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 לידיעה ביותר חשוב ממד מוסיפים הם
 דומה יום־יום" "חיי של החוקר ההיסטורית.
 כשהוא כלשהו במקום המבקר לנוסע־עובר

 התרשמות ורושם ועפרון קטן בפנקס מצויד
 בשווקים. המזון מחירי :בההלט פרוזאית

 ובר. כלי־הבית התחבורה, כלי הלבוש, סוגי
 יפה מתברר המהקר נושא אביצור של בספרו
 מעון, כלומר חיים, ארחות :־הפרקים מראשי

 משא־ומתן. ;וייצור עבודה ;ולבוש מזון
 וחח■ הובלה ואמצעי ; אמצעי־חליפים כלומר
בורה.

 מרובה ובחריצות בשקידה צורך יש ודאי
 מחומר־ הדרושות הידיעות את ללקט כדי

 שזו גם ודאי והמקיף. הראשוני העדויות
 עשויות תוצאותיה ואין מאד אסורה מלאבד.
 חסרה, ההיסטורית הידיעה בלעדיה אד לרתק,
 החוקר הריאליות. מסד את דבר, של בסוסו

 אובייקטיבי אולי הוא יום־יום" "היי של
 סוקר הוא ;אחר היסטורי חוקה מכל יותר

 )ה״אינ־ המצאי את ומתאר ובודק ומונה
 דעה, לחוות חייב הוא ואין הקיים ווגטר"(
 ספק בלי ותוצאות. סיבות לחפש או להעריך
 לאמת או להפריך מחקרו תוצאות עשויות

 ומיטא־ מופשטות היסטוריות הכללות הרבה
 לתקופה בנוגע המקובלות פיזיות־כמעט

בניה. של ארחות־חייהם ועל נתונה
 שבאחרונה תקופה הי״ט, במאה עוסק אביצור
 היסטוריים במחקרים לה להידרש מרבים
 כי להדגיש יש אך בלבד. בהם ולא—שונים

 מטעמי הי״ט המאה אל פונה אינו אכיצור
 גישה של מטעמים או מכאן נוסטלגיה

 האחד- תפקידו מכאן. היסטורית־פוליטית
 ובמירב בשלמות כהלכה, המתמלא—והיחיד
ועוב שיטתית אינפורמציה למסור—הדיוק
 בספרו למצוא עשוי הקורא כי ברור דתית.

 אך ומפתיעים, פיקנטיים שונים, "צימוקים"
 עזר שהוא הספר, של החשוב ערכו בזה לא

 בארצנו הי״ט המאה של היסטוריה אין ששוב
 הכלכליות התמורות עליו. לוותר יכולה

 במאה ארץ־ישראל את שפקדו וההמריות
תוצאו ואשד בעקיבות, אבל אט־אט הי״ט,
 בין ההשוואה מן רק כבירור נגלות תיהן

 כאן, מקבלות לאחריתה, המאה של ראשיתה
 שינויים :הריאלי־הפרוזאי הממד אח כאמור,

 ונקל־ החוץ מן הבאים החמרי בנוף קטנים
 יכשירוד. וכמו ארץ־ישראל של בהוויתה טים

 לבוא המתרגשת הממשית המהפכה לקראת
־מכן. שלאחר במאה עליה

י. ש.

סיני
 בוטנאים ארכיאולוגים, סיירים, יכלו מאז

 קצתם ישראלים, רובם—מקצועיים וצלמים
 הישימון במרחבי ציפרניהם לנעוץ—זרים

 חצי־ החל 1956/7ב־ סיני של ובנאות־המדבר
 של בתודעתו ולתפוס לשוב מלב הנשכח האי

 מאז אולי ידע לא שכמוהו מקום האדם
כרא הביזנטינית. לנצרות הראשונות המאות

 מחקרים אפוא החלו 60ה־ שנות שית
 גרמניה באנגליה, להופיע בסיני שעניינם

 הוסיפה כמובן, ,1967 ומאז ארצות, ושאר
 קבע של אופי ולבשה ממדים התופעה

כמעט.
 כה, עד סיני הופיע ישראליים באלבומים

 מערכות של תיאורו במסגרת רק בעצם,
 או צבאיים צלמים בידי שצולמו כפי צה״ל,

 ראשון אלבום אפוא הוא "סיגי" גרורי־צבא.
 מתוך ומוגש עברי לקהל המיועד בסוגו
 ולאחר ואוהבת. נינוחה ביד "אזרחית", ראייה

