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חזיונות 

מצעד הישן־החדש

תֹור ֶהָחָדׁש. א ּבְ ן ָקֵרב, ֲאָבל הּוא ּבָ ׁשָ ם ָרִאיִתי ֶאת ַהּיָ ְבָעה, ׁשָ י ַעל ּגִ ָעַמְדּתִ
יחֹוחֹות  ִמּנִ ְוִהְסִריַח  ָרָאה,  מֹוָתם עֹוד ַאף ֶאָחד ֹלא  ּכְ ים,  ֲחָדׁשִ ִים  ַקּבַ ָזַחל ְלָכאן ַעל 

מֹוָתם ַאף ֶאָחד עֹוד ֹלא ֵהִריַח.  בֹון, ּכְ ל ִרּקָ ים ׁשֶ ֲחָדׁשִ
ּתֹוְפפּו ַעל  ל ַהּגֹוִרילֹות, ׁשֶ ַהְמָצאֹות ְוִצְוחֹות ָהֹאֶנס ׁשֶ ה־ּבַ ֲחָדׁשָ ָלה ָלּה ּכַ ְלּגְ ָהֶאֶבן ִהְתּגַ

ַהְלָחנֹות. ֲחָדׁשֹות־ּבַ יׁשּו ַעְצָמן ּכַ ֲחזֹוֵתיֶהן, ִהּגִ
יָרה. עֹוד ֶהָחָדׁש ָנע ְלֵעֶבר ִעיר ַהּבִ תּוִחים, ֵריִקים ָהיּו, ּבְ ּכֹל ִנְראּו ְקָבִרים ּפְ ּבַ

ְרכּו  ל ֶזה ָחָדׁש, ּבָ א ֶהָחָדׁש, ּכָ ה ּבָ ָהָלה ְוָצְוחּו: ִהּנֵ ֵהִפיחּו ּבֶ ה, ׁשֶ ָסִביב־ָסִביב ָעְמדּו ֵאּלֶ
ִמי  ֲאָבל  ִצְוחֹוֵתיֶהם,  ֶאת  ַרק  ַמע  ׁשָ ַמע,  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוִמי  מֹונּו!  ּכָ ים  ֲחָדׁשִ ֱהיּו  ֶהָחָדׁש,  ֶאת 

ֵאיָנם צֹוְוִחים.  ה ׁשֶ ָרָאה, ָרָאה ֶאת ֵאּלֶ ׁשֶ
ּלֹו הֹוִליְך ִעּמֹו ֶאת ֶהָחָדׁש  חֹון ׁשֶ ּצָ ַהּנִ ִמְצַעד  ּבְ ׂש ֶלָחָדׁש, ֲאָבל  ן, ְמֻחּפָ ׁשָ ַהּיָ ְך ָצַעד  ּכָ

ן. ׁשָ ּיָ הּוַצג ּכַ ׁשֶ
ְפִריָחָתן. ָלעֹות ּבִ פּו ֶאת ַהּצְ ר ָחׂשְ בּול, ּוִבְסָחבֹות, ֲאׁשֶ ֶהָחָדׁש ָהַלְך ּכָ

ַחר.  ַ מֹו ֹאֶדם ַהּשׁ ְרָאה ּכְ ּנִ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ֵרָפה ּבַ ְיָלה, ֲאָבל ָהָיה ֹאֶדם ׂשְ ּלַ ְצָעד ָנע לֹו ּבַ ְוַהּמִ
מֹונּו!  ים ּכָ ְרכּו ֶאת ֶהָחָדׁש, ֱהיּו־ָנא ֲחָדׁשִ ּבָ ל ֶזה ָחָדׁש,  א ֶהָחָדׁש, ּכָ ה ּבָ ָוָחה: ִהּנֵ ְוַהּצְ

ִרּיֹות. ֵאת, ִאְלָמֵלא ֶהְחִריׁש אֹוָתּה ַרַעם ַהּיְ ֶתר ׂשְ ּיֶ ַמַעת ּבְ ָהְיָתה ִנׁשְ

הלידה של בבל הגדולה

רֹוְפִאים  ּבְ ָעְצָמה  יָפה  ְוִהּקִ ְלַחְדֵרי־ֲחָדֶריָה  ה  ְרׁשָ ּפָ יָעה,  ִהּגִ ה  ׁשָ ַהּקָ ָעָתּה  ׁשְ ֵעת 
ְוִאְצַטְגִניִנים. 

