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בשמן.?ת?חמש?ת?רשח?ת?ריבל

אתאהבאך?ל,הגד?לםהעאישהיהמנקן

הספרייהכאןמהבית:הליכהבמרחקהזה?לםהע

מער?פהשידע,מהכלאתלמדשבהניתהעיר
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שעלרנרט,?ןמלגםנמצאהליכהבמרחקשלמד.
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?תבזכבעיקרמנקןעשה?רבציבשמאת
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אגב?תב?אנפש,?חפיקשלשאלה?דית,היה

?רליק.?נןהתאלילה",בגלימת?ק,פיה

מצאכןעצמאתשמכבדמאנטישמיכיאף

נגד?תב?אשהבזמןלחליפה?רלעבפה

עמד.תמידמנקן?צאההתבמבחן?דים,היה

בלתיונעיםהכיהגזעהנראהככלהם?דים"היה

מתכ?תרבנעדרים"הםפעם.קבע,"?לנ?כרהמ

?ןניקי?ד,כבלב,?מץ?רבת:המתהאדם?ת

?תיהירבהםישעצמי.?ןביטח?ת,?חנינכפיים,

ללאלמידהטעם,ללא?ת?שני??ה,גאללא

של?תלזכאך?ת,יפלאהמילים?דאי,נה".תב

של?ת?מהקד?תהדעכללשבדרךייאמרמנקן

המושחזבעטוסיקרכאשרלכןקודםעשורהתפרסםמנקן

התביעה.נציגאתוהגחיךשמואתלונתןהקופים","משפטאת

הואכיוהתריעובפלסטינה,רשימותיומפניחששוב"הארץ"

לילה"ובגלימתפיהוק"אגבהיהודיתהבעיהעללכתובנוהג
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באשרשלו.הפוליטיתלקריאהבסתירהעמדו

אבלמדופלםאנטישמיהיההואליהודים
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לות

$TS1$קבלות$TS1$
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$TS1$מעמד$TS1$
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$TS1$לאמריקאים"$TS1$

$DN2$לאמריקאים"$DN2$בבולטימור,"תצעדאמר.לכיעור",תשוקהיש
שלמיםרחובותשהלכתלכףלבךאתתשיםולפתע

דוחה".שאינואחדדברולושראיתבלי

טען,האמריקאים,שלביותרהגדולההבעיה
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ניים,

$TS1$,המוניים$TS1$

$DN2$,המוניים$DN2$להגישאיךלהביןמסוגליםאורוציםאינם

לק־איךלבטהובן,להקשיבאיךחזיר,נקניקיית
רוא
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$DN2$לקרוא$DN2$שמואתלהגותאיךוחומרקלניטשהאת

מנקןהראשונההעולםבמלחמתתרבות.כבני
עלגרמניהמכורתושללניצחונהמלאבפהייחל

היטלראדולףאחר־כךעשורייםארה"ב.מולדתו

הואאומרת,זאתהחיים.אתמעטעליוהקשה

שלהזועםהלאומניבסנטימנטשלםבלבתמך

שהואאיךהסגנון;השםלמעןאבלהפיהרר,

מאגרףשהואאיךצועק,שהואאיךידיים,מניף
ונראהנשמענואמיםדוכןכלמעלפרצופואת

מאוקלהומהחוואיכמוויותרגרמניכמופחות
טעה.דרוויןלמהלקוףלהסבירשמנסה

אינסופיתהפלגהבמהלך,1934בחורףוהנה,

בפהסיגרעםמנקן,התיכון,היםחופילאורך

הספינהמכבשמדלגהראש,עלבאמצעושביל

חוליהמהווההואבכךחיפה.נמלשלהרציףאל

אמ־עטאנשישלבמיוחדארוכהלאבשרשרת

ריקאים

$TS1$אמריקאים$TS1$

$DN2$אמריקאים$DN2$ביןבהםהקודשלארץמסעשערכו
בראוןרוסג׳וןההרפתקןהסאטיריקןהיתר
מלווילהרמןוהסופרב-1581,באזורנוששוטט