 להשוותו, אפשר כי נראה וזהיר מתון דיסדוף
 יצירה לאיזו יתירה, להגזמה להיתפס בלי

 )מצומצם התמליל שבה מוזיקלית־ווקאלית
 ה״מוזיקה" אלון, עזריה מאת והסכוגי(

 אמני־העיצוב )מבחירי אורון אשר מאת
 ברמה אמני־צילום—וה״מבצעים" בישראל(,

 צילומיו בכל-זאת יצוינו, )במיוחד גבוהה
 בשחור־לבן(. הן בצבע הן שוב, עמיקם של

 ר? סה־ושם, בי, מעורר הסתייגות של מידה
 באמירה פותח כשהוא למשל, ה״תמליל".

 נולד "בסיני :כגון ״לאומית־ליטראטית״

 עזריה ע״י מתואר ; הקדומים מדבר—סיני *
 עזריה אוסטרובסקי, צחי :צילומים ;אלון

 ;שוב עמיקם ערב, עמי בר־עם, מיכה אלון,
 חיפה׳ שקמונה, הוצאת ;אורון אשר :עיצב
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ן ורחא רוד עווגל םת ןאכ ...ידוהיה םעה
. "הלואגל ןושאר רוד דלונ ןאכו ,דובעישל
 רטעל האי ויידעש םירבדה גוסמ הלא ירה
מדזהב ,ץוביק לש לכוא־רדח (!ילוא) םהב
־ אלש םיארנ םה לבא ,המיאתמ תיגיגח תונ
, יושעה םובלא תרגסמב םניינעל־אלו םמוקמב
ת חטובו תיניצר ,תיעוצקמ דיב ,לכה־ךסב
ו תלאשמ יתוא תממוקמ ןכ ומכ .ךכ־לכ
, ןולא הירזע לש "תיטנסרטניא״הו הדוסחה
ה חיתפה־ירבד םויסב ,עבטה־תנגה שיא
ל כל תורשפאה ראשית דימת״ש קר אל—ולש
 אלא ויפונמ םשרתהלו יאה־יצחל אובל "םדא
ל לגב ,ולש תוינושארה עגפית אל״ש םג
־ גומא ."םדא־ינב לש םיפלוחו םיירקמ םיכרצ
 אל םימי־ךרואלש איה ,תוחפל ,ונא־ונת
ל ארשי לש הלעתה־לובגבו יניסב םולש ןופי
־ יגב םיפלא־תואמ תוחפל יאב ובשיי אל םא
. "םיפלוחהו םיירקמה" םהיכרצ לע ,םדא
ת חא עבט־תרומשכ יגיס תא רמשל שקבמה
ב טומ ,הדשה־תייחלו־םיהולאל־האלפנ ,הלודג
ק פס םהילע םגו .םירצמה ידיב ונריקפיש ול
.םלש בלב ךומסל לכוי םא
ה אלממ הזכ םובלא לש ותעפוה םא עדוי יניא
, יל ירב .ךכ תווקל שי .ישחומ "ךרוצ" הזיא
ו יאור בלב רוציל יושע אוהש ,םוקמ־לכמ
ת א ריכהלו תאצל ימינפ "ךרוצ" ויקיזחמו