ַפְרצּוִפים  ים ְוָיְצאּו ּבְ ַפְרצּוִפים ְרִציִנּיִ ָבִרים ֲחמּוֵרי־ֵסֶבר ּבְ ִית ִנְכְנסּו ּגְ ַלַחׁש ֵהֵחל. ַלּבַ
ָסלֹוֵני ַהּיִֹפי.  ל ּבְ ָבן ֻהְכּפַ ֶהְחִוירּו. ּוְמִחיר ָהִאּפּור ַהּלָ ֻמְדָאִגים, ׁשֶ
ֵקָבה ֵריָקה.  ף ָהָעם ְוָעַמד ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב ּבְ ְרחֹוב ִהְתַאּסֵ ּבָ

ג, ְוַאֲחָריו  ת ַהּגַ ֲעִלּיַ מֹו ְפלֹוץ ָרב ָעְצָמה ּבַ ה ִצְלֵצל ּכְ ְתִחּלָ ֹמַע ּבִ ר ָהָיה ִלׁשְ ֶאְפׁשָ ַמה ׁשֶ
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ם  ז ּדָ ְך ִנּתַ ד ַאַחר ּכָ ָרחֹון. ִמּיָ ר ַהּסִ ּבֵ לֹום!", ּוְבִעְקבֹוֶתיָה ִהְתּגַ ת ָעְצָמה: "ׁשָ ְצָעָקה ַרּבַ
ִמן  נֹוָרא  ֶאַחד  ּפֹוֵסק,  י  ְלּתִ ּבִ ֶזֶרם  ּבְ ים  ְרָעׁשִ עֹוד  יעּו  ִהּגִ ו  ְוַעְכׁשָ ּוֵמיִמי.  ק  ּדַ ִקּלּוַח  ּבְ

ָהָאֵחר.
 ! ק ֶד מֹו ֶצ ַמע ּכְ ֲעָלה ְוֶזה ִנׁשְ ּתַ ! ִהׁשְ ת ּו ר מֹו ֵח דֹוָלה ֵהִקיָאה, ְוֶזה ִצְלֵצל ּכְ ֶבל ַהּגְ ּבָ
ֶרץ  ׁשֶ הּוָבא  ֶסת  ְרּפֶ ַלּמִ ם  ְמַדּמֵ ּוְבָסִדין   ! ג ּו ׂש ְג ׂשִ מֹו  ּכְ ִצְלֵצל  ְוֶזה  ִהְפִליָצה  שּוב 
ְלָחָמה. ָהיּו ָלּה ֶאֶלף ָאבֹות.  ֲעמֹוִנים, ְוָהְיָתה זֹו ַהּמִ ְפֵני ָהָעם, ְלקֹול ּפַ ַצְוָחִני, ְוהּוַצג ּבִ

הפולמוס )1938 לספירת הנוצרים(

ָהיּו  ם  ְעּתָ ַאְרּבַ ְתקּו.  ׁשָ ַנִים  ּוׁשְ ָצֲעקּו  ַנִים  ׁשְ ָבעֹות.  ּגְ ע  ַאְרּבַ ַעל  ִבים  ִנּצָ ָרִאיִתי אֹוָתם 
ע  ל ַאְרּבַ ִמיִתים, ַעל ּכָ ל ַהּצְ ֶהם. ּכָ ּלָ חֹורֹות ׁשֶ ּוַבּסְ ים  ַבֲעֵלי ַהַחּיִ ּבְ ִמיִתים,  ְצּ ּבַ ִפים  ֻמּקָ

ים.  ִרים ּוְכחּוׁשִ ָבעֹות, ָהיּו ִחּוְ ַהּגְ
י  ִצּדֵ ּבְ יִנים  ַסּכִ ָהיּו  ַנִים  ְוִלׁשְ ַדִים,  ּיָ ּבַ יִנים  ַסּכִ ָהיּו  ַנִים  ִלׁשְ ִנְזָעִמים.  ָהיּו  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ

ַפִים. ּגָ ַהּמַ
ְתקּו  ַנִים ׁשָ ַנִים, "ַאֶחֶרת ִיְהֶיה ָאסֹון!" ּוׁשְ נּו!" ָצֲעקּו ׁשְ ם ֵמִאּתָ ַנְבּתֶ ּגְ "ַהְחִזירּו ֶאת ַמה ׁשֶ

