ע .מחיני

מטמיס! .הנמלה של ממשלת ?ד

טובים ויפים כשהם לעצמם ,אבל דוקא ההשואה של
הי
�� ש הנפשי לענף אהד ממשקנו הארצי אל היחס
הי�שטי ,הקר ,ולעת ם תכופות ם התחה אעגף אחר שא
"
בלגלתנו ה א מעוררת והטחזקת את החששות ,הפק�
פוקיס וההתנגדות.
הרושם שנוצר בקרב חאק גדוא שא אוכאוםי הא-
ין הוא ,שהממשלה כאיאו דואגת בראש וראשונהימעל ?כל דבר אחר למשקה היא .לא זו באבר ,שאי ,
היא עושת דבר למשיכת הון ומרץ ?ארץ זו ?שם פתו
חח ,אלא שאי! היא עושה כאום אף לבסוסה וקיצוב!!
ש? חעליה הכלכל ת הקיימת .קשה להניד זאת ,אבל
מוכרחים להגיד :יש אלמנט שא ספסרות במתניזת!.
הכלכלית .דאגה
� העיקרית תיא באיוט להפיק את
התועלת המכסימלית מן ההתפתחות ,שהיא עשתה
לטענה בא ;•:,בקתי אמ:.עי מעט מאד ,ואולי לא כמס.
הרושם הוא ,שראשי חשקטון בארץ איגם מאמי-
נים בהתפתחות שהם רואים בעיניהם
ובאריכות
'מיה ,וחעצם היחידי הוא ?השתמש בת למטרת כסגםו.
של הטמשקוה לצבירת ריזרבה גדולה למדי בעתשאד�
צ,ת אחרות " צוברות" רק גרע-ונות ,לםל1ק חובות '- ,V
נים ובהם גם בלתי תביפ ם ,בעוז שאפילו אגמיה בכ-
ב-ידה ובעצמה אינה ממהרת 2ם?וק במת מחובותיה.
ויש שבעניניס אלה מראה ממשלתנו גב נדיבות ורו-
חב לב מופרזים.

איטרים לנו ,שהפוליטיקה האנגאית המסורתית
מבוססת אא על תכניות ברורות מראש אאא על ;
— עא שיטה שא חוסר שיטה ,שא פעו-
, 11,3ן |[[1
^
הנקבעות בהתאם ?צרפי היום ,שא ה� •.... .ת יא
טות
מחיל אא חיא אאא ממבוכה אמבוכה.
יתכן ,ששיטה זו �ואמת יותר לאופיו הלאומי
של האנגלי ,ועוד יותר — לטבעה ואתפקידיה המיו�
בתקופות האחרונות.
חדים שא המדיניות האנגלית
יתכן כמו כן ,שנס אגבי ארץ ישראא נכונה היא פולי�
מיקח זו — מבחינת הא�נטרםים חבריטיים .כי אכן
ספק הוא ,אם מרובות הן שאאות החיים שניתנו אפ�
תדון .אבל יש שטח אחר בפוליטיקה ,שבו יש צורך
הכרחי ,לכל הדעות ולכא האינטרסים ,ביתר קביעות,
בהירות והתמדה — זהו השטח הכלכלי.
�
כפוליטיקח הכלכלי ..שלהם •דעו נם האנגאים להר
אית את התכונות הדרוש,ת ,ואפילו המצדדים הנאהבים
במסורת חשיטה שא חוכר שיטח אא עאה על דעתם,
שנם בענינים בלכאיים טובה ומספקת היא שיטתם".
"
בענינים כלכליים הראו האנגאים גם בתקופה האחרונה
פעלתנות אא מעטה ,שנתקלה אמנם בכתות השמרנות
והפנימית ,ולא הזניחו אפשרויות להגן על עמדותיהם
חטסחתות בשווקים העולמיים הראשיים.
לא בן הדבר בנוגע לפוליטיקה הכלכלית שא השל-
טון הבריטי שבארץ ישראל ,אם בכאא אפשר אדבר
על פזאיטיקה כלכלית" שאז .כאן כאילו היה או עיק-
הנח ,לכשל ,דוגמת מענינת אהת .לפני שגה וחצי
רון "יסודי אחד .:אעמוד טן הצד .יעשו אוכיוםי הארץ
בערך נערכה חקירת הקו לסלילת מסילת הברזל מחיפה
טח שיעשו בענינים כלכליים ,יפתחו את האד" או
?בגרר .ארכה של המסילה  504מילין ,מזח ( 00מילין
ישאירוזו במצבת הירוד הקודם ,יבקשו בה אפשרויות
בגבולות ע ראק � — ^00 ,בגבולות ? עכר הירד! ו� י!4
להקים ענפי כלכלה חדשים או יסתפקו במשקם הישן
בגבולות ארץ ישראל ;הסבה לכך היא ,שכוונת בעלי
�
�— הממשלה הארצישראאית היתה מוכנה אמלא בענין ן התבנית היא להשתמש כחלק מן הקו הקיים שבין חי
זה רק הפקיד של משק ף" .ואמשקיף זה היה בעצם
פת לבית שא; .< .הה ,צאר• הכללית לעבודה ז! עלתה
"
לסך  60,000לי"ש וה
רק תפקיד מסויס אחד :אדאוג אכך ,שהכנסת הממשאה
א חולקה באופן זה^0 :י3<0
לא תסבול.
לי' ש מעיראק *0,000 ,לי"ש מארץ ישראל ועבר היר-
ומתוך עמדה .א ובייקטיבית" זו בא כא מה שר�
ד!• היש צורך להוסיף ,שלא עבר הידר! היא ששלטה
אינו מצד הממשלה בשטח הכלכלי .מכאן סגירת המח-
את הכסף? אנו ,עם ! 4חמילי! שלנו ,שלמט יותר כש
שנוסדה עוד בימי
אקה המיוחדת למסחר ותעשיה,
מעיראק עש ' 001תמילי! שלה.
השלטון הצבאי — בעת שמחלקות שונות נוסדו ?פי
תקוים המקובלים בכל מקום — ,ומסירת סמכותה
אי! עיננו צרה במי שהוא .איש מאתנו לא הש-
למחלקת חמכם והאקםיז .אגו אומדים — מסירת סמ-
�
כותה ואא מסירת תפקידיה ,בי יש הברא בין שני הד -מיע קו?ו בדרך כלא כנגד מת! תלואות מקופת ארץ
ישראק ?עזרת אוכקוםי עבד הירד! .איש מאתנו לא
ברים .תפקידיה של טחלקה אמםחר ותעשיה בארץ�
יתפלא ,שאנו ש;מנו את ההוצאה שצריכה
ישראל ב ו ט ל ו ל מ ע ש ה• כי ענינה העיקרי שא מח-
היתה
להול בעיקרה ע? הממשלה ברבת עמון .העיקר הוא
לקת המכס הוא אראוג להגדלת הכנסותיה שא הממ-
?א בזה ,אלא ביחסה ה בלאי של הממשלה ,המראה
� ,מטכס ,בעוד שפתוח התעשיה המקומ ת פירושו
ש;:
התחשבות והבנה רבה מאד במו! אחר ותז'סר התחש-
 -הפחתת הכנסת המכס מסחורות האימפורט.וחוסר
בות
הבנת בכוון אחר.
ואא זו בלבד :תעשיות מקומיות באות לעתים
�
קרובות נם בדרישות אסייע להתפתחותן עא ידי " מכ
אי! אנו באים ?טעון ,שיחם זה מן ההכרה הוא
פי מגן" .טחלקה אעניני תעשיה היתה נינשת לכל
שיביא אידי משבר .מפשלת ארץ ישראל אינה מפחדת
דרישח כ? 1מבחינת האינטרסים הכאליים שא הארץ,
מפני משבר .היא מובנה למשבר -אין אנו אוטרי,ם,
�
כעי שהם מתגאים באנטרםם של התעשיה• ואלי טח
שהדבר יביא אידי הפסקת הפעולה היהודית ל_ת;ח
אקת המכס רואה את הדבר בעיניפ אחרות ,וקשה מאד
הארץ .הממשלה יודעת יפה ,שהיחיד ב לא יחדלו ?בוא
אדרוש ,שהכושי ?יהפוך עורו ונמר — חברברותיו.
לכאן ,להשקיע כאן את מרצם ,הונם ,כחותיהם וחייתם.
וכשבא עני! מן העני:ים לפני הועדה המתמדת ?עניני
ועל ידיעה זו מבוססת הפוליטיקה שלה .ולחינם גמע;,
מסחר ותעשיה ,הרי נם כאן' הוא נתקל באותו הקושי:
אם להשתמש בלשו! דימונית במקצת ,שגם ערה חו-
בתופר ס נ י ג ו ר מ מ ש א ת י ,שבן מטעם הממשלה
"
לבת" :קוקה לטפו? ואהזנה .הממשלה יודעת ,שיש מי
יושבים בועדה זו בעיקר שגי אנש ם — מנהא האוצר
שידאג ?כך.
ומנהל הטכס .בא�כהה השלישי .שא הממשלה ,מנהל
י
את העובדות
אין לנו אאא דרך אחת :להכיר
החקלאיות ,יש לו שדה ענ ינים משאו ,העומר מחוץ
ואהטשיך בהתמדת ובמרץ מוגבר את עבודתנו וגם
לשטח התעשיה.
את מלחמתנו י תקון הפוליטיקה הכללית של הממ-
שלה ,וביהוד לתקון הפוליטיקה הכלכלית שאת .זו
*
!
היתד דרך התק .מותנו עד עתה — וזו תהא דרבנו
?יתכן מאד ,שאת הפירוש לעמדתה המשונה הזאת
נם לעתיד.
ש? הממשאה יש לבקש בעוברה ,שהיא מרגישה כי
מי שהוא אחר עושת שרץ ולא בלי הצלחה את הע-
בודה •הדרושה — ויותר מ; העבודה �דרושה — לפ-
תוח התעשיה הארצישראלית .עובדה זו פוטרת או-
תה ,כב�כוא ,ממאוי תפקיד ,שהיה מוטא עליה אלמלא
תעתון הרשמי " קוריםפונדאנפ פוליטיק" שא
היד בארץ אלמנט בעל איניציאט בה תעשיתית ,כשם
אוסטריה פרסם דין וחשבון עא המצב הכאבאי בגר�
שתפקיד זה מוטל עלי� בארצות אחרות ,הנתונות לשל�
מ ,; ,שיש בו כדי אהוביה אא^שי אוסטריה ,כי הנא�
הון בריטי .כאן ,אהפך ,יש אה לטמשלה הנטיה לה ות
צ • משקרים בדברם על השבחת מצבה של גרמניה.
יתפת-
אא אבח ד ו ח ף  ,אאא לכח' מ ע כ ב את קצי
הר' ן וחשבון מציין ,בי חוסר עבודה הולך ורב ,והתו-
ח ו ת.
צרת פוחתות מיום איום.
גם יחם זה אפשר היה אהבין ,איא• הייני מדגי-
בתי חחרושת אארג ואכוהנה באקס אא שאפל
שים ,שמאחוריו עומדת אא הדאגה לקופה בראש ורא-
עלולים להסגר מחוסר הזמנות .ב�ת החרושת הגדול
שונה ,אלא דאגת מתמדת ומחושבת להתחרות כאב-
לש קולאדה בגרמניה הילדבראגד ?פשט את הדגל ,ושש
ל ת בריאה ,מבוססת ומאוזנת היטב .אבא מצד הממ
� מאות פועלים חואבים בטאים מאפם עבודה .מחירי
שאה לא נעשה שום דבר ,כדי ליצור באב האוכלוסים צרכי החיים נתיקרו מאד ,ותצרוכת הבירה ירדח .רק
נינות� בשכלוא החקלאות
את ההרגשה הזאת .התע
בתי החרושת להכנת סחורות אבגדי שרד ולמתכת,
שלנו ,וביחיד טפולו הפאטריארכאאי כמעט שא סיר מייצרים אצרבי הצבא ,עובדים בהיקף מלא .שליש
אחתור ווקופ בענינ' החקלאים — או האק מהם — מ; הגברים בני  40—24חש מהום�י עבודה.

