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כ"ץשטווהוהקשריםהעיתונאייםההישגים

אוסיפוביצ'י פרוטסביצ'יאגולה
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43P
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27P
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הקודםמהעמודהמשך

הבאבעמודהמשך

ב"תחוםנובגורודבעירבשוקיהודים
העשרים.המאהתחילתברוסיההמושב"
יכלוהםאךקרקעלקנותעליהםנאסר
למטההכלכלייםמפירותיהליהנות
היאהצאריתברוסיה.5002אוסיפוביצ'י

hcsateiovrep צילומיםעירונילהיטהיתה
egatireHsegamIytteG segamI

ממנהיגירביםבאומכאןלמינסק.מדרום-מזרחקילומטרכ-001השוכנתאוסיפוביצ'יאזור
ישראלומדינתהיישוב
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הרכבתקרנינה"."אנההסרטמתוךמינוין:

מטמאל:התקוסה;שלההיי-טקהיתה
מהפכתפר1ןיעםבפטרבנרגחיילים

היהודיהמושב""תתום.1917אוקטובר,

פי,איצילזמיס:מרכזיתקרבותלזירתנהפך
AP Photo/FocusFeatures

הקודםמהעמודהמשך

שנקלעהעיתון,לקיוםהספיקולאבפטרבורג
משקיעחיפשכ"ץכספיים.לקשייםב-4091
הקודמיםהחובותאתלהחזירלהצילו,שיסכים
מהעריםבווילנה,מחדשהעיתוןאתולהוציא

שי־בן־אביגדורהמושב"."תחוםשלהמרכזיות

דך

$TS1$שידך$TS1$

$DN2$שידך$DN2$כזהפרויקטעלשחלםמרגולין,חברואתלו

תל־היה"ריבקיןהעשיר.חותנואתאליוורתם
מיד

$TS1$תלמיד$TS1$
$DN2$תלמיד$DN2$,כתבכבוד",גםואהבסופריםאהבחכם

עברי".בעיתוןכסףלהשקיעהסכים"לפיכךכ"ץ,

והס־העסקיתתעוזתואתשובהוכיחריבקין

כים

$TS1$והסכים$TS1$

$DN2$והסכים$DN2$כעבוראירופי".מידה"בקנהעיתוןלממן

מכותבישהיהשניאור,זלמןהמשוררכתבשנים

חתנומדועריבקיןאתששאלובווילנה,"הזמן"

הכ־עיתון,הוצאתשלמפוקפקתבפרנסהבחר

רוכה

$TS1$הכרוכה$TS1$

$DN2$הכרוכה$DN2$.בעסקיבחרתי!אניבחר?"הואבהפסדים
וב־בשנה,רובלאלף60לימאבדהיההיערות

עיתונות

$TS1$ובעיתונות$TS1$

$DN2$ובעיתונות$DN2$טובעסקכלומר,אלף.20רקבעברית

כשה־בעל-הבית.אתשניאורציטטעושה",אני

תפרסמו

$TS1$כשהתפרסמו$TS1$

$DN2$כשהתפרסמו$DN2$מריםהגיבהב"דבר",ב-8591הדברים

במ־ריבקין,שלונכדתומרגוליןשלבתוייבין,

כתב

$TS1$במכתב$TS1$

$DN2$במכתב$DN2$שניאוראתהאשימהשבולמערכת,זועם

עסקהיהלא)העיתון(זה"כלוסילוף".ב"גסות

הכ־ז"לסביאידיאליסטי.מפעלאםכימכנים,

נים

$TS1$הכנים$TS1$

$DN2$הכנים$DN2$המטבעערךשלפיזהב,רובלאלף80בזה

לאשסביוכמובןעצום,סכוםזההיהההואבזמן

חו־שללקפריזותולעגזלזולמתוךזאתעשה

תנו,

$TS1$,חותנו$TS1$

$DN2$,חותנו$DN2$שליחםמתוךאלאמתאר,ששניאורכפי
כתבההעברית",ולשפהלספרותויקרכבוד

הימיןאידיאולוגשלאשתושהיתהייבין,מרים

לקבוצתאחימאיראבאשלשותפוייבין,יהושע
הבריונים"."ברית

נרג־שמועותלהתפשטהחלו1904"במהלך

שות

$TS1$נרגשות$TS1$

$DN2$נרגשות$DN2$עלאירופהבמזרחהעבריםהסופריםבחוגי
וגידיםעורהקורםמסעירעיתונאי-ספרותימיזם

