
שישלנלהבתקבוצהתההייזו

מושהסיים,חילייםוח

מהשיעבורהםחייאתלהקריב

שלוחהרותאוצרהצלתאחת

כברשהםעיםהיונאוילותיהד

אבליים,העימולהמוותאתאו

קתמרצלילהגעלרעצרולאהם

קיםהמרהעוזעיממבצאחדאל

ייההשהעולםחמתשל

לאיעם
כתיהממלאוןזיהמומית,אוהספרייהמיםציל

שםידוואיי-ליטא,נהמווילאוןהג"ש
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פיהבדעוית.בותרביזה
ספריםממייןדייהו
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פישמןדודמעמיק.מחקר

fEHUESMESMl

\t9f-׳

רוזנברג

בערכוש?לאתר

אותוולשלוח

שלמחקר

(1943)תש"גילנא,
אתשומעיםמרחוקכבר

הגטו,אלהנכנסיםתורהצרחות.

בודקיםהחייליםומתקצר.הולך
ישוהיוםאחד-אחד.הנכנסיםאת

ניצבקיטל,ברונואוברשארפיררתגבורת.

להזכירמספיקונאה.כההגבוה,צעיר,שם.

קיטל,הפנים.אתלהחווירכדישמו,את
בתפקידו.רוצחאךבמקצועו,מוזיקאי
באנשיםלירותכדילגטונכנסהואלפעמים

סיגריהמציעברחוב,אדםעוצרלהנאתו.

קיטלמהנהן,כשהיהודיאשל׳׳רוצהושואל:
בראשו.ויורהאקדחשולף

רועדיםיהודיםשלשורהממתינהעכשיו

ממתיןבהםשלו.הפלדהעינימוללעבור
שמספיקאלאקצ׳רגינסקי.שמרקהגם
ובגטומדי.נפוחהואלזהות.כדיאחדמבט

משהומחביאמדי,נפוחשנראהאדםוילנא,

למעיל.מתחת

מתחנניםזה!"אתזרוקזה.את"זרוק

מתכווןלאשמרקהאבלידידים.כמהאליו

שזהיודעהואשהבריח.הסחורהאתלזרוק

יתגלויתגלה,המטעןאםלו.יעזורלאגם

שביכולתוהיחידיהדברלמחתרת.חבריוגם

קומוניסט-לעשות
לאשמעולםאתאיסט

הכנסתלביתהלך

ולהתפלל.לחכות

רגעהנס.קורהבסוף

קיטלתורו,שמגיעלפני
נעלם.

עינייםננעצותעכשיו

בר-בשמרקהרעבות

לאחריםשבניגודהמזל,

המטעןאתהשליךלא
אבלהרחוב.בפאתישלו

מאכלים,מסתתריםלאשלולמעילמתחת
אחר:מסוגבאוצרמדוברמטבעות.לאגם

כמהועודתורהספרשלישניםמעיליםשני

עתיקים.ספרים
הנייר.בבריגדתבכירלחברשמתאיםכמו

שאנחנו"חשבו

חברימשוגעים".

לאחרהמחתרת
המלחמה

ש7אנשיו

שאליומקוםבכלאס

ייריץ"להגיעו

iTKYi

הנאציתהמפלגה

הניירלוחמי

בזלזולשניתןהכינויהיההנייר׳׳בריגדת

שומריידיעלוחבריוקצ׳רגינסקילשמרקה

הלא-יאמןסיפורם)שאתהיהודים.הגטו
הנייר","מחתרתבספרופישמןדודמגולל
בהוצאתלאחרונהבעבריתאורשראה

יהודים,אנשי-רוחקבוצתהיוהםמאגנס(

למטהלסייעהגרמניםידיעלשמונו

Einsatzstabשל:התיבות)ראשיerrה-

Reichsleiter Rosenbergהמשימהכוח

היההזההמטהרוזנברג(.הרייכסלייטרשל

רוזנברג,אלפרדהנאצישלפיקודותחת

הרייךשלכ׳פילוסוףעצמואתשראהמי

ערך׳בעלרכושבהחרמתשעסקהשלישי',
׳השאלהאת׳לחקור׳מנתעלתרבותי׳

היהודית׳.