ֶמֶזג ָהֲאִויר.  ים ּבְ יטּו ֲאִדיׁשִ ְוִהּבִ
ָהֲאֵחִרים  ֵני  ׁשְ ֵהֵחּלּו  ָאז  ים".  ֲחמּוׁשִ ֲאַנְחנּו  "ֲאָבל  ַנִים,  ׁשְ ָצֲעקּו  ְרֵעִבים",  "ֲאַנְחנּו 

ר.  ְלַדּבֵ
ַהְדַרת  יַע ֶאְתֶכם", ָאְמרּו ּבְ ּבִ ם ָהָיה מּוָעט, ֹלא ָהָיה לֹו ֵעֶרְך, ְוֹלא ִהׁשְ ַקְחנּו ִמּכֶ ּלָ "ַמה ׁשֶ

ֵני ָהֲאֵחִרים. ְחִזירּו ֶאת ֶזה, ִאם ֵאין ַלֶזּה ֵעֶרְך", ָצֲעקּו ׁשְ בֹוד. "ָאז ּתַ ּכָ
הּו"/ —  ֶ לּו ַמּשׁ יחּו אֹוָתם ּוְתַקּבְ ִדים. "ַהּנִ ְכּבָ יִנים", ָאְמרּו ַהּנִ ּכִ "ֹלא ַמְתִאיִמים ָלנּו ַהּסַ
יִנים, ֲאִפּלּו ַהְבָטָחה ַאַחת  ּלֹא ָהיּו ָלנּו ַסּכִ ׁשֶ "ַהְבָטחֹות ֵריקֹות", ָצֲעקּו ָהְרֵעִבים. "ּכְ

ם!" ֹלא ִהְבַטְחּתֶ
ֵאיְנֶכם  ׁשֶ ּום  "ִמּשׁ ִדים.  ְכּבָ ַהּנִ ֲאלּו  ׁשָ ּיֹות?"  ּמּוׁשִ ׁשִ ְסחֹורֹות  ִרים  ְמַיּצְ ֵאיְנֶכם  "ַמּדּוַע 

יִנים".  ְרנּו ַסּכִ ַכַעס, "ָלֵכן ִיּצַ ְמִניִחים ָלנּו ִלְמּכֹר אותן", ָענּו ָהְרֵעִבים ּבְ
ָהיּו  ׁשֶ ְצִמיֵתיֶהם,  ַעל  ָהֵעת  ל  ּכָ יעּו  ִהְצּבִ ָלֵכן  ְרֵעִבים,  ָהיּו  ֹלא  ַעְצָמם  ֵהם  ְואּוָלם, 

נּו ְרֵעִבים." ּלָ ִמיִתים ׁשֶ ם ַהּצְ ִדים ָאְמרּו ֶזה ַלֶזּה: "ּגַ ְכּבָ ְרֵעִבים. ְוַהּנִ
ם יֹוֵתר  י ָהיּו ׁשָ ֵסְקָנה, ּכִ ּפָ ָעקֹות ּתִ ַהּצְ ֵדי ׁשֶ ַח, ּכְ ֶהם ְלִהְתַמּקֵ ּלָ ָבעֹות ׁשֶ ְוֵהם ָיְרדּו ִמן ַהּגְ

י. ה ֲחִריׁשִ ּבּור ְנִהּיָ ְבעֹוֵתיֶהם ְוַהּדִ ֵני ָהֲאֵחִרים ָיְרדּו ִמּגִ י ְרֵעִבים. ְוַגם ׁשְ ִמּדַ
ם  ַנִים ִהְנֲהנּו ְוָאְמרּו: "ָאֵכן, ּגַ ִמיֵתינּו." ּוׁשְ ים ִמּצְ ַנִים, "ֲאַנְחנּו ַחּיִ יֵנינּו", ָאְמרּו ׁשְ "ּבֵ

ֲאַנְחנּו."
ם  ְצִמיֵתיֶכם ְוַאּתֶ ה ֶאת ְצִמיֵתינּו ּבִ ּסֶ ָבר", ָאְמרּו ַהּלֹוְחָמִנים, "ְנׁשַ ל ׁשּום ּדָ "ִאם ֹלא ְנַקּבֵ

