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אבילביתזכרונות

 .נחעמעמררביםחוזכררנ .לוהשיתנובאחהרסההראשונההעולמיתהמלחמה
ם.ופתאהזכררנרחאחפסיקהו,זמנקודםאבאאחמאתנושנטלרמלאך·המרוח,
זוכרגרפי.בכלעובררגעיםרךחרםבר,מהרהרארבאנאנזכרשאגיכל·אימח

שבידידי.בוהטליאבדומרחעםשכןכידיד,אלאכאבא,רקלאארחואני
ולנהיהמוסרבערכם,לוהשוריםאנשיםכאלאלינולדבררגילהיהאבא
הטבעשליופיואחלנרמגלההיההוא .ועינישראווממהמשאיפרת·רוחרמרשמיו,

הקשים.םיברגערוח'אררךולנהוגייםהחמאורליהנותכיצדוהורנו
הקיץשלהפגרהבימיבהםמוליכנוהיהשא::אהטיולים,אתאשכחלאלעולם

צוקיעלןמכזפסיכיצדאותגרלימדהואפאטים.קארהשבהריםית·הארנוערידרך

לפנינו.המתגליםהיפיםהנרף· nבמרארלהתברגןוהפסגהאללהגיעררנווועים.ההר
וזזיינהילדיםשאנחנופלא,אידכןעלוהפיוטייםבתיאוריוותגראמלהיבהיהאנא

כתאמלאחלמדנובטרםערדילדותיתפירטיתןבלשורגשותינואתלהביערגילים
ףואמשמרםהיהוהואחרוזינואחהניירעלולותבהעמאדנהנההיהאבאהכתיבה.
ואילולכתוב,יךהמשמי) 1(ממשההגדולאתירקדלנו.~גלאחרלכרארחםהראה

 ,נומאתאחדעבשלאמעולם ;הטוב 'סמלהיהאבאהמעשה.חיירךבתנבלענורנוית
עונשמשרםהיהממנו,נוחההיתהלאשדעתוארעלינושרגז ,ובדההעבעצםאולם

בשבילנו.גדול

אביידידיובעזרת .עמי,וחיההנאציהטבחמןשניצלההזקנה,אמיכעזרת
לאוגר,לראיד"רברגשטיין,שמערןד"רבאדר,גרשרםוביניהםששררו,המעטים

אבא.עלשליזכררנרחיעלסףונראפיח,כיוגימהרשוכלחאנימנסה

בשנתנולדהואתערדת·הנישראין .לפיקת.כמחלושגריהאבאשללידתושנח

הספדיהשלהכרטיסיהלפיואילו , 1867התאריךרשוםתעודת·המררחבאולם , 1866
היאלידתושנת ,י::אמשללהשישהספריםכלםירשומשבה ,קניר·יררנ'קרית

לפחות·מאבי,צעירהקצתלהיותבהללבכהוצהרי,אמבעינינראהזהתאריך , 1866

הנייר.על

המשפחתישמההיההנישואיןשלפני ,רחיהפרנהרףישראלשלבנרהיההוא

שבגליציה.בברצ'אץחיוכולםפליגלר.
למזלואולםרמה.קכמחורגתאםלווניתנהעי::שבןורתנהינזאמרנתייתםאבא .

אוהם.רסקיופ S'ש"כרסואתומילאחינוכועלששקדגלר,ליפדרדרלבית.נלקח
כלקוראהיהבצינעאהעברית.בשפהרבהידיעהלוורכשאלהיםדלימוכהצטיין -
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עברוולאהגרמנית,הספרותבלימודבצינעאעסקכןרובאידיש.בעבריתשהשיגהמ

יעתוירוהיינה.ושילדגיחהלשהקלאסיתבספרותגדולבקישנעשהעדרביםיםימ

לנפשולהשמרצריךשהיהפיעלאףרבה,היתהפה,ובעלככתבהגרמנית,בלשון

כןשלאחרכשניםאפילו .וקלקלתכשעתייתפסשלאכדי ,ומחנכיומרדיומפני

תסיר•ציורשעשועים"יב"ספרלפרסםוהעידלאיוההקהילה,לכלאיש·ריבהיה

מסביבנתלכדרמהרהעד .יםלימירצעוייעדאזשהיהקי,ברדיצ'בסיוסףמיכהתמא

התחילספררתי,לחוגראשנעשהאוהוהאינטליגנציהצעיריזהמובהק.אכטרדידאקטל

במשך .רופהבאישהופיעוהעבר_יים,ככתבי·העתנדפסוושיריוומאמריווב,לכת

ה.גליציבהחדשההעבריתהספרותמייסדיביןהיהקצרזמן

שלתמונתועםריה,לגגביעלשנדפסהקצרה,בירגראפיתהרשימבזהואביא

ןבילב,בסטאגיסירינדרןיםאברהשלספריםמסחרביתע"יהופצהזרגלריהבאא.

