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אנטישמיות ש? הנחשול
- הנסיך ה&ינאטור ע״י לח שניתז | שוב עובר אירופה ׳מזרה ארצות על חי ד

א׳/ של ״ממשלתו ■השם ביל ] ה׳עתונים אנ&־ישמיות. של חזק נחשול -י שי אינה הנ
משני ■י הקצינים, ״סיעת של• רוחה לפי ] זידייעות טלגרמות 'יום ■יום מביאים

והרי הבחירות. ׳ועושי הקונסטיטוציה 1 מיני ובל יהודים על התנפלויות ;.״ע״ד
 תצליח. צא שהיא בזה, •מעונינים הם |־ נלחמות באי-לו הממשלות פורעניות.

 בה ייפוי אחד פה לממשלה לוז ניתן ן חצצו איז אבל והפרעות, ההסתה נגד
חד, ;■׳:.׳;•.*:!<•■;.; • נפסקות. מיו דברי ;למענה הסבו צא אבל ן'

■ונבואות ופקפוקים וספקות כיבושי! ־1 בפולין. הזה הנחשוצ ,נתחזק ביהוד
ד] המשפטים נגמרו מה זמן צפני רק ע״ הא שהנבואות צורך, יש עכשיו רעות. •

 וקוצר י ■רפיונה• י: שיתיגצה :תקוימנה, ■ לה 1 ובנרוד־ ווארשה שע״י, בפובונזק הפרעות .,
ידה. ן ביהודי פרעות התחוצצו שוב והנה ■נה, ג
 כשיש בפוצין: הוא ומנהג-המדינה ' | צ׳נםטוחובה,.כסוםנו־ יד שעצ העירות ;

 פרעות מתחוללות ימיד: בדבר, צורך ן •באוניברסי־ בווארשה• •וגם בצבוב .בוצי,
סו־ יכאצ.ה בתקופות ביהודים. ומכים ן ית^תב הדבר נתברר' במשפטים טה. ;

ת׳ את -מארגנים היאך בירור׳ עו מאבינא״ אקס כ״דיאום הפורע פיע ן הפי
ליבא ההמונים. את מסיתים היאך . ציהו־ השנאה רוחות הרעות, הרוחות 1 '

ת דים, 1 הפור־ זו;. צמטרה משתמשים ׳'שקרים שבתקו־ אצא תמיד, הן מצויו
ם עי מו צהן ואין כצואות חן ידועות פות | בוואר* ענשם, תא קבצו המסיתים \
 הן _ בהן, צןרך כשיש לןןא .צא 1 במרה בגרותה יותר, חמורה במדח שה

 ומתפרצות. יכה אוזרות ן מעי־ מתגלגל התח.יצ הפרעות וגצ קצה,
ומאוניברסיטת צעיר •ומעיר צעירה ;,/;רה

את נבאר אם. •נטעה, •גדולה טעותצאוניברסיטה.

והעונשין השלום רודפי
 1 ,שהרוב רבים,:בעיני. .המוזרה העובדה

 בפאצי־ הידועים האישים 'של הגדוצ.
ת נצהבים, פיטסים• א עו. בי  דעתם ... ה

ה •עונשין הטלת בעד  ־מטעם .על,איטלי
 מראשי במה • ■ ,הניעה . הלאומים, חבר

 לפר־ באנגליה הפאציפיסטית, התנועה
 עמדתם על •שונים ׳ביאורים בקהל סם

החדשה.

 במאמר מיוחד ענין יש זה בנידון
 ן" י יש ני •ו״ . ב״:י-ו־פטייטםמן" שנתפרסם

ד, ד. ידי על י ז׳  אני מדוע המבאר: מ.'
 ומתנגדים הזיין בפירוק • הרוצים שים

 בבל •מסכימים .במלחמה, .כצבא לש׳רות
 ■העלולים מוסוליני, על לעונשין זאת

$לחמה? לידי להביא

 הפעי• האנטישמיות נחשול התפרצות | הממשלה ■כל בדבר, .ספק שום אין /■■
 צה יש צבד. המדינה מנהגי ע״י ציה 1 •ביהודים. בפרעות רוצה אינה ,הנוכחית

- •בצציות, סבות גם זו צהתפרצות ] בה!. מצעצור ידיה קצרו כנראה; 'גאכל, ע  ב
בת וצא באצה היא והסכנה צאומיות. 1 שצהם, •את עושים הצאומונים ־,-גוני א

ת] בושך שעת תמיד צהם י.ומוצאים  ■ומדינה. אלץ כצ 'שצ המיוחדים נאים להבו
ת הכללית הסבה .יו מאד *מזכיר הזה _והדבד היהודים. את  הזאת הבינלאומי
 היטיצר ממשלת שצ נצחונה — הריהי 1 של צחירותה הראשונות השנים את

גרמניה יהודי 'על רק וצא היהודים, על ו . פוריז• ־.
 העוצם בל •יהודי עצ גם אצא .צבד, 1 הממשצה ■רצתה צא ההם בימים גם : ,,

 המיניסטריט שראש מספרים, כוציו. | ובפי צזמן מזמן התחוצצו והם בפרעות
 ציהו־ צהם אמר סצביק, הקצין צשעבר, 1 מטרה צהן היתח יכן אחרי שנתברר ;

 רוצים, אתם ״מה אתו; '■ששוחחו דים | שהממשצה להוכיח ברורה •מדינית
 היטצר, עם בעלחמוזכם מפצה גחצהם ] השקט את. צהבטיח היא .בה קצרת

.!בעין הרי וההוצאות 1 שבידם השפעה, בעצי כהות בארץ.  יודע; איני ״
 -נבון אבצ זה, ב&יפור האמת מן כמה ן מעוג־ היו לכך, הדרושים האמצעים היו

האינ- וזיהתקפה עם שבמלהפתנו הדבר, ן יתג־ הממשצה שצ שרפיוניד. מאד, ינים :
גמו- מפצח נח^נו שצגתסנייד! טישמית ן צה. ומחוצה בארץ כצ צעיני צה •

תהיינה זו ת6תבו שצ •ותוצאותיה רה, 1 הפעם ■נוצרו שבפוצין הדבר, ו.נראה
 צרעתנו. מאד המורות ]1 הרא־ ,השנים שצ לאלו• דומים תנאים ;
ת. : נו שו  נתגצה באיצו השצום ועידת בימי ] שצטת אחת מפצגה צכאורה '

