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; ' . ~ . · oo העזברצר~םהאמנתיאףאמונתם.את .וכיבדתיראמאאבאאתחבתי
אםגדולספקבימכרסםהתחילאולם ;מאושריםבניהם Aאלראות .א

שנזדמןזכררני..אחדת.דרךעדייןידעתישלאפיעלאף,דרכי.דרכם . .
שלרבהחיות,פרץצבישלהציונינאומורקראiויגרמני'תרן·ע-לפני '

ארבע-עשרהכבן !לארץ-ישראלאסעהדרך.זאת.הנה :מאדרנתלהבתיורינה.
התודהגם·"כשיפודביננעץנאוםאותר.אבל'רבים.חשבונו~עשיתיולאהייתי

בגולתבישנזרעההראשונה,"הציונית"להרגשתיליסייעהאבאבביתשלמרתי
שלש:דלחנרעלים·סמרכהיותנותוךואפשרות.ה~ת wליניתנובקרררל,בקה~·כיה.

ממני'-·בכירים'חבריםעזרתבלילאבעתיר.דרכיואתמצביאתלבחרןבא.·ס
יי . '-ילברצ'אץ:באתימעומעםמרדשלובהרהורים

שלצררהלבשההיאכאןאךציונית.בפעילותבסירן-מה 'עמיהבאתימקרררלרבקה
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ל"התאחדרת';.והצטרפתי"החלוץ",ציונית.נועראגודתחבריעם ·'יסדתישיטה.
תפקידמילאהיצחק.אחיפרנהרף.ישראלהמורהבהנהלת ·"עבריה".החבורה
בעבריתוויכוחיםהרצאות,מסיבות.נערכו .אני.ובחייבכללהנוערבחייחשוב

ולציונותהעבריתרן 1vללקנאיגבה-קרמה,לא-צעיר. .רווקהיה 'פרנהרףוביידיש.
להצגהעבריחזה'ממכיןהיהלזמןמזמן .הצעירהדורלחינוךעיתרתיראתומקדיש
תפקידים'למלאמגרייtכיםהיינוכולנו .יותר 'מנוסהכ;במאיבכךנעזרוהיהפר~בית
 ' ..רדוד·~"שאולבמערכוןאבנרשר-הצבאבתפקידשיחקlריאניואף .אלו,בהצגות
 .בגימנסיה.נגררתלבחינותע.צמיאתלהכין~התחלתיחבריםבעזרת

האגדהלפי '.'ךן;~פ"בשםקרריהאלזךההריםאחדלה.סביבהרים- .L__בוצ'אץ. ~
המועצותביתאתשבנה .האיטלקיהאדריכלבiריrיtורור.זה,ם wל w ·מקרר;

שמרעלה~בעהאתים.הררiרינ'קראוהגבעהעלהתאבדארמתוכשהלהלתפארה"
וביערשבעמק;םבעיר,הית;דמסורתיער.נטועבקצז;ור .ר;ד~~ :ובמשובשבמובלע

 ,הוויכוחלפניהאלה.הבוגדיםנתאספרם'רשסוד,הפראנקיסטיםהמתיקו·הזה.
מערכותאrךחרף'ללשונםאתשיננו ·האלההעציםבצלבלברב.הידועהפומבי.

אולם :ותורתםהיהודיםמנהגיעלדםעלל:רת ·ולהעלילהתלמוד ·אrןלפסול .ישראל·
חזייהבעליגם ..משרטטיםהיוהרמותשלבאררירזב~לם.חסרבלבד .כאלהלא

הדורותבכל "המשכיליםמביןחדשעולםולרחמי .חדשיםחייםחולמי :תמימים
אנארכיסטים.·משכילים.חסידים.מתנגדים.הזה.ביערהקשהברוחושהגהמיהיהי

 ·ה,שקi.נהנוערתנרעתזרה~עיך",ה~רמר~'לזאiכרטיעד __)-ציוניםסוציאליסטים..
פות·הזה.ביער-ומעריביםמשכימיםהיוכולםהראשונה.העולםמלחמתבשלהי

הנלבטתהנפש'שאגתאתתוכראלומשמיעים .סג;ך·לבםאתחבא r::;בחים
 ·ש_הר·ועליזים.נוגיםחסידיםרניגר~יתחי~הירי w-עם.,פזמרניהושרוכאןוהשוקקת.

הואביןטהורה.אהבה "יחסיהתרקמוכאןהצעירה.היהודית-הנשמהאת.שימר
ךזpתכעיןשלם.חרד·יישלטעמובטעמםהמשותףעתידםעלהרזיםשהיווהיא.
מאווייםוהיער.ההר .בנתיבותהמiכייל'iילפרושהחיתהומאורעותאגדותשל

שלאמשהרהגלגול.בסודבמטיילבר·נתגלגלובטלו.לאאףשעברו,וחלומות '
 ~גרברכתהיוהמנשבותה'רוחותזה.נאהמקרםשלךבחללתמידריחףתיקוןקיבל
פיעלאףיחידי.שםוהמהלךג;בך,זעףשםזועפיםהיו-הגשמיםשבעתיים.שם

שמאידךעצבותבתוךשוקע.בעל-כוחוהיהלפניו.השתרעומנומרנרחב'שמראה
רמה.הפניל v ·וריחניירוקמשטחשהעלונפלאים.שמשימיבאותםאולם ..גיסא

צמאיובחורותיו,ישראלובחוויכינורותיו.באלפימתנגןער.חיהיהומודדותיה.
באדםאמונהמלאיב~ wוקריסטרף""ז'אןאתלקךךאיצאועתידם,וחוזיאהבה

 .ובעולמו.