 :לשונהזורההם.הימיםשלהנודעיםהעבריםהסופריםשאר
רכ·הגררנים.כשרוןתרכ"ה.בשנתציה)(גליוטשאטשבבנולדפרנהרף,,,יצחק

המצטיינים,וציורים,סיפוריםכותבהתחילבסוףולשיריםהרבהשרכילד;תו
העבריתותפרלסהיסודאתשהניחהראשוןהיהקל.והומורחדהותכהסתכל

השפהאתלהפיץעזרושהרכהשעשועים","ספריאתיפהבטעםערךבגליציה.

"הצעיר".ו"הירדן"עררךהיהגם .קלויזהבחוריאתאליהולמשוךבגליציההעברית
נמסרכעתהחיים"."מאגדותבשםאחדכקובץריוווציווריסיפיצאואחדותשניםיפ.נל

מאך".גדולוערכובחידושוהמצטיין,,מתנגדים", 'פסררלדפוס
של"העולם"לירי"מתבגרים"רהספשלריוהמקהנוסחנמסרזוכרשאניכמהעד

לאחרהזה,הספראבדהראשונהבמלחמת·הערלםםולאבה.וסקבמןקליינממשהמר

נולמזלנודעו,לאותיובקועההם,בימיםהרוסישלהרונווהוהתבתרךנדפס,שכבר
הישןנויתבבחורבותהמקוריבתב·הידשלומרושללקריתקהעאחיע"ינמצא

עדהזאתהעיראתשהרסהית,הנאצהפלישהלפניאלינשלחוהואבססאניסלב,

לפרסומולסייעלעצמיכנודחרבתהוארהריניזהלאחרשנהוחמשםישלרשהיסוד.

ישראל.במדינת

תירנררצי·הצל nמאחדשהיהאבא,שלותיולומחשיאשזהר ,נייודערכן

נעדרלאשמעולםיוותלמידמקציניואחדהרצל,ררתיארדשל·דרררןנהראשונים,

אתומילאולעבריםלציוניםראשההימצריהיהשאבימקרםבכלקונגרס.משרם

כחלוצים.רצהאערליםהיינוהמלחמותואילולאלצירן,אהבההילדים,לב 'לכנר,
הבית,לפרנסתדאוגלהכרחוהיה ,ניתרואתאביאתפירנסלאותבספרוקהעיס

אולםמחסנו.קיעסואתחרתנושלקמחהטחנתאתוניהלקמחרוחסנעשהואבי

והמוסדההרמאניסטיתותבספרוכבקיוגרמניתעבריתכיודעיטיןונמלויצאובינתיים

תחילהשלו,ר·הספבתישללחבר·המרריםלהצטרףארחוהזמיןרשיהבארוןשל

ב.טאניסלבסףוולבסברנזלרצ•כךאחרברצ'אץ,.ב

 , 1897בשנתלדתינושאניולאחר 1894בשנתשמ~אלהשניאתישנולד'זאתר

נסרלפכדיפרטיים,שיעוריםלחחנאלץוהיהשהקאבישלמרי nהמצברהיה

ךצדיוהיהזערלםנידעלאעצנ?רהואשחינוך,משובחת,השכלהלנרנותקולהאותגר
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מוריו,פסרהר nישמאופחדיראהמחרךעצומים,בקשייםעצמובמאמציללמוד

רל. nבלימרדי·עיסוקבל n1למינשחשבו

 nזאובכל·הספר nגגיההוראהמעמלעיףארחובראותיאבאאחהערצתימה
גאזנינרקוראשהיהאר ,בשבילנושחיגר , nנפלאראגדותלנרומספראחברמשחק

