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לווין מ. דזשאזן«
למשרת מעמד הוא

נידיורס של העירוניים חשבונות על מטונה
 "נא־דיעל" המכונה מפלגתית הבלתי האגודה ממעש

לראש־העיר. מוריס ניובולד אח שהעמידה

----------->$<------------

 ההוצאות כל על משגיה הוא מאד. היא השובה השכונות על הטמונה משרת
 שלש לו יש עסטימייט", אוו ה״באורד של "הדעות" עשרה ומשש העיר, של וההכנסות
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העירונית. ההנהלה למטרות יום בכל דולר מיליונים לשני

 בברונכס, המסים על ממונה משרת רבות שנים זה התופס ץ,1לו מ. *דזשאזן
 ווייז, הד״ר של מיסודו לדת המכון של המפקחים ראש הוא בניו־יורק, העיריה מטעם
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הבריות. כל על ומכובד מפלגתי בלתי הוא יהודיות. ודתיות תרבותיות ובאגודות

 והגדול הראשון בית־הוצאת־הספרים
 אמריקה ביהדות ביותר
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(74) ב חוברת תש״ו חשדן, ז׳ מה

אמוןה »?שזי - החדיש ךע5ח ימרי
ניוסון( איזיק של 300ה־ הולדת )לשנת

*אדרכן כונס שטחח חרכ מאת

א

 אשר התרבות ושטחי החיים מקצועות בכל עצומה מהפכה הביאה התהייה קופת ■ן
 בהשקפת חברותי׳ ובמשטר במדיניות ובאמנות׳ במדע ובמוסר׳ בדת !באירופא ■ י

 הרנסנס, של הגוונים ורבת הפנים רבת הסוערת התנועה באש קיום. ובסגנון עולם
 !הנוצרית והתקופה העתיקה התקופה של הקודמת, התרבות כל תוצאות והותנו חזרו

 ומגמותיה האמגותיות שאיפותיה הפילוסופיים, הגיונותיה הדתיים, עקרונותיה
 ונשאו הכינים ימי של המסורת מסגרות ממסגרותיהם, חרגו החיים החברתיות.

אופק. ורחב מעוף רב נועז, רחוק, עתיד אל ובסערה בסופה
 וששלטה הרשמי נושאה היתה הקתולית שהכנסיה הדתית, עולם השקפת

 למשטר התגבשה הבינים ימי של האלף בת הארוכה בתקופה מצרים בלי שלסון
 יבשת כל פני על החברה ותופעות הרוח חזיונות כל הכולל וסוסלי, מוצק חיים

 שהתחיל המודרני האדם וארגונים. מוסדות של מסוימת בדמות ונתגשמה אירופא
 המוצא נקודת היותה בבחינת האנושית התבונה של העצמית התודעה על לעמוד

 והאוטוריטרי המוחלט שלטונה על עצומה מלחמה הקדיש האנושית, ההברה כל של
 המחשבה שחרור מבצריה• נגד האנושית הדעת תותחי תותחיו, אח וכונן הכנסייה של

 הסיסמא היתה המשעבדת האוטודיטטה עול סריקת המסורת, כבלי סכל האנושית
 בתור התבונה, של עצמה אדנות בגרותה חרותה, ן התקופה אותה של המכונפת

 המודרנית התודעה בעל האדם שלד- הגדולה ההכרזה — אנושי מדע לכל הפסד
אמת את והמעשה, המחשבה לנורמליות היחידי המקוד אח בתבונה לראות נקש

69
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 וממנה הקיום, ופרובלימות הרוח בעיות כל ופתרון בקורת לתפיסת היחידה המדה
תעשה. והלא העשה עיקרי את לשאוב ממנה ורק

 המודרנית הפילוסופיה של מחוללה הוא המגמה אותה של הטפוסי דברה
 הוא מדעית, אוטוביוגרפיה כעין שהוא המתודה" על "הסוגיא ספרו דקרט. רינה

 חושב "אני שלו: המפורסמת והאמרה המודרנית התרבות של הראשית התעודה
 "אני וינדלבנד: של המדויק בנסוחו או (cogito ergosum) נמצא״ אני ובכן

 המחשבה כל של המדריך קו והתיו, האלף (cogito sum) נמצא״ אני חושב,
 השיטתי המתודי, הספק הספק, הוא דקרט של הטמא נקודת החדיש□ הפילוסופית

 האמת בקשת האמת, ורק בעיניו פגומה דהו כל עצמית אונאה שכל המדע, איש של
 ימי של המחשבה תוכן בכל ספק הטיל ד. חייו. ותעודת לרגליו נר היא הטהורה
 De Omnibus הישועיים. מאסכולת אתו שהביא הרעיוני הרכוש בכל הבינים,

dubiwndum — תעייה אחרי דקרם הגיע שאליו הכל סך זה 1 ספק להטיל יש בכל 
 של האחרונה התוצאה עצמו". ב״ספר עמוקה ותהיה העולם" ב״סםר ארוכה

 כך כל מכרעת חשיבות לה שהיתה הנפש, תהומות לתוך הדקרטית האכספדיציה
 )פרופ׳ לה" פירוש אלא החדשה הפילוסופיה "ואין המודרנית המחשבה בתולדות

 והמקיף הכולל היסודי הספק היתה (14 דף החדשה״, לפילוסופיה דרך ב״מורה רות
 האלהים, על בימיו אשר במדע מצא אשר וההשקפות הדעות האמנות. מערכת בכל

 הביאה האנושי הציורים בעולם האנאליטית ההתבוננות עוד: ולא והאדם: הטבע
 התפיסות כל של אלא השכלית, האנושית ההשגה של היחסות להכרת רק לא אותו

...עצמו בעולם אם כי עולם, בבורא ודאות להעדר רק לא החושניות,
 הסקפטי־ תקופת אותה כל בשביל אופיינית שהיא הספקנות, אותה בתוך אולם

 וארעיותה מדיליטנטיותה אותה הרים דקרט שהוא )מונטין(, הצרפתי ציזמוס
 רוחות שכל ספק, כל נטולת אחת נקודה גילה ומדעית, שיטתית ספקנות והפכה

 עצמה הספקנות תהליך :והוא להזיזה, בכחן אין מצויות ושאינן המצויות הספקנות
 יכול אני שאין עובדה הוא עצמו הספק הספק. של המחשבה פעולת נושא והאדם
 מלבד בכל, לפקפק אפשר במציאות. קיים שהספקן אומרת וזו בה, ספק להטיל
 מאשרת במציאותו, הספק הטלת ;המפקפק שהוא היש ובמציאות הפקפוק של באקט

 אל ידה ועל הקיצוני הסקפטיציזמוס מן דקרם הגיע ובכן הספקן. של מציאותו את
 אחת ודאות רק יש האנושית המחשבה תוכן כל מתוך הקיצוני: הרציוגליזמום

 היא העצמית התודעה החוש□ העצם של העצמית התודעה עצמה, המחשבה והיא
 החדשה", הפילוסופיה "תולדות )וינדלבנד, התופעות" תעופת בתוך הנח ה״קוטב היא

 האנושית, הדעת כל את המתנה ושהיא התבונה של היחידי המסד עברי(. תרגום
 הארכיטקטוני הבנין את דקרט בונה זה מסד ועל עצמה, התבונה היא
 היא התבונה הפיזיקה. שיטת עד תיאולוגית סתורה החל שלו הפילוסופיה של

 האלהים, הכרת את הוא: שואב וממנה שלו המחשבה תהליך כל של המוצא תחנת
 השלמות, אידיאל נוכח העצמית ־השלמות אי השגת שלולה האדם תודעת בתוך
המציאות אינו הגופים עולם הפיזי, הטכע העולם: הכרת ואת האלהות, הוא שהוא
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 החושניות התפיסות על לא מבוססת הטבע תורת — הפיזיקה השכלית. אל« החושנית
 האסנציו־ המהות על אט כי התופעתית. האקזיסטנציה על לא השכל, מושגי על חלו

 האסרייוריים השכליים המושגים רק הם ומחתרים עראיים ההכרה! תורת «ת גלית,
הסוסטריורוים החושים, לתפיסות בנגור 10)«״ מלידה מדם הסבועים
 מאיורים תולדה היא הרצוץ החלטת הנפש! תורת את ועסיון, מעולם השאובים

 רק !המוסר עקרונות את וגם נכונים, ובלתי חושניים או ונמנים נהירים שכליים
 המוסרית והתעודה טהורה, הכרת־תבונה מתוך היוצאות טובות, ה הפעולות אותן

 הגופניות־חושניות, התפעלות על הרוח בהתנשאות כלולה המשכיל האדם של העליונה
 התודעה והמחוורים. הבהירים הטהורים, ומושגיה התבונה היא לכך שהאמצעי

׳ המוסרית• להחרות היחידה הירך היא העצמית
 התרבות כוון כל את דקרט התווה התכונתית הדוגמטיות של זה בנסוח

 ראו דקרט, בעקבות התקופה, אותה בכל !ההשכלה תקופת של ביהוד המודרנית,
 והחברה המוסר ובבעיות הנפש, חיי של בבסיסה הדינמי, היסודי כהכח המחשבה את
 *רציונלים פנייה אחרון. וכפוסק העלית כקריטריון עצמה, על העומדת התבונה את

 לתקופת שנהפכה ההשכלה, תקופת של המהפכני המוטורי, הכח היתה זו סית
 האנושית החברה את להרוס ששאפו החברותיות וד״תנועות התיאוריות כל המהפכה!

 באמונה מושרשות היו חדש עולם סדר לבנות ומשאותיה שממותיה ועל הקיימת
 עצמו על לתהות הנבון לאדם לו די ,לרוחה האנושית בתבונה העורת הדוגמתית

(.192 דף שם )וינדלבנד, הנבון״ את וליצור האמת את למצוא נשביל

 כל את שהקיפה הדתית האוטוריטה עד התבונה של זו התקוממות אולם
 בתסיסת התחילה היא עצמו- הדת תחומי בתוך גם התחוללה והמחשבה, החיים צורות

 פוליטי לשלטון והשאיפות הדתי שבפולחן היתרה החצוניות עד הגרמנית המיסטיקה
 המדע עד ביתמה והרצען אקהרם *ה״מורה של בתעמולתם הנוצרית, לכנסייה אשר

 הפנימית והאמונה הטהורה הדתיות ובעד המאובנת הדתית הלמדנות עד האסכולתי,
 החסידות לתנועת רב דמיון )איזה המאמין נשמת בחביון השוכנת והבלתי־אמצעית

 כוונה תורותיה, בתוכן דמיון ההשכלה, תקופת את הקדימה הגרמנית שבמיסטיקה
 ונסתיימה הרפורמציה בתנועות עוז בסערות התפרצה ( דגלה... ונושאי הסוציאלי

 )טולנד, האנושית התבונה מן רק עקרונותיה את השואבת הדואיזם של הטבעית נדת
 ואשד הרציונליסטית( הדת פילוסופית של ביותר האופייני כזז בא הספוסי, המשכיל

 )וינדלבנד, הריליגיוזיות" של העצמי וקסמה דוחה לגמרי "התנדף הדתית מתודעתה
(.48 דף שגי חלק

 היתה ההומניסטית־המהסכנית התנועה אותה כל של הנותרת גולת ברם
 בו המודרנית, התרבות של העיקרי החידוש שהוא הטבע, מדע — החדש המדע

 )"אך הדורות אבק את מעליו לנער המודרני האדם של הכמוסה השאיפה התגלמה
 טבעית דמות ולמתן פאוסם( — מתים״ ועצמות חיות שלדי עם יסובבוך ורקב עשן

והחברה. הפרט חיי לחיים■
 הבסיס הוא הוא המודרנית, המחשבה של העיקרי הקנין השתות, הוא המדע
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 !עדיו בראשית המודרני. האדם של חיים והשקפת עולם השקפת כל של והמסד
 לו. מובהק מיסטי־תיאוסופי שגוון אלא עוד ולא הדת, עם זרוע שלוב המדע הולך

 תיאולוגיים־ ומהקרים המסתורין בתורת קשור המודרני הטבע מדע הראשונה בדרגתו
 רב זמן לעמוד יכלה לא הזו הפרימיטיבית הראשונה צורתה אולם ספיקולטיביים.

 המדע, שגשת מתברר לאם ולאם המודרני האדם של המבוגרת ההכרה בפני
 והתבוננות עולם השקפת מכל מאד היא רחוקה העולם בעיות לכל המודרני המדע
דתית.

 מהפכה הרנסנס בתקופת תכופות שבאו הגדולות התגליות הביאו ביהוד
 עמדת של זה עם וביחד המודרני האדם של העולם ובתמונת הקוסמוס בציור עצומה
 להרחבת גם גרמה והקוסמוגרפי הגיאוגרפי האופק הרחבת הקוסמי. בעולם האדם

 ערכה היה ממדים גדול האירופי. התרבות אדם של וההיסטורי המחשבתי האופק
 התרבותית ההתפתחות על )שהשפעתה קופרניקוס של הגאונית תגליתו של

 הכבירה המהפכה את סמן קנט הפילוסופים גדול שנם עד עצומה כה היתה ההיסטורית
 המדעית ההכרה הקופרניקאית"(. המהפכה »נקודת בשם המטפיזיקה, בשטח שלו

 תורתו אסטרונומית, תיאוריה של בגבולות הצטמצמה לא החדשה הקופדניקאית
 מדעית־טבעית, עולם השקפת חדשה, עולם השקפת שיצר עצום גורם מפעל היא

 העולם, מרכז הארץ את העושה הקדומה־הגיאוצנטרית הקוסמוגונית ההשקפה במקום
 ההשקפה באה הכינים, בימי דתית־גוצרית מטפיזית עולם תפיסת לכל מסד ששמשה
 השמש את העושה הצעירה־ההליוצנטרית, אירופא של המדעית התרבות בת החדשה,

 את העושה האנטרופוצנטרית, הגישה במקום מזה: וכתוצאה הקוסמוס למרכז
 אחר מקום לאדם המייחדת החדשה הגישה באה הבריאה, ותכלית למרכז האדם

 היקום. של סופיים האין המרחקים בתוך עניני ויותר מזהיר פחות אחר, ותפקיד
 »שלו" הארץ של המצומצמים התחומים מן מבטו שהתרחב אחרי האדם יכול לא שוב

 העולם, ינוע סביבה הציר היא שהארץ להתיימר העצומים האסטרונומיים השטחים אל
 האורגניזמים של העלובה וההיסטוריא האין־סופית, ההויה של מרכזה היא שהיא

 הקוסמיים." החיים של ותמציתם העליונה התכלית היא היא עליה הרומשים הפעוטים
 של הצרה ראות מנקודת העולם התפתחות על מלהביט חדל האירופי איש־התרבות

האנוכותיים ותקווותיו שאיפותיו מאוויו, צרכיו, בן־האדם,
 שאמר »מי של יותר עמוקה להכרה להביא יכלה זו חדשה עולם הכרת אמנם

 — קץ אין רבים עולמות יש הבריאה מרם לא היא זאת הקטנה הארץ :העולם״ והיה
 האודטודוקסי עולם ציור את אמנם מבטלת זו חדשה שיטה ה׳! מעשיך גדלו מה

 שלט, הרמב״ם החזיק החרה ואחריו אריסטו ידי על שנתקבל פיתגורס, של מיסודו
 בין עצום עוד המעמיד הנוצרית, הכנסייה של רשמית לדוגמא נהפך תווכו ידי ועל

 השלימות ומלכות החמשי הגשם — הפועל השכל עולם הגלגלים, עולם השמים,
 השיטה לפי היסודות: ארבעת בן השפל, העולם לירח מתחת העולם והארץ,

 או יקום מרכז אין להלן, הדבור נייחד עליו ברונו, ד. ביחוד שהעמיקה החדשה,
בהורידח אבל למרכז, לשמש יכולה זה סופי אין בעולם נקודה כל אחר: בנוסח



73 אמונה אנשי — החדיש המדע יוצרי

 היא סופית, האין אטומים ממלכת בתוך אטום למדרגת העולם ממרכז מרץ «ת
 להכרה וגם ...«סופיים האז השמים גרמי עם שוה מקום סימולטני באופן לה מייזזדת

 גם — הבריאה תכלית איננו האדם «זה אין־סופי בעולם האדם תפקיד של חדשה
 בהשקפה בזה ויש — בזו אופק צרת בגישה השאלה העמדת על מתריע הרפב״ם
 מתבטל האדם בו. צפון ומרומם מעודד כה אכל האדם, גאה השפלת משום שפחית,
 את והמקרית, הזסנית הארעית, המוגבלת הצורה את פושט הוא כאהד! ופתגדל

 אין קוסמית, ליצירה רב למעשה שותף ונעשה הלוף, בת הרגעית, ההרה נורת
 ויורדת נוקבת חדשה, לכפירה נדמה עוד להיפך והיא, ~ לה תכלית ואין משית

 לידי להביא במקום זו הדשה קוסמית הכרה העולם. באלהי הנפש תהומות עד
 הרואה מכנית, הסתכלות־עולם לידי דוקא הביאה הקוסמוס, אמן הנפלא, האמן הכרת

 משוללות דוממות, טכניות, כהות מערכת רק שלו והמנגנון במבע באוניבחום
 המדע תחלה... במחשבה בתכנית אותה המכוונת אוניברסלית, אינטליגנציה

 במה — מנהיג• בלא כ״בירה אותנו הסובב הפלאי היקום את לתפוס התחיל החדש
...תודעה משוללי אטומים לפגישת אינדיפרגסית

 האסטרונומית מהתורה מובהק אנטי־דתי בדוח הראשונות המסקנות את
 המדעית ההכרה בסים על ברונו. דזורדנו החדיש, המדע "קדוש" הוציא החדשה
 אין־סופיותו את המניחה הפנתיאיסטית, הטבע פילוסופית את הוא בנה החדשה

 פרסונלית־טרנסצדנטית אלהות מציאות זה עם יחד )בשללו ובזמן במקום העולם של
 המדעית התרבות של הרשמית העולם השקפת היא שהיא, סופי(, האין לעולם פחת

"עולמי"(. :איינשטיין של ספרו למשל )ועיין אגו ימינו עד החדישה
הדומיני אורדן של תלמיד היה המודרנית התרבות של ה״הירוס" בדונו, ד.

 האסכולסטיקה של הצרים מהתחומים רק לא אותו הוציאה ק. של תורתו אולם קנים.
 המונו־ מהתורה היהודית־נוצרית מהתורה כליל אותו הרחיקה נם אלא הנוצרית

 אומר — האורדן בגדי עם ״ביחד הפנתיאות. בזרועות אותו והטילה תיאיסטית
 שמלת את גם פשט — עברי( בתרגום 71 דף ח״א החדשה, הפיל. )תול. וינדלבנד

 "(Del העולמות״ ועל האין־סוסי היקום ״על ספרו עיקר״. כל הכנסייתית התורה

(”dti moodi ג unifinito universe — האלילית התרבות של הראשונה ההכרזה הוא 
 מהתורה הראשונה בפעם מסיק הוא בו היהודית־נוצרית! עולם השקפת נגד הפחדנית

 הוא חדשה! מטפיזיקה גם אם כי חדשה, קוסמולוגיה רק לא החדשה האסטרונומית
 של הכללי למצע שנתקבל העולם סופיות בדבר האריסטואי העולם ציור את סותר

 הם והחלל שהיקום הפנתיאות ברוח מורה והוא הנוצרית, וגם היהודית ותיאולוגיה
 עולמות של סופי אין וממספר אין־סוםי, חלל מן מורכב שהאוניברזום אידסופיים,
ואת שפינחא של השכלתנית מהפנתיאות רחוק אמנם הוא בתוכו♦(. הפתנועעים

r שהעביר הראשון הגדול, הפילוסוןי־המאסין זה קרשקש, הסחר ר׳ היה דבר של לאמתו 
 היוונית הפילוסופיה עד הראשון והלדהם ם*הרםב של השכלתגית הדונססיקה את מקורת תחת

 גודל עם אשר סימון, בן משה רבינו הגדול, הרב "ובראשם ם*הרמב גסשך אתריה היהדות, נשוה
 ומהקדסותיהם ויסת, פתוהו ובמאמריהם הפילוסופים בספר הבין בתלמוד, הקפתו והפלגת »לו
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 האין־ כ״העצמות ורבוי תנועה משוללת קפואה, כהויה לא תופס הוא האלהים־הטבע
 ככת ודינמית, אקטיבית היד« כסובסטנטציה אלא הסופיים", המסים של סופית

 (Dialo ghi'-jn״;« הראשית הסיבה, אודות על ״שיחות בחבורו תמיד» ויתר פועל טבע
délia causa, prmcîpîo et uno) יש היחידים■ לעצמים שביחס מבאר הוא 

 p שאין מה (,causea efficientes, causea finales) והתכלית הסיבה כין להבדיל
 בתוך חי האלהים העולם. ותכלית העולם סבת שהיא האלהית, להסובסטנציה כיחס

 האמנותית, האידיאה והתכנית היתר הכח בבחינת יצירתו, בתוך כאמן היקום
 האורגניומוס כל עצמה". מתוכה המציאות את נם יתרת האלהית שהמחשבה אלא

 ממוש תמידית, יצירתית פעולה אלא ואינו נצחיים חיים נושם למדונו, הקוסמי,
 זו, מגישה וכתוצאה האלהית. במסות הצרורות האין־סופית והדמויות הצורות כל

 על הסתמכו ולמרות בטבע, תכליתית התבוננות כל בהחלט השולל לשפינוזא, בנגוד
 מנגנון את ברובו תופס האטומים, תורת בדבר הדיפוקרטית־אפיקורםית המסורת

 הנפלאה בהרמוניא המתגלה אלקים, של אמנות כמפעל אלא מבני, כעיקר לא העולם
 "(Degli ■ שלו הפילוסופית בהסימפוגיה העליון האקורד האחרון, ספרו !הטבע של

(”eroici turori נשגב, פיוטי־פילוסופי המנון הוא ההירואית" ההתלהבות "על 
 האלהות אל אקסטטית ותשוקה לאין־סוף סוערים געגועים הנפש, התרוממות מלא

 שהמסתורין הרנסנס בן ברונו היה לחנם לא הגבירולי- מלכות" ה״כתר דוגמת
 ~ בקרבו ביחד תוססים החדש הזמן של המפוכחת והמחשבה הבינים ימי של

 סיני, אלהי התנ״ך, באלוה גמורה כפירה תורתו מכילה הכל כלות ולאחרי
 בורא קדש, כתבי של הטרנסצדנטי האלהים לא הוא ברונו של האלהים ■ ישראל אלהי
 אלהים... ולא טבע כלומר העולם, עם זהותי אמננטי, אם כי ומנהיגו, עולם

 אי־תכליתיות היינו לה, ואחרית ראשית אין פרמננטית "תכלית" היא ו״התכליתיות"
ומסוימת... קונקרטית

 ראה והוא הנוצרית התורה אל תורתו של מנגודה ברורה תודעה היתד. לברונו

 החשיך אמר היותי במופתי הולק עתה עד נם« לא »אשר ואחרי ויסודות• עמודים עשה החלשות
 סופיות לתורת שהתנגד גם הראשון הקדמה(, ,*הי׳ )»אור וכר• אגי ראיתי כן על ישראל, עתי

 האריססר הקדמות ושש עשרים של הראשונה ההקדמה על חולק חסדאי ר׳ ■ אריססו של העולם
 ב׳ חלק נבוכים•, ).מורה שקר לו, תכלית אין אחד שעור בעל .שמציאות סליות־מימוניות

 מציאות היא אפשרית שכן סובר והוא העולם סופיות על ההנחה יוצאת שממנה בתחילתו(
להאריך. המקום כאן ואין ספרו כל בנוי זה רעיון על סופית. אין אי־גשמית, התפשטות של

 באותו שהשתמש אלא עוד ולא האין־סוסית ההתפשטות על הרעיון את שפינוזא שאב ממנו
 ההתפשטות אין כך מנקודות" מרכב הקו שאין )»כמו המתמטי הקו על חסדאי ר׳ של המשל

 האריסטואי המופת על מתבטא חסדאי ר׳ : הביטויים באותם ואפילו מחלקים•( מורכבת האין־סופית
 ועיין petitio principi :לו בדומה ושפינוזא ס״א שני חלק )שם הדרוש• על .נערך שהוא

 Die Religion! philosophie de:• בספרו יואל *)*ד לפי אמנם ותשעה. עשרים מכתב שפינוזזנ מכתבי
».co״chi>doi Cr —זףי ולא האמונה בדרך זו חדשה עולם הסתכלות לידי חסדאי ר׳ התרומם 

 נעוצים אריסטו נגד חסדאי ר׳ של שבסולמוסו מודה יואל ד״ר גם אופן בכל הפילוסופי, ההגיון
 של שיסתו י*ע אלא להגלות יכולה היתד. שלא זו, חדשה עולם השקפת לבנין היסודות כל

 תיאולוגיות, רק לא מסקנות זו מהנחה מוציא חסדאי שח בזה הוא העיקרי ההבדל ברם קופרניקום.
 השכלי הרעיון בכח ואין האמת מקור בפילוסופיה למצוא .שאין ננוסולוגיות־מסטיות, גם אם כי

...פנתיאיססיות־אליליות השקפות :ודכוותיה ובדונו השאלות•(. כל על לענות
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התיאו שבין ההבדל את הביבלית־גוצרית המונותיאות אל בהקבלה שלו בפנתשות
 והמדע המדע׳ היא היא — המדע .של הכותרת כגולת ראה משנתו את והנודע. לוגיה
 הפנתיאות כנביא המודרנית. אירופה דת החדישה. האנושיות דת לדת, אצלו נהפך

 החדשה" הפילוסופיה של כ״פאיטון אירופא, בבירות ונד נע יסיו כל ברונו היה
 בג׳ניבה אשר האוניברסיטאות פני על נשא עברי( תרגום ,78 דף שם )וינדלבנד,
 הצ׳כית פרג הגרמנית, מארבורג האנגלית אוקספורד הצרפתית, סריס השויצית,

!et «to בסוף ששב עד ברבים, החדשים רעיונותיו ולהפיץ הנצרות נגד ללהם
 ונשרף הדתית הקנאה מזבח על קרבן נפל ושם ארצו אל ונדודים רוגז שנע ימיו

.״ הנוצרית האינקויזיציה ידי על
 מהרת את מעריכים שבתוכנו, המאמינים לרבות היום, שאגו זה לפדות

 מוכרחים הביניים ימי של הדתית והקנאות מהעריצות ורחוקים ברונו של כוונותיו
 החדיש המדע של הדתית הכפירה גרעין נזרע הזה המדע" »קדוש ידי שעל לציין אנו

 האלילות אל הנסיגה התחילה וממנו המודרנית התרבות של האתיאנססי הכוון והתווה
 מימיו האירופאית. הציויליזציה של הפרי־מונותיאיסטית הסנתיאיח־םםריליםםית,

 והמדע, הדת בין :האדם בתרבות היסודיים הרוח טוני שני בין עמוקה תהום נכרתה
המדע. של נוספת התקדמות כל עם והתרחבה התרחבה והתהום

 שעוררה הבעייה האלו, התרבות מקצועות שני שבין המחלקת" »סלע אולם
 התכליתיות שאלת היתה המדעית באירופא הרוחות וסערת ביניהן רבה התנגשות

 המונותיאיסטיות הדתות כל הקוסמי. החיים מהלך של התכניתיות הטבע תופעות של
 הטבע היוצר. של פרמננטית הנהגה תחת העומדת אלהית, יצירה ניקום רואות

 מושכל הוא זה אלהי, כח של תמידית הנהלה תחת העומד אלהי, יוצר כה כהתגלות
 כתבי על המתבססת חיובית, דת כל של העיקרים עיקר הראשית, הדוגמא ראשון,
 תכניתיות המגלה הקוסמי היופי היקום של ההרמוני הסדר היהדות! של הקדש

 והמחוור הבלתי־אמצעי החותך, המופת הוא הוא יוצרת, אינטיליגגציה של אפנותית
 תכנה את השואבת דתית, פילוסופיה כל של הבורא מציאות על ביותר

 הרמב״ם אומר הדרך", הוא »והאיך התנ״ך. מן שלה עולם השקפת ואת הסיתפיזי
 במעשיו שיתבונן בשעה ויראתו »לאהבתו פ״ב(, התורה יסודי הל. ספר, החזקה )יד

 הוא מיד קץ, ולא ערך לי׳ שאין חכמתו מהן ויראה הגדולים הנפלאים וברואיו
 לידי מביאה הקוסמת בההרמוניא שהקונטמפלציה אלא עוד, ולא ומשבח..." אוהב

 המימוני מציע זו לתכלית שם( •~"׳ גדולה חאוה )»ומתאוה דתית. ואקסטזה אמוציה
 כללים מבאר אני האלו הדברים ,ולפי שבימיו: הטבע מדע יסודות את זה במקום
 שאסרו כמו השם, את לאהוב למבין פתח שיהא כדי העולמים, רבזן ממעשה גדולים
 שהוא ואחרי העולם" והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך אהבה. בענין חכמים
 »בזמן מסיים: הוא שלו, והמתפיזיקה הפיזיקה שיטת אח תמציתי ברנוז מסדר
 בכל הקב״ה של חכמתו ויראה הברואים כל ומכיר האלו בדרכים מתבונן שאום

 לאהוב בשרו ויכמה נפשו ותצא למקום אהבה מוסיף הברואים, וכל היצורים
 היהודית, האיתיקה של הראשון המסדר הלבבות", »חובת בעל הוא". ברוך המקום
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 הוא בו הבחינה, שער מיוחד: פרק הקוסמי הטבע של ההארמוניה לרעיון מקדיש
 ההבטה על המעידות האנושי, והטבע העולמי הטבע של עובדות של מערכת מוסר

 מביע גבירול בן ר״ש האנושי. באורגניזם כמו העולם במבנה המתגלה האלהית
 ר׳ מלכות". "כתר :שלו הדתי בהמנון נשגבים פיוטיים איורים בשפת זו מחשבה
 החדישה הקבלה של יושרה נהור, סגי יצחק ר׳ ותלמיד הדמב״ן של רבו עזריאל

 "פירוש :הכמות ומעם האיכות רב בחבורו בבואו ישלח(, ם׳ בחיי ר׳ הקבלה״. )״אבי
 הרצאה למסור הישראלית המיסטיקה בתולדות אולי הראשונה בפעם ספירות", עשר

 ותשובות"(, שאלות דרך )"על דו־שיחה של בצורה העברי המסתורין של שיטתית
 יכריחנו מי השואל ישאל "ואם הטבע: כמנהיג אלהים של העקרה בנסוח מתחיל
 ", וכו׳ קברניט בלי לספינה אפשר שאי כמו :תשובה ז מנהיג לעולם שיש להאמין
 חזיונות של המופתי הסדר זה על ועד אלהית, תכנית יש הקוסמית בבריאה

 היתה כן אם להשיב יש בבריאתו, כה שלא "ואת הנצחי: החיים ותהליך הטבע
 סדר להם יש הנבראים כי רואים ואנו סדר לו אין במקדה הבא וכל במקרה הבריאה

 תשובה )שם, מתחדשים" הם סדר ועל מתבטלים הם סדר ועל מתקיימים הם סדר ועל
 הנמצא בבריאה(. )הכוונה הקוסמית בטבע אשר והתכליתיות התכניתיות רעיה »ג׳(

 השקפת ובסיס היהודית התיאולוגיה יסוד הוא הבורא־המנהיג של תמידי פקוח תחת
 — הכפירה )שבדרכי ״הראשון :היהדות בתורת כופר בו הכופר וכל השראלית עולם

 "דרך בקונטרס עזריאל )ר׳ מנהיג" לעולם שאין ואומר כופר שהוא מי זב( ב. ש.
 ב״ספר שלום פרום׳ אוקספורד, יד כתבי מתוך שפרסם הכפירה", ודרך האמונה
 ויוצר הקוסמי הטבע יוצר רק לא הוא התורה אלוהי אלהים, גולק(. לאשר הזכרה"

 בעקרה הכופר וכל האנושית, וההיסטוריא הקוסמית ההיסטוריא מנהיג אם כי האדם,
 הוציאך אשר אלקיך ה׳ ב״אנובי מאמין שאינו מי "כי התורה: בבל כופר זה

 הצדק: כפרינציפיה אלהים השני: המשפט על ההדגשה )כלומר, מצרים מארץ
חיים". ב״אורחות הראש אומר מאמין, אינו אלקיך בה׳ אף ההשגחה(, רעיה

 דתית התבוננות לכל כריתות גט נתן צעדיו מראשית החדיש המדע אולם
 החדישים הטבע חוקרי בעיני תיליאולוגי. קדום" "משפט מכל מלכתחילה והסתלק

 בכחות תלוי בלתי חיים, נשמת נטול טיכני תנועות כצרוף הקוסמי האורגניזם מופיע
 פרופ׳ אומר "קוסמוס", המלה פירוש אין — הקוסמי העולם משטר טרנסצדנטיים.