ִדים. ְכּבָ ֲחכּו ַהּנִ ם ּתּוְבסּו" ּגִ ּתּוְבסּו" — "אּוַלי ַאּתֶ
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ְוַיַהְרגּו  ְצִמיֵתינּו  ָעֵלינּו  לּו  ִיְתַנּפְ "ֲאַזי  ַהּלֹוְחָמִנים.  ָאְמרּו  ֲאַנְחנּו",  נּוַבס  אּוַלי  ן,  "ּכֵ
ה  ִרים ֵאּלֶ ָהֲאדֹוִנים ֵאיָנם ִמַדּבְ ׁשֶ י ּכְ יַצד ַלֲהרֹג ֶאְתֶכם, ּכִ אֹוָתנּו ְוָידּונּו ִעם ְצִמיֵתיֶכם, ּכֵ

ה." ה ִעם ֵאּלֶ ִמיִתים ֵאּלֶ ִרים ַהּצְ ה, ְמַדּבְ ִעם ֵאּלֶ
ימֹות ֲאֻרּכֹות  ְלפּו ְרׁשִ ֶבָהָלה. ְוַהּלֹוְחָמִנים ׁשָ תּוִנים ּבְ ֲאלּו ַהּמְ ם ְזקּוִקים?" ׁשָ "ְלַמה ַאּתֶ

יֵסיֶהם. ִמּכִ
ִנים  קֹול: "ֲאַנְחנּו ּדָ ִאיׁש ֶאָחד ּוָפנּו ֶאל ְצִמיֵתיֶהם ְוָאְמרּו ּבְ ָעה ָקמּו ּכְ ל ָהַאְרּבָ ֲאָבל ּכָ

לֹום." ָ ֹמר ַעל ַהּשׁ יַצד נּוַכל ִלׁשְ ֵעת ּכֵ ּכָ
י. ימֹות ֲאָבל ֵהן ָהיּו ֲאֻרּכֹות יֹוֵתר ִמּדַ בּו ּוָבֲחנּו ֶאת ָהְרׁשִ ְ ְוִהְתַיּשׁ

ם רֹוִצים ִלְחיֹות  ַאּתֶ ַעם ְוֵהם ָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשֶ תּוִנים ִמּזַ ֵני ַהּמְ ֲאַזי ֶהֱאִדימּו ּפְ
נּו", ְוָחְזרּו ְלִגְבעֹוֵתיֶהם.  ּלָ ִמיִתים ׁשֶ ם ֵמַהּצְ ּגַ

ְוָכל  ָבעֹות  ּגְ ע  ַאְרּבַ ִבים ַעל  ִנּצָ ָרִאיִתי אֹוָתם  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָבעֹות  ַלּגְ ַהּלֹוְחָמִנים  ם  ּגַ בּו  ְוׁשָ
ם  ה ׁשָ ְוָאְמרּו ִלְצִמיֵתיֶהם: "ֵאּלֶ ַדִים  ּיָ ּבַ יִנים  ַסּכִ ָעה ָאֲחזּו  ל ָהַאְרּבָ ּכָ ָעה ָצֲעקּו.  ָהַאְרּבָ

ְלָחָמה ְלַהְכִריַע." ֶבת ַהּמִ ִביָלם! ֶאת ֶזה ַחּיֶ ׁשְ ַעְבדּו ּבִ ּתַ ִמּמּול רֹוִצים ׁשֶ

דייג האבן

ָהאֹור  עֹוֶלה  ֵמָאז  ְוָדג,  ְתּפֹוֶרֶרת  ַהּמִ ִסיָרתֹו  ּבְ ב  יֹוׁשֵ הּוא  הֹוִפיַע.  ׁשּוב  דֹול  ַהּגָ ג  ּיָ ַהּדַ
ִבים ַעל  ים יֹוׁשְ ְפִרּיִ ָנס ָהַאֲחרֹון. ַהּכַ ּפָ ֶעֶרב ּבַ ֶבה ּבָ הּוא ּכָ ָנס ָהִראׁשֹון ְוַעד ׁשֶ ּפָ ּבֶֹקר ּבַ ּבַ
ִחּיּוְך ִנְבִזי. הּוא רֹוֶצה ָלדּוג ֶהִריְנִגים  ִלים ָעָליו ּבְ ּכְ יִחים ּוִמְסּתַ ין ַהּשִׂ ַחל ּבֵ ֲחלּוֵקי ַהּנַ

ֲאָבל ַמֲעֶלה ַרק ֲאָבִנים. 
ָלִדים  ִכְרֵסֹוֵתיֶהן, ַהּיְ ים אֹוֲחזֹות ּבְ ׁשִ ָבִרים חֹוְבִטים ַעל ַיְרֵכיֶהם, ַהּנָ ַהּכֹל צֹוֲחִקים. ַהּגְ