ם·עליכם,רכשלאנשיםלביתנוהזמיןשאבאזכררני,רכןשבכחג.וציוריושיריואת

אחלנרמחאווהיהכמרצים,בעירנומבקריםשהיוואחרים,גרייניןוארגןפרץ,

ירשב·ראשמיד nמשמשהיההואאגב,רג·ררשם.יארר nאלהאנשיםשלם nגדרל

כלשרןלפגינוארחםמציגיהוההאלה,~אנשיםנאמרשבהם , nי·ההרצארלמגאר

ם nלסלעזרגית·תמידהיהרגיחגרבים.בלבקנאהשעוררהטה,וורהנאהעברית

 ·ומעריצייאביתלמידיהעברים,שלושמגם
ססאניסלבלשהיפהברוגעמשלוביחכשקנהאביבחייהיהגזולמאורע

השכיןהזהנגיחזבת.ליאהטיילתשלהנהדריםלגביםסמרך , ssליפרבהברחוב '

כגללה.רבוקינאספרים·ארספיושכלר nגאררהיחהשעליהספריתו,את

ראחשלההאנדרלמוסייבימרהרפטליגדודיפלישתע"יונהרסנחרבזהכל

נה.והראשמלחמת·הערלם

עםיסלבגססאנרניחגאתאחרים,יםכדג ,רבגעזערלם,· nמלחמארתהכפרוץ

שעשועיםילדתתהיההיאת.ואחדשביםבתרקשהיתהקלארה,הקטנהואחותנ

אסיםקארפההרידרךוכרגלברכב .ונמלטנ .והחןיפוהילסמבהראהוהואלאבא,

ותובמרותתלארולאחלעירמעירנדדנוהמלחמה.מוראותלככרגתנסינרלהונגריה
לריגה.הגענו

עבדפרסיים,ריםושיענתןאוהאנא.שללשדרתאמצצוהפרנסהדאגות

אתלכלכלובלכדדה,ועבמשרםמשתמטהיהולארקר nכפקיד·גטריהג•כשביל

ועצמאוהואףהאוסטרילצבאכבירכלגריסוושכתמהמהלחמהמבימי .ונותינפש

לאחרשנה.חמישיםמכןהלמעלככרהיהשהוא ,העובדהאףעלחיילמדילבש

הריבאיםי·הספר nככיהספרןמשרתלוהובטחהעבודה.מחרסוהיהברשהמלחמה

אכזבההפעםגםלנחלפןודםקרכיםמקריםכמרכולם,את.ודיהיההקהילהשל

כהפסקתאנאלעאייםדלה,משכורתששילם ,הירשבאורןמרסןאכזבה.אחרי

שלכתנאיםהספרביתכלימודיהתחיללולסטאניסלבלחזורםיכיסלאאםםוהתשל

מחיתדאגתוראשתמידבהירתחמה.להמלאחרשהשתררוונוהר,תוהוודכןרח

חזרועצמוהואיבה,רבתונוחישלחייםלחיותילדיוואחראשחאתהניחמשפחתו,
ורקמנותקיםוהיעירהוחאלחבררה nהקשריכל .סטאניסלבשלסרההולאזור

 z3ב·חלופטירתיוםשבפטר.לאחרחדשיםששה ,ורחמדברלנרנודעבמקרה

מהזדהמותצאהוכתכסטאניסלבהחוליםשכביתמברדדכתאמתהואבפברואר.

עלר. nרבדידרסכלויסודיאחמאתנולמנועובטרח ,ממשפחתורחוקבטיפוס,

אך ,יודידיותלמידיוכלהיוברוקלידהאהובה.כתרשםנישאססותוהגשפחותיו

 " Juecד ische Volkszeitung "•הלשהגלירןמונחלפנימשארי·כשרר.אישהיהלא
ככתגוכזהמגיאושאביאבי,מרחעלהספדנדפסוכר 1919לפברואר 28מיום

 'רנו:כלשו
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להשאיןאבידהנגרמהככללדיתוהיהספורתלוהחדשההעבריתתרוספ"ל

 .תשלומיך.
 !איננופרנהרףיצחק

קרבן ,משפחתומבנירחוקרעמיאלנאסףהוא .במותרהיהואחדחמישיםכבן

פעלהואו.ולעמביתרלבניהלוהטתלאהבתוקרבןההוראה,שלהנעלהאומנותל

דוומיסהספרביתשלכמורה .יעכרי·אידוכסופרגוכפדגקהפסבלישבהשלרשיםזה

האגודהשלהחיהוהרוחנהליהוממייסדיהמראשוניאחדהיהדכאןהירשבארוןשל

כדררה"."שפההמקומית

המשתתפיםביןשעשועים"."ספריהעתכתבאתהוציא 1898רעד 1896משבת

יוסףמיכהובסקי,יחטשרנלכשאוהסרפדיםגדוליהיוזהספרותיכמפעלהראשונים . 
הענויב·העת nכאתבסטאניסלבכאןהוציא 1906בשנת .כרייביןררארכןברזיצ•בסקי