'דעות 9נו3ניה

יואל מםטגרם

פריםת שלו 0מן הטלות הישגה
בין לוח לתל אביב

חבל תלוי במזל ,אפילו ערים בעולם .משולות
עיים אבני ארם ,מה אדם גורלו נקבע לו מראש ,אם
למ שרים ואם אעקאקאות ,כך כל עיר ועיר בעולם נח-
תך דרך עתידה מראשה .אודז חיא אחת העריב שתיי-
תן הואכיס בקו העקאקאות ,כי מיום שאני זוכר עיר
פלאות זו לא חדאה מאשנות את אורח החיים שלה,
פשוט :משום שיש בה טימפו ,קצב ואופי הרבה יותר
מלוואשרח ,דרך משל ,אבל זה דרכו של האופי הרית-
מי ,השופע טמפרמנט ,שחייו חיי עקלתון .כך דרכו
ש? אדם ,וכר דרכה שא עיר.
רצתה .ההשגהה• ,שתהא עיר זו הגדולה ביוצרי
מקצוע המאנופקט רה ,ומי אא ינק משדי הטאנופקטד
י
דת הלתית? רוסי ה ,גרמניה — עד יאפאן וסין .אך
באה המאהמה אעואם ונדעה את קרנה שא לודז ,שב-
דה את כוחה.
ואם מדגיש אני ואומר .כוח''� ,יי זה משוב
"
שאא רקכוח�המכ�נן.ת  .,אאא גם מרצו  .ש :כל פועל
וכל ס�הר וכלי ;ער ברחוב הושכר.
עדיין מצטיירות ננד עינינו הארובות הגבוהות
שא לודז ,משא אםיגרות חומות וגדולות ,המשחירות
ומפייהות בראשן .אבא אל תבהאו מפני שעשן הב -ג-
רות חטובות ,תמיד הוא משפיע ' טיבה בריחי הטוב.
ורחוב פיטרקוב ,אבה וטבורה ש י העיר ,שקרני רח-
מה ?א עברו מעולם בגבולותיה ,תשפיע טובה לאי".פי
טשפחות בישראא.
עכשיו יושבים בא" י יהודים ר�ים ,י�י עין תדע,
מלודז של הימים הטובים .הז:י.
�י נא :אחד מהם את
רהוכ פיטרקוב — והיה ?י הזכר בהר של איזו שירה
רומנטית.
אד ך עד מאד הוא הרחוב ,והוא הימה ומהמר.
טחב יח רים שבאו מרחגב גנשח בוורשה ,ממיליוני�
דים שב&ו ממוסקבה ומפטרבורג .ובא זה מקושר עם
"קאםא" וקטשופ•" .וקרונות גדושים סחורה מוסעים
על פנ י רחוב פ? מרקוב לבית הנתיבות הקאאישי
הראשי.
לא כל שכן ,בעונה שבפרוס של פסח .זהו באמת
שוק עולמי .כאן .גוהרים קרונות טע ,נים וטטוענים
בכל הכוונים ,בכל הרכבית.
והעיקר :רוחם הבדוקה .של בני המקום .עד חיום
?מוסיף החיוך של הרוה הבדותה אחיות כמאט וסגול-
ז
תם של בני לידז .בן ידז אינו קמצן ,הוא היה ת מ ר
עדין הנפש .בעסקי מסהר יש בו מעט קפדנות וחומרה.
אך כתום העסקים יישב הוא בבית קפה — מבקש
אתה הלצה נאה ,מעשיה נאה? או שמא רוצח אתה
גמ" ח? ומיד הוא מוציא מכיסו תיק רחב ובו שטרי
רהת"ק הרוסיים ועושה את בקשתך באמת בחיוך כי
בוודאי תםאק או אכשירחיב .ועסקים גדולים ?מאות
עושה בן�לודז במשך השעות המעטות שהיא מבלה
בכית הקפה :כמה חוזים ,כמה הצע ת!
י
'
יש בא" י עיר אחת שהטימפו והקצב שלה מת-
חילים אהתבוון בקו הדומה אאודז ,ואם יחיו אה לתל�
אביב ארובות וכא בתי החרושת שברטת�גן ושאר
מקומית יטיחו את עשנם כאפי שמיא — חדי הרחוב
אאנבי הוא דוגמא שא רחוב פיטרקוב.
כך מתחיל אתה ,לאט לאט ,להרגיש בקצב של
רחוב נחלת בנימין ,ובחלונות הראוה הרחבים שבו,
בעדת הגברים וחגבירות שבחנויות ,בדייקנ�ת שלהמש�
ךךים בעיר העברית — כי לא דוגמת וינא היא ,לא
פאריס ,לא ווארשה ,אלא דוגמת לוד! ,כיח כו-
חה של לודז המתחיל זוו ם ב "עורקי" המסחר ותתעשיה.
ואין זה חסרון חלילה .כעלות טיבות כדאיות הן אפי-
י
לו אם אנו ש,א?יפ אות! מן החוץ.

