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הוא  מוכר  לקורא  העברי .  נעורי
הק  לונדו  נחשב  כיו
  סופר  של  בני  'ג
ואת  מאבק
 ,  את  הצפו  הרחוקבה
  בעיקר  מספרי  ההרפתקאות  שתיאר  

, עד  היו
.  בטבע  האכזרי  ובסביבה  הקשוחה,  בני  אד
  וחיות,  של  גיבוריו
יזיה  המרצד  והתמעטות למרות  החדירה  הכפייתית  של  מס�  הטלוו

פנג עדיי  נהני
  הקוראי
  הצעירי
  מעלילות  הכלבי
  והזאבי
  ב,  הקריאה
בעיקר  בתחו
 ,  למרות  המהפכות  הטכנולוגיות;  אודיסיאה  בצפו�וב,  הלב�

, שהקטינו  את  העול
  והפכוהו  למקו
  מוכר,  התעופה  והאלקטרוניקה
ארכאיי
 עדיי  אפשר  למצוא  נערי
  הקוראי
  בשקיקה  את  התרגומי
  ה

אולי  התמימות  והפשטות  הנערית .  הבהלה  לזהבו,  זאב  הי�של  
ק  לונדו  ה  שמקסימות  זה  כמאה  שנה  דורות 'שממלאות  את  סיפורי  ג


אול
  יש  לומר  שבזמ  כתיבת
  לא  נחשבו  הסיפורי
 .  חדשי
  של  קוראי

מעטי
  יודעי
 .  ק  לונדו  היה  רחוק  מלהיות  סופר  לילדי
'וג,    כללנאיביי

שנקרא  בלהיטות  בעיקר ,  מכרֿונדו  היה  בזמנו  סופר  של  רביק  ל'כי  ג
ושעיקר  פרסומו  בא  לו  דווקא  מכתיבתו  הפוליטית ',  מבוגרי
'ידי  ֿעל

לונדו  היה  בעשור  הראשו  של  המאה  העשרי
 ,  יתר  על  כ.  הקשוחה
בחייו .    ואולי  הפורה  ביותר  בכל  הזמני
,ב"הסופר  הנקרא  ביותר  בארה


הוא  כתב  כעשרי
 ,  עשרה  שני
ֿו  כחמששארכ,  הספרותיי
  הקצרי

חיי
 לצד  כל  זאת  ;  כמאתיי
  סיפורי
  וכארבע  מאות  מאמרי
,  ספרי

, שעשועי
,  פולמוסי
  ציבוריי
,  סוערי
  שכללו  פעילות  פוליטית  ערה
הרפתקאות  עסקיות ,  גירושי
  שערורייתיי
,  אהבות  מתוקשרות,  מסעות

 . וניסויי
 מוזרי
 בחקלאות

ו� 'גתיבתו  על  הפוליטיקה  האמריקנית  היא  ספרו  דוגמה  להשפעה  של  כ
  רומ  בעל  קווי
  אוטוביוגרפיי
  ובו  מסופר –  1913ֿשפורס
  ב,  ברליקור�

הרומ  זכה  לתפוצה  אדירה  והפ� .  על  התמכרותו  של  הגיבור  לאלכוהול

כשהופק  סרט .  לדגלה  של  התנועה  לאיסור  מכירת  משקאות  חריפי
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טו  בשוק  המשקאות  סכומי
 הציעו  בעלי  החברות  ששל,  פי  הספרֿעל
  אחד  הגורמי
 ו�  ברליקור�'גבסופו  של  דבר  היה  .  גדולי
  כדי  לגנזו

, ק  לונדו  באותה  עת'אילו  חי  ג.  1919ֿב  ב"בארה'  חוק  היובש'לחקיקת  
לא  רק  משו
  שהוא  עצמו  מעול
  לא  הפסיק ;  בוודאי  היה  מתנגד  לחוק

פש  שבני אלא  משו
  שהחוק  היה  מנוגד  להשקפתו  על  טיב  החו,  לשתות
, ובעיקר  על  טיב
  האמיתי  של  הפוליטיקאי
,  האד
  ראויי
  לחיות  בו


 .  עורכי העיתוני
 ואנשי הדת שתמכו בחקיקת החוק, המשפטני

והוא ,  אולי  החשוב  ביותר,  לכא  קשור  פ  אחר  באישיותו  של  לונדו
, תהלי�  זה  הל�  והבשיל  במרוצת  כתיבתו.  תמיכתו  בפוליטיקה  מהפכנית

 . עקב הברזליאו בעד שהגיע לש

; יש  להקדי
  ולומר  שהספר  המוזר  הזה  אינו  מוכר  לא  רק  לקורא  העברי
פע
  על ֿשמעו  אי,  כולל  נאורי
  ויודעי  ספר,  מעט  אנשי
  בעול
  המערבי

מיד  ע
  צאתו  לאור ,  הושכח  כלא  היה,  או  יותר  נכו,  הספר  נשכח.  קיומו
 .1907בשנת 

 פנג  הלב�נדו  כתב  את  לו.  פנג  הלב�כמה  חודשי
  לפני  כ  יצא  לאור  
. משו
  שנזקק  בדחיפות  למזומני
  למימו  מסעו  לאיי  האוקיינוס  השקט

לא  נחשב ,  שהפ�  לאחד  הספרי
  הידועי
  ביותר  במאה  העשרי
,  הספר
של  סיפוריו ,  לעוס  למדי,  הוא  ראה  בו  ִמחזור  נוס%.  ביותר  בעיני  מחברו

ו  ראה  בו  את שלונד,  עקב  הברזלוהנה  דווקא  .  הקודמי
  על  הצפו  הרחוק
 . נעל
 ונשכח, אחד משיאי יצירתו

  ייגנז  בתירוצי
  שוני
 עקב  הברזלק  כי  'כבר  בעת  כתיבתו  היה  ברור  לג

ממכתבי
  לחבריו  עולה  כי  הוא  חיברו  מתו�  חשש  שזה  עלול .  ומשוני

בית  ההוצאה  הגדול  שפרס
  את ,  מקמיל�העורכי
  ב.  להיות  ספרו  האחרו

שהלכו  וקיבלו  אופי  פוליטי  מריר ,  ריוכבר  נלאו  מספ,  ספריו  הקודמי

הדעה .  ולמעשה  הפכו  להטפה  למהפכה  סוציאליסטית,  ורווי  אלימות
ק  לונדו  פותח  סיפור  בשלושה 'ג"הרווחת  בקרב  מבקריו  הייתה  כי  

 ..." גיבורי
 ומסיימו ברצח ארבעה מה

' מעצבי  דעת  הקהל'לא  נרתע  מלהביע  את  דעתו  על  ,  מצדו,  ק  לונדו'ג
כאשר  אייוויס  חוקרת  את ,  למשל.  עקב  הברזלמות  שוני
  בהאלה  במקו

, 'קסו'זרועו  של  ג'הסיבות  לסירוב
  של  העיתוני
  לפרס
  את  פרשת  
 :העיתונאי משיב
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א
  היית  משלמת  על  זה  תעריפי  ג
...  כולנו  קשורי
  לתאגידי


אד
  שהיה .  לא  היית  יכולה  להכניס  חומר  כזה  לעיתוני
,  פרסו

 ).57' עמ(ה היה מאבד את משרתו מנסה להגניב זאת פנימ

ו� 'ג,    שכתב  אביה  של  אייוויס,כלכלה  וחינו�יתה  פרשת  הספר  יכ�  ג�  ה
המדע�  שפוטר  מאוניברסיטת  ברקלי  בגי�  דעותיו  הרדיקליות ,  קנינגה�

פוליטי   כלכל�,    של  תורסטי�  ובל�דמותו  קנינגה�  הוא  ב�  ,פי  הידועֿעל(
לפתע  חדלו   ).הושכחוכתביו    ו,גו  והרוורדאשפוטר  מאוניברסיטאות  שיק

הספר  נעל�  כלא  היה  מחנויות .  העיתוני�  והמבקרי�  להזכיר  את  הספר
תבניות  הדפוס  של  הספר  נעלמו  באופ�  מסתורי  מההוצאה ו,  הספרי�

, ו�  קנינגה�  להוציאו  מחדש'לי�  אחרי�  דחו  את  בקשתו  של  ג"מו.  לאור
דבריו ה�  עיוותו  את  ,  וכאשר  פנה  לעיתונאי�  לספר  לה�  על  הפרשה

