בתיהםאלובתרועהבצהלהונישארחיים

הילדזה,פעוטסכרנייוסףכמרובצינה,נרעבנשמתםשנפחואחרימרתם,

בגליל.אשרצוריאלמכפרבן-שלרש

אנוגדולות.פעלנוהאובדיםהילדיםשיפוחשלזרבטכניקהאכן,

אברוטייסים.צבאיחידרתגםמתנדבים,אלפישרטרים,מארתלגייסמלציחים
מומחים,גששיםגםלבסרףמביאיםואבררבעתרנרת.בראדירהקהלאתמזעיקים

זרןהאובדים,הפערטרתבעקבותוו.לכיםהללובהצלחה.עבודתנואתהמסיימים

מת.רביןחיהואאםניןהארבההילדלמקרםומגיעיםקילומ.טרים,עשרותשל

אשרערישקרטן,ולאינרחרלאהםאדרבה, :המחפשיםבגדטענותשרםאיד
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ילךשלאמלכתחילה,חיל,ןעלהיומשהבחכמתאבלהאובד.יימצאהימצא

הפיקחותכלעםרכלל.כללהתקדמנולאלרמך,אפשרזה,נעביד-לאיבו,ן

הרמהעםרגםוהתרבות,המדעבשטחהגדוליםהישגינוכלרעםשלנוהיתירה

אתלמנועהצלחנולא-ובכספים,בכלכלהבהשכלה,בחיים,לנווכשנראשד

ובעמקים.בהדיםואובדיםתועיםילדיםשלהזאתהישראליתהתופעה

• 
הדישלהצלעותאחתעלוכחול,מכרובלמת,שנמצאבן-השלוש,הפעוט,

אתפשט,ואחדהמוות,שנתאתלישרןשכבבטרםנעליו,אתמקודםחלץהגליל,

ששבמשךרבים,בידודיםאחדיבנעליים.אותםושםכהלכהאותםקיפלגרביו,

עולםבתוךבדדוהלילות,הימיםמאימתונפחדועייףוצמארעבבהיותויממות,

לאהואמסרור.ילדהיהאכןכילסדך,חובתואתהילדזכר-ואכזרי,זר

ממקרםדחוקלאבשרדה,אותןהעמידאםכיוהלאה,ממנונעליואתהשליך

הסדרעלזרקפדנותרהבהבורח.ישימטולאלמעןבתוכן,שםגרביוואתמשכבן,

הזועקתאילמת,תוכחהבהישכיוהמבוגרים.הגדוליםנולבן,פניעלסוטרת

 .מרתילפנירגםבחיי,הייתי,מסודרילד"הנה :זהותמיםדןילדשלבדרמקי
להשגיחלמדתםלאמורעןשלכםהסדרמהוהחכמים,הגדוליםאתם,ואולם

אובדיםיהירלאשלכםשפעוטותלכן,דאגתםלאמורעןקטניםילדיםעל

 ""ןוחרקיםבשדרתותרעים

מתאכזריםאברהאםןרתינרקותילדיםלגבילבקשיחותבתרכנרישהאם

לאםהדאגהאדרבא,ולא.לא-ןאותםמפקידיםבחייהם,מזלזליםלפעוטות,

דואגיםמוסדותישבתינוקות,מירחוטיפולישאצלנו.מארדמפותחתרלילד
ספרותרישעשהר,יולדותלאמהות'פרסגםוישחלב","טיפתישומחנכים,
לרנאיןהנרעד.רלחינרךבילדלטיפרלמוקדשיםמיוחדיםשויעודיםרהדצאות

הילדאתמעדיפיםזרבארץאדרבה,זה.בשטחכביכול,הזנחה,עללהתלונן

מחמתההווהאתמזניחיםהעתי,דאתמדגישיםבדלנואחדים.פניעלוהנרעד

שלהנדניםכיהדף,בלימשנניםראנרהבאים.הימיםלקראתנלהבתדיצה

הלרמן,לנרעד- 1לנרעדהכבדוכלהיום.שלהנעדרים'בנייהירהעתידארתר
תלרירתברהעתי,דחרא-חראכילפעמים.המתחצף,רגםהמתאגרףהצרעההלוחם,

ילדינוארבדיםהזאת,והדאגההרבהטיפולכלעם :נאואררהבהתקוותינו.כל

ראםאבלהםאיןכאילוממש,ארבדצאןהידכאילוכן,כלקרובותלפעמים

החיים.בשביליאותםתנהלאשדחזקהריר

• 
שלהלטיפרתבתרןליל,ןדאגתנובדובאשדזה,הואפאדאדרכסאזלי

ש"ילד·הגורל,השיכנרעאתגםמטפחיםאברהדודה,שלומטר-הנשיקותהאמא
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הואלמרפת.אופיובעלונועז,פיקחהואדבר.לכלכגדולנברהואזה·מרתק"

בבינרייח.דמוריוואתהרריואתאחתבעקימת-פהלבטליכולוהואעזרתערבה

המזדמניםהארטרריטהבעליכלשלקרמתםלהנמיךמסרגלהאושבפיר"חמרר"

זהסלסולכדיתוךהפעוט.ה"צבר"שלחכמותיואתלשמועכדילבית-אבא,יחד

הנחמדה"צבר"עלבשפעירדוכאחדכולםאשרופיקחות,חוצפהכישרון,של

מסרגללכאורה,והקטןהרךזה,ילדםניההררים,אצלההכרהמתפתחתהזה, ..

