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מאת

 Vrii:י-ך" שלום גרשם ,.1 . , , ,.גבין

 1917, ביוני 18 יום של הבוקר אשמורת אותה זכורני עדיין.

 מלחמת,הע"לם הגרמניי.בימי כחייל"בצבא לשרת'שבו(נקראתי
 כי במערב'ברלין, בפנסיון .הצבאי לטירות הסופית"קריאה לפני החדיים אותם. כל וישבתי .הייתי עשריי כבן"ראשינה.

 -היו והמדיניות הציוניות שיעותי אבא, מבית( -הייתימנודה
 היחידי האיש מולדתי. בעיר בודד נמצאתי וכך רוחו.למורת
 אל ללוותנו- כדי. ישש, חס-ש שעת בין בוקר, באותו עמישצלך

 היה למקום,שירותנו, איתנו ישלחו שמשםשערי(הקסרקטין,
 פנסיון. באותו חדר, מול חדר' עמי, -שישב שזר זלמן ',דירי

 והרגשתי רוסיה בני כמנהג עמי התנשק השערן יד עלצטנ"~דנו
 והנה הבטתי מהר. והסתלק ידי לתשי משהו משלשלשהיא

 : כתוב השער שלפני ובעמוד תהלים ספר של. זעירההוצאת-כיס
 ועדיין תרע"ז.~ סיון כ"%' נפשך, את יטמור ,רע, מכל .ישמרדה'

 ,;( ' - ו).הטפיהזהשמורבידיוליווניבהרבהדרכים.:

 עוד ימיט. שבאותם שזר, של בזכותו נקלעתי, פנסייןן לאותו- גםנ
 בפולין, רובשוב העיירה שם על רובשוב, המקורי בשמונקרא

 חסידות -ספרי הרבה של דפוסים כמקום בו אחר עלישנתחבבה
 יהודי של :ריכוז"גדול מופלא. היה'מקום זה פנסיוןיקבלה.
 שטרוק, הגברת - של כנפיה( שחסו"החת' ' וגליציה פוליןרוטיה,י
 ל!'יהודי ~ניה הסבירה שמרנית ,ירשית יהודיה היותהשעם(

 יידיש ועברית; ציונים;( היו כולם כמעט' 'טס,, ששלטוהמזרח('
 מראשי היה; -שזר" 'מגרמנית,-חלמן יותר שם נשמעוורוסית
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]3ן כץאברהם

 ומר- רחוקה לדרך ובצאתך בקומך בשכבך, אותך שמר התניאבעל
 לטעות. לך הרשה ולא הנכון, הכוון את לך נתן הזה הניגוןחיקה.
 ומשבר. פקפוק הרהור, בשעת לך ועמד עידד חשק, הזההניגון
 הרחוק העבר על של,אומתך. שלשום בתמול מעולם מרדתלא

 העתיד. של עולמך השקפת את בנית יחד גםוהקרוב
 דגאולה. לאתחלתא זכית כי אחמיניה", ולא "יבוא : אמרתלא
 העם אמוני שלומי עם ויחד לבוא הקץ את דחקת בואה, אתזרזת
 משיח. חבלי של הזה לזמן והגעת קימתחיית,

 : ישראל נשיא של חזונו גודל על המעיד פרט להזכיר לי נא יורשה ;,
 שנתקיים,בירוך חינוכי בכינוס הרציתי המדינה להקמתסמוך
 פרופסורים מאמריקה להביא להשתדל שצריך ואמרתישלים,

 הדברים,,עוררו ישראל. לעליה,,לארך ?סייע והדברוסטודנטים
 הדעות חילופי שטות. הוא הרעיון שכל ואמר אחד קםצחוק.

 ~ . , הכינוס. של בפרטיכלרשומים
 ,,,-י_

 של הראשונה הקבוצה לי.,בהבאת שעזר אחדףאולם,איש
 לך אין אם : לי אמר הוא שזר. ז. מן לישראל,,היהפרופסורים

 את קבלתי_ממנו ברל. בית את לך אתן הקבוצה, את להשכיןלית
 וסטודנ- פרופסורים עליית של רבתי תנועה נפתחה ובכך ברל,בית
 זה. חלוצי לדבר גם שותף הנשיא כבוד היה ובכד ישראל, לארגטים

 נשאת,)כבוד שמים ובראת טהרה של גדולה ורוח נפש.באהבת
 שהושם עד והקשה הארוכה דרכה בכל הציונות במשאהנשיא,

 למעמד דוגמא יצרת בכהונתך המדינה. של הנשיאות כתר ראשךעל
 שרוי הנך ובתוכו באת שמתוכו מפני העם לנשיא נעשיתנשיאות,

 הנאנון. ומיצגו נציגו את היהודי העולם רואה בד חייך.כל

 וירושלים .לבטח תשכון יהודה )בימינו שבימיך תפילה אנו-
 ,ף( . . . ! ודור. לדורהבנויה

 זמן במשך שהצליח במינו יחיד מוסד דרופסי,האוניברסיטה
-קיומו  חכמים ותלמידי "וקרים להקים -7- שנה משש.ם יותר 