*

כל ?ח היה לפנים ,באותם הימים הטובים ? ,כשור
שוקים חיו חפשיים והנביאות פת חים ,והעיקר :כש*
•צג רוחם ש? בני האדם היה טרופפ.

לצ ו ו ת

הראתו ממוסקבה מידיע ,כי הבולגארים דמיטדיוב,
פופוב וטאגוב חלו בבית הסוחר בברלין במחלות קשות.
דמיטתוב—בשחפת ,פופוב—בדלקת הריאות ,וטאנוב
במחלה פנימית קשה.

*

הקאזינו של מונטו�קארלו משלמת בדולאת זהב
'/לזוכים במשחקים .לשם כך קנתה מטבעות של עשרה
ועשרים דולאר בעשרת מיליון פראנק .ההנהלה הזמינה
בבאנקדי�פדאנס גם מטבעות זהב של מונאקו .הרוצים
לקבל את כסף הזכיות בזהב צריכים לקנות בקאזינו
אסימונים מיוחדים לשם המשחק.

*

עתוני אנגליה מכריזים פה אחד ,כי אליזאבט ברגנר,
המשחקת היהודית מברלין ,המופיעה עכשיו על במות
אנגליה ובסרטים ,היא המשחקת הגאונית הגדולה כזמן
הזה.

*

ההתקרבות בין רוסיה וארצות הברית עודרה את
הוליבודוניו�יורק לטפל בסרטים ,המתארים את החיים
במדינת הסובייטיים .בהוליבוד מכינים גם חזיון חדש
"
על פי "תהחיה" של טללםטוי .בין"/האחים דורנד"
והסובייטים הושג הסכם ,כי ברוסיה יציגו את כל הסר-
טים האחרונים של י אמריקה .לעומת זה התחייבו ארצות
הברית להציג לא פחות מעשרים וארבעה סרטים של
הסובייטים מתוצרת  ,1934בהם אלה שהוכנו מאתפיס�
קאטור ,אמה ציםארםקאיה אק ואייזנשטיין.

•
בהונגריה הופיעה כת דתית הדשה — "כת הצד
חקים" — הפורצים בצחוק היסטרי בקהל לאחר גמר
התפלות בבית�התפלה המיוחד שלהם .השלטונות הח-
ליטי להלחם בכת זו ,הגורמת להתפשטות ההיסטידיה
בין הגשים.
ממשלת בראזיליה פרסמה פקודה ,המחייבת את כל
האוכדוסים להדביק בול מיוחד על כל מכתב .הנשלח
בפגים המדינה לטובת הקרן למלחמה במתלת הצרעת
המתפשטת במדיגה .סבורים ,כי בבראזילי יש 13400
מצורעים ,ורק  1900מהם שרוייםבבתי�הולים מיוחדים,
הסרוסיםוד אטיון בורנה נשלח
לתו�ת�ז' אגירו מטעם•
חבר הלאומים כדי לפתוח שם מכון למלחמה בצרעת.
מטיהיראן מודיעים ,כי
המוסדות המעונינים
בשאאת ארץ ישראא החליטו אשאוח משאהת אאדץ יש�
ראא ,שתבוא בדברים שם עם המוסדות האאומיים.
הועדה להגנה על מושאטי ארץ ישראא בטיהידאן תש�
אח שאיח מיוחד אהודו ,שיבוא ב דברים עם אגודות
מושאימי תודו לארגון התנועה אהגנה על ארץ ישראא

טלגרמות

 130הזכרה למזצקי? זי?
פ א ר י ס ) ,יט"א( .האכסקוטיבה של ההסתדרות
הציונית העולמית ביחד עם ועד שליחי הארצותעומ�
דת לפרסם ספר זכרת ל מוצקין ,שיצא לפני מלאת
שנה למותו .הספר יכיל את הביוגרפיה המלאה הראשו-
נה של המנוח על סמך חומר שלא נתפרסם עדיין.
הספר יכיל מאמרים חכרונות של ידידי המנוה וכמה
נאומים וכתבים נבחרים שלו .הספר יצא בעבריתובאי�
דיש ויכיל כשלשים גליונות דפוס.

להפחתת ערך הכתו הצ'יכי
פ ר א ג) 11 ,ר( .הממשאה מתכוננת אהפחית
את כסוי הזהב אמטבע משאשים אעשרים וחמשה למ�
אה שתביא אידי הפחתת עדך הבתר בשישית אחת.
הנאציוגאל�תטוקרטים  ,באי כה הוני התעשיה והפי�
נאנסים מתנגדים להצעות אאה ומאיימים בהתפטרות
בא�כחם )המיניסטר יבםפים( מן הקבינט.

הכמת יאפאן למלחמה עפ השוביימיפ
מ ו ס ק ב ח) 11 ,ר( .הגנרל באיבר מסר בועידת
םאאו כבישים ,בנו מפלות בתא ותחנ�ת אוידונים.
במאנזוריה אקדאת מאחמה עם הסובייטים .מאנז'וריה
הצפונית נהפכה אפה ההתקפה על הם.בייטים ושם
םאאו ייבישים ,בנו מפאות ברזא ותחנות אוירונים.
במעט שאיש שאבא הצבא היאפאני נתרכזו שם.ממש�
את הסובייטים אהזה נם חיא באמצעים וחיזקה את הצ-
בא אאורך החזית ב הכורה שא ברזא ביטון ,שתובא
"
לעמוד בפני השנים החזקות ביותר שא המתקיף".

.תוצאות הבחירות ביון
אתונא; 11 ,ר( .הבהירות ועיריות עברו היום
בשקט בכא המדינה .חסידי הממשלה נבחרו באתונא,
פירייאום ,םאלוניק' ויתד הערים הגדולות .סבורים ,
שתשע עשיריות שנבחרו הם מתומכי הממשלה .הנ-
שים הצביעו בבחירות �אלה בפעם הראשונה.