,   מכא�.)127'  עמ(המטי!  לטרור  '  מפר  סדר'והציגוהו  כקריקטורה  של  
אלא ',  צנזורה'או  '  סתימת  פיות'שהבעיה  אינה  ,  לונדו�ֿטוע�  אוורהרד

המונע  מהתודעה ,    בעצ�  מבנה  הכוח  בחברה,היא  נעוצה  עמוק  יותר
 . האנושית לחשוב באופ� חופשי

אנו .  של  מושגאי"  לנו  צל  ?  כמה  ספרי
  נאסרו  לפרסו
  עד  כה

 ).128' עמ(אי" לנו דר# לדעת . שרויי
 באפלה

, כיצד  ייתכ�  שספר?  א�  הא�  אי�  מדובר  בפרנויה  פרטית  של  הסופר
דעת  הקהל 'יפחיד  את  ,  א�  לא  כהזיה  מטורפת,  הנכתב  כבדיה  פוליטית

 ?עקב הברזלזממה להעלי� את ' האוליגרכיה'הא� '? החופשית

' הסובלנות  המדכאת'.  ק  בתחזיתוק  לונדו�  צד'מתברר  שג,  מכל  מקו�
  נעל�  מהחנויות  לאחר  מהדורה  אחת  והושכח עקב  הברזל.  ניצחה

רק  בשנות  השבעי�  של  המאה .  מהתודעה  בשבעי�  השני�  הבאות
בעיקר ,  ה  בבריטניהיהוא  זכה  לתחי',  השמאל  החדש'ע�  פריחת  ,  העשרי�

 . על רקע התערערות הקפיטליז� האמריקני לאחר המפלה בוויטנא�

ורא  הישראלי  יכול  בהחלט  להסיק  מה  אירע  בישראל  מאז  שבעלי הק
כפי .  השתלטו  על  החברה'  העיתונות  החופשית'ו'  כוחות  השוק'

', מודרניֿהפוסט'  על  רקע  ההצפה  של  הזבל  ,אוורהרד  היה  אומרֿשלונדו�
 . אי� לדעת אילו ספרי� טובי� מסולקי� מתודעתנו ומורחקי� ממחשבתנו
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מדובר  בספר .  עקב  הברזלרשת  פרסומו  של  א�  מדובר  בהרבה  מעבר  לפ
הוא ,  ברור  שלמרות  צורתו  הספרותית?  מהו  הספר  המשונה  הזה.  עצמו

מבקרי
  אקדמיי
  רבי
  התקשו .  אינו  פנטזיה  וא%  אינו  אפוקליפסה
', שילוב  של  הטפה  ואגדה',  'אוטופיה  חינוכית'כתבו  עליו  שהוא  :  לאפיינו

אוטופיה  של ',  'עלולי
תערובת  של  שיח  אידאולוגי  ועלילה  רבת  פ'
 . ועוד', דיסטופיה

הוא  תיאור .  ק  לונדו'  הוא  סיפור  חייו  של  געקב  הברזל,  למעשה
אילו .  התבגרותו  הספרותית  והשכלתו  הפוליטית,  התנסותו  החברתית

אגדה  אוטוביוגרפית 'היינו  אומרי
  שהספר  הוא  ,  היינו  נאלצי
  להגדירו

 .   'שנכתבה עבור מעמד הפועלי

, היה  חוואי  וסוחר  חרו-,  ו  לונדו'ג,  אביו.  ו  נולד  לעוניק  לונד'ג
בסו%  חייו  הוא  התפרנס .  שיוזמותיו  הרבות  הסתיימו  בפשיטות  רגל

, אהב  לקרוא  ספרי  הרפתקאות,  ק  גדל  באוקלנד'ג.  בדוחק  כשומר  לילה
עשרה  רכש ֿבהיותו  ב  חמש.  רבה  בנדודי
  והיה  שרוי  תדיר  במחסורִה

הרפתקאות  ששימשו הש
  החלו  .  די  צדפותסירה  והתחבר  לחבורת  שוד
יסקו סהוא  התערה  בקרב  הכנופיות  שפעלו  במפר-  ס  פרנ.  רקע  לסיפוריו

ש
  מצא  את  אהובתו .  וסיגל  את  אורח  חייה
  האלי
  ורווי  האלכוהול
וזכה  בה  לאחר  שגבר  בקרב  יריות  על  ראש ',  המלכה'מיימי  ,  הראשונה

בתואר  שהיה  גאה  בו  עד כ�  זכה  .  מאהבה  לשעבר,  פרנק'  פרנ-,  כנופיה
חלק  מהעלילות  הוא  פרס
  בקוב- .  'נסי�  שודדי  הצדפות':  סו%  חייו

 ).  1905 (סיפורי� ממשמר הדגי�

יסקו  ועבר  לצדו סכשנה  לאחר  מכ  קיבל  את  הצעת  משטרת  ס  פרנ
בתקופה .  בתור  לוכד  שודדי  צדפות  תמורת  מחצית  השלל,  השני  של  החוק


  מלחי−  הוא  פגש  טיפוסי
  רבי
  וז  ,
, שוטרי
,  מהמרי
,  סוורי
,  דייגי
אלה  יהפכו  בעתיד  לגיבורי .    ושמע  מה
  את  עלילות  חייה
−זונות  

 ). 1909 (מרטי� עד�מופיעי
 בספרו מקצת
 . סיפוריו

רוב  חבריו  מצאו  את .  עשרה  הוא  חש  שחייו  בכנופיה  מוצוֿבגיל  שבע
כנפיי
   שק  שא%  לפרו'וג,  כלל  בנסיבות  אלימותֿבדר�,  מות
  בגיל  צעיר


הוא  הצליח  לקבל  עבודה  כמלח  על  ספינת  ציד  של  כלבי .  ולראות  עול

. קוריאה  וסיביר,    ועבד  בה  כשישה  חודשי
  בעת  שהפליגה  בי  יפ,י

חוויותיו  מהמסע  היו  היסוד  לסיפור  הראשו  שהצליח  לפרס
  בתחרות 

 . )Morning Call, 1893/התפרס
 ב (טייפו� ליד החו� היפני, סיפורי
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משפחתו  התקיימה  בקושי .  הל  חיי
  יציבי
נמ  הספינה  ניסה  לכשירד  
; התחולל  משבר,  1893שנת  ,  אלא  שבאותה  עת.  והוא  ניסה  למצוא  עבודה

המשק  האמריקני  נקלע  לאחד  ממחזורי  האבטלה  שילכו  ויחריפו  במרוצת 

העבודה  היחידה  שהצליח  למצוא  הייתה  כפועל  בבית .  המאה  העשרי

 10  סנטי
  לשעה  ויו
  עבודה  ב  10כר  של  בש,  חרושת  לייצור  בד  יוטה
  בשיטה הכא  התוודע  בפע
  הראשונה  לגורלו  של  פועל  תעשיי.  שעות

את ,  הוא  חווה  על  בשרו  את  הרעש  האיו
  של  המכונות.  הקפיטליסטית
תאונות  העבודה  והעבודה  המטמטמת ,  עבודת  הילדי
,  האוויר  המורעל

 עקב  הברזלויה  בהזוועה  הזאת  מצאה  את  ביט.  ללא  עתיד  וללא  מוצא
זרועו  של 'באמצעות  החקירה  שערכה  אייוויס  אוורהרד  על  אודות  

 . 'קסו'ג

  ללמוד  מקצוע  כדי  למצוא  עבודה ,הוא  חיפש  דר�  להיחל-  מהמלכודת
; ב  עברה  אז  מהפכת  חשמל"ארה.  קלה  יותר  שתאפשר  לו  לקרוא  ולכתוב

ק  רצה 'וג,  של  התקופה'  טקֿהיי'היה  ה,  שהחלי%  את  הפח
,  החשמל
ולכ  החליט  ללמוד  את ,  לא  היה  לו  כס%  לממ  לימודי
.  היות  חשמלאיל

המפקח .  סודות  המקצוע  באמצעות  עבודה  באחת  מתחנות  הכוח  שקמו  אז
העסיק1  כגור%  פח
  בשכר  של '  אוקלנד  סטריט  ריילווי'שקיבל1  לעבודה  ב