הולצמןאבנרפרופ׳הספרותחוקרכתבבווילנה",
אינט־תקופהזו"מיתהאביב.תלמאוניברסיטת

נסיבית

$TS1$אינטנסיבית$TS1$

$DN2$אינטנסיבית$DN2$באיכות.גםאלאבכמותרקלאופורייה

בפתחמאיןישכאילוהופיעסופריםשלחדשדור

והשירה,הפרוזהאתוהעלהוהריםה-02המאה

לפניכמותןנודעושלאלפסגותוהביקורתהמסה

והעוצ־השיאשנותאלההיוהשירהבתחוםכן.

מה

$TS1$והעוצמה$TS1$

$DN2$והעוצמה$DN2$בפרוזהוטשרניהובסקי.ביאליקשלביצירתם

ברדיצ׳בסקי.יוסףמיכהשלדמותוקסםהילכה

קולםברמהנשמעהספרותיתובהגותבביקורת
בה־קלוזנר.ויוסףברייניןראובןפרישמן,דודשל

שראתם

$TS1$בהשראתם$TS1$

$DN2$בהשראתם$DN2$צעי־קולותשללצצואלהסופריםשל

רים.

$TS1$.צעירים$TS1$

$DN2$.צעירים$DN2$בשירההריבלבד,שנזותתריסרלהזכיראם

שטיינברג,יעקבכהן,יעקבשניאור,זלמןהתבלטו
בפרו־לרנהיעקבפיכמן,יעקבשמעונוביץ,דוד

זה

$TS1$בפרוזה$TS1$

$DN2$בפרוזה$DN2$גניניסןאוריברנר,חייםיוסףאתלצייןיש

בארון,דבורהברקוביץ,י"דשופמן,גרשםסין,
במותלומצאשהפיקוהכתיבהשפעקבק.א"א

אוהדות".פרסום

שמרכזהיוצרים,חבורתהתגבשהבווילנה

שלהדפוסבביתששכנה"הזמן"במערכתהיה
"חבו־רום(.)מבטאיםראם"והאחים"האלמנה

רה

$TS1$חבורה"$TS1$

$DN2$חבורה"$DN2$אותהתיארמשקל",בעלתעבריתספרותית

"הז־כותביזמננו,בניהישראליםלרובהולצמן.

מן"