האס-לאנשיהתלוורוזנברגשלאנשיו
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המלחמהלאחרבגרמניהשנתכסוהסכריםהביתה.חזרו

הערה




למוסדותאותוולשלוחערךבעלרכושלאתרמנתעלהגיעו,שאליומקוםבכלאס

אובפרנקפורט,היהודית׳השאלהלחקר׳המכוןכמוהנאצית,המפלגהשלהמחקר

הנאצית.המפלגהשלהגבוההספרביתספריית

יהודייםאוצרותהרבהיששבהבעירשמדוברהבינוהםוילנא,אתהנאציםכשכבשו

ד"רעמדשבראשומיוחד,מטהבהלהקיםמיהרושהםהסיבההייתהזוחשובים.

במכוןומודרניתמקראיתעבריתלמדפוהללעברית׳.כ׳מומחהשנחשבפוהל,יוהנס
אךהעברית,באוני׳הרצאותהנראהככלשמעואףבירושלים,למקראהאפיפיורי

הנאצית.המפלגהלשורותוהצטרףהכמורהגלימתאתמעליוהשילדרכובהמשך

הכבושהבאירופהאבללמדי,בינונייםהיולימודיובעתפוהלשקיבלהציונים

הואידיעותיו.באוצרשפגשהיהודיםאתלהפתיעונהנהכ׳מומחה׳התהלךהוא

ואפילורש"יכתבלקרואשידעבעובדהשלו,הטובותובאידישבעבריתהרשים

judenfoschung"הייתה:שלוהסיסמאהגמרא.עםשלוהשטחיתבהיכרות
ohne judenנאלץהואגםאבליהודים.ללאהיהודים()-מחקריודנפורשונג" - י

בעבודתו.ביהודיםלהיעזר

המתקפהלאחראחדיםימיםהתרחשהוילנאשלהרוחאוצרותעלהפשיטה
הנאציםשרחשוהגבוהההעדיפותעלשמלמדמההמועצות,בריתעלהנאצית

הרברטבשםומקראמזרחנותללימודימרצהעםהסתובבפוהלהרוח.למלחמת

האקדמיהעלבמקבילופשטלהועילשיכוליםשחשבאנשיםעצרגוטהרד,
הכנסתביתועלהידועהשטראשוןספרייתעל׳ייווא',הווילנאיתהאידישאית

הואה׳שטאטשול׳.הלאוילנא,שלהגדול

מלמצותרחוקיםהיואבלליד,הבאמכליודאיקהאוצרותבזזורוזנברגשלחייליו

דליטא.ירושליםשלהפוטנציאלאת

מסודרתבצורהלעבודמנתעלהפעםשנית,err^אנשיחזרומכןלאחרשנה

אלאמנוסושאיןלמחצהגרמנים"מומחים"לגייסמספיקשלאהבינוהםיותר.

זליגקרוק,הרמןאלהגיעוכך׳מועילים׳.להםשנראיםיהודיםמומחיםגםלגייס

לונסקי.וחייקלקלמנוביץ'
ספרייתשלהמיתולוגיהספרןהיהלונסקיחייקלהידע.בגללבעיקרנבחרוהם

חזרהמלחמהשלסיפהשעלב׳ייווא׳חוקרהיהקלמנוביץ׳זליגהמקורית;שטראשון

באנציקלופדיות.צורךאיןשבסביבתועליואמרולדת.והתקרבבתשובה
כולםעלהתעלההואאבלוילנא,שלותיקתושבהיהלאקרוקהרמןרק