עד  מהרה  התברר  לו  שנפל  מ  הפח  אל .    דולר  ויו
  מנוחה  אחד  בחודש30
  היה ;עשרה  שעות  ביו
  ללא  מנוחהֿ  מצא  עצמו  עובד  כשלושהוא.  הפחת


וצונח  על ,  בקושי  מתרח-,  חוזר  לבית  הדל  של  הוריו  רצו-  וקהה  חושי
אז  גרר  עצמו  מחדש  ליו
  נוס%  של ,  מיטתו  כמת  עד  למחרת  השכ
  בבוקר

 . הוא הפ� לבהמת עבודה. לא נותרו לו פנאי ומר- ללמוד או לקרוא. סבל

כי  לפניו  היו  מועסקי
 ,    שחמל  עליו,חד  המסיקי
יו
  אחד  סיפר  לו  א
ק  הצעיר 'כשהגיע  ג.    דולר  כל  אחד40במשרתו  שני  עובדי
  שהשתכרו  

ק  בכשליש 'פיטר  את  השניי
  והעסיק  את  ג,  ניצל  המשגיח  את  תמימותו

ואיי
 ,  ק'המשגיח  ג
  פקד  על  המסיק  לא  לגלות  את  הדבר  לג.  משכר

  ולהפר  את  פקודת  המשגיח  היה מה  שגר
  למסיק  להסתכ.  עליו  בפיטורי
ש
  סופר  כי  אחד .  ידיעה  קצרה  שהופיעה  באחד  מעיתוני  אוקלנד

ק  תפס  את  מקומ
  שלח  יד  בנפשו  לאחר  שלא  הצליח 'מהמפוטרי
  שג
 .ואשתו וילדיו נותרו ללא אוכל וללא קורת גג, למצוא עבודה

הוא  חווה  זה  עתה  על  בשרו  את .  ק  זרק  את  היעה  ועזב  את  העבודה'ג
הוא  טר
  ידע  לנסח .  'סולידריות  מעמדית'  שהאינטליגנטי
  מכני
מה  



� ביכלרשמש 264  ו

אול
  החל  להבי  את  הצור�  הדחו%  של  העובדי
  להתארג  כדי ,  זאת
לתמר  אות
  לעבודת ,  למנוע  מהקפיטליסטי
  לשסות  אות
  זה  בזה

 . לשחוק אות
 עד דק ולזרק
 בצד הדר�, כפייה

טליסטי
  מבוסס  א� כוח
  של  הקפי:  עקב  הברזלזה  הרעיו  המרכזי  של  
ורק  על  יכולת
  להרתיע  את  העובדי
  מלהתארג  ולמנוע  מה
  ליצור 

ה
  רעיונות  היפי
  רק '  דמוקרטיה'ו'  ליברליז
'.  פוליטיקה  אלטרנטיבית

 .לתקופות שבה העובדי
 כנועי
 ומפוררי
 לאטומי

ק  חש  כשהתגלה  לו  כי  הוא 'אוני
  שגֿתחושת  הזע
  והאי,  אי  ספק
מבצבצת  בהערות ,  ריו  וממותו  של  הפועל  בתחנת  הכוחהיה  חלק  מפיטו

ק  דואג 'ג.    על  שוברי  השביתהעקב  הברזלהסרקסטיות  שפזורות  לאור�  

כ� .  כפי  שכנסייה  מאיימת  על  מאמיניה  בשט,  להנציח
  לדיראו  עול

  ידי ֿהגייסות  שאורגנו  על,  )5  הערה  68'  עמ(מונצחי
  חיילי  פינקרטו
) 3  הערה  131'  עמ(שביתה  בס  פרנסיסקו  הקפיטליסטי
  כדי  לשבור  את  ה

  המזכיר  במשהו  את ,'נוגש  העבדי
,  'אד
  ושמו  אלברט  פוקוק,  ובעיקר
 ). 1 הערה 182עמוד (האד
 של ישראל ֿבעלי חברות כוח

  מלחמת  המעמדותק  לונדו  'עד  היו
  מרבי
  לצטט  מתו�  ספרו  של  ג

 ): בסלנג' השביתהֿשובר'(' הסקאב'מכת
 על ) 1905(

את  הקרפדה  ואת ,  אחר  שאלוהי�  סיי�  לברוא  את  הצפעל...  

נותר  בידו  עדיי�  חומר  מגעיל  שממנו  הוא  יצר  את ,  העטל�

רגלית  בעלת  נשמה  של ֿ  חיה  דואהיצור  הזה  הו.  'באהסק'

לי 'ושלד  שעשוי  ממרקחת  של  ג,  מוח  מלא  מי�,  פקקי�ֿמחל)

הוא  סוחב  גידול  ממאיר ,  האד�  לב  במקו�  שמצוי  אצל  בני.  ודבק

בני  אד�  מפני�  אליו  את ,  יורד  לרחוב'  הסקאב'כאשר  .  שחיתותשל  

העד�  ואפילו  השט�  ממהר  לסגור   גב�  והמלאכי�  מתייפחי�  בג�

אי� לשו� אד� זכות לשבור . נו� כדי להרחיקו מש�יאת שערי הגיה

או ,  אלא  א�  כ�  קיימת  בריכה  מספיק  עמוקה  כדי  להטביעו,  שביתה

 .... גרוחבל ארו% דיו כדי לתלות עליו את פ

. ה  תסיסה  פוליטיתתב  פש"ברחבי  ארה.    הגיע  המשבר  לשיאו1894בשנת  
זה  היה  צבא  של  עובדי
  שהתכוו .  גדודי  מובטלי
  התחילו  להתארג

  מיליו 500לעלות  על  וושינגטו  ולצור  על  הקונגרס  עד  שיאות  להקציב  
בראש  הצבא  עמד .  דולר  להעסקת  המובטלי
  בעבודות  תשתית  ציבוריות
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אשר  עמד  בראש  המפלגה ,  רפורמטור  רדיקלי  מאוהיו,  ב  קוקסיייקו'ג
מערב  החקלאי  של   השהייתה  חזקה  בצפו,  המפלגה.  הפופוליסטית

. של  המזרח  היאנקי'  ביזנסֿהביג'גד  ניהלה  מלחמת  חורמה  נ,  ב"ארה
    תו�  תעסוקה ,משקהקוקסי  עצמו  הציג  מדיניות  אלטרנטיבית  לתכנו

ינס  בבריטניה  ארבעי
  שנה את  של  ֵקמדיניות  שדמתה  בעיקריה  לז(מלאה  
 ). אחר כ�

מיהר ,  שסבר  כי  הזדמ  לו  סיכוי  לצאת  להרפתקאות  חדשות,  ק'ג

ק  מצא 'וג,  תנאי  המסע  היו  גרועי
.  להצטר%  למסע  של  צבא  המובטלי

  הוא  נתקל ,לעומת  זאת.  לינהמקו
  ללא  מזו  ו,  עצמו  מבוסס  בגש
  ובבו-
, הצבא  הורכב  מאנשי
  יצרניי
.  לראשונה  בחייו  בבשורה  הסוציאליסטית

רבי
  מה
  היו  חברי
  באיגודי
  מקצועיי
 ;  בחלק
  בעלי  הכרה  מהפכנית
לגביה
  הסוציאליז
  היה  משנה  ערוכה ;  ופעילי
  בפוליטיקה  רדיקלית

אלא ,  לא  היו  בשביל
  עוד  ססמה'  מאבק  מעמדי'ומושגי
  כמו  ,  וסדורה

שמע  מפיה
 ,  יקנישהיה  מורגל  לאינדיבידואליז
  האמר,  ק'ג.  דר�  חיי

ועל  תנועת  הפועלי
  שצמחה  זה '  המניפסט  הקומוניסטי'לראשונה  על  
, נוכח  בדיוני
  תאורטיי
  על  מרקסהיה  הוא  ;  כמה  עשרות  שני
  באירופה

, הוא  ראה  גילויי
  של  משמעת  פוליטית  ודבקות  במטרה;  דרווי  וספנסר
היה  אחוז והוא  ,    חידושהלגביו  היה  כל  ז.  שאי  בה  תועלת  אינדבידואלית

 . התלהבות

כמה  שני
  אחר  כ�  ביטא  את  התלהבותו  מהמפגש  ע
  אותה  חבורת 
 מהושמו  ,  קוסמופוליט�מהפכני
  במאמר  אוטוביוגרפי  שפורס
  ב