 — לשבטיו השוכן מחנה כנראה אלא ,11 דף החדשה״, .לפילוסופיה דרך ב״מורה רות
 תוצאה היא אחת שכל ועובדות תופעות מעשים, של מערכת עצמו, ברשות עולם הוא

 אימננטית חוקיות של הכרח בדרך אחריו, הבאות של ונקודח־יציאה קודמות מפעולות
 הטבע מנגבה בתוך אלהים כחות של ותכגיתיח תכליתית התערבות כל וטכנית.
 רק לא היא העולמית הסטרוקטורה בתוך אלהית אינטרונציה כל תופעותיו, וצירוף

 זקוקים אנו אין המדעית. עולם השקפת לכל גמורה בסתירה עומדת אם כי מיותרת,
"אלהים"!." זו: להיפותיזה המדע, מגדולי אחד הכריז

 המודרנית, הטבע חקירת כל עומדת שעליו המכנית, הסיבתיות של זה עקרה
 והמרחיקה היסודית הכבירה המהפכה הוא הוא המודרנית, התרבות כל ידה ועל
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 הנוצרית, הכנסייה אל משעבודה ש״השתחררה" האירופאית הציויליזציה של לכת
 האימפריליזם של עולה פרקה הנוצרית־יהודית, עולם השקפת סן גס אתה וביחד

 החדשה", הפילוסופיה )"תולדות ויגדלבנד אומר כן, מתוך ישראל. עס של הרוחני
 למסורת המדעית המחשבה חרות שבין הנגוד יצא עברי(, בתרגום 52 דף ר׳ חלק

-״ בעלמא דיקלמציה סנלל הדתית
 דבר "דעת היתה האירופאי המדע של החדיש הכוון כל של השלטת הסיסמא

 בלתי אלהית פעולה כל השוללת זו אמרה סיבותיו". פי על דבר דעת היא לאמתו,
 הוגי כל הלכו ולאורה החדשה הפילוסופיה כל של המדריך הקו היתה בטבע, אמצעית

 הנסיונית :המודרני המדע של הגדולות האסכולות שתי החדשה. התקופה של דעות
 בהירת שצרפת והמתמטית־שכלתנית, מולדתה היתה המעשית שאנגליה אמפירססית,

 הפרללים הכוונים אלה שני שלה, הפורה הקרקע היתה ההגיון ושקופת המחשבה
 מוחלטת שלילה של זו אגטי־דתית במגמה מאוחדים היו המודרני, המדע בתולדות

 תהליך בתוך הטבע מן למעלה אשר טרנסצדנטיים, כהות של אינטרונציה כל של
...פרטית השגחה של רעית כל של אורטודוקסית־מסתורית! בצורה או הטבע׳

 המתודה של יוצרה החדשה, אירופא של הראשון הפילוסוף Bacon בקת,
 של האסתי מבשרה האקספרימנטלית, המיתודה — הטבע להכרת הראשונה המדעית

 הביניים ימי של האסכולסטיקה נגד למלחמה לראשונה שקרא המודרני, המדע
 ידי על התוה דרכיו שאת המדע, של "(restauratio magna”) הגדולה ולהתחדשות

הפילו המלוכה כסא מעל הוריד החדש" ה״אורגנון שספרו זה האסורה, המיתודה
 בעולם והנשמות המוחות כל של הטוטלי המושל אריסטו, של ה״אורגגון" את סופית

 תיאו־ הבנה כל מדעית" כ״אנטי שהכריז הראשון גם הוא שגה, אלף במשך הנוצרי
 המדעית־טבעית, לפילוסופיה התכנית את שרשם הוא בטבע» לונית־תיאוסופית

 בספרו והדת. המדע והתיאולוגיה, הפילוסופיה שבין השולחן מפת את גזר גס הוא
 כלומר המחשבה, אלילי על עומד הוא בו הבקורתי, הסותר, בחלק המתחיל הנזכר,
 ההתבוננות את רואה הוא האנושית התפיסה של היסודיים הכזב ציורי אותם

 בעצם הטבוע (idolae tribus) הגזעי״ כ״אליל שבאלילים, כהגרוע בטבע התכליתית
 הטבע איז הקוסמוס, של החיים במהלך תכנית שום אין האנושי... המין של אופיו
 לבאר צריך והנפשיים הגופניים המאורעות כל את 1 תכלית איזו לשם דבר שום עושה

 "לפתור" יש האנושית החברה בעיות את וגם מכנית, אטומים תנועת של כתהליך רק
 את ציץ כזי׳ כלכליים(. «היום )בלשוננו חמדניים פרוצסים של כצירוף ולהסביר

 אותה ממשו דעות והוגי חוקרים פילוסופים, של שלמים שדורות המדע, תעודת
 הפילוסוף ~ והמדינה המוסר הנפש, תורת t והאנתרופולוגיים הפיזיקאליים במדעים
 עצומה השפעה שהשפיע החדש, המדע של הפינה אבן ממניחי השני האנגלי

 המכגיסטית התיאוריה את ממשיך Hobbs הובס, המדעיים, החיים התפתחות על
 אתיאיזמום של סתר, מטריליזמום של צורה כבר היא מקבלת אצלו אולם בקון, של

 )אלהיים(, נעלמים, בכחות ענין לה ואין הגופים תורת הוא הובס, הורה המדע, חמדני.
כמסדה. המכניקה אח רואה הוא הפיזיקה במקצוע .״ אי־מציאותיים בשבילו שהם
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 האורגניזם אח :גמורה ומכניסטית חמרגית כשיטה מציע הוא שלו הנפש תורח אח
 המוסר ודי את 1דקים גוף תנועות קודפוסקולים תנועות של בסבך רואה הוא הנפשי

 הנטיות וכל העצמי הקיום יצר הוא שביסודה אתית, מכניקה ...פי על מסביר הוא
 ואף אלטרואיזם... של האיצטלא תחת המוסוות גלגוליה, רק הן המוסריות־אתיות

 וההיסטוריים החברותיים החיים כל :אטומיסטי־מכני כמענון תופס הוא המדינה את
 היא והמדינה "(,belluni omnium contra omnes”) הכל״ נגד הכל »מלחמת מהוים

...זו נצחית במלחמה האדם לו שהמציא שרת, כלי
 הסיבתיות של העקרון את האנגלי המדע של הגדולים כח באי שני העמידו וכך

 בתור העולם, ומנהיג כבורא ישראל, באלהי גדולה הכי הכפירה את המהווה המכנית
 דקרט, הצרפתית, האסכלה גדול בזה כיוצא האדם. ומדע הטבע מדע כל של בסיסה

 גם הוא השכלתנית, הפילוסופיה של יוצרה הידיעה, ב»הא" המודרני הפילוסוף
 חדש אונטולוגי־אגטרופולוגי מופת המציא גם הוא דרכו» פי על באלקים מאמין

 עולם בהשקפת מרכזי מקום תופס אלקים שרעיון הוא גם אולם אלקים. למציאות
 האלקים, מציאות שבידיעת הרמב״ם עם יחד האומר שלו, הכרה בתורת ביחוד שלו,

 לרבות מדע, לכל ערב אלהים ש»רק אחרת, אמת כל תלויה שבאמיתות, האמתית
 אמת אלהי בהכרת ורק אך תלויה ידיעה כל של האמתית ש״הודאות הטבע", מדע

 בטגע רק לא שלימה, ידיעה דבר איזה לדעת לעולם הוא הנמנע מן זו הכרה שבלעדי
 הגופני" לטבע שייכים שהם לדברים בנוגע אף אלא לאלהים, השייכים לדברים

 גישה מתוך אמנם הגיע »הגיונות"(, ספרו של החמשי הפרק בסוף שונים )ממקומות
 הוא, וגם תכליתי. ביאור כל של טוטלית להרחקה אחרים מחשבה וצירופי אחרת
 תופעות את ומבאר המכניקה תורת על הטבע מדע את כבקון מעמיד דבר, של בסופו
 האורגניזמים של התנועות את כמו האסטרונומים, של הקוסמיים היחסים את :הטבע

 תורת ברוח ממש שכנגד, והדחיפה הדחיפה של המכניים עקרונות פי על הפיזילוגיים
 את עושה שהוא השמוש מפורסם ביחוד ...הדימוקרטית־אפיקורסית האטומים

 מכונות רק חיים, בבעלי בהם, רואה שהוא חיים, בעלי כלפי המכני הפרינציפיון
הדקות מן דקות

 ושכל ברוך" »רבנו לו קורא קרוכמאל שאברהם שלנו, שפינוזא גם והנה
 יעקב — לחיים ויבדל כהן הרמן )מלבד רובין מד״ר החל המודרניים החוקרים
 של לאמתו )שהוא, תורתו של היהודי האופי את לגלות מתאמצים קלחנר עד קלצקין(

 עליו הכריז גם האחרון וזה ...(,אברהם אלהי עמו, באלקי גדולה הכי הכפירה דבר,
 בזה ברצותו אתה", אחינו »אחינו, :כדרכו רב בפתוס שלנו, האונברסיטה במת מעל

 פעולת התערבות כל בהחלט שולל כביכול.", נגדו, הקדמונים של החרם את לבטל
 פילוסופית את שהביא הוא הוא אלא עוד ולא הטבע, מנגנון לתוך האלהית התכלית

 של הפרינציסיוגית ההרחבה על והכריז ביותר הקיצונית למסקגתה המכנית הטבע
המדעית. הטבע מהכרת התכליתית ההתבועות

 של התיאולוגיים בעיקרים נלחם הוא שלו היהודי ובטימפירמנט בקנאות
 פרי הטבע, לחוקיות מחת כאקט הנסים, באפשרות ביחוד: העולם, חכניתיות
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 בשלשלת "מבאר" הוא הטבע פרועסי ואת האלהי, הכח של ספיעילית התעדנות
 רבו, לשיטת בנגוד חה מעורערת, הבלתי בחוקיות ומועקה קבועה מכניות, סבות

 כל "להיות !רבה בהגיוניות המחליט קרשקש, חסדאי ר׳ סמנו, שאב תודתו שרובי
 המלט איז ידוע, לתכלית לדומם( בנגוד רעת" בעל )כלומר רעוגי וכ״ש מבעי פועל

 כוונתו, — שני( מאמר בריש הי׳״, )״אור חשובה״ לתכלית להיותו הזה השלם הפעל
 *שהי תכלית לאיזו נעשית היא ברעת, מחונן עעם ביהוד עעם, איזה של פעולה כל זום
 1 - ותכנית תכלית נטולת תהא הטבע, הזאת העעומה הקוסמית שהפעולה לחשוב עין

עולם. בבורא נם כופר שפיגחא הלא אולם

 והפוליטיקה המוסר למקעועות גם ענין נותן ש. המכנית הסבתיות עקרון את
 ועל גופים-.» שטחים קוים, בנדון היה "כאילו והאדם החברה בתופעות הופך והוא
 מביאה שהיא דרטמיניסטית עולם השקפת של הטפוסי לדברה געשה הוא זה ידי

 שום ובלא כזו בחריפות אדם הביע לא "שמעולם החנון בחרות קיצונית לכפירה
 גם וממילא שפינוזא( על א׳, חלק )וינדלבנד, כשפינוזא" כלל ופקפוקים וזששות

 הוא רואה וכהובם מכנית בדרך מסביר הוא המוסריים החיים את מעשיו. על באחריות
 המניע לדעתו היא והאנוכיות העעמי, הקיום ביער הנפשיים החיים כל של המסד את

 כהתגלמות המדינה את הוא תופס כן כמו 1 והחברותי האישי האורגניזם של היחידי
 שמשפט בהחליטו גמורה, טבעונית פנייה נותן הוא למשפט וגם האישי האיגואיזם של
 הסיסטימה של התחתונה הדיוטה את מהוים אלו רעיוטת )אמנם ~ הך חייגו ונח

 גדול ואפק שגב מעוף בעלת מוסרית עלייה בונה הוא עליה שפיגוזא, של האתית
 הזה! המונמנטלי הבנין של היסודות זאת בכל הם הרעיונות אלה אבל המסדים■

 דתיים־מיסטיים אלמנטים גם תוססים שפינוזא של שבמחשבתו להכחיש אין כן כמו
 האלקים "אהבת את נם אעלו מוצאים אנו כן ועל היהדות, ממקורות וקלסם ששאבם

 אנטי־דתי. וגם אנטי־יהדותי זאת בבל הוא תורתו של הכללי הכתן — המושכלת״
...לפתרה( המקום פה ואין הם חידה כשיטה ושפינוזיסמוס כאישיות שפינוזא

 האמונה והמדע, הדת שבין התהום הדורות במרועת ומעמיקה הולכת וכן
 המיוחד המדע הצעירה» באירופא אשר והפי־ומטפי־זיקה התיאולוגיה והחקירה,

 אי־דתית להתבוננות השם הושאל ממנו ואשר התקופה באותה נעחונותיו את החוגג
 החפשית המדעית התנועה של הגדול הכבוש מסע את השלים עוד בסבע־המכגיקה

 שרצו כמה ועד האדם נפש במעמקי הדתי היער הוא ושרשי עמוק אולם והאנסי־דתית
 האינסטינקט האנושית» בתעודה מועא לו ולמעוא להתפרץ היה מוכרח להחניקו,

 את תובע ומתחיל והדעית הפילוסופית השכלתנות על סוף כל סוף מתגבר הדתי
 בין השלמה למצוא בקשה אשר המדע, אנשי בקרב ודוקא תנועה, התחילה ואז ספוקו

 והפילוסופיה, התיאולוגיה בין לגשר שאפה אשר הדתית, וההרגשה המדע ורישות
 ולצרף הדתיות האידיאות עם הטבעיות המדעיות ההשקפות את לאחד והמדע, הדת

 הנהלת ברבר הדח דוגמות עם בטבע המדעית ההתבוננות של המכניים העיקרים את
_ והדיאיזם החמדנות בין סינתיזה למצוא !באחת ותכליתית, תכגיתית עולם

 בין מחשבתי צירוף למצא נסה החדשה, החימיה ממייסדי בויל. רוברם עוד
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 האטומיסטית בהשערה החזיק מדע איש בתור המדויק! הטבע ומדע הדתי המדע
 ותעודתה המדע של ראשיז מושכל היא טבע תופעות כל של המכנית שהתפיסה והורה

 שלו שמים" יראת של החנוך ו״לרגל ואמונה דת איש בחור שני, מצד היחידה,
 בידו עלתה שלא שאיפה והאמונה, הדעת שבין הסתירה את לתקן שאף )וינדלבגד(,

 להשלים ידע לא אשר האלו, המחשבה קצוות שתי בין ב. נקלע ימיו כל עיקר. כל
 העריץ שני ומצד החמדנות של האתיאיסטיות המסקנות את שלל אחד מצד !ביניהן

 נשמתו בעמקי חסם אשר זה ונגח־ המכניקה של המדויקת המדעית המסקניות את
 יסד זה עם הנפשית. ומהותו ישותו כל את זעזע ופורקן, פתרון לו מצא לה ואשר
 שהמדע ולהוכיח הנמהרת הכפירה מסקנות את להרחיק יהיה שתפקידו מיוחד, מכון

 הזאת. החתירה כל היתד. לשוא אולם הדת׳ של העיקרי לתוכנה סתירה בו אין החדש
 והשכל האמונה שבין זה ענקי מחשבתי צרוף והמדע, חדת שבין זו סינתיזה יצירת
 אמנם ואז גאונית, אינטואיציה של הרמב״ם( של )בלשונו ברק להארת היתד. זקוקה

הופיעה.
 והוגי הטבע חוקרי בין שררה 18וד.־ 17ד.־ המאה של ההשכלה תקופת בכל

 תולדות שהן האלו, השונות מחשבה ספירות שתי שבין פנימית פלגות שלה דעות
 הפירנטית והעקביות הדייקנות של והנטייה אחד מצד המטפיזי והרגש הדתי הזזניד

 של הופעתו עם ורק אך אמנם שני. מצד המכניקה — השעה של השולט המדע של
 זווג הממזגת המחשבתית, הפורמולה נמצאה ניוטון אייזיק סיר החדיש המדע גאון

 והאמונה, הדת את «האנושית הרות של זה אל זה הזרים היסודות שני את הדמוני
והדיאיזם- החמדנות את

יבוא( וסוף



אשכנזי מוכיח ד״ר מאת

הקבועים התושבים .1

בעבד האוכלוטיה ונתדלדלה הלכה הרומאית הקיסרות התפוררות ^וזרי
 אף הצלבנים. שלטון של הקצרה התקופה במשך חל לטובה מה שיטי הירדן. י■

 ולאפשר הכדוריים חדירת את לעצור שנה. כמאה לפני מנסה החל העותומאגי השלטון
המיושבת. האוכלוסיה של רבויה את

 הבאה» החלוקה לפי לסייג יש עבר־הירדן באמירות האוכלוסיה הרכב את
 הארץ, תושבי ונודדים־למחצה. נודדים־גמורים בדוויים )ב( תושבי־קבע» )א(

ערביים־מוסלימיים. הםברובם,
 האלי־ שני נודדים־לםחצה» ובדוויים תושבי־קבע על־ידי מאוכלס עג׳לון, מחח

 הרוב הם הנודדים־למחצה, שהבדוויים, יתכן הזה. במחוז שוה אחת מהוים הללו פנסים
 האמירות, דרום מעון, מחוז לקרקע. והקשור הקבוע המיושב האלימנט על ועולים
 *נודדים בדוויים שבטים מכמה חח נודדים־גמורים, בדתיים על־ידי ברובו פיושב
 מעון »המדברי האחור גבולות על הערים בשתי היושבים ותושבי־קבע, לפחצה
ועקבה

 בבתי• ויושבים אדמה מעבדים עבר־הירדן, באמירות הקבועים, התושבים
 באהלי ומתגוררים אדמה מעבדים הגודדים־למחצה, הבדוויים, ובסוכות• והמר אבן

 עד מצומצמים בשטחים ונודדים הבדוויי, אפים על שומרים הם שער־העזים!
 האחרון )בזמן אדמה מעבדים אינם הללו, הטדדיס-הגמורים, הבדוויים, סאוד.
 נודדים »ובקר והגמלים הסוסים הצאן, גידול על וקיומם אדמות( לעבד רבים החלו

 לארצות קרובות, לעתים וחודרים, המרעה בתקופת החי ורכושם אהליהם עם הם
 וארץ־ישראל האמירות( )מזרח ערב־הסעודית האמירות(, )בצפת סוריה :הסמוכות
 אל־ערבה וואדי יזרעל, עמק בית־שאן, איזור )אל־ע׳וד(, ערבת־הידדן פערבה!
הםלה(.*לים )מדרום

 האדמד- עובד לבין הנודד בין זו, איבה זה. את זה עוינים והבדוויי האדמה עובד
 בימים ומעולם. מאז מזרחה בעבד־הירדן שלטון כל נתקל בהם הקשיים מקור הוא

 הישוב על עט מהמדבר, פורץ היה הוא העליונה. על הנודד של ידו היה קדומים
אמצעי — גמלי־הריצה הישוב. ארצות עם הגובל המדבר, במרחבי שוב ונעלם
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 לעובד קרמו. את ולהפתיע במהירות לנוע לו איפשרו — המדבר בן של התחבורה
 הבודדים של זה יתרת עקב בשממה׳ אויבו את להדביר אפשרות כל היתה לא האדמה

 מסים לו לשלם ונאלץ הבדוויי של בחסדו תמיד תלוי הפלח היה האדמה עובדי על
 להרחיק כדי בו היה לא המסים תשלום גם אולם רכוש. וכופר נפש כופר מעיקים

הז שום החמיצו לא אלה ממסים נהנו שלא השבטים )ע׳זו(. הפשיטות סכנת את
המגן. השבט של בהעדרו הישוב גבולות לתוך לפשוט דמנות

 החדש השלטון לסובר- שינוי חל בעבר־הירדן הבריטי השלטון ראשית עם
 ידע, הנודד מלנצחו. חזק הבדוויי שאין ההכרה את הישוב בלב להחדיר התאמץ

 והכפריים לו, יוכל לא כוח שבל חרבו, על החי כאיש פרסומו את לנצל אז, עד
 התנגדות של בתועלתה הישוב הכרת שגברה במידה לו. להתנגד ניסו לא אף

 שאין מובן מאליו אמנם הפשיטות• סכנת ופחתה הלכה הנודדים, לפשיטות פעילה
 המושלים עמדו תמיד לא כך על ונוסף דורות במשך שנוצר מצב במהרה לחסל

 בין שהניגוד הוא — ביי ג׳ארוויס כותב — המבדח ״הצד הישוב. לימין הבריטיים
 זו, שאלה כלפי השונים המושלים של ביחס גם לפעמים משתקף המדבר לבין הישוב

 של מודרניים מושגים חדור המושל אם האישיות. ונטיותיו תכונותיו לפי מושל כל
 בבדוויי, יראה לא הרי הכלל, לטובת שעל־אדמה כל לנצל ושואף והתפתחות, קידמה

 אטום כקיר העומד מימי־הביגים שריד אלא מיוחד, חן לו המקנות סגולותיו אף על
 וברומאנטיקד- שבפיוט לדברים מטבעו נוטה המושל אם אולם, ...קידמה כל בפני
 נראות המסורתיות, בזכויותיו קלה פגיעה וכל ...לבדוויי נתונה אהדתו כל הרי

כפרה". לו שאין חססנות מעשה לו

 לאורנס, של פעולותיו עם בקשר רק עבר-הירדן אמירות את המכירים רבים
 מסוימים לחבלים ביחס נבונה זו דעה מדבר. ארץ היא שהארץ להאמין נוטים

 ערב אל עוברים ומואב אדום הר שם מקום הארץ, של הקיצוני ובדרומה במזרחה
 וכברת־הארץ הארצישראלי, הגבול לבין רבת־עמון בין הצפוני, האיזור המדברית.

 ים־המלח, מבקעת המתרוממים ההרים פסגות לבין החג׳אזית הברזל מסילת שבין
 את המעבדת עבר־הירדן של האוכלוסיה יושבת כאן המעובד. השטח את מהוים

 וואדי־ הוא חקלאי עבוד מוצא אתה שבו אחר חבל לכפרים. הסמוכה האדמה
 נמצאים במים המבורך זה בנוה־מדבר הצפונית. ערב בלב ג׳וף, שקע סירחאן,

 שכיה תובע גדולה מצודה הרומאים בנו בה אל־אזראק, !כגון קטנים, ישובים כמה
 משבטי כמה בחורף שם רועים עכשיו כי אם מסוריה, רולת שבם התז כאן למרעה.
 עבר־ בתחומי נמצא זו, בקעה של הצפוני חלקה רק מזרחה. עבר־הירח אמירות
 זח ואין נפשות. אלף מאות כשלוש כיום עבר־הירז־ן של תושביו מספר הירדן.

 שנות בין הרומאים, בתקופת כלכלה שהארץ מהאוכלוסיה החמישי החלק אלא
 ומחוברת הארץ של הראשי הנמל עקבה היתה ההיא בתקופה לספירה. 500ל־ 200
 הרי של המזרחיים מורדותיהם לאורך סלולה בירך לשם, שמצפון וג׳רש, עמאן עם

 המעידים עתיקים ישובים שרידי היום עד נמצאים זו דרך לאורך ואדום. מואב
כיום עוברת שבו הקו היה המיושב השטח גבול גדול. בקנה־מידה אדמה עבודת על
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 בדורות כמו אז, שקבלו הבדוויים חנו זה לקו מבר הוע׳אזית• הנחל מסילת
 לעובדי הקבוע בישוב מפשיטות המנעות תמורת שונות מורות קזבות מחוונים,

 אלא משהו, לעשות מנת על לא שכר לקבל הדורות מל הבדוויי של דדט מופה
משהו. מעשות לתמנע та על

התושביט ספירת .ב

 הרשמיים המפקדים בשני עבד־הירדן אמירות של העדרה על לעיין יש
 .1931ו־ 1922 בשנים המערבית, ישראל בארץ ארץ־ישראל ממשלת ידי על שנערכו

 והנודדת־ הגודדת הקבועה, האוכלוסיה בין מפקד בעריכת קושי כל רואים אנו אק
מזרחה. עבר־הירדן באמירות לפועה

 של האומדנה מזרחה. עבר־הירדן באמירות האוכלוסין נתפקדו לא היום עד
 בשנת הבריטי׳ השלטון דין־וחשבון נפש. 350,000 היתד. ,1928 בשנת השלטונות

 250,000ל־ רק אותו וקובע נפש 100,000ב־ הנ״ל, האומדנה את ומתקן מקטין ,1928

 120,000 כפריים׳ 130,000 זה! בשיעור השלטון אומד ,1929 בשנת ושוב נפש.

 ,300,ב־ססס הישוב את קובע פילבי גמורים. נודדים 50,000־1 נודדים־למחאה
 הועדה ודו׳״ח (411 עם׳ ,22 כרך בריטאניקה, אגאקלופאדיה :)עייז 1932 בשנת

 כלה עבר־הירדן באמירות הישוב את קובע ,1937 בשנת לארץ־ישראל, המלכותית
 נפש 50,000 של והוספה 1921 שנת לגבי תיקה, שוב (.308 )עם׳ נפש 320000נ־

 אומד ׳1933 משנת בארץ־ישראל, הבריטי השלטה דין־וחשבה .1928 שנח לגבי
 נפש. 305,000ב־ השלטה אומד .1934 בשנת ושוב !נפש 305,000ב־ האוכלוסין את

 ושוב ,1937 בשנת גם חל לא רב שינוי נפש. 320,ו־ססס 300,000 בין ,1935 ובשנת
 ,1937 משגת חבר־הלאומים אל המנדטורית הממשלה דין־והשבה על להסתמך עלינו

 300,000 בין למחזה ד ד ו ג ה ו הנודד הקבוע, הישוב את הקובע

 לארץ• המלכותית הועדה דין־וחשבון קובע שעה אותה נפש. אלף 325ל־ נפש אלף
 (.308 )עם׳ 320,ב־ססס כלה עבר־הירדן באמירות הישוב את ,1937 בשנת ישראל,

 אנזי- )עיין 300,ב־ססס 1932 בשנת עבר־הירדן באמירות הישוב את קובע פילבי
(.411 עם׳ ,22 כרך בריטאניקה, קלופדיה

 מארץ• גדולה יותר וחאי פעמים היא מזרחה׳ עבר־הירדן שאמירות בזמן בו
 במספר הרבע את רק ארץ־ישראל לגבי האמירות כוללת הרי המערבית, ישראל

 מחאה, ־ל ונודד נודד י־ בדווי הוא הישוב, של ככולו רובו תושביה.
 בעיית את פתרון לידי יביאו אם אולם רחבי־ידים, מהעה לשטזזי הזקוק

 יכולה החקלאית, וההתישבות האדמה אל בטמפו שיועברו לאהר , ם י י ו ו י נ ה
 למספר מקלם למקום מזרחה הירדן עבר אמירות לשמש

 מפונות האפשרויות כי ינואל שטחה כאשר גדולה במדד. נוספים תושבים של רב

בה. הישוב לרבוי לעזור עלולות הפודיה באדמתה
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ירדן עבר־ה באסירות התושבים של אומדנה

שנה
1921
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

הערכה
350,000
300x100
300,000
250,000
350,000

305X100
305,000

300,000—320X100 
300X100 

300,000—325,000

 התמותה על הלידה עודף כי למדים, אנו לעיל, הנתונים המספרים לסי
 עד 1932 השנים בין חלה ירידה אולם .1931 שנת עד 1927 משנת לעלות התחיל

 על הלידה עודף את נסכם, אם ואילך. 1935 משנת עליה ניכרת ושוב .1934 שנת
 שנת לפני כי לדיין׳ )יש 1937 שנח עד 1926 משנת עבר־הירדן, באמירות התמותה

 44,037 של חסך־הכל את נקבל עליהם( להסתמך שנוכל מספרים כל לנו אין .1926

 הגירה גם ישנה התמותה, על הלידה לעודף שמחוץ לשכוח, אין שנוספו. נפשות
 מנדט תחת הנמצאות ארצות מחבלי בעיקרה הבאה מבחוץ, כלומר! חיצונית,
 ובדוויים וערבים־מוסלימיים אנשי־דמשק המהגרים, של רובם סוריה• צרפתי!
 הבדוויית האוכלוסיה שגם לחשוב׳ יש מזרחה. עבר־הירדן של הספר משבטי בורחים

 תנודה לאמירות. הספר מארצות הבאים פליטים מקבלת מזרחה עבר־הירדן באמירות
מנקמת־דם• כתוצאה פשפחות־אב או בודדים בריחת מחמת באה זו,

פנימית הגירה 3

 אחד מחלק שלימות קהלות של פנימית הגירה של רבים מקרים קרו בעבר
 באום־קים עכשיו של התושבים המקרים! הם ואלו השני, החלק אל הארץ של

 של מזרחית בקסטל, המערבית. ארץ־ישראל משומרון, ־אדמה עובדי הם )גדרה(
 משפחות חמשים עד מארבעים בערך, 1905 בשנת התישבו ים־המלח, של הצפוני החלק

 מסילת בנית לאחר ,1907 בשנת ;החורבות בין אחרים וממקומות חברה מירושלים,
 מאם־סלט, משפחה ששים מרך העותומאנית הממשלה שיישבה החג׳אזית, הברזל
לקסטל. דרומית באחיזה, אחרים וממקומות ושכם חברון

 דתם על שמרו אשר נוצרי׳ ממוצא בדוויים, !כך היה מידבא חורבות יישוב
 כמו! הבדזויי׳ לחוק בהתאם חייהם חיו זמן ובאותו הפרי־איסלאמית, מהתקופה עוד

 כתוצאה החליטה, )קיר־מואב(, אל־כרך היה הקודם מגורם שמקום וכו׳ פוליגמיה,
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 יישובה לשם העותומאניים מהשלטונות לכך רשות והשיגו להגר שמיהם, עם מהכוכים
 «ת העמידו הם עזיזאת. בני היו שהגר הראשון השבם פידבא• עיר־הזזורבות פל

 אוזרים שבטים שני הגרו הזאת׳ ההגירה ובעקבות המידה השבט אונות תהת עזפם
נמרי. «100

 יחידים כגון פנימית, נדידה של אחרים מקרים גם בהשבה להביא יש
 להתגורר ועברו מגוריהם מקום את ועזבו הגרו סנקמת־דם, שכתוצאה ומשפחות
שזרים. במקומות

הנוארית האוכלוסיה 4
מספרית (1

 20,000ב־ מזרחה, עבר־הירזץ באמירות הנוצרית, האוכלוסיה את אוהדים

 האיסלאמי האלמאנאך (.274 ,עם ׳1935 לשנת האדץ־ישדאלית הממשלה )דדה נפשות
 נוקב מאסיניה( פרופיסור הצרפתי המזרחן של בעריכתו ,1929 שנת של )ההדורה

 הסטאט־ גם נותן מאמיניה של או דומה הערכה (.442 ,)עם 30,000 של ומספר את
 40,000•ב־ הנוצרית האוכלוסיה את 1932 בשנת קובע ופילבי, (.1936) בוק ייד סמאן

 הישוב את העריכו 1920ב־ (.411 עם׳ ,22 כרך בריטאניקה׳ )אנציקלופאדיה נפשות
 של )"ספרה נפשות 6,000ב־ ובא־בלקא האמירות, צפה בעג׳לה, המתגורר ממרי
 שלמו בשעתו כי מספר, בורקהרדם (.60 עם׳ ׳1920 ארץ־ישראל", גם והכולל סוריה

(.27—28 עם׳ ראשון, כרך )בורקהארדט, הווהאבית לממשלה שנתית קצבה הנוצרים

המוסדות נ(
 אורתודוכסים הבאות« העדות את עבר־הירדן באמירות מהוים הנוצרים

 על משלה. ־ספר ובתי משלה כנסיה עדת לכל ולאטינים. יוונים־קאתולים )הרוב(,
 הכומר בהרחבה מדבר במואב המתגוררים הבדוויים־למחצה, בין הנוצרי האליסנם

 האמירות, של בצפונה בעיקר יושבים הנוצרים (.267 עם׳ )ג׳וסאן ג׳וסאן הישועי
 א־נצרה זהר אל־חוצ׳ן, עג׳לון, אר־רומימין, פוחים, אס־סלם, העיר «הבאים במקומות

ואל־וואסםיד-

דתיים. בתי־דין ג(
 אורתודוקסי יוני בית־דין — ברבת־עמון משלהם. בתי־דין הדתיות לעדות
 יוני׳אור־ באם־סלט קאטולי. ויוני אורתודוקסי יוני — באל־חוצ׳ן ויוני־קאסולי.

סודוקסי.

והדתיים הגזעיים המיעוטים
הצ׳אדקאסית א(

 קובע פילבי נפש. 6,700 מונים מזרחה, עבר־הירדן באמירות מ׳אדקאסים
 )אנציקלופאדיה 30,000ב־ ,1932 בשנת עבר־הירדן, באמירות הצ׳ארקאסים מספר את

 היותר המספרים הם’ מקבים שאנו המספרים (.411 עם׳ ,22 ברך ברימנניקה,

סורקים.
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 מדינת־ של המערבי מחלקה הים־השחור׳ גדות מעל מתאם הצ׳ארקאסים
 מהמלחמה כתוצאה מולדתם, שטח לתוך רוסיה בבאות חדירת לאחר קאווקאז.

 תחת להשאר רבו שלא משום לטורקיה, רבים צ׳ארקאסים הגרו הרוסית־הטורקית
 רב ענין מבא שולטאן־טורקיה, אל־חאמיד, עבד נמרית. מעצמה של שלטונה עול

 העותומא־ הקיסרות ברחבי והאחיזה ההתפשטות לתכניות זה ומסור פראי באלימנם
 אר־ סורמאן, אל־מח־ריה, אל־קוניטרא, שם! ומרכזם בגולן הושיב מהם חלק נית.

 העולה החג׳אזית, הברזל למסילת ממערב הושיב וחלק ועוד. אליאיאם ברי רוהינה׳
 .1881—1854 בשנים היתה התישבותם ״דארב־אל־חאג״. — החוגגים דרך היא למכה,

 הפליטים את להושיב שלו הכוונה הצ׳ארקאסים. היו בסוריה אל־חאמיד עבד שליחי
 אזרחים בתור והספר המדבר בגבולות גזע קרבת הקרובים הללו העזים המהגרים —

 בארמון, ריכארד הנודדים. הבדוויים שבטי את לעצור הטורקי למשטר נאמנים
 על שהשתקעו מהם קכמות כבר מצא ,1870 כשנת בדמשק, בריטי קונסול כהיותו
 אשר מקאווקאז, ההגירה אבל הצפונית. בסוריה חומס לעיר ממזרח ההררי, השטח

 אל־ לעבד הצ׳ארקאסים בין גדול יותר חומר־אנושי ספקה ברלין, הסכם אחרי באה
 להכניס להם שהיה מכיון 1בכל תלמים להיות צריכים היו הצ׳ארקאסים חאמיד.

 על בנויה היתה המקומית שהכלכלה כמקום שממות ולהחיות מחרושותיהם את
 הלכו ובעיקר השלטת כפקידי שמשו גם הם נודדים. שבטים בידי בלבד מרעה

 באופן ארגנה לא הממשלה באל־בלקא ולא בגולן לא כי הג׳נדרמיה לחיל והתגייסו
הצבאי. או המדיני המשטר הנהלת את תמידי

 החרבות עיי בין להתישב שבאו הראשונים, הצ׳ארקאסים היו ברבת־עמון
 וגדולתה עליתה נתאפשרה וחריצותם התישבותם על־ידי לשעבר. פילאדלפיה של
 הבריטים של בואם עם מאוכלס. בלתי קטן כפר בבחינת קודם שהיתה עמאן העיר של
 לעבר־הירדן עבד־אללה האמיר בוא ועם הכבוש לאחר המקום. אדוני הם היו

 הועם ובני־שכם בני־טורקיה בידי השלטת ותפיסת הערבית הלאומיות של וגדולתה
 בסוריה עדתם בני מעשי החזית. כל לאורך מעמדותיהם לאם־לאט הם נדחקים זהרם.
 בימי בסוריה לשלטת כשהתחברו ,1926—1925 בשנת הדרוזי־הסורי המרד בימי

 הסורים הלאומיים של התפרצותם נגד הבטחת לכוחות ונתגייסו הצרפתי המדד
 עבר־הירדן, באמירות השולט הערבי, האלימנם שבין הפירוד את הגדילו והדרוזים,

והצ׳אצ׳אנים. הצ׳ארקאסים ובין
 היום ואף הטורקית. והג׳נדרמריה הבטחת בכוחות שימשו הצא׳רקאסים

 מספר במזרח־התיכון. והצרפתי הבריטי השלטת כמשרתי מכריע תפקיד הם ממלאים
 הארץ־ישראליתא )הג׳נדרמריה המעולה — המשטרה בכוחות שימש מהם מכריע

 משמר המשטרה. ובכוחות בלגיון־הערבי וכן מזרחה לעבר־הירדן בחיל־הספר וכעת
 מורכב ארמונו בפתח המוצב האמירות, שליט עבד־אללה, האמיר של המיוחד הכבוד

מצ׳ארקאסים. בעיקרו
 עבר־הירדן באמירות שבאיסלאם. השיעה כת על משתייכים הצ׳ארקאסים

 2,000 — סיר ווןזדי והם« א־בלקא במחוז כפרים, בשמונה מרוכזים הם מזרחה
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 1 נפשות 150 — סוילאח נפשות! 500 — נאעור נפשות! 1,500 — ג׳רש נפשות!

נפשות. 1,700 — ובת־עמון
מנשצ׳אנית (3

 הס כצ׳ארקאסים עבר־הירדז. באסירות נפשות 850 פוניס מ׳אצ׳אגים
 מדאנאסטאן קאווקאז, מולדתם מארץ בעבר־הירדן להתישב שבא פוסלימי, הררי, שבם
 אנציקלו־ !עיין בכלל הצ׳אצ׳אנים )על ארץ־קאווקאז שבקצה המזדהית הרמה היא

 רבה, בעקשנות בשעתו, עמד זה שבם (.316 עם׳ ראשון, כרד האיסלאם, של פאדיה
 התשע• הסאה באמצע מגוריו שסה לתוך הרוסים חדירת בפני שאמיל, שלו השיך עם

 צ׳אצ׳א־ יצאו רוסיה צבאות על־ידי ,1864 בשנת דאגאסטאן כיבוש עם אולם עשרה-
 ושומרים כחלוצים ליישבם החלים אל־האמיד עבד השולטאן לטורקית רבים נים

 בעבר־הירדן הצ׳ארקאסים עם יחד הושיבם ולפיכך האסטרטגיות בנקודות נאמנים
 לאורך הבדוויים שבטי את ולרסן החג׳אזית הברזל מטילת על לשמור במטרה מזרחה
 אז־ ! הבאים בכפרים נמצאים הם עבר־הירדן באמירות למכת המובילה הדרך

 — טוילאח !נפשות 100 — סוכנה !נפשות 150 — רוסיפא נפשות! 200 — זארקה
נפשות 400

•(. התורכמאנים ג(
 תורב־ של ישובים מזרחה עבר־הירדן באמירות היו העולמית המלחמה לפני

 אח ויצא הבורחים אל התורכמאני האלימנט נלוה התורכי הצבא בהייחת עם מאניס
 הכפר ג׳רש. על־יד אר־רומאן, בכפר יחיד תורכמאנים ישוב רק נשאר ההבל.
 עבודת־ על התושבים פרנסת ים־החיכון. פני מעל רגל 1805 של בגובה נמצא

בקר. ומעט כרמים מעט להם יש האדמת
הנאהיים. ד(

 החשמל תחנת מנהרים, רחוק לא אל־עדאטיה. ושמו יחיד בכפר הם מרוכזים
 שבארץ־ישראל הבאהיים לעדת ומשתייכים הם פרסי ממוצא והירדן• הירמוך על

 הם חיים בדוויים־נודדים, שבטי בין והעזובה, השממה בתוך בחיפה. שמרכזה
 עם׳. 15 תרצ״א. ,*.קדם הוצאת ירושלים, ראשונה. חוברת ארץ־ישראל. של באוסוגראמיה מסקו

 טבעית השקאה ידי על בשפע ירקות ומגדלים פרדסים להם נטעו אדמות ומעבדים
שבסביבתם. היהודי הישוב עם טובים בקשרי־שכנות הם עומדים הירמוך. מימי

 ישראל. בארץ התורכסאגים אשכנזי, סוביה :עיין מערבה בעבר־הירדן התורנמאנים על •(
ע. 15 תרי*ת •קדם*, הוצאת ירושלים, ראשונה, הוברת ישראל, ארץ של נאוסוגראפיה מסקו

הדרוזים. ה(
 מפוזר דרוזי ישוב כאן נתגבש ,1925 בשנת המרד־הדרוזי׳ התפרצות עם

 מישאל, הא׳ הגיע 1937 במאי נפשות 250 מספרם אל־אטראש. פהה שולטאן ובראשם
 המהגרים החזרת לשם לעבר־הירדן בסוריה הצרפתית הנציבזת־העליונה בא־כווז

 אל־ פחה שולטאן וביניהם 250 עם עבר־הירדן את עזב הנ״ל לארצם. הדרחים
 האמירות בתחום הדרוזים של מספרם הזה הסידור ידי שעל לחשוב אפשר אטראש.