 האנטי־ והשפעתם. היהודים שצ |.כחם הרי הממשצה נתחצפח ואם במדינה,
 העוצם בבצ צועקים התחיצו שמיים ן שבמקום -פעם, צא חזה כדבר קרה בבר

מעצ- חדשה, מעצמה שנתגלתה בוליו, רג־ו ■שמעדו או ־הצליחו שלא ,,.מנהיגים
ם ה לי ,  לה שקראו כמו אנונימית בלי־שם, מה 1 חילופי רק היו אצה אחרים. באו /

 השתמשו היהודים.־ שצ |.בפולין״.־זו תסיסה היתה ■ואם ״ותר. וצא משמרות
בדי 1.•הניעו השצטת,:צא ■במפלגה כך ••;'משום־.• ה.  ההמונים.ביהודים, את •צהסית בז

זו ״מעצימה" מפני פחדו זה עם אבל 1 וביטוי. ■גילוי צירי הדברים
בפגיעתם ידועים. .גבולות צעבור דבז־הרר | .המפצגה בתוך הזמנים. נשתנו והפת .
שהתאמצו גם ויש ביהודים. הרעה 1 —ץ, י: בךן נתגצו פרצים. נבעו •השייטת

 ,את צהסתיר תעלוליהם, על צחפות | שהתמיד המשמר, ובשעזב שונים.• מים .
 צדיקים, שצ פנים ולהעמיד מזימותיהם ןאת הש?טןן את ות׳הבחיר צאחר עד

היהו׳ שצ זכויותיהם שווי עצ השומרים | -או ̂ך;נתג עןנ;י׳, ^ מקןמן
,הם.,ופרנסות חייהם בטחון •ועל. דים | ׳ןןאשהר המשמר אנשי בין נמרץ רצון

 העוצ־ היהדווז של ■פחדה עציהם נפל ן רגשו־ על הבליגו לא■ בסיים -ונציניהם ~
 מית• 1 ןהןךןוף! הממשלה את ובקרו תיהם
'של במלחמותיהם שהשתתף מי •בל אופוזיציה מנהג שנהגו וכמעט -אותה

האחרו״ בתקופה הנוצה ארצות יהודי | כך, ציידי הדברים הניעו פרלמנטרית.
 שהאמונה במדה שבה בעליל, ראה נה 1 שח* מי הפרלמנטריות, ממבטלי ■שאחד

 ולגת .ה היהודית המעצמה של בבחה 1 בסינאט נאם האחרון, ים ■הסי נשיא יה
 .והתקפותיה האנטישמיות ומתרופפת 1 זכר־ את ■תבע ישבו אופוזיציוני, ■נאום •

ומתחצ- הוצכות ומתחזקות, הולכות 1 - המחוקקים. בת־ של תם
ז׳) בעמוד (הסוף י קושצ׳יואלקובסק;, של החדשה ה הממשי : /

ע, מאמינים, הפאציפיסטים דו כי , 
 נותן .חזיון אין לדעתם, •הזיון. בפירוק

 עם אין וצב-טחון. צשצום ערובה שום
 מלחמה נגד עצמו את להבטיח יכול

 החסכונות כצ את שיקדיש מה ׳ידי על
 ונו שזי מי וכל מפוצצים, המרים להכנת

 החשק פור סור אצלו מתעורר גדול
 שיבוא חוששים והאחרים בו. .להשתמש

 בזיו כנגדם ישתמשו הזיון ובעלי יום
תגבו של הקסמים מעגל וזהו הרב. נם
 הזיון. ■הניכרת עם צבטחון תסבנה רת

 המוסרית ההכרה גם יש צכך נוסף
 שנאה צידי מביא בבה השימוש כי•

,באצה נקמה י של ־ רגש •מעורר  אשר .
 הפאציפיסטים בו. משתמשים כנגדם

 לפי .ביותר •הקצרה שהדרך מאמינים,'
 שתת־ יחידה תתחצח היא הזיון רוק

ה.• מדינ איזוי' ל.  שדווקא הידבר, וידצוי הי
 זו.-יתכן במצוה תהיה^הפותחת אנגליה

 להק צורך שיהיה בדבר, סבנה יש בי
 בכך? ■ומה הבריטית, הקיסרות את טין

 להחזי שיש הקיסרות .חלקי את לאיבר
 מת שבן טוב, דבר זה הרי. בבה, קם

 הלוקה בעזרת ריק כי ציום, מיום * בדו
 .המנדטים של הגלמי החומד חדשה..של

יהיה . אפשר המושבות . ..של ואו*
•ל׳ :■בעוצם. השלום לשטודיעל

בגולה
 רעיונם להצלחת אחרת דרך •צ

היא: הלא ,יש! השלוב? רודפי
ל • הלאומים. הבר

 היחידי ■הטוב . הנכם
 בעד הוא .׳ההבד• המלחמה. ;שהביאה

 ומלחמה. סכסוך כל למניעת שלום, דרכי
 ;של צווארו על ריהים נהנו אמנם,•
 ור־־ :,לחוזה שעבוד לי ש י בצורה ■ ההבד,

 שהבדדו זה ידי ;■נהלשללעצ־ .והו.א;. פל־ה
 •הזייוין, • פירוק בדבר ■ •לדרישתו צייתו' לא

 בכה, ..להשתמש מתחילים ביבר. • אם אבל
 זה שבכה י בוחר הפאציפיסטי

 הבלקי. החוק השלטת לשם ישתמשו
 בהחלטיות, לומר א־ין גם סוף, וסוף

מלה־ לידי יביא בעונשין השימוש
־בסאנק האיום■ עצם שיספיק יתכן' מה.

 כבר, שהטילו אלה על נוספות ציות
 תגבורת לידי תביא העונשין הצלחוז
 פירוק לסידור החבר של ■ובוחו סמכותו

 לא .הפעם גם הוא::.-אם והעיקר הזיון,
 יהיו מה ובבן, החבר, יבבה ישתמשו

 ,בימקנם יבוא ׳הבח הדי •התוצאות?
 העליונה, .על וידו יצא הפאשיזם הצדק,
 הזיון פירוק בדבר •הרעיון וכל החבר

 -קדחתני, באופן יזדיינו■ הבל יבשלו,
 ■השריפה תפרוץ בערך קצר זמן ואחרי

. ■:;;׳/' ל/•■/•' :׳ ■:;׳;.;.ל הגדולה.