 : משמעות החיי� עבורי

  ...�מתיקות ,  אידאליז�  נלהב,  כא�  מצאתי  ג�  אמונה  חמה  באד

רי�   כל  הדב–פרישה  מתענוגות  והקרבה  עצמית  ,  והיעדר  אנוכיות

אציליי� ,  כא�  היו  החיי�  נקיי�.  הנהדרי�  והממריצי�  את  הרוח

�נעשו  נפלאי�  ומלאי ,  כא�  טיהרו  החיי�  את  עצמ�.  ותוססי

' עמ,  1906מרס  ,  קוסמופוליט�(ואני  שמחתי  על  היותי  חי  ,  תהילה

528( 

שתיאר  את  חבריו  המהפכני
 כ,  אלה  המילי
  שש
  בפי  ארנסט  אוורהרד
  ).67עמ  (דו הפילומתי
פני הפטריקי
 חברי מועל
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צבא  העבודה  נתקל  בהתנגדות  מאורגנת  של  השלטונות  הפדרליי
 
ובניסיונות  חבלה  של  שכירי  חרב  ושוברי  שביתה  שנשלחו  מטע


ידי  משטרת ֿהצבא  הל�  והתפורר  ומנהיגיו  נאסרו  על.  הקפיטליסטי
 .הקפיטול בטענה שה
 רמסו את המדשאות בעיר

היו  לנגד  עיניו  בשעה ,  יקר  כישלונוובע,  יש  להניח  שחוויית  המסע
 ייקוב'אישיותו  של  ג,  כמו  כ.  שטווה  את  העלילה  הבסיסית  של  הספר

נטבעה  כנראה  בדמותו  של ,  מנהיג  צבא  העבודה  העשוי  ללא  חת,  קוקסי
 .ארנסט אוורהרד

כא  למד  שיעור  נוס%  במבנה .  ק  המשי�  בנדודיו  ברחבי  צפו  אמריקה'ג
בעת  שטייל  לתומו  ליד  מפלי .  סטיתיחסי  הכוח  של  החברה  הקפיטלי

זאת  הייתה  ידו .  נחתה  יד  קשה  על  כתפו,  קסמו  של  הנו%ונהנה  מהניאגרה  
עשר ֿלמחרת  נכבל  לעוד  חמישה.  'שוטטות'שעצר  אותו  בעוו  ,  של  שוטר

השופט  הקריא .  והובל  לבית  המשפט,  בני  אד
  שנעצרו  באשמה  דומה

  או  שאלה  גזר  על  כל   ובלי  כל  ראיה,באדישות  את  שמותיה
  של  העצירי

  
ק  סבר  כי  אזרח 'ג.  שלושי
  יו
  ע
  עבודת  פר�מעצר  של  אחד  מה
א�  השופט ,  מר  משהו  להגנתווהוא  ניסה  ל.  אמריקני  זכאי  למשפט  תקי

 . השתיקו בבוז בטר
 גזר את דינו

וש
  בפי  עור�  הדי  המושחת  שהפסיד  במשפט ,  ק  לא  שכח  את  הלקח'ג
 :הדברי
 האלהקסו נגד מנסרות סיירה את 'של ג

  זה  דבר חוק  הקריאה  והלימוד  שלי  בספרי�  האלה  לימדו  אותי  שכל

 )45246' עמ... ( הוא דבר אחרצדקאחד ו

הוא  ראה .  ק  למסתורי  הגיהינו
'בבית  הסוהר  של  מחוז  אירי  התוודע  ג
, הלשנות,  ידי  סוהרי
ֿאסירי
  מוכי
  למוות  על,  עינויי
  בתאי  צינוק

מקרה  שבו  הוכה  אסיר  וגולגל  דר� ד  להיה  עהוא  .  התמרדויות,  קטטות
עירו
  וד
  זור
 "...  ובסופ  הוא  נמצא  ,  חמש  קומות  של  מדרגות  מתכת

 ). 1907 (הדר�כל זאת תועד בקוב- סיפוריו ...". בחזית גופו מכל חלק

הוא .  כשיצא  מבית  הסוהר  הושלמה  הכשרתו  המעשית  במדעי  החברה

 . היה בשל לסוציאליז

א  היה  שבוי  בנטורליז
  הרומנטי  שאפיי  את לפני  שיצא  למסעותיו  הו
בתרבות  זו  שררה  אמונה .  עשרהֿהתרבות  האמריקנית  של  המאה  התשע


המתחברי
  לעתי
 ,  שהחברה  היא  אוס%  מקרי  של  בני  אד
  חופשיי
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סבר ,  למשל,  ק'ג.  בדר�  כלשהי  בצמתי
  של  אינטרסי
  ציבוריי
לאחריות שהנוודי
  שפגש  ה
  בני  אד
  שאינ
  מסתגלי
  לחיי  קבע  ו

. שמאסו  בעבודה  ובחרו  להעביר  את  זמנ
  בבטלה  ובנדודי
,  משפחתית
 
כ�  נראו  הדברי
  בעיני  הקוראי
  שעקבו  אחר  מסעותיה
  והרפתקאותיה

שבמקרה  שלו ,  האופטימיות  של  מרק  טווי.  של  תו
  סויר  והקלברי  פי
הייתה  הנימה  השלטת ',  אוילֿסטנדרד'ידי  אחד  מבעליו  של  ֿמומנה  על

ספרות  זו  הייתה  נתונה  בכבלי
 .  האמריקנית  של  התקופה  ההיאבספרות  

אהדה ועל  ,  שכללו  איסורי
  על  השמצת  הדת  הנוצרית,  מוסריי
  מחמירי

 . למהפכנות פוליטית ולרגליי
 של אישה

ק  והוא  התוודע 'במסעותיו  בי  המובטלי
  והאסירי
  נפקחו  עיניו  של  ג
הוא .  ו
  האמריקנילריאליה  של  ההמו  הבלתי  נראה  המוסתר  תחת  החל

פוטרו  לאחר  שתש  כוח
 ,  פגש  נוודי
  שעבדו  שני
  בבתי  חרושת
הוא  ראה  פושטי  יד  מזדקני
 ;  והושלכו  ללא  סיכוי  למצוא  עבודה  אחרת
בעבודה  זולה  או  בעקבות ,  שהוחלפו  כלאחר  יד  במכונות  חדשות

  נפגעו  בתאונות  עבודה  ופוטרו  ללא ,זונות  שהיו  פועלות';  התייעלות'
אסירי
  שניסו  לארג  את  העובדי
  כדי .  לא  הגנה  לעתידתמיכה  ול

ידי ֿנרדפו  על,  הואשמו  בהסתה,  להתגונ  יחד  מפני  פגעי  השיטה  פוטרו
הושמו  ברשימות  שחורות  והפכו  למובטלי
  עד  סו% ,  רשויות  החוק


גלי
  גלי
  של החוצה  משברי
  ותנודות  מחזוריות  בשווקי
  פלטו  .  ימיה

ה
 ,  נכי
  בגופ
  ושבורי
  ברוח
.  כלֿ  והותירו  אות
  חסריבני  אד

פרקי  זמ  חוסי
 ,  פעמי
  מוצאי
  עבודה  מזדמנת,  ב"שוטטו  ברחבי  ארה
משפחותיה
 .  לעתי
  מבלי
  בבית  הסוהר',  חיל  הישע'באכסניות  של  

 . ובכ� התחילו דור חדש של אנשי תהו
, התפרקו וילדיה
 נפוצו לכל רוח

שמיו  בניתוח  סוציולוגי שמונה  שני
  אחר  כ�  הוא  העלה  על  הכתב  את  ר
הוא  תיאר  את  רשמיו  מאנשי ,  לכאורה).  1904  (אנשי  התהו�נוקב  בספרו  

אול
  למעשה  היה  זה  סיפור
  של  כלל ,  אנד  של  העיר  לונדוֿהאיסט
זה  ההמו  הבלתי .  הזרוקי
  והדפוקי
  במרכזי
  התעשייתיי
  בעול
  כולו

.   העול
נראה  שהול�  וגדל  ככל  שהקפיטליסטי
  הולכי
  ומשתלטי
  על
מאות  וחמישי
  אל%  יצורי
  אנושיי
  נמקי
  בעוני  מחריד   ארבע"...  

