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מקור

עיתונאי נצח
ם ת ו כ ז  הוצאת נימצוביץ, יצחק (מאת ב

 חייו — העיתונאי הסיפור הבטחון). משרד
 כל לו צובר השנים במרוצת אך בני־יום.
הראו מופת, של ודמויות חוויות עיתונאי

 העי־ של בפינקסו בספר. להנצחה יות
מתו דמויות, אלף נימצוביץ יצחק תינאי

 הצליחו, אשר גיבורים, מאה בחר כן
 בידם גורלם את לקחת טרגיות, בתקופות

המחרידים, המאורעות מעל ולהתעלות
 פרנק־ דויד של חייו בתיאור פותח הספר
 עוד הנאצית בסכנה הכיר אשר פורטר,

 אדיש היה העולם כל כאשר בתחילתה,
 ראש־הנאצים את רצח הוא 1936 בשנת לה.

 היתר, שמטרתו דראמטי במחווה בשווייץ,
 שנים אחרי מצפון־העולם. את לזעזע —

 ועתה שוחרר הוא בבית־הסוהר, ארוכות
בישראל. כאלמוני חי הוא

 סיפורים נימצוביץ מעלה השואה מתוך
ש הטראגי שאולי פרטיזנים, של רבים

נימצוביץ עיתונאי
בנו את חנק הפרטיזן

 הוא קרמר. יוסף של סיפורו הוא ביניהם
 את יסגיר לא שבכיו כדי תינוקו, את חנק
הגרמנים. לידי תושבי־הבונקר בל

שו היהודיים גדול־הפרטיזנים תואר את
 מ־ כיום אימבר, לאביעזר נימצוביץ מר

 22 פוצץ אשר בחיפה, צנוע תקן־שעונים
 מאות של למותם וגרם גרמניות רכבות

לפ המשיך — ואחר גרמניים, אנשי־צבא
 קום עם ביוגוסלביה. כפרטיזן־צנחן עול

בלתי־ליגאלית. בדרך לארץ עלה המדינה
במיו מזעזעים ערבית. נסיכה נם

השואה. מן שניצלו הילדים סיפורי חד
 אשר באשקה, של סיפורה הוא כזה
 אמה־המא־ בכנסיה. וגודלה ברפת נולדה
 רבה, באהבה אותה גידלה הנוצריה מצת
 מתנכרים המאמצת המשפחה בני שאר בעוד

 האמת הוטחה אמה־המאמצת, כשמתה לה.
בפניה. — היהודי מוצאה על

ל נימצוביץ מקדיש בספרו נכבד חלק
צי שמצפונם אנשים אומות־העולם, חסידי

ואח בהצלת־יהודים; לעזור עליהם ווה
 שביקשו עד ליבם את משכה שהיהדות רים

ה במיוחד ביניהם בולט• יהודים. להפוך
קובלסקי. ולאדיסלב הפולני קולונל

 הרוסים כניסת לפני האחרונים בימים
 מני־ 65 עם קובלסקי קולונל חי לווארשה,

 מרעב סבלו שם עמוק, בבונקר צוליו
 החלו הם מחייהם. נואשו וכימעט וצמא,
 מטרים, 10 לעומק וכשהגיעו באר לחפור
 מעולפים היו כולם מיים. מצאו לא עדיין

 לחפור המשיך הקולונל ורק ומיואשים,
ניצלו. והאנשים חיים מים שפרצו עד

בישראל. האלה היהודים רוב חיים עתה
 ושנים לכאן, הגיע קובלסקי קולונל גם

מחרפת־רעב. סבל רבות
 האמיר של הענוגה בתו פאוזיה, גם

לה שאף אשר אל־ג׳זיירי, עבד־אל־קאדר
ה בהשראת נרצח אך סוריה למלך יות

 היא והניוון. המותרות בחיי בחלה אנגלים,
 — ותוססת מתקדמת י בחברה לחיות שאפה

רמת־יוחנן. לקיבוץ והגיעה
 לא מדוע שואל אלה, סיפורים הקורא

 בתי־ של ספרי־הקריאה בין זה ספר ייכלל
 על מיקראות במקום הישראליים, ד,ספר
 שנים, מאות מלפני אירופה מיזרח יהדות
אלי נפשית זיקה כל לתלמיד אין אשר
 להציג כדי בזכותם יתורגם לא ומדוע הם;

החדשה. ישראל פני אלף את בעולם

 מימדיות תלת
 פרספקטיבה,

 ומלוא ראליות
ת או המצי
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