הנשיאאפילוב-7581.כאןשחנהדיק"(דמובי

בטיולמתבגרכנערבארצנוביקררוזוולטטדי

גםהמסעות,לבעליראשב-3781.משפחתועם

ב-7681טוויין.מארקהואשבהם,ראשוןלאאם

נוצריםקבוצתשלמאורגןלטיולהתלווההוא

כשהבי־התיכון,היםבחופיאדוקיםאמריקאים

קור

$TS1$כשהביקור$TS1$

$DN2$כשהביקור$DN2$הקצפתשעלהדובדבןהואהקודשבארץ
נאספומהמסערשימותיוהצלב.שעלוהמשיח

בחוץ־לארץ"."התמימיםהמצליחהמסעלספר

לדבריוהיתהכאןמצאטווייןשמארקהארץ

ומגוחכתגיחוךעדאומללהשוממה,משמימה,

סו־גדולבידישצוירהכפיהתמונה,אמלול.עד

פריה

$TS1$סופריה$TS1$

$DN2$סופריה$DN2$הטיעוןאתהיטבשימשהארה"ב,של
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$TS1$מעליבותה$TS1$
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הראשונהשונות:פלסטינותשתישנה67של
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שלברשתהכלואהארץהיאהשנייהואילו

גנרליםשלמפותעלששורטטואקראייםקווים

אזרחיםמלחמתלזירתאותהוהפכואירופאים,

שלהנפרדיםביקוריהםלפניה.תמידששיאה
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20כעבורוחזרוהחלוציהפתילהצתתלפנירגע
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ביקרטווייןכשמארקכך:גםואפשרומשגשגת.

כשמנקןשבע;בןרקהיההרצלתיאודורבארץ,

.11בןהיהכברפרסשמעוןבארץביקר

ליםבגבוחיפה,בנמלהרציףעלמנקןועכשיו

אניקדושים,למקומות"רעבוניביד.מזוודהעם
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מהכלשכמעטליאמר"הנציגהסוכמת.נציגעםמנקןערךסיורואת

הספקנוהכלואתלירושלים,צפוניתנמצאבפלסטינהלראותששווה
ל"חלקיםהשווההואהערבייםהיישוביםאתמנקן.כתבאחד",ביום
אנשים"מצאתילטובה:הופתעהואומהציוניםבאריזונה",גרועיםהכי

לדמיין"שאפשראמריקאיםמחוואיםרחוקהכיונאורים,יזמיםמאוד

מהזאת,ובכלמפיגהסיגראתלחטוףואיימה

לושישפרחיארחיכלשעושהמהיעשהיעשה?

לירו־רכבתעליעלהבפלסטינה:לתתימיםכמה

שלים.

$TS1$.לירושלים$TS1$

$DN2$.לירושלים$DN2$המוזרהשהותועליועברהשםכן,כיהנה

לטיולי־יוםהעתיקהבעירשיטוטביןבארץ

פעםיהודה.הריסביבהדתייםהחובהבאתרי

שו־עםרעיםלשיחתעצרהמערביבכותלאחת,

טר

$TS1$שוטר$TS1$

$DN2$שוטר$DN2$עלממנוושמעהמתפללים,ביןששוטטבריטי
עירא־יהודיםביןהיומיומיותהאגרופיםתגרות

