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שהבטי־בלפור,הצהרתלפנישנה

חה

$TS1$שהבטיחה$TS1$

$DN2$שהבטיחה$DN2$בארץהיהודילעםלאומיבית

שהאו"םלפנישנהו-54ישראל,

וס־החלוקה,תוכניתאתאישר

לל

$TS1$וסלל$TS1$

$DN2$וסלל$DN2$המדינהלהקמתהדרךאת

היהודית.

החלוהעגול,התאריךלרגל

המ־הידכתבאתלהציגהשבוע

קורי

$TS1$המקורי$TS1$

$DN2$המקורי$DN2$חו־שלהאוטופיהרונזןשל

וה

$TS1$חווה$TS1$

$DN2$חווה$DN2$,במו־"אלטנוילנד",המדינה

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$בהודעהבירושלים.הרצל

ההסתד־שלהרצלמרכזשהפיץ

רות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$כינכתבהעולמית,הציונית

הטק־אחרי,שנה120היום,"גם
סט

$TS1$הטקסט$TS1$
$DN2$הטקסט$DN2$הודותרלוונטילהיותמצליח

אזכברלחזותהרצלשלליכולת

המדינה".אתיעסיקמה

פערמעלהבספרשעיוןאלא

שלהשאיפהאוהחזוןביןגדול

למעשה,בשטח.למציאותהרצל,
נכשלהמדינהחוזהכימעידהוא

המהותיותמבעיותיהכמהבניבוי

היהודים.מדינתשלביותר

ישנה־נ"ארץ"אלטנזילנד"

׳־׳•

tl;־
$TS1$;tl$TS1$

$DN2$;tl$DN2$/־V1*-־•1ייי
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הוצלמוזיאוןצילום:

3^

הערה




הגרמ־מהמקורבתרגוםחדשה"

ני(,

$TS1$,)הגרמני$TS1$

$DN2$,)הגרמני$DN2$שבגרמ־בלייפציגאורראה

ניה

$TS1$שבגרמניה$TS1$

$DN2$שבגרמניה$DN2$בא־הרצלשלביקורואחרי

רץ

$TS1$בארץ$TS1$

$DN2$בארץ$DN2$.מסעבומתארהרצלהקודש

1923בשנתהיהודיםבמדינת

חו־אינובועיוןאךשנה.99לפני

שף

$TS1$חושף$TS1$

$DN2$חושף$DN2$היהודי־ערבילסכסוךרמזכל

מגיבוריאחדלמעשה,בישראל.

מד־ביי,ראשידבשםערביהרומן,

בר

$TS1$מדבר$TS1$

$DN2$מדבר$DN2$היהודיתהעלייהשלבשבחה

תרומ־אתלחיובומצייןלארץ,

תה

$TS1$תרומתה$TS1$

$DN2$תרומתה$DN2$ההכנ־הערבים.להתפתחות"

סות

$TS1$ההכנסות"$TS1$

$DN2$ההכנסות"$DN2$ייצואניכר.באופןגדלושלנו

הע־עשרה.פיגדלשלנוהתפוזים

לייה
$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$שלערכםאתהעלתהשלכם

אומר.הואהדברים",כל

מתחמקאינושהרצלאף
עבו־התשובותקשות,משאלות

רן

$TS1$עבורן$TS1$

$DN2$עבורן$DN2$המ־עםאחדבקנהעולותאינן

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$למשל,כךבאזור.שתתעצב
דיאלוגהמנהליםבארץמבקרים

שלחייהם"האםשואלים:בייעם

פלשתי־שלהקודמיםהתושבים

נה

$TS1$פלשתינה$TS1$

$DN2$פלשתינה$DN2$היהודיםעלייתבשלנהרסולא

להגר?נאלצולאהאםלארץ?

הםשהיהודיםחושביםלאאתם

לארצכם?"שפלשוזרים
פליטים,עלמספראינוביי

במ־וגזענות.אפליהצבאי,משטר

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$,אלוהים,משיב:הואזאת"
בראש!לךישמוזריםדבריםאיזה

