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חקרע · עזכ בי .ת  .אבא .
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חבתי את אבא ראמא וכיבדתי  .את אמונתם .אף האמנתי ברצר~ם העז

א  .לראות א Aבניהם מאושרים ; אולם התחיל מכרסם בי ספק גדול אם
.

.

דרכם דרכי, .אף על פי שלא ידעתי עדיין דרך .אחדת .זכררני .שנזדמן

לפני -ע·'תרן גרמני רקראiוי נאומו הציוני של צבי פרץ חיות ,רבה של
'
ורינה .רנתלהבתי מאד  :הנה  .זאת הדרך .אסע לארץ-ישראל ! כבן ארבע-עשרה
הייתי ולא עשיתי חשבונו~ רבים ' .אבל אותר .נאום ננעץ בי כשיפוד " ·גם התודה
שלמרתי בבית אבא סייעה לי להרגשתי "הציונית" הראשונה ,שנזרעה בי בגולת
~·כיה .בקרררל,בקה ניתנו לי ה~ת ואפשרות .תוך היותנו סמרכ· ים על ש:דלחנר של

w

ס·בא .לבחרן את מצבי ואת דרכי בעתיר .לא בלי עזרת חברים ' בכירים ·-ממני'

י
י
ובהרהורים של מרד מעומעם באתי לברצ'אץ :י . ' -
צררה של
לבשה
היא
כאן
מקרררלרבקה הבאתי עמי' 1בסירן-מה בפעילות ציונית .אך
\

שיטה' .יסדתי· עם חברי אגודת נוער ציונית" .החלוץ" ,והצטרפתי ל"התאחדרת';.
החבורה "עבריה" · .בהנהלת המורה ישראל פרנהרף .אחי יצחק .מילאה תפקיד
חשוב בחיי הנוער בכלל ובחיי  .אני .נערכו מסיבות .הרצאות ,וויכוחים בעברית

ישראל כהן ,מסאי
ומבקר 1

עורך 1

פלומוסן

חריף ,איש-ספרות

לוחם: ,. ,זפי שהיו מכנים
אותו

פעם ;

חגג לא מכבו

' ~ת יום-הולדתו השעבים
וחמש .לציון תאויד זה
הופיע בהוצאת "עקד" ועב'ויכת פרופו' 'נ;וי1ו גובו•ן) ,בתו של חתן ·

היולב( קו?ץ בשם " .מסלול" · ' המכיל חומו ·' על בעל-השמחה,
אי~יותו ויצי .רתו א.ת הקובץ פותח פרק אוטוביוגרפי  1אשר קטע
מביאים כאן ומצטרפים ' Jt:lרך זו למבוכיו הרבים..
קטן מתוכו אנו ·
.

.

·/

\
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וביידיש .פרנהרף ' היה רווק  .לא-צעיר .גבה-קרמה ,קנאי לל  1vרן העברית ולציונות
ומקדיש את עיתרתיר לחינוך הדור הצעיר .מזמן לזמן היה מכין מ' חזה עברי להצגה
פר~בית והיה נעזר בכך כ;במאי מנוסה ' יותר .כולנו היינו מגרייtכים למלא ' תפקידים
'
.
.
בהצגות אלו . ,ואף אני שיחקlרי בתפקיד שר-הצבא אבנר במערכון "שאול רדוד·~
•
'
1
 .גם לגבסיך' כרכר שהה בתקופה מtכויימת  · .בגאליצ~ה והיה ידוע לרבים מבני הדור
.
בעזרת חברים התחלתי ~ להכין את ע.צמי לבחינות נגררת בגימנסיה.
 .הרחיק ואף  .היה י נעץר עליהם .או.לס' לאחר הירצחו  -עטתה הילה את דמות.ו ונחשול
~  .בוצ'אץ  -הרים סביב לה .אחד ההרים האלזך קררי בשם ''.ךן;~פ" לפי האגדה
מקרר; ·  wל  wם  ,זה בiריrיtורור .האדריכל האיטלקי .שבנה את בית המועצות . .של הערצת-כרכר התרומם עד כדי  .פולחן .והנוער ייזiד את לככר לקורא בספריו ·.
ול .הזדהות · עמו . .תחילה התקשיתי להתרגל לfסגנונו הש;:נרר ולתיאורו הקורד י של
לתפארה" וכשהלה מת אר התאבד על הגבעה קראו 'הררiרינ.ים את ה~בעה על שמר
אופי ::דעם .לפעמים אף הרגשתי בהם ע?ברן .-האמנם פגומה כל כך ס~~-ת jדחיים
במובלע ובמשובש . :ר;ד~~ בקצז;ור נטוע יער .מסורת הית;ד בעיר ,שבעמק;ם וביער
 .הזה · המתיקו הפראנקיסטים סוד ,רש' ם נתאספר הבוגדים  .האלה לפני הוויכוח  ,היהודיים ? מעט מעט נפתחתי לעולמו המלא שכול וכשלוז של ברבר ר,ללשונו
__L.