צעדיואתצועדשהואובשעהלמדי.גדולהאחריותמידתעצמועללקבלנבר
בידיו.ועתידותיולפניובטרחהדרנואשרכאישבעיניהםכברהריהו;.הראשונים

הגן.בגילערדבהירתםלנר,אשרצברים" 11ההילדיםמקבליםלמדיגדולאשראי

-ובמנהגיהם'?בהליכותיהםבמקצתמופרזתעצמאותהםמפגיניםאםהפלא,'מה
כשבתראשרפתח-תקרה,מסביבתרחצישנהבןקטן,ילדעלקראנומהזמן'לפני

הקטנותשיגיראתנעץפחדכלבליאותר.שהתקיףצפעוני,נחשהרגבשדה

אברהזה,והאמיץהעצמאיהילדלערמתאךאותר.וחנקהנחששל~בגולגולתו

ביתם,במטבחארבצריףלבדםבהישארםאשרילדיםעשרותעלקרואים

ה"עצמארת"תוךיחהגםהצריףזאתעצמםושורפיםבוערתפתיליהמהפכים

הרריהם.בידילהם·ש-ניתנה

# 

מסודרילדסכרני,יוסףהילהנאותרהעצובלסיפורשיירזהאיןבעצם

הבלתי·אבר,חיינובמסיבותוללא-טעםללא-שחרנקטפוהצעיריםשחייו"מאר,ד

רביםהרריםסמל.כעיןהואזהמקרהאךהמידה.עליתרוהבהוליםמסודרים

ואינםמבית-הרריהםיוצאיםהילדיםניהזאת,בארץילדיהםאתמחפשים

וחייליםשוטריםאשרהפעוטותאכותםאינםהםלא,חזרה.הדרךאתמוצאים

הרחק-הרחקמאוששים,בצעדיםבטרחות,הםהולכיםכיאותם,מחפשים»וגששים

אנשיםלהזעיקטעםאידכייודעים,אףיודעיםוההרריםראמא.אבאמנית

הצעדיםלמןהם.עצמאיםהללוההולכים.אתהביתהלהחזירכדי~זחרים

הדרךאתיכבשוהםניההכרה,בתרכםבגרהבדרך-החיים,עשואשרהראשונים

הם-רדודה,רדודראמאאבא-האלה,הזקניםכלרניהם,בכרחםל'עצמם,

ובחששותיהם.באזהרותיהםובעצתם,בדעתםלהתחשבשאיןטיפשים,·טרדנים

רוביםשלהכבדהמיטעןכלאתנשארכמעט,ילדיםידיורכות,צעירות·ירים

איפראהםמהראש.בדםמולדת,להקיםהארתבאכאשרופצצות,רסטנים

 ..לשכנעןלחסכיך,ללמהלהדריך,עתההבאיםהאלה,הקשישים
לכתלהרחיקזהצעירדורעלישהאמנ~- ?'הואכןהאמנםברם,

זאתאחריותואתהכל,והביןוידעלמדכברהאמנםהרריו'?מביתכךכל

יותר.עודבדכהלבאךהכבדים","המיםעדכברהגענונכון,-יעורר'?
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סיפורת

האביבבחג

(סקיצה)

ררח ;השמיםרצחרטהורבערלם.הרדראתהאביבהישרהכבראחדיםימים

קרמתםהישירוכמרהזדקפן,האילנותהאריר.ברחבילמסערתירהלךרקלפרשו

ענפיהם.עלמבצבציםפקעיםכברנואררשםפההחרוף.שלשנת-הקיפאוןאחרי

הרטובה,האדמהפניעלממרחקים.הבאהציפררשלחרדצפצרףנשמערשםפה

שהתפתלואדומים-שחרמים,מארסים,תולעיםזחלרכברהחמה,בארדשררטפשה

רשלנות.מתרד

מלטףהיההחמהרארררשרקט,צחברקדהיהבפרדס.לבדרהתהלךהרא

שלארתםהישנים,קני-הציפריםנשקפרהחשופותהעציםצמרותמביןכך.כלורך

כינדמהלהיפך,האלה.העזוביםלקניםנטפלתהיתמרתתרגתהיתהלאאשתק.ד

נשמעפרסקבלתיצרצורשנפנר.הדירותאלנעלי-הכנףהדייריםישרנומעטערד

ממחבואיהםיצארהאםאר ?האנקרריםעלהשירהרוחענדההאםהאדיר.בחלל

 ?שענדהקיץשלרהחרגרליםהצרצריםכל

רוחאותוענדההזההצחננוקרדווקאעליר.התעטפהרנפשוהלךהרא

מכינרתחלדר.שנותבמשךמעטיםלאהירהםלו.ידועיםכאלהרגעיםעכורה.