קים

$TS1$עיראקים$TS1$

$DN2$עיראקים$DN2$עמדותעלבמאבקיהםסלוניקאים,ליהודים

ול־מהעלהתענייןכשמנקןהקיר.מולהתייפחות

מה

$TS1$ולמה$TS1$

$DN2$ולמה$DN2$הדמעות""כותלמולהאלההיהודיםבוכים

שמעתייודע."איניהשיב:השוטרמלכתחילה,

לאאתהאבלשונים,סיפוריםשלושהאושניים

בירושלים.שומעשאתהדברלשוםלהאמיןיכול

וזיכרונו־רשמיואתבשקרנים".מלאהזההמקום

תיו

$TS1$וזיכרונותיו$TS1$

$DN2$וזיכרונותיו$DN2$כמומנקן,פירסםאלה,מעיןבארץ,מביקורו

שלו,הביתבעיתוןבטוריםלפניו,טווייןמארק
יש־"ארץבשםלספראותםקיבץמעשהולאחר

ראל".

$TS1$."ישראל$TS1$

$DN2$."ישראל$DN2$שפי־המדפיםאלנחבאהכיהספרזהיהיה

רסם

$TS1$שפירסם$TS1$

$DN2$שפירסם$DN2$להזכיריידעושלוהביוגרפיםרקמעולם

לאור.יצאאי־פעםשהוא

אינהמוצאשמנקןירושליםהמבוכה,למרבה

למעשה,טוויין.מארקשמצאמזומאודשונה
להגיעהאחרוןהמקוםהיאירושליםב-4391
היאאביבתלהציונות.בהישגילחזותכדיאליו

לראותכדיועדיין,סבירה,יותראפשרות

מנקןקפה,בביתעיתוןקוראיםבורגניםיהודים
בבולטימור.ביתומחלוןלרחובלהציץיכולהיה

הציונותאתלראותכדיה-03,בשנותכך,אוכך

אחדאישוישיזרעאל,לעמקנוסעאתהבעיניים

אותומהסוכנותפלמןמכולם:טובזאתשיודע

מהוריוקיבללאמעולםכישייתכןחרוץ,יהודי

מעללעשותממנומנעלאזהגםאךפרטי,שם
בארצו.ישראלתקומתלמעןומעבר

שילבהמנקןשלללכידתוהסוכנותפעולת

המבצעיבדרגלמגעחתירהעםמודיעיןעבודת

הקודשעיראתמיצהשכברכשמנקן,התחילזה

בדלפקאחדערבעצרלחיפה,חזרתואתותיכנן
אתלקחתכדיבירושליםהסוכנותשלהמידע

כךאגבלתיירים.המחולקיםהברושוריםאחד
האור־בספרלחתוםממנוביקשבדלפקהאיש

חים

$TS1$האורחים$TS1$

$DN2$האורחים$DN2$והמשיךבאדיבותנעתרמנקןהסוכנות.של
שלשמובדף,הציצוהדלפקכשאנשיבדרכו.

דיווחהואמוכר.מהםלאחדנראההאובייקט

המ־התרגולתאתלהפעילהוראהוקיבללמעלה

בצעית

$TS1$המבצעית$TS1$

$DN2$המבצעית$DN2$קלהשעהשכאלה.לאירועיםהשמורה
מלוןשלהלובילתוךיצעדכשמנקןמכן,לאחר
יאר־סוכנותאנשישניהתאכסן,שבודודהמלך

בו

$TS1$יארבו$TS1$

$DN2$יארבו$DN2$פלמן.הואמהםאחדהעציצים.ביןבכניסהלו
לעולם.נדעלאהשנימיהו

טרמפלאורחוהציעלעניין,ישרניגשפלמן

היהודית,הסוכנותשלברכבלחיפהמודרך

עמקשלוהקיבוציםהמושבותדרךאותושייקח

לסרב.טובהסיבהשוםהיתהלאלמנקןיזרעאל.

במכו־מהמלוןאותואסףפלמןבבוקרלמחרת

נית.