י

 .הפומבי הידוע בלברב .בצל העצים האלה · שיננו את לשונם ל 'חרף אrך מערכות

הרותחת והפוצעת ·..וללבב ".י'רדו · ספקות בכתיבה · ה.קל'אס;ז;י הכל-יכולה  :התחלתי

· ישראל .לפסול אrן· התלמוד ולהעליל · עלל:רת דם על מנהגי היהודים ותורתם  :אולם
לא כאלה .בלבד חסר ב~לם .באררירז של הרמות היו משרטטים ..גם בעלי חזייה
תמימים  :חולמי חיים חדשים  .ולרחמי עולם חדש מבין המשכילים " בכל הדורות

מבין .שלא החסידות בלבד .עומדת על תורת-סוד" ,אלא .כל חיי אדם ובכללם גם

היה מי שהגה ברוחו הקשה ביער הזה .מתנגדים .חסידים .משכילים · .אנארכיסטים.

.סוציאליסטים .ציונים __( -עד לזאiכרטי ' ~ה~רמר ה~עיך" ,זר תנרעת הנוער שק.iנ,ה ·
בשלהי מלחמת העולם הראשונה .כולם היו משכימים ומעריבים  -ביער הזה .פות·

חים ב ;::rחבא את סג;ך·לבם  .ומשמיעים אל תוכר את שאגת ' הנפש הנלבטת

והשוקקת .כאן הושרו פזמרני -,עם w .ירי תחי~ה רניגר~י חסידים נוגים ועליזים .ש_הר· ·

שימר  .את הנשמה  -היהודית הצעירה .כאן התרקמו יחסי " אהבה  .טהורה בין הוא

והיא .שהיו הרזים על עתידם המשותף בטעמם טעמו של יי· חרד שלם .כעין ךזpת -/
של אגדות ומאורעות חיתה פרושה iיל 'המiכייל בנתיבות .ההר והיער .מאוויים
' וחלומות שעברו ,אף לא בטלו .נתגלגלו · בר במטייל בסוד הגלגול .משהר שלא
קיבל תיקון ריחף תמיד בחלל ך של מקרם נאה זה .ה'רוחות המנשבות היו גרברכת~

שם שבעתיים .הגשמים  -היו זועפים שם זעף ג;בך ,והמהלך שם יחידי .אף על פי
שמראה ' נרחב ומנומר השתרע לפניו .היה בעל-כוחו  .שוקע בתוך עצבות שמאידך

v

גיסא  . .אולם באותם ימי שמש נפלאים .שהעלו משטח ירוק וריחני · ל פני ה .רמה

ומודדותיה .היה חי.ער מתנגן באלפי כינורותיו .ובחווי ישראל ובחורותיו ,צמאי
אהבה וחוזי עתידם ,יצאו לקךךא את "ז'אן קריסטרף" ו ב~ מלאי אמונה באדם
.
ובעולמו.

w

על ההר הטוב הזה ביליתי שעות הרבה .יחידי ובחבורה . ,עם בת-לוויה ובלעדיה.
כאן בוצעו סעיפי  .פעולה שונים בתfזומי הנוער ונפלו החלטות  .מכחיערת בחיי