עלהבמראההמעיק,השיממוןהחידלון,מרראפתאוםאליונשקףלזהרורי-ארשר

השתרגועתהגםהיורק.הדשאמרבדפניעלהשלכת,לימיזכרובמוש,צהוב

לחצועליו,העיקוהםומכאונים.אושרספרגיועצומים,רביםזכררנותפתאוםעליו

למחנק.עדלבואת

שבפרדס.החסוניםהאלוניםאחדפניעלעברחרא- ?לוהיהזהמה

האח,דהצדמןהעבר.מוותיקיאחדמוצק,גברה,ויותר,בן-מאהאלרןהיהזה

אשרנמרךרוך,חלקלקאזרבמכרסהירוקה,קליפתוחיתההשמש,לעברהמופנה

הרביםהחריציםבגללרמקרפלהמקרמטהבגלימהנראתהזוקליפההיקרה.לקטיפה

עליה.שהתפתלו
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ארתר.הכירחראהימים.משכברמרועדאלאישכגשתהאלוןאלניגשחרא
w לפנימטיילהיהשםאשרהגן,שלזרחבריהפינהאלרגליוהרבילרהרמדעתלא

בימיםאהבתן,בימיפעמיםכמהעליזהטלילאשרהזקן,האלוןזהוכן,רבות.שנים
פעמיםכמהרקדנה.ההולכתהחביבהלמראהכךכלמתפעםהלבהיהשאז·ההם,
הימיםעקבותגםרהבההעב.האלוןלידזן,לפינהמראשמותנהההזדמנותחיתה
העץ.בקליפתההם

הקליפה.בתוךעמרקאזבחותראשרהמטושטשות,האותיותאלמתבונןחרא
ראשיאת ;גילרבניככלעשהיהזהמעשה-הנערותואתאז,היהנעררקאכן

מבצבצותהנהלמזכרת.האלוןקליפתבתרךחרתאהרבתרושםשמושלהתיבות
גדלרכאילונדמה,הטבע.בידעשרירתכמראבלמטרשטשןת,לפניו,האותיותערד

שנעשהכפצעעכשיוב.ראותאינןהןחייר.אתהאלוןעםיחדחירכמרהקליפה,בתרך
ככתב-מלידה.שלה,מירחוכסימןאלאהעץ,שלהחיההריקמהבתרך·בזדרן-לב

הרצפראחתבבתהזאת.המקועקעתהכתובתלפניעמדהעברבזכרונותשקוע
ופסי-ארדירקרקצלעיניו.לנגדעלויום-קיץצהרישעברו.הימיםמראותעליו

יושבתאהובתוהיקום.כלאתמחבקתעמוקהשלרההדשא.פניעלמתמתחים
מחלפות-שערעםזקופהצעירה,-היאהסמוכה.בשדרהאשרהספסלעללידו

היאבשפתיה.הצרובותשפתירנדבקורגעלפניוצוחקות.חומותועיניםאורכות
כיסהבבת-אחתקשה.תוכחהאלירהציצהכמולשמורותיהומתחתעיניהאת·סגרה

פניה.אתסריוזיצ-ל

לאותבראשהנענעהרהיא-ןעליתכעסיהאומנם :ונבוךחרדשאלהוא
 "".ןממולנואשרוהקפדןהזקןהאלוןחושבמה"אבל :בצחוק-קלוהוסיפהשלילה

גאוהעליזהשיב- !עליומרותנואתהראגםיקבלהזההקפדןהזקן-
עמוקבקליפתונחרותאברבראי. :אחדירארתהרמשךממקומרקםחרא'\'נצחרן,
אהבתנו."זכרוןאתעמרק

# 

נדמה,רלרןהאומנםןשניםשמרנהשבע.רק 1אזלמןהימיםדברמה
חרתםאתעליזבדשאערדנרהזקןהואלוןוחלפו.עבורכולםחיי-אנושימי·כי

ונגרז.תםאשרהזהבארשרההיא.האהבה

פשראתידעאזכבראז.גםשובע-ימיםרקשהקפדןהיהחראהזקן.

הכבדהניפתראלאזהאהובהעינינצמררלשואלאהאהבה.פיתרוןאתהחזון,
האומנםהכלירן.אליההציץעליו.רבץאשרהרבותהשניםנטלמתוךוהירוקה.

אלוןאיננן,האםןהזהמגזלם-העברהמבצבצההכבדהההגותאתאזהקשיבלא
הכישלון,ראתהאהבהאתבלעכבראשראחדגרשונקשה,שבגלדגוש-של-שניםזה.
ןחידלרנםואתהחייםאת
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אל·רענןלשדערדימסךהאםןזהלעתיק-ימיםהאביבערדישובהאם

ןהישנהכתרבת-האהבה

אלייהבהיקלמזכרתהכתובתלצד ;מפירקלהצווחההתמלטהפתאום

גבר,עלאדוםרבתםלבןעיגול :נעלמהחיהשלעיניהכמבטמרזך,כתם

מחדש.זהשנעשההזה,הכתםפשראתידעהואבתרנו.

אתרשםהאחתבידראשרספל-הסידעםעברהגנןגזירת-המיתה.זוהי

רגםאחדיםימיםערדכן,לקפידה.דינםשיצאהזקנים,האלוניםעלתר-המוות

הכרס.תעברועליוגםייגדע.הזההאלון

מלאכתם.אתבעשרתםוהגרזןהקרדוםקולוברקעערלההפרדספינותמכל

ויפלחויבתקושדשיואתל·היכרת.שנידוןהעץלגזעסביביחפורבמעדר

המלאכה.אתלכלותהמשרדיבראאחרבקרדומים.

