
 שר המותק הסיטו :הסידדה שר הקרעים !(אחו׳
הכדיכור הקומיסאר עם שהתיידדה היהודיה הצעירה

ה ה ת י ה 1 ״ א ר ־ ת ד ו ע לת י פ נ ירושו ל דג ו

 התייחס האש״ ״עמוד של השלישי הפרק
 וייצמן, חיים של המפורסמת לקריאתו

סן־רימו. בוועידת המדיני הניצחון למחרת
 ניצל לא מדוע :השאלה את בחן זה פרק

 את 20ה־ שנות בראשית היהודי העם
 לארץ- ב(־,מוניו לעלות שעת־הכושר

? ישראל

 את שהעסיקו הראשונים הנושאים יאחד
 עדים של איתור היה האש עמוד עורכי
שה כמה עד היסטוריים. לאירועים חיים

 יותר קשה היה כן יותר, רחוק היה אירוע
 כאשר להתרחשויות. עדי־ראייד, לאתר

 יברור היה תפיסתם, לעורכים התבהרה
ש הרוסית, למהפכה בעדי־ראייה הצורך

הרוסית. למהפכה עדות־עין של
 שבו בהרצליה, לבית־זקנים נסע לוסין

 שהי׳שישה אלא יופה. מריה לה מתגוררת
 לוסין יגאל להתראיין.״ מוכנה ״לא אמרה:

 מפצחת־ ■את אליה ״שלחתי נרתע. לא
 קפלנסקי, נעמי שלנו, הסידרה של הקופות

להת־ יופה מריה את בגרמנית ששיכנעה
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 1 הבולשביקית המיפלגה נשיאותולנין טדוצק׳
ה! טרוצקי המהפכה. ערב ,1917 .

כול וזינובייב. קאמנייב בין העליונה), (בשורה משמאל השלישי

 משמאל) (שני הנראה סטאלין, של קורבנותיו מכן לאחר היו
 הוא העליונה. בשורה משמאל הראשון הוא לנין התחתונה. בשורה

האמיתי. לשמו חובר שלו כשהכינוי ״אוליאנוב־לנין״, בתמונה נקרא

 ומלא- החדש המצב את מתאר הסרט
 העולמית המילחמה אחרי שנוצר האשליות
 הסובייטית, המהפכה באירופה: הראשונה
 על שאלת־היהודים את כפותרת שנראתה

 ושלום- ,הסוציאליסטית האידיאולוגיה פי
 ה־ תהליך את גמר לידי שהביא ורסאי,

 הליברליים. האידיאלים על־פי שיחרור
 כאילו נראה היה 20ה־ שנות בראשית

בעולם. יהודית בעייה אין שוב
 הבולטות הדמויות מסיפורי כמה להלן

?״ איכה — ישראל ״עם בפרק
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יהודים. היו מראשיה רבים
 מפי לוסין ליגאל נודע אקראי בדרך
 מרוסיה, באחרונה שעלה אמו, ■של בן־דוד
 יופה מריה בארץ. חייה יופה שמריה

 שהיה מי יופה, אדולף של אלמנתו היא
 חוזה בהכנת ׳טרוצקי של הראשי עוזרו

 הראשון שגרירה ואחר־כך ברסנדליטובסק,
 הקיסרות בגרמניה ברית־ד,מועצות ■של

 הוויימא- הריפובליקה שקמה לפני (עוד
 יופה במריה כי ללוסין ברור היה רית).

הישיר האישי המימד ׳להבאת הדרוש כיל יש

 פגי- כמה אחרי האש.״ עמוד עבור ראיין
 הנהלת איש איליה נשלח היכרות, של ■שות

 שגורה שהרוסית אבנר, ארי רשיות־השידויר,
ייופה. •מריה את ריאיין והוא בפיו,

 במשך יופיה מריה הופיעה האש בעימוד
 את הביאה והיא דקות, ארבע עד ■שילוש
 מרשימה בצורה ברוסית, המהפכה סיפור

הישפה. למיגבלות מעבר ומרגשת,
 ׳שנודע במערב, טריוצקיסטים אלפי מאות

 בישראל, מתגוררת יופר. מריה כי להם
הקשי הטריוצקיסטיית לדיברי עתה מצפים

 חיבור על אלה בימים השקודה שה,
 שגה 27 במשך יישבה מריה זיכרונותיה.