הוא  סיפר .  ק  לונדו'כתב  ג..."  בתחתית  הרפש  החברתי  הזה  ששמו  לונדו
כי  ביו
  ההכתרה  של  אדוארד  השביעי  הל�  לכיכר  טרפלגר  לראות  את 

אנד ֿפועלי
  מובטלי
  מהאיסט,  שלושה  ממכריו.  התהלוכה  המפוארת
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ליקטו  תו�  כדי  הליכה  מהמדרכה  המלוכלכת  שיירי
  של ,  יושהתלוו  אל

חרצני  ענבי
  ופירורי  לח
  ובלעו  את ,  תפוחי
  רקובי
,  קליפות  תפוזי

 ; המזו ברעבתנות

  שנה 1902,    באוגוסט20וזה  קרה  בי�  שש  לשבע  בערב  של  ...  

העשירה  והחזקה ,  בלב  האימפריה  הגדולה,  להולדת  מושיענו

 ...עול�פע� בֿביותר שהייתה אי

'
יחזרו  ויופיעו  בצורות  ספרותיות  שונות  בכתביה
  של '  אנשי  התהו

 פריזורוק  ודפוק  בלונדו�  ז:  חוקרי
  מחונני
  של  המאה  העשרי
ֿסופרי

העורקי� ,  ל  הארינגטויק  של  מיאמריקה  האחרת,  אורוול'  ורג'של  ג
  של מוות  באשראי,    של  אדוארדו  גליאנוהפתוחי�  של  אמריקה  הלטינית

ק  לונדו 'ג.  ניצי  ועוד'  של  אלכסנדר  סולזארכיפלג  גולג,  ד  סליפרדיננ
היה  הראשו  שהתבונ  במבט  חודר  אל  תוככי  המאה  העשרי
  בתקופה 

' שוק  החופשי'ב,  האופטימית  שבה  עדיי  האמינו  בִקדמה  הליברלית
 . ובמוסר הנוצרי

ק  הבי  כי  הגורל  שנועד  לו  בשיטה  הקפיטליסטית  הוא  להפו�  תו� 'ג
יו
  יבוא  ואד
  צעיר  וחזק  ממנו  ימלא  את .  'איש  תהו
'י
  לשנכמה  

וסופו  להתנוו  באחד  מהפרברי
  המזוהמי
  של ,  מקומו  על  קו  הייצור

היה  כא  לקח  כפול  שכיוו  מעתה  את .  הכרכי
  או  להתפגר  בצדי  הדרכי

חייבת  להשתנות ,  הזוללת  בני  אד
  בש
  הִקדמה,  שיטה  זו,  ראשית:  דרכו
י
  למצוא  שיטה  חדשה  שתיטיב  ע
  מרבית  בני על  העובד;  מ  היסוד


ולהכשיר  עצמו  לעבודה  ספרותית ,  עליו  להפסיק  לנדוד,  שנית  .האד
 :  הוא כתבכיצד נעשיתי סוציאליסטבמאמר . שתסלול דר� לשינוי השיטה

פי  מספר  הימי�  שעבדתי  הייתי ֿועל,    עבדתי  קשה  בגופייכל  ימי

א% ;  יל  מתו%  הבורבנפשי  להעפאומר  גמרתי  .  קרוב  לתחתית  הבור

נשבעתי  כי  לא .  היה  ברור  לי  כי  לא  איחל)  מהבור  בעזרת  שריריי

  אלוהי�  יהרגני  א�  אעבוד  ולו  יו� יוכ,  אעבוד  עוד  בעבודות  קשות

 ... אחד בגופי

 : אול
 כדי לעשות זאת היה עליו להתפרנס ממכירת מחשבותיו
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חתי חזרתי  לקליפורניה  ופת.  ואז  פתחתי  במרד�  קדחתני  אחר  ידע...

�היה  עליי ,  בעת  שהכשרתי  עצמי  להפו%  לסוחר  מוח.  את  הספרי

בכמה  ספרי� ,  וש�.  בהכרח  לנבור  עמוק  בתו%  הסוציולוגיה

גיליתי  את  התפיסות  הסוציולוגיות  הפשוטות ,  שנוסחו  באופ�  מדעי

עוד  לפני  שנולדתי  כבר  כתבו  כמה .  אשר  כבר  עיבדתי  לעצמי

גיליתי  כי  אני .    לכ%ועוד  מעבר,  דמויות  גדולות  את  אשר  חשבתי

 ). מה משמעות החיי� עבורי... (סוציאלסט

מתואר ,  דמות  לויק  היה  רוצה  לה'הגיבור  שג,  אי  להתפלא  שאוורהרד
  שהפ�  למשכיל  בכוחות  עצמו ,כפועל  לשעבר  בעל  שרירי
  של  מתאבק


ק  עצמו  העיר  בציניות  בשעה  שקיבל תמלוגי
 'ג.  ומתקיי
  מכתיבת  ספרי
מחני%  לי  שאני  אחד  מאות
  זני
  נדירי
  של "  כי  עקב  הברזלעל  כתיבת  

 ..." פע
 הצליחו לעשות כס% מהסוציאליז
 שלה
ֿסוציאליסטי
 שאי

ק  הצטר%  למפלגה  הסוציאליסטית  החדשה  שסניפה  נפתח  באותה  עת 'ג
הסני%  היה  מורכב  בעיקר  מחברי
  משכילי
  אנשי  שכבת .  באוקלנד

סלוני
  מסוג  זה .  ת  סלוניותהביניי
  שבאו  אליו  לשתות  בירה  ולקיי
  שיחו
והמחבר  אינו  מסתיר  את  יחסו ,  עקב  הברזלמתוארי
  בחלקו  הראשו  של  

אי  זאת  אידאה ;  ק  סבר  שהסוציאליז
  שיי�  למעמד  הפועלי
'ג.  המזלזל
. סלונית  אלא  נשק  מדעי  מתוחכ
  שבאמצעותו  תתנהל  מלחמת  המעמדות

 : משו
 כ� מטיח ארנסט אוורהרד כבר במשפט הראשו

הניתוח  החברתי .  כ�  יודעי�  דבר  וחצי  דבר  על  מעמד  הפועלי�אינ

� ).19' עמ( שלכ� פגו� וחסר ער% כמו שיטת החשיבה שלכ

אלו  עסקו  בעיקר .  ק  התחיל  לבקר  באספות  פועלי
  ולהקשיב  לדיוני
'ג
  ניסה  להרחיב  את  התמונה  והרצה הוא.  בשכר  ובאבטלה,  בתנאי  תעסוקה

באחד .  חדשה  לניהול  החברהעל  הסוציאליז
  כשיטה  אלטרנטיבית  

טע  כי ,  שהשמיע  בפארק  ציבורי  באוזני  קהל  גדול,  מנאומיו  הראשוני

זאת  שיטה  החומסת .  הקפיטליז
  הוא  שיטה  המבוססת  על  שוד  מאורג
המוני  בני  אד
  מפוררי
  למע  רווחתו  של  מיעוט  מאורג  היטב  השולט 

  השוטרי
 .לא  עברו  עשר  דקות  ושעטת  סוסי
  נשמעה.  באמצעי  האלימות
ועיתוני ',  הסתה'הוא  נמצא  אש
  ב.  ק  מצא  עצמו  בקרו  אסירי
'הגיעו  וג

ק  גילה  שוב 'ג.  'הפרחח  מאוקלנד'אוקלנד  שמחו  לבשר  על  מעצרו  של  
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 זוו,    רק  על  נייר  החוקהותשזכות  הדעה  החופשית  והדמוקרטיה  מצוי
כ�  ג
 .  תקפה  כל  עוד  הדעה  תואמת  את  האינטרסי
  של  המעמד  השליט

,   או  כלשונו,ורהרד  כאשר  הוא  מנתח  את  יחסי  הכוחות  הפוליטיי
סבור  או
 : המבנה המעמדי של החברה