העץ".קליפתפנימעליחדירמציציםותר-המרותחרתם-האהבה

0 

כברזההאם !:ירחרחובלהמהעיניו.לנגדשרבנגולהכמרמגילת-חייו

מתוך·אשרראתדולההחיים,מסעלק'ראתמתורנןונטרח,גאהיההאוןהדברהיה

מטושטשיםזכרונרת-אושרעםומשמים,ברדדהואעתההנחמדה.רעיתןעיני

לבו.בתרךומתקרבההולךתר-המרותרעם

עוזמלאתההיא,הבלחנההכתובתאתטישטשמיןהאושראתניפץמי

ןבזהשהסבההיארעייתו,היא,האםןהחייםכמיזמורכולהשהיאוחרם-עלומים,

לאוסערמדיהמבקשהלבוהנרגז,העקשנילבורקהדבר.הואמשגהאוליאר

באשרר.ומרדהתפרץהואעליו.השרט.ףהזדהואתשאתיוכל

באותהולטייללשרבהציקתהרשרוחוושבוערת,ירחיםזהכיפתאום,נזכראז

רואההואיותרתכופותלפעמיםהזקן.ה~לרןמאותרוחרקלאאז,שלהשדרה

נהירתהאז,כמראליוהבטריותרעיתן,עיניהחביבות,העיניםאתבחזרן-רוחן

הלא :ומשרבהחיוךשלסקירההצדמןאליוסוקרתוהיאוצוהלת,רכהנערה

-ןליאתהמקנא

עתהישובהאםהקרח.מדרתמתחתהמתפרץכפלגוסוערת,הרמהנפשר

ןימיםכשנתייםזהילדתוופניפניהאתראהשלאאחריעתה,ןאשתוביתאל

על·ונכלםנברךיעמודהוא-ןביתהדלתאתבפתחולותהיהאשרהומרתמה

לחגלנעמיתשורההבאתירקהנה"סליחה. :ויגמגםעיניואתיורידהסף,

הפסח!"

נעמיחסרההאם-ן"תשורה :וחודרקרמבטברתשלחהיאאוולם

 ''."?בלתי-קרואאורחשלבלוריתוהבאההזאת,התשורהבלעדיהחגחמודות

בידה,להותרמוזקומתהמלואתזדקףרקהיאכלרם.תדברלאאוליאר
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והטובות,הצוהלותועיניהמעוזה,חיתהגאההלאניביתה.פתחאתיצאכי

 !וזעםקצףברגעיבדקיםלידותהןיכולותנמהעזאז,לההיואשד

גלמודאחזיוםהואגםיסוףהאם !עליוהרובצתהבדידותנבזהמה

זהומזוע- ?עליונתלתהנברהגרזןאימתאשדהזה,הזקןכאילןושומם,

 ?הזאתהבזיזותאתלבקשלבבוהתעהו
אילומני-אז.הספסלעלפה,רעייתולידשדבישבאילוהיה,טובמה

הפעםערדלחבקבנכד,הגזולהענותואתלתנותהכל,אתלהלספרהיהיכול

 "?.ואוהבתנאמנהרעיהידיוהטובות,החמרתידיהאת

תםהכלזעת.להסיחלשכוח,צדיךעליו.שתרסביבזנדרנרת·הבלדקלא.

הקיץאשדהישנהולכתובתלומה ?מחדיגדעאשדולאלןולומהלנצח.וחלף

הקץ?."עליה

• 

מנסהוזנהלבנהמפהארד.מפיצותהמנודותבחדד.מרחפתהחגקדושת

נכרנה.מיטתיההסבה , nל"סןךהעדרךהשולחןאת

ה"סזד"פשראתהיאאףיוזעתונעמיאמא,אמדהכךליליהפסח.זהר

בקבוקיוהמורד.המצותטיבאתיוזעתהיאהח.ג.פרשתאתרגםהזהללילהאשד

אשדמתוק,עסיסאיזהמלאיםהםלבה.אתלוקחיםהשולחןעלהעמזראשדהיין

בהדר,פרחיםעציץעומדהבקבוקיםבידואולםיחהוהקטניםהגזוליםאותרישתו

השולחן.עלמימיהנעמיאותרדאתהלאאשר

הפרחיםלפשרארתהושאלהאמאעלהתדפקהשנעמיאחזרת,פעמיםזה

נוגות,ועיניהחיוורת-פניםהיאברעיונות.תפושההיוםיושבתאמאואולםהאלה.

למא.זנוגות

 ?האלההפרחיםהםמהאמא,-
תדאי.הלאחביבה,נדיזנטימות,-

 ?לנראותםנתןמיאבל-

בתלתלייראשהמחביאההיאהפעוטה.ילדתהאתזוםמחבקתהאם

קטנהפתקהדק ?השולחשםאתלקטנהתגידהאםלה.אשדהנחמדותהזהב
 "".זאבואהאם 1נפשיעגמה"מה :מצורפתהיתה

היתהלאהאםעשתה.טובלאניאפשר,תשובתה.אתשלחהלאהיא

"בוא!" :אחתמלהגםולודברי-ניחומים,אחדיםדבריםאליולכתובחובתה

יבוא.בואנילה,מנבאלבהואולם ?הילדהלמעןלמענה.