שג ת

עונשו של קונסול גרמני

בדרום בראזיליה יש עיר תעשיה ושמה בלומנוי.
העיר ,שאוכלוסיד ,הם כמעט כולם גרמנים ,נוסדה לפני
 80שנים ,ומיסדה היה היהודי מגרמני הדפן בלומגוי.
יהודי זה בא לבראזיליה בשנת  1848לשם חקירות
�
במדעי הטבע ,ובנדודיו בבראזיליה על יערותיה וקדק
*
�קאם�
עות בתולה שלה ,יתקל בשנת  1853באדמת סאן
בא חברי " קובעי תפארה" והפועלים בגרמניה
דינה הפותה ,וכאן הניח את היסוד לעיר הדשה ,הנק!�.
קבלו פקודה אחתום עא שבועת אמו! אהיטאר .טישית�
ראת על שמו עם היום הזה .גרמנים לעשרות ולמאות
נגד אכר יענש ומרחק מ גרמניה .נוסח השבועה הוא:
עזבו בזמן .הראשון מתוך יאוש את העיד חחדשה ,אבל
" הנני נשבע
בכבד' ,כגבר וכחיא ,אחשמיע
הרמן בלומנוי נשאר כאן במשך שלשים שגה ,ורק
לאדואף היטאר ,ואני מבטיח אהגשים בכא כחי את
כשהעיר הגיעה למצב של פריחה שב לגרמניה ,בילה
פקודות ה פיהרר''
ולהתלם ,באי ת נאים עם כל
התנכרות "למדינה ,בי! מצד המארבסיסטים ובי! מצד י שם את שנותיו האחתנות ומת בגרמניה.
הריאקציוניים'' .עא השבועה יש לחתום לפגי  28בפב-
כשהגיע עכשיו יובל השמונים לבלומנוי התכוננו
רואר-
לחוג את החג ברוב פאר .פרסמו ספרים וקונטרסים
.
*
על התפתחותה של העיף .כל עתוגי חמקום הוציאו
גליונות מיוחדים ,עמדו על כל פרט ופרט ,רק דבר אהד
סופרו שא ה" דייל' טלגרף" במאדריר מודיע ,כי
שכחו להזכיר :כי שם העיר גקרא כשם היהודי חרמן
מצב מטשאתו שא אידו נעשה רצ י ני והיא תתפטר בק�
בלומנוי ,שיסד את העיר .ועור זאת :כמד ,מעתוגי חמקום
רוב .הצירים הםוציאאיםטים מכריזים ,כי הם אומרים
הדגישו ,שהעיר בלומנוי עלתח כל כך יפה מפני
אשאוט במדינה בכח .הממשאה מאיימת עאיהם אאחוז
שליהודים לא היתה כאן דריסת דגל .עמדה זו והזיוף
באמצעים נמרצים נגדם ,אם הם ינסו אעשות זאת.
המכוער בגוגע לקורות העיר יש להבין רק ,אם גשים
היתה התננשות בין סטודנטים מזוינים באקדחים ובי!
לב לעובדה ,שכמעט כל יושבי בלומגוי הם גם עתה
שוטרים .נפצעו שאשה.
גרמנים ,ורוב הישוב הגרמני כאן גגרד אחדי הנאצים.
מיכאאאקה ,ממנהיגי מפאנת האברים בפראמנט מנחיגי  .הגרמנים ערכו חגיגה למופת ,חזמיגו באי כח
בקורת
 ,מתח
בפראמנט
ממשאת
עא
הממשלה ,המוסדות ,נאמו על כל הכרוך בתולדות העיך
האיבראים,
את
שפיזרה
הבר�
גווארתת
"
ורק לא על היהודי בלומניי גופו.
ז ,":יעי ידי • כך גרמה ארצה �יקה ,דיאמגדי השיב
בשם המיניסטריון ,.כי גוואדדית
הברזא"
היתה
סכנה
החליטו,
אבל כמה מן הנאצים הקיצוניים
שכל
"
י אבטחו; המדינה.
החגיגה היתד ,למותר ,שלא צריך חיה להקים שאון
*
מסביב ליובל ,מפני שמכל הענין יצא רק שעדותה:
ה " ווידטשאפטם אונד האנדאסצייטוגג" בגרמניה
מציין ,כי עודף האבספורט הגרמני בשנת  1933היה רק הכל יודעים שבלומנוי היהודי היה מיסדה של העיר,
 667מיליון מיק לעומת  1,080מיייון בשנת .1932
והכל לועגים לגרמנים על תכסיס השתיקה שלהם בע"ין
זה .והנאצים הקיצוניים י התחילו בתעמולה נגד מסדרי
*
תאניה הגדולה החדשה שא הברת קונארד הצרי�
טית תגמד בנובמבר .ארכה  1029דכא ,רחבה  113חג�היובל ,וכתוצאה מזה הודח ממשרתו הקונסול הגר�
רגא ,המכונית יהיו שא  200,000בתות סוס .זו תהיה מני וואלבך ועוד פקידים אחדים על שהשמיעו ברכתם
האניה הנדואה ביותר בעואם.
וחשתתפי בעריכת החגיגה.

מאמת הארוך של א .ליבגשטיין "שפחה השודד,".
ב"דבד" מיום ב' שבוע זה ,הוא הוכהה הדשה לכלל
העתיק בדבר כחד ,של "פסיכולוגיה" ,העדיף בווכוחי
מפלגות מכחו של ההגיון :דוגמא בולטת הוא לענין
"מכונת�המהשםה" ,העושה את מלאכתה מאליה ,כמעט
שלא מדעת בעליה ,ומביאה לערבוב מושגים ולעקומי
דברים פשוטים וברורים מתוך נטיות פסיכולוגיות
הסמויות מעין הבקידת העצמית.
מר ליבגשטיין עימד על הגבת הישוב על "המפנה
הערבי" במשפט רצח ארלחותב ,על השמתה ,שתקפה
המונים מן הישוב "כש'נודע' שלא יהודים אלא ערבים
רצחו את חיים ארלוזורוב" .ליבנשטיין רואה בשמחה זו
סימן ל"םכנת התמוטטות" של "עדך אנושי�מוסדי�
פוליטי ,אשר תמיד ראינוהו כנכסי צאן ברזל שלהציו�
גות" — ,של העיקר הגדול" :חוק מוסדי אחד ליהודי
ולשכנו" .ה' ליבנשטיין שואל מתוך תמהון וצער" :מה
הצהלה עם קבלת הידיעה ,כי העם השכן ,שאתו עלינו
לחיות יחד במולדת ,נגוע בהופעה מגונה זאתי מדוע
הוקל ללבם של יה ודים ...למה צהלה רוחם ב,ד.ודע'
כי ע ר ב י ם נכשלו במעשה הנבלה? ....הליהם כזה לשכן
ולגר לימדנו מוסר היהדות הצרוף?"
" ואתה תמה :עד היכן מגיע בחו של פולמוס ,שהוא

מביא אנשים נבונים וישרים לערבב מושגיס ולקלקל
את שורת ההגיון והאמת .מהיכן ההנחה המשונה הזאת,
כי היתה כאן שמחה וצהלת לכשלונו של העם שכננו ,כי
"רבה השמחה במעוננו עם קבלת הידיעה ,כי העם
השכן ...נגוע בהופעה מגונה זאת"? השמתה היתה לא
לידיעה ,ש ע ר ב י ם רצחו את ארלוזורוב אלא לידיעה,
או להנחה ,ש ל א י ה וד י ם שפכו את הדם הזה.
וההבדל .הוא גדול מאד ,והטענה בשם "חוק מוסרי אחד
ליהודי ולשכנו" אינה ענין לכאן בהחלט .מאותה
ה"שמהה" לא היה נגרע אף כשהק מאזנים אילו היה
מתבדר ,למשל ,שלא היה כאןמעשה�רצה אלא מקרה
י
אסון ,או שהרוצח היה קומוניסט או נא"צי ,וכדומה.
אותם עורכי •העתונים והעסקנים המיושביםובעלי�דעה,
שדרשו וחזרו ודרשו בשעתם זהירות בהבעת דעה
�
ובהגבה צבורית בענין הרצח והנאשמים ,ושאותם מא
י
שים ה' ליבנשטיין" ,שהם עצמם עוררו עכשיו את
שועת הצהלה וכו' — ודאי אינם חשודים על התכח�
שות לאותו "חוק מוסת אחד" .הסיוט ,המעיק עלינו ,על
כולנו ,מאותו ליל שבת איום ועד היום הזה ,הרי אין
:
פירושו אלא זה ,שהגענו להנחת האפשרות המזעזעת,
כי אכן נטמא מחננו ,כי יהודים עשו את התועבה הזאת,
ת�
יהודים שפכו דם אח ומנהיג מתוך שנאה פרועה וה
פראות האינסטינקטים .מה פלא אפוא ,ומה חסא יש
למצוא בדבר נגד "חוק המוסר" ,אם התקוה לגאולה
מאותו סיוט עוררה שמחה בלבבות?
אילו היינו י כ ו ל י ם להניח ביחס לכל האוכלםים
הערביים בולט בפשטות ובודאות ,כדוגמת ההנחה
שהיתד .מוחזקת בידנו עד הששה עשר ביוגי  1933ביחס
ליהודים :שאין איש מהם השוד על מעשה רצח כזה
וכיוצא בו — ודאי שאף "המפנה הערבי" היה מדהים
אותנו ,היה מעורר בנו רגשי צער וכאב על שכך עלתה
לנו .אבל הלא אין אנו יכולים לעשות שקר בנפשנו,
להשלות את .עצמנו ,שמעשה רצח כזה בידי ערבי הוא
מן הנמנע ,לא יעלה על הדעת כלל .ומה טעם להתמם,
להתעלם מן המציאות המרה ומנסיונותינו המרים,להע�
מיד פנים ,כאילו א ח ת היא לנו ,מי שפך את הדם הזה,
יהודי או נכרי.
בימים הראשונים ל"מפגה החדש" כתב "הארץ" את
הדברים האלה:

?? ! .-

פאביאניץ היא בבחינת פירי� הנושר משולחן
גדול .ירה השניה שא לודז.
לפנית ,בשנות התעש י ה תטופלנה ,היו ליצני המ-
קום מתבדחים ואומרים:
— הבא לעת בוקר לפאביאניץ מדמת בנפשו,
כ' פרצה מאחמה בעיאם .אמה? משום שנאקחו כא הגב�

י :תן אלתו&ן

ו .נקיות השל,פה.