במאוד. קנון



(*ית־החולים3ה! רשימות

»מרון*. בהודאת בקרוב את1ל העומד »מורלי*, מהספר י(

דמשק שלמד! טאת

 ספרותנו, בית מנאמני ריבקינד, יבחק
 מנזזת ומודד, יימורד היקר׳ לידידי
התפרס לו במלאת אהבה

 ועל התמיד", »נר נגדו הבהיק ומרחוק הכנסת בית דלת את גרשוני מאשפתה
 דורכות סוף־סוף טמיר. רטט עבדהו יושבים, יהודים של מספר ראה הספסלים

 אוהליך, טובו מה מאליהן! רוחשות שפתיו התחילו תפלת. בית סף על רגליו
ביתך.» אבוא חסדך ברוב ואני ...יעקבו

 באולם תכופות אותו המבקר ידידו, הרבי, של המסבירות פניו מולו האירו
 בית קורת בבל לראותו השש ורע אח ברכת ברכהו לקראתו, בא החולים. בית

הכנסת.
למנין. נצטרף גרשוני
 עדת עם אחת בכפיפה שוב נמצא שהוא טוב מה הסתערו! לבו מורשי

ועידנים. עידן זה בקש זו הן יהודים!
 להיות יבאה נפשו אח. יהודי פני לראות כהה, כלה, בהם ימים באותם נזכר

למסורת. אחים של אחת בחבורה
ה׳. לקהל ליחידה, להתחבר היחיד, הוא, נכסף נכסוף
 שוב מצטרף גרשוני, הוא ממושכה ותוחלת בפיה של שנים חמש ואחרי

למנין.
»שהחיינו". ברכת ולברך לקום בלבו הרגיש
 עתד- אליה מתוודע שהוא זו, היהודים עדת בפני מתבונן גרשוני התחיל

 גביהם, על חרשו התלאות כבויות. ועינים נופלים בומקים פנים בעלי זקנים, רובה
 עד לו ידועים היו לא מהם אחד פגי אף עוני. אותות — רבים קמטים השאירו

 בשדרות האחרונים בחדשים בטיילו השני או אחד פני לראות לו נזדמן וודאי עתה.
החולים. בית
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 ממפות, הגופות את המחתלות דומה, גוון בעלי דתות׳ גלימות אותן בדם,
 בית של זו אוירה תמיד הן מטעימות לסבל, אחים על ומספרות מקרבות שהן מ

 מן ומשכיחות מרחיקות הן והרי הזכרת, מתוך ולנערה לשכחה שרועים התולים,
אותן. הלובשים את לפעמים חלב

 הוא, הרגיש הזרות. סגה הכנסת בית בסביבת השבת, במלבושי פד- אולם,
 חבוש שלראשו ושמנן, גוץ יהודי אותו ואף אחים. שבת יושב שהוא גרשוני,

 עם ההוטלים, סתחי ליד העומדים השוערים, שחובשים כזו עור, מחת עם מנע
 את והשלים לעדה משגצטרף כה הוא קרוב הגויים, ובפניו במלבושו הזרות נל

המנץ.
נישאים. דודי" "לכה צלילי
 :הכנסת בית בחלל משתפך התיבה, לפני העובר הרבי, של הנעים קולו

 כה,9הה מתון צאי קומי מלוכה, עיר סלך מקדש
חמלה." עליו יחמול והוא הבכא בעמק שבת לו רב

 ז אלה אחים באזני פד. הרבי ישיר ישן־חדש, עדוד שיר תקוה, שיר לא האס
 גרשוני, *הו אין האס ... !עמי תפארתו, בגדי .לבשי !קומי מעפר, .התנערי

 ועל עצמו על הדברים יצאו מלבו לא האם לבוז מהרהורי אלה מזרחים שומע
ז עמדו פה היושבים

* * •

הרבי. של קולו מריע השבת", ליוס שיר .מזמור
גרשוני. של בדמיונו מהר עוברים חולפים, התחילו חייו, מימי מראות

 המדרש בבית ילדותו, בימי הדייג לייב של שבת קבלת קול לו נשמע הנה
 בעצמו. נוהג היה לא סלסול שום הדיג. לייב היה מאוד עד פשוט יהודי הישן.
 הפשטות. בתכלית ופשוטה היתה תמימה היא אף ותפלתו היה, תמים אלהים עובד
 בו ומקבל החול בימות שיח שופך היה בו הדייג. לייב של משלו׳נוסחו נוסח לו היה
שנת. פני

 החזן של לתפלתו מקשיב וורשה, של ב״כאר־שול" עצמו גרשוני רואה והנה
רב. רושם בשעתה, עליו שעשתה סירוטה גרשון

 מלשכת. אין־סוסי נוד ימי מהגר. של רבה תלאה ימי אז היו השבוע ימות
 שקיעת. עד הלילה של האחרונה מהאשמורה בתור העמידה למשנהו. אחד שגריר
הנפש. את רהרגיזה הבריאות את קיפחה התמצית, דם את מצצה החמה,

 הטלומצקי,. ברחוב המפואר הכנסת לבית נכנם היה חשכה. עם שבת ובערב
 קסמה,. שרה, והמקהלה הסיסים. אמות נעו סירוטה של והנעים החזק מקולו

השבת. ליום שיר מזמור !ומרגיעים נעימים כה הרמוניים, כה נצלילים
 רות ונפחו כוח חדשו הנדוד, חיי של המרירות את אלה צלילים המתיקו

בל□ תקוזז
תלמידים. של הכנסת בבית שבח קבלת לגרשוני נשמעה ומה
לקטנים. חזן אותו של ובתפלתו בקולו היו ונועם חן נמה
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 מהד בה קולו נשמע רבן. בית של תינוקות תפלת השתפכה זכה, טהורה,
הדייג. לייב אותו של תפילתו

התפלה. כלתה
 בעברית. רעים בשיחת הרבי עם גרשוני נכנס שלום", "שבת ברכת מתוך

 פתה לגרשוגי, פנה רוה. וקורת תמהון שופעים כשפניו חביב, זקן אליהם נתקרב
:לאידיש מיד ועבר בעברית

אני. מבין אבל עברית, דברו לא בקובנה, אצלנו, ז! הקודש בלשון מדבר —
 בימי שלמד קובנה, איש יהודי, — גרשוני. ענהו — ז התימה ומה —

עברית. שיבין עליו חזקה בחדרים, נעוריו
 האם ן היאטקובי הרחוב את אתה יודע האם ז בקובנה מימיך ההיית —

ז אלחנן יצחק ר׳ את פגים הכרת
 בני של רבם את להכיר הזכיה לי היתה לא הנני. ממך, לימים צעיר לא. —

 יצחק ,ר ישב שבה העיירות אחת יליד שהנני לי, אחשוב לזכות ברם, פנים. הגולה
 נווהרודוק בני לולא שנים, שם מאריך היה וודאי הרבנות. כסא על אחדות שנים אלחנן
לילד- ו״גנבוהו" שבאו

שלום. אמירת מתוך נפרדים התחילו
 להביא תשכח נא אל !השם למען דבי, אבקשך, — :לרבי הזקן פנה

!ונא נא, »ראה תש״ה. לשנת חדש לוח לי
 ואותה נתגדל בה הישן, המדרש בית לאוירת גרשוני את השיבה זו בקשה

 יצחק 7ד על מספרים היו מדרשנו בבית — :הקובנאי ליהודי ואמר דבר נזכר חבב
 עגלה, בעל ויהודי, שהיה, מעשה משום בכיס, לוח בלי מביתו יוצא היה שלא אלחנן

לו. לענות מה ברגע בו ידע ולא המולד, יהי מתי אותו שאל
 ביום לי הביאה חביב, רבי גא, ראה — לרבי» לו ואמר הקובנאי הזקן חזר

הלוח. את הבא הששי
• • •

 בשר דל ביהודי עיניו נתקלו האבן. מדרגות מעל לאט־לאט גרשוני ירד
בדברים. לו חכה כמו המדרכה, על שעמד קומה, קםן1

זוז לשכונה סמוך אתה גר האם —
החולים. בית באולמי פה אחדות שנים זה הנני תושב »ידידי לא, —
ז משלנו אחד ז חולה כלומר, —
משלנו". "אחד מיודעי, כן׳ —
ז באת עיר ומאיזו ארץ, ומאיזו —
מינסק. מפלך —
 הגבירים לוריא, האחים את לוריא, משפחת את שם הידעת ז ממינסק —

ז המפורסמים
ידעתי. מפינסק לוריא את ברם, הכרתי, לא ממינסק לוריא האחים את —
לוריאז אלכסנדר את —
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 וללוחות עץ ליתדות החרושת בית בעל לוריא אלכסנדר את ידידי׳ כן, ן,3 -
גפר.

 ראה׳ גס וראה. הסד- וקרובי גואלי לוריזב של משפחתם סבני הריני —
לין קלתה סה

 השבת מלבושי על עלוב מבם ה״קרוב" העביר מגבו. מר את להדגיש «ו
!והסשיו דחליל כעל הקלוש גופו על תלויים שהיו הקמוטים׳ הדלים, שלו.

 הוא. היק לוריא בית של קרובם של משכנו !לגורלי ואביו אוי ופשעי׳ —
הגריפים! את ידעת הן החשוכים. הגריפים נאחד — ז קתה

 ממינסק האדירים הגבירים לוריא בני אותם של ומגבם תניב, יהודי -
מגורלנוז גורלם טוב אס יודע. מי ז עתה סהו וספינסק,

נסתתמו. דבריו ונאנח. נוגה מבט גרשוני על הקרוב העיף
» • »

 חמץ הוא עץ. כגל הספסלים אחד על גרשוני ישב הכנסת. מבית כדרכו
 לסביבת החולים, לאולם לשוב מהר ולא שבת קבלת של באוירה עגמו להשהות
החולין.

 שהתוודע קובגה, באיש הגה הוא עליו. והומה ורשמים רגשות מלא היה לבו
הכנסת. בבית אליו

לוח! לו להביא הרבי את זה תביב זקן זרז כסה
 שעבדו הקשים, המשבר ירחי ארוכים, חדשים אותם גרשוני של בזכרונו עלו

החולים. בנית עליו
 וקסתו. עטו את ספריו, את בגדיו, את הביתה» אז שלח לו שהיה סה כל

עמלו. מכל חלקו היה זה הלוח. את רק השאיר רכושו סכל
 ספינת של היהודי הסגפן היה הלוח ממנו. הרסה ולא החזיק בלוח, בו,

 ולילות עוני ימי משברי בין ותטרף ירך תאבד סן ירא היה בלעדיו, הססוערד- חייו
הנכר. בסביבת עסל,

 ויגטרף סביבתו חוף אל ימים באחרית יעלה עליו הגשר, את ראה בלות
למבין. שוב

 ו יקר קובנה איש חביב, זקן גדקת, :רב רגש מתוך גרשוני קרא ובהגיגו
הרבי: אח זרזת יפה

!הלוח את להביא תשכח נא אל !השם למען
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געורי ע. 43 מאת

4

 דתית. בפגמה באד. היא אם כאחד, ומדריך מעורר ככח גדול עינה של כחד.
 נעים קול לו שיש »מי דתית. לפעולה ויחדו נעים קול בשבח ריה״ח הפליג ולכן
 (.,,רננות שאד ולא בה׳, צדיקים ׳רעו שנאמר: רעות, שאר ולא להקב״ה, ירנן
 (.** להתפלל סבוה — ערב קול לך יש שהנאך. ממד. מהונך, א׳ את כבד :אמר ועוד

 למרום. קולו את להקדיש עליו חובה אלא בלבד, רשות אינה נעים בקול העבודה
 לעולם. בא שלא ראוי מקולו, נהנה הקב״ה ואין נעים שקולו שמי אלא עוד ולא
 זמירות נעים וכתיב: *אקר ה׳ אל קולי נאמד: עליו — נהנה הקב״ד. ואם

 הנגוו במשך אלא הלב ישמח שלא הנגון, את למשוך עליו מוסל וכן (.“ישראל
העון. במשך אלא הלב ישמח שלא העון, את למשוך עליו מוטל וכן (.” ישראל

 הנגינה להיסך. ולא למטרה, כאמצעי לדיה״ח לו נראו והנגינה השירה
 עסק לחנם ולא בהקב״ה• הלב שמחת היא ששרשה לתפלה, החשק את מעוררת

 בנגינה. אף התכוין כך שמים, לטובת היו מעשיו שכל וכשם בעינה, המלך דוד
 התיבה לפני מורידין היו ולכך זמירות, להנעים ובפה שיר בכלי מזמר היה "דוד

 מכאן (.“בקול נפסלים הלוים ולכן לתפלה, השומעים לב להבין נעים שקולו מי
ביניהם. היחס ומה בתפלה לעינה מה :לשואלים תשובה

 "דוד בישראל. התורה של כללי ללמוד בעינתו גרם שדוד אלא עוד ולא
 חברי שישמעו כדי בה ומען הלילה בחצי ועומד מראשותיו ונתנו כנור עמל היה

 בתורה עוסק המלך דוד אס :ומה ואומרים קלו את שומעין תורה חברי והיו תורה,
 ר׳ בשם מביא אלה דברים בתורה""(. עוסקין ישראל כל נמצאו עאכו"□ אנו

 הנגינה בשבח לדבר תרופה מקום מצא ובהם מנחם, ב״ר אלעזר ר׳ בשם >םגחם
ה׳. לעבודת מועיל כאמצעי דלהציעה
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 נעימות הגגון. כושר על לשקוד הבאות אחרות בתקנות קשור נעים" ,קול
 פג הקול ויופי בהפסדו, יאא הגגון שכר — אוזרת הגגון, נעימות ש סחיבת הקול

 כשעור ואות אות כל בקול למשוך "רשאים ואת ובכל משוררים, היו הלויים ש
 יהא שלא והירים היו אכל בגגיגורג למעוז :וכתיב במשא, למשוך :שנאמו הספונה

 'פעמים" וכן איד/ ׳תמי אוסר כאילו ׳תמיד׳ כגון אוזרת, כאות מגוש נשפע
 כן על בקולה עלי נתנה !תהו ׳בפאי׳, אומר כאילו ׳בפי׳, ׳פעסאים׳, אוסר מילו

 עליו — נעים קול "(. ראשונים גבלו אשר עולם עול תמג אל 1 וכתיב שנאתיה
 לקולם, יותר לב תשומת להפנות שאיפתם את לבאע להם שעזר והוא החזנים, נאת
ליושנה. עטרה להחזיר רעה וריה״ח שקדמו, בתקופות לחזנים נעור

 לנגינה שמקדיש הוראותיו בארור לנגינה ברור באופן יחסו בולם זביהוד
 את להדריך בא כך ומתוך חיובי, שהוא יחס התפלה, עבודת את לשרת הבאה

 שבספר י״א בסעיף הנגינה בשבח המדברים הקטעים המישור. בדרך ולנהלו הסשורר
במקאוע. ידיעותיו על משהו מושג לגו ונותנים עאמם, בפני מדברים חסידים

 ומאהבים מריאים היו אם שבח של ושיר נעים קול לשבח מתאוה כשאתה "דע
 נעים ובקול במשך אלא במהרה לעשות אין לפיכך לך. היה מקובל וכי עוז בלא

 אתה שאם יתכן לא ...טז( טו, )דה״א לשמחה בקול להרים !שנאסר רנג ובקול
 תמשוך להנאתך תשורר ואם דבריך ירואו ולא שתדבר ודם בשר מלך לפגי תדבר
 אחר לך חקור להוסיף תוכל לא ואם ... ז מלכים ממליך לפני תריץ ואיך בקולר
 נגון באותו — בעיניך ומתוק שנעים גגון באותו אותו אמור וכשתתפלל שנים
 בקשה לדברי פיך, מואא אחרי לבך וימשוך בכוגה תתפלל ואז תפלתך אסור

 למען הלב, את המשמח נבון — שבח לדברי הלב, את שמבכה נבון — ושאילה
 שבחו בספור הקב״ה לכבוד גם ...לבבך שרואה למי ושמחה אהבה פיך ימלא

 קולי אדים למה נעים קולי אין «תאמר ולא ...שבראו בקול תנעים אלא תמהר לא
 מתרעם אתה הרי — כן תאמר שאם הקב״ה, בשבח קול המרימים אדם מי בין
 ולשמח בוראו אח לאהבה האדם את שמביא דבר לך ואין קולך, הנעים שלא סי על

 המשתרג בבית כמנגנים בביתו עת בכל לנגן ולא במשך בנגון מרים כקול באהבתו
 )ונהלים שכתוב ומה מתכוין. אתה להנאתך כן אם האדם. לב את לשמח עושה זה ני

 להקב״ה לשבח מיוחד ועת מיוחד מקום — מגורי בבית חוקיך לי היו זסירות קים(
 וכבוד נעים זמר קול התהילה ואין ...בכוונה התחינה והדר מורא לתפלה ונאוה
משיבה". הרינה ותפארת רם קול הריגה

 ,קול בעל להיות מספיק אין לגגון. ביחס טכניות הוראות איפוא כאן יש
 לא — אחרת וב״משך״. בנחת שתיעשה הנגינה אופן על לשמור יש אלא ׳*נעים
 גדול תנאי היא בקול המשיכה הגגון""(. במשך אלא הלב ישמח "לא תזליח.
 בתפלה בין הריאה במשא". "למשוך המקדש בעבודת הלויים כבר עמדו ועליה נעינה,

מתעכב אחר ובמקום רעה. מרואתם ותהי «נאמר ועליה טעם, מחוסרת נשירה ובת

□ תכא סם (26
תיס. פם (27
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 אוסרים היו הלויים שגס ספני ראשית. בשירה ההכרחי המשיכה עגין על ריה״ה
 לפני ומנעימים, מושכים המלכים שלפני שיר הרי ושנית» בהם ומושכים שירה

 שינגנו הוא דין עולמים, כל מלכות ומלכותו מלכים הממליך המלכים, מלכי מלך
 תהלים ספר ולכן במשך׳ אלא נעים ואין ישראל זמירות ונעים שנאמר» וינעמו

 רוח" »ורעות לשמד- ראויה אינה משך בלי הנגינה הנביאים. מן בנגינות שונה
כוונה". ובלא משך בלא הרבה מתפלל שהוא

 נגוך »באותו חפשית׳ בחירה לפי ובנעימה מגון לשיר ממליץ הוא בתפלה
 אחר. בנגון ולשיר רצונו על לותר לו שמותר יש אבל בעיניך". ומתוק שנעים

 התפלה ידבר מכוונתו אותו שמבטלים נגונים קול שמע ובתפלתו שמתפלל מי
 גגון הוא המדובר הגגון אם עומד בעינו שהתנאי מובן (.“ ישתבש ולא גגון באותו

חול. של נגון ולא תפלה של
 לגגון בכיה גגון לערבב שלא הנגונים, במיון ידיעה בהוראותיו מורגש וכן

 הקריאה על הזהיר ובכלל התפלד- אופי את הגלילים לפי לשנות שלא כדי שמחה,
 יד(, יט, )דברים ראשונים גבלו אשר רעך גבול תסיג לא נעימותיהן. ועל והתפלות

 לחורה נביאים ושל וכתובים לנביאים תורה של גגון יאמר שלא הנגונים, שתקנו
 הלכה שהכל מתוקן, שהוא כמו נגון כל אלא ונביאים, לתורה כתובים ושל וכתובים

 שבאר שהנגונים האמין הוא (.“ים יט, )שמות בקול יעננו שנאמר מסיגי, למשה
 סיני, בהר מקורם — הקודש ספרי קריאת את בהם ושמנעיסים המסורה מפי אלינו

 היה נעימה באותה שומע משה שהיה ובנעימה בקול (“זה על שהעירו כפי או
 זו שחלוקה אלא משד- בידי נקבעה הספרים לפי הנעימות וחלוקת לישראל, אומד

 שהוראה יתכן במבטא. ואפילו הארצות, לפי וסודרה הגלות בעקב יותר החריפה
 יותר בתקופה התיבה לפני ברגנשבודג שהתפלל המהרי״ל לתקנות יסוד שמשה זו

 בתהום יאבדו שלא האחרות, המסורתיות הנעימות על גם לשמור שבאו מאוחרת,
הנשיה.

 להרים )בשמחה רם בקול לשיר «הוא בנגינה עליו שעמד חשוב פרט עוד
נעים. שבקול הנעימות את להבלים אפשר אז רק כי קול(,

ד.

 ויש דתית, במגמה לכתחילה באו והפיוטים התפלה ונעימות המקרא טעמי
 לי היו »זמירות חול. בתפקידי לנגגם אין אבל למטרתם. בהתאם בהם להשתמש

 בתורה, לעסוק שבעולם ושירות זמירות כל מניח דוד גד(. קיד, )תהלים חוקיך"
 ההולכים אותם אבל בזמירותיו. ובטעמותיו בנעימותיו הטעמים את קורא היה

 שתצעק תורה עתידה עגבים, של כשיר בפיהם והם לצים דרך המקראות ואומרים
במרוצתם. בי קוראים שהם ובשעה ככנור, עשאוני בניך !רבש״ע »ואומרת עליהם

חנה. שם (28
שב. שם (29
סק״א רפד, סי׳ נםג*א ועין דה פם׳ על יחרו כילקום עין (30
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 הקריאה לתועלת נתרו והנעימות הטעמים "(. הטעמים במזמורי קוראים ודש זוז
 הנעימות את להלל יתכן ולא החפלות, של ובין הקודש כתבי של בין וההטעמה,

היתול. בדרן מושרות כאילו אז שיתא למקומם, ומחוץ תפקידם לגדר מזרן
 בין יבכה, שלא כדי לו ירננו לא בעריסה, מוטל קטן בן לו שיש סי ואפיא

 לעשות )שאין להקב״ה שהם ישראל נגוגי של ובין גויים של וזמירות שירים ברגן
 ותלמוד מפסוק חרוזות יש אם אבל ע״א(. קא, סנהדרין — זמר כמין תורה דברי
(.“ ונהנה שותק שהתינוק אעפ״י מותר, ישכחם, ולא שיזכרם כדי מענם והוא

 ז בהנאה עליו שאסר גויים, של גגון נגד ריה״וז של ההדיפה לעמדתו נרם מה
 בפרץ עמד שדיה״ח היא עובדה אבל ז היהודית בעינה ההתבוללות בפגי הפזזד האם
 עבירה כי נכרים, עונים יזמר שלא יזהר נעים קול לו שיש מי נכרים. עוני כלפי
 לעשות שרואה גלח יש אם לעבירת ולא בוראו, לשבח נעים, קולו נברא ולכך ? היא

 נעים עון לי אמור :ליהודי אומר והוא לעבירה זמר לעשות עי או לע״א פיוס
 לגלח אדם ילמד לא (.“ ידו על יהא שלא לו, יאמר אל לאלהיכם, משבחים שאתם

שמע עון וכל ע״ז, לפני עון אותו הגלח יען פן נעים, זמר לפניו יען ולא אותיות
 שבוכה לתינוק ביחס ואף לקב״ה. שבח עון אותו יהודי יעשה לא ע״ז לפני נים

 לא שאתה אעפ״י שיישן, כדי ע״ז של שיר מזמרת והיא אמר לנכרית תאמר ואחה
 מקיץ. שאיע גודם העון כי ישן, כבר שהילד ואעפ״י אסור, הילד, אלא תשמע

 שיישן כדי לזמר אסור פסוקים גם אלא לילד, להשמיע אסור נכרים עוני רק ולא
 הדור בני שהיהודים ללמד שרתים יש הללו מהתקונים (.“יבכה ולא התינוק

 התפלות נעימות את לחשוב אין ולכן בתפלה, גם ערים בעוני להשתמש הונו
 החכמים שדעת מראות ואחרים ריה״ח של התקעת דוקא ברם ולמקוריות. למסורתיות

 שהשפעת לחשוב ויש נגדה, הדרכים את לגדור ובאו זר, סזמורת נוחה היתה לא
ולקיים. לגזור בימיהם גדולה היתה החכמים

 הפשוט מהטעם כבר אסורה, היתה אבלים ובבתי כאב בתשעה הנגינה
 ועל מהכלל, יתאים מקרים היו אבל שיר. קול להשמיע אין אבל שיש שבמקום

 שבמקום מסופר והתנאים. המצב לסי עמדה, תופשים החכמים היו המקרים פרסי
 הזקנים אמרו שיר. וכלי משוררים קול באב בתשעה אוזר בבית נשמע היה אחד

 קול ומפני יתעע, קטנים שאותם כדי מתכוונים אנחנו ז הבית בני אסרו להתיאם
 שמחה שיר יהא ואל שיאכלו מוטב הזקנים: אמרו חלשים. יהיו לא השיר

 מאסור יותר חמור הנגינה אסור שבתשעה־באב היתה השקפתם נקודת עית"(.
מכילת

קם*ז. סיס! מרגליות, הואאת ,,חסידים .ספר (31
שסז. סס (32
ג1תשם שם (33
תתתקמח. שם (34
שסח.—שסו שם (33
תתתשם. שם (34
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 פני על עבר אחד חכם האבל. בבית לשירה ביחס וטח אותו נתעורר וכן
 רננה תכא אל ו( נ, )איוב כתוב הלא > להם אסר שמשוררים. ושמע האבל בית
 איסטניס ואמר אשתו כשמתה שרחץ גמליאל כרכז אלא זה יהא לא 1 לו אמרו בו.

 הזאת וברינה ישנים ואין בוכים התינוקות כאן אף באיסטנס. חכמים נזרו ולא אני,
 ירחץ גמליאל שרבן יתט לא 1 להם אמר יבט. שלא עליהם שינה להטיל לישנם,

 למרחוק נשמע הרגה קול אבל בסתר. אלא איסטניס, שהיה אעפ״י העין, למראית
 ג, )עזרא קול להרים בשמחה ערב, קולך כי יד( ב, )שיר שנאמר משמח, והקול

 שירננו ברינת תגרום אל בו, רעה תבא אל לכך, מתכוונים שאין ואעפ״י יב(,
"(. עליכם

 והנגינה השמחד- יסודי על עומדת החתונה מ הנגינה על גזרו לא בחתונות
 שאפשר כמה עד בשמחה למעט השתדלו אבל השמחה. להפעלת עקרי גורם משמשת

 נא אשירה :ליה וסמוך ה,(, ד, )ישעיה חופה כבוד כל על כי :כתוב לחורבן. מכר
 משודר ולמה שיר לפורעניות קורא ולמה א(. ה, )שם לכרמו דודי שירת לידידי

 למעט כדי הבית מחורבן בחופה לשורר כיעד חופה שירת על ללמד אלא ז זה על
 כבוד ואח״ב יח(, ג )שם העכסים תפארת יסיר אמר: ולכך לירושלים, זכר בשמחה

"(. דמיתנן לן וי !זוטא המנונא ואמר פורעניות, של שיר ואח״ב חופה,

 או החתן הורי של האבל שגת תוך בחתונות הנגינה את עמעמו יותר ועוד
 החכם, ואמר למיתתו. יום שלשים לאחר נשואין לערוך לבנו עוה אחד הכלה.

•(.* בבית ישמע לא שיר כלי אבל אביו, עיוהו כאשר לעשות
 התפתח לכך ובקשר לבטלה, שמים שם להזכיר שלא מקפידים היו תמיד

 החדשות. מהאמעאות שנבעו לענינים ביחס נסתים שטרם וטח, השחת בספרות
 אחד בחסיד שהיה מעשה למסור מסתפק והוא דעתו, את כאן מביע אינו דיה״ח
 שם את מזטר שהיה במחולות המשוררים מן אחד ושמע החופה, בבית יושב שהיה
 אינם שדים שגם בהוסיפו ופעם פעם כל על מנדהו חסיד אותו והיה בשירו, שמים

 המנהג בדבר (,“השאלה נתעוררה זה נושא על לבטלה"(. שמים שם מזכירים
 היות גדול, חטא בודאי שזה יתגדל, את קדיש, לשורר מקומות בהרבה שנוהגים
 לעים בו •שמנגנים הפונוגרף על השאלה נתעוררה וט שמים. שם גזבר שבקדיש

 ומקליטים חשוב, תרבותי גורם כיום נעשה הפונוגרף והרי (.“ שבקדושה" דברים
 שחקוקים התקליטים אם השאלה, ונשאלה דת. ושירי חזנות של תפלות שירי בו

 גנחת את השוללים אלה מודפסים. כספרים גניזה טעונים קדושה דברי בהם
הברת אותיות •בחיתוך קול שהשמיע המלך שלמה בכסא מסתיעים התקליטים

שסד. שם (37
פרגליות. הוג׳ שגב, שס (38

תקלו. שם (39
ד. שם (40

סק״ה• תק״ם *סי או״זז בסו״ז עיו (*1
ב אות קח סי׳ או־ת אור ח עמוו (42
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 נשאר תייכחז לגגיזד- נידון לא זאת ובכל י״ס פי״ב רבא )במדבר ופסוקים" תיבות
בקהל. לבוא נאסרו לא קדושה עוני עם והתקליטים פתוזג

 מעין בזה וראה אסון׳ של במקרים משירה תועלת להפיק נוהגים היו נימיו
 שיצאה אחת באשה מעשה מספר והוא כ(׳ כה׳ )משלי רע" לב על נשירים »ושר

 צערה להשכיח כדי שיר ידי על דעתה להפוך והתחילו בנה שמת מהמת מדעתה
 רשעים של תודה על שמשוררים לויים כגון וההוה׳ העבר בחיי מצא כאלה דוגמות

 להם לשורר אסור רע ולבם רשעים שהם וכלה חתן וס כן, למשורר ואף רע, ולנס
 בשירים שר וכן טזא ׳0 )ישעיה אדני ישמח לא בחוריו מ על :שנאמר לשמחה

 ומתנגן בשוקים שירים שאמר מי »לב רוע כי־אם זה אין כמו עצב לב ועל רע לב על
 לב ולשמח לפקח משוררים שהם להקב״ה לשבח בהם שגתקנו פיוטים כסו או

(.** ה׳ בעבודת שמשתמש ה׳ בעיני רע עשה
 שהיתה בלי מסוימת, במרה בתקופתו כבר מפותחה היתה שיר כלי תעשית

 טרם אז הקול. ולצלצול הכלי לגמישות המתאימים מיוחדים עץ בסוגי קשורה
 ריה״ח ליד. הבא עץ מכל כנורות עושים והיו הצליל, טיב סוד על לעמוד מליחו

 מתים, לארונות ממנו בחלקים השתמשו שכבד מעץ שיר כלי לעשות שאין מגא
 אקח !יהודי אמר העץ. מן ונשאר למת, ארון שעשו מעשה ספר דבריו וחוק ולשם
 מאותה שיר כלי ותיקן חשש ולא תקח. אל !לו אמרו כנור. ואתקן חתיכה אותה

 משיור שתיקן קודם לו ואמר הארת, לו שתיקנו המת אותו בחלום וראה חתיכת
 אם «ליה אמר ועוד ותיקן. חשש ולא ממנו ינקום הוא — יתקן אס שיר, כלי הארון

 שיר כלי אותו בנו לקח מאד וכשחלה וחלה• חשש ולא מסונן, יהיה הכנור ישבור לא
 אביו ונתרפא הקבר על השברים והניח לאביו שנראה אותו של קברו על ושיבר

 בתעשית גם עסקו ומסחר מלאכה של שוגים בענפים אז שנאחזו שהיהודים מוכח מזה
 חיל, בה ועשו זו ממלאכה הצטינו שהיהודים לראות אפשר אחרים וממקומות שיר, כלי

מיו גזרות ע״י אם עליהם שנאסרו ידועים מלאכה ענפי בין נכללה לא זו ומלאכה
משקית. לאומית התחרות בגלל ואם המדינה מטעם הדות

 בלי והקהלות, העדות בכל מזמן התאזרח לשבתות והנגונים הזמירות מנהג
 בבת לא בה הקשור וכל קשוטיה מאכליה. עם השבת התורה. מן סמוכין לו למוא

 הדברים אחד הן הזמירות השבת. יפי על נופך הוסיפה תקופה כל נוצרו. אחת
 !בפסוק הסמוכין שאלת את לפתור מנסה ריה״ח השבת. יפי על הרבה המוסיפים

 דברים באותם אלא במה, פירש ולא ג( כ, )בראשית השביעי יום את אלקים ויביך
 תבוא אל שנד" בימי יחד אל ה( ג, )איוב עננה עליו תשכון יומו את איוב שקלל
 את שבירך מכלל ח(—ו ג, )שם לויתן עורר העתידים יום אודרי יקבוהו בו רננה

 טוב השבת ליום שיר מזמור :שנאמר שבחות, וירנן שישיר ומצוה באור השבת
(.“ בשבת לשמוח ויש עליון, לשמך ואמר לה׳ להודות

שמח. סיסן חסידים" .ספר (43
מרגליות• הוז׳ חתדיד, שם (44
.13ש שם (43
ווו. שם (44
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 על להתגבר הרע היער יכול שבהן ההנאות בין אעלו נכללו חול של הזמר מיני
 עליו מתגבר שיערו אדם רואה שאם תקנה תקן והוא הטא. לידי ולהביאו האדם

 לו התיר עבירה׳ לידי ויבא ישתכר שמא ומתירא זמר ובמיני ובשתיה באכילה
 או עבירה לעבור אבל יערו. לשבר כדי זה כל שחורים. וילבש אחר במקום לילך

 למעלה שהוא מה שכן וכל אסרו. לשמחה המרגילין זמר במיני יק שתית אפילו
מזה"(.

 הנובעים מתענוגים ואפילו התענוגים, מכל למעלה אעלו עמדו תורה דברי
 ושעשועי תענוגים בשביל תורה דברי לבטל שלא (“הזהיר והוא משפחה מחיי

 שיהא כדי מזמורים, ונעימות נשים וראיות טיולים לעזוב וגם נשים, וחבת ילדים
ה׳. בשמחת שלם לבו

 מסוימת, במדה מהקהל בחלק עמי־הארעות קיימת כבר היתד. ריה״ח בימי
 בעלי נהגו אז שכבר נראה התפלה. בקריאת וביחוד עחוק, לידי פעם לא שהביאה

 לראות הזדמנות ניתנה המתפללים ולקהל התיבה, לפני בעעמם לעבור ה״יארעייט"
המגמ אותם לגבי עמדה לקבוע עוררהו זה דבר אן» בקלקלתם. הארעים עמי את

 מתפללים איך דלית ולריש טית ולקוף סמך ולשין הא לחית וקורין בלשון גמים
 כאילו חכתה׳ ל׳נפשנו כשמגיעים שבקדושה דבר ואומרים בתורה קוראים איך או

 אשר בוראנו »כי החפץ על לתמוה שאין מעיר והוא (,“ומגדפים מחרפים נמעאו
 לבא רחמנא «ע״ב קו סנהדרין )עין האדם לב אם כי שואל אינו לבות בוחן הוא

 כוון כאילו עליו נעלה כענין לדבר יודע שאינו ואחרי עמו תמים יהיה אשר בעי(
 הפסוקים יודעים ואינם זמר ונעים רם בקול חמרא פסוקי הקוראים אותם וכן יפר-

 שמחה עליו שמח הקב״ה וגם ניחוח, כריח מתקבל וזמירתם תפלתם בטעות ואוסרים
אהבה עלי ודגלו :נאמר זה ועל דעתו, לפני מזמר הוא כמה :ואמר גדולה

 (.“יחטיאו פן ובנות בנים תערב אל השאר! בין העיר שלו המוסר באמרות
 בחורים במחולות יעאו כי המוסר, חוקי נגד פרעה קהלתו בני בקרב ראה הוא

 לבדה, — במחול בתולה תשמח אז !ברבים ודרש בפרץ עמד ומיד יחד, ובתולות
 ילדים ברחובותיהם משחקים וילדות ילדים וכן יחדיו, — וזקנים בחורים אבל
 אמר« ולא בתולות, וגם בחורים יב( )קמח, תהלים בסוף וכן לבד, וילדות לבד

 עמדה איפוא תסס הוא לבד. נשים לרבות נערים עם זקניש כמו בתולות עם בחורים
 ביהדות נשמרת זו ועמדה המינים, שני של משותפים לדקודים ביחס ברורה שלילית
היום. עד החרדית

 והמנהג, ההלכה ובין הנגינה שכין היחס ברור את טועאים אנו אלה בתקנות
 בתנאים ליהדות הנגינה אח לקרב השתדל שהרי״ח הרושם מן להמלם אפשר ואי

שקדמו. בדורות הנגינה על הגזירה רוע את ולרכך ידועים
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הולךזש" יוןיון "הילת של ;עים הש ליובל
רייזין змт סרדכי ד״ר מאת

 הנקרא בסינסינטי הרבנים מדרש בית נוסד מאז שנה שבעים מלאו אלה ■■וימים
 חשוב היסטורי כמאורע עליו לעמוד כדאי זה ודבר קוללידש", יוגיון "היבדו ■■
 הרביעו קורתו בעל אמריקה« יהודי בשביל תולדותיים זכרונות הרבה קשורים שבו

 הרבנים ובין המענינים. בספריהם ספרותנו את העשירו אשר שם אנשי חכמים תורה
 בשירותם אשר והמטיפים המנהיגים מן הרבה בשמות לקרא יש ממנו יעאו אשר

האמריקאית. היהדות בנין בשכלול הרבה עזרו ופעילותם
 במדינות נמעאו כבד זה מעין שמוסדות בזמן נוסד קוללידש" יוניון ,היברו

 .1854 בשנת נפתח בברסלוי הסמינריום בגרמניה. ביחוד באירופה, שונות

 הסמינריום גם בברלין נפתח זה אחר ושנה ,1872 בשנת בברלין ה״הוכשוהלה״
 כבר בפריז הילדסהיימר. עזריאל רבי מיסדו שם על שנקרא זה האורתודוכסי,

 רבות שנים שמש כבר באיטליה, בפדוא, וגם ערפתים, לרבנים הספר בית נמעא
 החיה רוח בו היה לועאטו דוד ששמואל זה ידי על ביחוד שנתפרסם כזה ספר בית
 לא הישן הסוג מן הישיבות החדש. הזמן לדרישות תשובה מעין בסמינריום היה

 תחת היהדות הובאה שבהן אירופה מערב בארעות האלה הדרישות את עוד מלאו
 אימנעיפאעיה, היתה משמעותה — אירופה מערב הערפתית. המרידה של השפעתה

 באותן ואפילו היהודים. אח לרבות התושבים כל בשביל אזרחי ושויון מדינית חרות
 הרוב ועל מלאה האמנעיפאעיה היתה לא שבהן ואוסטריה, כפרוסיה המדינות,

 חורין בני היו כבר כאילו עעמם את היהודים הרגישו שם גם הניר, על רק נשארה
 בנוגע לפחות דבר בכל המדינה בגי עם ולהשתוות חייהם את ליפות ושאפו גמורים,

 כך כל הורגש לא העאר ממשלח שתחת רו״פ שבקהלות הדבר, מענין 4לחיעוניוו
 — הישן מסוג בישיבות להסתפק הוסיפו שם והיהודים לרבנים בסמינריום העורך

 הרעת גם היהודים אעל נמעא לא מדינית אימנעיפאעיה היתה שלא שבמקום הוא אות
 רק החינוכיים. ובמוסדותיהם חייהם באופן נמרעים שינויים שום להביא והמרץ
 שהביאה החירות תנועת ברוסיה גם כשנתעורר שעברה, המאה של התשעים בשנות

 התחילו המדיני המרד ורוחות השלטון עם חכופיים והתנגשויות חיכוכים לידי
 היהודים שבין המשכילים ההלו אז היהודי, הנוער ואעל היהודים בין גם מנשבות
 הויכוח מאד ומענין לארץ. בחח שגמעאו כאלה לרבנים ספר בתי יסוד על לחשוב
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 וה״וואסחאד", ב״הצפירה" ב״המליץ", שם, היהודית בעתוטת השנים מותן שנתגהל
 רדיפות של השנים באותן אפילו היהודים סן הרבה הרגישו ברוסיה גם ני זה מיוון

 הוא רחוק לא הגסור השויון זמן לדלת, מעבר עומד כבר החופש שמשיח ופונרוסים
 מודרניים רבנים לחנך הוא הנחתים התנאים ואחד כיאות. פניו את לקבל ונחרץ עוד,

 מסיבות יחד. גם וההשכלה התורה ברוח עדותיהם בגי את לנהל ידעו אשר לישראל
 רוסיה ויהודי הפועל. אל הזאת המחשבה התאה לא וכלכליות, מדיניות שונות,

 להוסיף נסיון נעשה אמנם רבנים. חינוך לשם הישנות בישיבות להסתפק המשים
 באודיסוג טשרנוביץ חיים הרב שיסד כזו מודרנית" "ישיבה גם הישנות הישיבות על
 עצמו כפני חשוב פרק זה כי הפעם, אעמוד לא זה ממין הישיבות של אופיו על

 היתה לא אותה רואה שאני כפי «אומר זאת רק בישראל. והתרבות החינוך בתולדות
 שבפרוגרמה יהודיהם ללימודים גבוה עברי ספר בית מעין אלא המודרנית הישיבה

 מדרגת ועד ללכת הרחיקה הישנה הישיבה מן כלליים. מקצעות גם נבללו שלו
לדג כיוונה לא שגם מה — הגיעה לא סמינריום

 באו לא היהודים של המדיני במצב הנעוצים כאלה נימוקים ששום מונן,
 באמריקה קוללידש". יוניון ה״היברו כשנפתח באמריקה 1875 בשנת בחשבון כלל
 עדים שאנו כזו אנסי־שמית תנועה אפילו מדינית. יהודית שאלה שום אז היתה לא
 לא אולי מאד, עד קטנה אז היתה בכלל היהודית האוכלוסיה כאן. חסרה בימינו לה

