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הישראלית החווייה

 הגיבור
האריות מכלוב

 מקדיש ישראלי, סופר ביבר, יהואש
 ספרי-נו- סידרת לחיבור מרצו מרבית את
הדמו מקשת מעט להביא המצליחה ער,
 חלקו המייסדים. דור של הססגוניות יות
 של מספריו לכמה מוקדש זה מדור של

ביוג חינו בספריו הראשון ביבר. יהואש
 הל־ מיכאד יחיאל על מרתקת ראפיה
 של דיוקנו את משרטט השני פרין.

אלי קולונל ליהודה״, הראשון ״המפקד
קורו את מספר השלישי מרגולין. עזר
מרידת במהלך ההגנה, איש פרש, של תיו

כיכר יהואש
— סוחרים של עם

ב הצרפתי, בשילטון הר־הדרוזים תושבי
׳.20ה־ שנות ראשית

 על המצרי. בקירקס ״התיקווה״
 ספרים, כמה נכתבו הלפרין מיכאל יחיאל

 שלמה בידי הלפרין, ירמה בנו, בידי
 מכלוב הגיבור ביבר של סיפרו ועוד. שבא

 דמותו, את רבה בפשטות מציג האריות*
 במשך שסימל אדם, של ומאבקיו חייו

 ההגנה עיקשות את דור משנות למעלה
 וב־ הצארית ברוסיה היהודים של העצמית

התורכים. שילטון שתחת ארץ־ישראל,
 באירוע מתחיל הלפרין של חייו סיפור

 1911 באביב שהתרחש בתולדותיו, מאוחר
תו שעל תורכית, עיר־מחוז שהיתה ביפו,
תור חיילים טמפלרים, ערבים, נימנו שביה
 ביפו עברים. ופועלים יהודים סוחרים כים,
ה המצרי ״הקירקס ימים, באותם ביקר

ה בודרום אדון של בהנהלתו מפואר״,
 נמרים קופים, פילים, ובכלוביו גדול,

 מיבחן הקירקם: של האטרקציה ואריות.
 המוכנים והאמיצים, הנועזים של אומץ

 רבצו ״שבתוכו האריות, כלוב אל להיכנס
מזרי־אימה״. אפריקאים אריות חמישה

 מכלוב הגיבור — ביבר יהואש *
 מיכאל יחיאל של חייו סיפור — האריות

עמו 148 כץ; אבנר איורים; הלפרין;
קשה). (כריכה עובד עם הוצאת דים;

 מעשה לעשות נמצאו מתנדבים חמישה
 לעג קול נשמע הקהל ומתוך זה, נועז

 אחרים וקולות יהודי?״ כאן אין ״למה
 של עם היהודים... הם ״פחדנים :המשיכו
 ונכנס ״פרץ אז אבל פחדנים...״ סוהרים

 זקן ורחב־כתפיים, נכוה גכר הזירה אל
רע לראשו מידותיו, על יורד ופרוע גדול

שי כהם זרקה שכבר זהובים תלתלים מת
 אש. חשפות המבט חזקות ועיניו כה,

 מגן־דויד ועליה תכלת בחולצת היה לכוש
 אותו הכיר הרב הקהל זהב... כחוטי רקום
 אל־יא- שייח׳ אל-יאהוד, שייח׳ מייד.

הלפרין. מיכאל יחיאל היה זה הוד...״
 ואז האריות, בכלוב האחרון נותר הלפרין

לצא לקרוא העז ״מי :הקהל את שאל
 בני־ ובר־כוככא המכבי יהודה של צאיהם
 עמי אף האריות) אל פנה (הוא מוות?
 כלוב בתור כלוא החיות, מלן־ כמור׳

 עמי וכני היום יגיע הנה אכל הגלות.
 ויהיו ארצם את יכבשו כלובם, את יפרצו

 את הלפרין כשסיים כמולדתם.״ בני־חורין
 של חזקה שירה מפיו פרצה דבריו,

 הלפרין, את מאפיין זה סיפור התיקווה.
העברי. הצבא חלום את וחלם שהזה

 ב- להיאבק:״ אסור ז׳ידים ״עם
 אל ביבר יהואש יוצא ארוך פלאש־באק

 מות הלפרין, של ותולדותיו מקורותיו
 ומעבר גבו, על שהוטלה המורשת אביו,

 נישאה שם סמולנסק, הרוסית לעיר אמו
 מספר המחבר זליקין. יהושע אחר, לאיש
 ז׳יד להלפרין הנערים אחד קרא כיצד

 ושאל: להתגושש לו הציע הלפרין, (יהודי).
 הנער ותשובת כסכין?״ או ״כאגרופים

 להיאבק, אסור ז׳ידים ״עם :היתה הגוי
מוצ הנערים שני !״אותם לשחוט צייד

 הם שם המישטרה, תחנת אל דרכם אים
 יחיאל של אמו מגיעה כאשר נעצרים.