עודעםיחדמוורשהלווילנאוהגיעב׳בונד׳פעילהיההואלספרים.הרבהבאהבתו

כאישנודעהואהמלחמה.מחמתממנהשברחואינטלקטואליםפליטיםעשרות

כאשרזאת,למרותרואיו.עלרושםשהותירומוקפד,ומראהאציליותהליכותבעל

וחמקמפוחמותרכבתבתחנותישןשבהמנוסהשלחודשאחרילווילנא,הגיע

עלול׳ייווא׳שטראשוןלספרייתכלקודםפעמיושםגרמניים,מקליעיםנסבדרך
ולהחליףלגורמקוםלחפשניאותכךאחררקשלהם.הקטלוגיםאתללמודמנת
אתלמצוארצוןמתוךלאמריקה,ויזותשקיבללמרותבווילנאנותרהואבגדים.

בחייו.לושעלתההחלטהאשתו

הגטו,בתוככימאולתרתספרייהקרוקהקיםלגטו,גורשושהיהודיםלאחר
בשלזכתההיאלשמהוילנא.שלהמפוחדיםלתושביהנחמהלספקבניסיוןזאת

קלמנוביץ׳גםאליוחברויותרמאוחר.6שטראשוןברחובמוקמהשהיאהעובדה
אותםולהביאספריםשיותרכמהלהצילניסויחדהגטו.ספרייתאתלנהלולונסקי

הגטו.לתושבי

והודיעהמקומי,ekr-tiצוותבראששעמדמולר,האנסד"ראליהםפנהכעת

הספרים,אתלמייןעליהםוציווהוילנאספרייתעםשטארשוןספרייתמיזוגעללהם

אותםולשלוחביותרוהחשוביםהטוביםהספריםאתלברוראותם,לקטלג

להםהודיעהואפשוטות,במיליםלהשמדה.ישלחוהיתר,כלאתלגרמניה.

וילנא.שלהספריםמשמידילהיותנבחרושהם

דליטאירושלים
חלקםחילונים,מרביתהמגוונת,קבוצההנייד.׳בריגדתלהקמהכך

ומבוגרים,צעיריםוספרנים,אינטלקטואליםמשוררים,שםהיודתיים.

הניעהכולםאתוציונים.סוציאליסטיםעםהקומוניסטיתהמפלגהאנשי

הבאים,הדורותלמעןרוחאוצרותשיותרכמהלשמראחת:תשוקה
הנאצים.שללאפםמתחתספריםשיותרכמהלהבריח

בלאכרוכהוהייתהמאליה,מובנתהייתהלאהכתובהלמילהשלהםהמסירות

קדושהותשמישיספריםשלההצלהבניסיונותשראומעטלאהיוהתנגדות.מעט
הנייר׳׳בריגדתהכינויאדם.חיילהצלתשיוקדשושמוטבמאמצים,שללריקכבזבוז

דבריםאואוכללהבריחבמקוםההברחה.למאמצישרחשוהזלזולאתלבטאבא

הערה




הבינוהם

§amp;X

בעלמא.ניירותמבריחיםהםתועלת,בעלי
העשויה׳הבריגדהלהם:קראואחרים

הצנוםלגופםללעוגשנועדתוארמנייר׳

האינטלקטואלים.חבורתשלוהחלוש
תוחלתראולאהמחתרתאנשיאבל

מהאתשיערוהםבהווה.בהתמקדות

וילנאליהדותכנכון:התבררהצערשלמרבה

האימיםשלטוןתחתתקווההרבהאין

יהודיכלשלחייושבהבסיטואציההנאצי.