 נמצא יהודים של בערך, זוג קטן ומספר הברית, ארצות בכל נפש אלף ממאה יותר
 היהודים של גדול הכי הרוב איתן. היה כאזרחים ומקומם לכלכלה בטגע משובח במצב

 באשכנז המרידה כשלון לאחר לאמריקה נמלטו אשר מגרמניה המהגרים מן היה אז
 פילאדלפיה, כניו־יורק, הגדולות בערים התבצרו אלה ויהודים ,1848 בשנת ובאוסטריה
 שיושביה בארץ המדינה אל הסתגלות של שאלה אז להיות יכלה לא ועוד. באלסימור

 חזקה ועדייז התבל ארצות מכל מהגרים של בניהם ובני בניהם או מהגרים אם היו
 הפרוצס באו. שממנה הארץ, של הגזעית או התרבותית האידיאולוגיה אצלם היתה

 פעל לא עריץ כך׳ אחר שנים יובל זאנגוויל ישראל דיבר שעליו "סיר־ההיתוך" של
 יותר הרבה הגרמנית השפה שלטה השנים אותן של היהודים שאצל יודעים אנו אז.
 פשוט באשכנזית, הרבנים הטיפו הכנסיות ובבתי המדינה, שפת שהיא האנגלית סן

כיאות. האנגלית בשפה להשתמש ידעו מרעיתם צאן ולא הם שלא ספני
 תרבותית־רוחנית שאלה כלכלית, או מדינית שאלה כאן היתה לא אם אבל

 הריפורמה בתנועת החיה ורוח הקוללידש של מיסדו ווייז. מאיר יצחק ורבי היתד-
 שנתקיימו המעטות, בקהלות .1846 ■בשנת זו, לארץ באו לאחר מיד בה הכיר מסריקה,

 רעותה, את אשה שצררו כיתות לכיתות נפלגו היהודים גדולה, עזובה שררה אז
 דבריו את בזה להביא כדאי וירוד. פגום היה היהודי החינוך ומצב גדלה עם־האדצות

 היהדות של צורתה את מתאר הוא ששם המענינים זכרוגותיו בספר ווייז של
שנה« מאה לפני לכאן בבאו אותה שמצא כפי מיו־יורקית

 ציבוריים, ספר בתי שני יהודיות, קהלות שבע בניו־יורק נמצאו 1846 ״בשנת
 בני יהודים של האחת צדקה, של חברות ושתי הדדית, תמיכה חברות של סססר
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 זקנה הבי היתד. הפורטוגיזית הקהילה אנגליד- ימאי יהודים של והשניה אשכנז
 אשר פרידמאן שסיסטר מפני פולני. יהודי היה זו בקהלה זקן הכי והחבר בשנים,

 היתה שזאת בבוקר, השבת ביום שטה אתו הלכתי זו בקהילה חבר היה גרתי אבלו
 הסידור מן הישן הנוסח לפי פחות לא היה הפורטוגיזי התפילה סדר אבל נחמו, שבת

 הקהלה ומופתיים. מקושטים יותר מקט היו שם המנהגים כי אף והפולני, האשכנזי
 ברחוב יפה כנסת בית היה לה אשר האנגלית־פולנית היתד. הפורטוגיזית אחר השניה

 שהלכתי יום אותו בלונדון. כנהוג פולין נוסח של זה היה שלה והסידור עלן,
 ספר לי לתת השמש את ובקשתי עברי בספר לעיין מאד נתאוויתי זה תפילה לבית

 מיד הבינותי ואני מפיו, בחוק התפרץ בקשתי את הזה האדון כששמע משניות.
 תפילה בבית מסידור חוץ ללימוד עברי ספר למבא אמרתי אם הייתי "ירוק"- כמה

 גדולה כמה לי, הוברר כך אחר רק באשמתי. לא היתה זו שטעות מובן, באמריקה.
 הלכתי הסולנית• החברה נסבאה השניה, בקומה סנטר, ברחוב שם. הבערות היתה
 ומוצא רש״י בפירוש מתלבט אחד איש ושמעתי למעריב מנחה בין השני בערב לשם

 עוד". מבא שחדלתי עד בולטת כה היתד. שלו ועם־הארבות גדול, בקושי דרכו את
 בישראל ואם עיר אז גם היתה שכבר מיורק, העיר שבכל לספר ווייז מוסיף עוד

 ליליינטהל ד״ר מהרבנים חח נמבאו, לא באמריקה, גדולה הכי היהודית והקהלה
 הבתים בעלי ובין נקודות, בלי עברית לקרא ידע אשר אחד אף מירצבאכער, וד״ר

 איזו ידיעה או היהדות על שהוא כל מושג להם היה אשר מעטים יחידים רק נמצאו
ובספרותו. ישראל בתולדות שהיא

 הראשונים בימיו עוד אבל ,1875ו־ 1846 בין לטובה הרבה נשתנה לא הזה המצב
 בנוגע גם החדשה הארץ של האפשרויות את לראות ודת מאיר יצחק הרחיק באמריקה
 רב בהיותו עוד דתיים בתיקונים שהאמין הוא, הריפורמית. היהדות של לגידולה

 ראה אמריקה, על לנוע מולדתו ארץ את עזב זה משום ואשר באוסטריה אורתודוכסי
 בהתאמה מודרנית ליהדות אומרת זאת לריפורמה, בתולה קרקע הברית בארצות

 ולובשת הישנה צורתה את לאט לאט פושטת היא זה ולשם החדשים החיים תנאי עם
 ליהדות האמצעי אלא העיקר לא בשבילו היתד. שהריפורמה מובן, חדשה. יותר צורה

 נבח גדול שעתיד ווייז והרגיש ידע אמריקה. אדמת על תגדל אשר מודרנית
 לשם לכאן יבואו אשר הגדולים ההמונים אח ראה ובחזונו הזאת, בארץ ליהודים

 ספורים לא מיליונים בעלת יהודית אוכלוסיה על ונבא והאזרחי המדיני החופש
 את ולהכשיר להכין היתד. חייו ועבודת — כולה שנתקימה נבואה — יבאו בימים
 לשם ראויה תהיה אמריקה של החפשית באוירה אלה של שיהדותם כדי הקרקע

לד- שנתן זה
 במשך וממושכות הרבות פעולותיו של הכותרת גולת היה הקוללידש של יסודו

 ההתלהבות בכל לרעיונו כולו התמסר ווייז .1875ל־ שקדמו שנה לשלשים קרוב
 ובמאמרים הבימה מעל בדרשות המרובים. כשרונותיו ובכל לה מוכשר שהיה

 אחת יד יעשו באמריקה היהדות שדברי ולהטיף לדרוש התמיד היהודיים בעתונים
 את וליפות הילדים, בחינוך סדרים להביא הנעזב, היהדות שדה את ולעזק לסקל
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 לתוך באמריקה השונות הקהלדת להתאגדות דרש הוא התפילה בבית המגהנים
 באמריקה הרבנות שאלת את לפתור יגשו גמורה אחדות שפתון■ כדי אחד ממק גוש

 סוגה היתה לא דרכו בדמיונו. לו שנראתה כפי זו, לבעיה מוחלט פתרת ואה שנא
 היתד. התיקונים יראת אשר מספר אין מתנגדים של רוגזם עליו קפץ בשושניה

 דרכו. על מכשולים ושמו ומדריד כמנהיג ובהצלחתו בו קנאו אשר או פניהם על
 או הקהילות את לארגן מליח לימים תעמולתו. את והמשין להם לב שם לא ודייו

 הקוללידש, — היה זה לאחר מעשהו וראשית אחת לאגודה מהן, הגון הלק לפחות
 רבע גדולה כה ובמסירות רבים כה ברחמים בו וטפל טפחהו אשר שעשועיו ילד זדי

.1900 בשנת מותו יום עד שגד- מאה
 דווקא ימצא שלו המדרש שבית לזה ווייז מאיר יצחק התכווין אם יודע איני
 מדבר הוא ששם ימיו של היהודית בעתונות הראשונים במאמריו עירו. בסינסיגנטי

 הראשית הכוונה זה. בענין מדקדק הוא אין לראביים חינוך בית ליסד הנודעות על
 שאין "במקום מן בזה היה אבל שהיא, עיר באיזו יהיה המוסד, של קיומו כמובן היתד!

 ולא שונים מנימוקים ולרעיונו לו המתנגדים מספר היה שרב כיון ונו". אנשים
 את ויסד ווייז ד״ר נזדרז אוזר, במקום לפועל יצא שהדבר סכוי שום היד.

 לא אמרו, סינסיננטי, זה לרגלי קשה ביקורת מתחו ושם פה בעירו. הקוללידש
 אחרות ערים עם בהשוואה גדולה לא העיר שכזה. לענין המתאימה העיר היתה

 הערים אחת היא סינסיננטי טעו. זה בדבר דווקא אבל קטנו- שבה היהודית והקהלה
 רשת בה נמצאה כבר 1875וב־ הברית, ארצות של התיכון במערב ביותר החשובות

 היהודית הקהלת גם בראשם. ואוניברסיטה וגבוהים תיכונים ספר בתי של
 עונג מצאו הקהלה ובנות ובני שבארץ, המשובחות מן אחת היתד. שם

 מציאותו. את לאפשר שביכלתם כל ועשו בתוכם נמצא שהקוללידש בזה מיוחד
 באוירה עצמם את מצאו הארץ כנפות מארבע לסינסינגטי נהרו אשר הבחורים

 ויכלו חברתית, והתקרבות כספית תמיכה השיגו שביניהם העניים אהדה רוויה
 לא בעיר שדווקא יודעים, שהכל כפי היא, האמת דעה והרחבת מנוחה מתון• ללמוד
 בה שהמפדיעים גדולה בעיר מאשר יותר ללימודים להתמכר אפשר ביותר גדולה

 ובשווייץ בצרפת בגרמניה, שקמו מפורסמות הכי האוניברסיטות מן הרבה מרובים.
 המשובחים האולפנא מבתי בכמה גם הדין והוא קטנות, בערים דווקא מסדו

 לו היה אפשר בכלל אם מסופקני קוללידש" יוניון ל״היברו שנוגע במה שבאמריקה
 והשגחתו חסותו תחת נמצא אילולא הראשונות, בשנותיו לפחות קיומו, את להמשיך

 ולתלמידיו לו דאג ותמיד עבודתו כל למרכז הקוללידש את ?עח הוא ווייז. רבי של
 בנין לו היה לא מצער. כמובן, היתה, הקוללידש של ראשיתו כבניה לו היו אשר

 לקול נענו אשר המעטים הראשונים התלמידים מספיק. חבר־מודים לא ואף משלו
 את גמדו מהם ארבעה ורק במספר עשרים רק היו הם — לסינסינסי ובאו הקריאה

 היכל של הספר בית בחדרי למדו — לימוד של שנים שמונה לאחר למודם חוק
 היו הפודים רבה היה ליליעטהל סקס ד״ר אשר ישראל בגי לעדת אשר מפילה
אשד האחד היה האחרון זה אפפיגגר. וסולומון לילייגטהל ד״ר ווייז, ד״ר שלשה»
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 וליליינטהל ודת לשנה. דולר מאות שבע של הפעוט השכר — עבודתו בעד שכר קבל
 הורה אפפינגר ומגומגמת. דלה היא גט היתד. הלימודים פרוגראמת הנם. הורו

 אבות מרקי לימד ווייז מאיר יגהק עבר, שפת ודקדוק בראשית בספר פרקים
 מדרש בית של ההתחלה היתה כזו ישראל. תולדות את הורה ליליעטהל וד״ר

 הקוללידש התחלה. רק היתד. זו אבל באמריקה♦ הראשון הריפורמיים הרבנים
 לבא כשהוסיפו לשנה משנה לימודיו של הפרוגראסה ועל פעולותיו על הוסיף

 אל הקל מן בהדרגה, היתד. ההתפתחות נפתחו. חדשות ומחלקות חדשים תלמידים
 המטרה אל סוף סוף הקוללידש הגיע פעולה של שנים שמונה לאחר הכבד.

 שהזכרתי וכמו באמריקה, היה חינוכם אשר רוחניים מנהיגים להעמיד נוסד, שלשמה
 אהרן, ישראל מהם שלשה ארבעה. רק ,1883 בשנת הראשונים, הגומרים מספר היה

 היה קראוסקופף, יוסף הרביעי, ורק באמריקה, נולדו פיליפסון ודוד ברקוביץ הנרי
 ושתים ששים לפני ההם, המוסמכים שמארבעת כאן להעיר כדאי אירופה. מילידי

 כיום שהוא פיליפסון דוד ד״ר האחד, רק ונשאר לעולמם הלכו כבר שלשה שנה,
העולם. מל ואולי הברית בארגוח הריפורמה רבני זקן

 הפרברים באחר ונהדרים גדולים בנינים בארבעה הקוללידש נמגא כיום
 יד כתבי והרבה ספרים אלפים עשרות של גדולה ספריה לו יש העיר. של יפים הכי

 נקבעו אשר רב היסטורי ערך בני חפצים של גדול מספר המכיל ובית־נכאת יקרים
 אינו היום של בקוללידש התלמידים מספר והמדינות• הארצות בכל יהודים מישובים

שמגי אלה את רק שמקבלים מפני שנה ושלשים עשרים לפני שהיה מזה הרבה גדול
 רחבה היא הפרוגראמה הסורים. חבר מאת שנקבעה כפי הכנה של המידה לאמת עים

 הישראלית, בפילוסופיה ובתלמוד, במקרא השונים במקצעות רבים נושאים וכוללת
 החברתיות בשאלות באדכיולוגיה, ובפילולוגיה, בהיסטוריה היהודית, בתיאולוגיה

 המורים מספר ועוד. ועוד היהודי, בחינוך היהודית במוסיקה ליהודים, הנוגעות
 וכסופרים בהם שהתמחו במקצעות מפורסמים ככלם ורובם כעשרים הוא והמרצים

היהודית. והמחשבה היהודי המדע לרכוש מעט לא העניקו אשר דעות והוגי

 את להדגיש אני רוצה עברי, ירחון בשביל זה מאמר הכותב עברי כסופר
 במוסד מקום להם מצאו כך שלאחר השנים ושל אני זמני של שבקוללידש העובדה

 אלה את רק פה ואזכיר העברים, וחכמינו שבסופרינו המעולים מן מעטים לא זה
 דיזגדרוק. וצבי מאנן יעקב גיימרק, דוד מאלטר, צבי חי» לכל חיים שבקו שכבר

 שנים הרבה ובמשך שם לימודי בזמן להיסטוריה הפרופיסור דייטש, גוטטהארד
 רחנצווייג של ב״העברי" נדפסו ומאמריו עברית כתב הוא גם זה. ולאחרי לפגי

 לא גם אם ולאומי, עברי רוח חדור כולו שהיה ליווייאם, קאספר אחיעבר". וב״לוח
 בלשן בתור הראשונה המדרגה מן עברי חכם כידוע, היה, בעברית לכתוב הרבה

 הרפואיים ובמונחים ארמית לשון בדקדוק ומילוניו ספריו הארמית. ללשון וכמומחה
 בקוללידש לארמית פרופיסור היה ליווייאם בספרותנו. ברזל צאן נכסי הם שבתלמוד

שנים. כמה במשך
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 מזמן הקוללידש על זכרונותי מאמר כשכתבתי שנה, עשרה כשתים לפני
 בבלי הלל של בעריכתו "מסד" במאסף )נדפס שנים וחמש ארבעים לפגי שם לסורי
 מקומו על הערכתי את שם סכמתי ,ראביי"( של מפנקסו "דפים ספרי לתוך ונבנם

 לסיים אומר אני שבהם הבאים בדברים באמריקה ישראל בתולדות הקוללידש של
 נתז הימים, באותם מגרעותיו כל עם "הקוללידש, שם: אמרתי זוג סאסוי את

 לעבור ירד ומורי כמנהיגים לעבודתם ביחס והמועיל הטוב סן הרבה לתניכיו
 והכשיר החדשה בארץ עמנו בעתידות האמונה את בנו נטע הוא באמריקה. היהודי

 גדולה הכי זכותו זו. גדולה בארץ אחינו של החינוכית לעבודה להתמכר לבותינו את
 של זה מעבר לישראל שקמו הגדולים החינין■ למוסדי הראשון היה שהוא התג

 ממורים ישראל אלמן לא שהוא מקום ובכל ועידן זמן שבכל הוכיח, שבזה האוקינום,
 שננעץ הקנה היה זה עליהם. המוטלת הציבורית באחריות הסבירים ומנהיגים

 עובדה שהוא יהדות, של חדש ענף ופרח עץ שממנו הזרה, הארץ של השרמון בתיד
בו. מודים שאין ובין שמודים בין קיימת.

ט
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(.301 )מספ׳ עמנואל :הנעימה נחום, הל. :הסלים לבריגדה״. לכת מ״שיר קטע

 מיומה היהודית הבריגדה תולדות את כאן לתת אנסה לא ואף מתכון יעי
 עד הלאומיים המוסדות שנלחמו והמלחמה אלה תולדות עתה. עד הראשון ■ י־

 ממון לפגיה שהתקיפו העבריות והיחידות הבריגדה מעשי ופרשת הבריגדה התר
 לכך. הראוי ההמטוריון את יסבאו עוד ואל־עלמין, טוברוק בחזית וביחוד אפריקה

 ועתונה. הבריגדה את המפעמת הרוח על לעמוד אשתדל •( שלפני זה חומר סמך על
 לבדיגדה לאומית־חברתית עולם השקפת היש ז העברי החייל של פרעופו מהו

 של בראייתם בדמיה והמתבוססת הגוססת הגולה משתקפת כיעד ולכלי־מבטאהז
 כחייל העברי החייל את המטרידות המיוחדות הבעיות הן מה ז בישראל חיילים

 שאני אפשר ז במערכה העברי החייל עמד וביעד ז בא׳י לעתידו יערוך דמות ומה
שאפשר כמה עד הג״ל השאלות על לענות אתאמץ בכל־אופן זה. בנסיוגי מרובה תופס
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תש״ה. אייר י״ב עד תש״ה שבם 1פכ* ותארינם 343 עד 280 מספרם גליון, 50 לפר •(
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 ראשיים מאמרים חיילים, מדברי ואימהות קטעים :ועזכר התעודות הופר דעי
 יעצור זה ראשוני שחומר מקוה ואני וכר. מכתבים צבאיים, כתבים דברי מתון.

עצמם• הדברים לנשמת וארשת בולמת ופות לתת סו

וא״י "לחייל"

 י א״י. יומי( )עתון יומון שלסניו מיד יתרשם »לחייל" בגליונות הפדפדף
 מעתוגי קצת רק וגדול העמוד טורים ששה בני עמודים, ב׳ רק מכיל •לחייל• גליון

 יפה! לספרות גם מקום המקדיש כפול, גלית יוצא ששי ביום באפריקה• טבלויד
 היום, חדשות את לו הנותן כללי כעתון קוראו את משמש ,לחייל• ורשימות• שירים
 וגדוש מלא הוא השונים העתון תפקידי אף על אך יום. יום המלחמה ומהלך בעולם
 • מכל נודף א׳י רוח ברומא ונדפס יוצא ש״לחייל" ואעפ״י ותוסס. הי די חופר
 מהמדורות מעם ואלה כלו. העתה פני על מרחף דארץ־ישראל ואוירא ׳דבריו

■ בעתון הקבועים

 להם, חברתית שחשיבות יום, יום מקרי יבואו בו — הארץ חן קצרות א.
 החיים את המבליטות שונות וידיעות תערוכות שונים, מוסדות של וכנוסים אספות

»רץ. התברתיים־תרבותיים
 וערבים יהודים יחסי בארץ, הבטחת מצב — הישוב של הבסחון בתחום ב

 באות זה במדור הבטחת. תסבוכת עם בקשר דינים ופסקי השלסונות יחס זה, נשטח
 על יעמד והקורא עצמו העברי הישוב במחנה והפלישות• .החטיפות על ידיעות גם

בישראל. )געסטרים( אלמים הופעת — כואבת חדשה תופעה
 בקשר השכנות ובארצות בארץ הערבי בעולם המתרחש — הערבי בעולם ג.

הזד» בעולם הנעשה על כלליות ידיעות וכמו״כ בארץ הציונית העבודה עם
 הנעשה בכל עמוקה וידיעה רב ענין המגלה מדור — הארצישראלי במשק ד.

ומסחר. חקלאות בתעשיות !הדי נפשק
 בהסתדרות־ והמאורגנת העובדת א״י — היא ב.לחייל״ המכרעת ההשפעה

 שרבים, ספק בלא »דבר". השפעת נכרת העתון של בפרצופו ואף בדי. העובדים
 את והמשיכו לבריגדה כמתנדבים לאיטליה נקלעו וב»דבר" ב״הסתדרות• שעשו

 לעמוד משתדל אני הלילות לגגות הללו הדברים את אומר איעי ב״לחייל". פעולתם
 ,מגיב »לחייל״ הציוני. לפרצופו תרמו תרומה ומה ב-לחייל״ הפועלים הכחות על

 ודו״ח הרצאות מביא העובדים, הסתדרות של ועידה כל על ובפרוסרום בעדנות
 קבולו בית את ומרחיב והארץ ישראל בחיי בוערות שאלות על ענין ופלאים שלמים

 הענינים בציון נסתפק בציונות. המפלגות שאר ע״י הנעשית ציונית פעולה לכל
ץ «»לחייל״ של הציונים עניניו הקף את שיגלו הבאים׳

 העליות בעיות על דובקין א הרצאת מתוך — בגולה גולה נסיר לא
מנלסון. ברל של זכרו סם מתיחדת הששית ההסתדרות ועידת
הנגב. את לומד הנופר
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זה(. ליום הקדש שלם )גלית — תל־זזי. ליום שנים כ״ה
 בן־גוריון. ד. של הנעילה מדברי — והארץ העם לבעית הממשי וזרןן9ה

ואדמתו. עם בתערוכת
בירושלים(. סופרנו )מאת — בא״י 1ווייצמ של בקורו לאחר
 שרתוק ם. דברי — לכיבושה כחנו של מתנדד חידוש י ע־ חרותנו את נשיג

איי״ת. מהנדסים פלוגת של בסדר
איננה. סולד הנרייטה

אלד- בגת הרבה ועוד — הירח עמק של אינדוסמרליזציה
 מדבר ,לחייל' קונסטרוקטיבית. מדינית היא ,החייל" של העיונית תפיסתו

 של יפית• »מה כרכורי מכרכר ואינו בא״י עברית מדינה על ומפורשות גלויות
 מרכםיםטים־לניניסטים־סםלי־ פלפולים של בגל טובע ואינו ו״ברית־שלום" מגבס

 בצעקת־סרק מסתפק ואינו מעיר" »השומר שלכת הדיאלקטית מהסטיכיקה גיסטים
 זה« נושא על עצמו »לחייל" בפי מה נשמע הרביזיוניסטים. של מכסימלית מדינית

 שולחים האחרות וביחידות העבריים בגדודים הזזיי״ל מתנדבי »אגו
 האומה בגורל הכרעה בימי עמידתך הערכת מתוך — השבעים הולדתך ליום לך

 היהודית ההסיבה בהקמת וחלקך היאבקותך עולם. מלחמות בשתי ומולדתה
 הקדומה: העברית הברכה את — לאישיותך עמוקה והוקרה דגלה תחת הלוחמת
ימים. והארכת

 שרויים, העברית והעצמאות מלה מלחמת כחלוצי החי״ל מתנדבי אנו
— על המערכה לגורל עמוקה בחרדה לחזית, צאתנו ערב

לארץ. יהודי כל של עליתו זכות זג
לחי״ל. פליט כל של התנדבותו זכות ב.
 והכרתה דגלה תחת בחטיבה, האמישראליות היחידות ריכוז ב

העברי. העם כרשות עברי כצבא
 גלויות, מחסלת יהודית כמדינה א״י של והגשמתה הכרתה החשת ד.

החפשית". למולדתם הכליה שרידי את ומעלה מצילה
(.309 נמס. היהודית הסוכנות לנשיא ״החייל״ ברכת

 הצבא עתוני כדרך עברים חיילים של עתוז של בתפקיד מסתפק »לחייל" אין
 הגוססת הגלות שרידי את להציל ותעודה לאומי־ציוני יעוד ל״לחייל" האחרים.

והעצ המלה מלחמת »חלוצי הם העברים החיילים כי ההברה, בו נוקבת כן על כי
העברית". מאות

 ושכבות בארץ הישוב ושליחותו. תעודתו יעודו, בהרגשת יחידי »לחייל" ואין
 של שהשתתפותו ומאמינים, אחרונות תקוות בו תולים בגולה ישראל של שלמות

לישראל. ישועה צמיחת וממנה ריקם תשוב לא במערכה העברי החייל
 האלמנט את נזכיר לא אם שלמה תהיה לא »לחייל" של מיונית דמותו

שבעה היושבת תיאורטית־כתתית, אינה "לחייל" של הסוציליות שבו. הסוציליסטי
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 לשמש בעיקרה באה היא זיוניה. פעולה לכל סוציליסטי ויכשר ומבקשת נקיים
 הקואופירציד- — התישבותי־תעשיתי רקע לה ונותנת היסוד שהיא מיתות- אז

 הגבת על במיוחד ועומד בכללו הפועלים בעולם הנעשה כל את ורואה נוסה *•אייל
 אל ונאמן בריא ישר, הוא הסובימית לרוסיה »לחייל" של יחסו לגיון. הזה העולם

 של פה במלמול חדשה גיונית אורינטציה כאחרים רואה ,לוזי״ל" אין המציאוונ
קסן. חסי פקיד נל

העברי החייל של לסרגוסו

 הטיפוסי את המשקפת בכללו, העתון של הגיונית דמותו על מה במדת עמדנו
 במלחמת ראה כי באונם, גויס ולא לגבא התנדב העברי החייל קוראיו. שנפרגוף

 הבחור בחורבנו. ישראל וגאולת בעבדות החופש ברע, הטוב סלזזסת — זו עולם
 השלטון את ידיעתו אף על הבריגדה קיום לפני הבריטי, לגבא אף התנדב העברי

 להשיב נועדת, לארץ גאולה להביא ונקם, שחרור »משמרת להיות רצה כי הזה
 של בנפשו מאד חריפה היא הלאומיים והשליחות היעוד הרגשת .*לגבולם בנים
 נביא ובנפשו. ובדמו ידיו בעצם זו שליחות למלא התנדב כן על כי העברי, החייל

 :בשליחותו החייל הרגשת ואת לחייל הישוב אחם אח שתבלמנה אחדות, פסקאות כאן
 ועל גורלנו על עליון מאבק בפני עומדים ואנו יתומים של עם ,הננו

 והתקוות העינים מופנות ושליחיהם, החיילים אלפי אלינו, בארץ. עצמאותנו
 של וגם כולו העם של ישראל פליטת שארית של תנועתנו, של הישוב, של

 תפקידנו במילוי הציונית, בנאמנותנו חיילים, באחדות החיצוני. העולם
 ניבחן בזאת — העם לשארית וגאולה הצלה וכמביאי בחזית עברים כחיילים
 דברים מתיר — העבריות״ הפלוגות של וסעלן ,דרכן בנקובר )י. כולנו״.
(.301 מספר — חיילים בכינוס

 צבא — ב,החי״ל הוא אף חיילים בכינוס דברים מתוך בן־אשר ווז.
 בהיסטוריה היא חדש גילוי — ,והחטיבה :אומר הישראלי״ והשחרור הגקמה

 הארץ. את לגאול יהודים של משיחיים־צבאיים כיסופים ידענו העברית.
 שהעולם א״י, בעולם, יהודים לגאול הולכת בעולם, לוחמת א״י ידענו סרס
 הגדודים של מגורלם למדנו משהו ישראל, נקמת את לנקום בזכותה הניר

 בתרבות־העולם, אחת טינה מין־האדם במצפון ישנה אחת נקודה העברים!
 אליה ותקלע ברצונה, ומרוכזת אחידה כולה, תיאבק העברית האומה שאם

 האדמה על זכותה את תכבוש וכבוש למשטיניה תובל יכל — כחה במלא
 יאוש, לאחר יאוש, סף על — היהודית ההיאבקות תודת את למדנו הזאת.
 בתואר ובתוכנו. בשבילנו החטיבה של ערכה עיקר אולי כאן ליאוש. מעבר

 אט החטיבה, בהכרזת בנו הכיר העולם אשר בה, במכלה טקמת אומה של זה
 של טעמה עיקר שלט. האדמה על עברית עצמאות של הדיח את מריחים
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 האמונה את האיתנות. את בנו ויוצק החיים דאון את מנער כח בהיותה ההסיבה
הממית". ההכרה ואת העצמי הכבוד את בהיאבקות.

 מד כיסוי הנותן הנ״ל, והשחרור" הנקמה צבא מ״החייל קטע עוד נוסיף
העברי. החייל של לרגשיו והריף

 אתנו, אשר את לומר ולא בלבנו לכלוא רשאים אנו אין לקרב "ובלכתנו
 אנו במה כולו. הלוחם ולעולם ליהודים לעצמנו, — האמת את לומר לא

 הנקמה יצר בציון נסתפק לא — ז רוצים אנו מה ז לקו־החזית הולכים
 גבולות על במשחית לנו מלחמה וכי ונוקם קנא לעם אנו בנים כי היהודית,

 העלית הצו את נקיים לא בלבד דם בנקמת חורבותיה. ועל ארצו בתוך ארצו,
 אין האומה. של והחרות החיים נקמת והאמתית, השלמה ישראל נקמת של

 מאד. פשוט בדבר רוצים אנו ולאחריה הנקמה תוך גואלת" בלבד נקמת-דם
 שיבין, עד אתו שניאבק להבין, חייב להבין, יכול בעולם לוחם אדם שכל
 הקמנה מולדתנו ואחיותינו, אחינו הורינו. נשותינו, שילדינו, רוצים אט

 ישראל מילדי ילד ושלאף בעולם, גלות לשום משועבדים יהיו לא לנו והקוסמת
 רוצים אט הרחוקים. או הקרובים בימים לו, יארב לא וחנק כליה גורל —

 סן ברשות רוצים אט הכליה. ממראות ילדינו ילדי ואת ממנו את להציל
 יהודי. מצבא פחות לא פירושו: הזה הדבר השארית" את להציל העולם

יהודית. ממדינה פחות לא
 היהודית והחטיבה איטליה אדמת על ראשונות שעלו העבריות היחידות

 העברים, החיילים אט אומר: הזה והקול לקולן. מיוחד צליל יש הלוחמת,
 אולם לארצנו: נשוב ארץ־האויב, כיבוש תקופת ולאחר המערכה תום עם

 לאמריקה, — האמריקאי לאנגליה, יחזור שהאנגלי כמו ככה, רוצים אנו לשוב
ועצמאית". חפשית למולדת — לרוסיה, — הרוסי

 היעודים והבלטת גואלת" בלבד נקמת־דם ש״אין זו הדגשה משום ודוקא
 היא שהנקמה הרשם בנו מתגבר הזו מלחמה העברי שלחיל הלאומיים־חברתיים

 בחוריט רוב את הביאה ושבעצם מתמדת לפעולה הנפש כחות את המדרבנת היא
ונקם". שחרור ל״בריגדת להצטרף

 רב לא שלו. היחיד לרשות העברי החייל שבנפש הרבים מרשות ועכשיו
 העברי. החייל של פנימה נפשו לתוך להציץ נוכל שדרכו האנושי־פרטי, החומר הוא

 האינדי־ את טשטשו כאלו והארץ העם להצלת אחרון ויעוד אכזרית גורל הרגשת
 רק האחת. לתעודתו מחה קיימים אינם כאלו הפרטיים וחייו חייל שבכל וידואלי
לרחשה: להאזין וטוב אישית נעימה רועדת מספר וברשימות אחדים חיילים מכתבי

 — פניהם על נסוכה עייפות ההרים, מן לעתים היורדים אנשינו ...״
 ז ראו לא מה 1 הללו העינים אך מתמדת. ודריכות ומתיחות שינה חוסר עקבות

ז ניבטות מה אל
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 בסיפור. ואם העיגים במבט אס שבתבעה׳ החיצונית האדישות מופלאה
 הנס על שנפגע. לעמדה הבר על נס, והוא באויב שהתנגשו משפרות על נפיפוד

 ז החיסון זה מנין באלת. וכיוצא הרוסים בתים על עצמו, המספר ניוול בו
 דברי לא אכן ז המשקל ושווי הפנימי השקם זה הנפשית. ההתגברות זו

 חיים עובדות העתונים. וכתבות גבוהים מפקדים הערכות הם בעלמא מלידה
רגע. רגע שעה שעה - הן

 עשו גדול דבר ז רובינה חנה של הופעתה על אדבר ומה אומר מה
ביקורד- את לנו שגחנה "הבימה". וביחוד בארץ מוסדותינו
 אחות, מאמן. יותר לבטא. אוכל לא מעמד באותו רובינה לנו היתה מה

לרוב. שלום דרישות רשמה בהפרדנו ונעמד" קרובה נפש הברה
 המפקד. ודברי שרתוק דברי תפלה קצר. טכס היה הדגל הנפת לכבוד

 דגלנו קודש. חרדת הונף. והדגל "דום" העמדנו כאשר בגופנו עבר רעד
 שליחותנו. על מעמדנו. על רב, כי סבלנו על לבנו, אל דיבר ברמה המתנוסס

המעמד." של הרושם תחת עודנו
ל. ז.

 לתוך אלינו׳ למשכם הצלחנו לא עדין אנגליה. מיהודי אתנו "מרובים
 מצליחים שאנו כשם רב. ועיבוד סיקול הטעונה סלעים, אדמת זוהי חייגו.
 אנגליה יהודי את לשכנע יש כן אדמה. שהיא צחיחה. אדמה לשכנע באח
יהודים. כל קודם שהם

 הלילה. באסלת השטים כיפת תחת עונג־שבח, מסיבת לנו היתה אמש
 בחזית גורלית שעה ערב של אלא שבת. ערב של לא בהרגשה שרויים היינו

שלנו".
 4 זג

(.334 מסם. קטעים. לקט מהחי״ל. מכתבים )מתוך

 בקשר באה היא לבדה. שלמה צבאית פעולה פועלת אינה היהודית הבריגדה
 האנושיים היחסים מהם באיטליה• השמיני מהצבא אחרים צבא חלקי עם תמיד
 זו פרשה וכר. הניוזלנדי ההודי. הפולני. האמריקאי, והאנגלי, היהודי החיל שבין

 ובולם ניכר חיץ בודאי יש מקרר" זה שאין לי נדמה אך שלפני. בחוסר במעט סתומה
 המטרה. לקראת כקשת דרוכה נפשו המתנדב, העברי הנוצרי. ושכנו העברי החיל בין
 קל הנוצרי עם להתרועע טוב רע ואינו לקיצונוח עד לתפקידו מסור ראש, כבד הוא

המשתובב. הדעת

 אחריות הרגשת ראש, כבד !היהודי שבחיל זה אסיני לקו נוספת הוכחה
 ש״לחייל" העובדה, תשמש ונקם" שחרור "משמרת להיות שלמה התקדשות ושליחות,

 נעדר הספרותי הפיליטון של מקומו אפילו והלצות. שעשועים של מדור לגמרי חסר
פיליטונים. ארבעה רק באו שלפני החומר בכל כפעם.
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והת התידדות היו שלא מוכיח זה מענין נושא על באקראי כאן שהובא המעט
 זה הבדל על שביניהם. העמוק ההבדל ומדגש והנוצרי העברי בין יתדות קרבות

 אל זה יקרבו ולא תופסו הנוצרי גם ובודאי יתרה בהריסות העברי עומד שביניהם
אחת. בחזית חיילים בין כנהוג זה

 זולים, משקאות של ברקם עליהם הבריק רטובים. שלחנות עמת »סביב
 ובקבוקים השולחנות על עלו בקבוקים השחור. השוק במחירי התיקרו אשר
 ושנית אחת והריעו, הריעו אולם־הקנטין פינות מכל ניחרים, גרונות ירדו.

...ואהבה נשים ונשים, אהבה על סתם, תרועות ככה — ושלישית

 היא אף ירוקת־מדים. פינה היא אף זד- אדם־שיכור בים פינה ועוד
חיילים!" רק נכנסים »לקנטין — חיילית

— 1 זה באולם ומשונה שונה שיחה האוזן וקלטה —

 דונמים מיפה האחרונים, הגשמים בגלל גדותיה על עלתה המים תעלת
פלחה. של רבים

ז סח אתה מה אח, —

 ביה״ם. תלמידי ככל למוריו את הפסיק הוא כד. על לי כותב בני כן, —
 בבוץ טובלים השדות, אל יצאו המשק, חברי שאר וכל ובחורתי (15*ה )בן הוא
 להספיק מקוים הקרוב. הודי אל מהשדות נוספות, תעלות חופרים הברכיים, עד

...מדי עמק המים יחדרו בטרם הזרע את ולמיל
 אנשי שקם בעד הפריעו לא המתפוקקים הבירה בקבוקי אף שקט.