 החכם הגדול חברך וביניהם היום, כאן נמצאים שרובםמובהקים
 מצטרפת .זו אוניברסיטה צייטלין, זלמן שניאור פ' פרופ'והחוקר,

 לך להעניק היא.לי יתרה ושמחה ההולדת לזום מעריציךלכל
ל ,. הכבודד?רלמשפטים.זבשמהאתתואר 4  : ;, " 
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'ע5 ,. שיום)רשם

 אל שזה, . ' הביאני אבא,,. בית "את ,.לעזוב כשהוכרחתיהמדברים..:
 בשבילו, שישילמצוא."סידור" הצנונות" כ"קרבןהגברת.שטרוק

 במערכת אז שזר'שעבד אוהלנד. ברחוב_ נעשינו::שותפיםוכך
 אחד היה. ,)הוא,, גרמניה ציוני 'שבועון רודנשאו",ה"יידושע
 של התווך, עמוזי, 'משלושת

 העתון(,-
 משלו. זמנים( , לוח. לפו( חי

 למערכת .הוה,הולך בערב אחרי',הצהריטיאו ישן,בבוקכ.היה
 בשיחת ואחד;כך'ישבו,. מהרצאותיו אחת להרצותומשם,:הלך

 הגב' או..במטבח-של להזמין; מה .אז היה קפה'שלא )בביתרעים.
 המיוחסים( חסותת לבני. טוב משהו שם שמור היה שתמיד רוקשט
 פברואר:מארס מהפכת ימי היו הימים מאוד. מאוחרת שעהעד

 שיעור.,)תלו לה און שטרוקי-' 'בפנסיון וההתרגשותברוסיה
 מהשופרות היה ודמוקראטית'ושזה חדשה ברוסיה עצומותתקוות

 ספקות אז העלה מי שנכזבגיגאכזריות:,אך אלוהגדולים'לתקוות
 בחדשים ואנטי-גרמני פרו-רוסי, נעשה בפנסיון הלך-הרוח זכאלה
 כשנקראתי והכל,,נדו.,לי , הצאריזם, אימת . ניטלה כאשראלג

 הנוער בארגוני ..מראשי'.הנואמים שזר היה.הבאותןשנים
 פלא ואין כמותו,- ידענו שלא "פינומן"' ,היה הוא ,הציוני.

 )בהתלהבות קולות בקולי ניתנה תורתו רב. קהל משכושהרצאווניו
 היהוד? בציבור כמותם, 'נראו ולא נשמעו; שלא איבריו רמ"חשל

 תוכן: ובעלי מעניינים היו ,דבריו היה.: והפלאדובה,הגרמנית.
 עברית סופרי ועל היסטוריים עלי,נושאים להרצות, הירבה.הוא

 בעינינו, )בהם, )שהיה בורידם על אותם שידע, עניינים על,ויידיש,,
 -,רבים..השתוממו'על הדבר אמת .גדול. "יהודי" גילוימשום

 הוא אבל, תהום. מעי?נגת כקריעת היה דיבורו כי הזה,המראה
 הצוגני)ת, ,האגודות הרצת:באחת לא אתן.הלבבות.-'ואםכבש

 להשכלת,הפו~ל?ם ב"אגודה הערבים:הפנויים ברובמצאת.אותו
 אלכסנדר. -היהודי-הסמוך.לככר ברובע פרת', שםה?הודים.על

 המשותף ארגונם. היתה היא במינה.. יחידה,, 'היתה.אגודה,זאה
 מעין , עשו המלחמה . 'שבמסיבות : )הבונדיעטיס, - פועלי-ציוןשל
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 ב 1 ש ב 1 ר . , ם ע ם י ר 1 ע ג י מי1[

 שזר של לבו משותף. תרבותי ארתן והקימו בימהם בית""שלום
 "פועלר של הראשך נתקמם.הקן שבתוכה זו לאסדה נתץהיה

 ה"יודישס למשכן סמוכה היתה האגודה דירת בברליףציץ"
 "להליכה אז שהטיפו ליהמן'וחבריו זיגפריד ד"ר שלפולקסהיים"

 מיודד היה שזר הרוסים. הנארודניקים דוגמת לפי העם"אל
 בערפילי מרחפים היו ה',פולקסהיים" פעילי המחנות. שניעם

 אבל בובריאנית, ו"דתית', פולקיסטית רומנטיקה שלטוהר

 גד"ר.גרומר כיתאין .שזר, כמו רוסיה ליהודי חפצה בנפשהאזינו

 שלמה התגלמות בהם שראו שטרוק(, פנסיון, . מנאמני .)כולם

 - האומה". "שרשל
 יידיש לשמוע שרצה מי וכל ביידיש שזר הרצה "פרץ"'..באגודה
 קורס נתן הוא לשם. ,הלך כמוני(, יידיש, ללמוד )אונפלאה

 שנים, כמה נמשך טועה אינני שאם ,ישהאל, תולדות עלמפורט

 בדוב לסיים ועתיד הראשון מאדם שהתחיל אמרו הדורוליצני
 אבל בחיי, שפגשתי ברוכוב של הראשון החסיד היה, שזרברוכוב.