$TS1$"הזמן"$TS1$

$DN2$"הזמן"$DN2$שנקראוהרחובותמשלטיבעיקרמוכרים

בן־פרוג,פרישמן,אביב:בתלשמותיהםעל
אביגדור,

$TS1$,בןאביגדור$TS1$
$DN2$,בןאביגדור$DN2$.מה־מזמןנעלמויצירותיהםצייטלין

מדפים

$TS1$מהמדפים$TS1$

$DN2$מהמדפים$DN2$,ספרותלחוקרירקבכלל,אםומוכרות

ימיםבאותםאבלתרבותית.היסטוריהוחובבי

שכותביםיהודיםצעיריםהאוונגרדהיוהם

וליברלית,פתוחהרוסיהעלוחולנזיםעברית
זכויות.כשוויאותםשתקבל

לפטרבו־חזר"הזמן"לעורךשמונהכ"ץ
רג

$TS1$לפטרבורג$TS1$
$DN2$לפטרבורג$DN2$פירסםהואומאמרים.דיווחיםמשםוכתב

הרו־החוקהטיוטתכמובינלאומיים,סקופים

סית

$TS1$הרוסית$TS1$

$DN2$הרוסית$DN2$רוסיה-יפןבמלחמתהמפלהאחרישגובשה

זכרונותיו,העברי.בעיתוןלראשונהDN2$$והופיעהTS1$$DN2$$והופיעהTS1$$והופיעה

כתיאורנקראיםב־3691,בישראלשהופיעו

ומקימיברוסיההיהודיתהאליטהשלמרתק
שעשהתדרוךעלמספרהואהציונית.התנועה

ב־3091,בפטרבורגבביקורוהרצלתיאודור
האימפ־שלהקרובההתפרקותהאתחזהשבו

ריה

$TS1$האימפריה$TS1$

$DN2$האימפריה$DN2$.שמרכ"ץטוב,עיתונאיכלוכמוהעותמנית

עש־גםהצארבממשלתמקורותיוחיסיוןעל

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$התמוטטה.הרוסיתשהקיסרותאחרישנים

שהיהברקוביץ׳,י"דמונההספרותילעורך

שחי־בן־אביגדור,המו"ל-השותףבלבד.19בן

פש

$TS1$שחיפש$TS1$

$DN2$שחיפש$DN2$מרובעדיין"נפסלושלאועורכיםכותבים

לתפקידאותוגייסהאחרים",בעיתוניםשימוש
עב־אתהכותבסיפוריך,את"קראתילו:ואמר

רית

$TS1$עברית$TS1$

$DN2$עברית$DN2$לאולמההדקדוק,שגיאותבלארעה,לא
שגיאותיהםאתכמובן,בהשגחתילתקן,תוכל

כיני"הראשוניםזכרונותיו,בספראחרים?".של

שלהגדולההמערכתעלברקוביץ׳כתבאדם",

שולח־עםוקטנים,גדוליםחדרים"עם"הזמן",
נות

$TS1$שולחנות$TS1$
$DN2$שולחנות$DN2$סו־וליטרההסופריםבשבילחדשיםאלון

כר

$TS1$סוכר$TS1$

$DN2$סוכר$DN2$ועםבפרוזדוררותחמיחםעםשולחן,בכל

תהומגישהמיחםאתהמפיחהמערכת,שלגוי

ואחד".אחדלכל

שלההנהלהמשרדישכנוהמערכתבקצה

למשרדש"דמוברקוביץ׳כתבעליהם"הזמן",
וגי־התלבטושםסוחר-יערים.שלוהומהגדול

ששו

$TS1$וגיששו$TS1$

$DN2$וגיששו$DN2$׳ספ־זקניםבעליעיירה,בניאברכיםבאפלה

רדיים׳

$TS1$׳ספרדיים׳$TS1$

$DN2$׳ספרדיים׳$DN2$וסו־משלוחפקידיחשבון,רואיגזוזים

כנים

$TS1$וסוכנים$TS1$

$DN2$וסוכנים$DN2$.מפרנסיידיעללכאןהובאוהללונוסעים

מפו־עשיריםיעראנשיהכסף,ונותניהעיתון

ליסיה,
$TS1$,מפוליסיה$TS1$

$DN2$,מפוליסיה$DN2$מחדריהםמציציםהיוהראשוניםובימים

כבוד,וביראתיתירהבענוותנותהמערכתלתוך
כנסתלביתהנוראיםבימיםשנתכנסוכפרכבני

עדוהלכה,הכבודיראתפחתהכךאחרכרך.של

הסו־ליטרותאתגםלספקשוכחיםהיושלבסוף

כר

$TS1$הסוכר$TS1$

$DN2$הסוכר$DN2$המערכת".שלהכתיבהלשולחנות

בי־היההחדשההמערכתשלהשיאאירוע

קורו

$TS1$ביקורו$TS1$

$DN2$ביקורו$DN2$עליכם,שלוםהיידיש,סופריגדולשל
הזדמנותשבאותהברקוביץ׳,.1905במארס

עלי־שלוםשלבתולעתיד,אשתואתהכיר
כם,

$TS1$,עליכם$TS1$
$DN2$,עליכם$DN2$שקרא־ב"חדרהתכנסהצוותשכלסיפר
נו

$TS1$שקראנו$TS1$
$DN2$שקראנו$DN2$מוציאיהיושבומשוםחשאים,לשכתלו

מתכנסיםמפוליסיה,הממוןאנשיהעיתונים,

עללהיאנחובעיקרצפונותיהם,עללהתייעץ
כלקודםפה.בעלאוכלתשהמערכתממונם,
המיחםמןתהכוסותהמערכתשלהגויהגיש

