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הלע"'המזאישלאר'ראבץריה\ירייהשובתלותוד

לשקסי.כבת"'ה l'אריש:משה,ועןרארהשונה,
והמרבתועתכוארשון,לה,קעבר,חי,רתבות

שיבט,'1קאההימלהאומיתזרה,אריש:ת
מע/ 690באילקי,וומםרלםיערמהישארילת

מי,לון,ה,וא,תר,ביולי,ר וj,הי ,,"רפס,,לכ "מ' , ,סלסכירכשויסהיהעכרי"רוסי"",', "
ב"ארצהשעלתהלאמי,במתנהוביתן

שלהגרולממילובוע~ברזהמילון"כיס . 1924
לאיסתורהבאוםאליעזרבן"יהורה,ובפיתחו

מאותםהיה'סביהספה.לתח"תח"ואתסהקריס
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תאסהאירוהרברהיחירהקומוביסטיתבכיהצגרל
השזאוטטהסיכהזוהכחולים.הסמ"םקעריהיוח"ו
קישם,והימיםימיםקוסמובואט.אוט"סלהיותחלם

-העולםהרהימואתבים i2האמרירוסיה.לאמא
המחלקהאתשהביעמהעלהירח,חלליתכסהבחית;

על"יריבאויבלהכותהרוסיתהאסטרופיסיקלית
מתג"ס,באמן,כמרקסיסטמסלהס.חלליתסיגור
עלסינחתהראסוןלהיות.הסוב"טילמסימה,"בחורבו
איךאמבםיורעיםסמסלחיולו,סמןןחוורערה'רח,
כרורלהחזירואלאיךיורעיםiאנםאבלאתוולסגר
סכןהמחרל.הצפוי,עליורעאינומלבךואיסהארץ.

בחלליתהעולמיתזיהבטלוויתצטלםהחללית
הקומסוס.אתסתפלחמאו"סת,כלתיאוטומאטית

עליוסעוברמהכלמתאר.הואכורחובעלקמיקאז
צפויותוהמסועסעהמתוחולקוראהמותו,לאבררך
 •סלומיאליות.,סלהפתעתוהרבהעוך

הבובלהעבר,לאהקוראמתרומםרע'מ'אומון
ברוסיהעניינה,צהוב:.וזז,יותר,קהצר.ה.השבייה,

תובעביתלדעתי,גאיניתיצירהוהיאהעכסייית,
'חץאימה.עדוקוררהקפקאיתפילוסופית,יותד,

גסרעבראלהבוסעתרכבת,סלכיבויהצהוכ'האו
איבסופ"ם,בקרובתומתרחסהעלילתהכלהרוס.
הסיפוראלכייין,.הבסיהע.הגכעםבוטעיםסבדם,
מקבלזו,וובךר Oבפקרומסת"ם 12בפדקפוהח

M אפסדרכובוליגי.לא,גםמיכבהוכןה~ל"זמבי
חה"םסרכבתכמיבריוק,והפךר,,יסראתוולקרוא
אשיבופסימי,זוהסי,פורובאסה,טקרבליבועסת
 ,ךרדבהבמצאתהעשכויות,לחסיהתוקיהסוםמותיד

משוחתים,עסקיםהמולחטת.אנסיההתפוררותאל
"ואתהמפףקםיקהפ;טליזםהמערב~,אתהמחקים

ת(זס~םאתוםומוכריםאיבריהאתוקעריםלגורמים,
לשהתקם.סיונירשםלהמיליוברים.אין

לכןעומק.סככותמכהמבבויהבדיוביהסיפור
בחהדיתביוקרתהרשאוןכרוברקפקאי.אמהדי

 ,חה"םסתמיתועלקיוימתאמירהיו Mמתפוליטית.
המסמעות,דהתית,מתחתיועוור,בלבל.האבוס"ם

(עמ'יעבי"שאייגמלואסר ,!!למין"ק"םלשפיה
הטשחילרוובמתחתקפאקאשצלכמובריוק ~ 196

-ובתסתיתדהיבך,הפסילוכוגי,נמצאהביורוקטרי
סלהמצויןספרוהז,בעב"ן(וארה,הלריגייזי,עהימק
הקיכיץההיסיס',ךרד',קפק,אעלזבדבנקסמעיי
 ,תסל.ד").ר mהמא