מחזיקי� ,  המטיפי�  והעורכי�,  הפרופסורי�,  כול�  כאחד

  �ושירות� ,  משרתי�  את  הפלוטוקרטיהה�  שמשו�  במשרותיה

וקרטיה לפלוטמזיקי�  שאינ�  רעיונות  של  א%  ורק  מבוסס  על  הפצה  

בכל  פע�  שה�  מפיצי�  רעיונות  המאיימי� .  מהללי�  את  שמהאו  ש

ואל  תשכחו ...  ה�  מאבדי�  את  משרותיה�,  על  הפלוטוקרטיה

בימת  הכנסייה  והאוניברסיטה  ה�  שמעצבות  את  דעת ,  שהעיתונות

 ).121' עמ(ה� שמשמשות מורי דר% לאומה , הקהל

עמד  מכובד  בקרב כשספריו  על  הצפו  הקנו  לו  מ,  כ�כחמש  שני
  אחר  
את .  הוא  המשי�  בהרצאותיו  ובמאמריו  למע  הסוציאליז
,  ב"סופרי  ארה


בעיתוני
  ובכתבי  עת ,  לרוב  ללא  תשלו
,  המאמרי
  הוא  פרס
: במאמרי
  היושהידועי
  .  ב"סוציאליסטיי
  שפרחו  אז  במזרח  ארה

כיצד  נעשיתי ו,  לת  המקסימו�אש,  מפרי  השביתה,  מלחמת  המעמדות
 . סוציאליסט

 . עקב הברזלל המאמרי
 הללו משוקעי
 בכ


  הוא  הרצה  באחד 1905ֿב.  אלא  ג
  דר�  הצגת
,  אבל  לא  רק  המאמרי
  
וכ�  תיאר  את .  'פילומתי
'המועדוני
  היוקרתיי
  בקליפורניה  לפני  אות


 : האירוע אחד העיתוני

�כאילו  היה  זה  קהל  תלמידי� ,  הוא  הרצה  לפני  קהל  אנשי  העסקי

. הסוציאליז�על  וכיח  לו  מה  מידת  ידיעת�  הלהוא  דרש  מה�  .  פרוע

הוא  אמר  לה�  כי  לדעתו  ה�  קראו  מעט  מדי  וראו  עוד  פחות 

ופיו  פלט  ענני  עש� ,  הוא  הכה  באגרופו  על  השולח�.  משקראו

עד  שכול�  שקעו  בדומייה ,  כל  זה  הטיל  פחד  על  מאזיניו.  סיגריות

 ...  מדכאת

שהרגו ,    הטרוריסטי
בסו%  נאומו  הוא  אמר  כי.  זמ  רבהשתיקה  לא  ארכה  
. ה
  אחיו,    ברוסיה1905כמה  פקידי
  של  ממשלת  הצאר  במרוצת  מהפכת  


למחרת  בישרו .  מיד  קמו  אנשי  העסקי
  על  רגליה
  ותקפוהו  בזע
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קמה ".  'אחי
'ק  לונדו  קורא  לרוצחי
  הרוסיי
  'ג:  "כותרות  העיתוני
וסיה מהפכני  ר:  ק  עמד  על  דעתו'ג.  מהומה  והוא  נדרש  לחזור  בו  מדבריו


: אחד  העיתוני
  כתב  עליו.  ה
  אחיו  ואי  הוא  מתכוו  להתכחש  לה
שמקומו  בבית ,  מאנשי  הדגל  האדו
,  גחלת  בוערת,  הוא  אנרכיסט"...

  לא  היו עקב  הברזלמתברר  שהויכוחי
  שתוארו  ב...".  האסורי
  כבוגד

אלא  חלק  חשוב  מהווייתו  הפוליטית  של ,  בדיה  או  סגנו  ספרותי  אלי

 .   ק'ג

וכבר  הוא  היה  נושא  לשערוריה ,  לא  שככה  פרשת  מהפכני  רוסיהעוד  
  זאת  הוא .!"לעזאזל  החוקה:  ק  לונדו  אמר'ג:  "הכותרות  בישרו.  חדשה

ובה  טע  שממשל  דמוקרטי  הרוצה  לנקוט  צעדי
 ,  אמר  בהרצאה  אחרת
מסי  הכנסה (לטובת  ההמוני
  עלול  לפגוע  בקדושת  הקניי  הפרטי  

ק  ציטט  בנאומו  את 'ג).  היה  נהוגי
  אזוהוצאות  ממשלתיות  לחינו�  לא  
בשעה "  לעזאזל  החוקה"שאמר  ,  וסאמרתו  של  וויליא
  לויד  גארי

והגנה  על  קניינ
  הפרטי  של ,  שהחוקה  סיפקה  לכאורה  הכשר  לעבדות

אותה  ססמה  שימשה  ג
  את  הגנרל  שרמ  כאשר  דיכא .  בעלי  העבדי


 .   שביתת פועלי

�  למועמדה  של  המפלגה ב  וא%  הפ"ק  החל  להתפרס
  ברחבי  ארה'ג
 . בבחירות באוקלנד

  לפני 1905ֿלשיאו  הגיע  בנאו
  שנשא  באוניברסיטת  קליפורניה  ב
שפורס
 ,  הנאו
.  שלושת  אלפי
  סטודנטי
  ושלוש  מאות  אנשי  הסגל

 : כלל את הקטעי
 האלה, )1910 (המהפכהמאוחר יותר בקוב- 

המכתב  החל  במשפט .  קיבלתי  מכתב  מאד�  שמתגורר  באריזונה

 400,000ב  קיימי�  "בארה...  'בברכת  המהפכה'והסתיי�  '  חבר  יקר'

�שפותחי�  את ,  מספר�  מגיע  למיליו�,  ויחד  ע�  הנשי�,  גברי

 ... 'בברכת המהפכה'ומסיימי� ' חבר יקר'מכתב� ב

 
 : כ�הנאו
 הסתיי

ויש  לקחת  מידיו  את ,  המעמד  הקפיטליסטי  נכשל  בהנהגתו

ובדי�  עתידי�  למשו% שבעה  מיליו�  גברי�  ממעמד  הע.  ההנהגה

 �אחריה�  את  כל  מעמד  הפועלי�  ובכוחות  מאוחדי�  לקחת  לידיה
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נראה  מי ,  אדרבא.  המהפכה  צועדת  קדימה.  קדימה.  את  ההנהגה

 ...יוכל לעצור אותה

חברי  מועדו  הפילומתי
 פני  זה  הרקע  להודעתו  הנחרצת  של  אוורהרד  ל

 : כ�שנתיי
 אחר, הנחרדי

לי�  אומרי�  שה�  עומדי�  לצר� יליו�  וחצי  מבני  מעמד  הפועמ

זוהי .  אליה�  את  יתרת  מעמד  הפועלי�  ולקחת  מידיכ�  את  הניהול

 ). 73' מע (צרו אותה א� את� יכולי�ִע. אדוניי, המהפכה

מקצה שנעו    ,שונותביקורות  להעשרי
    במרוצת  המאה  זכה  הברזלעקב  
בתחילת  המאה .  אופנות  הפוליטיותה  ההיסטוריות  ונסיבותפי  הֿעללקצה  

, עשרהֿ  בסו%  המאה  התשעשצמחהראו  בספר  חלק  מאופנה  ספרותית  
ק 'גבי  הספרי
  שהשפיעו  על  .  שהרבתה  לעסוק  בעתידנות  אלימהאופנה  

    הקיסריעמוד;  של  אדוארד  בלאמי)  1888  (להשקי�  אחורהלונדו  היו  

של  ויליא
 )  1902(ו  הפאודליז�  הנדיב  שלנ;  של  איגנטיוס  דונלי)  1890(
מבלאמי  שאב  לונדו  את .  של  אפטו  סינקלר)  1906  (ונגל'הגו;  גנט

. מבוסס  על  יומני
  מהעברוש
  בעתיד  ֿ  איהנכתבהטכניקה  של  סיפור  
  רקע  לתיאור  של שימשו,  גו  של  סינקלראברוני  תעשיית  הבשר  בשיק


' האוליגרכיה'מגנט  הוא  שאל  את  .  הקפיטליסטי
  הרומסי
  את  העובדי
את  שלטונה  הפאודלי  בשיטות   את  אופיו  של  הקפיטליז
  ומבצרת  המשנה

  
עקב   מפתיע  בדמיונו  לעמודי  הקיסר.  הקלאסישמתכחשות  לליברליז
, העשרי
  יורק  של  סו%  המאהֿבניוהספר  מתאר  מהפכה  אלימה  .  הברזל

שהגיח (ידי  עיתונאי  בעל  ש
  יהודי  ממדינת  אוגנדה  ֿהמסוקרת  על
ירה וג
  ש
  שוררת  או).    של  עיתונאי  אוסטרי  בש
  הרצל,יה  אחרתזמפנט