פת־עלצבאוההנהלהשלהיערואנשיהרותח,

חה

$TS1$פתחה$TS1$

$DN2$פתחה$DN2$רגשימפיקיםבפניםהחשאיםלשכתשל

יהד".גםופליאההערצה

לאנ־ברקוביץ׳שלהעקיצותאתקראתי
שי

$TS1$לאנשי$TS1$
$DN2$לאנשי$DN2$שהתכווןידעתיומיד"הזמן"שלהמנהלה

אףוהמו"ל-השותף,הבעליםנציגלמרגולין,
ומאבקיחלפה,ממאהיותרבשמו.נקבשלא
לנגדמחדשמתעורריםהעיתוןבמערכתהכוח

כתבשעליהםהיער""אנשישביןהצעירעיני.

לע־סביהיהוזלזולקנאהשלבשילובברקוביץ׳
תיד

$TS1$לעתיד$TS1$
$DN2$לעתיד$DN2$העיירהאת19בגילשעזבבומשטיין,חיים

שלבעלהמרגולין,אלוהצטרףבביילורוסיה
והתרבו־התקשורתיתלהרפתקהדודתו,בת

תית

$TS1$והתרבותית$TS1$

$DN2$והתרבותית$DN2$ואוסי־לבוברויסקשבהשוואהבווילנה

פוביץ׳

$TS1$ואוסיפוביץ׳$TS1$

$DN2$ואוסיפוביץ׳$DN2$שלאביבתלהיתהגדל,שבהןהנידחות
התוססתהעבריתהיצירהבירתהמושב","תחום

ולייבושנחוםהאחיםחבריוואיתווהמתפתחת.

שלוהאחוזותהיערנותמעסקישעברובביצקי,

שהג־לנחש,קשהלא"הזמן".להנהלתריבקין

ביר

$TS1$שהגביר$TS1$

$DN2$שהגביר$DN2$אתעליהוהפקידהקופהעללשמוררצה

הנאמנים.עובדיוואתאחיינו

"מספרפשוט.היהלאהשיווקיהאתגר

מחמי־יותרההםבימיםהיהברוסיההיהודים

שה

$TS1$מחמישה$TS1$

$DN2$מחמישה$DN2$לפיהיטב,עבריתידעומהםורביםמיליון

לאהנשיםאבלאלפים.מאותכמהההשערה

כתברוסית",אויידישאוקראוהןעברית.ידעו

ברו־קראוהיהודיםהמשכיליםבזכרונותיו.כ"ץ

סית

$TS1$ברוסית$TS1$

$DN2$ברוסית$DN2$,וגםהבעל"גםלקרואיכלושאותןוביידיש

עיתוניםעלהמנוייםמספרהיהלפיכךהאשה.

משכיליםברובםהיוהמנוייםמועט.עבריים
פשוטהיההחשבוןעבר".שפתוחובביוציונים

"הזמן"הגדולה,המערכתאתלקייםכדיואכזרי:

והתקשהשלושהפיגדולמנוייםלמספרנזקק
מוכ־ריבקיןהיה"לפיכךפרסום.שטחילמכור

רח

$TS1$מוכרח$TS1$

$DN2$מוכרח$DN2$הגירעון".דמיאתחודשבכללשלוח

"׳הזמן׳לו.נמאסכשנתייםשאחריעד
היחידהיומיהעבריהעיתוןההםבימיםהיה

מןגדולהההוצאההיתהזאתובכלבעולם,
לחבריואמרלווילנהבאריבקיןההכנסות.

ותסת־רובל3,000עודלכם׳הריהמערכת:

דרו.