שלאלמישהומתייחסהייתאתה

נתןרקאלאכלום,ממךלקח

עשוהיהודיםגנב?אלכמולך,

שנכ־מדועיותר,עשיריםאותנו

עס

$TS1$שנכעס$TS1$

$DN2$שנכעס$DN2$?כמואיתנוחייםהםעליהם

אותם?"נאהבשלאמדועאחים,

היה"זהמוסיף:הואזאת,לצד

לאהעולםבכללכולנו...טוב

רחמיםומעוררענימקוםהיה

שלבפלשתינהערבימכפריותר

ה-91".המאהסוף

שמפגיןהיחידהלאומיהרגש
באהיהודיםעםבפגישותיוביי

הקביעהעלבמחאתוביטוילידי
הבא־היהודים,"אנחנו,הנחרצת:

נו

$TS1$הבאנו$TS1$

$DN2$הבאנו$DN2$משיבלכךהתרבות".אתלכאן

התרבותהטוב!אדונילי"סלחביי:

לפחותקודם,עודכאןהיתההזאת

תפוזיםעצינטעאביכברושם.פה

פיצנרקרלצילום:בשקטנסעוהמכוניותבדמיונו,ב-009ו.הרצל,

כךדבריו,אךגדול".מידהבקנה
"בידידותנאמריםהמחבר,מדגיש

פיגו־מאורעות?פרעות?ובנחת".

עים?

$TS1$?פיגועים$TS1$

$DN2$?פיגועים$DN2$זכר.כלאיןאלהלכל

ולאוםדתמגבלותבלי

לס־ביחסרקטעהלאהרצל

כסוך

$TS1$לסכסוך$TS1$

$DN2$לסכסוך$DN2$.חזו־למעשה,היהודי־ערבי

נו

$TS1$חזונו$TS1$

$DN2$חזונו$DN2$ההיבטים,בכלכמעטמתנפץ

לאואני"חבריכגדולים:קטנים

אנח־האדם.בניביןמבדילים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לאיזההאדםאתשואליםלא

הואשייך.הואדתלאיזואוגזע

מב־הכלזהאדם,בןלהיותצריך

חינתנו",

$TS1$,"מבחינתנו$TS1$

$DN2$,"מבחינתנו$DN2$לי־דודהיהודימתגאה

טבק,

$TS1$,ליטבק$TS1$

$DN2$,ליטבק$DN2$כאן,הספר.מגיבוריאחד"
אדםכלשלכם,החדשהבחברה

עולמוהשקפתלפילחיותיכול
מתפעלבדרכו",מאושרולהיות
פרידריך,הסיפור,שלאחרגיבור
קסמהכאן"פעלהארץ.אתהתר
שלמגבלותהיעדרהחירותשל

היווהכשלעצמוזהדברולאום.דת

בספר.מוסברמשיכה",כוח

שלהיומיוםחייתיאורגם

המ־בלשוןבחסר,לוקההתושבים

עטה:

$TS1$:המעטה$TS1$

$DN2$:המעטה$DN2$שי־אחרישנהש-021בעוד

צא

$TS1$שיצא$TS1$

$DN2$שיצא$DN2$יש־תושבי"אלטנוילנד"לאור

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$עדמבוקרבפקקיםתקועים

פשוט.פתרוןהיהלהרצלערב,

ובטוחמצויןכליחשמלי,"רכבל

בספר,כותבהואהמונים",להסעת
מעלשחלףרכבת"קרוןומתאר
התח־הפתרוןהדקלים".צמרות

בתתי

$TS1$התחבתתי$TS1$

$DN2$התחבתתי$DN2$כמ־להרצלנראההמיושן

תאים

$TS1$כמתאים$TS1$

$DN2$כמתאים$DN2$בישראל,למציאותביותר
בחיפה.לאחרונהאומץואכן

הרצל,שלחזונולפיועוד,זאת
הארץאתלצאתנפשושחשקהמי
התעופה:לנמללמהרצריךלא

ברכבותשימושלעשותיכולהוא

עםהארץאתהמחברותנוסעים

לירו־לנסוע"אפשרכולו.העולם

שלים

$TS1$לירושלים$TS1$

$DN2$לירושלים$DN2$אופטרבורגמסאןישירות

מא־מווינה,אומברליןמאודסה,

מסטרדם,

$TS1$,מאמסטרדם$TS1$

$DN2$,מאמסטרדם$DN2$,לי־אומדרידפאריס

סבון",

$TS1$,"ליסבון$TS1$

$DN2$,"ליסבון$DN2$שלהקווים"כלכותב.הוא

מת־האירופיותהאקספרסרכבות

חברים

$TS1$מתחברים$TS1$

$DN2$מתחברים$DN2$וקווילירושלים,לקווים

מתחב־הפלשתיניותהרכבות

רים

$TS1$מתחברים$TS1$

$DN2$מתחברים$DN2$צפוןושלמצריםשללאלה

אפריקה".