 העו-נ של הפוליטיקה אלה .בתנאים

 הטובה. הדרך:'• השלום צרודה ••היא שין

 שהדרך לאחד :הממרה, להשגת •השניה
 השלטון ;היה אלמלי נסגרה. הראשונה

 דק תבע עתה' בי .־שלוב, דודה -ידי
 לתמוך .עליו עכשיו אבל ,הזיון, •פירוק

 הטובה השניה ■:•: בההבולח ■בעונשין
השלום. ' את 'לבצר בידו • שיש י ביותר

מסתדיחנש

ל •י שהקיסדות. בטחון, 'אין ••-זה עם • אי
 יותר . ■העניין.• מכל תפסיד י .בריטית .!

 פוליטית׳ :לבעלות האומות. י משדואנות
 השוד אל הפשית . צחדירה . הן .דואגות

 להיות צורך אין •חנלמי. החוטר של קים
 .אותה, לסחור . כשביל• במדינה השלים.

ה להיות צורך יש אלא טו יפסי שלא נ
 ־מכשולים וישימו זה סחר פתאום• קו
 לקיסרות ואשר ושעל. צעד כל .על

 מבשו־ מפני הזה הפחד הרי הבריטית,
 הזיון פירוק ידי על יתבטל כאלה ;לים

לחלו כלכלית לועידה והדרך :מצרה,
 תהיה הגצמי החומר של הדשה■ קה

פתוחה.

 הם, הסאנקציות. ■שאצת עוצה וכאן
עומ הזרוע, בבח לשימוש המתנגדים

 עציו. רק המסתמך עוצם בפני דים
 הפאציפיסטים עמדת. את :דחתה אנגליה
 לפירוק עכשיו הטוען־ אדם שבל באופן,

מסוכן. צמטוח* יוחזק הזיין

ה הדש שליח ב בג׳יני
:א־כהו

הלאומים בחבר
הניגום

 ליד יענדו יהודים, עסקים אלה 75
־ אריים

 •שנתפר־ 'סטאטיסטיים; מספדים ::;-לפי ,
 למעלה• יעברו ׳היהודיים, בעתונים סטו

 :י;יהיו־ של עסקים. *1אל וחמשה ..משבעים
 :.מן בתוצאה יהודים־צמחצה. או ד־ם

 •בגרמניה, / הממשלה של •הפוליטיקה
 את בול־ אינו הזה! לידו•.אריים...המספד

 יהודים, שבידי בעסקים . רבוש־חמניות
 של. , היקפו יךועים. אינם .• ׳שבעליהם

 לקבוע אפשר אי הזה היהודי הרכוש
 בחב־ .עילום־השם. •בוסל׳ שלא עוד • בל

•י •מניות^ של רות

 נערך יהודי עסק שיל הממוצע שויו
 .המספ־ מארק. אלה בשרשים־ארבעים

 סטאט־סטיקה .על םומבים הללו דים
מן שנערכה הממשלה, של רשמית  יז

האחרון.
 בעאבאכטער" ״פעלקישער העתון ;:

 רגלי את צדחיוק הגרמנים את מעורר
 ולהחרים1 הכצכציים החיים מן ;היהודים

היהו של המסחר־בפרוה את ביהוד
 נפתח העתון, דברי צפי בברלין, . דים.

 צאר* להסביר שתפקידו ■מיוחד משרד
המס את להחרים הנחיצות את יים
•האריים.• של לטובתם :היהודי חר

 טו־ הזח העתון מוזשר זו בהזדמנות .
 כי ..המוכיח ,1280 משנת חוק: של פש

 על נאסר בערך שנית 700 צפני עוד
 ■והו־ הפרוה במסתר לעסוק היהודים

זה. •חוק מפירי על חמור עונש ..טל

יהודים בין הלידות מספר :התמעטות
 צעניניי •בווארשה .•הרשמי חמשדד י

 הצירות רשימת.-. פרסם .פטאסיסטיקה
 הרשימה, צפי זו. שנה של י השני נרבע
יצ 219.946 השנה רבע במשך נוצרו

 פרא- ,134031 — קתולים מהם: רים
 — אוקראינים ,27790 — בוסצבים

 אצו* על .15606 ־— ויהודים 22740
—אוקראינים ילידים, 26 נוצרו קתולים

 איוונגצים-^- ,26,8 — פראבוסל. ,25,5,
.20 — ויהודים 21,3

 היהודים שאציל .לראות; אפשר מזה
 .אצל מאשר הרבה פחות הלידות מספר.

י בפולין; האוכלוסים שאד

ספד.פולני; בנית •מורה תעלולי .׳״
המער־ בגליציה עורר . גדולה ־ שעדה

שה ת.מע •הנוצריות המורות אחת בי
;בבאכניה;;■;; ;;•העממי ■ בבית־הספר;

״. י * - • • . . י. • . . * . .

הממשל־ הספר של•'•בית 7' •במחלקה
.המו־ האלה בי.מים צותה זו בעיירה תי
תלמידה. 'על קדויבאנוב •הנוצרית רה
 במכונה :שהגזיוז ..השביעית המחלקה כיז

ת א  במחל היהודיים הילדים של הפאות |
הראשונה. ״קה

חגי־ בצודה נערך התספורת טקם
 הלימודים, התחלת לפני י בבוקר, ;ית:

 מכל ילדים מאות כמה של :מעמדם
הזה. המעשה נעשה ית־הספר,

ה •היהודיים האוכלוסים צי המע במי
 •מה לשמוע, בקוצר־רוח מחכים ■ רבית
 בקרא־ •בתי־הספר של הקורטוריון יאמר

