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השקיעבאמתהרצללשלילה.מדהיםוהילדיםהאישה
נשאר,לאולקרוביםהציבורית,בעשייהכולוכלאת

המנוגדיםההיבטיםשניכיצדהתהייהמןלהתחמקוקשה

אחד".אדםשלבנפשודריםהאלה

י1רקבני1אנגנדה
שלמפעלםאתלבחוןלונהאתמביאהנוספתתהייה

ד"רשלבזאתמצטלבתשדרכםהראשונה,העלייהאנשי

לבאזל.משהווהמשונההמשותפתבנסיעתםכברבאומן

עםמתמודדיםמארינקה,ואשתוהאיכרליטבק,הזוגבני

פקי־שלהחושיםקהותועםישראלבארץהחייםתלאות
די

$TS1$פקידי$TS1$
$DN2$פקידי$DN2$.ועוקריםאבניםמסקליםסלעים,מבקעיםהםהברון
שזהחייםנטולתאדמהחלקתלהכשירכדיפרא,צמחיית

ליבםבסתראבלגפנים,לנטיעתמהערביםנרכשהעתה

כקדם".ימינו"חידושעלרקלאחולמים

שאשתורוצהשהואמהכלאבלבשדה,עובדהבעל

לבין"בינהלאישהובאשרמחודש.ענייןבותמצא
שליקביומשעניינוהיותרכימארינקההודתהעצמה

המעצבשלהאלגנטיותשמלותיועניינהאתעוררוהברון,

חידו־מיטבאתהביאאשרעזיז,מישלהנודעהלבנוני

שי

$TS1$חידושי$TS1$

$DN2$חידושי$DN2$חנויותאלהיישרשבביירותהיוקרהמסלוניהאופנה

שביפו".לנשיםההלבשה

וגולדה,סשההחלוצים,שלהבאהדורמגיעכךאחר
ומלאיעולםותיקוןשותפותשוויון,שלרעיונותחדורי

אתמפניםהאלההרעיונותאבלאוטופיה,לבנותתקווה

בכי־קפיטליסטימפעללהקיםמפוכחתלהצעהמקומם

כר

$TS1$בכיכר$TS1$

$DN2$בכיכר$DN2$.חשוב,אינוהכסףכישחושביםאנשים"גםהירדן
לונה.מצייןהנסיבות",מכורחאחרתלחשובמתחילים

מןכמובןמפחיתותאינןהקטנותהאנושיותהחולשות

והמכשוליםהקשייםשחרףלמירוחששהסופרההערכה

וכאןבבאזלשםהיהודית,למדינההיסודותאתהניחו
בתיאורדיחסרו.לאוהקשייםהראשונות.במושבות

עיקש"איכרליטבק,מרמצדהניסיונותשלהמשעשע
טכ־פלאהחקלאותשגרתאללהכניסלכבודו",ורגיש

נולוגי

$TS1$טכנולוגי$TS1$

$DN2$טכנולוגי$DN2$לה־כדיחדישה,קיטורמחרשתבדמותמתקדם

תמלא

$TS1$להתמלא$TS1$

$DN2$להתמלא$DN2$כלפיו.בחמלה

לאואםחיים,ששבקהעדלעבודסירבההמחרשה

המלבקגפניאתלראותליטבקמרשלהחלוםבכך,די
איןעימה.יחדחייםשבקהפריאתומניביםמבשילים
כו־כלוגיוסעילאייםמאמציםשלולילותימיםספור

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$לטמיון.וירדוהאיכרעינילנגדהתמוססוהנפש
במושבותהגגותאדומותהווילותמראהזאתישכיחבל

ודמעות,יזעבדם,כך,בדיוקשהריפעם,שלהראשונות

ישראל.שלהיסודותניטעו

פרידריךד"ראתמלווההספרשלהשלישיחלקו

למש־"בןקאניגסהוף,מקסימיליאןואתלאווענבערג

פחת

$TS1$למשפחת$TS1$

$DN2$למשפחת$DN2$שנוסעיםהבסבורג",משושלתמעלהרמתאצולה

מוכרים?לכםנשמעיםהאלההשמותלארה"ב.ביחד

)קאני־מ"אלטנוילנד"הגיבוריםשניאת"שאל"לונה

גסהוף

$TS1$קאניגסהוף($TS1$

$DN2$קאניגסהוף($DN2$המקוריקינגסקורטשלהגרמניתהוורסיההוא
המדינהשונה,ליעדמסעםאתשיגראולםהרצל(,של

לאוקיינוס.מעברהאלטרנטיביתהיהודית
"הםלונה.מפרטיורק",בניונמצאתשלהם"האוגנדה

בתישללעליהודי,עולםשםומוצאיםלברוקליןמגיעים

והפור־העשיריםהקהילהחייעלהתמחוי,ובתיהכנסת

חים,

$TS1$,והפורחים$TS1$

$DN2$,והפורחים$DN2$יהודית.מדינהשםלהקיםלאכברמדועושואלים

למציאותאותושמחזיריהודי,קבצןפוגשלאווענבערג

וצריךאפשרהלאומיהביתאתלא!׳,לא,׳לא,לוואומר

וכךישראלבארץרקההיסטורית,במולדתרקלהקים

ובמציאות".שלי,בספרהיה,בדיוק