$TS1$.במכונית$TS1$

$DN2$.במכונית$DN2$בפלסטינהלראותששווהמהכל"כמעט
ואתפלמןליאמרלירושלים,צפוניתנמצא

"היוםכךאחריכתובאחד",ביוםהספקנוהכל

רדתעדמהירה.המכוניתטובים,הכבישיםיפה,

ביותרהקסומיםהטיוליםאחדהושלםהחשכה

הגזיםהואהאםהשאלההאלה".בחייםלישהיו

להכרעה.כאןלהגיעתוכללאשיקרסתםאו
הבקעה,כביששלולואיזתלמהופלמן,מנקן

תוךהסורי־אפריקאיהשברעלצפונהדהרו

שעצרולפניעודהירדן.עברישניביןזגזוגים

הת־בטבריה,כשרהבמסעדהצהרייםלארוחת

מונה

$TS1$התמונה$TS1$

$DN2$התמונה$DN2$הע־בלבד:צבעיםבשניהיתהמנקןשראה

ליבות
$TS1$העליבות$TS1$

$DN2$העליבות$DN2$הערבים,הפלאחיםשלהדתיתוהנחשלות

האיכריםשלהחילוניתוהחדשנותהחיוניותמול

ההגותי:לעולמויותרנאמנותובמיליםהציונים.

באמריקה,שרעמהאתמייצגיםהערבים
החוותבגרמניה.שטובמהאתמייצגיםוהציונים

גרועיםהכיהחלקים"כמונראותהערביםשל

ארקנסומערבבצפוןלאגםמעולם,באריזונה...
אנ־כךכלחוותראיתילאטנסישלבעמקיםאו

מיות

$TS1$אנמיות$TS1$

$DN2$אנמיות$DN2$;"בלתי־כשיריםפשוטהערביםועלובות"

חדלימהכפרייםרביםכמואדמהלעבודת

מה־התרשמותוומנגד,פלורידה".שלהאישים

ציונים:

$TS1$:מהציונים$TS1$

$DN2$:מהציונים$DN2$ומאודיזמיםמאודאנשים"מצאתי

שאפ־אמריקאיםמחוואיםרחוקהכינאורים

שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$."מהםכשאחדיםכךיחשובלאאיךלדמיין