נ

ובלעדיה.בת-לוויהעם.ובחבורה,יחידיהרבה.שעותביליתיהזההטובההרעל
בחיימכחיערת .החלטותונפלוהנוערבתfזומישוניםפעולה.סעיפיבוצעוכאן
ועשאוהושמםימחהנאציםשבאועדדורותכמשך 1היהכךוהחכורה. 9~פר

 'יהודים.מאותבושנקברוגדךל,קבר-אחים
וכמ·בביאליקבאחד-העם.כולימובלעהייתיכברבקורולובקההאחרונה .בןגקופה ~

יתרה~חיבה .יצירתםתוכןאהבתי 'הפ:-בעלמספריהםשלמיםפרקיםידעתי .נדלי
בהםחשתדוהתלמוד,המשנהסגנון.עלשנתחנך"טרי",כתלמידללשונם.הגיתי
הבהירותליקסמובלשונם.יומן'וקטעימ:כתביםלכתובהשתדלתיואףהמשך.

יו.ההאידירמאטייםוהניביםהלזקון ·עושרהמשפטים.שלוהאיתןההגיוניוהמיבנה
המשפחהעברה·הנהאךואיפולה.הבעהסיברכיסבלהלאודעתי'מא.דליקרובים

חדשהחברת-צעירים_לתוך.הוטלתיואניכשר"ב.בהנתקבל '"זבי.אלברטשאטש.
נתק·והגרמניתרית l::העלספרות .הקטנהבעיירהליהשהיתמזר.ת·בתכליושרנה

 'שבעאובששממניבכיריםאקדמאייםושניבקורולובקה..עודכאמור,רבתי..
בברקך·אשרבצ'רנוביץיטה·באוניברסללמודהתחילו iהלל .בכךליסייעושנים.
בעיירהנתקעווכך .הרוסיהכיבושלאחרלימודיהם=אתק,סי.להפ .ונאלצוביכה

אלי.והתייחסובעיניהם _חןמצאתימ~רם-מהמ;ןי.גםובמידת-מהחברי.וכעשו
הראשונה,העולםמלחמתבשלהיכאמור,זה,_היהגילם.בניכאך .-16ה ·בזהצעיר.
נעליםואידיאליםאותו,,שהציףממבול-הדמיםלצאתהתחילאךכשהעולם

שהרעיון .ריי·היההנוערשלבעולמווכיחודהאנושות,שלבעולמהלרחף'חזרו
ואישית.לאומיתלגאולהכדרךלב'ואתנכשהציוני

כךואחרולברדיצ'בסקי :לברברהחדשיםהחברים ·כהשפעתהתוודעת-,בכרטש.אטש

 1981 .ינואר-פברואר

מסאיכהן,ישראל

פלומוסן 1עורך 1ומבקר

איש-ספרותחריף,

מכניםשהיו:זפי.,לוחם,

מכבולאחגג ;פעםאותו

השעביםיום-הולדתו~ת'
זהתאוידלציון .וחמש
 ·חתןשל(בתוגובו•ן,נ;וי1ו' 'פרופוועב'ויכת"עקד"בהוצאתהופיע
בעל-השמחה,על·'חומוהמכיל' ·"מסלול".בשםקו?ץהיולב)

קטעאשר 1אוטוביוגרפיפרקפותחהקובץא.ת .רתו.ויציאי~יותו
 ..הרביםלמבוכיוזורך Jt:l 'ומצטרפיםכאןמביאים ·אנומתוכוקטן

. \ /· ' 

1 ' • 

הדורמבנילרביםידועוהיהבגאליצ~ה·.מtכויימתבתקופהשההכרכרלגבסיך'גם .

ונחשולו.דמותאתהילהעטתה-הירצחולאחר 'לס.אועליהם.נעץריהיה.ואףהרחיק .

 . ·בספריולקוראלככראתייזiדוהנוער .פולחן.כדיעדהתרומםהערצת-כרכרשל ..
שליהקורדולתיאורוהש:;נררסגנונו fללהתרגלהתקשיתיתחילה ..עמו·הזדהות.ול

jדחיים~ת-ס~כךכלפגומההאמנם-.ע?ברןבהםהרגשתיאףלפעמים::דעם.אופי
ללשונו,רברברשלוכשלוזשכולהמלאלעולמונפתחתימעטמעט ?היהודיים
התחלתי :הכל-יכולהאס;ז;י'ה.קל·בכתיבהספקות ·רדו'י ".וללבב .·והפוצעת.הרותחת