. : הזה. המעשה על קוי

 פרשים הובאו הבריטית בעתונות
 שהו- ■חבש, קיסר לידייאסו, ׳על. מקינינים

במ ■בכלא וחבוש המצבות מבטא הר
מעולה. ובשמירה נטהר קום

 כידוע, י. מת, השני י ■מנלייק הקיסר
ת  של שניים שלש לאחר 1913 בענ

 מו־ יסד 1910 בשנת אנושה. ה מוז(
 ■מגב־ מורכבת שהיתה דגנטים •של עצה

 ארבע •בן' ילד לי־יאםו, •העצר יורש דו
 יהוד המלבה .טאסאמה. והראם עשרה,

 השלטון. .מן סולקה אבל לדבר, נגדה
 ולי- ,1911 בשנת מת טאסאפה ראם

 מותו ואחרי היחידי, השליט יהיה ; ייאפו
 לא ביי אט לקיסר, הוכרז .מנליק של

 תתיחסו • הנתינים רשמית. . הובהר
 ״בחור שהיה ;■הצעייד, לק־סד בהעדצה

 ובלתי•נבון. עקשן עריץ, אבל כארזים",
 צי נוטה היה. .•העולמית המלחמה בימי
 למוע־ התקרב• ובכלל לטורקים י.אסו

 מנהיגי •מבנות - נשים לו לקח למים,
 היה נוצרי, בתורת בי •אט השבטים,

 עוררו אלה פעולות עליו. אסור הדבר
 בו, מרדו והם החבשים, חמת את עליו

 ראש׳ •הכריז:האבונה, 1917 ובספטמבר
 מכסא ■הודח שלי־יאסו הקופטית, ההת

 נדד לי־יזאסו. דתיים, מטעמים . המלכות
 מלך מיכאל, הראם אביו ידי על מך

 בזה שנגימרה האזרחים, במלחמת וואלו,
 בת זאוביטה, •בשבי. •נלקח שלי־יאסו

 טא־ והראם לקיסרית, נעשתה מנליק,
 ויודע ■. לרגנט • י הוכרז מאקונז פארי

העצר.

 ליידי נ&טרה קי״יאטו על השמירה
ת חיילו. הראם  לה״ התהיצז 1932 בענ

 ■הזה, הראם •על: בנאמנותו שוד
 *אט1-ה . ע^ בעזרתו: צי־יאפו :ח1ב בקי?
רו, לעורר ניטה1 גויאם צנ&ת  אבל מ

ב.6זת©1 ו ע  .׳לידי •נמסר ■צי-יאשו1 .
וצייצה. יומם ידו על להמציא היה שעליו

 החזיקו ו היל י הראיס !אצל: ■שיתו בימיי
 המציאו אבל זהב באזיקי צי-יאסו את
 ואצה ■נפשו, כאוות ונשים ■מעדנים צו

 יאמרו, 1932 בשנת צי־יאסו שראו.,את:
ונשתטה. התפטם שהוא

 שצי־ ,שמועות נפוצו 1934 בשנת
 צא. עלייו 'שעמיר הכופר בי • מת, ייאפו

 נראה היה אחד, צרגע אפיינו הניהול
 והאבטו־ • בדירדאווה, קרובות:׳ לעתים:

 לקחה שבוע בכל בא שהיה מוביל,
 לבוא.- חדל •האסיר, בשביל :אובל צרכי
 צקבל היה אפשר אי יכך אישור שום

 ובב־ סוד, לשמור יודעים החבשים כ?
ה •על •מהר צגצות נוטים אינם, צל  מו
 את •ב־י מספדים, חשובה, א־יעיו־ת של

 מושיבים היו החנוט ■מנליק של נזפו
 על מותו אחרי הרשים כמה במשך

 ורק פאר בגדי לבוש המצבות כסא
 במדינה, הסידורים כל שנעשו' לאחר

 הודיעו מהפכה, או ■מרד למנוע בדי
 עודנו שצי־יואסו יתכן, .(קהל. מותו על

 ערך בל כבר אין הזה לדבר אבל חי,
 צאיע תיומנים עוד אין :עינן פוליטי,

בחבע. בזה
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עוד תקרא אל דלתם. על תדפוק אל
אחי! —י

שונות
דמום להלכות ליגה

 סטאז׳ינסקי ה׳'. ווארשה העיר יא נע
 !אל והתבונן •קצר זמן באמריקה ישב

 והם י ישם, השורדים והמנהגים הנמוסים
 האדיבות .ביהוד בעיניו, .רב מצאו..חן

ט .•עד לחברו, אדם :שיין חני ה  יציסד ע
-י נימוס. י' להלכות. •צינה בווארשה

 את לצפור■ יהא הצינה של • תפקידה
 יחסים לקבוע דדך־אדץ,' ; .הצבות הקהל
לחברו. יארס •בין ידידות, יחסי' נאים,

 ־.— ״ ׳אירופה התרבות בארצות
 ■י— הפולנים העתונים• מוסד מטיפים

 את .לקרב ברחוב העובד אדם בל• נבון |
 באירופה נכדיה צעיר שבא .מי הזר.

 •תושב, מכל דבר ישאל אם ;;כי; בטוח,
 יפות, •פנים מתוך ׳אדיבה, •תשובה. יקבל

 את•:הזר פוטרים אצלנו ואצו בנימוס,
 האדיבות חוסר . רוגזת. . של בריטון
 בקרונות תוקן*'. ביתר לראות אפשר

 היושבים עהנוסעים ברכבת, או הטראם
 וסע נ 'בצ- ;•;יעל .׳מביטים ומותיהם '.מק על

 •בגבולם עיסא■ • אויב כעל י.שנכנס הדש
•כדאי;::;להת ביהוד :אותו. צהתקיו* ויש
השו במשרדים ״האשנבים״ ציד בונן
ע ''שכל. נים,  הפקיד בעיני נראה- אי

 אוהה לחונן כדאי שלא נמוכה, כבריח
 •במראה מרגיזה עהיוא■ מיותר, במבט
 שצא מעיזה היא אם שכן כל וצא בצבר,

 והנמרץ הקצר ראשון •כבאור להסתפק■
פעם. עויד ושואלת

 מאמין,) ווארשה של ■העידיה נשיא
 לתקן,: תוכל נימוס להלכות שהציגה

והקט הגדוצים את ולחנך •הדבר את
יחד. נים

בבידו-כידזשאן יהודי כתנ-עת
 ■החליט בבידו-בידג׳אן ■המפלגה ועד .