ההתיישבותמושלמת?בגרמניתאיתומשוחחים

בחגורתהיחידיהחייםסימןאפואהיאהציונית

ארה"ב.שלמזרחיהכיבחוףהמפגרת,הקוראן

לקחפלמןבמיוחד.אותוהרשימהחרודעין
בתיאלהאקליפטוסיםביןרגלילסיוראותו

הכ־הרפת,התרנגולות,לולאוכל,חדרהמגורים,

רמים,

$TS1$,הכרמים$TS1$

$DN2$,הכרמים$DN2$,הואהחרושת.סדנתהקמח,טחנתהמטעים

אותםוראההתינוקותמעוןלתוךבזהירותהציץ

הכ־התורנית.האחותשלהשגחתהתחתנרדמים

וורת

$TS1$הכוורת$TS1$

$DN2$הכוורת$DN2$אידיאולוגיתתשוקהשבההזאת,האנושית

מנקןאתהכתהבזו,זויצוקותמדעיתורציונליות

ההיק־השבילעלבנסיעהבלתי־אופיינית.בענווה
פי

$TS1$ההיקפי$TS1$
$DN2$ההיקפי$DN2$מהמכוניתיצאכשהואהאשכוליות,פרדסשל

הפוע־רקלאלכדועיניואתקצרה,לדקהבגשם

לים
$TS1$הפועלים$TS1$

$DN2$הפועלים$DN2$הת־הרוביםשםשעבדוהמרפקיםחשופי

לויים
$TS1$התלויים$TS1$

$DN2$התלויים$DN2$נוסף:דבראלאאותוהיפנטוכתפיהםעל
בנוף;הזאתהחברהשלהאסתטיתהשתרשותה

גבם,מאחוריהרחקהקיימת־לא־קיימת,הנקודה

ב"שורותנפגשיםוהאופקהמעובדתהאדמהשבה

שתו־ההרסביבמרהיבבעיקולהמתוחותירוקות

חם

$TS1$שתוחם$TS1$

$DN2$שתוחם$DN2$מדרום".העמקאת

כךלא".הנראהככלמעמד?יחזיקזה"האם
ובגלי־פיהוקאגבהסתםמןשנכתבאחד,במשפט

מת

$TS1$ובגלימת$TS1$

$DN2$ובגלימת$DN2$,כלומר"זה"מנקן.להיותשבמנקןלילה

"חישהקיבוץמשוםמעמד,יחזיקלאחרודעין

13אותושהקימההראשוניתהאנרגיהמכתעל

ויתח־יגדלוהגןשילדיומרגעלכןקודםשנים

תנו

$TS1$ויתחתנו$TS1$

$DN2$ויתחתנו$DN2$,רכוש".חלוקתעלסכסוכיםיתגלעובחוץ

שה־הסיכוייםיותר;אףחשובנוסף,"זה"ישאבל

פרויקט

$TS1$שהפרויקט$TS1$

$DN2$שהפרויקט$DN2$חמי־הםמנקן,טועןמעמד,יחזיקהציוני

שים

$TS1$חמישים$TS1$

$DN2$חמישים$DN2$.סימנימפגינההארץאחד"מצדאחוז

הערביםישנםשנימצדאךבריאה,התפתחות

קטסט־אםשלהם.עצוםמאגרמצוילירדןומעבר
רופה

$TS1$קטסטרופה$TS1$
$DN2$קטסטרופה$DN2$השוטריםאתמכאןתסלקכלשהיעולמית

ייאל־בחוותיהםהמדושניםהיהודיםהבריטים

צו

$TS1$ייאלצו$TS1$

$DN2$ייאלצו$DN2$לידחייהם".ועלקניינםעלנואשותלהילחם לע"מקלמרחלטןצילום:הערבים"ישנםשנימצד"אךמנקן,כתבהתפתחות",סימנימפגינההארץאחד"מצד

V..1

mm

הערה




פורדמתוצרתטרקטוריםפניועלחלפומגידותל

חקלאיםבידירכוביםהשדות,אתשחרשו
היהמהלהביםשהותזשהעפרלב"שמתייהודים.

שללאמיתוג׳ורג׳יה.שלמהגבעותיותראףאדום

הצהריים,אחרשלהמאוחרתהשמשתחתדבר,

דם".שלהמדויקכצבעונדמההדבר

האד־חזוןהיום,אותואחריארוכותשנים14

מה

$TS1$האדמה$TS1$

$DN2$האדמה$DN2$לאחרפורענותובמלואהתממשהמדממת

במערכהפתחוומחוץמביתהערביםשהמנהיגים

שזהלמנקן,מיהודים.פלסטינהלטיהורצבאית

והכ־הקריאהכושראתלושבזזשבץחטףמקרוב

תיבה,

$TS1$,והכתיבה$TS1$

$DN2$,והכתיבה$DN2$החדשותעםלעשותמההיהלאכבר

שע־היחידיםהדבריםב-6591,למותועדהאלה.

שה

$TS1$שעשה$TS1$

$DN2$שעשה$DN2$קלאסיתלמוזיקהלהאזיןהםמלאהבצלילות
משבילהמתקששותהשערותאתולסרקבפטיפון

נמ־לאכיסבירימינה.מישמאלה,מיהאמצע

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$שעיןרקלאלתחזיתו,שבניגודלו,שיספרמי
שתיים.ממנהיששעכשיואלאשרדה,חרוד