ֲאִויר ֵמרֹב ְצחֹוק. בֹוהַּ ּבָ ִרים ּגָ ְמַנּתְ
יר אֹוָתן,  ּה ֲאָבִנים, ֵאין הּוא ַמְסּתִ ֶטת ּומֹוֵצא ּבָ ֻרּפֶ ּתֹו ַהּמְ ִרׁשְ ְך ּבְ דֹול מֹוׁשֵ ג ַהּגָ ּיָ ַהּדַ ׁשֶ ּכְ
בֹוהַּ ּוַמְרֶאה  ֶאֶבן, ַמְחִזיק אֹוָתּה ּגָ חּוָמה, ַהֲחָזָקה, ּתֹוֵפס ּבָ ְ ט ֶאת ְזרֹועֹו ַהּשׁ א ּפֹוׁשֵ ֶאּלָ

אֹוָתּה ָלֻאְמָלִלים.

אֵל המלחמה

הֹום ְלָמצֹוק. ין ּתְ ה ּבֵ ּצָ ּבִ ֵקן עֹוֵמד ּבַ ְלָחָמה ַהּזָ ָרִאיִתי ֶאת ֵאל ַהּמִ
יָון  ּכֵ ָעִרים,  ַהּנְ ִלְפֵני  ָכיו  ֲאׁשָ ֶאת  יג  ְוִהּצִ ַקְרּבֹול  ְוֻחְמַצת  ם  ִחּנָ יָרה  ּבִ ֵריַח  יף  ִהּדִ הּוא 
ַאֲהָבתֹו ְלָכל  ּבְ ע  ּבַ ִנׁשְ ל ְזֵאב  קֹול ָצרּוד ׁשֶ ּבְ ׁשּו ֶאת ֲעלּוָמיו.  רֹוֶפסֹוִרים ִחּדְ ּפְ ה  ָמּ ּכַ ֶשׁ

ִעיר. ּצָ ַמה ׁשֶ
ה ָהָרה ְוָרֲעָדה. ָ ם ִאּשׁ ָעְמָדה ׁשָ
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יַצד  ּכֵ ר  דֹול. ְוהּוא ִסּפֵ ּגָ ִאיׁש־ֵסֶדר  ּכְ יג ָעְצמֹו  ְוִהּצִ ר  יְך ְלַדּבֵ ה, ִהְמׁשִ ִלי ּבּוׁשָ ּבְ ְוהּוא, 
ֶאְמָצעּות ִרּקּוָנם.  ָכל ָמקֹום ֶאת ָהֲאָסִמים, ּבְ ר ּבְ ִסּדֵ

ְקרּוֵמי ֶלֶחם,  ּבִ ים  ֲעִנּיִ ים  ֲאָנׁשִ ְך ֶהֱאִכיל הּוא  ּכָ רּוִרים ָלַאְנקֹוִרים,  ּפֵ ִרים  ַפּזְ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ים. ים ֲעִנּיִ ַזל ֵמֲאָנׁשִ אֹוָתם ּגָ

ר ַעל ּבֹוָאם  ּבֵ קֹול ָרם ּדִ ִמיד ָצרּוד. ּבְ י. ֲאָבל ּתָ קֹולֹו ָהָיה ָרם ִלְפָעִמים, ְוִלְפָעִמים ֲחִריׁשִ
ָחִפים. ל עֹוְרִבים ּוׁשְ ֵ יַצד ְלַבּשׁ ים ּכֵ ׁשִ ד ֶאת ַהּנָ י ִלּמֵ דֹוִלים, ּוְבקֹול ֲחִריׁשִ ים ּגְ ל ְזַמּנִ ׁשֶ

ִקיַרת  ַחד ִמּדְ ִאּלּו ּפָ ּכְ ל ָסִביב ׁשּוב ָוׁשּוב  ּכֵ ֵקט ְוהּוא ִהְסּתַ ב ֹלא ׁשָ ּגַ מֹו־ֵכן ָהָיה לֹו  ּכְ
ְגיֹון. ּפִ

ן ְלהֹוִפיַע ַרק ִלְזַמן ָקָצר ְמאֹוד.  ּוֵ י הּוא ִמְתּכַ ָהל ּכִ ּקֹות ִהְבִטיַח ַלּקָ י ָחֵמׁש ּדַ ּוִמּדֵ

מגרמנית ליאורה בינג־היידקר