עדיי,א-ליירבעסםי:השםיורעיםא,יבםהביסעים
במיןבאההר,סוזכהמ'רהמכבת.לקפץו'היומביסם

למעהשאלצדעובריחה,ומתכבןניסעהואלאן
למהסמביא m,סד , 6פדקבמירקבןב'דmהרומת.
כאיפן'אבתריפיליגיהטיטאלית:בשםמרע'ת
כלהלמיוההגלגלים,ב"סקסקר,,האורפתחפאסיד

ארהכמונןמהיית,עורI:ב'רגעלחיהדמאיתבידIוא
 ,) 175(עמ'מלב"ריתראלייאשבןדגיליםלצהלי
-אתוי.ושמעיםאבירבלוןכ

,סבזתרכהבבללהאצרתתהדראםיזרתהתrןבייש
חכמיםהיכגלודים,הכיהסיפיר'םלחאדרymךןתי

אהרהיבות.בסביסשקתאריעקרמיםיהכי

ואיירוייייידת •

ביגריבמזחד"איריפה,מסכיליםיהיריםבירגבים
יוהקסמימוררביכביהסזקבםאתסעיגלייסיבית,
סיגרילרייאתביריה,עלעבריתירעהואמהרצל.
מסליסאחתלוןכהיתההעבדיתספרעבר"םלבתי

כטפית"אם,אמילשטהשבהןהספותארבעאי
מתשקריםשהרברים,מפביךכ,עלמספראבי
איריתעלימביאותמחקריםאסיפתההז,לכרךהיטב

ברךהעברית,רבית Mלשמימסריההיסטוריה
לסכסבכוובתיאיןירי.אמותאתבכובריהמכופף

ביותרחהסיבה,המסקבהאתרק,אלאביהאצוראת
העברית"ציובית-חילובית,ממבו:התרבותסעיל,ה

לארץ"יסראל,פביה,אךבגלוההובחוסיסוריתיה
בבוהציוביתמבהיגיסבמחסבהתחילה.מעסההיתה
ומימסדיהטפחות,ער ,מסך ciמןלאימית,חברה

דפיסים,בעזרתחשר''יהוריבועךולעצבהתרבית
וכעין'פוליטיות.פוליטיותבמיסגרות'בקבעסטיבם
וצמחתאיבהלאומיתתרבית ' 1:אפסרלהסיקמהעיון

תודלות'
ושייהב
ידוהיה
ץראב
'לארשי.
בצעל
ידוהי'
שדח'

רקמבהסרסהגיובםמיקריםכסיהד'סטיבי',בת?היך
ידיע?בכייתנ,מ'lכןר,בבביתלאא,השאיבירעבר,
,אמימטרה,תורחהשהדאדייאוליגיה mמביהגתו

מיהריביהיתההז,מיפלעסלממיצריוחאדהתיה
י. Mmשהפהבפתיגםותמרגמתלעבירת

פעלויסרלאאברץהעבריתדכתו M'מביבבי
עלהסקתפםתאימסם'לטניאירופהלשכקאליהמ

יעקבלשאימה.בהגדהדילביןתרביתסכיןקירהה
אתוימהברילההעם mרהתבדתו,כמבאו:סכיט

א.יראהאתוחהאיחארים,לאימ"ם I1לרקמקיסכי
קהיבעתמופבימהיקמיפהונל,גלעיבתימרזבתי,

לשציפןותיאחריכןהלועםדב.תנלשציפןבקביהצ ,
על .) 12 ,'מ y (ואפייבי"םגבוןיחיורי mויצררת.הנגתו,

 ,עהכירת~יציבית"רתרכ mיבןמיפלעידימיןרישכן,
הלאמויתסיצח:זתבדתומיפלעילכיןחיליבית
להםחמה,באלאין , 19דד,במחאחארתר'מראו:ת