 ".?בחובהמפעםעוזנוהאומנם ?לבה
החדשה."שמלת~עלדמעותיונשרוהנה ?בונהאתאמא,-
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עיני.קצתותכהינההמסנוורתבשלהבתהצצתיהנהחביבה.טועה,הנך-

שמלתך".אתבשפתיואנגבתני

- ?שמלתיגביעלכתםישאדלאהאם-

יקידה.ולא,לא-

אמא".-

מה?-

דרד'לשללביתו ?אליהוהטוב,הזקןאותרהלילהיבראאלינוגםהאם-

דוד'ל."ליאמרכךליל-פסח.בכלבאחרא

בא.חראהיהודיםבתיפתחיכלאלבוודאי,כך,-

בדלת.דרפקקרל

נלפתהנעמיברכיה.מעלהילדהאתוהזריזהפתארםחדדההצעידההאשה

 :לרחשתהאםגוהר.יצוריבכלמשונהפחדהיאאףמדגישהוהיאהקדותאמאבידי

 "!נעמיהדלת,את"פתחי

- ?'אליהרהוא,זההאם-

אפשר."-

מתדפקתהיאהדלת.מאחודיהעומדהזדהאורחאתידאהנעמיראולם

בחיקה.ראשהאתומסתירההאםברכיעל

אתמרימהנעמירקוב.ההרלךגברצעדינשמעיםבחדדנפתחת.הדלת

האםלדמושיטההנהאמא.אלוניגשהולךהנכנסהאישאתרדואהלאטואשה

מתייפחת.אמאאתנעמישדמעתהפעםבשניה.פניהאתונרכשתהאחתידהאת

ברחמיםאליהמרסניםהזדהאישפניואולםבבכי.ופורצתנדלהנרעשתהיא

 :דמעותמתוךאליהצוחקתראמאמעטרעודגדולים.

 !שבאבאנעמי.האב,באהנה-

• 
החדך,אלרבלי·דארתאטנכנסהתשביואליהושניתהדלתכשנפתחה

שמלתהלבושההרפידה,עלשננההיאהשינה.בחבליאסורותנעמיעיניכבדהיד

האחת.הקטנהבכפהפורסת-מצהעםהחדשה,

לפיהמסביבוהנלהבים.הנעימיםלפניהמסביבפזורותהידהזהבתלתלי

עםשבתהבשעתלהנקנתהזרהבעהותקיפות.מרץשלהבעהשכנההקטן

פתאוםהנידההיאבני-גילה.והילדותהילדיםככלמיטת-ההסבה,על"אבא"

לה.ישאמארגםאבאגםאשרילדה,שלבחשיבות

הרחדשים,הרביםהרשמיםכלויפים.נשגביםדבריםבחלומהדאתהעתה

במרחהיחדהסתבכוהזה,הנהדרהערבבמשךפתאוםלפתעעליהורבצובאראשד

פינכרתלקנותהשוקאלהשפחהדבוהרעםהיאהולכתהנהאח.דלחזרן-פלא
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עץ--ענףמצרידעליה ;נעמיבעיניניחרדחןמוצאתהפנכותאחתהחג.לכברד

הפוערשחררלכלבותהיהמראהאתהציפורהפכהפתאוםגבר.עלקטנהלציפור

יכולהנעמיאידפחדהמרובהנוראות.שיניומבהיקותהנהנעמי.לערמתפיראת

 ,לקראתהאמאבאהפתאוםרארלםבגורנה,נחבאכמרזעקתהקולמפיה.הגהלהוציא
 :וקוראלהנושקהואפניו.למולומרימהנעמיאתתופסהלהגבה-קרמה.אישעם

הטוב!"אביךאביך,אניהלא"ילדתי.