וג
  ש
  נלח
 ;    על  החורב  העומד  להתרחשהמרמזת  ,של  סיוט
הקבוצות 'המזכיר  את  ',  ההרסאחוות  'בפלוטוקרטיה  ארגו  סודי  הקרוי  

 לונדושל  (שתי  הקבוצות  ,  דר�  אגב.  'גואקומונה  של  שיק'ב'  הלוחמות
 .  מרבות לעסוק בהוצאה להורג של בוגדי
,)ושל דונלי

.   באירופה  שבי  שתי  מלחמות  עול
  מקו
  של  כבודתפס  הברזלעקב  
אורוול  ראו '  ורג'לאו  טרוצקי  וג,  כמו  אנטול  פראנס,  רוחשורה  של  אנשי  

  הפאשיז
  כחלק  מדיכוי  תנועות צמיחתבו  רומ  נבואי  המבשר  את  
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  נגד  הכוחות השורותהמועצות  ראו  בו  הטפה  לליכוד    בברית.  הפועלי
 . שיתנכלו למהפכה

סר  חנו  של ,  ב"מהפכה  האתנית  בארהע
  התגברות  ה,  השבעי
  בשנות
טענ.  ביקורות  חריפות  ביותרספג    והוא,  ובעיקר  של  הסופר,  הספר 

 ותלפי  טענ;    לקידו
  ספריוכמכשירק  לונדו  'שהסוציאליז
  שימש  את  ג
הוא ,  העשרי
  אילו  חי  בסו%  המאה.  ק  התאי
  עצמו  לרוח  התקופה'ג,  אלו

   .'מודרניותֿפוסט' כותב פיקציות הסת
היה מ

פני  חבריו  במפלגה  שביקרו  את מלהתגונ  לונדו    נאל-  בזמנו  כבר
  המהפכנית  שלו  אינה  אלא  מנו% הכתיבהאורח  חייו  הבורגני  וטענו  כי  

  קצר חיבור  חתימתו  תחת  1913ֿ  התפרס
  בהכ�  לדוגמ.  להתעשרותו
מ ,  ק'ג.  שעורר  זע
  רב  בקרב  ראשי  הצבא  האמריקני,  בזכות  הסרבנות


של  הצבא  האמריקני  שעסקו '  עקב  הברזל'אנשי  כיוו  אותו  ל,  הסת
. הלטינית  ברחבי  אמריקה'  מפרי  סדר'  וברציחת  ב"בארהבדיכוי  שביתות  

  יכול  לשמש  את  סרבני  הגיוס והוא  ,הטובהחייל  שמו  של  המכת
  הוא  

 : בי השאר נכתב. ישראלובוודאי את אלה של , בכל מקו
 בעול

.   להיות  חיילהיאהמטרה  האפסית  ביותר  בחיי%  .    צעיראיש...

; הוא  לא  חושב.  החייל  הטוב  לא  מתאמ)  להבחי�  בי�  צדק  לעוול

א�  מצווי�  עליו  לירות  בידידיו .  הוא  א%  ורק  מציית;  תוהההוא  לא  

�א� .  הוא  מציית  ללא  היסוס,  בקרוביו,  בשכניו,  בחבריו,  האזרחי

 בשוועופוקדי�  עליו  לפתוח  באש  על  המו�  המתגודד  ברחובות  

�החייל .  ללא  חרטה  וללא  הזדהות,  ללא  רגש...  הוא  מבצע,  ללח

 ... אטומה וקטלנית, לבֿחסרת, עיוורתהטוב הוא מכונה 

ק  את  ההצעה  של  רשת  עיתוני  הרסט  לסקר  את 'גקיבל    שנהכעבור    �א
ש
  ה
  נלחמו  נגד  כוחות  המהפכה ,  קרוזֿ  לוורההמארינספלישת  גדודי  


רבו  לשת%  עמו יס,  החייל  הטוב  אתשזכרו  ,  קציני  הצבא.  המקסיקניי
מיהר ,  כתבותיו  ת  שהובטחה  לו  הכנסה  גדולה  תמור,ק'וג,  פעולה

, יתר  על  כ.    וטע  שמדובר  במעשה  זיו%  בשמוחיבורלהכחיש  כל  קשר  ל
יצגו  חלק  שולי ישלדעתו  ,    ממקסיקו  לא  החמיאו  למהפכני
כתבותיו

  שהפלישה  האמריקנית  נועדה  להביא  סדר טעהוא  .  ונרג  באוכלוסיה
    לציי  שהמפלגה יש.    נגד  הטרוריסטי
  מפרי  החוק,שלו
ולהשכי

 ,  גינתה  באותו  זמ  את  הפלישה  למקסיקוב"הסוציאליסטית  של  ארה
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המפתיע .    בעיקרה  להג  על  אינטרסי
  של  אילי  נפט  אמריקני
שנועדה
כ  מכתב  תמיכה  בצבא פני    שלוש  שני
  לפרס
ק  לונדו  'הוא  שג

 : בי השאר כתב. המהפכני
 של מקסיקו

פורעי  הסדר ,  הגנבי�,  הנוודי�,  האנרכיסטי�,    הסוציאליסטי�אנו

�לבנו  ונשמתנו  נתוני� ,  הברית  רצויי�  של  ארצותלא    הוהאזרחי

את� .    השעבוד  והעריצות  במקסיקוכבלילמאמציכ�  להסיר  את  

.   הרכוששלטו�  של  ותיווכחו  שאיננו  זוכי�  לכבוד  בתקופה  ז

  �. קנו  לזכות  בה�  אצלנו  הספכבר  אנו  –הכינויי�  שאת�  זוכי�  לה

וכאשר  המושחתי�  והחמדני�  מתעוררי�  ומתחילי�  להשמיע 

�  רק יכולי�פטריוטי�  וקדושי�  ,  אמיצי�,    ישרי�אנשי�  −  כינויי

אני  חות�  כגנב .  שיהיה.  לצפות  שיכנו  אות�  גנבי�  ופורעי  סדר

 ...           ק לונדו�'ג. וכמהפכ�

הבוגד  במהפכה ,    לא  אמי  שרבי
  מחבריו  למפלגה  ראו  בו  אד
פלא  אי
 .  בצע כס%תמורת 

על  רקע ,  1916ֿב.  לא  נותר  חייב  לחבריו  במפלגה,  מצדו,  לונדוק  'ג
  למלחמת  העול
 ב"כניסת  ארהעניי  העמדה  לגבי  ויכוח  במפלגה  בוה

את  אכזבתו בו    וביטא  מכתבהוא  פרס
  ,  צד  בריטניהלהראשונה  
 : מהמפלגה

משו�  שהיא  חסרה ',  יתהמפלגה  הסוציאליסט  'מ�  פורש  אני...

  במלחמת להתרכזומשו�  שהיא  חדלה  ,  התלהבות  ורצו�  לחימה

' מפלגת  העבודה  הסוציאליסטית'הייתי  בתחילה  חבר  ב.  המעמדות

  את  אימוני ...הלוחמת,  העומדת  על  המשמר,  המהפכנית,  הישנה

מפלגת  העבודה 'וחניכותי  במאבק  המעמדי  עברתי  ב

מעמד  העובדי�  יצליח וש�  למדתי  להאמי�  ש',  הסוציאליסטית

.   וללא  פשרות  ע�  האויבויתורי�לשחרר  עצמו  רק  במלחמה  ללא  

 �מאחר  שבשני�  האחרונות  המגמה  הכללית  של  הסוציאליז

דעתי  מסרבת  להניח  לי ,    מכוונת  לעבר  פייסנות  ופשרנותב"בארה

דברי  האחרו�  הוא ...    כ�  אני  פורשועל.  שאר  חבר  במפלגהילה

  יכולי�  להיות שאינ�,  ברי�  נאצלי�חירות  ועצמאות  ה�  ד,  שחופש

א� .  ודאי  שאי�  לכפות  אות�  על  גזעי�  או  מעמדותומיוצגי�  וב
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  �,   מעמדות  אינ�  מסוגלי�  להתרומ�  ולהשיג  מהעול�אוגזעי