------------במרחקים. המשק על טחשבות־דאגה העטופים הפלחה
 מיר וסלק, פרגיות עלו הקנטין שלחן על ועברת השיחה שטפה

 של אחרים שלחנות על מתרוקנים בקבוקים של צלילים צליל ובהמות־עבודת
...אנחנו״ נורמלי בלחי »עם :כלפינו «המדעית״ הנוסחה את העלו הקנטין

 תחי תחי, שפתי« על ברכת־סתר התגנבה הקנטין, ממדרגות ברדתי
!״... הזו נורמליות האי

(301 מספר פורמן. י. ...בלתי־נורמלי )עם

:נושא כאותו גלויות הדן קטע עוד אביא

 תמונות מספר תקועות במקומן התמונות נעלמו גזו »עתה------------
 אלו מצוירות, ובחוברות חיילים בעתוני המופיעות מאלו עירום, נערות של

 לתלשן שיש נערות כלומד כה",*הם »נערות !מוסכם דבר של בחיוך הנקראות
חיילים. בחדרי בסיכות ולקבעו החוברת מן

העירות תמונות אותן והשלישי השני של למטתו ומעל
 היה נוהג אשר את יעשה אם בנפשו חוכך כשהוא מה, בהיסוס-----------

 בעיגים הילדים היו הקיר, על ילדיו תמונות את תולה *בצב הוא מאז לעשות



113 ומתונה היהודית הבריגדה

 תמונות ומשניתלו תוהים. — היה ודומה הזד« לחדר מסתכלים בהירות בהירות
 הקירות. מן העריה תמונות את תולשים רואים, באין הבחורים, היו הילדים

החיילים !קלון מגנזי שעלו תמונות הופיעו ושוב
 במאבק כן, על כי ומחייכות. בהירות עינים הישירו הקיר מעל הילדים

הילד." גדח — הילד של הבהיר מבטו ובין השחיתות תמונות בין
 (343 מם. מוסנזון משה עברי. חייל של מפנקסו ילד״ )״תמונת

 כמעט, נזירית הרגשה מרגשת בעתון שבאו זד« נושא על המועטים מהדברים
 משתה עת הנוצרי כלתברו לעברי זו מלחמה שאין המחשבה מפעפעת כן נסו

חזעשועינג
 נופן או איטליד« של הנוף את לקלט בת־חורין העברי החיל של נפשו אין

 ואין ישראל לארץ בטבורו קשור העברי החיל ופעל. דרך בהן שונות אתות קל
 ותופס הזר בגוף זרות הרגשת מרגיש הוא החדשה. הסביבה לקראת פתוחים חושיו
בלב. השוכן הנוף את המזכיר זה את או הא״י, לנוף הקרוב את רק ממני

!םן1ע על הבאות השורות תעדנה

נופך, ממס גזול ועץ ניר כל "...ופה
 מפרות־חופך יצוק שרסוניס סלע כל

 ...מזור ללא מעל, חונפיס גלות ושמי
והסיום:

" !חזור חזור, :בלאט דובר ורמס־פה
(.301 )מס. כירמן אברהם )סונטה( ״נתוקים״

יבוא( )סוף



סיסמן _יןהב על
פדיסקכ ניסן טאת

"פאת־שדה"( ספרו הופעת לרגל )לקם־הרהוריס

 — בפיכמן והרהרתי השקם׳ הים הוף על בגן־עיר ישבתי שנים כמה פגיל
או(. היה שקט העול□ )אף ...השקם המשורר

 המבקרים על שם בהתלוננו ן הימרת" "הבקרת על מאמרו זכר לבי על עלה
 הוא שבו, החיובי העד מן עין ומעלימים שבאמן השלילי העד את דוקא המבליטים

 על הידועה בבדיחה נזכר אני זה, ממין במבקרים הוגה שאני סעם, »בכל כותב:
 וגמגם« נתבלבל לשמו, השוטר וכששאלו מזויפת, בתעודה שנסע היהודי, אותו
 בודאיות, תמיד להגיד רק יודעים הם גם שאיעי... ודאי זה — פלוני בן פלוני

איעו..." שהאמן מה
 שעה אותה הרהרתי אני אף אבל מחשבותי, "התגלגלו" כיעד זוכר אני אין
 היער« משורר הוא — לבי אל אמרתי — שניאור שגיאור!~ איננו שפיכמן...

 שניאור! העמק. משורר — פיכמן ההרים« משורר שניאור« הגן. משורר — פיכמן
 והסתיו. האביב פיכמן! והחרף« הקיץ משורר שגיאור: הכפר. פיכמן! הכרך« משורר
 האוקינוס« שניאור« לאם. ההולכים השלח טי סיכמן! שירת הסמבטיון« שניאור« שירת

מעברות^. פיכמן« יבנה« גשרים שניאור הנהר. פיכמן«
 ".*וספר »לשון אל בא מ״שבילים" «העברית בספרות הופיע מדרך־השדות

.״ חג בלבבו — בשמים חגה עפרים וכשלהקת -. ישירו עליהם העעים עת שר הוא

 המשורר לבי את שבה — הסתיו״ ״בראשית — הראשונים משיריו באחד עוד
 מעל לעיני כשנגלו הלמודים, ספסל על יושב הייתי, גער ...״שבדי־הרוחות״

 הזקן, ההלד מראה חקוק בזכרוני אותו. המלוח והתמונה השיר הכריסטומטיה דפי
 )ההלך, ...הסתיו בראשית עם־ערב, בשדות, דרכו את העושה וטוב־העינים, העעוב
ולרחבהז( לארכה פיכמן של ארץ־שירתו את עובר הוא האין החלד!

 העוהווג שקם רוי האויר. רך "עוד
 .*התועות הרוחות הגיגה ומלאות

חנינה. ומלאת רות־שקט רכה, שירתו! גם היא וככה
 קסמו. את מועא אתה שם שירתו. סמני חברו־יחד הזה המקדם בשיר כבר כי

 בעיקר, הוא, סיכמן כי וראה )עא הסתיו וגבעות ירק״הגיא והשקט, השמש כאן
 "אלול" סתיו", של "ים "תשרי", בשומרון", "סתיו תשרי", גן "מול «הסתיו משורר
ההלך ההלך. כלם! ועל והתהיד- התעיה והעעב, הערב והשדות, הרוחות ועוד.(,

114



115 1 מ כ י 9 יעקב על

 «נוהה", ככר העין אבל טיל. תועה, ושמותיו! הסתיו"... נ״בחושיוז גולו
קורא... כבר הרב" .המחזק

 קטנה. פסיעה כאן פוסעים הבל שברב :תרגישו אז — סיכמו בכתבי שומטו
המנוחזב מולכת פה השלום, שולט באן גוזזת ואין פרץ אין

 ושבר אסון ובבוא שדות" על »גללים שמש", עם "גבאים תם החיים אך
 חרישית בכיה אם כי מעלה, כלפי דברים הטחת לא אך חדשה. שירה שומעים אנו
 העני" ,הנני בתפלת ונורא!" איום "שדי בשאגת קולו את המרים החזן הגורל. על

 לא־נשמע בבכי פורץ הוא שמיד־לאוזר־כך זה הוא פיכמן פינפן... -איננו
לנפשו.» אם כי לא־לנו ושר־מתסלל

 חטובת האדמה על רגליו בשתי עומד בסרביה של הנאמן בנה פיכמן, כי
 למטה". ומה למעלה "מה שואל הוא אין ן שאול" ו״מאיע שחקים" "מסיק הוא אין
לה. פתרון מבקש ואינו החידה על שר הוא

 דעת בלי זה לעולם א. לא לפתו. לי .לא
העגומים, קסמיו וכוס אל, גחגי

 את להקים הפצע, את לחבש המעות, אח לתקן בפרץ, לעמד קורא הוא אך
 מלהעיר ולהסביר, מלהזכיר ולבהר, מלבאר ייגע ולא ייעף לא הוא הנופלת הסכה

ולמלחמת למאה ולא ולהגנה, להבנה קורא הוא ולהאיר.
 משא־השאון תחת כורע הוא !יד־הנדודים ההלך על תכבד אשר יש אבל

!ישיר אז הבירה״. מ״המון לברח תשאל ונפשו
פנה־כפר, יש יערות־הר, »בין

 לאם, קולחים גחל סי
 והאגוז ילבין, ובית

ים. עליו גופו את
שר, אשר הבית בדמי
רם, באילן בעוף
 פה, אתכם אלך כי ואני
שם. רק ז לבכי

שיג, שיח תמיד אתכם לי
-----------קץ־דמי" בית־א^ ושם

!השדה את יראה ומכל בכל
 מתאפקת כרוח אלה. שדי־מנוחה על היאוק לחן ערוך אין "אכן

 פסיעות פוסעים אנו מאירים משעולים פני על תלמיהם. על חרש מחליקה
גדולים"... סישורי־ארץ אל קלות
 ז. א. ועל שפינוזה על ישיר זו וברוח !...ביאליק ... על פיכסן כותב ככה
 ברגר על לודויפול, אברהם ועל מפו אברהם על וילסון, ועל לנין על ובינוביץ׳

כבקרת לא יאוק. עליהם וחן־השדה באור־הערב מוארים וכלם נריינין- ועל
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 ואהבתו... חסדו מעניק משורר׳ כבקרת אם כי שבטו, תתת אמגים מעביר מבקר,
 שהעם כאלה נם אם כי כאחד־העם, אישים רק לא ברכת־שירתו, הברכה, על יעמדו
 רק ומרחיק השטחי מן אך שוטה משורר־המישור, פיכמן, כי ידעם... לא כמעט

1 הריק את

 זהר־קמה של עולם והפורח, האוהל העולם את מאחרינו אנחנו "עוזבים
 כפי גורדון, ל. י. על מאמרו את הפותחות אלה במלים ושדי־יער"... וירק־אחו

 )אגב« הוא. לעולמו חלון פיכמן לנו פותח ב״מולדת", לראשונה, מורתו שנדפס
 גורדון בשירת כאלה? דחוקים־זה־מזה משוררים שני לך היש !וגורדון פיכמן

 של זו — פיכמן בשירת ואלו בדור״, אקום שנה ״ארבעים של האוירה שוררת
..(.שנה״. ארבעים הארץ ״ותשקוט״
 הוא פיכמן הרי— העברית בשירה "שומר־החומות׳• הוא שניאור אם כי
 טובה חלקה כל על השומר הוא הגנן. גם והוא ההלך הוא שלה. הירק שומר...

בנגיגותיוז(. לגנים ימנה מי )מספר עזובה. גנה כל הפוקד והוא
 אנו אף — !״ ארץ תירק עוד את ״באשר «לאהובה פיכמן קורא אחד במקום

— !השירה תירק עוד — פיכמן באשר «נקרא
 שבאוהיו, גרינביל הקטנה לעיר הגעתי שנים, כמה לפני אחד, יום בערב

 ארבעה או משלשה )אחד יהודי מצאתי לעיני שנגלו הראשונים הבתים אחד ומאחורי
 ולערב ומכר סחר היום כל לד- לא־תאר־ולא־הדר גנה איזה ומשקה עומד שבעירה(

 העין. את שהרהיבו וגגות יותר, הדורים אחרים, בתים נראו מסביב בגגתו. טפל
 הוא אבל גגותיהם. את השקו הם ואף לא־יהודים בעלי־בתים עמדו שעה אותה
 - אדמתו מעל שנתרחק לעם בן של הצמא־לאדמה הרגש כאן .״ אחרת והשקה עמד

 הירק על הסכך, ועל הסכר. על לשיר היטיב כמוהו מי !פיכמן את זכרתי אז
-------------בה! להגאל הראה ועל הארץ על לירק, הערגון ועל

 קינת ישא השירים" "שיר ועל "קהלת" על ששר שהמשורר הגורל אוה אבל
ה״אסיף"« שירי נכתבו בתש״א חדשה. "איכה"

שמחה סדן זמר. ועת כנוס .עת
משתרכת. הרוח רבים ימים

 ובאמסן — תחדל ואל אסף
 .*שיר־הלכת את קולך במלא זמר

"קינה"« נשא ובתש״ב
 שגה עלי קינה .אשא

ארפה אשר תופחה שנת
-----------------------------------ימיה וצל
חדוה. וקול ימית צליל כל
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 ןולם! מחן כי עוד היש
שועד« לבו ■לח ולא

 מחר» הור יושר ואיך
תוהז• ישחר מור ובכל

 ההלך! — ז ושיר ילך הלך עם־ערב, מדרך־השדות בא זה מי שורו!
ההלך!...

מנגינות־ אח החריש רעם־תותתים-------------שמי־העולם התקדרו סתאם אך
---------------ירק־ארץ! נרמס סוסים ובדהרות־דהרות האדמה,

!"נוף־מתאו" את וראה ישוב כי להלך בכה בט

בסרביה! על מקונן פיכמן שרופות־אש... ערי שממה, אתי ראה,
נוהמת, החיה אי פואאי, .נוף

 1 וחמה נונכת אדסת־שדות
 בשמש, עזוב כאחד שם, הריאוס

קמר« מד,ב אלם לאםו סב

 כרגבים, שותקים פשוסים, יהודים שם
 בלהס שולקי־גבינה, דורכי־יינות,

 ובםימ־םחוים. דרכם שדכו קשים
---------------------------------עתה»" אים

 את "לשנא בנו את משביע וירק־אדמה" מאז ל״אור נשבע אשר והמשורר
!ועוד תשלחה״. באשר כפה את ץ1וק------------לשקט לא ולעד החיה

 משתעשע, ניני בדשא שם .ודאה,
 — תבל חרפתך, ידע וסרם
 פורע יו עולם עד הקושתיו ואני

 האפל." מחו את ומרץ לשבור
---------ז״ נעמי ״הזאת !עצמך אח שואל אתה ״רות״ משורר של אלה שורות ולמקרא
 !״.- מעולם אהבתים אני — היפה הארץ ״אכן :ב״ימי־שמש״ שר איך אתם הזמרים
 על לנו צר כל־כך לנו, תר בדם.« מתבוססת אהובתו את מתא האוהב והנה-

 ומסופות־ מגדנוד מרגעה -- אחת רק ״לתשוקה שר! בצעירותו שעוד המשורר
היגעה". נשמתי תכל עוד — החיים

 הרך־ אפשר הוא — בתרע״ג נכתב ״ניסן״, — שבספר ביותר המקדם השיר
!שבו ביותר והענג

 כמוני כלכם אם יודע, .איני
 סוף־גיסן בלילי מתעוררים

 מאשר, כלו כואב חרר. בלב
----------------לחלת מעבר עופות לרנגת
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 קשב בלי — אשפענד. «ך »י
------------לעפעפי שגת עוד אתן ולזו

 אינני למרי, אני: פודה
 אנקור ועויץ בקולות, עוד מבחין
 לוקח, לבי העשנונית כשיר
 כזמר גבתון קול לי ויערב

 אהבד- בו תפעם רק אס חוחית,
 מבחנת הסנוניות זמרת אכן
 ימימה מימים )הן תמיד אוני
 ביתנו(, גג מתחת קנן בנו
 כליון־נפש בר, שמור המם וער

 משמש, מחממה לאדמה
 — מלבנו? לררךהר לסאת־יערים,

 הילד, לב על ידפק אשר לכל
 הבאנה, אשר למורות כרמז
...*עולה יום כל בחיק מסח לגיל

!הזה ובזמן ההם. בימים פיכמן שר כך
 פנינו אה לא־ושח, לנקי, .ואיך
 ז לא־חסא גלסף תינוק איך נאיר,

 ענינו כי בלילות נשבר לא ולב
 ז• בקרונות־השמדה עוללים לנכי

...ז ננחמנו ובמה

 היה ולא ה״אסיף", שירי הראשונה בפעם לידי הגיעו לי *קשים ב״ימים
!אלה דברי־שירתו רק מנחם לי

 רחם ולא היום שחת .אשר
 להרקנב שב הערב באור

.*אהר אשר מתן יין• כפלים
ז והעיקר

 מששער וייף — היום יבא בא כי
עור*. תסול כל

ויתכשר יתקדש ערב "עם
הכסח ליום הלב
— נשב אשר נסח!? אשר יזכור ולא

נמתח עתו בלא אשר
1 לשוא אביו עליו

!השדה את ברן אשר האלהים יברכגו־נא
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(* כהן שלום ד״ר של לספרו
 מידה חרוץ עובד הוא כהו שלום ו׳יר

שהת שנים כסה זה הרפתית• מיוגחטיה
 זו׳ וסבורכה הלואית לעבודה כולו מסר

 ומאסף הולך הוא מופתית נמלים ובשקיות
 שבימינו הרפואה גדולי בחיי מעניין פרם כל

 מזוייה בלתי ובהתמדה הקודמים, ובדורות
 וגוברים הולכים וככה לפרס, פרם גרף הוא
 מרובי־ שלמים ספרים אפן מזמן ידו על

 בער סוניסים להם שימו והאיכות, הכסות
 תואותיו לידיעת שזקוק ומי הרפואי. לס
 ספרי אל יפנה שהוא, חשוב רופא איזה של

 את בהם יסאא רוב פי ועל כהן, הרד
מבוקשו.

 *כסם זה, במקאוע היחידי איננו אמנם הוא
 כמה לנשוא אפשר הגדולות הרפואיות חות
 הביר בנושא הדגים הגונים ספרים וכמה

 ברובם בולם אחד ניכר חסרון אבל גראסיד"
 לאורך, שלא לפרקים יתירה אריכות -

 המדע מגדולי כמה של שמותיהם והשססת
 נעדר זה חסרון שונות. סיבות מפני הרפואי
 יודע המחבר כהן. הד״ר של בספרו לנמר

 את בכוונת משמים והוא הזמזום, סוד את
 בל להם שאין גבוריו, מחיי הפרסים אותם

 פעולתם ותיאור אישיותם להבנת מיוחד ערך
 ומם־ מכלים הוא זה לעומת אבל הסדעית,

 לקבל כר לדעת, באמת שחשוב מה את זים
 והישגיהם עבודתם מאופן ונכון נאמן סושג

 הסר את בורר הוא המיוחדים• בסקזעותיהם
 את תמזיתי באופן ומוסר פסולת, מתוך לת

 הנר הרופאים של ימיהם ודבר קורותיהם
 .מר בחינת לדורות, ברכה שהשאירו הוללים

 משוא כל בלי המרובה", את המחזיק עם
 לבסלר" במלים השתמשות ובלי פגים׳

 היהר לרופאים ממנו נודעת יתירה חיבה
 גם בשעתם שנודעו מהם לאלה וביחוד דיס,

ד״ר עמם. בתרבות ומעורים פעילים מיונים

r־־THE MODERN MEDICAL WORLD ( • 
!0 »Portraiu and biographical »ketch 
0*! T׳diitinguiihed men in medic 

 Solomon R. Kagan, M.D., pw״״
by the Medico-HiMoricai Pre.»

.Mau. MCMXLV

 וכסופר הידועה אודיסה" "ישיבת כחניך כהן
 שהאסיינו גזעו כבני כמובן מתגאה עבר,
 בספרו הם מרובים ולפיכך הרפואה, בשדה

 השר היהודים הרופאים של חייהם תיאור
 ולא הרפואי למדע מחכמתם שהעניקו נים,

אר גורדוי, כמו מחזבתם. לאור התכחשו
 *האס שיק, מגו־לשסם. מרפורק׳ וסרמן, ליך,
ועוד. סשרגיחובסקי קין,

 בהיסח כהן לד״ר לו נזדמנה מאיאה לא
 מן החומר כל את לפניו מאא ולא הדעת

 ומאו־ רבה עבודה להשקיע היה עליו המוכן.
האפ המקורות בכל מייגע בחיפוש מאה,

 ומהם שוגים ועתונים חוברות ספרים, שריים.
 בהם לפרקים מאא וכשלא המאיאות. יקר גם
 עם בכתובים לבוא היה עליו סיפוקו, כר

המ הרופאים עם רבים, ומכללות מוסדות
 עם מותם לאחו או בעאמם, ידיו על תוארים

 חייהם באורח הבקיאים וקרוביהם יורשיהם
 סרך עבודת מפני חת לא הוא הנמסרים. של
 על התגבר סופר, כל של כוחו המחשת זו
 עכשיו ביחור והעיכובים, המכשולים כל

 בני אנשים עם החיבור שתנאי חירום, בשעת
 והואיא ערוך, לאין קשים הם לארץ, חוץ

בתכלית. מתוקן דבר ידו מתחת

 החרש", הרפואי "העולם האחרון בספרו
 המעיין, הקורא ימאא לאור, יזא עכשיו שזה

רופ מאות שלש של התמאיתיוח תולדותיהם
 במקאועו אחד כל לתהילה ידועים לערך, אים

 ותיאור חיין וקורות רופא רופא המיוחד.
הב ותמונתו הרפואי, המדע לטובת מעשיו

 מוריך". את רואות עיניך "והיו בחינת "הירו
 שבספר. התמונות שפע הוא ביחוד מפליא

 בשום עכשיו עד נתפרסמו שלא רבות ומהן
 כשנשים תגדל עוד והשתוממותנו אחר. ספר

 ההו־ ואח בהשגתן, הרב הקושי את לב אל
 תהיינה ואל בהדפסתן. הכרוכה המרובה אאה

 קלות האישים לתיאורי המאורסות התמונות
 הד״ר הערת ידי על מוסעמת חשיבותן בעינינו!

"הש המחבר: בהקדמת המובאה סונגשסיין,
ושכ הרפואי המדע לשיפור הנאאלה איפה
עיונית מהסתכלות בהרבה מושפעה לולו,
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 *וימס האדם המפוארים. החוקרים כתמונות
 במוחו. היסב נחקק וזכרונן בחשק, בהן תכל

 אלין« להידמות גם שישתדל עליו חזקה
הכלל". לטובת מעשיהם את ולחקות

אפ אי כזר« הכמות מרובה ספר בעירת
 מומים מאי־אלה לפרקים להמלס כמובן, שר

 המבקר של להערותיו הגורמים ושגיאות,
 של ביוגראפיות לתוכו שנכנסו יש הקפדן.
 איננה הרפואית שתרומתם ידועים, רופאים
 נשמטו, זה ולעומת הראוייד, במידה חשובה

 שמקום מאלה כמה — יודעים בלא אולי —
 המזרח" ב.כותל משכבר להם גתבבר כבוד

 בעבמו המחבר אבל הרפואי. המדע של
 של אמיתית ובענווה בהקדמתו, זה על עמד
בתכ שלם זה ספרו שאין מודה הוא ת״ח
 לסופרים נם הניח ומקום השלימות, לית

 וישלימו יבואו אדרבה, בו, להתגדר אחרים
עיקר. כל בהם ברה עינו אין החסר, את

 אל השנאה כשארס אלד« הטרופים בימינו
 הטו־ בלבות גם ומפעפע מחלחל ישראל עם

 הנכבד המחבר עשה טוב שבגוי« סים
 הרופאים תיאורי את ספרו לתוך שהכניס
 גם ויכירו ידעו יחד. נם והנערים היהודים

 ישראל", פעל .מה ברית מבני שאינם אותם
 הרפואי במדע ביחוד חלקו הוא הגון ומה

 .תרופה וממביא האדם, של ימיו המאריך
 הבדל בלי הסובלת, האנושות לתחלואי וברי"
התבל. עמי כל בין ופדות

 מן הוא הנייר רב, בהידור נדפס הספר
 העי- ומאירות בהירות והאותיות המובחר,

 והן המאלף תכנו רבד הן הוא ראוי נ«
 מרובה להפבה הלב, את המושך סגנונו מבד
 הרופא רק לא שכן העם, שדרות כל בין

 גם אם כי רב, ענין בו ימבא הסקבועי
 גם נקווה בעונג. בו יקרא הפשוט הקורא
 ורחבה מלאה שניה למהדורה בקרוב שיזכה
 כל הכותרת.של גולת זה ספר והיה יותר,
בזמן. לו הקודמים החשובים המחבר ספרי

ווייס כן־גיון ד״ר

¥
העברית ללשו! מדריך

 עשה מאד עד ומועילה חשובה עבודה
 השמות »לוח ספריו בשני ברקלי שאול ד״ר

זאת <2 השלם״ הפעלים ו.לוח (1 השלם״

)ו ם, ל ט ה השמות זז ו ל (1
וצורו סשקליהם כל על השמות לנמית חוח

 שמות־עצס 12,000 של רשימה בצרוף תיהם
 והוראות אלה ימינו ועד התנ״ך מתקופת

!־"ו בידי ומסודר ערוך )נסיתם. מפורטות
הו מתוקנת. שניה מהדורה ברקלי. שאו)
.1944 ירושלים מס, ראובן צאת

 השלם, הפעלים לוח (2
בני גזרותיהם, כל עם הפעלים לנסית לוחות

 שרשי של מלאת רשימה ,* וצורותיהם ניהם
 ועד התנ״ך מתקופת העברית בלשון הפעלים

 מרוך )נסיתם. מפורטות והוראות אלה ימינו
 מהדורה ברקלי. שאול ך״ר גידי ומסודר

מם, ראובן הוצאת ומשוכללת. מורחבת שניה
תש״ה. ירושלים,

 הרובה העברי שהקורא הראשונה הפעם היא
הס לכל והפעלים השמות נסיות את לדעת

 הלשון חידושי ועד בתנ״ך החל תעפויותיהן
 מובא ימינו של והספרות הדיבור בשפת
 של ומדויקת מפורטת שלמה, רשימה לפניו

ובכ בדיבור שנשתרשו והפעלים השמות כל
המס אלמנטריות רשימות לא לפנינו כאן ת□

 כרגיל יומא דחד רב בי לבר רק פיקות
 מדריך אלא היו□ עד שנתחברו הלוחות ברוב
 העברי והמלומד הסופר את נם המוליך נאמן
 תקופותיה• לכל העבריה הלשון שבילי בכל
 הקשיים כל את מכיר עברי עם תופש כל

 לעתים בהם נתקל שהוא המרובים והמכשולים
שכי ופעלים בשמות מתנגש כשהוא תכופות

 של ברזל באן לנכסי וגעשו ורגילים חים
המקו שכבורתם המתחדשת העבריה השפה
 ומסובכות נפתלות נסיותיהם אולם רי□

 הסופר מוכרח לפעמים דרך. בהן למבוא וקשה
את ההולם ועסיסי יפה כיסוי על לותר
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 מפגי וקלוש חור בכיסוי ולהשתמש העדן
 שם איזה של גסיתו בבירור יודע הוא ששן

 יסודי ספר י« שדם לפגי עוד אסנם ופועל.
 השם• •מסבות הספר הו« הל« זה בפקווע

 ודוד כהן אריה זאב מאת *הפועל ו,םסבוה
 אולם כיום, גם רב שערכו ברגוביץ אליעזר

 לשון בגבולות רק מסמם ההוא הספר
 כמורה לשמש יכול הוא אין וססילא הוע״ו

הת •עם כיום. בגורתה העבוית ללשון ורך
האח בדורות לשונגו של העגומה פתחותה

 אין ופתקים•. קבועים כללים גופי רונים,
 חילו־ הרבה כי העובדה סן סתעלם הסתבר
 לנסי־ בגוגע המלומדים בין שוררים קידעות

 שנתחדשו והפעלים השמות מן נסה של תס
 מו1לע התיר לא לפיכן שונות, בתקופות

 הת־ הוא עגפו. דעת על הלכה פסק לפסוק
 הלשון ועד חברי מומחי« בלשנים עם יעז

הח ממושך ודיון בירור אחרי ורק העברית,
 כיסוד ססופקי« ופעלים לשסות כנוגע ליט

 בלשונו — שמשה *השלם השפות ל״לתז
 המכילה הגדולה •הרשימה — הסחבר של

 הלשון של שמות אלף נחזםסה־ססר לפעלה
 ידי על שנערכה תקופותיה, לכל העברית

 ועאותיהם הוראותיהם מלבד שדם•. בפשך

 השתמש בארץ־ישהאל המדקדקים חשובי של
 וממילא הלשון ועד בכרסיסית גס הממכר

 שתר ומשוכלל מתוקן דבר ידו מתחת תא
ומ מורים לשוננו, חרשי לבל רבה עלתו

השו של הלוחות ומלומדי« סופרים חנכים,
 •לפי שיסתי כאופן מסודרים היסודיים מות

 בתנועת גברת מהן אחת שכל קבתות־שפות,
 האחרונה התנועה לפי כלומר: שלד« הסיום

 הערות באות ועליון בשולי וכר. שבשם•
 כיחוד וניקוד, למשקל בנוגע בדקדוק מאלפות

 מיני כל של דקים הבדלים על מתעכב הוא
 של רשימה באה לבסוף הכלל. מן יוגאים

 הלוח סימון עם עגם שמות אלף עשר שדם
 את לנסות אין הלומד ידע ידם שעל וההערה

 •לוח בספרו גם המחבר אוחז זו בדרך השם.
 יחד מהוים הספרים שד .*השלם הפעלים

 ומוכרח הראוי העברית ללשון דרך פורה
 כל וביד עברי ומחנך מורה כל ביד להנמא

עברי. ועחונאי סופר
 לאור המתישים דברי נאמנים זה במקרה
 בידך יסייעו האלה הספרים •שד באסרם:

בשפתנו•. ומושלמת גמורה שלימה לשלום

כ. י.

£
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הזמנים 1בי

 ישראל קדושי
חריכוז כמחנות

 חדשים מארבעה יותר
 מהיום עברו כבר

הגופני הלחץ בפני היהודים אלף שמאת
 נמצאים הם אבל כביכול, נשתחררו המעונים

 והמזוהמים, החשכים הריכוז במחנות עדיין
 משמר ותחת חוסי־ברזל מאחורי מהם .ורבים
 עם בכתובים לבא רשות להם אין צבאי.

 צרורות מהם לקבל רשאים ואינם .קרוביהם,
 דואג אינו הצלב־האדום ובגדים. אוכל של

 לבא נותנים אין יהודיים לבאי־כח עבורם,
 חיילים או צבאיים רבנים מלבד עמד« במגע

 של ממכתביהם כמקרה. לשם הנקלעים
 מצבם דבר על לנו נודע הללו החיילים

 חיים בין המפרפרים הפליטים של הנורא

 של מכתכו
לאטלי מרומאן

 יהודים שאינם הקודמים האסירים ומות.
 האסירים של רובם אבל לבתיהם, גוסעים

 מחוסרי־אזרחות• הם היהודים מבין הקודמים
 כאכזריות ענו ששם *ר,ארצו צאצאי הם או

 הרוצחים אל לשוב רמים אינם והם תח,
 פרעות שם נעשות כעת שנם .בערי־ד,שחיסר"

 גמאו לסרג ששבו והאומללים ביהודים.
 ובתי־מסחרם מעונותיהם נספו, ■שמשפחותיהם

 יאושם ומחמת היסוד, עד ונחרבו נשללו
לדעת. עצמם את מהם רבים אבדו הנורא

 הריכוז למחנות לבא מרשים אין ליהודים
 הבין־ממלכתי, הועד לפקידי אלא בגרמגיד"

 הרגל, דריסת שם יש וברמיודא עוויאן ליורשי
 ולהכריח ללחוץ אמצעים מיני בכל אוחזים והם
 לבתי• שגהפכו הערים אל לשוב היהודים אח

נכנעו לא כה עד למשפחותיהם. קברות

 תעודות־כניסה דורשים והם היהודים, עדיין
 לעמוד יוכלו מתי עד אולם ישראל, לארץ

ז והרוחני

 שלח סרומאן הנשיא
 למחנות מיוחד שליח

והלה בגרמניה הריכוז
 הצבא כידי הנכבש שבשסח דיךוחשבון, הביא

 וכולם יהודים, אלף כששים נמצאים האמריקאי
 חוץ הנורא ממצבם אחר ממא שום רואים אינם

 נמצאים מחנות־הריכוז של רובם ישראל. מארץ
 ■סאן המפורסם הגנרל יסד שם מקום בבייארן,

 נאצי סגן־מיניססר ומי־שהיה נאצית, ממשלה
 שלטו הנאצים הפקידים משובה. משרה בה תפס
 שנזרק הגנרל של נאומו ורק ירחים, ארבעה שם

 רמה שאינו אמר ושבו אי־זהירות, מתוך מסיו
 לפי הנאצית, והמפלגה הנאציות, בבסול לגמרי
הרפובלי או מהדמוקרטים גרועה אינה דעתו,
 לידי הביא הזד, הנאום רק *האמריקאי קנים

 הוא ביותר טוב לא דלעיל. בממשלה שינוי
מש שם *האנגלי כידי הנכבש בשטח המצב

 והם ואשטזים פולנים רכים כמחנות תלמים
 חמשה כעבור היהודים. את לענות מוסיפים

 מחנות־ריכוז להקים סוף־סוף החלט ירחים
 להושיבם הרעיון אולם ליהודים, מיוחדים
 דכר מאן — בבתי־הנאצים חסשים כאנשים

 עורר הללו היהודים של ועורא מצבם שמיה.
 מכתב לשלוח טרומאן הנשיא את סוף־סוף

האומללים לקדושים לתת לפניו ולהציע לאסלי,
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 יגחגו שלא בכדי ישואל, לארץ רשות־כניסד,
 לערי־השחיסה בזרוע ישולחו •לא או במאסרם
 הממשי מעד ר,וא הזד, ומנתב ווצליון.
 לסיבת האפריקאית וממשלה מנד הואפון

היהודים•

 חפעמח■ תשוכת
חמנתזית

 לפר תשובה בתור
 הנשיא של תבו

 מפשלת הודיעה
 להבא גם ישראל בארץ תשלום rw »גליד«

 פרושה היא הגהה ובתור הלבף, •הספר לוד
 וחמש לאלף ישראל לארץ יכות־הנגיסה לתת

 כפה עד בחדשו. הורש מדי יהודים מות
 להבין אפשר בזו תשובה היא וספתיעה סחרה

 על מבוסס הלבף שה«סםר כשנזכרים רק
 המחלקת לאומית, או נזעית הפליה של העמדה

 ויהודים מושלים לערבים האוחזים כל את
 לארץ־ להכגס אהודים אסור נוזותי־דרגה•

 רשות להם אין הערבים, הסכמת בלי ישראל
 בתים לקנות קרקעות, לחכור או לקנות

 לחרושת או לחנויות למעונות, דירות ולפטר
 מים לקנות הרשות להם אין לזרים׳ ®יח

 לקנות יכולים איש הם להשקאה. או לשתיה
 ובעבר־הירדן העדים, פרי או מים גנים׳
 מה אמן לנטות הרין עס-י יהורי רשאי אינו

 ניורערג חוקי הם אלו נסיעתו. מורך מדד.
 וחבריו אסלי הסודיאליססון רואים שלפיהם
 המסורת לסי בדיוק ישראל, בארץ לשלום

 בעקבותיהם וההולכים ומוסליני, היסלר של
ומקדונלד. סשמברלין -

משנת הראשונה הפעם זוהי ףןכןמןןןן
לאנגליה נתנו שהיהודים 1920 חיץץ^ןץ

 שאינם העור" התשובה את
 הלבף׳ ד«םםר סמן־ על לשקול־ולסרות ונים י

 נולד הדיונים ביו והאי־מוםרי. מי־חיקי
 תחלת יאוש• מתוך הבא האומץ יוסיף0

 שהדיר בשעה בלונדון, בועידה היתה לידתו
 עשרים במזאך שלו שהפוליטיקה י׳יוד« ®ו1”

 פסריסיות על שענתה האחרונות שנה ותפש
 את אחריה וסחבה הרגל את פשטה יי»עד.׳

 לבאח רדה הוא התהום. לתוך הדיונמת
 להשאר הסכים החברים לבקשת אולם בדימוס,
 התכנית על לחתום תבסיח אבל בראש, רשמית

 גורמי ביפי עדה תוקף בכל שנלחם החדשה,
 הועידה של המדינית לההדהרה ורבוסינסקי.

 פן*ב מאשימים שם לגמרי. חדשות פנים 9י
 של בבליונם האנגלית הפוליטיקה את גלוי

 ובמות הבלקנינג ממדינות יהודים אלפי פאות
 ומקדונלד שסשמברלין ישראל, בני של האכזרי

 בחחלח עוד ישראל לארץ להכנם נתגום לא
 וכמו הללו, הנוראות העובדות על המלחמה.

 על יתד. ידי על הפליטים המתח בדבר כן
 ההסתדרות תמיד עברה ארץ־ישראל, חוסי

 לא עכשיו זה על והחרמה כשתיקה, הגיונית
 סגרו ישראל ארץ דוגמת לפי בהרבה. תועיל

 היהודים בפגי שעריהן את התבל ארדווז כל
מיליו ששת ולהרוג להשמיד לרודחים והניחו

 ליהודים נהפך כולו העולם כל יהודים. נים
 שם מקום ורדזק דם מלאת רוסית לזירה
 והקהל השבויים, המתגוששים לסבח הובלו

כף. פותא היה ופדפון לב המשולל

 ענו שנים שלש במשך חתכל אדישןת
 שרפי הרגו, למוח, חיחודים ןף^

 מיליד ששה והרעילו
 הגדולות הממשלות כל שלוים. יהודים נים

 הכנסיות בשתיקה. זה על ועברו זאת ידעו
 זד" בדבר מפורסות ידיעות קבלו הגודריות

 הדבר נודע ליהודים ש לגביזה אותן ודגו
 ומדד רדודים ממש געשו והם זמן, באחור
 ז בתבל הזה כדבר לקרות יכל כידד כאימ

 אף ואין ועטורה לסדום ממש נהפכה האם
 הדדיקה הדי כן אם ז באת דדיק אחד אדם

 יייהסז, בדם כליוגה גזר־דין את עגמה על
 רואודשזזורווד שום יכל לא שגה חמשים לפני
 הואח המעדיבה הירידה את מראש לשא

 עתיד סראש לה חזו אדרבא, אירוסד- של
 בסולם המדע, של התפתחותו מסגי מזהיר,

 של וגידולה הקדומים, הדתיים ד׳משססים של
 האוס־ תדיר היינו היהודים אנו הסודיאליות.

 סבלנו כך ומשום גדולים, הכי סימיססים
בסר כך כל האמנו האחרונה בעת ביותר.
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 חאופפיפיספים
 היהודים

האחרונים

ש הנושנות גולות

 למות כביכל »זכינו" ועכשיו 4ציאליוו
 הפליזז־גזעית חוקי עם סוציאליסטית ממשלה

 נצחיות תפיסות עם הלבן". .הספר של
 של אלפים עשרות ועם מעונים, ליהודים
יאוש. מחמת לדעת איבודים

 הגבירים הם אלו —
 לום־ אינם הם שלנו.

 יפיגו. מדברי כלום דים
 בגד מאמינים עודם הם

 החיקוי, ההתבוללות,
 של המעציב הגורל אפילו והחניפד» העבדות
 המתגרמנים והיהודים בספרד האנוסים
 קחו עליהם. פחד שום המיל לא באשכנז

 בגיו־יורק. האמריקאי היהודי הועד את לפשל
 תיכף שאפשר שלמר" באמונה מאמין הוא
 בכל מלאות אנושיות זכויות לממש ומיד

 הצורן את שוכח הוא ולפיכך כולו, העולם
 החלימה לאסוננו היהודים. זכויות על להגן

 הדיבורים כל אחרי בסן־פרגציסקה, הועידה
 בענינים להתערב שאסור והמתוקים, היפים

 זו והחלטה אחרות, ממלכות של הפנימיים
 תבוסה אולם אמריקה. ידי על דוקא הוצעה

 לידי פרסקויאר האדון את הביאה לא זו
 דבר על קונסרס שוב מוציא הוא אכזבה.

 האמת על לכסות שקשה ומכיוון נצחונותיו,
 ובעצמו, בכבודו אמלי אל בשאלה סונה הוא

 להתערב שאפשר הסכמתו, את נותן רד,לדי
 שוב היהודי הועד כבדות. לעוולות בנוגע
 *ההפליה חוקי עד למחות ברם רצון, שבע

 בכל הוא ישמל בארץ אעליה של זעזעית
*מתיו צאת

 הבלגי הגביר הוא השני האופסימיסמון
 *.האיאם על כעת המשתלס נוטשאלק, 4סרו>

 לקרא ההמצאה על נפל הוא ו״היצעם".
 בין־ באופן להחלים בכדי שגיר" ועידת־עוויאן

באי האומללים ליהודים לעשות מה לאומי
 עוויאן ועידת של המעציבים הנסיונות רופה.