$TS1$.ותסתדרו$TS1$

$DN2$.ותסתדרו$DN2$ואםבעצמכם.העיתוןאתתוציאומעתה

שלושתאתנותןהריניביכולתכם,זהאין

כ"ץ.סיפרהמערכת",לחבריכפיצויהאלפים
בנוגעדעותאחדותהיתהלא׳הזמן׳"במערכת

לקבלהחליטומקצתםבמשבר.להתנהגותם
ולעבודלהוסיףהחליטוומקצתםפיצויים



יותרובתקציבאחריםיסודותעלאבלבעיתון,

השקיעמרגוליןאיךזכרשניאורוזלמןקטן".
שכרבקיצוץההוצאות,בהקטנתמרצואת

לדפוסובמעברהעובדיםומשכורותהסופרים
והואלעברואיש"ברחויותר.זולשהיהפולני

הילעושההתשבורת,מדוכתעללבדונשאר

בחשבונו־עודמודהאדםבןשאיןומתפלא,

תיו",

$TS1$,"בחשבונותיו$TS1$

$DN2$,"בחשבונותיו$DN2$מיובליותראחרישגםשניאור,כתב
הפרילנסריםתעריפיאתבמדויקזכרשנים
מעיתוניםמתורגמותחדשות"הזמן":של

פיליטוניםושליש.אחתקופיקהוממברקים

סיפוריםעשיריות.ושבעקופיקהומאמרים

שתישיריםאחת.ועשירייהקופיקותשתי

עשיריות.וארבעקופיקות

ומביןהאלההמספריםאתקוראאני

הנסתרהשבילםי1ן.אריה

קינןד!נילוס:

עלושנזירהעיתוןהוצאתשלשהאתגרים
מרגוליןימים.מאותםהשתנולאכלכליאיזון
והמשיךויתרשלאמצוין,כמנהלהתגלה
הזרמתשנעצרהאחריגם"הזמן"אתלהוציא

אח־ואפילובאוסיפוביץ׳,מהאחוזההכספים

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$מאסרלשנתנידוןכ"ץהמייסדשהעורך

לשלטונות,חתרנישנראהגדולסקופבגלל

כתבהוא",באמצעיוהתקייםכבר׳"הזמן׳

מנויים".8,000שלקהללוהיה"כברכ"ץ.

ומ"העולם"מרוסיהדיווחיםכללוהחדשות
"מענייניודיווחיםמאירופהבעיקראזשל

מה־גירושדם,עלילותפוגרומים,היהודים":

בית,

$TS1$,מהבית$TS1$

$DN2$,מהבית$DN2$הקדישומת,כשטולסטויציונית.פעילות
נקראתמעט,מיושנתהעברית,שלם.גיליוןלו

היום.גםבקלות

אתרבהבהערכהשתיארהולצמן,החוקר

"הזמן"שלוהספרותייםהעיתונאייםהישגיו
היתהששקיעתוכתבבווילנה,דרכובראשית

הדרמטייםמהאירועיםנבעההיאמהירה.

ומה־יפןעםבמלחמהההפסדאחריברוסיה

פכת

$TS1$ומהפכת$TS1$

$DN2$ומהפכת$DN2$1905,לפתיחותתקווית-לרגעשהפיחה
הש־"הריאקציה"עםשנכזבוהצארבממלכת

מרנית.

$TS1$.השמרנית$TS1$

$DN2$.השמרנית$DN2$,אתשינוהיהודיםהצעיריםלדבריו

הח־הסוציאליסטיותהמפלגותאלופנוטעמם

דשות,

$TS1$,החדשות$TS1$

$DN2$,החדשות$DN2$ואיתןהיידיש,תרבותעםמזוהותשהיו
"פרשתביידיש.והעיתונותהספרותגםפדהו

הול־כתבדרמטי",דרכיםצומתמגלנזת׳הזמן׳

צמן.