א ל ןיידע םא .הנושארה תונמדזהב יאה־יצח
.ןכ תושעל ומידקה

.ח .מ

גוינאיסא־ורפאה העונתה
ה קירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש־ןוכמ
ה תע םסריפ ביבא־לת תטיסרבינוא דילש
ת ויושעה תוירוקמ תויפרגונומ לש הרדס
־ יאה לש השדחה הירוטסיהה תנבהל םורתל
ה עונתה" לע ,ןהמ תחא .הווהב ויתויעבו רוז
ע ודיה ,יחמק דוד ר״ד רביח ,"תינאיסא־ורפאה
,ויחא םע םבתכש ,תילגנאב םימדוק םירפסמ
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י נש" ,"רתס־יכרד") יחמק ןו׳ג יאנותעה
י לבב ןד םע בתכש וא ,("העבגה ירבע
ם ג רוא ואר הלא לכ .("שאה תפוס")
.תירבעב
לע ,היתודלותבש ,תינאיסא־ורפאה העונתל
־ הרצק הירוטסיה ,הז רפס ןד התדיריו התיי
ם לועה" תוצרא וגישהשכ המק איה .סחיב
־ תמחלמ רחאל ןתואמצע תא "ישילשה
י רפ ,רבחמה תעדל ,.דתיהו ,הינשה םלועה
זמה ןיב "הרקה המחלמה״ו היצזינולוק־הדה
ד חאתהל ולכי ולא יתשל תודוה .ברעמהו חר
, תותד ,תופש ןהל רשא תוצרא תחא העונתב
־ ולחל םינוש ,םיסרטניא םג םיתעלו ,םיעזג
, המיאתמ תינמז הרוטקנוינוק התיה .םיט
ל ש םיפתושמ םיינמז םיסרטניא םג ילוא
ינולוקה תונידמה ןמ האלמ תואמצע תגשה
. ךכב יד היה אל םימי־ךרואל ךא—תוילא
ה ברה בר היה העונתה ירבח ןיב דירפמה
־ תונידמה לש םיסרטניאב ןה ,דחאמה ןמ
. היגיהנמ לש םהיתופקשהב ןה תורבחה
 הער הרקה המחלמה התיה ונ־ואל וא ורהנל
ו ליאו ,םלועה ןמ הריבעהל לדתשהל ךירצש
ה לעמה םרוג .דתיה הרוט וקס וא רצאנ יניעב
־ מית.ד חוכ תא ריבגמו םתובישחו םחוכ תא
ה עונתב ואר םיניסה .םהלש הטיחסהו ןור
ו לכוי ותועצמאבש רישכמ תינאיסא־ורפאה
י לוא ,ב״הראו מ״הרב ןיב הרשפה עונמל
י ברעמה םלועה דגנ המחלמ רחרחל ףא
ם תסטהב .מ״הרב תוברל ,"ןבלה" םלועהו

־ יס ,םולשב תווצה־םויק תא םיניסה וגיצה
ל ש תויומס תורוצ״כ ב״ויכו קשנה־קור
נולוקהו םזילאירפמיאה םע הלועפ־ףותיש
."ןשיהו שדחה םזילאי

וש םירבד אופא הלמיס "תוינאיסא־ורפא״ה
־ ורפאה תויראדילוסה .םינושה היפתושל םינ

ר שאמ המסיס לש רדגב רתוי התיה תינאיסא
ו ללה תונידמה תחא הקקדזהשכו ,תואיצמ
ת ומצעמה לצא רתוי הלבקל הלכי הרזעל
ך כ .תוינאיסא־ורפאה היתורבח לצא רשאמ
ו רהנ .יניס־ודוהה ךוסכיסב ,לשמל ,היה
ך א ,תימלוע תימואלניב תוינידמב קסע דוע
־ גועמ ,ידנאג הרידניא וא ירטסאש ,וישרוי
־ תולאש ןתואבו םינפ־תויעבב רתוי ויה םיניי
ודוה לש הנוחטבל םירשימב ועגנש ץוח
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