 ,רלבת. mזימילשהריסגהיםהמסימהוכבדמכחיבת
יחההעב,רתילבסןר mזזכל,סטיפלעמוקלב
האריכחיךרנתכרלבתההגומבתיכלשןריבקיעתה
סשמהילעשרהשקכריתר.בלרעייהשחיבהיסגם
חאהריבתובסניםןאכ.רבצרהיה,י"חורעךרבלע
הבלסןמיתיס,תא,להפךיךאחדיםחוקירםטררח

עברי,תורקעבירתלרברכרבתאאשילץהעקסן,
סבתכ(כפיואפיים".בזבהלאהשעברית,בריראוןכ

ברהבקצת 1וגסרבקראהאלאאחד)פזמובאי
מבהירבי,רלאפשלהמבאוראקוואבלמהגלייות,

על"יריהעבריתסלפיתיחהין, 1ככמהעד
יסגוליאפיליהרפול'טיהקהצייבית.אהידאיוליגיה

לשהמחלםתטהמלערי"ספרריבנעהמיבאטלש
הספהלשיכפיססיגולהאבקארי.התרחסולאיזמים
היתר.לבנמעטךכסליחדיים,רציבםיריעלהותבע

סל,הפירמלאיבמיבביב'תר,בית'עוסקהכךר
במוסגהזבתחךכהגוףר,כומבןב'תרבתו'לדאהמיסג

סהיסטור"בוסאיםאבסופהמופיעיםלא'יציויליזצדה:
המטבחלותרתוגבוןאחרהים,כריכיםזמבבובביייבים

ךשמהעב~האב

 19 ; 3.99 ,.מנוו'דחף'ירבבייתארחינתובביצועדירוג

כדיובג mסבטוסמפר1אודםםיפיות
הקורםבזירוגבסובעןעתקים

ש"ח_ 74פריזה.חמהפסרי /אחרוניתידיעית 2 24 850 " 750 " 1רן, 1ינערםתרנים:ארתירנידלן, /ניישהשל,זכרזטתיה
,.~ 

-,"-,'ש"ח. 82,מזרן-ניצנבורנ"הירשזעי 840-740 2חרנים:נרישם,ניון /הצואוה
5 1 

ש"ח. 74פרחה.הננ,עיילתפסיר /חדמפסיר /חאחנותיזיעות 4 3 830 " 730 . 3קריסקונוב,פטרתרוגם:כולנקוב,/ימכאילומיהסירגהמאן

 3 4ש"ח.-74פזוזה. 770 " 670 , 4חדמ,טפרי /אחרונותיידעותמנ,ןאיל /נעו'ייוחסד

עלם.טפריהעובהעםרבינאין,דורית /שנלוחהתונייי
ש"ח. 68 1 760 " 660 ' 5

ש"ח. 58 6 6 700 " 600 6,חרלרנת.אילןהייטנר /הכיינלה"וכמח

 7 17 450 ' 350ש"ח. 74פרוזה, 7חמד,פסיר /אהרתיתידיעתובתדט,ייכי /הנר

 1ש"ח, 65קריאה.טימן /המאוחדהקיבוץ 440 " 340 8החשדה,סחפריהקציר,יהודית /ינשהשלמנדלוירם

דש"ח. O 1 430 " 3,30 0כותרים_טדרתבתר,קמחי,אלינה /הבוכיהסוזנה
:~'''''' 

 5ש"ח. 64ברנת.הנןלטמן,שלימיתתרנווב:, . 7 ' 400 " 300 10ויליאמט,ניאל Iאהנהמנתניארנעה

נ 1בזירות Vסוב ,אוםרןם.פר '. ,עיןזןתיעןז, ,

קהוזםבך,יתג ~:ע ijטכ~קי~ ni ט:-,

ברזיבא;)אלייאתיב:ועמי(שוחחשלתמ /לכו,~םמקןם
 I1 ·, ' , 1 , 450"3511 10 2ש" 75קואדום.האמוח,ןהקיביץ

נריה,עיקובי/דידלירוקהזהלמה
 3 14 340'440 ,2ש"ח_ 74זיעיות·אחרינית.