~פר 9והחכורה .כך היה  1כמשך דורות עד שבאו הנאצים ימח שמם ועשאוהו
קבר-אחים גדךל ,שנקברו בו מאות יהודים' .
~ בןגקופה  .האחרונה בקורולובקה כבר הייתי מובלע כולי באחד-העם .בביאליק וכמ·
נדלי .ידעתי פרקים שלמים מספריהם בעל 'הפ -:אהבתי תוכן יצירתם ~ .חיבה יתרה
הגיתי ללשונם .כתלמיד "טרי" ,שנתחנך על  .סגנון המשנה והתלמוד ,חשתד בהם

המשך .ואף השתדלתי לכתוב מ:כתבים וקטעי ' יומן בלשונם .קסמו לי הבהירות
והמיבנה ההגיוני והאיתן של המשפטים .עושר · הלזקון והניבים האידירמאטיים ה .יו

קרובים לי מא.ד 'ודעתי לא סבלה סיברכי הבעה ואיפולה .אך הנה ·עברה המשפחה
לברטשאטש .א .בי '"ז נתקבל בה כשר"ב .ואני הוטלתי  .לתוך _ חברת-צעירים חדשה
ושרנה בתכלי· ת  .מזר שהית ה לי בעיירה הקטנה .לספרות הע  ::lרית והגרמנית נתק·

נ

חיי .הבהירות והצחצחות .בונות _ יפות הך .שראוי

לטפחן .

אך ישנן פיכ_ות בהוויה

העול'מית ובהוויה הפרטית · .שבףטונות פי.ענוח ,ודבר זה אי'נו תמ:יד אכפ .שך  .בכהי"'
רות הדרושה .לא פעם הן  ,שרויות באפילה; ,הרוצה .לגלותן מגמגם ואינו מג"ע

למיצו.י הביטוי .העומס .הלשוני הוא כאן  .כמעט כורח שאין להימלט ממנו .ררדאד,
גם בתחום זה צריך לשאוף להבעה בך;ךה ומאירה ככל  .ה .אפשר~ .בל 'סופר שלא

זכה לכך .איד לדונו לכף חובה .שכן ייתכן שהתרכז החדש והבלתי שיגר-ת~  -מחייב
 .את הרישול והאיפול והפגימות בלשון •  .בין שםה באים מתוך קשי ,הביטו-י הראשו'ני
אר מתוך שהמחבר סולד מפני מתן לבוש מצוחצח מדי לחוויות אר לאירועים
נוטפי

יסודים

הנפש.

ודם

מכאן ואילך נראו לי ברבר וברדיצ'בסקי .כעין  .משלימים  .לאחר-העם  ..ביאליק
ומנדלי " ה"שמא" של הראשונים וה"ברי" של האח חונים' נמזגו בי והיו לי  .בני-

n

ליי~ה .בו · חי .מים שאפתי אל האיזון.. · .כשלעצמי · .-שימשו לי א גt:עה-ד 1 .:י 1יאליק . . .-
מופת ללשון כתיבתי .אם כי לא לתוכנה ~·.לא מבחינת השקפת-העולם רל' א  dבחינה

התפיסה החברתית .שניזונו אצלי בעיק'ך מאהרן דוד גורדון וחבריח:לדעה · ולא·
 מונה .אולם יחסי למסורת הרוחנית של האומ;:ר וזיקתי  .לתרבות ישראל לדורותיה
עוצבו על_ יד.יחם , .והם קיימים ~ עד היום הזה .כרם .יח  pי  .למציאות . ,ש.ספקנות
עמוקה שזורה

~ו.