 ספרו־ וצבורי, פוליטי בתב־עת להוציא׳
 ההרבוה את בדי;.לפתח. ת-.אמנותי,

 1 היהו־ של האבטונומי בחבל האירית
 את ■מרכז:׳מושך ׳ישמש כתב־העת דיט.

התרבותיים. הבהות

ד ביידו־נ־רג׳אן בהבל ׳;/  גרעי־ היו כי
 ואמנותיים ספרותיים כהות 'של נים

 י כוכבים דק היו אלה 'אבל ומדעיים,
אז להאיר. בא עתה קטינים.  נבידו־כידנ׳
 האירית הספרות בשמי הגדול הכוכב

 אח׳ למשוך •מקור. והוא כדגלנזג\, דגר
 ״שקשרו והאמנים הסופדים את ריו
 האבטו־ היהודי החבל ע□ גורלם את

 לבוא נמנעו ■היום עד אבל ;נומי״,
 הבנין היקף אשר ״בעוד שם, ולהשתקע

 .המעולים". הבחות כל ■התרכזות דורש
 לדוד כנו העתונים, שהודיעו בפי;':: ;י;

 :אבטומוביל, לו; קנו וגם ביית ברנלסון
 •האב־ החבל אל אותו לקשר בדי והבל

 לבבודו, מיסדים עתה י.1היהו טונומי•
 .הבדים. אליו .עימשוך .כתב־עת, . גם

ם אינם הנראה, כפי  בבידו־ מאמיני
 ברגלסון . של באיד״אליותו -ביידגלאן

טובה. רוב עליו להשפיע ומשתדלים

! חס?ם מכא כל אסורה. סליחה פל ד ז יד י ־ 1־ י ג- יר ״ $ : ז
כ אתה חושב .אם  ■חי.■״. אתה הרי ה כ
— לך תרגם כך
י 009!<ס 61*90 $1(1ח
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הצבא למען הכל
מבא שבברלין המוסמכים בהוגים

ת' •לאריים לחשוב ההחלטה את רים  א
 •דק הוא •היהודי שמוצאם •הגרמנים,

 זה מסוג שהגרמנים בזה אחד, ■דור בן
 לא שאם נפש. •מילייח׳ כשני הם, ו׳צים

 כארבעה חסר הגרמני לצבא היה כן
 לסלק הכרח והיה טירונים אלן* מאות

וסנניהם. אופיצירים אלפי י ממשרותיהם

הפלשים? בירת אקסום
 .׳לפני ביי ;•מסופר, •חבש ימי. בדבר,י י

 .רצה ט• יהודית, מלבה • כבשה שנה אלן*
 •הפל־ של צבא בראש שעמדה גלבאז,

 אקסום •העיד את סימיון, נפת שים
 שושלת .שוב ויסדה מקומי' מלך מידי

 .עד שנה, מאות שלש .שמלכה מלבים,;
:׳; המקום. שבטי שגורשה.•בהתקוממות

ץ נבחר *, שיולי . , •. ונ,נ
הרב־ כסא בשל חריפה מלחמה אחרי

 :שנייט,;■׳ במה בשידליץ .' שנמשכה נ•ות,;
 •:יש:־־; האלה ביימ־ם סור סון* נתקיימה

 יבה;:׳;נבהיר■:1 :הקהלת של י, •המועצה בת
 הרבנות כסא י על לשבה דעות ברוב.

 גרוס־ אייזיק ' יצחק הרב,;ך׳ . בשירליץ
■■׳;■■;■ ■ נרייאובה. בעיר. אב״ך מאן,׳

הוא שנבחר הרב. •  .של .פעיל עסקן '
 אהד הוא כנגדו המועמדים. ה״מזרחי".

שני .ממפלגת ה דח״'ו אגו  מחסידי — ה״
ךז.1

את,השדה״ מולסטוי נתב איוי
 נתן ״התחייה" ליצירת הפוז׳ט את

 הפרקליטים מגדולי אחד לטולססוי
קו פ. א. ה׳ ההם, הימים של ברוסיה

 ביאסנאיה 1887 בשנת' • שהתארח ני,
 בפראקטיקה. ■מקרה זה היה ■פןליאנה.

 אליו בא אחד יום בפטרבורג. ■ שלו
 וביקשו -החברה, מאנשי ,מהוגן, אדם

 דו־ היצאגית עם נשואיו את להחיש
 הסוהר. בבית חבושה שישבה זאליה,

 >*חד האיש היה לכן קודם מה זמן
שפטה. זזמושבעים השופטים  .של במ
ת הנערה את בה והכיר זו דוזאליה שנ
 לבו ׳הכהו שנים. כמה לפני לו פתתה.::

להש קוני השתדל עוונו. את ׳לכפר
 מהחלט־ בו שיחזור ובקש עליו, פיע
טשיי שימתין, לו הציע הנמהרת, 'תי'
 מעשה לעשות יהפז שלא ידעהו, לו

אך;י־הלה־ .:^יג:
 ;להחיש. ;■ במפגיע .ודרש מדעתו זז •לא
 נתקיימו לא הנשואין אך נשואיו. את

ה  מיוזת מתה רוזאיליה אחרת: מסינ
ת ביי ה' פ טו •הבהרות. ,מטיפוס הסוהר .ח

 ספוד־הימעשה את טולסטוי _ שמע
 את שיעבד' לו, והציע קוני פ; א; ספי

 ״פום- הספיים הוצאה נשכיל הנושא
 מולסטוי הייה שב?מים.ההם ריידניק׳/

 פעי-: הש^וזפות בה משתתפים ר י ר יאדו
בד לנסות •לו הבטיח קוני ל::ב;־ת לה
 ענינים באלפי מטופל מהיותו אך בר

 בקיץ לימים; בך.' הגייעליירי לא אחרים,
 קוני, ־את טולסטוי בקש ,1888 שנח

 הסבים וקוני הסוז׳ט", את לו ש״ימסור
 להש־ השתדל ובמכתבו לב, בחפץ ■לכך
 שלא השפעה, של לשון בבל עליו ׳פיע