כיייאמרהרצלשללזכותו

חש־לרכבותהמעבראתנכוןחזה

מליות,
$TS1$,חשמליות$TS1$

$DN2$,חשמליות$DN2$120כעת,רקמתבצעאשר

"האור־הספר.כתיבתאחרישנה

חים

$TS1$האורחים"$TS1$

$DN2$האורחים"$DN2$ארו־איןשלקטרהבחינו

בת

$TS1$ארובת$TS1$

$DN2$ארובת$DN2$שהתנו־להם,והתבררעשן

עה

$TS1$שהתנועה$TS1$

$DN2$שהתנועה$DN2$הבר־מסילותובמרביתכאן

זל

$TS1$הברזל$TS1$

$DN2$הברזל$DN2$בחשמל",מונעתבפלשתינה
מח־הואכאןגםאךכותב.הוא

טיא,

$TS1$,מחטיא$TS1$

$DN2$,מחטיא$DN2$שבנ־הנוחותאתכשמתאר

סיעה

$TS1$שבנסיעה$TS1$

$DN2$שבנסיעה$DN2$:ברכבות"הנוסעיםברכבת

צפי־בגללמתעניםלאהפועלות

פות,

$TS1$,צפיפות$TS1$

$DN2$,צפיפות$DN2$בעבר".כמו

הזוהרתטבריה

העגומותמהתחזיותאחת

טב־בעירעוסקתהרצלשלביותר

ריה,

$TS1$,טבריה$TS1$

$DN2$,טבריה$DN2$היהלוםמכנההואשאותה"

לנחשמבלישבכתר"החדש

שנה120תהיההיאמוזנחתכמה

"רחו־מתארהרצלמכן.לאחר

בות

$TS1$רחובות"$TS1$

$DN2$רחובות"$DN2$,פאר,בנייניעםכיכרותיפים
מסגדיםחיים,ששקקקטן,נמל

רונזיצלבעםכנסיותמפוארים,

מהודרת,מאבןכנסתובתייווניאו

וגנים".מלונותוילות,

וכו־הרצלמתפייטבהמשך

תב:

$TS1$:וכותב$TS1$

$DN2$:וכותב$DN2$הזוהרימיאתהזכיר"המראה

הרצלשלבישראלהחיים
צבאאיןמאוד:נוחים

לערביםיהודיםובין
הרמוניהשוררת

ברי־התיירותעונתשיאשל

ביירה

$TS1$בריביירה$TS1$

$DN2$בריביירה$DN2$אתניצה".שלאוקאןשל

הואהעיראתהפוקדיםהתיירים

מה־קוסמופוליטי,כ"קהלמתאר

סוג

$TS1$מהסוג$TS1$

$DN2$מהסוג$DN2$אופנ־נופשבאתרישפוגשים

תיים".

$TS1$."אופנתיים$TS1$

$DN2$."אופנתיים$DN2$נה־כ"עירתיארחיפהאת

דרת",

$TS1$,"נהדרת$TS1$

$DN2$,"נהדרת$DN2$ונ־דרכים"צומתשמהווה

קודת

$TS1$ונקודת$TS1$

$DN2$ונקודת$DN2$העמים:כלבנישלמפגש

וער־הודיםסינים,שלערבוביה

בים

$TS1$וערבים$TS1$

$DN2$וערבים$DN2$זורמת".בתנועה

ל"ריביירהאותהמקבילהרצל

מוד־בנייניהכימצייןהקסומה"