 עורל לברוכוב יותר נתונה היתה התלהבותו אם זוכראיני
 "אונזער של מחברו לברוכוב או ביידיש, והבלשןה"פנקס"

 כמה ועשה נלהב "פועל-ציון" אמנם' היה שזרפלטטפטרם".

 שמץ בו היה לא אבל גרמניה, ציוני טובי בין זו למפלגהנפשות
 שבזמן לי, נדמה הכל. את סחפה שלו ישראל אהבת כיתתיות,של

 המארכסיסטית הדוקטרינה שיני אצלו נתקהו כבר אותו,שהכרתי
 מחיקו, נשרו הרביזיוניסטיים מונאטסהעפטע"ו"הסוציאליסטישע

 שכחתיה לא )אם מפיו מארכסיסטית הרצאה שמעתי לאומימי

 הריאקציה בגנות דיבר הוא בלבי(. זו יהורה נקלטה שלאמפני
 היה כבר לה, שהטיף הסוציאליסטית ' במדינה אבלהבורגנית,

 לקדוש-ברוך-הוא: בסתר או בגלוי מקוםשמור
 בברלין היהודיל' "ההוצאה החליטה 1917 שנתבתחילת

 בניו- ביידיש 'שהופיע "יזכור" הספר של גרמני תרגוםלפרסם
 לזה קדמה בן-צבי. ויצחק בן-גוריון דוד של בעריכתםיורק

 העולם מלחמת פרוץ לפני בארץ-ישראל שהופיעהמהדורה,עברית
 מלשונו אחד כל הקובץ, מאמרי את לתרגם לי הציעוהראשונה.
 ביידיש הבנתי אם הרבה, פיקפקתי כאשר לגרמנית.המקורית,
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]4ן שיים1רשמ

 ז רוצה אתה מה : ואמר שזר שידלני זו, משימה לשםבנזפנות
 אלכסנדר של תרגומיו נגד חריפים ביקורת דברי כתבת עתה זההרי

 הרי 1 מאחרים דורש שאתה מה למעשה והוכח לך 1אליאסברג
 למדת הביניים ימי של וגרמנית יודע, אתה ועבריתגרמנית

-בגימנסיה  פירושן ואת המלים.הסלאוויות, לך. נשארו ובכן 
 עלי השרה כך 1 שכנים אנחנו מה לשם : ממני תשאל אלושל
 "יזכור", את ותרגמתי יום בכל שעות שלוש וישבתי העזה שלרוח
 של זה כשפים מעשה על ומתפלא בתרגום קורא אני היוםועוד
 בנדפס(. שמי את ))העלמתי עלי שקיבלתי מה עשיתי שבכוחושזר

 אגש-שיחהן.ומספה גם היה כמעין,המתגבר, היה שכנואם שזר,,
 של,.יהדות מעולמה הבא-ממרחקים, היה:כשליח בעינינפלא.
 היה .לבנו גרמניה. יהדות של' היבשות העצמות להחיותחיה,
 שזר.ביקש של.דבר,,גם לאמיתו שליחים. דברי לקלוט פתוחאז

 שגלה זה, בהוויל הרבה ומתעניין שואל והיה ולקלוטללמוד
 ומה גרמניה, יהודי של לרוחם הבנה של רבה מידה וגילהלתוכו,

 לחוג קשרו.,אותו רבים חוטים שביניהם. הציוני המיעוט שלגם
 הצטערתי ימי גומלין..כל השפעת של מתמיד שפע כאן והיהזה

 לחקה את,יימיו והקדיש .המדרש בבית מקום לו קבעשלא
 כך: כל מופלאה_ להחיותה,גצורה שידע. היהודית,ההיסטוריה'

 אז, הפתיעה לא צדדים, לשני משיכה מתוך הנוצרת זומתיחות
 אלה.שקבען ובפרט. היצרים, .בין לבם נקרע = מאתנורבים,
 אם ולא.ידע אלה, בין היה גם.שזר לארץ. לעלות תכניתלהם
 פרוץ עם. שהופסקו באוניברסיטה, לימודיו לסיים אפילו לויינתן

 פעמים כמה ועתונאית. ציונית לעבודה כניסתוהמלחמהיועם
 היהי?כול המחקר.שגדולות עולם לקראת וחתר מאמציוחידש
 באמצע, והציבור המפלגה דרישות נכנסו_ תמיד אבל בו,לפעול
 ניתן,לו אילה : כאן יש פורתא נחמה אך לו'.מבוקשו. ניתןולא

 כל הכתב על מעלה והיחל מופלג היסטוריון נעשה והיהמבוקשו
 בפרשה.,זו(, חזה גדולים חזיונות יוהרי צבי שבתי על הגהאשר
 ישראל. מדינת כנשיא בו להתברך יכולים היינו אם הוא גדולספק
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