אףעלבישרלאוהעתידמנגדתלוייםהיו
שאףמאודשייתכןידעוהםחיובי,שינוי
ניסוהםלכןהמחר,אתיראהלאמהםאחד

יישארשבעתידלדאוגמנתעלהכללעשות

ליטא.יהדותשלמהאוצרותמשהו

שאנשיםבכך,אירוניממשהויותרהיה

אתסיכנודת,שלניחוחמכלהרחקשגדלו

תורה,ספרשלגוויליםלהצילמנתעלעצמם
שחלקםאנשיםמווילנא.הגאוןשלידכתבאו
׳עולםדגלהעלשחרטהלתנועההשתייכו

לעמודלנכוןראונחריבה׳יסודעדיישן
ואףלהיכחד,חישבעולםאותוכאשרמנגד
כךעלנפשםאתמסרו

קרינסקי,רחלגב׳תישאלמכן,לאחרשנים
ששרדומהבודדות

הנאציםכשכבשו

יששבהבעירשמדובר

יהודייםאוצרותהרבה

הייתהזוחשובים.

מיהרושהםהסיבה

מיוחד,מטהבהההים

ד"רעמדשבראשו

שנחשבפוה7,והנס

חברימבין

כיצדהמחתרת,

לחייה;חששהלא
אתסיכנהמדוע

כמהעבורראשה

וספריםידכתבי

דוממים?

אזהאמנתי"לא

לי",שייךשראשי
בפשטות.השיבה

שאנחנו"חשבנו

לעשותיכולים
למעןמשהו
העתיד".

בכינוימשהוהיהזאתשבכלכנראה

דליטא׳.׳ירושליםוילנאהעירשלהמפורסם

באמצעכברהעירקיבלההכינוישאתמספרים

מדינותל׳ועדלהתקבלכשביקשהה-71,המאה

גרודנא,הוותיקותהקהילותאתשכללליטא',

ראשיטענוסורבה,כאשרופינסק.בריסק

׳של"ג׳כמניין333בעירםלהםשישהקהל

מספרפה;בעלהש"סאתשיודעיםתושבים

שיעוראותובעליהלמדניםמספראתשגימד

יחד.גםהקהילותשבשלושקומה

אחדהכריזלהתקבל",חייבת"וילנא

"זוהיהוועד,שלהחכמיםמתלמידי

דליטא!"ירושלים

בחכמים.מלאהעירהייתהתמידוילנא

ונותר:היההעירשלהסמלספקללאאבל

וביתביתוזי"ע.מווילנאהגר"ארבנוהגאון.

סמוכיםשניהםשהיולמד,שבוהמדרש

החןל׳אבןנחשבוהגדול,הכנסתלבית
דליטא׳.ירושליםשלוהכתר

בכלכמוהשתנתה.וילנאהשניםברבות

הכנסתביתהעיר.שדסמלה

שטראשוןספרייתולידוהגדול

הספרשער חשובה.תגלית

קצירגינסקיושמרקהסוצקבראברהםחת.ללאמשוררים
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הערה