הרפידה.אלממהרתהאםבכבררת.רוחהילדהשואפתהתרגשותמרוב

לשרבוארמדתמזדקפתשהיאובשעהמצחה.עללהונושקתהישנהאלגוחנתהיא

אישה.בזורעותחבוקהנמצאתהיאהרימקרמה,אל

רעית~עלהמתוחהחן !זרבשעהחינךרבמה-לרחש.חרא- !סלחי-
יח.דגםזאם

 :ותאמרהילדהלעברבעיניהקרצההיא
הנביא.אליהושללבזארהערבחקרההיא ?הידעת-

 :לבראללחצהחרא

לצדנו."פה,הנהראכן,-
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פרפראות

לאזעקהגעהארבין

שלנר.הראדירשלהמאזיניםעםקלהשיחהנחטוףלאזעקהארגעהביו

המצבעלח mלשהתפקידעליהוטלאלהקשיםשבימיםלעצמיזכרתאנירואה

המעלהידועה,קלילותמצבבכללמצואאפשרכיפיליטרניסטן.שלמנקודת-מבט

שפת.ותינועלחיוך

האזעקהתריפצמ :נכרןיותראר-האזעקה,מןרבסיפוקלייש

איננהכיעליה,התאוננואשרימיםהיוישראל.במדינתהיוםקולההמשמיעה

צנועההיתההמלחמהבימיהראשונההצפירהאתהנהיגוכאשרלמדי.קולנית

דוהס " :אחדיםלהקראוגםבעתרניםבה.המתקלסיםאזרנתרברוביישנית,

היאארזן.כלהמחרישחזקקולמעלההיאזה,לערמתהיום,תל-אביב".שלהגדול

שבעתאחריואולםבפיה,הדיבראיוכמעטהחרפהשלפניהחמודה,הבחורהכאותה

קןל,משמיעהשהיאובשעהמשובח."מענה-לשרו"להשישמתגלה,המשתהימי

הרוח.יש~ףאשרכלאלולרוץהרגליםאתלשאתמוטב

לנכונותהאדםאתמחנכתהיאהאזעקה.אתמחשיבהרינילעצמיכשאני

כשיינתןאךבחיים,ולבטוחשקטלהתהלך :השעהצרזהררגע.ובכלשעהבכל

בלתי-ידועיםאנשיםעםשםלהזדמןלמקלט,לרדתהדין,אתלקבל-האות

בני-האדם,אתמקרבזהלגורלם.משותףגדולךכישעה,באותהולהרגישלך,

להיותהפחות,לכלנא,נשתדלגדול.חינוכיגררםזהראחת.משפחהאותםערשה

שלרגלואםארמדי,יותרצרהאוהמקלטאםשעה.ארתהותוכרתנימוסבעלי

רגעיםישנתעצבן.ואלנתרגזאלשלבן,היבלתעלהצפיפותבתרךדרוכתמישהו

סיני.שלפתגםזהראםבביררך,יודע(איניעתיקסיביפתגםאומר-מסריימים,

האושהראשמסריימים,רגעיםישסיניים),פתגמיםלצטטהמנהגהואכךאבל

מהיבלת.יותרחשוב

מידהמסמלהואשכןמיוחדת,להכרהראוילעצמוכשהואהמקלטגם

פניועלהערנוכלאתמזמיןכאילוחראיפה.בעיןאורחיםהכנסתשלטובה

שלראשי-תיכרתהןכאילו"מקלט"שלדהאותיותארבעקלה.לשעהלהיכנס
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טובותמעלותכמה-וההאפלה'!- "!ט'יפש :ל'וק'וראים"מ'סךב, :הזמנה

שכמעטבשמים,הזההמאורעםאותנומקרבתזו,האפלההיא,בלילות-ירחלה.

הואהרומאנטיתהתקופהמןיקרכידידהחשמל.אורמפניונדחקמלבנונשכח

גסאךורוגע.מכסיףחדש,בארוהעולםאתוחושףהדרובכללפנינומתגלה

האדםאתאזמרגילההיאההאפלה.מןליהנותאפשרהחודשסוףשלבלילות

מלבדאבלהדבר,מףזךבלחש.לדבראותנומלמדתהיאומתונה.איטיתלהליכה

ונברנים,קטניםילדיםבחשיבההופכיםכולנוהרישבתוכנו,הגנביםקומץ

עצמם,לביןבינםעיןהקורציםהכוכביםמפניואפילוהלילה,מאימתהנפחדים

מתחיליםואברלמעלה.שםרוקמיםהםמזימותאילויודעהטובהאלוקיםרקאשר

כבףשה.היאהתנהגותנוכלחרש.לדבר

אנומסביב,הטבעשלהרוממותכבודהרגשתעםהזה,הלחשבתוך

שבעיםאחריתקומתנושלהגדולהפלאאתעוזובמלואלחףשגםמסוגלים

הדורותלצעדימאזיניםאנוכילנו,נדמהלפתעושיעבוד.גלותשלדורות

חייהםבמעגלותהלכואשריהודיםרבבותאלפישללבםלהמייתעברו,שכבר

הנביאיםחזרןאתהיזםלארדלתפוסמסרגליםאיננובנפשם.התקומהתקורתעם

מכללחשנקלוטארץ,יעטהוהחושךהדממהברדתרקלמציאות.והיהקםז~שר

הרחוקיםלהדיםנקשיבהההיסטוריה,גלגלישלהחרישילשקשוקנאזיןהמתרחש,

ואויביו.ישראלביןהמאבקל L!ו

שקיעתעםכבך,נהרעלבעמדובן-בוזי,הנביאאתרואיםאנובעיני-רוח

 :והסוערתהאדירהקריאתואתוקוראפיראתפותחוהואומעורפלת,עגומהשמש

תעלו.הקברות,מןהקברות,מןכן,עמי!"מקברותיכם,תכם 15"הועליתי

כמונטושים,ישראלצבאותבהירתהנבואי,החזוןמילוישלזהפלאלנוכח

שלהמגוחכיםלכירכרריםישערךמהלדגלנו,מסביבהעבריםבארץקדם,בימי

התעויםמצריםטייסיםשלהעלובלטירטרראובזמננו,ערמומייםדיפלומאטים

מזדקף,והואלן,כךףאשרהקברותמןעולהישראלעם- !'ארצנוענניבין

מצבהלרלהקיםהתעתדהבנראשרהנבוכה,החברהבתוךעברו,מימיםכענק

לזכרון.

דיממתבתרךהארפל,בתוךבלבחרש-חרשהצומחיםההגיגיםהםאלה

רחשי-לבמזלאלישראל.לתקומתהראשוניםבשבועותכרכבים,הזרועהלילה

ולסגת//שלרם"לכםלהגידדרביו,שטףאתלהפסיקאיש-השיחהעלגםאלה

הדממה.תוךאל
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המתווכיםמחלת

ראש.ובכובדאורכיםבמאמריםלהםנוכלשלאבחייבן,כאלהליקוייםיש

אפשרכזהבאופןשדקליונדמהפיליטרני,בסגנוןעליהםלשוחחיותרכדאי

דקולאבתוכנן,שישהמתדרכיםמחלתעללדברורצהאנירכךיותר.להשפיע

נציגיביןלתדרךשלנרהקהלשלהבטיחעללדברורצהאניהעולם.אומרתבקרב

הרוזןשלהופעתולפנידבזמןערדקיימתהיתהזרגטיהוהעבריינים.החרק

מוכרחאניהזה,האציליהאדםשלשמראתהזכרתיכבדאםאךבדנאדרט.