גםובכללםאדםחייכל .אלא"תורת-סוד,עלעומדת .בלבדהחסידותשלאמבין.
בהוויהות_פיכישנןאך .לטפחןשראוי .הךיפות_.בונותוהצחצחותהבהירות .חיי

בכהי"' .שך.אכפתמ:ידאי'נוזהודברענוח,.פישבףטונות·הפרטית.ובהוויההעול'מית
מג"עואינומגמגםלגלותן.;הרוצהבאפילה,שרויות,הןפעםלאהדרושה.רות

ררדאד,ממנו.להימלטשאיןכורחכמעט.כאןהואהלשוני.העומסהביטוי.י.למיצו
שלאסופר'~בלאפשר..ה.ככלומאירהבך;ךהלהבעהלשאוףצריךזהבתחוםגם

מחייב-ת~-שיגרוהבלתיהחדששהתרכזייתכןשכןחובה.לכףלדונואידלכך.זכה
ני'הראשוי-הביטו,קשימתוךבאיםשםהבין.•בלשוןוהפגימותוהאיפולהרישולאת.

לאירועיםארלחוויותמדימצוחצחלבושמתןמפניסולדשהמחברמתוךאר
הנפש.ודםיסודיםנוטפי /-

ביאליק ..לאחר-העם.משלימים..כעיןוברדיצ'בסקיברברלינראוואילךמכאן
בני- .ליוהיובינמזגו 'חוניםהאחשלוה"ברי"הראשוניםשלה"שמא" "ומנדלי
 .....-יאליק 1י 1 ג:tעה-ד:. nאלישימשו ·-...כשלעצמי ·האיזון.אלשאפתימים.חי·בוליי~ה.
בחינה dא'רלהשקפת-העולםמבחינתלא·~לתוכנה.לאכיאםכתיבתי.ללשוןמופת

ולא· ·וחבריח:לדעהגורדוןדודמאהרןך'בעיקאצלישניזונוהחברתית.התפיסה
לדורותיהישראללתרבות .וזיקתיהאומ;:רשלהרוחניתלמסורתיחסיאולםמונה.

ספקנות.ש.למציאות,.י pיחכרם.הזה.היוםעד ~קיימיםוהם,יחם..יד _עלעוצבו
אמונתיתיא .זיעזעוהם jוברדיצ'בסקיברבר,ה-שפעת,פריהוא .~ושזורהעמוקה

תניהביאולקיומהה.הגרללמהותיפייסניתגישהלא"ואמנם. :האדמוניבסדר-עולם
ואינניהייייתה.שלמוחלטתלילה ...uו·איפיה·ל·ש-אכזרי ·ניתוחאלא-ישראל. rלאכ
היחסאתככר-ויאירופהשל~מזרחה.גלויותשלורבנן nושהש;אהבכך.יחיד

כאוץשז:זייאלאעודולא .לעולםשאבדומערכ'יהלכמהערגון ,ררו·ועלגולה
מופל-הישגיםיששום-ברבר,של."אף-על-פי-כן"במזלשרוייםעייידמיובללמעלה

 ~ילמרחקו.כוחם,באיןכוהנותותקוותאים
עם.·פגישרתי,על'ידעשלאשכןומכלאבא,מעיניה 9מכ~מהזמןחיתהפעילותי

וכשט- ;יפה"מתורגלות"היוהנערות '.'רוד~פ" .ההרעלגילי-כניובחורותבחורים.
יחד.לראותנוהספיקשאבאלפ(ינעלמת ·,זה hהי,;בעיר . jמה .אחתעםיילתי

מפניאלאמזמן.זו .אימהסרהשכנרבא..אמפניה bאימחמתלאנהגתיזו·זהירות
פעילותים.ילהצניע 'וכדלתי. ·לאושרבהדבריםנתגלוסוףסוףאולםיראת-הכבוד.
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הוריד,ליהיהשאפשר 'מכדיברצוני.שלאית.'רעשנאףולפעמיםמ~ועפת.חיתה
מועילשאךן,כשראהאך .כיב~נכ"חיורוגז _ויחסיאבא .הקפידתחילהוילףן.עליח
בחי-נעשתה ;המהפכהברכים.פניוילבינושלאכדי .מעשי .אתילזגה.ןביקשניבכך.

ביחיהשחיתהלעלייה.עצמיאת·להכין~חשבתישינוי.נתחוללבינתיים 'מוחשית.
נקודת-משיכהימש wשייסדנו"החלץו"סבי~ .הפועלאללצאתהתחילה ..תמיד ,.

שלאהצעיר"י.''השומרמןבוצ'אץ' 'לי iעכמה~מנם .שבעירהפוערמןלקצת
האנטי-ציוני.השמאל .רוחואתהארץדיברתאתעמהםוהביאוחזרובא.'כתערו
חלו,צביגםבכךסייעזה.עכורגללהדוףכדירבהחינוכיתבעפודהצורךוהיה

בה.פעל.ולא"ישעלההתאחדות,מראשיואחדהפולניהסייסצירבוצ'א:ץש.אי
ךהרכשדה.ניטהרהוהאווירהאלה.ציון.''"שבישלרושמםפגהימיםבמרוצת

 • .מחודשת.לחלוציות
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