 ״מתחת שבן: זו, ממחשבתו יהד-ל •
 שתם־יייה בצודה, הספור יצא לעסו

יר המופקרים חמומי־הראש את  ביו̂ו
 בתשובה". .ולהרהר ד׳רביהם לחשוב

 ״הזכות" את טולסטוי שקבל לאחר ז^ך
ט על (בך קוני" של ״הספור של הסוז׳

 לא בתחילתו) מכנהו טולסטוי •היה
 ודק •ומחצה. שנה : משך אליו נזקק

 בפי התחיל, 1889 בפברואר 23ב־
 של ספורו ״•לכתוב'את *ומנו,5 שרשום

 עשר אך רע". לא וכמדומה, קוני,
 שונים בגלגולים עברו רצופות שנים

שנת .:■עד שונות, מסיבות ובהפסקות
 — ושלם גדול לרומאן הםוז׳מ גלגל

 הנ^ול הסופר של האחרון הרומאן
 בהוצאת •לאיור. ויצא לעברית (נתתם

 יהיה הזה •העשור כל ובמשך שטיבל).
 קוני" של ״ספורו על ושוקד חוזר

 רלמקוטעין, לסירוגין וכותב־^יפעם
 כתבי :לפי ובבולימום. ברציפות ופעם

ביו הרשום לפי וגם — שנשארו היד
־ :התעודוו* זשאר מנו  לעקוב אפשר ״

 והדבר ■הזאת. היצירה תולדות אחרי
 •כתבי ב״כל ממצה בצורה נעשה הזה

 לאוד עכשיו שיצאו טולסטוי", נ. ל.
\ :וו. של הכללית בעריכתו במוסקבה  ג
 בתבי" ״כל של 33ה־ בכרך צ׳רטקוב.

 והנוסחאות הגירסאות בל ניתנו ■אלה
נרח פירושים בצידון* ״התחיה" של

חי. .ק; ג. בידי ■כתובים בים נו

, הענין סיבת ד ח ו י מ ה  שעורר •
 טולמטוי: ג. שיל:קוני".אצל■ל. •״סיפורו

ת סיבה י ט ר לו הורשה אם היא, פ
״מע אבטוביאוגרפית: סיבה כך, מר
 בטאו־ בלבו קשור היה רוזאיליה" שה

נעו בימי בחייו. לו שאירע "דע'■אחד,
עז כך ואחר ;ערה הוא גם פיתה ריו
 לא ימים לאיבוד". הלכה ו״היא בה,

תו לפניי רבים  לכותב טולסטוי איטר מו
 •ביריוקוב: א. פ. •חייו תולדות

 הטובות את יעלי בותב ״אתה —
 ואו* נבון, זה אין בן. לא והייא בלבד.

 גם ולספר לכתוב יש ומלא. שלם לא
תי .נעור* בימי הרע. את הפ חיי היי

החיים מאותם מאורעות ושני קרות,

 עצם עד קשים בעינויים אותי מענ.ים
 הביוגראף שהנך ומכיוון הזה. היום
 הדברים את לך מספר אני הרי שלי,

 בתולדות .אותם לרשום המבקש האלה
קש המאורעות: שני הם ואלה חיי.
 לפני מכ&רנו אכיר בת נערה עם רים

״הש בספודי. תמצא לבך רמז נשואי;
 שפי הפשע הוא השני והמאורע טן".

 שהיתה גאשח, שפחתנו עם שעתי
 אני תמימה, היתה היא דודתי. בבית

הל והיא הבית, ■מן גרשוה ׳פתיתיה,
לאיבוד". בה

 גם ט. נ. ל. ספר גאשה מעשה על
 הראה ואן* אנדרייבנה, סופיה לאשתו,

 ״לפחי זקנה, בבד בהיותה אותה, :■לה
 .אנדרייב־ סופיה של ולתיעובה" נפשה

 יסוד יש ב״התחיה״ כי ידעה הייא נה.
 והרו־ שהיה, מעשה של זכרונות, של

 האבטוביאו־ עליה. ״שנוא" היה מאז
 בפרטים התבטאה הרומאן של ■גרפיות
 הראשון. הנוסח לפי כפתיחתו הרבים

 לא. תחילה נקראו הגבור של דורותיו
־^- יושקוב אלא יושקין, משפחת בשם

 דו־ של האמיתי שם־משפחתה שהוא
 ימי כ התגורר שבביתה טולסטוי, דת

 נק- הרומאן של הראשי הגבוד עלומיו.
 בג- יושקין, :וואלריאן תחילה:'בשם ■רא

נגמ שלא טולסטוו־,; ■של הקומדיה בור
 :וואלדיאן הנסיך ׳האצילים". ״קן רת

ת הוא זו בקומדיה  אבטוביוגרפית, דמו
 אחיו, משרטוטי לח .שיווה שהמחבר

 הוסב כך אהד ניקולאייביץ. סרגיי
 המופיע, ■נייחליודוב, הגבור של שמו
 של •הראשונים .בספוריו שידוע, כפי

עצ המחבר של •כפרוטו־טיפום טולסטוי,
 ניתן הרומאן של עיבודו •בהמשך מו.

 צ׳רטקוב. עם דמיון־מה לנייחליודוב
 פרד _.של אותה.,״תערובת" נעשתה ■באן

שכי אמנותית תחבולה שהיא׳ טוטיפים,
טולססוי. של ביצירתו חה

 על העבודה הניחה לא רבים ימים
 מולם- של דעתו את קוני" של ״ספורו

בתי על..ידי ממנו: הוסחה דעתו מוי.
 פובליציס־ 'ביחוד אחרות, יצירות בתו

■תכניות כמת ידי ועל ודתיות, טיזת

 נשא ׳1891 בראשית חדשות. ■אמנותיות
 רומאן, לכתיבת נ׳פשו .את טולסטוי

 ■בין דבריו, מרבית ־בתוכו:את. ;שימזג
בכתיב החל שבבר ובין בדעתו שעלו

״התחיה". גם ובתוכם תם,
ביו ט. רושם — הייתי מאוש?- מה

 בבתיבת •להתחיל .יכולתי אילו מנו
 וראוי בדאי כן, גדולה. אמנותית .יצירה

. רומאן להתחיל לי ו י ש כ  הרומא- ע
 היו׳ הקודמים, הראשונים, שלי, •נים

 קארייני- מ״אנא שלא-מדעת. יצירות
 במשך לי, שנדמה בפי ואילך, ינה״
ם עשר תי ויותר, שד  מחלק, מפריד, היי