דברים.כמהלדלהקדיש

קורביותרמעשי,יותרבאמריקהמביקורואלינוחזרהואכיחשבנו,

חזרהואשלו.המציאותחרשופגהלךכאילוהפוגהכלעםואולם,למציאות.

היהודית.העליהעלגזירותלגזרושרבאמדהואהקודמות.הצעותיועלשרבלפנינו

חשבוננו.עלרריתרדיםכלזמרפשרות.שובלנרהציעהוא

מעצםשלרםרכודפיעצמםאתהדואיםכאלה,למתווכיםתרופהאיד

עםמתחשבאיבר 1הצדאלהצדקאתהדוחקמעשהבכללהואהתיווךבדייתם.

בימישנים,לפניהיהכךפשרה.מבקשהאואםכיההגירן,רעםהיושר

משתמשיםהיוהצדיק.חשבוןעלהרשעאתלפייסכשרצותמידהיהכךמינכן.

היטלךביןצ'מבדלידלמשלשעשהכזאת,פשרה"פשרה". :החינניתבמלהאז

ה'בלים.ד'ישע,ת,ש'טףת,פ'ייסנרת. :הםשלהראשי-התיבותדצ'כרסלובאקיה,

המתקיף.דקשמקבלפרס :הם"פשרה"שלהנרטדיקרן :להגידאפשרבקיצור

בהתאםפסק-דיןומוציאהמחלוקתמהרתאתהמבדרשופטאיננוהמפשר

שרהר.אבופןוהנתקף.המתקיףוהשריההשודדעםהמדברמתורךאםכילמשפט,

והנתקף.השדודמקופחיצאכזהשמדיבוראפואהואההכרחמן

רטוב-טעם.הגירןדבריבאזנירתשמיעאםאפילוהמתדרך,אתלשכנעוקשה

שלן,הישןההרגלממנומזדקרפתאוםאבללדבריך.מאזיןשהואלך,כמדרמה

שהיכר,דבזמןלאחראפילוחדלה-דוח.שלמפיולהתפרץמוכרחשהטירוףכמר

אליר.שבההצלולהדעתואשדבהחלט,בכריאהפסיכי~טרים,כלעל-ידי

כמהופראיבמרסןשנמצאואינטליגנטי,משכילאדםכזה,חולהעלמספרים

ברנוארלאבהחלט.בריאשהואמסקנהלידיהרופאיםכלבארזמןכעברושנים.

אלהוזמןהמרס,ןאתלעזובהיהשצדיךהיוםנאותרשגערן.שלסימניםכלערד

לעתי.דתכניותיועלאתרלשוחחהתחילוהלההמנהל,

-t$ ,עליך-האיש.אמד-קיומי,לאפשרותביחסדאגהכלליאיןה

בתדרלהסתדרמקדרהאנילמסחר.דגםלהנדסהגברהבית-ספדשגמדתילדעת
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משרתספק,בליאקבל,אנילמסחר.אפנהבידייעלהלאהזההדברראםמהנדס"
לשמשארכלהדחקרבשעתשפרתששאניירדעזהמלנדחשברנרת.מנהלבתרו

רתרךסוד,כמגלהירתר,נמרךנטרןהרסיף-אלהכלארחרימתרגם.בתרוגם
אםאלה,כלאחרי-לצידן,הכפופהידוכףושלחזרועואתהורידדיבורכדי

טח".לבישולקומקוםלשמשיכולאניהריפרנסה,בליאשארואניהקיציןכלייבלו
רבזמןאלינושדיב.ךהגרן,מתווךלנרלגרוםהיהיכולכזראפתעהמעיד

ואחרי :נשאלהאלינולפנותפתאוםלפתעיכולולבסוףובנימוס,ובאהדהבהבנה
 "?'לעבד~ללהתשורהבתורירושליםאתלמשל,תתנו,לאמדועאלהכל

# 

להדגיש,ורצהאניזהבפיליטרןאגב.דרךרקהזכרתיזהכלשאתמרבן,
גםהשם,בררךיש,מתורכים.בתורבעולםמתרוצציםשווזtדיםרוזניםרקשלא

שנתבקשומבליתכופות,עצמםעלשמקבליםשלבן,היהודיברחובפשוטים,אנשים
חרק,הפרתארהפרעת-סדראיזושישמקרםבכלהזה.האציליהתפקידאתלכך,
מיד-אלה,והפרותהפרעותנגדלפעולרוציםהסדרששומריהזדמנותובכל
מרובות.לתקלותכמרבן,הגורמים,אלה,מתווכיםומופיעיםצצים

כשהנהגכזה.בעל-יושרבמתווךתדירנתקלאתהלמשל,ציבורי,באוטובוס
להידחק·ורצהכשמישהואואסרך.זהשדברלעשן,הממשיךהנוסעיםלאחדמעיר

להוכיחהמתחילזהמסוגמתווךמופיעתמידמקרם,שאידמודיעכשהנהגפנימה,
אתלהפיגכדיאלה,קשיםבימיםלעשןלאדםמותררכילהקל,אפשרכילנהג,

כיאםנוספים,נוסעיםכמהלערדמקרםלמצואהואהישורשמןאו 1העצבנות
שהואספק,אידהיא.רצויהבוודאיכוונתוהשיעור.מןלמעלההיאהצפיפות