רניים

$TS1$מודרניים$TS1$

$DN2$מודרניים$DN2$,התנו־אתומשבחונקיים

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$,היתהאם"גםאשרברחובות

אפי־רועשת".פחותהיתהסואנת,

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$בחזונוהישראליות,המכוניות

אתיחסי".בשקט"נסעוהרצל,של

תלההואהזההטובלכלהסיבות

והרציניתהמאופקתב"התנהגותם

המזרח".בנישל

בחזונוהרצלמציבבירושלים

ומ־גדול"בנייןהמקדש.ביתאת

פואר

$TS1$ומפואר$TS1$

$DN2$ומפואר$DN2$עלנשעןשגגווזהב,בלבן
כותרותשבראשםשישעמודי

המקומותשאלתאתכדבריו.זהב",

"כש־בקלות:פותרהואהקדושים

מדובר

$TS1$כשמדובר"$TS1$

$DN2$כשמדובר"$DN2$לבע־קדושים,במקומות
לות

$TS1$לבעלות$TS1$
$DN2$לבעלות$DN2$והרגשחשיבות,איןהפיסית

טו־בצורהסיפוקועליבואהדתי

בה

$TS1$טובה$TS1$

$DN2$טובה$DN2$הפו־מקומותאםדווקאיותר

לחן
$TS1$הפולחן$TS1$

$DN2$הפולחן$DN2$הבלעדיתבבעלותהיהיולא
מסביר.הואכלשהי",מדינהשל

שלבחזונוהבריאותמערכת

למס־חולהאףדוחקתאינההרצל

דרון.

$TS1$.למסדרון$TS1$

$DN2$.למסדרון$DN2$למר־מחובריםהחולים"בתי

כזייה

$TS1$למרכזייה$TS1$

$DN2$למרכזייה$DN2$.תיאוםידיעלכך,טלפונית

זמנימחסורלמנועאפשרמוקדם,

החוליםביתאםאשפוז.במקומות

שמ־רכבכליבחצרעומדיםמלא,

סיעים

$TS1$שמסיעים$TS1$

$DN2$שמסיעים$DN2$חו־לביתמידהחולהאת

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$."אחר

הר־שלבישראלהחייםבכלל,

צל

$TS1$הרצל$TS1$

$DN2$הרצל$DN2$הלימו־צבא,איןמאוד:נוחים

דים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$האוניברסיטה(,)כוללבחינם

הר־שוררתלערביםהיהודיםבין

מוניה

$TS1$הרמוניה$TS1$

$DN2$הרמוניה$DN2$יהודיםלשנאתזכרכלואין

בחזונו,בעולם.ולאבארץלא
סו־לאלרעה,שמופלהמיאפילו

בל

$TS1$סובל$TS1$

$DN2$סובל$DN2$.פאטמה,ביי,שלאשתומכך

מהבית.לצאתיכולהלאלדוגמה,

הס־ביתהמפתחיוצאתלא"היא

גור

$TS1$הסגור$TS1$

$DN2$הסגור$DN2$,צורהכנראהזוגםוהשליו

שב־תחשובאלאבלאושר.של

גלל

$TS1$שבגלל$TS1$

$DN2$שבגלל$DN2$מס־מאושרת",לאהיאזה

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$מבינה"אניהיהודיה.שרה

שבעלימהזהאםהיטב...אותה
מוכנההייתיאניגםרוצה,היה

מוסיפה.היאפאטמה",כמולחיות

שלהטכנולוגיתהתחזיתגם

כמדויקתמצטיירתלאהרצל
להת־כדיהשנים.ממרחקבמיוחד

קרר

$TS1$להתקרר$TS1$

$DN2$להתקרר$DN2$מש־הארץתושביהקיץבימי

תמשים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$החדר"באמצעקרהב"גוש

מע־שאותומקרח"פרחיםב"זראו

מידים

$TS1$מעמידים$TS1$

$DN2$מעמידים$DN2$בחדשותהאוכל.שולחןעל

טלפון""עיתוןדרךמתעדכנים
איןחיינועלשהשתלטולמסכים
רמז.כל

מוזכרתאינהאביבתלהעיר

בתקו־קמהלאכיב"אלטנוילנד",
פה

$TS1$בתקופה$TS1$
$DN2$בתקופה$DN2$היתהלספראבלנכתב.שבה

להתפתחותה.משמעותיתתרומה

הספראתשתרגםסוקולוב,נחום

כדיאביב","תללוקראלעברית,

הבי־שמאחוריהרעיוןאתלבטא

טוי

$TS1$הביטוי$TS1$

$DN2$הביטוי$DN2$התרגוםישנה"חדשה"ארץ

לדבריו,תל,הכותרת.שלהמילולי
אביב,עתיקות.עםישן,מקוםהוא

התחדשות.מסמלמנגד,

האיקו־במשפטשנפתחהספר,
ני

$TS1$האיקוני$TS1$
$DN2$האיקוני$DN2$מס־אגדה",זואיןתרצו"אם

תיים

$TS1$מסתיים$TS1$

$DN2$מסתיים$DN2$לא"אםשהתגשמה:בנבואה

לכםסיפרתיאשרכלהריתרצו,

להיות".יוסיףואגדההוא,אגדה

הערה