 רשות תת לבלי החלט ששם המשונה,
 ועידת ושל מקום, בשום ליהודים הכניסה

 לשחיסתם ההסכמה נתנה ששם בדמיודא,

 הנסיוגות שני מאחינו, מיליונים של וכליונם
 נוסשאלק. הסרוגה את מפחידים אינם הללו
 שתקמ שעד ועתו, על מעלה אינו נם הוא

 יעברו הממלכות ששים של הגדולה האסיפה
 רוב ימותו ובינתים חדשים, כששה לפחות

 הריכוז, במחנות חוטי־הברזל מאחורי הנצולים
 ישמל. ארץ שערי את לגמרי תסגור ואנגליה

 האופטי־ הגביר כלל דן ואינו מהרהר אינו בזה
 .האיאם". של בכתב־העת במאמרו מיסטון

 הסרום. של הפרטית המצאתו רק זוהי האם
האמרי היהודי הועד של גם או גוסשאלק,

 גדולה סכנה אולם ברור. אינו זה דבר קאי,
 הצעה יגישו הללו ה״עליזים• הגבירים אס היא

 כל נפלה לדאבועו הגבוהים. לחלונות זו
 גוסשאלק אוער, האחים לידי עבודת־ההגירה

 והדימו־ הספורסם המוסד אחרים. וגבירים
 עצמו את ושכנע שעבד .האיאם", קרסי

 להם ונעשה איק״א, לגבירי הטוב ברצונו
 משרי כדת לרציעת־אוזן המוי עבד־כגעני,

 לרחמים זאת בכל הוא שמוי אלא וישמל,
הגדולות. זכויותיו בגלל

 ־!,ד ."קנל ־יד־וף
 היתר הציוני הפועל
הפוליטי עד למחות

 האומללים. לפליסינו בנוגע האנגלית קה
 שהמלחמה בשעה זמן, באחור בא זה כיוון
 חזק נעשה אנגליה של ומצבה עברה" כבר

 היחה שאנגליה בשעה ,1943־42 מבשנות יותר
 של דעתה עם הרבה להתחשב מוכרחת
 ומדינאים שמיניסטרים ובשעה אמריקה,

 מהעם אהדה וחפשו כאן התאכסנו אעלים
 היטלר עד רק חמם צעקנו אז האמריקאי.
 מלה אף הוצאנו לא אבל הגרמנים, והרוצחים

 למושבות בפיניסטריום לרצח עוזריהם עד
 כעת מאיים ריבנטרום המיניסטר באנגליה.

 האנגלים. מבין עוזריו שמות את לפרסם
 ימנו אבל היטב, אותם יודעים היהודים אנו

 פסקה כעת הנכונה• כעת האמת את להגיד
 אבא הד״ר ושל תייצמאן הד״ר של שתיקתו

ומשמי גדולות אסיפות עורכים סילבר. הלל
נס שישתמשו לקרדת יש עזים. נאומים עים
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היהודים תורנן

 תמונות־ 4רךת כגון סודרדיס! יותר מסגדם
 היהודים ועוד. תהלוכות 4הפמוו מ,

 כעד מלחמה לערוך יכולים היו מסחקאים
 זכויותינו ובעד בתפוצות, יפוצל מרית
 מוחותיהם נסמממו אלמלא יעראל, סרן

 הרגל את כבר שפשפו מנהיגים של כעסים
 מתים בינתים אולם פחדנים גביחם ושל

 .המשוחר־ מהיהודים הרשים אלפים יוזדיום
 והועד »אוגרא• מנהיגי נמוונות־ההסגר. וים•

 אמתלה כבר סבאו הנין־מסלכתי העחיאני
 ליהודים וסעד עזר עוד לחח שלא חדשו.

 מסבירים הם ומחוכרי־גג. והערומים היענים
 ולסיכך ליהודים, בנוגע להפלות יכולים שאינם

 לנאצים כמו הסיוע אותו ליהודים נותנים הס
 -אי־ הסלובקים. הרואהים או הגופנים

היהו את לבלות חדש אמצעי זהו — הפליה־
 שבמחנות־הריבוז והערומים הרעבים דים

 סהרה למדבר לנסוע להכריחם או הפזוהפים
 האמת והונגריה. בפולניה לבוזי־הקברוח או

 כן נם עריכה הזאת האחרונה הסעאינה
 אסיםות־המחאה כשעת ולהתפרסם להגלות
 הגלויים היסלר של עוזריו נגד הבאות

והנסתרים•
 עברה ימינו בדברי נוראה היותר התקופה

 ענו שהגרמנים בשעה ,1943«־ נשנות עלינו
 מישראל, נפשות מיליונים וזסשה לפות

 היהודים. הפליסים אח בים הפביעו והאנגלים
 שארית ראשי על חדשה סרגדיה מתחוללת נעת

 באדי■ האמריקאים היהודים הישארו ישואל.
 כבר העיונים ז כמקודם ובאי־פעילותם שותם

 מבין המנהיגים עושים מה אבל ויתעוררו,
 משו־ כגראה הם ז והסועיאליססים הנניחם

 בכלל הגויים שמבין לפריעים עדייו עניים
בשתיקה עדיין עוברים הם נפרם. והפולנים

 פחטת־כון
 רן ככייא חדשים

היהודים מעב אשכנז.

 הנשיא דרישת
 מנשיא־ טרוטן

 אטלי המפטרים
חשוו צעד עוד לעשות

 ככר חדשים חמשה
 שהעמים מהיום עברו

 את כבשו המאוחדים
פי על שנעלו המעונים

ומתם מחזיקים מאד. במעס לעת־עחה ייקל “

 מזוהמות. בתמיסות חוסי־ברזל, מאחורי שוב
 לכל שמותר מה אפילו ויחפים. ערומים רעבים,
 ולקבל קרוביו עם בכתובים לבא היינו פושע,

 ביחוד עליהם. נאסר זה גם — ומתנות מבקרים
 מקום בבייארן, נורא הללו היהודים מעב היה
 מיניסמרים עם ממשלה פטן הגנרל יסד שם

 המצב על ידיעות נתקבלו סוף סוף נאעיים.
והחיי רבגי־הצבא של מכתביהם ידי על הנורא

 שליח אז שלח מרומן הנשיא היהודיים. לים
 שהגיש הדין־וחשבון העגין. את לחקור מיוחד

 מחריד. היה לאויגוסם וחמשה בעשרים הריסון
 היהודים אלף ששים שעם מסקנה לידי בא הוא

 כבימי עכשיו נם מתנהגים בייארן שבמחנות
 מכים שאין בזה רק הוא וההבדל היסלר,

 גירוש גס לפועל הוציא הגנרל אותם. והורגים
 תותחים וחלילים, בעזרת לפולין יהודים

 של האדמיגיסמרמיבית ההנהלה יריה. ומכונות
 שהמפלגה גלוי־דעתו, עם לקעה באה מסן הגנרל

 *הדסו של מהמפלגות גרועה אינה הנעים של
 עם ביחד באמריקה. והריפובליקנים קרסים
 ממשלת גם במלה הגנרל של הנהלתו בסול

 זירא דרלן, דוגמת לפי שנועדה במינכן, הנאעים
 עו נתן מרומן הנשיא מסאקנמג או בודוליא
 כעם אנושי וברגש באהדה היהודים עם להתנהג

 וסבלו הרבה כך כל שעונו המשים אנשים
 לנוע להם לתת שלא המעיק, מחמת במיוחד

 כרחם בעל שוב לגרשם ושלא ובקור, ברעב
 המקומות ומואר הונגריה סלובקיה, לפולניה,
פרעות. של לפורעניות המוכנים

 על הטעציבות הידיעות
 הריכוז מחנות דבר

 את עוררו בב״״רן
 ארעות־הברית נשיא

 שנים זה חכמו שאליו
רבות.

 הוכיח הריסון של שהדין־וחשבון היות
 ליהודי או המחוסרי־אזרחות, שליהודים בעליל

 אפשרות כל אין אירופה, ומזרח גרמניה
 הנשוא שלח בעולם, מקלס מקום שום למעא
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 כדבר ההבטחות אח לקיים לאנגליה דרישה
 קרב־ של האלף לפאות ®קריה את ולפתוח *אי
 בזד. בטתטת־ההסגר. המעונים היהודים נות

 על במתיקה ההעברה של הפוליטיקה פסקה
 ההתעקשות ושל ביהודים שגעשו השחיטות

שהי היהודים, בפני שעדי־ההעלה כל את לסגור
 האפריקאים היהודיים נם סלילי. ועון חטא תר.

 העתיד הגורל כעד באומץ לוחפים והם עוז הגרו
 האנטישמיים גם אמנם הסלימה- שארית של

היהוד המוסרים מבין ועוזריהם "גיוס" מהעתון
 ®ותקים. אינם ודנוותם, רוזנוולד כלאזארון, יים
 ושינוי לםשבר להכות אפשר כן פי על אף

 פזז־ אי־אנושית■ רשעות של המחריד בענין
נוראה. ואדישות פגונה דנות

★
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השכנים( עם המסחריים היחסים ותגבורת הקרוב במזרח כלכלית )הרמה

 ושינויים רבה תנועה הניאה המלחמה
 המזרח ארגות של הכלכלי נשטח גדולים
 ודופק־ בשסרנותן ועומדות הקפואות הקרוג,

 כפה נובעים ומכאן שלום. ביפי האיטי חייהן
 הלאופי הבית שבץ ההדדיים ביחסים שינויים

 אליו, הקרובות האמות וסביבתו. שלנו
 גברו ומדיני, לאופי בפובן אותו העוינות

 מבחינה המלחמה שנות בשש אפנס ועשמו
 הכלכלית התנועה ם1ע אן• ופשקית! הפרית

 שעת־ בעקב שנתהווה הפוליטית, נם ובמקשת
 והפסיבות היפים במשך אולי תשפיע החירום,

 ופעולה חיים שיש כפקום פסעלנו. לטובת
 והמעשי הבריא ההגיון של סופו ערכין וריבוי

קולו. אח להשפיע
 והיה הפלחסה בשנות נהסן■ הקרוב הפזדח
 לכאן הוכנסו השלום בימי למשפיע. פמושפע

 וגידולי■ החפרים נגד ומזונות סחורות סיני כל
 והקאפיטאלים המועטים, הפקוסיים הקרקע

 ואילו 1 החושה והלכו ניגרו ד,מגומגמים
 האימפורט שערי נסגרו המלחמה בתקופת

 של שוסף זדם נא ובפקופה הפרבולות של
 קידמת של העניות המדינות את והגיף כספים
 הורחבו תוגרתן. בעד כסה פי בשלפו אסיה,

 הבהמי« וגידול היבול האפשרית במידה
 תפוקת האדמה. לשפן נפתחו חדשים ומקורות

 המזרח באושות 1944 בשנת ועלתה נדלה הנסס
 באהדין, עיראק, סרס, והתיכח, הקרוב

 סכל אחוזים 6.3 כדי עד ומשרים, סעודיה
 על חלונות אמנם נשמעו העולמית• התפוקה

 הפגיע הרוזח של הקטן החלק ועל .הנישול•

 סעסים לא *אן 4עגםנ לפקופות־השסע מפנה
 לחון■ זה מעסק שנפלו הלירות מיליוני הם

 נתעשרד מזה פחות לא הארגון אותן קופות
 מהן שנקט התבואות, פן העניות המדינות
 השנא הספקת לשרכי מאוד גבוהים במחירים

 את להביא אניות די מאין במזרח, החונה
 עיראק ואוססראליה. מאמריקה לחמו כל

 מאדמתה שליש שרק מאדם. והריקה הגדולה
 נסחיר א׳י לממשלת דגנים מנרה מעובד,

 1 האוכלוסין לפרנסת ממש כסול־שפוגה
 מת־ ,כידוע תמיד, ברובה נחונה ארגנו ני

 הגסיינה שלה שהחיטה בעוד בואות־חוץ,
 במיטב שלפנו כן נסו לפאקארונים. כיסה

 אוח, נשר, בעד הסמוכות לארגות כספנו
 גבוה שער לסי ועוד סוכר יבשים. ירקות
 מחיריהם את החזיקה הממשלה מ אם למדי.
 מונופולין בעזרת קבוע גובה על בארץ

 הללר הכספיות התסיבוח ו.םונםידיות•.
 נמה שעוררו ביותר, נחושים לסיגרנים

 למיליונים עלו אנשי־הנלכלד" נין ויכוחים
 שבתחילת בעוד הממשלה. קופת את והריקו

 מיליון ששה של עודף לה היה הפלחפה
 שנת נגמרה קטנות, במדינות יקר חזון לזרי,
 עומדת והיא *לא׳ 919,000 של בגדעון 1944
 זה בגדעון חדשים. מסים הטלת לפני נעת

 מנופים וקשת קטנות הלוואות גם אמנם נכללו
 התמיכות לולא כי הדבר ברור אן מפוקפקים,

 היתה התושבים להזנת והקבועות הגדולות
 ועוד־ הושאותיה כל את בנקל מכסה הממשלה

ההכנסה לשנה. משנה והולכים גדולים היו פיה
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 עליז־« במגב תמיד נסגאת הארץ של וגלליזז
 השנה וגם המלחמה! בשנות ביהוד עגולה

 הגבאיות ההזמנות בה שנתמעטו החול«
נתרב הקרוב הנמרה סן ההזיה החזקת הו
 לא׳י■ 1.18x742 בסן זו הטסה ועלתה תה

 סן רהבים הסוגים בהו הסלחסה בתקופת
 אמידו« לידי והערבים היהודים החקלאים

 הגבירה המפגרת הערבית התעשיה וגס
 ליגירה הכבירה ההתאמות נימי פעולתה
 המקומיים. וערכים המיקה לשם הרשתית

 תפוקת תגיעה המלחמה, לפגי ,1939 בעגת
 י2וח לי״ז הערבית התעשיה של התרתו.

 התעשיה בשל הכללית התפוקה סן אזדז
 אל ההעפלה עם ,1942 ובשנת האתית!

 מפעלים כשמחזור מאמץ־הסלחמר« של השיא
 תעשיה התאווה לזרי, למיליוני עלה בודדים

 הסע־ אחרי לרדוף ברובד« הפדימיסיבית זו,
 לפי ועמוד« והממשלתיים היהודים פילים

 מתסוקת אהוד וחגי י״ג על הרשמי, המיפקו
 1358*ב אד העמיקה היא הגדולה. הממסה
 תוגות שהוגיאו עובדים, 8.804 קמים מפעלים

לזרי. מיליון «4 בסך
 התבואות ביבול מגטייגת שאינה אתנו,
 רק המלחמתי ההסגר כשנות התוגה והודאה

 נתעשרד. ואבטיחיז« מתפריזיה קסן חלק
 ארגוח משאו מתות לא המלחמה גמקופת

 המתפתחת תעשייתי. בזכות הקרוב הסזחו
 לגמרי המודירנית חקלאותה, ופרי והולכת

 הסקומי. השוק את שפירנסה היהודי, נסיקטור
 חוג אח הרחיבו הקיימים מפעליזזתעשייזז

 היו שלא תוגרת סוגי כסה ונוגח פעולת«
 י הממשלתי, המיפקד לפי מקודם. לנו ידועים

 המלחמה פרוץ עם הארגית התעשייה העסיקה
 אלף ארבעים 1942 ובשנת עובדי« אלף »•י

 חברות בשלש העסוקים עם יתד עובדם
 בכמה מספרם עוד גדל ומאז !המונופול

 החדש הענף הוגד! המלחמה בתקופת '«0*
 מלאבד« וגרבי לעדיים יהלומים לסישת של

 הוא לעיבוד. חמרי־גלם לו ממגיאה והממשלה
 בבקשה באו והערבים הגונה, הכנסה פנטיח

 למקגוע אותם גם לגרף היהודים המומחים יל
בשנות נתפתחה כן כמו זה. רב־עתידות

 והרפואות, רחבו־« פרמגבסית תעשייה החירום
 נתקבלו שלנו תרופות־הפסנסים עם הנסיובים

 הורמון תכשירי הסמוכות. כארגות רב ברגון
 בחוץ־ מיוחד לשבח נתפרסמו מירושלים

 ים־המלח של והחיפיקאלי׳ים האשלג לארץ.
 להביא העשוייה חימיח" לתעשייה יסוד הגיחו
 הסובל הטקסטיל, ענף נתפתח מרובה. ברכה

 אחרים! וחסרים חוסים מחוסר לעתים עוד
 נודעה הגלם בהשגת הקשיים כל עם אולם

 הסעודנה והתלבושת האופנה כמרכז תל־אביב
 הארגות מן ואימפורסרים הקרוב, למזרח

 בשקידה תערוכותיה את מבקרים הקרובות
 באדמות כשנמגאו והזמנות. בקניות ומרבים

 וקרמיקד« מלם לזכוכית, חמרי־גלם הסמוכות
 תעשיית לעיבוד« חדשה חרושת בארץ נפתחה

 משהוקסנה ומתפתחת הולכת הדר פרי סיגי
 המלוזמד« מסבות והלימונים התפו״זים דיוגאת

 בשיטות תנקוט אם להבא הגלוזה לה ומנבאים
 אימפורם ומחוסר המשוכללות. האמריקאיות

 החלו מקגועות לכמה מכוגוח־עבודה של
 נעשתה כבר גופה. בארץ אותו גם ליגור

 ומכינים אמגעי־יגור, מיני לכמה התחלה
 לאריגד« נולים יהלומי« לליסוש מכונות

ועוד. מנועים טראנספורמטורי«
 היא אף ורחבה גדלה שלנו החקלאות

 גדולים בממדים לא כי אם המלחמה, בשנות
 התפו״זי« ענף מלבד והחרושת. כהתעשייה
 להוגאת אניות־הובלה מחוסר שגגממגם

 רק האחרונה בשנה עלה ופדיונו סיריתיו
 החקלאית התוגרת שיגשגה — לא״י למיליון

 וריבוי החוץ מן התחרות מחוסר המקומית
 המלחמה לפני והגבאיים. האזרחים הגרכנים

 ויותר, אחד לידי מיליון על הכנסתה עמדה
 מיליון לשמונה הגיעה 1943־4 בשנת ואילו
 הקודם הכספי הערך לפי היינו, לא״י, וחגי

 המחירים עליית מלבד אחוזים. בס״ח עלייה
 ויותר, אחוז 250 עד והולך גובר אינדקס שלפי
 נתרחב שוגים. בסוגים הכמות כמה פי רבתה
 גדלה ואדמת־השלחין והזריעה, העיבוד שטח

 החלב גידול דונם. אלף לג-ה אלף ממ״ב
 אחוז, בע-ה הבשר אחוז, בשמונים עלה

אחוז. בתשעים הפירות אחוז, בארבעים החיסה
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 מסחסורם סבל שהישוב תסוחי־האדם« יבול
 הראוי הטיפול אחרי עלה מרובד« זמן במשך

 הקו־ האגודה סדן. אלף לכ״ג אלפים משלשת
 משקי־עובדים כסה של .תגובה' אוסרסיבית

 וירקות, ביבים הלב, לתוגרת בארץ מסתרים
 מיליון ארמה של לפריון תש״ד בשנת המעה
 אלף ליזירת תכנית מכינה היא ומת לזרי.

 מפני למדי גבוה שמחירו לשגר. דבש טון
בסוכר. השימוש הגבלת

 התזרוכת את שהגדילה הכלכלית, מעליה
 מגד והסחורות, ההון ומחזור התושבים של

 הגדול העולם סן הקרוב המזרח וניתוק אחד,
 יחסי של חדשה להתפתחות גרסו — שני סגד

 הקרובות והמדינות הארץ בין ההדדי המסחר
 כי אם תנועת־החליפין, ביניהן גתגברה לה.
 גינורות דרך עוד עוברים המסחר ענייני כל

 מיוחדים רשיונות סי על ונחתכים הממשלה
 שלנו, סחר־החוץ מאזן וייבוא. ייגוא של

 הנבנית עזובה ארץ כדרך שלילי תמיד שהוא
 לא החוץ, מן ערכיה חב את ומכניסה מחדש

 המלחמה, בשנות נם בהרבה פיכו נשתנה
 הארזות אל זו בתקופה זרמו שעודפיו אלא

הסבי עם חדש כלכלי הידוק ומכאן השכנות,
 של סחר־החוץ הניע החולפת בשנה בה.
 מזה לא׳י, מיליון חסשים של לסכום א״י
 האימפורם לחלק מיליונים ל״ו בקירוב עלו

 אחוז שמונים האכססורם. לחלק מיליונים וי״ד
 ריקדו« המזרח מן שנה כאותה בא הייבוא מן

 רק סחורות שם קנינו 1939 שבשנת בעוד
 האינד מן אחוז ס״ו היינו מיליון, 2.2 בסך

 עיראק לגבי גרעוגנו גדול ביחוד הכללי. פורם
מסמרנו שמאזן כעוד דנני« לנו המספיקה

 פרי להוגיא שהמעיסה מרי« עם חיובי הוא
 מתוך אזלנו וקנתה המלחמה בתקופת אדמתה

 בשנסתיימח תעשייתי« ותוגרת תסו״זים הכרח
 שלנו קשדי־המסחר ונעורים חוזרים המלחמה

 שעת־החיתם סייגי כי אם הגדול, העולם עם
 דק מקום שעה לסי מניחים עוד הקיימים

 קנינו החולפת בשנה קלושות. להתחלות
 אולם לא״י, מיליון 3.1 בסך מאמריקה סחורות

 ממחסניה מרכולת מקגת רק הגיעה כה עד
 ערך, לסי הקחבה באריסריה אמריקה של

 מהקניות חלק כניסת על ידיעות ונתקבלו
 החדשות ההזמנות ואלכסנדריה. ביירוט לנמלי

 ארזנו לחופי ולהגיע לבוא יכולות מאמריקה
 רשיונות־ מחוסר חדשי« כסה כעבור רק

 עמוסות הספינות כי ואניות־הובל« ייבוא
המשוח לארגות במסעני-הספקה ביותר עוד

 ב.עולס בעיקר הוזמנו והסורעבו« ררות
 לתעשייה ומכונות זינוחת־השקאה החדש"

 כי החדשי« לבניינים סלדה מלבד וחקלאות,
 ברזל של בגרוטאות משתמשים שעה לסי
 יהיה לא הקניות שווי לכיסוי בדולרים ישן.

 ההכנסות כספי נועדו זו למטרה כי מחסור,
 באמדיק« השמורים הלאומיות קרגותיגו של

 סחורות לשנה. דולר מיליון עשרה על העולים
 מאגגלי« גם לבוא עתידות אלה מסוגים

 עם להשתפר עומד אתה המסחרי שמאזנגו
 תסו״וי« של הגדולים המישלוחים חידוש

 החדשות מכונות־הייזור קבלת כי ומקווי«
 מוגברת תנועה תעורר החסרים הבניין וחמרי

 אינדקס את משאתו ותוריד ותירה בנייה של
 והפעולה. החסה את הכובל יוקר־החיים

»י• »ליל• גי״ ירושלים׳

¥
שבע באר ועד מד!

)סקירה(

 אינו המתונות מבול זה דקייסא בשלהי
 על המחון אחדי :עלינו לרדת פוסק

 מדודי־דורות נדול־העמלקים הגרמני, האשמדאי
 אנשי של והמפתיע המזהיר ממונם ,באביב

 ואחרון■ הגדול« בבריטניה מפלגת־העבודה

 פזזת־ עקב והסופי, המהיר המתון — אחרון
 והפושע« המרשעת יפן על השני« האטום

 חזסולה גרוריז וכל האסיאסי הפשיזם על
 אנו אין ואם הזהובה«.. .הסכנה של הממלט

אסופי בארץ, כאן הגנו, ואם שכורי-מחון,
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 כאבלים ססידה טפיה וססתזפפים הנון «גד.
 העכאיים שהנגחונות ספני הוא העסוזיס, בק

 ®שלי• ויותר ופינה של □אקינוסים גסבעו
 ונחנק נערף נורד" 4גרדונ על הועלה עפנו

 ובכבשונים ההרעלה בקרונות נהאיזעדם«
 סשכיה, שכפולניה" פזוטת־הרכוו »ל השוגים
 בית" מרענו כפעם לן מק ונו׳" נרסגיה
 מבני־ד״משפחי•« אתרים על מתאבל שאינו
 •נעלו והאוויר שמית« נאנודיות שנספו

 ועל ולסדנזיפקסי־עליה" לעזרה זועקים בנם"
 מיוזור־זפן שנענים או נענים אינם רוב שי

 ד״גווליס" הנעחונזת אף על כי ז רב ובקושי
 להתענות אנו מוסיפים עוד והמדיניים" מבאים

הלבן-- «קספר שלמון המת
 לארעות המנעחים גדודי של חדירתם עם
 כידוע. נתגלה שלה לארזנות־הכבוש או האויב

 הנאעייס׳ קרבגזת שרידי כולו העולם לפגי
 בלהות־המות בתוך והסדיזם" שפוז־המח

 עס־אנוש תארה לא שעוד זדעות־ד״ניד״נוס"
 ילאה ביותר והחולני הפראי הדמיון ושאשילו
 נאחתנו. שעליה היהודיה הבריגדה להשיגו.

 שכרע לפגי האויב, עם קשה ושד״תאנקה
 עתרי עברה כאינזלית" הקדמית בחזית ונפל"
 הקפנה. בבלגיה ושוכנת גרמניה אוססדיה" ודן
 הבריגדה חילי רואים וו בשעה תפקידם את

 ®כבשוני המועלים לאודים לעזור שלנו
 :יוכלו אשר בכל להם ולסייע סחטח־הרכח

 וגתפה. ערוד ובדברי בספרים בסזון, בבגדים,
 המסכנים, כל כשביל נהפכה שלנו הבויגוה

 שני®. על ההולכים ד״סורפים טעמתי שמלו
 פלוגות לחיל־ישועה. והאחרים, הגופנים
 הבריגדה ששסע יהודים" שלימים של ומהנות

 הארעות בכל נפועה והשמועה — עדיהם הגיע
 עדר הגרבונים כשיד אפילו החזיתות, ובבל
 ולכל לאיסליה נוהרים — העליונה על היתר׳

 החיילים עם להפגש הם מקוים שבז שקום"
 והעבעים דוד- ה״סנן עם המדים עוד, היהודים

 ה® עוברים ספש בסכגת־מות לבךדחול,
 סלעים, הריס, נקיקי ידך ומתעבים עולות
 געי־ בפני לחזות כדי עבותים" ויערות »הרוח

 :והעיקר אדע^שדאל, יהודי של הגבורים זיהם
 ונקוה מתוך ים־התיכון, לחופי להתקרב נדי

אחת על לעלות בידם יעלה שאולי ססיוד""

 ארעז הן לאו־ץ־תקותע החותרות האניות
 ולמה כנס, תלויים חייהם וכל נסים" כבנה להם

ע הזה הנס לריס יארע לא
 הנזלינזים של ונדודיהם לבוסיהם פרשת את

 בבגום ®ספר ימים לפגי גלל האלה המעפילים
 אזכרה כעין )שנערך הארעישראליים הסופרים
 בקבוץ וו במלחמת־עולם קרבנותינו למיליוני

 סמוך יהווה, הרי במרומי »ספלח־חחנזשה-,
 איש־כגרת, ישראל בן־עיון החיל לירושלם(

העמי *כשעת להתגייס הראשונים אחד שהיה
 אלפים ואולי ®אות בשרתו ושהלהיב דה

 הלאומית. חובת® את הם גם שימלאו בעירי®"
 בדוחו מספר. ימים לפגי שוחרר ישראלי מר

 של לוחמי־הוזזית שורות בין חי עודנו הוא
 וכאב, דמע רזדיזת פשוסות" ובמלים החיל,

 פגישותיו את תאר שומעיו, כל את שזעזעו
 לפי שמספרם, הנודדים־המעפילים" מוזנות עם

 כל פורעים הם לרבבות. כבר עולה רבדיו,
 וסדק חור כל דרך ומסתעים נבול וכל סיג

 לים־התיכון. המובילות הדרכים בבל ופושטים
 הנעחון, אחדי נם מגוסח־מות" הם גורמים

 וממקומות־מושבותיה® «המולדת- מאותות
 מספח® רובם ולבא־שו□ לתמיד הקודמים

התוש מעד אליהם סינה ומלא זעום יחם על
 שמולו, להם לסלוח יכולים אינם שכאילו ®",ב

 עורכים והאוקריינים הליטאים שהפולנים, ויש
 »®סור־ פוגח־סים ותאי־החנק בפליסי־חרב

 •ל ומחח־מפעם היחידה תקותם דתיים-.
ישראל. ארץ הנה אלו ערסילאית נשמות
 תפקידם את עתה רואים שלנו החי״ל אנשי

 ה® אתם הללו. למסכנים וסעד עזרה בהושסת
 ג® קרובות ולפעמי® מזוטתיהם את מחלקים

 של חויות אי־אלו פסי ’שיאי’ בגדיהם. את
 גהווק סגי בלשת )חויזת־ האלה. הנודדים

 היד, כך השומעים. לבות את ממש שהחרידו
 על לדבר אלה יושבי־עלמות בין מקובל
 המתה על או ®בעי מות היינו לוקסוס-" •מיתת

 פגישותיו על ישראלי ספר עוד עינויים" בלי
 פלוגות בפולין היו היהודיים. הפרסיזגים עם

 שנלחמו מאחינו, פרסיזנים אלפי של שלמות
 נקמת את לנקום כדי ביעדות־פולין בגרמנים
הפרסתנים והשרופים. המעונים קדושינו
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 מהפרטי־ 01 סבלו קרובות שלפעמים האלה,
 ;חמס שאיגם־יהודיס, והרוסים הפולנים זגים
 כרכב 4ובשבע־דרכינ בפגוסה פולין את עתה

 הונגרים, כרופטם, לפעמים מתחפשים וברגל,
 חיילט עם במגע לבא וסתאמגים סלוכנים

 לארץ־ישראל. פניהם וגס םגן־דוד, אות נושאי
 הפוטיזניס שגס האלה, הפרטיזנים מספרים
 ברוסיה, חיהווי הנוער ונס רוסיה סיהודי

 כולם הסהורד. הקומסומוליות על שד,תחנך
 היו רק לו — רוסיה את לעזוב עתה שואפים
 לעלות ושואפים — פרוסיה לשאת להס נותנים
התגב נרגשה המד. מספרים וככלל, ן ארשה

 היהודית עצסוהס את לחבלים הגעגועים רות
 החלה ישראלי לדברי היהודית. למסורת וגם

 גס פתפשסת והתנועה — אירופה של בפזרהה
 שלא בספרים »ימאת־פפרים• — בסערב

כה. עד ידענו

כארץ ומחרים בלונדון חציוני חננוס

 באנגליה הבהירות תושאות נתפרסמו פאז
 ברור, נעשה פפלנת-העבודה של וגשחונה

 שלט הפריט הפדזזום התחיל ומוחלט, ודאי
 תקפה כאילו משונות, בקפישות ולרדת לעלות

 הימיטים אפילו מפארת. קדחת ישוכנו את
 קבלו «המשקיף"( ).הבוקר", שבימיניים

 ובווין אסלי של נשחונם בשורת את לכאורה
 גשזזונם־ היה כאילו ובשד,לד. מרובה בהנאה

הברי הפועלים ממנהיט וכמר, כמה הן הם:
 העזה התנגדותם את פעם לא המעו טיים

 ואת השיוט לרעיון אהדתם את הלבן", ל.םפר
 רק אמנם היה זה היהודית. למדינה הסכמתם

 באו־ ישבו עוד ואז ירחים, שגים־שלשה לפני
 שלנו, חכמי־המדינה סענו היתכן, פוזישיה...

 הטעו והישרים, הכנים אלה, שכשאנשי־לייבור
 *הגה ובידיהם הסחלם הרוב ולהם לשררה,

 ביר והן זו ויחרישו און ויראו — הממשלה,
 שבמחנות־הרכוז, המוראות כל נתפרסמו חיים

 והכבשנים, תאי־הגזים המרעילים, הקרונות
 הבריח עמי בראש הולך הדל שעמנו ונתברר
 ורבבות חורבנו". ובכובד קרבנותיו במספר

 החיות משט נשלו שבדרך־נס מהמעוטם,
 עדיין שנשאר מה לעיט נמקים הסורפות,

 לעזרד. ושועקים התרבותי־כביכול מהעולם
 והן ארץ־האבות" שערי ולפתיחת לגאולה
 אוזח סוף־סוף, בלונדון, נתכנסו שעה באותה
 השיר ראשי שטת־החירום, שש של הפסקה

 שהדרך ידוע והן הותיקים! והמנהיטם טם
 ולוזיים־הול לדוזטגג־ססריס פגריים־רוסיל

 הישועה קרובה האין רחוקה. כה איטה
— 1 לבאז

 והולכת. מתרחקת והישועה עוברים, הימים
 החדשים, הבריטיים המיניסטרים של פיותיהם

 גגו נפרשות מחו מספר שבועות לפני שעוד
 אבותיו, בארץ לעם־הביבליה הנעשה העוול,

 מידידיט, וכשעירים מים. פתאום נתמלאו
 של הראשוטת בישיבות החלו תמימי-דרך,

 ההם למיניסטרים להשיק החדש התחתון הבית
 בנוגע תכניותיהם על בלתי־געימות בשאילתות

 וכדומד. היהודים עלית ארץ־ישראל, לשאלת
מת או בשה״י־פה״י עוטם האחראים היו

 בכשרק ישרו־. תשובה מלתת בכלל חמקים
 אם והיה בריסיים. מיניסטרים של המסורתי

 על הרגל, סתוך רומז, המיניסטרים אחד
 מודיעים מיד סכט, או להבטחה הדומה משהו

 אחד עם שלחן על הסיב שראש־ד,ממשלה
 את הגיחו ושהבטחותיו הערבים הנסיכים

 עתוטט שבמערכות המדחום האסיר. דעת
 תקופת של משב־רוח משתרר בקפישד. יורד

 בעלי־ של הנלהבים חסידיהם ואפילו פספילו,
 מסתייטם כביכול, וחבריזזם־לדעה, ה״לייבור"

 שבהן והדביקות, ההתלהבות מאותה לפתות
.נשחונם־נשחועו". על הארוך ההלל את גמרו
 זה מפלתט למשב־רוח גורמות מעם לא

 השיוגית, האוטוזישיה מנהיט של השהרותיהם
 ברבים והנעלים שבלונדון מהכנוס החוזרים

סן־החדר. — סודות
 טוס מאותו ארשה שחזו הראשונים אחד

 השיוטח, ההנהלה חבר סן,0י9 הרב היה
 עם כנהוג, והמולד. ברעש 1 בלונדון שהתפטר

סה״סזרחי". חבריו יתר
 העליוטם ופקידי־ד,סוכנות מגהיטגו למדו

 מסיבות לפט להופיע שבושיטסון מחבריהם
 ולהושיא מדברותם את שס לשאת עתוגאים,

— אשלט כנהוג *אל החושה. עשתנותיהם את
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 הזתו־ гк שמשיחים т ла и פגדסיס
по — פעפים — ושליפה ין סתל־אביב 
 העחוםים« לסד פיספן חרב ю ■р דוס
 ומם מלזרחימה — בסיסה — פלודדדן סו

 תלונות סל סלפות הביות לפניהם מפן
 סרה ובקורת זלזולים סל וקיתונות והדקות

 »ל רבים לבליונות מוין הופר :מלענה
 המד את גלד, הוא השפחיזיד" והופה
 ובן־גוריון. וימן שבין העודים קל היוון
 .ספלתך׳ הנהו הנבנו, הרב פקן תפן,

 מוינה נמתין סבינו פובהק, )ייפיסיסס(
 בבל הסוג, מאותו פנינית ועור היהודיה

»ר זה הועם סבתן התווס סברק
 העתונאי« אמנם החליפו פעפו מתו

 את לגנוז לממשלה•, "המתגים סל נהספזחם
 פה רק ולפרסם פיסתן הרב סל ובדיו דוב

 ופלקור( א*םם *)ינר זסוטיוודהפוועין
 סגגון■ והדפום חופש־הדבור — הודיעו עד

 .הזוסה• לרבות כולד" והןתועת -1 יווסלם
 יום, ובאותו זויתו. ה״מזרחי• סל ו״הססוח

 לייב תר סהזמין אוזרת, ןתומית נפסיבד■
 תסבוביו עתה זה סחור קהי׳« פפנהלי יזה,

 המודה באמחקה ויתר שדם הפס נפסד
 מאת להסרפסיה פיסמן הרב קבל והודופית

 ה-״בלתידיפלומסית• סיתתו על זווד־״ובר■
 מעתוגאי סחמידי־ויזמן החרם »למרות «לא

 וסודותיו• דברי־הבקורת על »חוו תל־אביב
 לקהל זאת מל נודעו הם פיספן, הרב סל

 שלא עתונאי« היו הכנוס גירי בין ני החוב,
 רשימותיהם את ויקססו ברוחם לעזור עלו

הללו. בענידת בעתודהם ומסולסלות
 כל על הישוב אה אכזב הלונדוני הטוס

 החדשה מהממשלה דרש ויזמן פפלפהיו.
 סרטיסי־ אלף מאה והתחלה מפרעה בתורת
 הידידותית שהממשלה עוברת, ושסועה קפיס

 לעג :היינו — פאות תוסס אלף הזיעה-
 המתנה אה החזירה מספרים, הסוכנות, לוע!
лт .בסרטיפיקטים אפילו ומן, ומדק 

 האחרון שהסרסיפיקם בשעה נתעסרנו, ל«
 .הספר מרת כשיזאה לד, שנשארו נו־סססיד

 ובזכר דכאו סליסי זחי נבלע нэп הלנף
 פליטיחרב אלפים ומאות מסרות ""לי

 תחת אולם הארץ. שערי על מתדפקים אזייס

 והתיקים הכסאות מספר את שהכפילו בפעם זה
 וסילבר ווייז ססיפן מלבד הסוכנות. שבהנהלת

 )פסחי( רובקין האדונים להנהלה למז״ס נכנסו
 מעין הדמוקרטיים" )הזיונים קליינבוים —סנה
 וספירה ברם ד״ר האדונים המפא״י( סל סניף

 עדיין עומד סישמן הרב אמנם םה״םזרהי•-
 לסי אבל למסופר, עזמו את והושב ב״םרדו•

 עם הבאה ובסדשה יתפייס, והמסורת המנהג
 "סרא־חזיםא׳ו כעל עליו יכריז שוב ממן

ישראל- על ושלום

חלכן" חםפר" ממטר תחת
 עוד שהנה כחזי־סנד" לסני השבנו חשוב

 הגבלותס כל עם הלבן• 100» מחוסל מעם
 והנה זבאו- מלא כי והמדכאות המשפילות

 באחרונה שהלך )ואה בא ונזיב הולך נזיב
 .הססר ומדידות — בוכים(, שאיננו ודאי

 האבזרי וההפכפך, התמוה כל עם הלכך,
 כמלא- וזה לא זד" שבמשטר והאנסי־דםוקרסי

 לפעמים ומפלגות. ממשלות בהמר גס הגימד"
 ו״בבית ב״מולדת• כאן, חיים שאנו לנו, נדמה

 כל אף ושעל חדש, גיסו בסין הלאומי",
 את והולכים מקפחים וההזהרות ההבטחות
ביותר. היסוחות האזרחיות זכויותינו
 אחוות לפניכם הרי בדוגמאות, רזוגכם

 מעתוגי לקוחות והן שבחיינו, שודם מענסים
 חמורה «זורה בהשגחת המופיעים הארץ,

 גמר אחרי כיום, גם עדיין הקימה וקפדנית,
במסרופוליד" שבוטלה ואחרי הרשמי המלחמה

הפשסרח. את למשל גקח
 סיזידותינו אחת דייתה היהודית הסשסרה

 היתד, ועליה בארץ, הראשונות המדיניות
 לגאולתנו הראשון הסימן היה זה כי גאוותנו,

 מסופרו• שאחת מספרים הלאומי. ולשחרורנו
 הת• שני" כעשחם לפני ארזה שעלתה תינו,

 היהודיים השוסרים פמראה כל־כך סעלה
 י8. בפומבי: שהתפלללה עד מדי« לבושי

 ואברך — עברי שוטר ויאסרגי יתן
 הקטנת כארזנו משרתים כיום ז• »שהחייני

 ויחס שעור לאין גדול מחנה שוסרים. 7.9000
 בערך. רב הפשעים ומספר התושבים, למספר

4.500 — שוסרינו של פמחזיתם יותר

שתפקידה הממונעת", .המשטרה בריטיים. —
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 הגה *והכבישי הדרכים בטחון ?ל לשמור
 סדיורד« גריסית קגיניד« ועל זקיפיה על כולד«

 בריטיים מחיילים רוב פי על המורכבת
 רב הרגילה במשטרה גם אבל משוחררים.