רקתיווכומכניסזאתובכלכולה.ולאנושיותלאדםטובשוחררגש,בעל
התקנות.עלשעוברלזהלעבריין,דווקאמסייעשהואמכיווןונזק,אנדרלמוסיה
אתלאסורהורצההשוטרעלברחובהמסתעריםהמתווכיםהםרביםרמה

אלהכלבאיםרמ~יד !הברירתחייאתרמסכןהתנועהחוקיעלשעוברזה
בדיקה:בלילצרכןשהרכןבשר-פיגוליםגילהאשרהעירוניהפקחאתהמקיפים

והפקח,השוטראתבזרועהדוחפיםטובים,יהודיםעטיםצדמנו-ןסאניטארית
ל\ותך,מחרייבהשלטוןאישדווקאכיורכים,קשיםבדבריםאותםומשדלים
רציניים·הזמניםכיועבירה,פשעכלעלהיוםלסדרלעבורעין,להעליםלהרפות,

-למשפט'?יעמודאחדיהודיעודאםבצע.ומההם.
רוזניםשלמתיורכםפחותלאהואמסרכןפשוטיםאנשיםשלזהתיווך

מפסקי-דיןאומות,שלמהחלטותהתעלםשהרוזןכמוכיהבינלאומית.נזירה
מתקנתהציבור,מטובתמתעלמיםאלהטוביםיהודיםגםכךקיימות,ומעובדות
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חברהחיישלאפשרותואיןסדר,אידשבלעדיהםוהכללים,החוקיםמןהדנים,

מתוקנים.

# 

בבי-אדםביןבריבלהתערבלאדםלרשאסרוכמרבן.ארמדת,זאתאיד

ומדנים,ריבלהשקיטאדםכלשלחרבתרזוהיאדרבה,שלדם.להשכיןעל-מבת

דחיקתרביןהשלוםהשכבתביןהבדלישאבלהנסערים.הדרחרתאתזלהדגיע

האזרחצדיו-שלטוןשלרסמכרתומפקח,שוטר,כשישוהדין.הדייןשלדגליו

הרחמים,בשםעברייןעלומגןהחרקבעביבישמתערבמיכיעליהם.לסמוך

אחדיםעםמשא-רמתןלוכשישדייןעצמואתערשהשחראסופרכביכול,

בכן.צררןלונשישבאכזדירת,אזברתגזהרא

תמידימתווןלהיותלאאבלחרא,זברתועללהגנההאזרחאתלחנךעלינו

הדואגיםטמפרמנט,בעליאזרחיםישראםוהעבריין.החרקביןהתנגשותשישבשעה

עירם.ברחובותושרביםרביםתפקידיםלהםלתתאפשראחדים,שללשלומםהרבה

שלאהעיד,בכיכריהמדשאותעלולהשגיחלהתנדבלהםמציעהייתיאני

לבהמשמחלבר,שישהרענןהידקמעטאתישחיתוולאפרחחיםעליהםידובר

הדניםהאילנותאתחבלניםישבורשלאכךעללהשגיחלהםמציעהייתיועין.

בפשרתלהםשישאלהכינא,ישגיחוצל.מעטהנותניםהדחרברת,בצידי

רשמותשמותיהםאתיחרתולאבכיסם,חדיםואולריםבחונםדומאנטיות

רזנברתוקליפותשניידותלכך.נאידאגואוהאלה.האילנותבגזעידידותיהם

אםכיהמדרכה,עללרחוב,נזרקיםיהיולאמארסיםשייריםמינירכלסיגריות

לעקורת-ביתרגםושבים,לעובדיםכךעלנאיעידולכך.המיועדלסל-האשפה

הרבים.לדשותביתןטובכלאתהמוציאותמסריימרת,

השוטרבידלאמתורךשיהיהכזה,אזרחיםגדודנאיתארגןאדונה,

פרקליטיםהםבאיהירהאנונימי.הגדולוהציבורהיחידביןאםכיוהעבריין,

רבכברדר.בבריאותוהטוב,בטעמופוגעשהיחידצינון,לאותו

מסוגבדנ~דרטיםמדינתנו.בתרךלנדנהיהיהכזהתפקידכיאני'נטרח

רצוייםיהירהאסתיטי,והטעםהבריאותהנקירן,בשםמתורכיםיהיראשדזה,

הימים.כללנר
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	155317
	155338
	155355
	155415
	155434
	155452
	155511
	155530
	155546
	155608
	155626
	155647
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	155722
	155741
	155758
	155814
	155839
	155857
	155918
	155936
	155952
	160010
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	160046
	160107
	160124
	160142
	160159
	160219
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	160257
	160314
	160337
	160353
	160415
	160434
	160453
	160511
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	104318
	104340
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	104418
	104433
	104453
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	104630
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	104738
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	105342
	105400
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	134736
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	134810
	134831
	134849
	134914
	134935
	134955
	135011
	135033
	135048
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	135124
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	135220
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	135313
	135335
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	135415
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	135456
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	155035
	155056
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	155440
	155523
	155543
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	155620
	155637
	155657
	155715
	155735
	155752
	155812
	155827
	155843
	155858
	155920
	155938
	155958
	160015
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	160053
	160117
	160132
	160148
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	160242
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	160314
	160336
	160354
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	125056
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	130021
	130040
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	134202
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	144139
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	144752
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	144900
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	145117
	145137
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	145215
	145236
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	145346
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	145426
	145448
	145508
	145526
	145549
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	145630
	145650
	145712
	145731
	145754
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	150001
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	150103
	150128
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