ענינים

הערה קטנזז למאמר גמל

"ההתרגשות שתקפה את הצבור עם הידיעותהרא�
שונות על ?המפנה החדש ...היא טבעית ומובנת מאד.
דמו של המנהיג הצעיר ,כדם זכריה הנביא בשעתו ,לא
שקט עוד ,הפצע בעינו עומד ,וגדול אולי מאסון חרצח
עצמו הוא אסון תוצאותיו הפנימיות ,אסון המחלוקת
ומלהמת�האתים ,האוכלת בגו כשאת וקידעת את התנועה
הציונית לקרעים .לא יפלא אפוא ,אם אותה הידיעה על
מפנה חדש בחקירת מעשה הרצח ,אותו פתה תקוד.
שנפתח לנו ,לכולנו ,לגאולה מבלהות הסיוט ,הטיל סערה
! בלבבות .יאמרו כד .שיאמרו חבריהם וידידיהם שלהנא�
 Iשמים :קשה להניח שימצא בקרבנו אף טפוס פאתולוגי
? אחד ,שלא היה רוצה ,שלא היה ש מ ח להוכה ,כי לא
ידי יהודים שפכו את הדם היקר הזה .ההתרגשותהכל�
לית היתה על כן מובנת ,והשמחה ,המוקדמת במקצת,
| היתד ,טבעית וכנה".
ונראה לנו ,שתפיסה זו של תגובת המונים בישוב
ושית�מוסרית יותר,
היא נכונה יותר ,מציאותית יותר ,אנ
מאותה התפיסה של מוסר עליון ,כביכול ,שבאה לידי
ו בטוי במאמרו של מר לייישטיין.
אנו מסכימים בהחלט למר ליבנשטיין" :אין ספק,
!
כי צריך לחפש את האשמים בכל הכוונים ובין כל
השכבות! אין ספק ,כי אנהנו מצתים לזהירות בתוצאת