כןהוותכההמהיאליה.פסחולאלהוההשכוןחילתהפוכותפה,רואי

בדמלעתוקומוניסטיםנד'בברייליםמשכגםאךוחכמיםיםלסופר

ים''פרושדובווןגאשלויזהקלולגדכנסתיתרמיילסכמובותיש

הגר"אמידישתמוראתכווהמהלהקידיעלרובחשנחכמיםמידי

הודיהימדעיוןכמוישאיים-איונייםחילדותמוסגםילירהיו

יאליתהריתהאייהמנסהגיאוואיי

יהםשספרָראםוהאחיםמנההאלוסבשלנאוילעהנו91-במאהאם

יתשנחשבקלצקין',וס'דבהפעליםהעשרבמאהרשמדיתכלרויט

ישאיהאילהההשכלםבעוותרתיהיצאההה

מחקווהרפורמהלהההשכעתתנובהםיםאחרומותמקגודבניאלא

המסורתעםוקהדקשרנותרנאוילשניםמאותשלמסורותיותבאגרס

יהתושתה.בהנתהלהההשכעתתנוכאשרגםירהעשלשתוהמור

במסורתהתפארכוהמתורניחייםרחאוקיםרחושהיוהגםוניםהחיל

ותהילוהקדמיםהקודורותיהשלדניהלפיבאוירהעשלהמפוארתהתורנית

יה.גרבהונגרמניהרהכפיזוזוהתנתקולא

מידיראותהיהאפשרהמפורסמתוןראשטייתבספרשלכך

בעלייםירצעבוההלהלהשכדותמוסמידילצדיםיושביםמבוגרחכמים

אךועהשמותכלפתוחההייייההספרותכחאודומותמצנפות

יהאופצהיילאנאוילבה.ליאליהיאהבנאסרובחגיםבתות

רוחכרהתנבורהישאר

משונה,יתייחוצהבואותהמצאהשםדווקאבעירקזההיהליאו

כיפיעלשירךשוםהםהיהלאצרותאוילנפשהרפהשחי

גםמןבאותולםבעובעימשהוהיהללבכאםעההשאותהשלהחומר

ואותודהמיללצההעראותהמשהותורה,שלבאוהלהבתלשכולאהםאם

חלחליךירהעשלתהנחשהיהברלעודיייחבורחי

והאחיםהאלמנהכדורי
וםמדיתייצבנאלצורובחשניםהיהויםהמלהגטואלרהבח

אתצמהלעיקשההנאציתפלצהמאתלשרתיםירהאהאוספיםול

לרמויגהצגרמניהיםהספרליחתאתצרבאויםונחשביםיקרכייטיםהפר

ועלמה.חיהלרתזירחקולכביםהספרעלהגןדהשנ'השאלה',

ענייןברכלזההייזאת

ים?עושמההשאלה,נותרהעת

בההגנעםלהפעותףהאםיםבוכנותרויםהיהוהספרניםושת

ישבורהיהוקמןנחלקועותכםהתחלנסותאוהנאצית

שליוברלדאמיןנטהיץקלזליגנאויליםספרותרכמהלהשאיר

זוריחייקחושהםמה"כלותרבטוחיםיהיויםהספרגרמניהוטעןלרמו

באני,"הםבאשריםהספראתמצאוינצחויתהברבנותברשלבסופואלינו

יםהספרעודבסוףרוברושהויםמהספרולגדלקמעשה,צדקוגם

בנייןאתיםהנאצצופוכאשרנהרסוואיישלהגגבעליימנושהוט

זה.ועפגמנתעלכללעשותלנסותישברהשסעהברהבסוף

פהתקריאחפקמישהוהיהאםיחהבריםשחייכנעהשיץקלגם

רטגיעמםבמקלקייבברוהולווהצוותמניהגרלרמוהשתנה.כל

רןהיהפחותלרמואבליםנאצששניהםוןצוםהיהבדלההקטשפרו

וסבנאליהםברידהקואיתהערכהשלסוגהייוקיןינו

שללםגורמאשרותרפחותיםהספררלמגולואכפתבאמתנראהוהיה

יקדליהםיםהאנש

יתמביםספריצותבמלקחו-ליטאיםייםגושלצהבוראהאחתפעם

יםוהחראותםצרלרמומשמשוכנייראותםמכורמנתעלחב"דשלרשמד

דשהקרישלדאגואשהלובטיחוהוקכךעלפרואיםהספראת

בררהיקלא

עורותבודלעפעלשלבעליבהמותסוחרהיהזאתלעומתקטשפרו