 נהנים הבריטיים השוטרים האגגלים. מספר
 על קבועות הן אין בי אף יתרות, מזכויות

 מסגךקגין אפילו גבהה משכורתם חוק. פי
 לקגין קודם הוא לפיקוד ובנוגע ארגישראלי

 *חרת מקבל הבריטי השופר הארץ. מילידי
 בשבילו מפקיעים חפשית דירה אין ואם חינם,
 שגדשו בתל־אביב, ומעשה אחרת. וירה איזו

 ילדים( וט כתות )שתי למתחילים בית־ספר
 זו לדירה להכגיס בשביל — הותיק מדירתו

 הקורא והעתון משפחתו. עם בריסי שומר
 ז יעשה •הכבה שואל: — •דבר״ — תגר

 בעיר מרחמים בחר מועדוגי אין המבלי
 אין המבלי (* ם. — אפילו. רחוב )באותו

 התפוסים חדרים, 5ו 4 כגות חרות בעיר עוד
 של יחסם הזהו ז בלבד אנשים שני ידי על

ז- חינוכי למוסד נאוחם שלטונות
 המשטרה של החשאית המפקדה כל כפעם

 השלטת והשפה הבריטיים, הקחנים בידי
 לפגי עוד האנגלית• כמובן, הנד« היחיד□
 התל־אביבית המשטרה יומני היו זמךסה
 השוסחם על גזרו עתה בעברית. נכתבים
באנגלית. יומניהם את לנהל העבחם
 הארגישראלית שבמשטרה הערבים מספר

 ,19 הגבוהים קגיניהם ומספר איש, 2200
 הגבהה המשרה — מפקד־מחוז מהם ואחד

•יליד". של ביותר
 דעהו בארץ היהודים השוטרים מספר

 משכורתו כי ופוחת, הולך הוא אבל כסססד,
 וגח־ השוסר של מזו בהרבה ונמוכה זעומה

 ובהשכלתו התרבותית ברמתו כי אף סי,
 קרר ולפעמים הערבי השוטר על עולה הוא
 השוטחם ומעטים הבריטי, השוסר על אף בות

 בינוני. ספר בית לפחות גמרו שלא היהודים
 יותר גבהות לדרגות השוטחם של עליתם
 היהודים מהשוטרים ואלה מאד, עד אמית

 מדרגת למעלה עולים אינם לקגיגות שהגיעו
 קגינים (4) ארבעה רק ישנם קגין־חוקד.

 אחד רק ומהם גבהה, דרגה בעלי יהודים

 השוטרים עוזבים כאמור סייז״ור. בדרגת
 לעלות סיכוייהם כי משרותיהם׳ את היהודים

 היהודים, התלמידים מספר וגס מעסיס, כדרגה
 הולך המשטרה של לבית־הספר שנכנסים

לשנה. משגה ופוחת

 בלפור הגהרת של ממושה לאופן שגי משל
 חופש־ לגו ישמש הלבן" •הספר משטר תחת

 היהודית האוכלוטיה של כביכול, התנועי«
 בארץ להתהלך היהודים על אוסרים בארץ:
 *שלמי איזוחם וישנם ולרחבי« לארכה
 בהם. רגלו כף את להגיג ליהודי לו שאסור
 כשגייסות ,1942 שנת של הקרובים בימים
 קילומטר מאות כארבע עמדו ימ״ש, רומיל,
 על פקוח השלטונות הכחזו הארץ, משעח

 שלישי שני על שהשתרעו גבאיים, איזוחם 4
 ללא אסורה היתה אליהם והכניסה ארגנו,
 המלחמה אולם הגבאי. המפקד מאת רשיון

 החי״ל אנשי גם בגגחון. לאל, תודה נגמרה,
 ואותו הטפאד« לגרמניה כמנגחים נכנסו שלנו
 התנועה את הארץ אזרחי על האוסר החוק

 וביחוד עומד, בתקפו עודנו בארגם החפשית
 שמענו לא )'הוזים. ביחס בקפדנות נשמר הוא

 על שעברו על למשפט יעמדו שערבים
מתל געיחם וביחוד *יהודי אבל זד« חוק
 הללו באזוחם המסיירים האוניברסיטה, מידי

 מתוך אז למוריהם לגרכי שם המשוטטים או
 ספסל־ על מושבים מדעית. דעת תאוב

 בחברון למשל, נתברר, כבר לא זה הנאשמים.
 איש 11 יהוחים מטיילים קבוגת של משפטה
 בסביבת אשתקד בספטמבר שנאסרו ואשה,
 טען התובע •האסוחם". האזוחם באחד חברון
 איזור בכל יהודים לאסור הוראות שנתנו
 נאסר הארץ דחם שכל הוכיח, עוה״ד חברון.

 אלא מגב-המלחמה מחמת לא היהודים על
 מסבות היהודים כלפי רק מכוון זה שאיסור

 שאינה עיר, *לשב אפילו אחרות. •מחניות"
 ליהודים מרשים אינם באיזור־הפקוח, גמגאדי

 אגודת שקבלה מכתב הסניגור קרא לבסוף לכזב
 מהמפקד היהודים הסטודנטים מבין המשוטטים

 לתת מסרב הנהו כי מודיע, הוא שבו הגבאי,
המדי •כי ב״איזור־הפקוזח לטייל רשות להם
על להגן ממזגת המרכזית הממשלה של ניות



133 שבע באר ועד מד!

 שלום־הזבור)!(". ולשמירת התושבים נל
 הפלקם שהיהודי .*.דבר סעיר פסתבר, .פסון

 בחורבות מבקר או בית־לחם בשדות פרחינר
בסחוךהזבור•. את מסנן ושילה, ניח־אל

 מתלמידי ששים של קבועה 5 אחרת עובדה
 במכתב מסיירים הם בגליל. פסיילים התטיון

 לזדבי־למוד. שסיולם המאשר, ,מהתכנית רשפי
 חיילים ״י7 נעזרים הם לווילון פחניתה בירך

 מבינים שאינם עברהירדן^ )של הערבי פהלגיון
 שהובא לאחר גם ומאיימים. זועקים אנגלית,
 וסובר המכתב את הקורא אנגלי, שוסו למקום

 המיילים עומדים הכסיילים, את להפריע שאין
 לשוב מוכרחים שהיהודים דעתם, על הערבים

עקבותיהם^ על
 והגזרות הסירובים הבירורים, הפשפסימ כל
 המושב" «תחום גזרות את לנו מזכירים הללו
 הגזרות ואותן הזארית ברוסיה שנים יובל לפני

 עקב באוענו לתזזיה קמו גסוקיהן ואפילו
.*הלבן •הספר פשסד

 הממשלה בתקזיב חלקנו שלישית: ווגפה
 שלגו. הבריאות בשירותי הפסשלה והשתתפות
 מהישוב בא מהכנסות־הממשלה וזלק־הארי

 80ב^ משתלם למשל, )פם־ההכגםד" הענח

תמו היהודי הישוב מקבל ומה היהודים. די
 בסך־ הממשלה מוזיאה החנוך זוכי על ז רתו

 יחד, וערבים יהודים בשביל לאפור הבל,
 לבתי־סוהר לוחי. מיליון מחזי יותר קזת

 משלשה יותר שעברה בשנה הוזאו ולפשסוה
 לארכי <1 י־ששה9 היינו לזרי, ורבע מיליון
 ועשרת מאה הממשלה העניקה היהודי התנוך
 באותה הועיא היהודי והישוב לזדי- אלפים

 אלף סאות ושלש מיליון ילדיו תנוך על שנה
1 ז«"

 של השתתפותה הבריאות שירותי לגני
 הבריאות תקזיב מזה. פחותה עוד הססשא־י

 ושש למיליון שעברה בשנה הגיע הישוב של
 משרים הממשלה גתגה מזה לוחי: יילףמות

 הפירושים הכל! בסך לא׳י. איר ה®’'®
 ומשלים דוגמאות להוסיף יכול הייתי —למותר

 ודומני קזר, שד,מזע אלא וכהנה, נהנה
מאלפות. די דלעיל הדוגמאות ששלוש

 ■וממשלת חגרסנימ שכנינו אנו,
הארץ

 ממיסר הגרמנים, שבגינו של יחסם ידוע
 לרייך )סעסשלער! .שומרי־ההיכל• מושבות

 כשבאו גיסא. מאידך ולגו אחד מזד ולגאזיות
 ארעה שגה כשבעים לפני אלה *.שומרי־היכל

 הראשונה מושבתם את ויסדו במתי־מעס
 כונתם באמת אולי היתד. ליפו סמוך .שרוגה•,

 היכל־קדשו. את ולשמור האלהים את לעבוד
מזו חקלאים אלה ווירסמברג יוזאי היו עכ״פ
 את הקימו ובהתמדה בזריזות במרץ, ינים•

 ו.םתח־ ,״.יהודיו■ מיסוי אח כפרם־לדוגמא.
 הועילו ולפעמים סובה בשכנות חיו ונקוה•

 והיחסים שלנו, לאגשי־ביל״ו גם בעזותיהם
 ברבות מוכים. היו יפו יהודי ובין ביניהם
 ותשאף יותר יהירה נעשתה כשגרמגיה הימים,
 הסירו הפרסי, למפרץ ולהגיע בבגדד יתד לתקע

 מסוה־ אח הסובים ה״סעמפלערים• לאס־לאם
 בקורו אחרי בארץ. הגרמניות לחלוזי והיו הדת
 מושבות של שורה נוסדה וילהלם־קיסר של

 בגקים הוקמו .וילהלמה•, וביניהם חדשות,
 העולמית המלחמה פיח ולפני ובתי־חרושת,

 וכשה־ בכול. הגרמנים של ידם היתה הראשונה
 קבלו הקיסריות, מקום את ירשה גאזיות
 התורה את וברינה בזהלה ההיכל• .שומרי

 היהו־ משכניהם העלימו ולא החדשה, הגרמנית
 בנאזיווג ודביקותם להיסלר נאמנותם את וייס
 פנימית הכרה מתוך :לכך אותם כסה לא איש

 של תמונתו ולתורתו. ל.סיהרער" נשבעו
 היתת _ ן וזכרן שמו ימח — האשמדאי

 יום־ ואת פומבי, מקום בכל אזלם תלויה
 יתרד, בחוזפה בתרועות, חוגגים היו הולדתו
 מכל התרחק שלהם החדש הדור כדת. ובשתיה
 הסהורד" הנזיות יסודות על וחונך דתית שאיפה

 הגזעית ההפליה על ליהודים, כבושה שגאה על
 מ.שרונד," שדוקא פלא, כל ואין וכד.

 שהשתמשו כאייכסן, ספסרים יזאו ד״וילהלמה•
 ־3מח שלמדו ובאידית, בעברית בידיעותיהם

 הגסמפו כאנשי להזיק כדי היהודים, ריהם
 והבדילו בהם ולהתעלל ליהודים ם., והס.

בזה- עשות
הגסספו כשאנשי הנוכחית, ביסי־המלחמה
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 רמו«8פ ה.םעספלעדע" טי וביניהם —
 והקיפו יהודים ומחו דע — ועוד וילהלמה

 ותאי־ כבשונים בתי־מסבזזית בארצות־הכבוש
 משפחות ישבו היהודים, להשמדת גזים

 יחם לכסה. בטחגותיהם שבאדץ הברמנים
 הונן היה עליהם המפקח *והזב הממשלה

הנב שרט ובשעה ומנוקה. רעב ירעד ולא
 כסעס היה ולא הערים וטהר בתל־אביב טת
 בכליהם רשפו בגבים לתוכו התפרדו שלא טת,
 *.שכאב ומבין פולניה מעריקי — מבא )רוב

 וחיילינו נוסדינו שסרו הערטם(. שכמו של
 דלברמגי בקפדנות, ורכושם הגרמנים בתי על

 רק אגב, שרוך־געל.« אפילו אבד לא ארצנו
 חלק הממשלה הפקיעה האחרונים בשבועות

 מיד כעת הנמצאת שרונד■ מאדמות מצעד
 בתי-חולית בשביל הקשר, כעשרים > תל־אביב

 צבודיים ובתים משוחררים לחיילים שיכון
 הספיקו הגרמנים משכנינו חלק אחרים."

 ה״פאסעד־ לעזרת המלחמה בראשית למת
 היהודים, בהשמדת בפועל והשתתפו לאגד",

 ל,םולדת לחוור המה שואפים המלחמה כתום
 הראשונים. החוזרים הופיעו וכבר השניה",

 הסוגרת הממשלה, אותה פלא: איזה וראה
 וגורמת פליסי־החרב בפני הארץ שערי את

 והמקשיחה ואחרות כ״פסרוסה" לאסונות
 במחנות־ ויתומים יונקים מזעקת לבה את

 הממשלה להצלת, הזועקים וההדינד■ הדכוז
 שנמס השעית בן ספרדי חכם בכלא השמה
 רוצים בארץ החיים ושילדיו כחוק, שלא ארצה

 את פורשים ממשלה אותה פקידי לכלכלו,
 החוזרים משרונה, הנציים ילדי על מפיהם

 זכות־קרימה לה^ ונותנים משסוסגדם,
 עתה העומרים המעסים, באסצעי־חתחבורה

 אלא בלט, זו ולא אומות־הברית: ברשות
 מהבדיגדח הווי.* ססרנ׳נס מבקשים עוד

 מקום להם לסדר האלה לילדים שיסייע סלע,
 במכונית חפציהם עם להעבידם בסדיאסת לינה
 התמים דיסרמס וכד. היהודית הבריגדה של

 שבנס היהודים, מילדי — שהילדים חושב,
 בשמחה. השליחות את ומקבל בגרמניה נצלו
 אתם «מאין ושואל: כשיחה אתם נכנס הוא

יהודיסז" הנכם — ן״ .משסוסגרם — ד׳ באים
 טסי היינו שרונה! ילדי אנו ז ולא .לא —

 חוזרים אנו ובעת בגרמניה, המלחמה
״.«1 להורינו

 פחד הנאצים ■ילדי :סרג׳גס אותו וכותב
 באמתחתם יטאו )ואולי לארץ־ישראל זרים

ויל טיסאות!( קרוביהם ששדדו מד,שוד גם
 מושיע.« ואין טלו בעולם מתגוללים דינו

 הנאציים ולמען אניות, אין ילדינו למען
 רשימתו את גומר ואחד 1 ויש״ יש — וילדיהם
 הדאובים בדברים זה מאורע על ב״דבר"

:הטרם
 היהודי הישוב בין מפרידה ■חומת־דמים

 שנסבול יתכן ולא בארץ, הגאצים־הגרמגים ובין
 אחר חייל גומר אלה במלים בתוטו", אותם

תלונתו. את
 אחרת. מדאי■ חושבת, ממשלת־הארץ אבל
 היהודים האזרחים של שזכויותיהם בשעה
 חופש־ אפילו להם ואין מוגבלים בארץ

 להם אסורים לעיל, שראינו וכמו תנועה,
 מדעי, וטור טול בהנאת רבים איזזרים

 המושטת עניני את המנהלים הגרמנית ניהנים
 מצד טומד ומיחס מחופש־תגועה הגרמניות,

 אמנם בוטלה ■שרונה• מועצת גטגי־השלטוץ.
 היו״ר אבל — בעתון מסופר — בשעתה

 תל־ בעירית פעמים כמה טקר ואנגר, שלד■
 ותוש־ המושבה של שונים עניגים וסידר אביב
 מועצה של קיומה על יודעים השלטנות ביה.

 מכך, מתעלמים הם אך זו, בלתי־מוקית
 להיות מצווה היא האם ז העברית והעיריה

 זוז בשעה שרוגה של הנאציים עם ארובה
 מצאו הללו שהנאציים מוסרית העתונים

 משרת־ הגושא יהודי, עורך־דין עכשיו אפילו
 עליהם הלומד שלנו, בסוכנות חשובה כבוד

אדמתם. הפקעת כענין בבתי־המשפם סניגוריה
 למות את טותר המרגיזות השאלות ואחת
 האלה הגרמנים יעיזו האומנם הית הצבור
 המספל ז בתוכנו ולשבת לארצנו לחזור

 ■מאות אומר: ■הדבר" דפי מעל זו בשאלה
 הסמוכה בשרוגה ריקים עומדים חדרי־פגורים

 קרבגות פליטת שאלפי טמן ט לתל־אביב,
)לפע נוראה בצפיפות מתגוללים הנאציים

 וחיילים חיילות צבדדייס< במקלטם גם מים
 להניח אישה להם אין תטת חולים משוחררית

 במלחמה ידם את שנתנו אלה ראשת את
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 ממון ליהנות енот ה□ לא כלדם — מודד
 и חושבת лею כאס ז- «לה נמזיאויב
Лоавя ו ו לארץ יחזרו אלה שגרמנים С 

 еп■< גמ«דססח זז, סקירתי נפסייזזתי •(

я то ל ■זהתו על זוונליון הנציב נו־מ■ 
 ■ם ■נישח בשפונ חעבריס, חצזונים ■זד

д’юта שיבתם לגבי מנומסלת נודיניוה נוחי 
я בארץ «יסבו וילזיזוס, וארמנים пит 

 את לוקחים הס זסניין וזהלזזסר^ ב«דוץ
1 тип יין : היחה התשובה ז להזזזירהס 

 גרסגים להחזרת עזרה כל »תנה חסססלח
 המל־ בוזרוץ הארץ את שעזבו רגויהס׳ «רייס
 תושבי אריים, גרסנים צעירים שלשה זזסזז.

 ארצה האחרון מנון נשלחו לשעבר, «1
 בעת צבאיים שלסונות של ח ו ע ם ב ע ג

 כי סבורים, אין ליסיס...9 של ויעעעריציח
 חארציש־ לאוצר הוצאות תגרום זו העברה
ראלי...

 חלבן": ,הספר מעוזטת אתר ניפוד

— מאוריגימב גולי שינת

 *בור הלורד ישראל, ארץ על העלית מציב
 1300 :לישוב שי *החדש השגה סף על הגיש,

 לפגי כשבוע ארצה הוחזרו מאוריציוס גולי
 רק לא דה הומני כמעשה ה.*תש שנה פוס

 1תוצאה רבת־ענויים, לפרשה קץ שהושם
 .הספר סשסר מגזרות אחת של שמירה
 עודן ובוסר קשה סעודת תוקן נזה הלבן/

 ארצח העפילז שנים מארבע יותר לפני נגד■
1т נפשם עוד בל הנאציים׳ הרב פליפי 

 שהתענו אחרי *אירוס ממרכז ודרכם נקרמג
 שבס את ומעמו במחגות־דכוז ידזזים סשך

 ארצות דרך נדדו רבים חדשים משך ממש.
 סוף־סוף ועלו יס־השחור לחופי שהגיעו עד
 נסיעה אחרי שהביאתם .אסלנסיק", ספינת על

 פליטים אניות שכטה בתקופה — ספוננת
 בעוון הארץ. לחוסי — תהומה ירדו או נשברו

 האבות בארץ להנצל ד-נלתי־חוקי•, פיפצם
 המשלה סקידי ע״י נכלאו הם הנאציים, פצפרני

 של שכועים ואחרי במחנה־הטגר, הפנדסורית
 הפרוסי לאי ונסחבו גורשו וסקפוקים הסוסים

 קבוצות )שתי ההודי. שבאוקינוס *סשויציו

 אחדות בסשינדת ■רצה שהגיעו *מעשילי
 שעגנת «סאסרידז", הצרפתית לאמה הועברו
 כזכור, אבל, מהארץ, שלותם לשם *במי■

 את להטביע יאוש, סתרך המגורשים, אז נסו
 קמה לא ■בל »קרבנווז כנגה והיו •פאסדיה״

 הנצר את לגרש הממשלה פקידי אצל רוח אז
 בגירוש בארץ.<. להשאר זכו וכך לים!

 הממשלה התכוונה מאוריציוס לאי האכזרי
 וזיתה צריבה זו בודה הקשה. יזה את להראות
 היהודים בלבות ולהמית ולזעוה למשל לשמש,

 יכולה המבטזזה שהארץ והתקוה האמובה את
 וו גזרה סכני- בשעת מקלס להם לשמש
במה הלכך »הספר של פמזשו התחלת הימה
 וסיום־מוראות כזזלום־בלהות ».1939 דורת

 נוראים הללו. המאורעות היום גם לגו נראים
 ולא חטאו שלא *אל גולים של חייהם היז

 מי־ עוד שקיים השחור, בבית־הכלא פשעו,
 השלבו. לתוכו אשד ססולידן, מימי זה גדה
 ממחלות הטרופי, מהאקלים שם סבלו הס

 למולדת ומנעגועים רוחניים מעינויים וגם
 מתו מהם גסש כמאתים בארץ. ולקדדביהם

 בית־העלמין על מנוחתם את ומצאו זו טולה
 ..*הבאי לדורות זכרון שבסאוריציום: היהודי

 באהבת־ הצטיין שלא *הקוד הנציב כי ואף
 בדעת שאין הצהיר, לישוב, ובאהדה היהודים

 לחזור מאוריציוס לגולי להרשות חמסשלה
 הנציב העכיר *המלחם כתום נם ארצה

 ולישוב לצבור שגישתו גורס, הלורד התיש,
 קודמו, של מוו ותרבותית אנושית יותר הגה
הגזרה. רוע את

וברע טיל למאד: עד מעורבים ברגשות
 הישוב קום מעיקה, ובתוגה בשמחה דה׳
 סבל של שנים חמש שאחרי המגורשים, את

 אנשים לא אכל לגבולם. שבו מגשא קשה
 .סרנקוניה" האגיה הביאה ותקוה מלאי־מרץ

 ורצוצים, שבורים אנשים אלא ארצה, חזרה
 קרעים לבושי ערב־רב *זמג לסגי שזקנו

 כמחצית ביותר. מהעלובים מחזה וסחבות:
 אבל 45 לגיל אמנם הגיעו לא השבים

 במשך שסבלו והעינויים, האקלימיות מסיבות
 *הדקג עליהם קפצה רצופות שנים חמש
 הם שעלולים עליהם מעידה צורתם ואין
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 הבאים, כשליש וסוריים. חדשים לחיים לשוב
 סזד» לפעלה עוד ויתרם ׳55ו 45 בין גילם

 פתשי־ שגים פתו ארשה פפאורישיום בדרך
 אחת» תנוקת גם ונולדה ומוקמה שות־כחות

פדנקוניה־הדסה. בשם שנקראה

 פפשלת־הארץ בכן, לנו, שהגישה השי,

 אף 1 פסוקפק הישובי ערכו השגה ככלות
 ונשאלה לפייס. הטוב ברשון אנו פכירים כי

 של כוחם שתשש זה, ידי על האם :הקושיה

 המע־ ובענויי־ האכזרי באקלים אלה שבי־גולה
 עוון את וכפרו אושה לכנסיה הוכשרו שור,

 בשעה אושר« להעפיל ה.אי־חוקית" שאיפתם
ולעבוד-׳ לפעול עוד יכולים שהיו

 »ומפני נ לזכור עלי חסאגו־אגו את גם אבל

 »פרג־ שהניאה טרם רבים יפים חטאינו"...
 ידעה ידע המסכנים הנולים את קוגיה"

 נולי־ שעתידים הסוכנות, של פחלקת־העליה
 אלא בלבד, זו ולא לשוב, שלנו פאורישיוס
 הפמשלד. את וזחה האישה שלנו שהעתוגות

 ללא־שורך היא שמאריכה על תגר וקראה
 היום בא והנה הגולים. של דרך־היסורים את

 ומודיעים חיפו, לנמל הובאו והגולים המקווה,
 — הכנסת־האורחים על שמנות בכותרות לגו

 וה»דבר" !מאורישיוס בעולי שנוהגים לדוגמה,
 לשכון מקומות 350 בקשו »בחיפה :מכרה

 מקומות 870 ...1400 ונענו העולים של זמני
 יפר» נענו הכפר אנשי נם פנויים... נשארו

 השרון במושבות נקלטו נפש כפאתים
 השרון בישובי השיפיה היתד, ורבה המערבי...

 ש״קוינו למחרתו אהה, אבל, וכר וכף הדרומי
 מוחה כולה העתונות :שעקד.״ והנה — לשדקה

 שבמחלקת־העליה, אי־הסדרים על נפרשות
 חדש ולסבל שאין־לתאר לאנדרלמוסיה שגרמה

 »הדבר" וגם 1 אלה תשושים שבי־גולה של
 »קבלת נ כותב הוא ראשי בפאפר תגר. קורא
 לא פפח־גפש גרפה בתל־אביב סאורישיום עולי

הר כולו לישוב גרפה היא ! עשפם לעולים דק
 עליו המוטל העיקרי בתפקיד כשלון גשת

עתר."-

 שלא במחלקת־העליה, המבוכה היתה רבה
 גולי פני קבלת המשב. על להשתלט ידעה

 זו, למחלקה תעודת־עניות הנה מאורישיום
 כל אין מהחשובים. אחד זו בשעה שתפקידה

 מקומות־ 1400מ בחלק רק שהשתמשו פלא
 טעות פי על בחיפה. שהושעו הזמניים השיכון
 מהשבים, חלק דרישת פי ועל פדאיבה

 בבתי־ איכסון להם מובטח כי שהבטיחו,
 מהשבים גדול חלק נשלח בתל־אביב, קרוביהם

 היתד. לא שם שמחלקת־העליה בשעה זו, לעיר
 העולים )כבית איש 40 אלא לקבל מוכנה

 מהשיירות איש 260 עדיין ישבו שבתל־אביב
 שלא אגשים, מאות נאלשו וכך הקודמות(...

 היו לא הכתובות כי קרוביהם, את משאו
 ברגע שסרבו »קרובים" גם והיו — נכונות

 לבלום — משפחתם בני את לקבל האחרון
 ללא־אוכל... שמים׳ כיפת תחת שלם לילה

וקשף. בזיון ודי

 הללו! התקלות מן להתעלם לנו אסור
 »אם עוונם. את לשאת שריכים לכל והאחראים

 עולים וממשים סאה או מאה של דרישתם
 עלולה בתכנית, נקבע כאשר לא בהם לנהוג
 מה — »הדבר״ טוען — התכנית את להפך

 שלה הגדולה, העליה תגיע כאשר המשב, יהא
— ז״ סשפים אנו

 במחלקת העבודה הושתקה שנים חפש
 והאניות המלחמה, כשנגמרה ועתה, 1 העליה

 פקידי מראים נדחינו, את להביא מתחילות
 מעוררי־ ואפסות אזלת־יד הזאת המחלקה

 !ומיידי יסודי תיקון דורש זה מעוות יאוש™
 סקירתי של זה סרק מסיים שאני ברגע,

 אנית .,לחי» תגיע דראש־השנה שבא׳ מודיעים
 שבשרפת, ממחנות־הרכוז ונשולים פליטים

 משא מהם שחלק איש, כאלף ובלגיה, הולנד
 גם — שווייץ ימאי בין בשווייץ. מקלם
 פרח שלפני פרנקפורסר, דוד השעיר הגבור

 נשיג את בהסיתו עפו, נקמת נקם המלחמה
 עתה חונן הוא גוסטלוף. בשודייץ, הגאשיים

 למולדתו. ואץ השוויישית הקהליד. מממשלת
— ז לסובר. לתמורה סימן זה האין
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 כפעכר דזזןכרייפ והכלכלה הנמק

 לתקופת־ח?ולופ ססלחטת־העולם

 פרי־ההדר, ייאוא את הפסיקה ד׳סלהפה אס
 על מעפודי־התזון■ אחד השלום ביפי שהיה

 שהיו פרדסים והרבה דאראישראלית, הכלכלה
 ובע־ ,ונבלו קמלו והשרון" השפלה מפארת

 הקרקעות, את ולפכור לעקרם הזנוזוו ליהס
 בתי־חרושת לפתע־פתאום אז ואפהז קסו הנר׳

 חשובים תפקידים שפלאן מספר, לאין אונים
 בנות־ של המלחמה ובסאפץ אותנו נפשק

 פהתפת־ נועו הספוכות האותות נם הברית.
 לשכנינו התוארת וייאוא זו, תעשייתית תות

 ומסבח ככלי־בית ראשוניים סארכים -שביתוד
 רבים, והלך. נבר — בשדה וכליי־עכודה

 קסנות חנויות בעלי היו המלחמה שבראשית
 נעשים פעוטים, בתי־מלאכה בעלי אופנים או

 וכבדה(, )קלה תעשיה לעתודי נשגות־התירום
 ל״מלכי" — בפקופותיכם שאוסרים ונסו

 והארץ וכף סכוגות אריגים, בדים, נעלינו
 במזרח־ חשוב לפרכדתעשיה נהפכה הקדושה
 פאות הרבה שחסך בלבד זו שלא התיכון,

 שבזרי־ אלא לעפי־הברית, סונות־פשא אלפי
 לגבאות הרבה סייע ונושר־פעילותו זותו

הקרו בפאריס שנלחמו המאוחדות, הסריגות
הס ובאראות הקמנה באראנו שהתאסגו *נה

הנאחון. שעת את וקרב מוכות,

 .סכנת וכשהתקרבה גרמניה נפלה כשכרעה
 בכניעתה יפן נם הפתיעה ופתאום — השלום׳

 — והתעשיה, המסחר עולם את ״האסוסית׳
 כלכלי למשבר מחכמי־הכלכלה רבים תששו

 חסרות שלתעשיתה באראנו, חריף ופשקי
 פסימיות השערות ותקופות־מעבר. ססורת
 סליסת חזו רואי־שחורות גשפעו. שונות
 האבאיים, מטחנות־העבודה פועלים יבבות
 שלא העבודה, לשוק משוחררים תיילים

 השווקים של פתאומי ואמאום לקלסם יובל
וכר. וכר התוארת לסנירת

 למעבר געשה הפתאומי המשבר *הי ולא
 וזוסר־פועליס. אלא חוסר־עבודה לא—הדרגתי

 בידים חוסר הקבואים במשקי ביחיד נמש
 בממדים החלה, שכבר בבניה׳ וגס עונדות׳

 נרגשה וברזל, עץ חוסר מפאת אמנם, קטנים
 ובעלי־ פאומנים פועלים של ומחסור מאוקה

 בראשיתה! רק נמאאד׳ בבניה הפעילות מקאוע.
 הם הנשמע וכסי — חופר־הכגין יובאו רק

 אלפי עשרות של בבנין יתחילו — בדרך כבר
 והרבוי מעליה אדכי את לספק כדי בתים,

 השנה תזוזה. גרגשה בפרדסנות גם הסבעי.
 מאנגליה! יותר גדולות להזמנות מקוים
 באניות! הפרי בהובלת להסבה סיכויים וישנם

 ארגזי־ בשביל שקרשים חושבים כן כמו
 והלואי קלות! ביותר השנה יושגו האריזה
 ישוב הארץ בחקלאות זה חשוב שענף

קדמגיות." שבשנים לשגשוגו

 רואי־שחורות, של הקודרים חששיהם
 לאראות פאראנו התעשיה מארכי שי׳יאוא

 נתבדו. גפר־הפלחמה, עם יפסק הסמוכות
 אנגליה אשר עד רבים חדשים יעברו עוד

 המארבים את הללו לאראות תספק ואמריקה
 יותר ובאיכות יותר זולים במחירים האלה
 את שלנו בעלי־התעשיה יתקנו אז עד סובה.

התוארת. טיב את גם וישפרו והייאור הפכונות

 הראשיות הדאגות שאחת פרדוקס, זה ואין
 יאירת איננה הישוב להתפתחות האחראים של

 ,ענודה7כמומ הגדלת אלא לייאוש שווקים
 מעליה אמנם העטה. הגברת היינו, בארץ,

אי ממרכז הביאה האחרונים השבועות של
 לספול עוד הזקוקים רבים, אלמנטים רופה
 אין אבל !הראשון בזמן ולהבראה בהם, ידוע
 למנגנון היפים ברכות יכנסו הם שגס ספק,

 דלעיל בסדקים כמסופר והעבודה. התירה
 אלפים מאות הארץ שערי על מתרסקים

 ביערות ושנלחפו במחתרת שחיו אעירים,
 לעבודת־ אמאים האלה האנשים כסרסיזגים.

 שיהיו ודאי ואלה כשדה! ולעבודה שיקום
ותעשייתית. חקלאית עבודה לכל מסוגלים
 מחכימות ועובדות מאלפות מספרים והרי
 והכלכלי התעשייתי הנוכחי סההוי אחדות

 האראישראלי התעשייתי בקטלוג :שבארץ
 החפישי הכרך הופיע האחרונים שבימים

 ערביות, 190 מהן פירמות, 1763 מיואגות שלו
 .פועליה ומפעלי הקואופירטיכים פספר

 ולארינים, לבי "׳*.את בית־החרושת — .147
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 זו חברה .1944 לשנת דיוידגדה 24% משלם
 והמל־ הבדים פי־שלשה. היישור את מגמלה
 האחרתד» בשנה הוזלו »אתא- מתו«רת בושים

 ההברה אין שעלה, יוקר־המחיד» ולמרות
 המלחמה בשנות — תושרתה. מחירי את מעלה
 ההון יהודי. הון לא״י מיליון 45 ארעה הובאו
)הק המורי וההון 70% ל קרוב תומס הפרסי
 ארעה הובא זה הון .30%ם יותר — רנות(

 הלק בעבודה. או בסחורה תמורה כל ללא
 בנק — לתעשיה. ודאי יוכנס הזה מהכסף

 חעי• עד הונו את להגדיל עומד הפועלים
 של מניות 30,000 הועאת ע״י לירה מיליון

הרזר עם — הבנק־ של העעמי ההון לא״י. 5
 משלשת אחד והנהו לא״י, 350.000 — בות

שבארץ. ביותר הגדולים הפרסיים הבנקים
 שלנו ההוי של האופייניות התופעות אחת
 שמפלגת היא, תעשיה ה של הגאות בשנות

 הסתדרות, או )מפא״י בארץ העברים הפועלים
 .סולל־בונה", באמעעות חודרת בה״א־הידיעד.(

 בשגות־המלחמד, נהיה עצומה ירידה שאחרי
 ענפי לכל שבארץ, הגדולים הקבלנים לאחד

 יתד לה ותוקעת ו״הכבדה", »הקלה" התעשיד,
 »חברים" — ידידיה ובעזרת המקעעות בכל

 לה רוכשת — עבאית בקבלנות שהתעשרו
 הסאפ״י את שבארץ. הגדולים בתי־החרושת את

 עכ״ס ההסתדרות"! »מדינת כאן לכנות נוהגים
 באופן מומשה לא העברית" ש»המדינה זמן כל

 שמפלגת מה בדרך". «מדינה הננו רשמי,
 אף על השיגה מרם עוד באנגליה הפועלים

 חלאסת :האחרונות בבחירות המזהיר נעחוגם
 משיגה יזוז, כתחליף או זה, את חתפשיה,

 ובלתי־מהפכ• בורגניים באמעעים ההסתדרות,
 בתי־ קגית וע״י מניות רכישת ע״י נ גיים

חרושת.
 בעלי־ עם בשותפות ההסתדרות, רכשה כך

 ממפעלי שנים האחרונים בימים אחדים, תעשיה
 — »שמן״ :בארץ אשר הגדולים התעשיה
 לא״י 750.000 של בהון — וסבת שמן לתעשית
 מיליון של בהון — מלס לתעשיוז — ו»נשר״

לא-י.
 סהור( הסתדרות )מוסד »סולל־בונה" שותפי
 לשמאל, הקרובים אנשים הנם .שמן" ברכישת

 שלרכישת בשעה ן בשגות־המלחמה שהתעשרו
 מיהודי כעלי־הון גם שתפו »נשר" מניות

 סועיאליססי. מהלך־רוח מאד הרחוקים מערים,
 על מבוססת »נשר" את שרכשה השותפות«

 דעות חלוקי בשעת ,חעי־וחעי". העקרון
 שיכריע מהמן, איש לבחור השותפים תסרבו
 הפרסי ההון כמה עד יראה העתיד ביניהם.

 אם ההסתדרותי. ההון עם בכפיפה לדור יוכל
 שעד באמת בזה יהיה הרי *שלי זה מזיח
ההון. להלאמת חשוב
 »נשר/ של ה״סרנסקעיה" את להבהיר כדי
 *בבית פרעה חדשים כמה שלפני להזכיר כדאי

 משני יותר שנמשכה שביתר» זה חרושת
 בתים בבנק שהתחילו בשער» וזה חדשים!