עיו 0x1

והפירוש הוא כך:
כבר נזדמן א� לחעיר באחד המקומות ,ו ' "שב�
העדאידע ויריד חמזרח עתידים רהואד השנה
תאומים ,כעשו ויעקב בשעתם ,כשיד האחד אוחזת
בחיי� הגלות הוא ,לעתים קרובות ,משבר רוחני -עיהר.
פאביאניץ היתר .מאז ומעולם עיר שכולה פועלים,
בעקב אחיו .מתרוצץ .או צמד חמד זד .בקרבה שא תל�
נשתנתה הסביבה ,נשתנו גונ"ני�האופי .לאחר המלח� עובד י ^בתי החרושת .שבלודז .עם הניו החמה ,בשעה
מה נפוצו רבים מבעלי התעשיה המתאים על פני הששית בבוקר ,מסיעה החשמלית את ה גברים  '.הנערות אביב�אכא ,והיא ,נפ,הה מהכרת הריונה הכפוא ,חוו�
העולם .אבי :העיקר ר"�א לא במנוסת היחידים .העיקר
אלודז ,ובידם צרור הצידה ,ולעת ערב חם חוזרים ובי -רת מדוב אושר ופעורת עינים מרוב צפיה ,שוכבת
ה :א ש ה ס ב י ב ה בולה הושכרה.
דם צרור עתוניש.
באין אומר ובאין דברים ומקבלת בסבר חיוך יפה
מכיר אני בלודז משפחות רבות שעש ' בשנים
ועייף את בא הבב�,ד הנאה והיאה אה.
אמנם ,בעיר עצמה אפשר היה אמצוא כמה בעאי
האחרונ ת חי? דב בעסקים אחרים ,יותר משעשו קו -מלאכות באים בימים .חם לקחו את הסחורה אביתם,
הבו גידל אאש הכניס! לאט אנס אתה .נהגו בה
ים בענף המאגופקט רה .אלא שההומור המסחרי ג -לתשעים את חעבודה ,להפקיע את החוטים המיותרים
זהירות והאיכות נועם .אל תעירו ואל תעוררו את זרע
י
ט? מהם .והעיקר :הבטחון .זקנו שה ב; ל�דז נזוז עד?�;
או לשלב חוטים בארג .חבל לפי חצורך .היו נם
העתיד הנובט!
בנוסה טרקליני�חתםפורת הצרפתיים ,ואת הסי.�, ', :
בקבלנות
שעבדו
האטת.
מספד
לפי
והבא מסביב מציית לפקודה ,הכי כיבש ראשו
מחזיק הוא בהרחבה  -י; אצבעותיו ,אלא מאי? העיקר
וכך היתה פאביאניץ מעודה אחותה הקטנת של
ופוסע עא בהונותיו .האויר נהפך ?אוירה והרוח היתה
הוא שהסרה האתמיםפידה .אא הבראנז'ה יפה לו ולא
לוח.בשגת  1905מלאה
תפקיד
זו
עיירת�פועל�ם
חשוב
אמצב רוח...נב;�רי היא אבירים שומרים על מטת היוא�
הוא יפה לבראנן'ה.
במלחמת המהפכה .ובעני{ זה מספרים
הדבר .אגדות דת .כידוני הגגות זקופים באי; תנועה ,שריוני הבתים
הביטו נא - •,א ,'.דרך מש ,:את רחוב פיטרקוכ רומנטיות על פועיית פאביאניץ ,שהתאהבו בבני
אטמים ונאאמים ,השמים נתלו כבדים ,דשנים ומעונ-
היום .הרבה הנדות ,יפות יש בו .ויתכן מאד כי טי ד&א בריקאנטים ומשכום לתנועה המהפכנית.
נים ,ככפת אדמו; אפלה ,מאאד .מסתורי; וקורי עכביש.
ש•" :�,בע? בית חרושת לפנ�ש עוסק עכשיו� בעםק אחר,
פאביאניץ היתה ומוסיפה להיות
עיירה תוססת דק הרחובות זורמים כדם�עורקים קדהתני ומהיר עם
בס כנוח מכונות התפירת ש? זינגר? ,משא ,בהרבה
ורק
הנסיעה
חסד:
אחד
דבר
מעבודה
יהודית,
בהמון
כדורי האבטובוםים האבנים וכדורי האבטובוםים הא-
יותר בטח.י| ושקט .אאא שעאיצות הסביבה חפרת ללודז עם השכמת הבוקר .חדלו ארחות
לבתי החרושת דומים .רק המוטורים הבונים הואמיס בקצב עקשני
היום.
ניטשטשה תמונת הרחוב הארוך זהטגובש,
הנדואים שבאות .כא אדם בפאביאניץ עובד לעצמו .ומתוח ,כלבבןת חרדים לקראת �ז�ים הגדי� —
בא :ו הצ�� .מחטיבת אחת ,הוא רחוב םיטרקוכ .חסר ואחת לשבוע מביא הוא את מעט התוצרת שלו יללות.
רעש! .שמים והכתם הבהר .בחודה של הארובת וחבו-
תל אביב ,עיר ואם,
ולעת ערב ,בחורף ,כשאתה עובר על פגי תלונות
הבי אנו את שניחם...
רות של פ.עליכ עליזים חבאים בחפזון מבאלוט ללודז .בתיהם של פועלי פאביאניץ שומע אתח אח קול הני-
הכוונה ,כנראה  ,איריד ואעדיידע.
רחוב וסמטאות מ^אים חנויות לממכר נקניקים ,קוש של נוליחם ואת הניגונים של חתזמורת הסימפו-
 :2קונגרס פוט/
חמאה ,כלי משי ,סניפי חברות של אניות טבל הער נית שכלות.
לם.
ובינתים כמו תמיד בעתות ביךהזמנים ,בי! מל-
המשבר הנדול בפאביאניץ נתן את אותותיו בעי-
;בםורך לרחובות אחרים — שומע אתה קול קר ביית החרושת הגדוא של הנוצרים ,שפיטר בזמן כות למלכות ,נעשים באן  .דברים נפלאים , .בדי אר�
אות כי הם נפלאיב באמת אי; צורך בעינים הנקראות
צעירת בית חרזשח ,והאר .ארובת כבשנים הטובות חאחרון אאפי פועאים.
יש או ברי -חודרות ,או במוח חנקרא חריף ,או בכשרון הנקרא
ההן .וגברת ,אשתו שא הפאבדיקאגט ,מטיילת עדיי;
הפועל היהודי
שבסביבות אורז
ברחוב םיטרקוב עם בתה הגבוהה והיפה והמדברת רה :ניטא ממנו ה נשק הגדוא הרי הוא מזקיק עצמי' נדול .די רק לצאת לרחוב וללכת בו בבה סתם ואהאמי,:
כי מאבד פואיטיקה ובאכאה והיטאר יש גם נסים בעו-
גרמנית דווקא ,או שהיא יושבת עם בעתיה בבית אנשק הקט!.
רבו�
לם ובי אדם תטובא את עטו הפיאיטוני בתוך מע
הקפה " גראנד" ומדפדפת ז' ורנלים נדמניים .ואז�
זניח'
המניח היקר דוד פרישמן ,שחיה מיאידי זגירז' ,את חחיים תזאת ,חרותהת ,ההומה ,המתפרפרת בשיא
ניד .לא עגיאיש הן חסרות ,אלא דברי הומור.
גלים וניצוצות וחבחובי אוד ואופא,נראה עלוב ומגוחך,
*
זו פגת "קאכגארן' /המאאה מעודה ניצוצות  .פיוט
� כאותו תייר פאגמאט' הרוצה אכאא בקודק האומלל שלו
קהלת לודז דומה בימינו מאד להגראח ,שאנשים ורוחניות ,אמר אי פעם ,בהביטו מבעד אזכוכיות משק
את אשד הניאגרה....
ימים אחדים ?פיו ובחייכו את חיוכי חמיוחד:
מאמינים
שיזכו ומכםירים.
£פגי
— הנני מתגאה מאד בפאבריקנטים חזנירז' יים
? מהשואה מעאיבת אותי במקצת .אהבתי העצמית
בקרתי בכמה מוסדות צבו�יים בת? אביב .אמשל:
מושב זקנים ,קהלה .וגדול ההבדל בין הקהאה היפה שלי ,שכן אם לא העשירוני בשיר לירי ,חדי חתיכת מעמידה פנים רציניים ומודיעה כי היא מצפצפת עא
ובין משי שא קאמנארן קבלתי מהם .א,
בא הניאנרות שבעואם וכי היא מוכנה אכתוב טריאו�
�ד ,ב אני בכל לבי
ואולי הט בת ג ייתר מכ> הקהאות באירופה
את זגית' שאי ,עיר שא פאבדיקאנטים באאה :רק משי
ניה על העבת החוח והעתיד של תא אביב באי ?דאוג
המוסדות כאן.
אופיינית בשבילי היא הכרטיסיח )קארטוטיקה( ורק קטיפתי.
עא שום פרט ובאי אהקטין את היריעה הרחבה אפי-
את הפסוק הזה מפסוקי האהבה היה פרישמן פו -לו בסנטימטר אחד ...ועוד תיא אומרת ,כ� או נתנו
שא מקבאי הסיוע .אפשר לומר בנאוי ,כי א" י נותנת
אח די זמן אחקור ואאטוד ואדעת הריהי בטוחה שתקב ":
עזרה פוציאאית ביד רחבה מאד ,הרבה יותר מן הידוע סק לעתים קרובות בדברו עא עיר מולדתו זגידז' ,שהיא
י
לנו .דבר אחד חפר כאן לאשרנו ,ה ט ן ש? זה מעאה גם היזם כצאיא�הכםף שא התחיה בפולין היהודית ,את הפרם הראשון בעד היצירה חספרותית וכו' ובו'.
""
אבא האב שאי ,חנחמד מאוד כאשר מרגיזים או-
שהעמידה אא רק כת שא ציירים וסופרים אייא גם
)וזד! מוריד'' .באים יהודים ורוצים להסתדר .עניים
הגירה פאבריקאנטים כאלה.
תו ,עונה אה בכעס נמרץ ,כי ראשית בא אין זמן ,ושנית
מבקשים עזרה .זהו דבר טבע� בכל מקום שיש
אין פרם ושאישית אין זה מעניין אותו אגמרי ....כך
אפגי ימים מועט�ם גידע אי ,בי ה' סירקים מן
מ� �.ברת המביאה אנשים הרוצים להסתדר.
למשל ,עליות וירידות הקהאת בת"א הוא חוטר מן הגזע הגד�ול שא בית םיר� הוא צועק ומביט בגנבה למעלה ,אא המוח העריץ,
�:כרמיםיה הלודזית מצאתי,
קיס ואייגר .וכי מאתא זוטרתא תוא?! כאגדה צאצאו הנוהג תמיד לשפוך עליו מקלחת קרה ברגעים הפאטי�
כאלה .לפני נ' שניס שלם אהד את המם הגד ?�,ביותר
תיים ביותר .אבל חפעם אי! כנראח כלחשש�אמב�
בני
עכשיו
נפוצו
שיכיל לשלם גביר לודזאי ,ועכשיו הוא רשום כבר השמות האאו באזני בעודי נער.
איי�
א פני העולם ,ופה רואה אני אחד מן הפמליא של טיח .חמוח מחייך אאןת הסכמה בכל קמטי פרצופו
בכרטיסיה .בסכום גדיל של כםף�םיוע שקבל .ולהיפך :נר ע
המצומק וטהאיט ברו ב הביון ,כי מי שאוחב כא כךאש�
אתד שעמד לפגי  7חדשים כעני בפתח של לשכת � " בעלי תעשית המשי". .
הות בעצמו בתוך המערבולת אינו יכול אפרוש את הר-
שוטטתי בעיר זו — ואשר אירע לכל השמות
העזרה הסוציאלית הניע עכשיו למדרגה של נדבן גדול.
שת הגדולה .עליו להסתפק בדגים קטנים הנלכדים
רבי חתתלה בשעתם ,אירע גם לעיר ,חרחוקית מסע 20
יושבים יחם שני א נשים בקהלה ,ואני ש�.אל:
בשטף כלאחר יד ,כלאהר עין ואוזן.
רגע מאורז.
— מי ח�א הגברת הזאת באדרת חשער?
אני מחכח כמה רגעים ,אדעת אם אא יתעורר
נעלמו השמות והמפעלים שא בעאי חרושת חמשי.
— אל נא יטעה אדוני .אשח זו מקבלת םיוע.
ובמקומם — קבוצה קטנה מאד שא יצרנ י משי .הפד עוד מישהו מן המתווכחים המושבעים ,אם אא יואר
— וזד .במעיל החום?
עני! אחר לענות בו ,ענין רחוק לגמרי מפיא�טי! ומ-
בבת עליס נתנסו .אף לא סימן יזכר לאותם הפועלים שהיו
— זה? בימים ראחרונים זכה להתעשר
תא אביב ...אולי יבקש איזה ציר חולני מארץ הוכרו�
אחת וייס לו עכש�ו אוצרות קודח ,ויש לאל ידו לקנות
בימי םידקיס ואייגר .על גבי הקיוסקים—מודעות על נות לפתוח אח חארביון? אולי יקפוץ איזה רצון חציף
סרטים בקולנוע ,עא הצגות בקרקס ,על הרצאות בעגיגי
את כולנו.
וידרוש את רשות הדבור? אבל ?ראותי כי הפעם אין
אלה הם החיים שיצאו ממסלולם הטבעי ,שניטל תמרוקים ובעיות המין.
שום סקנדאלים ,אין פרץ ואין צוחה ,אני עוטף את
ברובע הפועלים היהודים מורגשת הדלות המגו-
אפיים וצבעם .אא חיים אאא קפיצות.
הקונגרס הפנימי שלי במעיל חורף ומוריד אותו מן
הצת .הוסר העבודה גדול מאד — משום שבעלי חתע�
פ*כ יאניץ
הקומה השלישית לתוך הרחוב.
ההשמאיה טסה לה כמת מיאין מלות? ונכנסת שיר .המעטים הם גרמנים� .
צדיק יוצא מן תעיר — פנה זיוה ,פגה הודה ,פנה  .3חמוד ניןלום שפ.
לסמטה צרה שמשני עכתה צפופה אוכלוסיח יהודית
את הרחוב אני אוהב תמיד .נדמה לי ,כי לולא
הדרה.
גדולה .זוהי פאביאניץ.