$TS1$.הולצמן$TS1$

$DN2$.הולצמן$DN2$רגעשלמרוכזתהמחשהבהלראות"ניתן

העבריתהספרותשלהשקיעהותחילתהשיא

היסודותהונחושבהםבימיםאירופה,במזרח

העלייהבימיישראלבארץהעבריתלספרות
להיותעודחזרהלאעצמהוילנההשנייה,
העברית,הספרותמפתעלמשמעותיאתר

אביבתקופתבאותהבההשהותעצםאבל

זועםנונתב"בין.מרים

לסינסקמינסקביןויצמן.חיים
לנודעויצנזןמכרךצילש:

הכבודאורחעליכם.שלום

ואמרים:§מודנגנזים-נזכזןבאדיבזתצילום:

בזיכרונםחותםהותירהוספרותיתאישית

׳הזמן׳".להרפתקתהשותפיםשלוביצירתם

בקי־ששרד"הזמן"שלהמצומצםהצוותעם
צוצים

$TS1$בקיצוצים$TS1$
$DN2$בקיצוצים$DN2$בומ־חייםשלי.סבאגםנותרובמשברים

שטיין

$TS1$בומשטיין$TS1$

$DN2$בומשטיין$DN2$ברכהבמודעותהעיתון,בגיליונותמופיע

בא־,1914עדברציפותמשפחה,ובנילחברים

ביב

$TS1$באביב$TS1$

$DN2$באביב$DN2$באוגוסטבאירופה.הישןהסדרשלהאחרון

1915ובינוארהראשונה,העולםמלחמתפרצה

כךהשני.ניקולאיהצארבהוראת"הזמן"נסגר
ברוסיה.העבריתלעיתונותהקץהושם

נפשובנתיביאלך

המשפחהבניהעבירוהבאותהשניםאת

לזירתנהפךהיהודיהמושב""תחוםבמנוסה.

הראשונה,העולםמלחמתשלמרכזיתקרבות
הרוסיתהאזרחיםומלחמתאוקטוברמהפכת

החליפומתוכוחלקיםבעקבותיה.שפרצה
העצמאית,פוליןגרמניה,רוסיה,ביןידיים

"הלבנים".ויריביהם"האדומים"הבולשביקים
בירתלמינסק,מאוסיפוביץ׳נמלטהמשפחתי

חזרריבקיןהתפצלה.ומשםביילורוסיה,

כךהבולשביקים.בידישהוחרמהלאחוזתו,
הכל:ממנו"לקחוקונזוניסטית:מהפכהנראית

הע־מחסניהטחנה,עץ,לעיבודהמפעלאת

צים,

$TS1$,העצים$TS1$

$DN2$,העצים$DN2$כלהבנויות,החנויותעץ,וקורותקרשים
הביתוהגימנסיה,הגדולהביתשבנה,הבתים

)הש־אשתועםשםגרבעצמושהואהגדול

נייה(

$TS1$)השנייה($TS1$

$DN2$)השנייה($DN2$לקחו,הכלאתהכנסת.וביתומשפחתה

ח"םסבאטםעלתדנר.חמי

tttltj:Diliסילרנן

נדל"ןסכסוךאחימאיר.אבא
לע"נז.צזpma;ם:

ביילורוסיהביערותטזרטיםסרס.טמעון
Danגילום: Balilty/AP

פועלשםשהתגוררקטן,ביתנתנועצמוולו
למפעלסביבאביבנהלכןקודםעודמהמפעל.
וכעתוהמכונאים,הפועליםעבורקטניםבתים

האלה",מהבתיםבאחדלגורעצמוהואנאלץ
כמהכעבורשהגיעהמלכה,חנהבתוכתבה

לפ־מילדיהםוחלקמרגוליןבעלהעםשנים

לשתינה.
$TS1$.לפלשתינה$TS1$

$DN2$.לפלשתינה$DN2$שםומתבאוסיפוביץ׳נשארריבקין

ב-6291.כלבחוסר

מאחיואחדחיים,סבאהבומשטיינים

המלח־בזמןמתו)הוריהםאחיותיהםושלוש

מה(

$TS1$)המלחמה$TS1$

$DN2$)המלחמה$DN2$העסקיםחורבןאתלראותנשארולא

בהםשתמךלשעבר,המצליחהיוםדודם,של

מהבדנמלטוהםבעיירה.מילדותםכלכלית

יוסףהקיםשםקרים,האילחצילשביקים
יהודים,לחלוציםהכשרהחוותטרומפלדור
הציונות.הגשמתלקראתחקלאותשלמדו