 מסרב הוא לשחררו, פרקליטה, עם מיכאל
 אתם צדק... כאן ש״אין בטענה להשתחרר

 ואסקה?...״ על יגן מי אבל עלי, מגינים
 כספית ערבות האם משלמת שלבסוף עד
הגוי. הנער עבור גם

 מיכאל יחיאל עצמו מצא התבגרותו עם
 הסוצ־ התנועה של הקיצוני מהפלג נלהב

 אנארכיס־ קבוצה — יאל־רבולוציונרית
 שהוא. שילטון לכל התנגדו שחבריה טית,
חלו למימוש ממונו להקדיש מחליט הוא

 בית את עוזב הוא חברתי. צדק על מותיו
בכתי־חרושת סובב הוא ״בווילנה הוריו

כץ. אבנר של רישום *

ש הפועלות אל מדכי גרביים, לסריגת
להש ומנסה בקושי מפרנסן הזעום שכרן

 וכאשר מנצליהן. נגד שיתארגנו עליהן פיע
 את להעלות מסכימים אינם העכורה נותני
 בית־חרושת מיכאל מקים העכורה, שכר

 מבונות־סרי־ קונה לסריגה, קואופראטיכי
 עכו- שכד את ומעלה פועלות למאה גיה

 הוא מצבן את יותר עוד להיטיב כדי דתן.
ואפי ולהילחם לשבות כיצד אותן מדייר

 שילמדו כדי — זאת כל ;עצמו נגד לו
ד את השבי אבל המקצועי. המאבק יי

 וכאשר שלו, כבית״החרושת פגעו תות
 הירושה, מכספי עוד לו לתת סירבה אמו

"בית־החרושת את לסגור נאלץ . . .
 קטלו רוסיים מהפכנים כאשר ,1881ב־

פוג הדבר עורר ,2ה־ אלכסנדר הצאר את
 הרעיון החל ואז היהודים, בישובי רומים
 מקום את הלפרין אצל לתפוס הציוני
 על לחלום החל הוא המהפכני. הרעיון
שתי בארץ־ישראל, חדשה יהודית חברה

סוציאלי. צדק של יסודות על בנה
 לארץ־ישראל, הלפריו עולה 1887 בשנת

 המכס) (בית ולגומרוק יפו לנמל מגיע
 את ונושק ברך כורע הוא שם התורכי,

 הארץ, יהודי על רגז מייד אדמת־הקודש.
 ״ראית :הראשון במיפגש לו שנראו כפי
 על הממונה הגוי אל מתחנפים הם איד

 שוחד לידיו דוחפים חם איר בית־המכס,
 ה־ והיכן הפריץ. של לידיו שם, כמו

 ראשון־לציון את שהקימו כיל״ויים
 אחרת. נראים שאלה בטוח אני וגדרה...

לפ עליו נעוריו, את לחדש שרוצה עם
חדשים...״ בגדים וללבוש כגדי־גולה שוט

 הארץ פני על בנדודיו מתחיל הלפריו
מאכ ירושלים ולהכירה. לראות ללמוד, —

 הכוח בחלום מתחזק הוא אותו. זבת
 על-פני ונדודיו בחיפושיו שלו. העברי
 פיינכרג, ישראל את פוגש הוא הארץ

 יותר מאוחר שהתפרסם מי לוליק, המכונה
 פיינ■ אבשלום ניל״י, גיבור של כאביו
 ראשון- גיבור פיינברג, הלפרין, ברג.
 פ־ימ מאותם באחד אחת. יד עושים לציון,
 ברא- חיבר שאותו שיר הלפרין למד גשים

 נפתלי בשם אלמוני משורר שוךלציון
התיקווה. הוא השיר אימכר. הרץ

עב לפועל בראשון־לציון הופך הלפרין
 אגודת בהקמת חלק נוטל מהרה ועד רי,

 פקידי עם סיכסוך לכדי ומגיע פועלים,
 בביתו שנערך במיפגש רוטשילד. הברון

 ״אסור הלפרין: אומר פיינברג יוסף של
ארץ־אבו- אל כאנו האם כבה. להמשיך

 לא, ? וכניעה שיעבוד חיי כה לחיות תינו
 חדשה ארץ כאן בונים אנחנו חברים!