חייתי בן אדם ,הייתי רוצה אהי ,ית רחוב ,..בי כ 1אני
א�רב אותו.
הרחובות שורפים את חייתם כנרות חבוערים
משני קצותיהם ,כמיאיונרים פזרנים שיש אד,ם אוצ-
רות נשמת ומרץ .הם מתים רק משתים באיאה עד אר-
בע בבוסר ואז משתאבים כבישיהם העייפים כצוארי
סוסים גדולים ,מאובנים ,ואז הבל אטום ומסוגר עא
בריתי שתיקה ומרגוע ,הכל רוצה אנוח כך ,אישון ככת
עד אי! סוף ,עד הסוף ...אבא עיני הפנסים פקוהיתאר�
וחה ,בולטות ,יוצאות מחוריהן ,לאות כי העיר מהכד,
בעקשנות אאמת ,כבטחון מוצק ואכזרי ,אתהית המ�

תיס.

וחתחיח חיא תמיד אחת .חוורת ,חרדה,
וקרירה בגזר דין.
מ י שיושב עד אור השחר בין המנורה והצל ,או
ע ובר מרחקים בדרכים .הארוכות שבין קי� אק�ר ,רואה
אותה ושומע אותה יפה יפה.
לראשונה נושא את קולי התרנגול תקאאםי ,אותו
שבוי אומלל המהוייב להוכיח מדי יום ביומו כי אמנם
תקיעתו
נתנה או בינה להבדיל בי; יום ובין אילת.
הבודדת  .נשאה מעאה מעיה כראקיטה צאואה  ,עולה
וגוםסת ,עואה ואובדת ,עד אי! מאומה.
אז מתהפכת הדממה עא צדה השני ומוסיפה אי-
שו :כאיאו אא קדה דבר.
ואני מרגיש ברנע זה כי חסד כאן שעו! עירוני.
אני זוכר אותם השעונים הנבטים
כעיני ציקאופים
מצריהי העיריות ומשערי החומות העתיקות שבערי
אירופה .הם האודים ,חם צרודים מיושן ,הם צופנים
בקרבם הטחוב אגתת נתוח עא שעות-רא�ון נסתרות
שא נסיכות קאות גוף וקאות דעת עם אבירי�אב עטופי
רוטוגדוח שהורוה .הם טוחנים באי הרף ,באי פוגה,
כשטשונים זקנים ויגיעי כוח ,את סולת השנים המרות
'המתוקות שא העיר ותושביה ,וברגע זה ,לאחר קריאת
התרננוא ,בתוך עוצם המות והשכהון ,שנתגברו ונת�
עמקו שבעתים ,הם מתחילים לצלצל אי משם ,אי מג-
�
בוה ...בך :אחת ואחת בצאיאי כסף ,אחת ושתים בצלי
לי נחושת ,אחת ושתים ושלש וארבע בחאמות בתא
בבדח ומתאנחת ...וכל שעוני העיר עונים בהמיה מעי-
כת ,במלמול תפלה רב�צלילית ,לש"ץ ,לשעון תצבורהעובר לפניהם ...עד שימות הברזל האחד יולד הב�
סף השני ועד שיתנפץ הבכי הראשון יפרח תצתוק חח�
דש .מכתן ,כהרטח ,בלטיפות נחמה עוורות ,יורדים
פעמוני הזמן על העיר הגבנת ,הכורעת תחת נטא
ימיה ולילותיה.
אבא בתא אביב אין חם בנמצא כלל .במקומם
ישנו כאן אהד חמור תמתחיל להתגעגע אל מישחו
תמיד י בשעה קבועה לפנות בוקר .קולו הטראגי דומה
לנגינת צ' ילו מטורף ,שכל נימיו פרועים ומיללים יהד.
נראה שהוא בודד פאןד ועובד קשה וביום אין לו פנאי
אפילו להתאונן .נראה שחוא עצמו אינו יודע את חשי-
בות תפקידו ואיני משער כי אאר .שעיניהם פקוחות
בעיניו בשעה מאוחרת מקשיבים אך ורק אקואו ועינים
בגעגועיהם האאמים אגעגיעיו שאו ,כאותם השעונים
המצטרפים במקהאח אשעון הראשון.
אואי אני פוגש אותו אפעמים ברהוב ,קטן ועאוב
וחםוי ראש,עמום אבנים או זיפזיף או ירקות ואיני מב-
ריא בינו ,ובין יתד אהיו .מדוע הוא בוכה תמיד בע�
אום שם? רוצה הייתי אדעת היכן הוא גר  :כדי אבקת
ולתורות או .הייתי רוצה אהכיד את החמור הזה פגים
אל פנים.

 .4הגנות נולקיש.

שכעה טפוסיפ

באחד הימים האחרונים ביטלתי שעה קלה מזמני
היקר על דבר ,שיש לו ,לדידי ,חשיבות לא קלה .מה
עשיתי? ספרתי ומניתי :כמה מינים של שלטים טבעה
וקבעה העיר על עסקיה? והנה יגעתי ומצאתי ,כי שבעד,
הם ה"טפוסים" של השלטים:
א .על טהרת העברית בלי תרגום לועזי.
ב .על טהרת הלועזית בלי תרגום עבת )מעט הוא
מספרם(.
ג .על שתי טהרות :עברית ולועזית )וגם ערבית
בכלל לועז( ומדת האותיות שוד .בשחה( .
ד .הכתב העברי גדול והלועזי — קטן.
ה .הכתב העברי קטן והלועזי — גדול.
ו .שנים מקרא ואחד תרגום.
ז .שנים תרגיש ואחד מקרא.
אלו הם שבעת הטיפוסים העיקריים ,אלא שחת
מזה יש עוד למצוא בכל טיפוס לחוד ובכולם יחד כל
מיני גווגים ובגי גוונים ,הנובעים מתוך תפיסות עולם
שונות .על פי השלטים ,נוסחאותיהם ,לשונותיהם וגור
ניהם אפשר לקבוע את דמות דיוקנו של בעל השלט,
מדת לאומיותו או בין�לאומיותו" ,אירופיותו" או "מז�
רחיותו" ,טעמו או חוסר טעמו וכי.
כמה פעמים כתבתי כבר על השלטים .נזפתי נזיפות
וכעסתי כעסים .וזכיתי גם לשבחים בפני ושלא בפני.
זכיתי גם לכך ,שאנשים )ודוקא מעולי גרמנית( באו
לשאול בעצתי בעניני "שמות" .אמרתי מה שאמרתי
ויעצתי מה שיעצתי .אך שמעתי גם ,כי כמה מבעלי
העסקים ,שפגעתי — לא בכבודם ,חלילה ,אלא בכבוד
שלטיהם געלבו וחתקצפו והטיחו דברים כלפי דבת:
היתכן? אתם נכנסים לתוך רשותגו הפרטית ,אתם "מת�
ערבים" בחיינו ,אתם רוצים לכוף את דעתכם עלינו .י י
והיוצא מזה ,כי שום דבר לא תוקן .בשום  ,שלט
לא נעשתה הגהה .הענין נכנס לגדר של "נצחנות"" .מי
שמך?" — כנהוג אצלנו .אני פונה תמיד אל אינסטנציה
כפיה אין בידי .להפך .אני פונה תמיד אל אינסטנציה
עליונה .בנידון דנן — אל השלטון העירוני ,שחיב,
לדעתי ,לשמור על אופי העיר מטשטשו ,הוא שצריך
לייעץ ?ולבקש ולא ליתן לעשות בנו "הרכבות" לשוניות
וסגנוניות מכל הבא ביד .והשלטון העירוני אינו דואג
לכך לעת עתה .גתארגנה איזו קבוצה של צעירים,
שניסתה להשפיע בדרכי נימוס על בעלי העסקים ,אך
הללו אינם מצייתים .נדמה להם לבעלי העסקים ,כי אין
זאת אלא מין "קפריםה" של נערים והשיבו מה שהשיבו.
ולאמתו של דבר הרי זה אחד מן הדברים ,המציינים
את אופיר .של העיר לשבח או לגנאי .וביותר תמה אני
על כמה מעולי גרמניה ,שהרי הם יודעים נוסח מהו
וטעם מהו .בשבתם בגרמניה הם ידעו ,שיש צורךלהס�
תגל אל נוסח החיים ,שלא להיות יוצא
י�דופן .ציינתי
כמה פעמים ,כי עולי גרמניה השפיעו בהרבה לטובה על
החנות התל�אביבית .הם הכניסו ?טעם ויופי בפנים
החנות ומחיצה לה .הם עושים עוד דבר יפה :מלמדים
את החנוונים דרכי נועם עם הלקוחות .בזה לא הצטיינה
תל�אביב מעולם .וכדאי שתהיה בינינו מין השפעת�
גומלין .אנחנו נקבל את הטוב שבידכם ואתם — את
הטוב שבידנו .והרי סוף סוף גם אצלנו יש כמה דברים
טובים ,שכדאי לקבלם .ואחד הדברים הטובים הוא הלשון
בבית וברחוב ,בחנות ועל השלט .ילדינו אין להם לשון
אחרת טבעית מלבד עברית .מי שמזלזל בעברית משגיא
את עצמו על הילדים .וגט אנחנו המבוגרים נדמינו
במובן זה ל" ילדים" .אגו חרדים תמיד חדדה גדולה
לטשטוש הנוסח העבת של העיר .לאמתו של דבר אנו
"אירופאיים" כמותכם ,אנו לומדים גם לשונות אחהות
וקוראים גם םפרויות של עמים אחרים .אך היסוד אצלנו
היא ח ע ב ר י ת ,כמו אצל עמים אחרים — הלשנן
שלהם .ילפיכך אנו דורשים ,שגם השלט יהיה עברי וגם
המשא יתמתן בחנות יהיה בעברית .עוד כמה שנים נהיה .
קנאים לעברית ,ומוכרחים אנו להיות קנאים .אנו קנאים
ורבים את ריב הלשון בכל הזדמנות ,ו"נלחמים" בכל
עולה חדש :להשלמת הלשון שלנו מפני החשש ,שאם
לא נעשה כך —ע� '.'' 1היהודי לבחור בדרך הקלה ביותר,
דדך ההמשך ,בלי מאמצים לשגות את פני חייגו ולשון
חייגו ונוסח חיינו .ולא אעשה שקר בנפשי לומד ,כי יש
לנו כבר "נוסח חיים" משלנו ,אולם אלו סימנים כאלה
התחילו כבר מבטבטים ועולים על שדמת חיינו כאן.
והלשון היא אחד הנבטים היקרים ביותר .ועל כן אנו