 הרעד» רווחה בעלי־החעשיה בין לשכון־העולים.
הפוע בין המתוח והיחס הארוכה השביתה מ

 דרישותיהם גם כמו בית־החרושת ובעלי לים
 ע״י כמוכן שנתמכו הפועלים, של המוגזמות

 ויש הרוחות! את שהכינו הם ההסתדרות,
 »במזיד", סודרה שהשביתה אפילו, אומרים

 »סולל־ כי בעלי־המפעל. לבבות את לרכך כדי
 עם שלו מעסקי־הקבלגות שנתעשר בונה",
 אירן, עד שהסתעפו עסקים עמי־הברית, עבאות

 לתעשית בית־זזרושת להקים וכה כה בין רעדי
 בכל מתפשסת הבנין כשתנועת עתה מלס.

 *בלתי־משוערי בממדים ומתחדשת הארץ
 זו קפיסליססית־הסתדרותית חברה עלולה

ממון־רה" להרויח
 יתפתחו איך מראש, לדעת אין לעיל, כמרומז

 כעת לה שרכשה *במפעלי העניגים בעתיד
 על תשפיע הזאת השותפות ואיך ההסתדרות,

 ללא־תגועה עתה לעת המונח ההון, השקעת
 ימריץ שזה אפשר שבארשגו. השוגים בבנקים

 הפועלים למפלגת גשר לגשר בעלי־ההון את
 עליהם יפיל שזה או כבש• עם זאב »וגר —

 התעשיה גלגלי בין עשמם את מהכניס פחד
 האחרונה השביתה אופן בכל הזאת... המורכבת

 לאזזריד» סיד ההסתדרות, של וכגיסתה ב״נשר"
 »מנא מעין לשמש יכול הזה המפעל כבעלת

 ולעומדים לבעלי־ההון ופרסין" תקל מנא
 להתפשר יודעים שאינם מסעלי־תעשיה, בראש

 )תרתי בקרנות שנאחזה זו, הסתדרות עם
שלגו. הסוכגותי המנגנון של משמע(
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 לפדיגאים כית־־פפר
לפקידים

 ב׳ ב-העולם•
 ח תש״די אב
במאמרו ז. מ.

 בעיד. על ולפקידים", למדינאים ספר .בית
 פתרון ודורשת חדשה חמיך שהיא תאה

ויד.
 ביסים עורר .פיורמשון• האמהקאי היחזק

 ספר בית להקמת הרעיון את האחרונים
 קוראים תיכף נמבאו ובאמריקה לסדנאים,

 האמאעים את לתת שהביעו המסחר, מולם
 זכות לעבמם שדרשו מבלי ך,3ל הווושים

 המוסד. הנהלת על השפעה שהיא איזו של
 :לשאול ל*מ המאמר כותב אח עורר זה דנו

 או» למדינאים שלגו הספר בית הוא .היכן
וכלכ מדיניים לפקידים הפחות, לכל נניח
:מדיין והוא ,*ז ליים

 היה הביוני והפקעות ההנהלה ־מענון
 שלא עירה ברייתו ומתחילת נרייתו פסבע
 בדין הגדול שבחלקה *הענוד מראש. הוטה

 או כבוד של חובה מתוך לעשותה היה
 אותם בידי נעשתה כבוד, של חובה נסעס

 אבל לכך, התרבו מקרה שע״ם האנשים,
 לאסם אלא יוכלו לא מתוכם בחירה לערוך

תש על נתבססה לא זו בחירה ובזהירות•
 הרעיון של הרגש על אלא משכורת, לומי

 לנו קמו מפתיעות. היו התובאות הביוני.
 שיש אוזר, עם אבל שרק ופקידים, מנהיגים

 והמשלם והנהלתית פוליסית פסורת לו
 למברא אפשר אולי ועונות, משכורת לפקיויו

 בדבר, ליקויים הרבה נס היו אבל מהם• סונים
 *אחוזי במאה פועל אינו שהמקרה מפני
 לרשותנו מעמיד היה משרה כל נשכיל ולא

 אחד היד« שאילו לי, ובדי המתאים. האיש את
 ד«מלחמה שלפני בימים מעורר שלגו העתזנים

 איש היה לא *בז אולפן להקמת הרעיון את
 על מגיב שלגו הכסף ובעלי המסחר מעולם

 אפילו ולפיכך, *שהי כל תגובה אפילו זה
 ספו בית בשביל ד«םורים את מבאנו אם

 הקמתו היתד. לא *ביוני וכלכלה להנהלה
לכך. אמבעים מחסרון ביבוע לידי באד,

 מדיניים פקידים של האילוף בעיית -אבל
 והיא שינוי, בלי היום עד קיימת וכלכליים

 יותר. וכוללת יותר דחופה ונעשית הולכת
 כשבריכים כעת, בארבנו זאת דאינו בענינו
 ייסוד בשביל פקידים של גוש לספק היינו
 ואס כלכליים. מלחמתיים סידורים של חדש

 מוסדות של העליונה שהנתלה לב, אל נשים
 מוכרחים ושהיינו היתד. כידינו לא אלה

 נתבונן ואם מדאש, הכנה בלי הכל לעשות
 היתד, שם מקום *אחרי אבל דומים לנסיונות
 הפקידים המון ובשביל הם, בידיהם ההנהלה
 המוכן מן אולפן הפחות לכל היה הגחובים

 לנו ודן וכלל שכלל לקבוע, עלינו אמנם —
 היינו וכמה כסה פי הלא אבל להתבייש. במה

 עושים היינו אילו זו, שאלה בהתרת מבליחים
בשבילה. הכנות

 סד, המלחמה אחרי ארגנו מראה .יהיה
 כלוסר המדינית, ההנהלה בעיית — שיהיה

 *הכלכלי ההנהלה ובעיית ההנהלה פקידי של
 בארץ, הסבב בשיפור להן יש מכריע ליד

 ואילוף. מסורת דורש המדינית ההנהלה שירות
 רובה אינה השלסונות אל הפונה המדינה אזרח

 הוא סרחני, חסד מבקש כעל עליו שיביסו
לדבריו שיקשיבו לימינו, שיעמדו דובה
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 ידיעת יתירה» חיבה סבלנות, לו. ושיעזרו
 לעזור ונכונות המקצוע ידיעת האדם» נפש

 ע״ם להזדיין. ההנהלה פקיד עריך באלה —
 הדברים סכל היום מובאים אנו אין רוב

 נמצא והוא בלבה קורטוב אלא הללו הטובים
 :המשרדי המכתב שבסוף החתימה בברכת

לו... המסור עבדו

 מדיניים פקידים לנו שיהיו רובים "כשאנו
 יארכו לא והן — המוכן מן אלו וכלכליים

 — לאלתר גם ואולי להם׳ וגבסרך הימים
 המקרה על נסמוך שלא יותר טוב יהיה אז

שלהם". ובחינוך באילוף מיד ונתחיל

 למדינאים" ספר "בית ליסוד הכותב דרישת
 וכלכליים מדיניים יהודים לפקידים לפחות או

 pולא לביוניות בנוגע רק לא היא בודקת
יהו ביבורית לעסקנות בנוגע נם אלא ישראל

 אנו יודעים בפרס. ובאמריקה בכלל, דית
 השנים בעשרות הקימה לא הביונית שהתנועה

 מנהיגים באמת שיהיו אישים האחרונות
באמרי הביונית המנהיגות ראשונה. ממדרגה

 מוגבל בחוג חלילה וחוזרת הולכת למשל, קה,
 מבין ולרוב השני, אל מהאחד מנהיגים של

 יברה לא הביונית התנועה ושופטים. רבנים
 לתפוס הראויים חדשים ומנהיגים עסקנים

 ולמשוך חירום, בשעת ההנהלה של בהגה
 לציר שאירע ומה אחריהם. הרחב הקהל את

 מנהיגים ישנם בכלל. ליהדות גם אירע ניות
 המנהיגים אותם לא אכל שונים, ממנהיגים

 ושתבוא להם, תלויות תהיינה העם כל שעיני
לפלגותיו. הקהל כל הסכמת עליהם

בא היהודים הביבוריים העסקנים של רובם
 של מתלמידיהם הרבנים, משדרות באים מריקה

 להודות בריך לסוגיהם. לרבנים בתי־הסדרש
 במעט או כרב לתוכם ספנו כלם שכמעט
 ודרך תורה ריח בהם יש היהדות, מידיעת

 שרכשו ציבוריות, בעסקנות ויתעת־סה ארץ,
 בבתי־ וארעיים אקראיים משיעורים לעבמם

 לאידך משביע. הזה הקומץ אין ברם, מדרשם,
 ביבוריים עסקנים בינינו ישנם גיסא

 הביבורית העסקנות חורת את להם שרכשו
 שונות אמריקאיות במכללות מרובה במדד.

 אבל זד» למקצוע מיוחדות בקתדרות

 ישראלית, בהיסטוריה ביהדות, ידיעתם
 מאד, קלושה היא היהודיים ובחיים
 שרובם שבהם השוה הצד אפס. כמעס
 ציבוריים, עסקנים להיות מוכשרים אינם

 ולהגיע להתפתח יכולים שאינם ופשיטא
 כמות נכרת תהא שהשפעתם מנהיגים למדרגת
הגדול. הקהל על מרובה
 ינהיגו לרבנים שבבתי־המדרש כן, על רצוי

 דיבורית לעסקנות מיוחדות קבועות קתדרות
 שיהא זד» למקצוע ידועים מוסחים בהנהלת

 כתי־ לפתוח צריך כן כמו תלמיד. כל על חובה
 ציבורית ות ולעסק! לפקידות מיוחדים ספר

 את רק לא לתלמידיהם שיעניקו יהודית,
 והעסקנות הכלכלה הסוציולוגיה, תורת
 הסר תורת את ביחוד, ואולי גם, אלא בכלל,

 יחד היהודיות, והעסקגות הכלכלה ציולוגיה,
 בצרוף ובהווה, בעבר היהדות ידיעת עם

 היהודיים והאידיאלים השאיפות על ידוע מושג
 להקים יהיה אפשר כזה באופן רק לעתיד.

מוכ יהודיים ופקידים עסקנים של חדש דור
 למדרגת נם יגיעו אולי מהם שאחדים שרים,

לשם. הראויים אמתיים מנהיגים

"החברה", בירחון יקכןטרנס,ז
במא חש״ד» תמוז

 שלמה מר מתאונן והרצל", "ז׳בוטיגסקי מר
 לילדי ש״מגישים זה על השאר בץ גפשטיין

 דבוטינסקי! של המסולפת דמותו את הארץ
 ששונאי כשם עלילות עליו מעלים זה מדוע

ז" ישראל עם עם זאת עושים ישראל
 דבר כי לעצמם מדמים האלה "המסלפים

 דבוסינסקי היה. הסוציאלי אויבם טינסקי
הרכו המנצלים ומגן הפועלים אויב כביכול
 אותו הםילוןי׳ אותו זה הן אך היד- שניים

 ימי כל שדבוסיגסקי בלבו זו לא השקר!
 שלאחר אשר אינטליגנטי, פרולטרי היה חייו

 כתביו, כל את ולמדתי שחקרתי שנים, חמש
 נעוריו בימי כי ספק, של צל ללא נוכחתי

 חייו ימי וכל לסוציאליזם האיש היה קרוב
 שדבוסינסקי אנכי יודע העמלים, לטובת עמל

 לו והיה הסוציאלית הבעייה על לחשוב הרבה
 מחלד יותר מעשי היה כי יתכן אשר משלו, קו
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 יחד. 01 *ו^אינסדנציאונלים שלשד, גל סות
 סהמרד■ רק הנם התדזצים וחלונותיו במריו!

 של הסוציאליים חלופותיו של וחיורת שניו,
ז׳טסינסקי.

 סוציאלי כאויב דבוסינסקי עד "ו-אשסות
 תוקפים ז׳בוסיגסקי את נעלסוג ונוחם התן

 נשאר דבוסינסקי לגמרי: אחות פסיכה
 ל.מדינד. הרצל, לתורת ומאודו ננסשו טופז

 המהם־ אבי של הרוחני יורשו דיוא .*היהודית
 אין !אסר הוא כהרצל יסיגו. של היהודית כה

 המסתגל הוא ארור אלה, בחיים להמשיך
 למדינה ישרה בדרן ללכת עלינו לגלות,

האי היינו הדגל, הוא מזה ותשוב היהודית.
 האמונה אותה באלוהיך. והאמונה הנעלה דיאל

המוקד." על עולה אדם שלמענה
 המאסר לכותב להסכים שקשה ואעס״י
 מפגי ורק אך ז׳בוסיגסקי את שהתקיפו
 הרצל, לתורת ומאודו ננטשו נאמן ש.נשאו

 שההאשמות ספק כל אין ,*יהוחת לסדינה
 יסוד. להן אין סוציאלי כאויב דבוסיגסקי עד

 שנשאר מפני לא התקיפו דכוסינסקי את אמנם
 תכסיסיו מפגי אלא יהודית למדינה נאמן

 מקובלים היו שלא הדה האידיאל של להשגתו
 ההתנגדות ברם ההם. נימים עוד

 שוס .גוועת אינה דבוסינסקי של לתכסיסיו
 .בוקי־סריקי" בו לתלות למתעדיו סדוקה
 סד. על להן שאין כבדות האשמות עליו ולספל

 לדבר היתד. הסוציאלי לצדק בנוגע להסמך.
 אומרת זאת אין אך משלו, שיסה סינסקי

 המסד ומגן הפועלים אויב היה שז׳נוסינסקי
 .אולם באסרו: הכותב צדק הרכושניים. לים
 משהו לקבל נזכה אם לנו, ברור אתו ובר

 הקו לסי רק הרי — הזאת המלחמה אחח
 ז׳בוסינסקי". וזאב הרצל תיאודור שהתיז
 הגדולה בתרומתו עתה ומודים סכיחם כולנו

 יהודית", .מדינר. של לאידיאל ז׳בוסינסקי של
 מתנגדיו שהיו אלו בין אפילו נערץ וזכרו

 לחדול השעה איסוא והמעה בחייו, החזקים
 אי־צודקות האשמות ז׳בוסינסקי על סהסיל
 הדעות לכל שהוא ערכו, את להפחית במטרה

הציומת. בתנועה מול

 .משר היומי בעתון
 אב׳ י״ז מר-,

 הסוקדש תש״ד.
דן המעבר, בתקופת

 חעכרית הטד״לות
הארץ כתקשיית

 הכלכלה לבעיות במיוחד
 בתעשית העברית •הסו״לות בבעית ק. ב

 ותיקי של העצום המאמץ את ומשבח הארץ",
העם. בקרב העברי הספד להחדרת המו״לים
 בארץ כיום .קיימים המו״לים של ביזמתם

 הוצאות 8כ־ מהם בתי־הוצאה 35ם־ יותר
אר ואירגונים לאומיים למוסדות הקשורות

 גדולים הם מבתי־ההוצאה המחצית ציים.
 קסן. בקנה־מידד. פועלים והשאר ובינונים

ביו החשובים מבתי־ההוצאה, וחמשה עשרים
 ספריס הוצאות כ.התאחדות מאורגנים תר,

 כל את מקיפה היא בארץ־ישדאל". עבריות
 10% כ־ לאור ומוציאה ביישוב הזרמים
 בתי בשוק. הנמכרים הספרים מכל בערך,

̂ 036—8536ל־ אחראים בכללם ההוצאה

 של קסן אחוז החדשה. קרית־ספר מתגובת
לאו מוסדות יוזמת לפי יוצא־לאור הספרים

 מוצא־ בערך, 5%ב הנאמד ידוע וסיספר מיים
 )סופרים, פרסיים מחברים על־ידי לאור

וכדומהץ ספרי־קודש מחברי חוקרים,

 ספרים 135ל־ס קרוב הוציאו הספרים הוצאות
 ספרים אלה היו הגדול בחלקם המלחמה. בימי

 ספרים של חדשות מהדורות והשאר חדשים
קודם־לכן". שיצאו

 בתפוצת המתנקשים גורמים גם יש אך
 בראש הכותב מביא וביניהם העברי הספר

 .שהוא הלועזי, הספר של ההתחרות את
 כבר שנדפס יסודי ספד של מהדורה כלל בדרך

 במחיר לארצנו ומגיע ספסים אלפים בעשרות
 מרגש להיות מתחיל הזה הגורם ואם .*מוזל

 יודעים אגו באמריקה הנה ישראל בארץ נם
 תמיד מביאנו והוא העת, כל אותו ומדגישים

ומרים. קשים הרהורים לידי

 עברית קוראי שמספר לשכוח לנו ואין
 מספר לעומת כאין כמוהו הוא כאמריקה

 העברים הקוראים מספד בארצנו. עברית קוראי
 יכתבם. ונער מאד מצומצמת באמריקה

 מצערה באמריקה העברים הספרים הוצאת
 זד. למרות הפצתם,—יותר עוד מצערה אך היא,
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 לאלפי« באמריקה נמדאים עברית שיודעי
 יהודים אלפי ישנם עוד »לרבבות". תא־לי

 גרסת שבתו לא שעדיין הברית בארדות
 לקרא מוכשרים והם שלד,« והבהרות הינקות
 לזד» הזזשק להם היה רק אם עבריים ספרים
 מתאו־ הם אמנם מועטה. להתאמות והחפץ

 כמה של החדיש, או החדש, הסגנון על ננים
 עברית, מקריאה המעכבם העברים, מסופרינו

 האמת. כל ולא אמת מקבת יש אולי בזה אכל
 אדישותם — הוא והעיקרי היסודי העיכוב

 הקד ויהסם בסרט העברית התנועה לגבי
בכלל. שלנו הלאומית לתנועה
 קוראים של חדש דור לגדל שעלינו סוב!
 מהדור עין להעלים לנו אין אולם עברי«
 המתרחקים עברית יודעי אלפים המונה ההווה

 העברית. מהתרבות ועלות סבות פאי־אלו
 אפילו הוד» »העברי" המתנה את לגייס דדיך

 וקשים. גדולים כסאסדים לנו יעלה זה אם
 להחיות מיוחדים באמדעים לאחוז עלינו

 וברי־ יודעי־תורה בין לעברית ועמיה את
 התשוקה את בהם ולהסיח הללו, אורין

 לקרא גם אולי היה כדאי עברית. לקריאה
 לדאת לא אך זו, למסרה מיוחדת למועדה

 למדא אלא והרדאות בנאומים רק מוכה ידי
לזה. הנחתים המעשיים האמדעים את

 חכמר של מקומו
הלאומית כתחיותנו

אייר, ב״מאזנים"
נדפסה תש״ד»
שהועד, הדדאה

 הכפר של דמותו על בסימפוסיון ברגמן, ה. ש.
 העברית. באוניברסימה ישראל, בארץ העברי
 בת־ הכפר של מקומו »על ביחוד הדן המרדה
 ,להזכיר שעלינו אומר הלאומית", חיתנו

 לעמנו לאנושות, זו עולם הרת בשעת לעדמנו
 בתח־ הכפר שתפס המיוחד המקום את ולארדנו

 גם אותו לתפוס ועליו בעבד הלאומית יתנו
 סכלי זה את לעשות יכולים אנו ואין בעתיד,
 של להתפתחותו האורבות הסכנות על לרמוז
 זה על מתאונן הנכבד המרדה בהוה". הכפר

 יורדת בחיינו הכפרי הגורם של ש״השפעתו
 והולך עולה העירוני הגורם של והשפעתו

 קווינו ואנו הכפר, את אפילו לו כובש והוא
 ולהלן העיר". את יכבוש הכפר של שכוחו

 סן השתחררה שהעיר דק »לא :אוסר הוא
 לכבוש נס התחילה היא ססנו, והתרחקה הכפר

 לא הכפר בחיי הרואה ברגמן ומר הכפר". את
 גדול רוחני גורם גם אלא כלכלי גורם רק

הלאו לתחייתנו הכפר של »חשיבותו :מסיים
 ספיריטואלי« רוחני« חשיבות היא מית

 ישראל עם של עמדתו תבחן בזה מיסיפיזי«
 כעסנו קמן לעם יש אם :החדש העולם כתוך

ולמ לעברנו המתאמת משלו רוחנית בשורה
 ואת העמים.’ במשפחת ההיסטורי קומנו

 הכפר וראשונה כראש יתן זו לשאלה התשובה
ישראל". בארץ העברי

 שהיא ודאי ברגמן ה׳ בה שנגע זו בעיה
 החובה בה. שיטפלו היא וכדאית מאד, חשובה

הלאו הסופרים ועל הדיוניים המנהיגים על
 הכפר חיי של חשיבותם את להדגיש מיים

 ישראל, בארץ כבר הגמדאים ליהודים רק לא
 הנמגאים הפליטים אלפי לעשרות גם אלא

 לעלות הכושר לשעת והמחכים בתפודות
 חיי■ את עכשיו עליהם לחבב דריך לארדנו.

 חגוכיים אמדעים ידי על ישראל בארץ הכפר
 הישיבה את יבכרו לארץ שבבואם בכדי שוני«
 לזה להכינם דריך שבעיר. החיים על בכפר
 לחיי יתרה חבה חדורים שיהיו בכדי כעת,
 דרך־ על אח״כ שיפגשו הקשיים שכל עד הכפר

 חיי־ לחיות מהחלטתם יזיזום לא החקלאות
אדמתם. על אכרים

מרדכי פ



ושמועות ידיעות
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״״״ ■”״יי’מ»גמ״ נוי™

משורר הגוורדיד, —,— _  זזמלחפדז כתקופת
בכי מחזות, ומחבר

 זדי שהתקיים הסוביסיים, הסופרים »ודת נוס
 הסופרים פעולות על התעכב נסוסקבר" כנר לי

 ההישגים את וזיין המלחמה, בתקופה היהודים
ולקפז:
 כתב אודה כי אמות .לא המחזר. סלבד
 וכרן■ •הראובני", היססורי מחזה גם נונלסון
קנרימ ספורים

 סיפורו של השני החלק את השלים סתר ג
 העבר תקופת את המתאר משבר", •המזהה

 אמן של באספקלריה משתקפת שהיי גזי
סובייסי.
 הסופרים אוזר קוויסקו. לב לכתבי ישר

 המהסס־. שלאמו מהתקופה שלנו הדישונים
 זכה מספריו שאחד להזכיר די חיוקסונרית,

 בהתחרות החינוך מיניסטריון מסעם לפרס
 שני השלים מארקיש סח ילדים. לספרות

 המתארת ,מלחמה" הפואימה ואח שירה קנוזי
 וחיילי קיוב משחררי ססאלינגריד, פניני את

העבודה. הרת
 פורסמו פסו־ אישיק של ספרים •שלושה

 ספריו את להזכיר שלי ובריטניד, מסריקה
 באידיש לאור שזש שניים מן. שפורסמו

 ארובה פואימה גם כתב פסו בפולנית ויהד
 .אין ומחזה ווארשה" גיסו של •הוללים

 בסת על בקרוב יראה אשר שוקעת", השסש
הממלכתי. היהודי התיאסדון

 ,נתיבות־עולם׳ שירים כרך כתב .האלקין
 בתיאסדון שתושג ,ניגיסוגראד, וסראגויה

 שידים של כרכים שגי הממלכתי. היהודי
 ושני הופשסיין, דוד ידי על נתפרסמו ליריים

שהש 4פיגיגבר ידי על שירי־סלחסה כרכים
 פר־ סאבאלאייבסקי, האחרונים. בקרבות תתף

 סאליק־ קאזאקביץ, לורית גולדשטיין, ליאנקר,
 היו וזאברא סייף גורדון, אלי טלזזין, מאן,

המלחמה. פרח מאז בחזית שרויים
 פשעים נמוע מהחזית חזר נרוביאן המשורר

 גתעשרו זה משורר של מידותיו אנושית
 ותרניות עמוקות נעשו חדשים בנושאים

 היפים העעדים מן התלהבו רבים יותר.
 רוזל המשוררת התפתחותה בדרך שעשתה
 יינד־ סיסו, קוסלאר, רבץ, אורלאנד, קיפניס,

 לוריא, נם כתבו חדשים ספרים בוימוול.
 כתרוביץ וגונסאר. פלסנר לוין, חגה רוב,
 האוכלוסין. פינוי נושא על מעניין סיפור כתב

 נפשם את מסרו הטובים מהסופרים רבים
 נתגלו אך בקרב׳ ומתו הפאשיזם מיגור על

 כתב קרלר האעיר המשורר חדשים. כשרונות
 שיריו על החפירות• בתוך הראשון ספרו את

 לשכוח אין רעגגות. מפכה ומהם רב חן נסוך
 דוברו• — המסות וכותבי המבקרים את נם

 פינקל, אוסלנדר, נוסינוב, אפשסיין, שין,
 אחדות מסות שכתבו ורובין, נוסוניץ

 על גם אלא היהודית הספרות על לבד לא
 כן וביילורוסים. אוקראינים רוסים, סופרים

 מרוסית" המתורגסות הישירות אח להזכיר יש
 אוזבקית גרוזינית, ביילורוסיה, אוקראינית,
יהודים. סופרים על״ידי ובאשקירית

 היהודים הסופרים את גס הזכיר המושה
 ליריקון רחץ את מוץ, סרוזאיקון גודיגר,

 חאשש׳יובאעקי, אלנסקי, המשוררים את נפלא,
 את וכן הקרב בשדה שנפלו ושבדין וורגליס
אהרונובסקי. המחונן הסופר
 הסר לרוסיה באו הנ״ל מהסופרים חח
ומבסרביד" מליטה מוכשרים סופרים נס כיסית
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 המחתרת לוחם סועקובר, המשוררים כמו
 מאיד, רוסאדס׳ וונלר, ווילנה מגיסו האמיץ

 שסרג־ ארשוקיץ׳ קוערגינסקי, אייזן, ילין,
 גם שנה הוא קורן. ורחל אלסמאן בדג,

 גרוס־ של הראשונה המלחמתית הכרוניקה את
 סיסונוב, של שיריהם ואת גגחי", «עם מן

 מאדשאק סברדובסקי, מרקיש, ססר, סורקוב,
ואגסוקולסקי.

 הסופרים דברי מזרחו הממה לדברי
 היהודים החיילים בלבות היסב לעיל הגזברים
 והתלהבות בנעחון אסונה בהם ועוררו
 המפרות ותשכיל יתן «מי :סיים והוא לקרב,

 כאשר שלום בימי עמנו את לשרת הסוביסית
מלחמה•. בימי אותה שירתה

 .בערון- ה במערכת
מעגין מכתב נתקבל חד־קול

 בך ם. יהודי מחיל !ולליי מהסרוש.
 מ.אי־ שנשלח חורין דתן את שהמיר

 24ב־ באיטליה• ־שם
 סבה. מא׳זו בדרך ונתאחר ,1944 בדעמבר
 הכותב מספר עברית׳ הכתוב זה, במכתב
 בתור ההזדמנות, לו היתד. קבר זמן שלפני
 לבקר העברי•, «הלוחם עלון־החדשות עורך

ואי רומא של הראשי הרב «כ׳ את ברומא
 דבריו שאר ובין עוללי, ד״ר הפרוס. טליה•,
 המלחמה החלה שמאז במיוחד עוללי הדגיש

 המדעי «העולם לבין בינו הקשר ניתק
 בנוגע קרוזה• «כרובינזון הוא וכי העברי",

 את עוללי קבל ביום בו העברי. המדע לעולם
 באוני־ לפרוסיסור שנתמנה הטליפוגית הידיעה

 ועתיקות .אפיגרפיה על וימה ברומא ברסיטה
 — הלאה הכותב מספר — הגאעים שמיות״.

לירות 300,000 של פרס לחת מוכנים שהיו

ושמועות

 הפרטית הספריה את שדדו מת, או חי בעדו,
 הסס־ כל ואת שלו, כתבי־היד כל את שלו,
 שלשה ושלחו ברומי, היהודית הקהלת של ריר,

 ואחרים יקרי־ערך ספרים מלאים קרונות ■
לגרמניה.

 ואמר מאד זה על העסער עוללי הסרופ.
:האלו כדברים המכתב כותב לחייל

היהו והפרופיסורים הרבנים מן «בקש
 ספרות טקסטים, אלינו שישלחו דים

 עתונים, ימי־הבינים, ושל חדשה עתיקה,
 שדדו הנאעים ובאנגלית. בעברית ירחונים

הכל•. מאתנו

 ה״ביבליה של המנזנם היה עוללי 3הםרונ
 החדשים שהספרים רועה והיה ודאטיקאנאה",

 ב״הבי הערכה לשם אליו ישולחו המדעיים
 אותם יעריך הכמרים אחד אחרת, בליה",

 .שהמכון בטחונו את הביע הוא השגתו. ע״פי
 יוכל ווייז, הד״ר של מיסודו לדת היהודי

 קטנה ספריה בקלות ולשלוח בדבר להתעגין
 התלמודים, שני שמוש, ספרי מאות כמה של

המד והחקירות הבינים, ימי של פילוסופיה
 בעיניו בדמעות כמעט האחרונות". עיות
 לו איאפשר «שלעערו עוללי הפרום• אמר

 שיואילו הסופרים לאלה ספריו את לשלוח
בגרמניה". הלא הכל כי שלהם, את לו להעביר

 בתרבות מעונין כך כל שהיה הזה והאיש
 והחדשה, העתיקה ישראל ובחכמת העברית

 בקה־ התורה תשכח שלא רק לא דואג ושהיה
 הספרים חלילה יפלו שלא גם אלא לתו,

 מבקרים לידי החדשים המדעיים היהודיים
 שלא פנים בהם יגלו שמא ברית, מבני שלא

 העולם את והרעיש הפתיע הזה האיש כהלכה,
 דתו בהמרת זה אחר קער זמן רק היהודי

נתעב. כבוגד היהודי העם את ובעזיבתו

★
המערכת הודעת

 ושאול מארכם אלכסנדר 4גינעבור לוי הפרוס. מאת גלוי־דעח נתקבל החוברת חתימת עם
ועאה. בחוברת ויופיע קפלן, מרדכי ד״ר של סידורו נגד ליברמן



Dr. Tuvya Achkenasi, Th• Ptptlatloi of Traatjordm

*pHt population of Transjordan 
has undergone many changes. It 

dwindled at ter the fall of Rome 
and increased during the Crusades 
and the Ottoman empire. Two types 
of people inhabit the districts: set
tled inhabitants and nomadic or 
semi-nomadic bedouins.

The settled population tills the 
soil and lives in stone and clay 
houses. The semi-nomadic Bedouins 
pitch their goat-haired tents and 
wander over limited territory. The 
nomadic Bedouins engage in sheep 
and cattle raising. There is an en
mity between the farming class and 
the Bedouins that goes back to an
cient times. The Bedouin of old had 
camels which enabled him to travel. 
The farmer was dependent on his 
good will and had to pay him trib
ute.

Under British rule the grip of 
the Bedouins has been weakened. 
For the most part, however, the 
strength of their control depends on 
the individual attitude of the Brit
ish official. As one authority, Jarvis 
Bey, tells us, some officials are taken 
in by a love for romanticism and 
the desert in their dealings with the 
Bedouins.

Many people who know of the 
country from the activities of 
Lawrence of Arabia consider it to 
be a wilderness. But this is true only 
of certain districts. The population 
can be put at about 300,000 people 
— one-fifth of that during the

Roman period. We have remains of 
various ancient settlements. The 
estimates of the population vary in 
different reports but they indicate 
a growth of 44,037 people from 
1926 to 1937.

Transjordan is two and a half 
times the size of Palestine yet it has 
only one-fourth of its population. 
This is due mainly to the Bedouins 
who require huge stretches of land. 
If they could be turned to agricul
ture the capacity of the country 
would be increased immeasurably. 
In considering the population of 
Transjordan we have also to take 
into account the inner migrations 
of the people.

The largest of the minority 
groups are the Circassians whose 
number is 6,700. They came origin
ally from the banks of the Black 
Sea and were encouraged by the 
Turkish Sultan to settle in Trans
jordan. With the rise of Arab na
tionalism and the coming of Ab
dullah their position deteriorated in 
the country.

In addition to the Circassians 
there are other settlements of racial 
groups such as the Bahai, the Tur- 
kans and the Druses. Their number 
is not great. The Christian popula
tion consists of 20,000 people and 
has been estimated to be as high as 
40,000. The various Christian de
nominational groups have their own 
religious courts.
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Slmclra I. Aaarbach, Creator* at Moder■ Sei•■■•—Me■ of Faith

,JHE Renaissance brought with it 
a complete change in the think

ing of men and a casting aside of 
the outlook that held sway during 
the Middle Agea. In all fields there 
was seen a quest for freedom from 
tradition and the yoke of the 
Church. Human rationalism became 
the criterion for action.

Descartes is the typical represen
tative of the new type of thinking. 
In his Discourse On Method he de
clares that the ability of man to 
think and to doubt is the basis of 
life, and he views physics, religion 
and ethics from this angle. Descartes 
began a rationalistic trend that 
found expression in the various so
cial movements in the Enlighten
ment era. The rebellion against 
authority was seen in religion itself. 
But it was felt mainly in science.

In the history of human thought 
science was at first linked with re
ligion, and theologic speculation was 
combined with scientific search. 
With the development of science 
and particularly after the Coper
nican Revolution all this was 
changed. A new concept of man 
and the world was furthered by 
such men as Bruno. The new stress 
led inevitably to a mechanistic 
view of the world and to anti- 
religioa. Bruno himself adopted a 
pantheistic approach. His writings 
can be considered, therefore, as the 
first to proclaim a new paganism 
and reject Judeo-Christian thinking.

Bruno was conscious of his nega
tive views of Christianity. He con

sidered them to be the natural con
clusion! of scientific thought. Even 
though he may have had the purest 
motives, he sowed the seeds of 
apostacy and disbelief. In any mon
otheistic conception of the world, 
God must be considered as the crea
tor who constantly shapes and con
trols the world. This is the view of 
such Jewish thinkers as Maimoni- 
des, Bachya and Ibn GabiroL It is 
the basis of Jewish theology and the 
Jewish way of life.

The acceptance of a theory of 
mechanical causality as a result of 
the new findings of science has 
meant the rejection of religious 
tradition. Bacon, the founder of the 
experimental method, was also the 
first to declare the religious ap
proach anti-scientific. Hobbs car
ried the mechanistic approach fur
ther, applying it to all realms of 
human endeavor. Spinozistic thought 
negates any divine action in the 
world and denies miracles. Spinoza 
applied the mechanistic approach 
even to social, political and ethical 
problems. Thus the chasm between 
science and religion grew wider.

The religious instinct in man, 
however, led to quests for harmon
izing the two forces. Robert Boyle, 
the chemist, was among those who 
tried to find a synthesis between 
science and religion. With Newton, 
the 500th anniversary of whose 
birth we celebrate this year, we have 
the logical formula for this effort.

(To be continued)
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קי״ט(. )שבת דב\ .בית פזל וויוועות בפיביל אלא תתביית תפגלת אי\ ב״ה.

להורים קורא קול
המזרחי יד על החרדי וךהחינ ועד «"ט

ברוח! ונחזק נגדל מהרבה, מעט נשארנו
 מישראל לאדם אסור עטנו, הושבר אשר הגדול השבר על בבכי סמדר שהלב בשעה

 מאכסיטאלי עברי חינוך לתת היהדות, חיזוק של הקרושה העבודה םן ידיו להרפות
 חז״ל במסורת ושנוי בחורה ככתוב ישראל, בנצח האמונה את בלבם ולנטוע לילדיו

שנים. אלפי במשך עמנו תולדות בכל ומשולש
הילד כחינוך תלוי האומה של עתידה

 תחייתנו, רוח ועל־פי היהדות רוח על־פי ולאומי, יהודי־מסורתי חינוך המתחנך מישראל, ילד כל
 שעה. ובכל עת בכל לסמוך עמנו יוכל שעליו קיומנו, להמשך מבצר שישמש לו מובטח

 של החתוך כמוסדות ניתן כזה חינוך
 המזרחי יד על החרדי החינוך ועד

 מבתי באחד ילדיכם רשמו החדש, זמן־הליטוד פתיחת עם עתה, יהודים, הורים
 אתם מזכים המזרחי. יד על החרדי החינוך בועד הקשורים והישיבות תלמוז-התורה

באמריקה. ויהדות תורה חיי בזה אתם ומחזקים מובהק יהודי בחינוך ילדיכם את בזה
וציון, תורה בברכת
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דוס. נ. ניו־ברונזוויש, סם., ליברטי 1

 ההררי הח־יגגך יגער ץשגרים2ה תגרה תלתה־ בתי
ישראל בני דטרכז תלמור־תורה  תלמור־תורה סיסטרהוד נייט סי
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 י. נ. ברושליז, אווניו, אנד ווסט 00
 פארק דמייפלטון הצעיר ישראל

 י. נ. ברושליו, Л5 רחוב 2225
 ביי דבדבורד הצעיר ישראל

 י. נ. ברושליז, ,*.יו אווניו 2519
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ברושליו אוו., איילאנד שוני 1305

 י. נ. ברושליו, אווניו, 4 — 5318
 היל דריטשטונד היהודי המרכז
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 י. נ. ברוננם, אווניו, וואסיננטו! 1786
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יעקב בית
ביסס סיאסי, אווניו, וואסיגנטון 811



ה״בצרון" למען חברה
 אנו ונם החתימה, דמי את העתונים כל העלו המלחמה מצב מפאת ההדפסה יוקר ספני

 דמי־החתימה, ממדת בכפלים עולה הירחון הוצאת כי זאת, לעשות צריכים היינו בהכרח
 הקוראים מן שהרבה כפי אולם כעת. לנו עולה חוברת שכל ההוצאה גודל לעומת כאין שכמוהם

 קוראים אלפי בין נפוץ ויהא נפש, לכל שווה יהא שהירחון בכלל ובחפצנו עברים, סורים הם
 זה תמורת אבל לשנה. דולרים חמשה הקודם, החתימה מחיר את להשאיר החלטנו עברים,
 בפועל חבר להיות בכדי אולם בכח, חבר הוא חותם כל ה״בצרון". למען חברה ליסד החלטנו

 ידו אין אם חותמים, שגי עוד לפחות לרכוש או נוספים, דולרים חמשה חברות דמי לשלם עליו
 אחוז וחמשה עשרים של הנחה לקבל הזכות תהיה חבר לכל דולרים. חמשה עוד להוציא כשנת
 הספר את חנם חבר כל יקבל זה מלבד זכרונות". ו״מסכת ההלכה" "תולדות רב־צעיר מספרי

 שיופיע דמשק שלמה מאת "בגורלי" הספר את או הופיע, שכבר רב־צעיר מאת ציון" "בשערי
בקרוב.
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