הוא פרי ,ה-שפעת  ,ברבר וברדיצ'בסקי

j

הם זיעזעו  .א י ת אמונתי

בסדר-עולם האדמוני  :ואמנם " .לא גישה פייסנית י למהות הגרל .ה ולקיומה הביא תני
לאכ -ישראל .אלא ניתוח · אכזרי -ש· ל · איפיה ו·u...לילה מוחלטת של הייייתה .ואינני

r

יחיד בכך .שהש;אה ו nורבנן של גלויות ~.מזרחה של אירופה וי-ככר את היחס

לגולה וע ·ררו  ,ערגון לכמה מערכ'יה שאבדו לעולם  .ולא עוד אלא שז:זיי כאוץ

למעלה מיובל עיייד שרויים במזל "אף-על-פי-כן" .של ברבר -,ששום י הישגים מופל-
~
י
אים ותקוות כוהנות אין ב ,כוחם למרחקו.
פעילותי חיתה זמן מה מכ~ 9ה מעיני אבא ,ומכל שכן שלא ידע ' על  ,פגישרתי  ·.עם
 .בחורים ובחורות כני -גילי על ההר '.' .רוד~פ" הנערות היו "מתורגלות" יפה ; וכשט-
יילתי עם אחת  .מה  . jבעיר ;  ,הי hה ·,ז נעלמת לפ)י שאבא הספיק לראותנו יחד.
זהירות · זו נהגתי לא מחמת אי bה מפני א.בא .שכנר סרה אימה .זו מזמן .אלא מפני
יראת-הכבוד .אולם סוף סוף נתגלו הדברים ושרב לא ·  .וכדלתי ' להצניעים .פעילותי
\
חיתה מ~ועפת .ולפעמים אף רעשנ' ית .שלא ברצוני .מכדי ' שאפשר יהיה ל ,הוריד
עליח וילףן .תחילה הקפיד  .אבא ויחסי _ רוגז חיו כיב~נכ"  .אך כשראה  ,שאךן מועיל

.רבתי .כאמור ,עוד  .בקורולובקה .ושני אקדמאיים בכירים ממני בשש או שבע ' בכך .ביקשני לזגה.ן י את  .מעשי .כדי שלא ילבינו פניו ברכים .המהפכה ; בחי-נעשתה
מוחשית ' .בינתיים נתחולל שינוי~ .חשבתי להכין · את עצמי לעלייה .שחיתה חיה בי
שנים .סייעו לי בכך .הלל  iהתחילו ללמוד באוניברס· יטה בצ'רנוביץ אשר בברקך·
ביכה ונאלצו .להפ .סי,ק את = לימודיהם לאחר הכיבוש הרוסי .וכך נתקעו בעיירה  , .תמיד . .התחילה לצאת אל הפועל .סבי~ "החלץו" שייסדנו ימש נקודת-משיכה
לקצת מן הפוער שבעיר ~ .מנם כמה ע  iלי ' בוצ'אץ' מן ''השומר הצעיר"י .שלא
וכעשו חברי .ובמידת-מה גם מ;ןי .מ~רם-מה מצאתי חן _ בעיניהם והתייחסו אלי.
כתערו ' בא .חזרו והביאו עמהם את דיברת הארץ ואת רוח  .השמאל האנטי-ציוני.
.הצעיר בז· ה  . 16-כאך בני גילם .היה _זה ,כאמור ,בשלהי מלחמת העולם הראשונה,

w

כשהעולם אך התחיל לצאת ממבול-הדמים שהציף  ,אותו ,ואידיאלים נעלים
חזרו ' לרחף בעולמה של האנושות ,וכיחוד בעולמו של הנוער היה ·ריי .שהרעיון
הציוני נכש את לב'ו כדרך לגאולה לאומית ואישית.

במרוצת הימים פג רושמם של "שבי ציון ''.אלה .והאווירה ניטהרה  .ךהרכשדה

בכרטש.אטש התוודעת ,-כהשפעת · החברים החדשים לברבר  :ולברדיצ'בסקי ואחר כך

•

ינואר-פברואר

1981.

והיה צורך בעפודה חינוכית רבה כדי להדוף גל עכור זה .סייע בכך גם צבי חלו,
אי.ש בוצ'א:ץ ציר הסייס הפולני ואחד מראשי התאחדות ,שעלה לא"י ו.פעל בה.

לחלוציות מחודשת.
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