עצובה

אחרי המזמור הזה אין האפלה הלילית יבולה
עוד אישון במנוחת .האומות באתה מבעתים אותה ופ-
ניה נעשים כחאחאים�אפורים מרוב אימה .בשעה זי
עומדים תכתים חוורים וקופאים ,כבנים נבהאים אצא
מטת האם החואח .אי שם נוחר גם הים את נחירותיו
האחרונות וקולות הרעש הקטנים ',היומיים ,המלאים

}הסיף בעמוד ג'(
מסקנות ולכפל�זהיתת בהגבה
האיום הזה".
.. ,

בכל

עניני

_

המשפט

אבל נראה לנו ,שה"גישה" המוסתת�המופשטת של
מר ליבנשטיין אינה עשויה אף היא להרבות את מדת
הזהירות והדעה הצלולה.

רשע ופחדנות ,נושאים ראשם ,מתגברים ,מתחצפים
יותר ויותר.
שקשוק נלגלים ונקישת פרסות סוס פורצים ממח-
בואם ,קופצים זה על גב זד .ומתגלגלים יחד במורד
הכביש.
תרים שנפתח אפתע מעיף סטירת אחי לבית חש�
שוע בחזיות ומחזיר אותו אעואם המציאות.
קוא צ עדים נחפז רואם במדרכה ...זח יותר מדי .
הדפיקות חזק ית מדי :אינני רואת את האיש? ההואך.
נדמה אי בי תוא משתדל בכא כחו שאא אהרעיש כיי
כך....
אבא הפנסים כבר נעצמו אגמר' והשתר עולה ,
באופן ליגאלי.
מוכרי�העתונים ,המואדזינים של תל אביב ,מת-
הילים לסלסל פסוקי דזמרא.
תדלתותי 0נפערות בפהוקים מהירים .חלונות,
שהביטו במשך כל הלילה לתוך הבתים פגימה ,משפ-
שפים את עיניחם בתמימות מעושה ,כאילו לא ראו
דבר ...והמטאט א העירוני זוח? ממאורתו בגניח ת מו-
טוריות כשכור לילי שבור ורצוץ מהוללות ומגועא.
אז מתחילים הגנות להתכונן למשהו .הב מתרג-
שים ,מסמיקים ,ונדלקים פתאום במדורות גצחון וב�
שורח — שמש! .
לאות תזה פורץ הרעש את בל הםכרים ונת�
בשטף סוחף — יום ..וב! רגע נשכח�נשטף חבל —
האיאה ,הפנסים ,הדממה ,החמוד ...חכא עד בלתי
שריד .רק נערות הביבות ומיושנות נושאות עדיי! עמ�
הן אבתי החרושת והמאאבה את המימית המטת ואת
קרעי החלומות.

 .5סיום ההקדמה"..

מיד מתחילים הרחובות לרוץ ,מי בכוון אהד
ומי בשני כוונים ,רוץ והתרצץ ,רוץ והתפתל ,בצלילי
קול ,בברקי צבע ,בתמרות אבק ובהבהובי שלטים.
העיר כולת נראית ודאי מגבוה כקארוסייה ענקית,
מסתחררת ומתנודדת וחנה בשבורה.
קאדוםיאח וביבר!
סבלים תימנים מריצים לפניהם את עגלותיהם
ודומים יהד אתן לק נגורו �נושאת את ולדותיה באמ�..
תחת כרסה.
מעליות תבטון מטפסות בקופים זריזים עא פי-
גומי הבתים.
מבניות המים שא העיריה מהאבות כטוםיס הד --
ים ומתננדרות בלראותים המיוונים שא זנבן הפרוש.ואבטומובילים ' ר עבים לטרף שואגים כאילו מעי-
הם מתהפכים בקרבם.
אתם ,ג' ונגלים בטוניים שכאלה! ...רבים האנשים
הרומסים בדגליהם את שביליכם העקלקלים ומדברים '
על ה י ק ה ט ב ע כדבר על היק אשה אהובה .מדוע
אא ישמעו את רשרוש האספאט כרחש עשב סוואנות
פראי? מדוע אא יאזינו ברומית כא גג המית צמרות
ברוח םועה? השמש מאירה אעיר ואשרות  .גם יחד? ,
הלילה עוטף אותם בשמיכה אתת והםער מצליף עאיהם
את רעמיו ואת ברקיו בלי הפליה ומשוא פנים• אין
• זאת כי הכרך והשדה ומפלי המים ויערות העד הם
אהים בני אם אתת על פני האדמת .תתרבות הכובשת
נשתאטה או משתאטת על הטבע הקדמוני ,מוסיפה
זבל לשדה .תוקעת סכרים במפא ,שמה משטר וסדר
בעדרי העצים ,ונדמה כי הפראות הראשונית ,האית-
נות אשר מלפני חיות האדם ,המלהמה שאינה פ םקת,
החוק שאינו יודע רתם ,בא זת נשאר דווקא ירק בכרך
האנושי הגדול .נדמה כי אהבת האדם את העיר ,מו-
ארת החשמל והמכונה וההמון ,חיא דווקא חיא חנה
גאג�ל מוזר והכרחי של נענועיי להיי • קדומים ? ,להיי
ט ב ע ,אבדידות חפשית ואקרבח חייתית אל האדם ואא
האדמה.
תא אביב שומעת בבד את צפירותיו הראשונות
של בית חחרושת הזה לשמחה ולינון אנושיים .הגאגאים
מתהיאים להתנועע ולדרום.
זרם ההמוניים החדשים
הגביר בתנופת כבירה את מהירותם ואת כוחם .מת�
בת�חיים מחותכת גועשת כאן בכורי האש ואם ירצה
העט אצוק מעט ממנה אתוך דפוסי הפרקים הבאים•