 בעוון בסיביר ובמחנות הסובייטי בכלא
 ארצה עלותה עם הטרוצקיסטית. נטייתה
 אידלסיון, יבבה המנוחה בידי כאן סודרה
 אחרי ארצה, לעלות לה עזרה יופה שמריה

 מריה של מסיפוריה כמה הרוסית. המהפכה
 הובאו שלא הכפור, מן שחזרה האשד. יוכה,

ראשוני. בפירסום כאן מובאים בסידרה,

 הכרתי ״כיצד
טרוצקי!״ את

 היכרתי אני ילא אותו? היכרתי ״איך
 הדבר אתי. הכרה עשר. הוא אלא אותו,

 אינני מקום. באיזשהו הופיע הוא :כך היה
 אותו ראיתי איך ׳לעולם לשכוח יכולה
באוק 22ב־ קרה זד. כן, הראשונה. בפעם
המהפכה. לפני יימים שלושה כלומר טובר,

 ביותר הגדול באולם עצרת התכנסה
 בבית־העם... היה זה — בסאנט־פטרסבורג

 לגמרי מבין. אתה חסומים, היו המעברים
 הזה האולם היה יכול כיצד מובן היד, לא

בני-אדם. של רבה כה כמות להכיל
 הרבה כל-כך כנואם. ישם הופיע טריוצקי

 ולהוסיף לומר היה ■שקשה עד וכתבו, דיברו
 רושם עלי שעשה מה אבל יחדש. משהו

 1 להתלהבות הקהיל את להביא ידע שהוא היה
 באנשים לעשות היה יכול הוא כזאת.

דבר. כל
 השלישית. בשורה בערך עמדתי, ובכן,
 למקום נשלחתי ועיפרון. פינקם החזקתי

 אפשר היה ולא שכמעט מובן כעיתונאית.
 האולם את הביא טריוצקי דבר... לכיתוב

 הוא כאשר מתח. של כזאת לדרגה כולו
 ,תשבעו ואמיר: אצבעות, ושתי יד, הרים

 הפרולטרית!׳ במהפכה תומכים שאתם
 וכולם, כולם. כמו הפינקם, את הנחתי אני

 וכולם !׳,נשבעים אמרו קולות באלפי
אצבעות... ■שתי הרימו

 רשמתי זו?... את זה היכרנו ״...ואיך
 של בנאומו משהו ולשניות דבריו, את

 הקודש... כחילול לי היה נראה טרוצקי
 למערכת טרוצקי נכנם למחרת בצהריים
 רשם ,מי :שאל והוא דממה, היתד. העיתון.
 לזרוביץ טוביה אז דברי?׳ את אתמול

 שליד ׳לישכת־העיתונות מנהל אכסלירוד,
 טרוצקי לימה ידע לא אשר ד״סיוברנקום׳,

 אחד!׳ ,חבר אמר: מתכוון,
 דברי!׳ את ירשום שתמיד ,״אז

 בבקשה.׳ החברה, זאת הנה ״,אה־הא,
 כן, ,אם ואמר: אלי ניגש טרוצקי ״אז

ידו. את לי והושיט נכיר,׳ הבה
 שבי. צריך. לא זה את ,אבל קמתי. ״אני

 את רושמת את העניין. במר, תראי ובכן
 לנו אין אחראית. עבודה וזאת דברי,

 חרם הכריזו הן בנו, מחבלות הן קצרניות.
עלינו.'

׳(הפר מה,דומה׳ רק אז היו ״קצרניות
, הזמנים. אז חייו אלה למנט).

 רושמת, שאת אחרי פעם, כל אנא, ,״לכן,
 אחראי.׳ עסק זה לי. וקראי אלי ■תבואי

 על מכירים •שאתם החומר כל ״׳ומאז
ידי. מעשה הכל — טדוצקי

 אכסל- טרוצקי, של כזאת המלצה ״אחרי
 של דבריהם את לרשום אותי הסמיך רוד
 לונצ׳רסקי...״ ושל לנין

 מריה מוסיפה טרוצקי עם היכרותה על
 של חבר היה גם הוא מזה ״חוץ יופה:
 מפה לאדולף (הכוונה אברמוביץ אדולף

 ביחד לאור הוציאו הם ובווינה בעילה) —
 ״פרבדה...״ העיתון את

 ״אמנות מרי: מספרת כאדם טרוצקי על
 שאני, הכל יעל מאפילה כל־כך שלו הנאום
 ראשית נו, לומר. מה חושבת עכשיו, אפילו

 למעלה שאין כוח־רצון עם אדם היה הוא
 לכנות שאפשר אדם היה הוא שנית, ממנו.
 ברוסיה עכשיו ■נעלמה ■אשר במילה אותו

 על לספר יכולה הייתי הגון. — לגמרי
 מאוד אדם וגם למשל. הגינותו, מידת
 בביטחה. להגיד יכולה אני זאת את טהור.

 ' ניתן לא למשל, עוד? בו לציין אפשר מה
 המז כזה לא הכתף. על לו ׳לטפוח היה

 על לאיש טפח לא הוא ומעולם האיש.

בהו פעם, לי אמר עצמו הוא איך שכמו.
 הדיסטנס׳. של ,הפאתוס רגע... חכה ?... מור

תמיד היה הדיסטנס של הזה הפאתוס ואצלו