דרךלפלשתינהיצאוהם1920באוגוסט

השתלטוש"האדומים"לפנירגעאיסטנבול,

האזר־מלחמתשלהאחרוןבקרבקריםעל

חים

$TS1$האזרחים$TS1$

$DN2$האזרחים$DN2$.נשויהיהשכברהבכור,אחיהםהרוסית

והצליחבאוסיפוביץ׳נשארבנות,ארבעעם
הםאביב.לתלאחדותשניםכעבורלצאת

תצילמרוסיהשהבריחהאזלנחשיכלולא

שנשארומהעיירה,שכניהםשלמהגורלאותם

אביבבתלבשואה.ונרצחוהמועצותבברית

באההיאשגםסוניה,סבתאאתסבאהכיר

ב-8291.נישאווהםמאוסיפוביץ׳,לכאן

הרג־המשפחתי,התחקיראתכשסיימתי

שתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$מהשייהאבודהזהבעורקאתשמצאתי

המטוש־הדמותשלו.אבאעלשליאבאשכתב

טשת,

$TS1$,המטושטשת$TS1$

$DN2$,המטושטשת$DN2$קטועים,זכרונותרקאחריהשהשאירה

בומשטיין,שחייםגיליתיומשקל.נפהקיבלה
שק־מאלהלאמהפכן.היההכרתי,שלאסבא
ראו

$TS1$שקראו$TS1$
$DN2$שקראו$DN2$עברוחייואבלוכיכרות,רחובותשמםעל

השפהתחייתעלבמאבקומהפכים.במאבקים

התורהמספריוהוצאתהברוסיההעברית

במאבקוהעיתונים.הספריםלדפיוהתפילות

בממלכתליהודיםופרנסהתנועהחופשעל
במלחמתגדלשבוהעולםבחורבןהצאר.

יחדמהבולשביקיםבבריחההראשונה.העולם

הרוסית.מ"האמיגרציה"אחריםמיליוניםעם

להקמתעדבארץ,העבריהיישובובכינון
ישראל.מדינת

מלאיםחייםאחרי,35בגיללכאןבאסבא

אותםסיכםאיךיודעאינניברוסיה.ועשירים

מהועלשלוהשיארגעיהיומהלעצמו,

המכונןהאירועמהיום,במבטאבלהתחרט.
ריבקיןהעשירדודובידי"הזמן"רכישתהיה
בהנהלתלעבודמהעיירהחייםשלויציאתו

מיהםעםבווילנההדפוםבביתשם,העיתון.

שהובילהשבילנסללהסוכר,וליטראותהתה
התקשורתללבהמשפחהוקרוביצאצאיואת
שנים.מאהכעבורבישראלהעבריתוהיצירה

ציפהלמהשאדע/בלימת,לפתע"אבי

אתובאהייתיבילדותישאהיה./רצהמה/ממני,

אתוממלאמים/עדבחולחופרהים/שפתאל

דליליאקחאולישיראה./לו,ונזעלההפח,דלי

המיםומןבחול/אחפורהים,שפתאלארדכזה/

שא־מה/לייקרהואוליאבי/פניליישתקפו

רע

$TS1$שארע$TS1$

$DN2$שארע$DN2$אישו־דרךהפלאות:/בארץהילדהלאליס

נו/

$TS1$/אישונו$TS1$

$DN2$/אישונו$DN2$סוףנפשו/בנתיביאלךתוככיו/אלאחדור

בלילותלו/שהצטיירהאישאניהאם/אדעסוף

הים".שפתעלההםובימיםבשנתי/בישהתבונן

סיון(אריהמאתמת","אבי)מתוך

בסוףלעולמהשהלכהתמר,דודתילזכר
שעברהקיך