 , ,תילאוגלךמ,רון;ןסג/אנז'לטצנגיה
320'410 _ש"ח. 74 •מטרכר~ל,עמסותורבם: 3" , 4 61 

קשת.היןד,שפוה tnJולדםי,פיסרדהא:נה
 4:"1 ~"~41:'"1ש"ח. 68

 Iאצריהדטפנט,רנץםנין /ילש:ןבגיהנחאימ;ןיזז
 ,40Q'3005 1ש"ח. 59עמרי;ב.

בורידגסבטוות .• ~1אםרןןפנאיהיונה
הדקדםחג t··כדכשמעעוםףnו

מזרן.מזרן,שלדה /נהל1שי "
 1 64 300~400 1 " .ח"ש, 59

רפסי/הטיני,הבשייל ,~1לעלנילושטקnהנהסדיהד
15 .KONEMANN .380'ש"ח"tSO 2 3 15 

הביתיתהדיסרהתמון /אהםוידחפת
1 370

"270 3 ,LE CORDON BLEU 
 .ש"ח. 24רפסי.

יניעו"ייס
N כדיחבסובעותום1ןםפסר

הקוזםכדידוגעיקmםבסנומ

 5שח". 42;מירעב.איצרה,דשטיג,טדירה, ,.ע 1 250 " 150 , 1תינים:ר.ל.טטיין, 131צרמםnרד

טטיין,ל. .ר / ,מצרומרתעלצמנםעוש
 2 5ש"ח. 42עמריב. /דהאריצשביט,ע. : wתר 240 " 140 2

ש"ח. 48קיאוםי. 17 220 " 110 ' 3יזלכרסן,ויינהשנבקרחדילה Iבכלד:זזארי

שיבןתלקזרפרימתייחסת 1999במאסר 16תחקלגהביימרשיJנתסתרפימ'דברהמכר
7.3.99 12.3:997 • , , 

טטימקצישחתקבלישדמתידיןםיחעלהמבססוימאימתימ,המ'המפס,ריימנזררחנימ
שתית.ענירםימתניייתפסהירם,קאדמןןידידשדתטפירם,צימתדשתמללפסךי,

אליר'ההצראהרפיזה,מייןבכיבד,מןדרנוכנאבםר,פסךים,דיריןוגקשקר,'לחאביב:
מבחרפסתר,ריושםיל:בקר,שפר.ימרדןג:נסררפת.חניייתיחשמשל,שמרדחביטחיז

:הפיחמכללו,יצןו:ימתר. mמבוסניפסית.חביייתדניפסירם,ידדןשרתיפסדימ"תמיר,
וקתוה:חתפקריבץ.ייחהמטסידנבעיתםי:ביטרפת.חבוייתיאדעניןדר,(בבחרהטפר;

ערננ:ן:·מדסה.הילצר:ן:בטרכטלרט.וסמריוח:אירבן.רפכמיכאלה,לשתתרנחפסדים ,
חניייתתןסןישולמיתפסריוסבע:בראפימפו.עפל1ה:סרפהעמק.ינתכ:ן:לידיק.

חנייי.תלשי-ששערהניטפית:שדהעיר .הטפרכתךאילת:נסרפות.
שעינליהקטלןב,מחיריהמהמחידימלמנייימ.מכיריתכילליםאינםהנתינימ ,
 ,לשמימ.קשללימ ,

קנייתבלס-למקשלןהמתאיממקשלנזריייתקמצתלכלניתזהנתינימבנירתח
טמןעלנבניהמכירהכלקידיתחמתאימימהמקשולתהיצבירבישראל.הפסרימשל

לעידשייחיטפרימרישכישלמיציגמידנםהמהייימאנשימ, 1,523דיייחיהםשל
שינים.מי"לימשלהמבקררימהמכיריתנתיניטמןיעלשלהמ,הטפירמנקידיתקניית ,

מכוןדחףצמח"מנתלהמנז:ן.ד"ר
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