אתלהזכירשלאשאפשר()ודאיאי־אפשר

שלהדיסטופיתהנובלהחרוד"לעין"הדרך

שעיןחשבתיהרי"ואנימ-4891.קינןעמוס
מןיחלוףהשארוכלשיישארהדברהיאחרוד

בי־הדבריםאתלהעמידטעםישכתב.העולם",

חס

$TS1$ביחס$TS1$

$DN2$ביחס$DN2$לכןקודםשניםיובלמנקןשללקביעתו
ישאבללא".הנראהככלמעמד?יחזיקזה"האם

הפו־האלההאמירותשתיהאםלשאול:טעםגם

כות

$TS1$הפוכות$TS1$

$DN2$הפוכות$DN2$משנה?כללזההאםזהות?או

רקישיזרעאלולעמקלמנקןמהלשאלה

והס־אליההסתנןהואכלום.אחת:נכונהתשובה

תנן

$TS1$והסתנן$TS1$

$DN2$והסתנן$DN2$הואהעמקמטרידהכמעטבמקריותממנה

עלשקיבללחיפהמירושליםלטרמפתפאורהרק
לפחותלציוניבוהפךלאהואהסוכנות.חשבון

בחוץ־"התמימיםלאחדאוצינילפחותאנטישמי,

לארץ"
$TS1$"בחוץלארץ$TS1$

$DN2$"בחוץלארץ$DN2$הבי־ב-7681;עליהםכתבטווייןשמארק

קור

$TS1$הביקור$TS1$

$DN2$הביקור$DN2$להזכירשנועדספרותיאמצעיהואבעמק

אכזריתפעםנוספת,פעםהאמריקאיםלקוראיו

אח־למקומותביחסשוויםהםמעטכמהנוספת,

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$.הבל־לשאלההתשובהטמונהגםכאןבעולם

תי־נמנעת:

$TS1$:הבלתינמנעת$TS1$

$DN2$:הבלתינמנעת$DN2$יותרפרובינציאלידברישהאם

אינטלקטואלעל"הארץ"בעיתוןלספרמאשר
בפלסטינה?ביקורושלבהקשרורקאךאמריקאי

שמגיעאמריקאיאינטלקטואללהיותיש.ובכן,

אתלומזכירבהרואהשהואמהוכללפלסטינה

וארקנסו.אריזונה
חיפהלכיווןמהעמקמנקןשליציאתואת

דניאלשלהפסנתרעלשהולחנוהצליליםילוו

הזההביקורבעתאביבבתלבדירתוסמבורסקי

אחרי.שבועייםאולילפני,שבועאוליממש

חלוציעבורארץ־ישראליתברוחנכתבהפזמון

בכ־מרחוקשצופהמיאבלהשלישיתהעלייה

רכרה

$TS1$בכרכרה$TS1$

$DN2$בכרכרה$DN2$ונעלמתהולכתופלמןמנקןשלהממונעת
שמהיודעמגידו,שלהאבקעננילתוך

מע־שלסיוםכותרותשירהואאוזניוששומעות

רבון

$TS1$מערבון$TS1$

$DN2$מערבון$DN2$:הוליוודי

חיוורלילהלעמל/ומרגועליגעמנוחה"באה

ול־מלמטהטליזרעאל/עמקשדותעלמשתרע

בנה

$TS1$ולבנה$TS1$

$DN2$ולבנה$DN2$,מתנו־הדגןיםנהלל//עדאלפאמביתמעל

עע,

$TS1$,מתנועע$TS1$

$DN2$,מתנועע$DN2$זהוושדותיה,ארציזוהימצלצל/העדרשיר

אלפאמביתותהולל,ארציתבורךיזרעאל/עמק

מצלדוהרמוםהגלבוע,בהראופלנהלל//עד

יזר־עמקמשדותגבוהעףזעקהקולצל/אל

עאל/
$TS1$/יזרעאל$TS1$

$DN2$/יזרעאל$DN2$ונה־אלפאביתביןנפלשםזהומיירהמי

לל?//

$TS1$//?ונהלל$TS1$

$DN2$//?ונהלל$DN2$,ביזרעאל/דממהמליל?לילהמהמה
משמרת".לךאנותפארת,ארץעמק,נומה

הערה