 טעם אין יולד. לחופש אדם חדשה. וחברה
 וחירות הגוף חירות חירות, בלי לחיים
.כנו לשלוט לפקיד ניתן לא הרוח. . ״ .

 ועל הברון פקיד אותו על ביבר כותב
 נודע ״ועוד :הלפרין לבין שבינו העימות

 מתכוון הלפרין מיכאל בי לאוסכיצקי,
 פקיד את מבנה הוא כו מיבתב, לפרסם
 אום־ הפלשתינאי׳...״ ,נכוכדנאצר הברון
 באיבו המרד את לדכא מחליט כיצקי
מפר הוא מהמושבה. הלפרין את ולגרש

 הבאים: הדברים את המודעות לוח על סם
 בזה ניתנת — הקולוניסטים לבל ״הודעה
 באת לעזו הלפרין מיכאל על כי הוראה

 מן לאיש אסור שעות. כ״ד מיד המושבה
 או בביתו הלפרין את להלין, הקולוניסטים

הו על שיעבור מי מאכל. דבר לו לתת
יהו — המושבה מן מייד יגורש זו ראה
 בראשון־ הברוו פקיד — אוסכיצקי שע

לציון״.
העי האווירה. את מחממת זו פקודה

תו של מרידה כדי עד מרתק, הופך מות
 כאשר יותר, מאוחר ראשון־לציון. שבי

 המרד ש״שמע הרי בארץ, הברון ביקר
 כה עיר והוא לאוזניו הגיע כראשון־לציון

 רא־ לאיכרי הודיע הוא קצר... ביקור רק
שיר כתנאי בהם יתמוך כי שון־לציון

עז המורדים מן כמה המורדים... את חיקו
 חנ־ מישפחות ביניהם המושבה, את בו

 וישראל ומישפחתו פיינכרג לוליק קין,
.לעזוב נאלץ מיכאל גם כלקינד. . ״ .

 מתפתחת. מיכאל יחיאל של חייו עלילת
 נס־ את מקים שרה, את לאשה נושא הוא

 שם לרוסיה. לשוב נאלץ ולבסוף ציונה,
 עד לרצונו, בניגוד להתגורר, ממשיך הוא

ב משאיר ארצה, שב הוא 1905 שבשנת
 הוא ובתו. בניו שני אשתו, את רוסיה
 כיצד — חלומותיו מימוש אחרי עוקב

 את וידידיו חגקין יחזקאל מקימים
 עצמו הלפרין והשומר. בר־גיורא אירגוני
מאו הרצליה. גימנסיה של כשומר משמש

 וילדיו, רעייתו לארץ מגיעים יותר חר
 שנודע מי וירמיהו, אריה שולמית,

 חלום מחולמי הלפרין, כירמה ביישוב
 מילחמת־העולם פורצת כאשר העברי. הצי

 מקונן: והוא אריה, בנו, נופל הראשונה
 שברחו במו ברה, ולא בקרב נפל ״בני
 ארץ- אדמת על נפל הוא אחרים. רבים

 קרבו העבריים הגדודים כאשר ישראל...״
 ״שחטו :מידידיו לאחד אומר הוא לארץ
 עמדתי לגדוד. אותי לקבל רוצים לא אותי,

 החלומות שאיש אלא ונפסלתי...״ לבדיקה
הצבא. גיל את ועבר זקן,

ב לעולמו הלך ההזיות ואיש החולם
במח נקבר הוא שנה. 59 בן והוא צפת,
 קברו על הוצבה 1941 בשנת ורק ניים,

מי ״יחיאל :נכתב שעליה ראויה מצבה
הגדו ולוחמי מחולמי אחד הלפרין, כאל
ת<*״פ״. כסליו כי״א מת לים,

 יהואש העמיד להלפרין נוספת מצבה
סי את בסיפרו לשזור שהצליח ביבר,

 הרבה ולטפח הזה, המופלא החיים פור
 הדבר שאין בימים לארץ־ישראל, אהבה

באופנה.

שיחזור
* >

נזר חווג׳ה
 ארץ־ שידעה המופלאות האגדות אחת
ר־ אליעזר הקולונל אגדת היא ישראל  מ
ליד,ו־ הראשון ״המפקד המכונה מלין,
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