�ה�  לנצח ,    ועצמאותחירות,  חופש,  בעזרת  עוצמת  שכל�  ושריריה

.   נחותי�  ומעמדות  נחותי�גזעי�  −  מאז  ומעול�יהיו  מה  שהיו  

� ...          ק לונדו�'ג. למע� המהפכה, שלכ

עמדותיו  ודרכו  הפוליטית  של ,    יותר  מכל  את  מחשבותיומבהיר  המכתב
 .  רבי
 בני דורוסוציאליסטי
ולמעשה של , ק'ג


עשרה  היה  אוס%  מבולבל ֿ  של  סו%  המאה  התשעב"בארה  הסוציאליז
  
לאומניי
 ,  רפורמיסטיי
,  ליברליי
כיו
  של  רעיונות  שנחשבי

' סוציאליסט'  כסווגכל  כותב  שהיה  ביקורתי  או  אלטרנטיבי  .  כיסטיי
ואנר
מצד .  למדידלילות  אז  האפשרויות  היו  .  'מהפכ'ונחשב  בעיני  השלטונות  

נראה  כשיטה  לא ,  ובעיקר  בגירסתו  האנגלוסקסית,  הקפיטליז
,  אחד
מצד .    של  השיטה  נדמו  כהתגשמות  הרוע  עלי  אדמותמייצגיה.  אנושית

.   שו
  אלטרנטיבה  ניהולית  שנוסתה  בעול
באופקלא  הייתה  ,  שני
עשרה  לפעול  באופ ֿהתשע  המאהבאירופה  המערבית  החלו  רק  בסו%  

 אלטרנטיבידמוקרטיות  שנתנו  תקווה  לניהול  ֿמאורג  מפלגות  סוציאל
המדינה ,  הדגמי
  המוכרי
  במאה  העשרי
  של  המדינה  הלאומית.  בעתיד

, המדינה  המתכננת,  בתהמדינה  המעור,    הפדרליתהמדינה,  התאגידית
 . ידועי
לא היו , רווחהֿמדינת המלחמה

  מהחלו
  האינדיבידואליסטי  של  המאה המעברהיה    ב"בארה
העשרי
  כרו�   המאהעשרה  אל  הקפיטליז
  המונופולי  של  ֿהתשע

המעמד  השליט  ושכבות  הביניי
  התבצרו .  במשבר  אידאולוגי  קשה
 מבטיחי
  −  חוקההממשל  חלש  ו,  שוק  חופשי,    שיוזמה  חופשיתבאמונה

אבל  לאט  לאט  חדרה  ההכרה  כי  המרחבי
 .  את  השגשוג  האמריקני  לנצח
', הברוני
  השודדי
'ידי  ֿהמקורות  הופקעו  על,  ונסגרובמערב  הלכו  

'
הגיבורי
 יחדלו  עוד  מעט  .    והבנקי
הברזלאילי  מסילות  ',  האוליגרכי
  
המו   ויהפכו  לחלק  מ,בטבעברומני
  האמריקני
  להיות  ציידי
  בודדי

 . אפרורי בתו� מארג עירוני עוי

  מבטא  את  אכזבת
  של  המהפכני
  בתחילת  המאה הברזלעקב  

ית  הער� ימתאור,    של  מרקסההיסטוריהה
  התאכזבו  מחוקי  .  העשרי

 ה
,  יוצאכפועל  .  ובעיקר  מהתאוריה  של  ההכרה  המעמדית,  שלו

מעסקניו  הפוליטיי
  ומהתחזקות  הסדר ,  התאכזבו  ממעמד  הפועלי
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מחדש  בתאוריה  ולהתארגנויות     לעיוגרמההאכזבה  .  יטליסטיהקפ
,   את  הרפורמיז
הבאותאלו  הצמיחו  בעשרי
  השני
  .  פוליטיות  חדשות


ק  העדי%  לדחות  את  המהפכה 'ג.  הסינדיקליז
  והפאשיז
,  הקומוניז
 : ק לידידו' כתב ג1901ֿב . הרחוקלעיד

  הוא ליז�שהסוציא  א%  אני  יודע  ,  שמח  לחיות  בסוציאליז�הייתי

  שהעול� ,אני  יודע  שהקפיטליז�  חייב  למצות  את  חייו.  שלב  רחוק

  שקוד�  חייב  לפרו)  מאבק  לחיי� ,  מנוצל  עד  קצהולהיותחייב  

שמעול�  לא ,  יותר  ומתפשט  אכזרימאבק  ,  ולמוות  בי�  המדינות

אבל  אני ,  סוציאליסטיהייתי  מעדי�  להתעורר  מחר  במשטר  .  הכרנו

 ... יודע שזה לא יקרה

  חוזר  שלושי
  שנה  מאוחר  יותר  אצל  אנטוניו  גרמשי הזה  מיז
הפסי
עקב '  ניצחו  המיליציות  של  פשר  אתהסוהר  ֿמחברות  ביתשמסביר  ב

 :  בגרסה האיטלקית'הברזל

;   בעובדה  שהיש�  גווע  והחדש  אינו  מסוגל  לצמוחנעו)  המשבר

 �  ...   מורבידיי�ובמשטר ביניי� זה צצי� שפע של גילויי

הנגד  שארגנה   רהרד  בעת  שנוכח  לדעת  שמהפכתוואג
    סבור  כ�
  את  הניצחו  האלקטורלי  של מביסה,  האוליגרכיה  בעזרת  המליציות


 .הפועלי

#�אני  קיוויתי  לניצחו� .  עקב  הברזל  כא�.  #הובסנו.  אמר,  #אי�  טע

�מעט  החירויות  שנותרו  בידינו …  טעיתי.  בקלפי  בדרכי  שלו

א  נותר  לנו  אלא  לפנות ל;  עקב  הברזל  ידרו%  על  פרצופינו;  ייגזלו

 � ).1332134' עמ(למהפכה עקובה מד� של מעמד הפועלי

ק  לונדו  על  הנימה  הפסימית 'חזר  ג,  קרוב  למותו,  �  אחר  כשני
  עשר
  אלימות  ומרח- יתוא  תיאר  תמונת  העול
  רווי'גבמכתב  לבתו  .  הזאת

  שהתחוללה  באותה  עת הראשונהאולי  בהשפעת  מלחמת  העול
  ,  דמי

 :עקב הברזלחזה בשלחמה מ, באירופה

אחרי  שני�  של  עבודה  ושל .  הכל  נראה  כמעט  חסר  תקווה

המעמד  השולט  הנורא .  מצב�  של  האנשי�  רע  כשהיה,  התפתחות
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אני  צופה  שני�  ארוכות  של  שפיכות ,  מתכוו�  להיאחז  ברכושו

�אני  רואה  את  המעמד  השולט  שוכר  צבא  של  רוצחי�  כדי .  דמי

� …לשמור על שעבוד� של העובדי

  בעל  איכות  ספרותית הוא  עקב  הברזל,    העול
  החודרניתלתמונת  מעבר
  זולה  ועד מאמיל  –לרוב  '  סוציאלית'  ספרות  נכתבהסמו�  לזמנו  .  נדירה

ידי  סופרי
  בורגני
 ֿ  ספרי
  שנכתבו  עלהיואול
  אלה  .  רלס  דיקנס'לצ
,   שבא  ממעמד  הפועלי
פועלק  לונדו  היה  'ג.  ידי  בורגני
ֿונקראו  על

 . ידי פועלי
ֿת אשר נקראו בהתלהבות עלשכתב אגדו


שאינה  מוכוונת  מלמעלה '  ספרות  פרולטרית'פע
  ֿ  קיימת  איהייתה  א
כיו
  נדיר  למצוא  סוג  כזה  של .  ק  לונדו  היה  אחד  מנציגיה  הבולטי
'ג  –


השתלטו  על '  המדע  הביקורתי'ו'  שיחי
'וה'  נראטיבי
'ה:  סיפורי
חיסלו  עקבי  הברזל  של  בעלי   הפרולטרי
  ואילו  את  ,התודעה  המהפכנית

  הוליווד ידיֿשוק  האגדות  העממיות  נשלט  על.  התקשורת  ההמונית
וגיבורי  האגדות  העממיות  משרתי
  תמיד  את  הכוחות ;  וספיחיה

עקב  הברזל .  רהרדי
  פינו  את  הבמה  לשוורצנגרי
ווהא.  מהפכניי
ֿהאנטי
 .  ניצח