ו מנתח. י ש כ  יש • כי אני, יודע ע
 ובממד הבל, •את ולמזג לערבב ביכלתי

הרח .אב נא, עזרני ■לעבוד. הזח זג
מים".
 הקולמוס־ נגמר 1895 •בקי? ורק

 טולפטוי קוני": .של ל״ספור הראשון
 הרומאן של הטיוטי הנוסח את סיים
ולהשלימו. לתקנו . התחיל ומיד

 — יום בכל' במעט ■כותב ״הנני
מנו י אנו קוראים  ביולי 12 מיום ביו

 שאין בשם מתקדם. העדן — 1895
 אם אלא הבריות את ויודע מביר אדם

 הוא מביר כן עמהם, שרוי היה כן
תו לאחר דמויותיו גם ויודע  שד׳׳י היו

׳— עמהן".
• *

 את טולסטוי. קרא אבגוסט בראשית .
 ,טאדיב אולסופייב, לנסיך שלו הרומאן

 ביאס־ ההם בימים שהתארחו וצ׳וכוב״
פוליאנה. ■נאיא

 נ.' ׳ל. כותב — מאד, ״וחבל —
׳מרו לגמרי מרוצה אינני — ביומנו,

 -לעבדו או לחדול •או ■ורוצה זה מאן
. 1 . מחדש".

 בזנדינותיו מתאר טאנייב א. ם.
הזאת: הקריאה את

 נרגש בקול הרומאן. ■את .קרא נ. ״ל.
 כתב- את בפעם פעם במסרו מאד,
 במקומו. שתקרא טאטיאנה לבתו היד

 סיום עד לקרוא הספיקו הראשון ביום
 הקריאה לאחר הדין. בבית הפרק
יניד וו התחילו פת־של־ערבית, בשעת

 על הנשים, . ■בין ביהוד סוערים, חים:
 לו לשאת הגיור היה הצריך הנושא:

לאשה?׳/ הגבורה את
 נשו־ ״נגד היתה אנדרייבנה סופיה :

 מעשה •נא: (נזכור נייחליודוב", של איו
ה— והיצאנית ;נייחליודוב ד ב עו  אב־ '
 וכמה לטולסמוי), היא טוביוגרפית

 שנת באבגוסט בכ״ח כך, לאחר שנים
 ■ביומנה: רשמה ,1898:
 ״התחיה" את נ. ל. כתב ״בבוקר ;

 היודעת מעבודתו. ■מאד מרוצה והיה
 — אליו כשנכנסתי לי, ■אמר — .;את
 והיום ;לאשה, ישאנה לא הוא הרי

 וטוב' החלטתי, הפל,.כלומר את גמרתי
 הוא שאין ״•במובן, לו: אמרתי כבה״.
 מכבר הלא לאשה,.:אותה לישא צריך

 כי לאשה, ■נשאה אילו ילך; אמרתי
רב". זיו!* בזה היה עתה

ד נפסקה כך שלאחר בחדשים עי  ה
 לרו- חדשה התחלה כתב ט. נ. ל* דה.

הרא הפרקים לשני שהתאימה: מאן,•
 חוסיו* ולא המוגמר, •הנוסח של שונים
 שנים משתי יותר ב״התחיה" לטפל

 מתוך בא העבודה וחידוש רצופות.
 לכת לסייע צורך היה מיוחדות. סיבות

מח לאמריקה שהגרו ה״דוחובורים",
 ׳גזירותיה .את שהגבירה הממשלה מת

 אי הדרוש הסך את לאסוף עליהם.
 קיבו? של רגילה ■במגבית היה אפשר

 למכור החליט וטולסטוי תרומות,
 שלושת את ביותר" הטובים ״בתנאים
 •גם ובתוכם ידו, תחת שהיו הספורים

נתפרס כבד בעתונות ״התוויה". את
 ■במעט גמר טולסטוי בי ידיעות, מו

 באו צד ומכל חדש, ■ רומ^ן 1בתיבת
 ט. נ. ל. היה מה זמן בהצעות. אליו

 שלו החדש הרומאן את. למבוד .'גומה
 ״:ובויה השחורה המאה לעתון דווקא

ומ בו הזר םוו*. סון* אך וורימיה״, .
 אלו* בשכר מרכס פ. א. של ל״ניבא" סד

 עצמה עח ובאותה הדפום. בליון רובל
 בכמה להדפסה הרומאן תרגום גוער

לאר?. בחו? ספרותיות •במות
 כתיבת על לשקוד חזר ט. נ. יל.

בולו נבלע רבים ולימים הרומאן״ •

על המעשית התכלית אך ב״התחיה".
 הפגימי. הצורך עם בבד בד תה

 טולם- נ. •ל. כתב — מאד ״שמחתי
 בולאגז׳ה לדעה וחברו■ לידידו טוי

 להזדמנות — 1898 באוקטובר בכ״א
 לפעולה ולעסוק לשוב •לידי שבאה זו

 לעבודת על יישבתי האמנותית. תי
ה'/ תחי שהע ■בזה, מתנחכו ■והנני ה״

ולעצ יותר; חשוב ערך מקבלת בודה
 האהוב בעני? שקוע הנני דבר, של מו

 'ועובד בשבור ■בו ושטון* ביותר עלי
בעבו נבלע שכולי עד ירבה, בתשוקה

הרו של יותר" החשוב ו״הערך דה".
ה מאן  נ. לל. באן שניתנה בזה הי

 רבים דברים להגיד ההזדמנוו׳* טולסטוי.
 והטעם התכלית חוסר ועל ההטא על

והעונשין. הדין ובפסקי שבמשפט
 אנו שלאחר-כך יומן ברשימות

כא דברים קרובות לעתים מוצאים
לה.

 הנני ב״התחיה"; משוקע ״כולי
 אל רק ומכוונם הזרם מי את חוסך
 שיהיה לי, כמדומה ״התהיה". .גלגלי־

 אינני אך מהללים, האדם בני רע. לא
להם". מאמין

 אשתו •רושמת ימים במה •כעבור
ביומנה;

 ״מלחמה למן כי אומר, ״ליובוצ׳קא
 אמ־ •בד.לך<פש 'שרוי היה לא ושלום"

מעבו מאד מרוצה והוא כזה, גותי
יה". ״התה בתיבת דתו

*
 לש- טולסטוי התחיל באוקטובר 23ב .