כוללהאחרוןלהגזוספררהחיים"."מאגדותספרראתגםלהזכירשי"הירדן".
ספרי·לימ,;כמהחיבררכןהמתנגדים,חייעל ,ונדפסכברשמקצתםסיפורים,
 .ניםושעברייםעת·בכתביהשתתףואףהעבריתהשפהלהוראתמצריינים

ארבעלאחר ,לסטאניסלכמריבהכיתרבניאתלהביאביזרסיפקהיהולאהואיל

 .אשתקדשלאוגוסטףומסועזובברדדכאןחיהיהנדודים,שברת

עומדבשארב,לבססאביסתוהיהודיהעםשבכרתכלעלומכרבדאהובבהיותו

האחרונה.נשימתועזמשמותרעל

 .נצחיתאנדרטהלעצמוהקיםתרדה,לוהרוחשהמתחדש,הנרעדבלב
1 

 ."ולעפרשלרם
המביעבדסרן,רספהרכוסהערוך,שלעסופרישיר,נדפסהזהההספדלאחר

 :כאןתןניהעברישתרגומו ,בגרמניתדידיוויתלמידיוכלשלאהבתםאת
' 

 .. : .._הספד
, 

i זופוךהמרתלr
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מתנגדיםריוסיפ

 .~נבפשעטרתהיית
T 'T -,•,•:• -;:; '·' 

הו;r!!ןנ;; T/$f !ףנ;ו~ /oףלבר:; 1;.1
ינכ,, c.: ,לבכלירלקנ

i ערגסלכב, ;; ? Mj2 ~יtl;l , 

ייtי· J ~לך-עדת~;:;~

 :זרהורעהעתרןובאות.נתפרסמה , 1919ראביגושלישיבמותו,ינלפרםיםירכעש

שלמביתרפבחינהפה,רבוררה"פה"שבהכנער , 1918רבדצמב 28ת,בשב"
הנודעהעבריהסופרשלההמנוסלתוההנבהראשוןהקורסשלהתלמידיםחמישים

אבעניקהמעות,דלעדנרגשזהבמעמדשהיהים,רההוחוגךמתונהוף.רפיצחק

 ,, .ותורההכרהכאותוףרנהפלמר ,ןאמידימעשיגביע·כסף,אחז
שלאידישסופריגולחמיוחדבידועוררומשורפסוהוף,נפרמשהרד"אחי,

יכולנושלא ,אבא"מחל,,אבא.מאתמחילהקשבמהואשבומזעזע,שירבכת ,וזמנ

 .רינה.כשמנירגןבעתרפסנדזהשירפטירתך.בשעתמיטתךלידדלעמו
רתיהגנסיואתועשתההקטנדהליעדיין.ריתהשותי,חלאאחרוןהכמנחכר

יפה,,מה :ארוכיםיםכמכתךללכתובאנאכההפצירים,כמכתבכתיבתהראשונים

באמצעותלהכעלמשוחחיםוהסהיטבזהאתזהיםנמניובתובאכאשרבר,דה

 ."תוהנמנעמןאבוני,דלהיא,הפה·אל·פשהשיחהכשעהמכחבים,.

יוסףרושהפרופסעד ,יאיצכשםחתומיםריו,וכנעיאבשכתבים,רהדברוב

 .קצחילשמואתשנותלאביעלהשפיעדזגרקל

תיקעההיהודיככית·העלמיןאנאלשרובקאצלתירביק 1938שנתשלאביבכ

קצרזמןהיההז .אמןבידוהוקםכן 1שת ,היפבנין·אבניםזההיהסטאניסלב.של

כקדלזוכהשאנירונהחהאהפעםהיאשזאתלי,אמדלכיוריטלהשלפלישתוגיפל

שכלפה,ואירכתוידיהוההילותקהעלשידרההאיומהיהראגדהטלאחדעכשיו,כאן.

 .מצבהארתהתודאלעודתקרהאיןהרסו,נתודההיקדשי

דבריו .לזכרוהמצבישמשא,באבשכתדבריםהמיטבאתהכוללהזה,דספה

 .נרזכרוהםהס

פדנהוףיליאםו
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