 לסי־ ״התחיה" מן פרקים ל״ניבא" לוח•
 כתב־ יפול שמא מארכם, חשש רור.
 סו־ לידי זרים, לידי יקו-הערך היד

 ועשה וז׳ורנאלים, עיתונים של בניהם
 הראשון הדף של הטכסט להחבולה:

 הרומאן שם. ובמקום מחדש,. הועתק
 טו־ נ. ל. המחבר של ושמו ״התחיה"

 ספורו ״הצפיה״, עליו: נרשם לסמוי,
קורולינקו. של

 הרומן של המוגמר סידורו על
בדר לשקוד, טולסטוי הוסיף ״התחיד,״

הוא שלימה: שנה במשך תמיד, כו

 הטכסט, את עיבד ההגהה, ■בעלי תקין
 :והוסיף וחצי פעם בשיעורן הגדילו

 .התיקונים ריבוי ומפני אפיזודים. במה.
 14—3 מחדש לסדר הכרח היה הללו

 זה בפרוצס מזה. יותר וגם •פעמים,
 כל ומספר ברבים, לג׳ הרומן נחלק
.129 פרקיו

.מסופ שבו השלישי, הברו לצורך
 ומאסלובה נייחליודוב של נסיעתם רת

 של שלימה מערכה ומתוארת לסיביר
 פוליטיים, ביהוד גולים, דיוקנאות

 ובעל- •בבתב רב, הזמר טולסמוי אסף
 הסשפ־ בענייני •הטוסטכים יועציו פה.

 ידידיו היו והכלא הדיין בתי טיס,
 שהיה דווידוב, וו. נ. הימים, משכבר

במוס בך ואחר •בטולא י דין •בית אב
 מאק־ א. וו. הידוע דין והעורר קבה,

מפו תשובות לטולסטוי ששלח לאקוב,
 שענינוהג השאלות .על בכתב רטות

 הדואר פקידי היו ה1המשט צו. פי על
חש שבן הללו, המכתבים תא קוראים

 לייב הגראף כ*,״הסופד הרשות, דה
ד שהיה ומי טולסטוי, ■ניקולייבי? ט  ס

 וואסילי במוסקבה באוניברסיטה דנט
 להר־ שואפים מאקלאקוב" אליבסייבי?

 האסירים בין טולסטוי תורת את בי?
 ומשום •הנזירה, ובאר? הכלא בבתי

 במו־ המשטרה לראש פקודה ניתנה כך
 על מיוחד •באופן דעתו שיתן סקבה

 קשריו ועל מאקלאקוב של מזימותיו
שב והמפקחים המשפט בית פקיד עם

הל וכבדהו. חשדהו אך הפליא". בתי
עצ עת ובאותה ובולשים, בודקים לו

 בטולא בית־הסוהר מנהל הוכיח מה
 ושלח לטולסטוי מיוחדת לב שימת

 ילו שספר הכלא, •בית מפקח את אליו
 הסוהר, בית הליכות מכל פרטים .פרטי.

 האסירים של הראיונות הלבות וביחוד
 פרטים לכך. המיוחד החדר ותיאור

 משגיח לטולסטוי ספר מאד חשובים
ווינוגראדוב. ״בוטירקי" הסוהר בית

 של וטרחותיו השתדלויותיו לתיאור .
 הפגישות וכל בפטהבורג ■נייחליודוב

 טול־ ניצל שונים אנשים עם לו שהיו
הפר רשמיו את רבה במרה סמוי

 לטובת, שהשתדל הימים מאותם טיים
מי שהוציאו מסאמארה, .המולוקאנים

 :תו- פוביידונוסציב בניהם. את דיהם
 שברומאן; טופורוב בדמות אר

 צ׳אדסקאיה הרוזנת של .הפרוטוטיפוס
. הרוזניג היתה  הפו־ שובאלובה; א.: י

 שהיה. בדקר, לד״ר דומה קיזוואטר :סיף
 ׳וסיביר. שבפטרבורג הכלא בבתי מטיף
 הל־ הדימויים הזה ברומאן מאד זרביים

 מן הלקוחות ולעובדות אדם לבני 1'ל
: המציאות.

 צדות לטולסטוי הסבה הרומאן הדפסת
 ,לדרישות • להבנע ■גאל? הוא צרורות.
 באר? המו״לים של ולטענותיו הצנזורה
 קבל הזה הסבל כל את אך ובחו״ל.
 למגבית לסייע חפצו מגודל באהבה,

 בלי כותב יהיה: הוא הדוחובורים.
 ושול שלו וב׳פוו״ל בצנזורה להתחשב

 שקשה בצורה הפרקים ■את להדפיס לח
ה  לפגי אך להכשר. ל-קוזת־ישתזכה הי

 ה' המו״ל היה לצנזורה המשלוח
 לא פרטית", ״צנזורה עושה טארכס

 מבחינת אלא הפוליטיקה, מבחינת
 שהי־ ״•ניבא׳/ היא הלא. —״ האכסניה

 אבות". ״בבתי לקריאה ■ ז׳ורנאל תה
 היה סימיטיובסקי; .ה' ״ניבא", ועודו

ש״  .של' סגנונו■ את ו״מתקן" גפ^״מנכ
 תיקן הרומאן של •בטכסט טולסטוי.

 ווגווגייגז ,■תיסגניגז כאלף : -הזה העורך
באלה.

 שוב י לאור; הרומאן יצא וכשסוף־סוף
 ־אליו. להיזקק טולסטוי נ. ל. רצה לא
 לצ׳רט־ •כתב הוא 1899 בדצמבר 31ב

 ל״החחיה״־ והוספות ״שינזיים קוב:
 יבול איני גם כי לי, ונדמה אעשה,

בבר״. ־הטבור לעשות: תק'  וברבות ני
;,שלי מהדודה בחו״ל הופיעה הימים

 נבללו ובה הרומאן, של כביכול מה"
 וגם . בכנסיה התפלה על •הפרק נם

 אלא הדין. בתי על החריפות הדעות
של שהטכסט תי,  טולשטוי, נ. .ל. האמי

 לא- עכשיו, רק הופיע והמקורי, .•השלם
היד... כתבי יפי• על והושלם• שתוקן חר

ג