הבהמותאתבהליכותיווגילםלרמומאשרותרבעושצינאהיהואלין

רימאותלקחואעורריוצאלכמוחסייואיםלספרגםסחרבהן

לייםנעליותסותקןמנתעלהםבקלףושעשהועהזעבהמרתורה

ראםהאחיםדפיסובהםהמפורסמיםפרתהעוחותאתגרמניםחייליםשל

הוורמאכטבוריםדורלייצורישמשומנתעלכההתשלחואהגמרותאת

נעשוההברחותקטשפרושלזיתפרוהקמההאליותוהתנהלתחת

הערה




אותםיחוהברעצמואתכןסיואתידם

הילהלקאותםירוהעבטיייון

בראשיהווהלהםערכהנאוילדתית

נפילתלאחרספוריםמים"התשוןסידש

בורמרגשרעזההיההנאציתגרמניה

וויותהלוךכוושיבקשניםשךאנשים

שנספויהםברכהכהל

נצלהיליחשהצברסואברהם

יךכהיםהנאצמידיפעמיםאינספור

יתברוןשתחתלשטחיםגיעכשמים

המלחמהמיהפךואשהגילהצותהמ

ברמידברסוכןוארץנעמשורר

פעםותרהקשותיותואציטבסגםיםיר

שלכלוךפץיםמהנאצברחאחת

ראותלוגרמוהסידדםבתתערוחיסיד

מיו".מישראהותרפההיקיעההש"את

כךידיעלוחבטממוותנמלטאחרתפעם

יההחוועלגםבורה.-קוןוךכבשש

ירתבואהזומררתהמצ

יךהיאגםכתהקירחלגב'

בתהעםדהתאחהמלחמהלאחרמים

מרתמשעתודההפקישאותהשרה,

ושעתלה,נייההפומנתהאואצל

נאויללגטו

הרוחהיהמידקה,שמרדווקא

ירצעבגילנספהצה,מיפטיהאו

ואהמלחמה.עותזוויצללאחרזאת

ולבחיםהאנדריבהוסותבהתרסנהרג

ועזעעוררהבתאונה"התשפסחעדהמ

וששיםאריןיתהיהוהילההקבקרב

ותוהיה

המחראתראותכהלאוקמןגם

ום"התשהשנהבראשהורגצאוא

אתשוייטייםהסובשהכוחותפני

אךברוחיוירצעהיהואנאויל

רגעמאחוריובראתלהשאירירבוא

מיןהטוקיקעודצחשנרפני

ווהבתקיםישהפניהיומניםאת

מצאוייוהיומניםישרודמהםשמישהו

חדהפךמןוהירדכןמהשישהחד

המלחמה.בשעתכתבושנוערכותהמהיצירות

עלחדדםשלוםיגנבוןכי"אכונהוא

פרותית"מופתרתיצגםואשהנאוילגטו

אוטוביוגרפייםכרונות)-זיִרים?אהמחד"א

בעולםהגדולים)..פבעלידיעלכתבושנ

המלחמות".מימי

השורותהופיעווקשלמנוליהפותחבדף

האחרונותבשנותיופועלואתביטאובאות,

תישואליםוגהקלבמחנהכנ"הש

לעיתים

מהים?קשכהמיםתבאתהמה

מיילובשב

ריתוכהמחמוותדונשניודעאני

לנסווההתקמכרסמתכיתווקאבל

בידיעדהרוהעטכור

הבאיםדורותכלאתרושםאני

יאתרומישהובואום

ומשמר".תבשאנימההאידפיאת

ונודעמפורסםרשמדיתאותושלקורותיו

לחותמההצלאחתנחשבהפנקסלתהילה.

הצילוגםהםההברחה.מצישלותהגדו

קדושהמישיתשתורהרימעטלא

שנפלולאלורעשאיזהדומהרלמגו

קטשפורשלעותיוזרו

צבאייםזמיםמיגםהיוהניירתרת

לחמהיתהיהותרת)המפפא"וכאשר

אתלעשותיקשההגרמניםנגדנאויל

רונעהםלה,הראשונהלההחבלתפעו

כנושהצותפצלייצורייטיםסויםיכדרבמ

יסוגושךהנייר'.תרת'משיאנזרת

ליגםיחווהברפפא"ויםברמהחכמה

הםאלהאתכמואלהאתיםספרוגםשק

לקמשותפיםמסתורומותבמקמינוהט

המלחמה.ריאחדושרמהם

אה.פלמומיאתאסייעהםהיי

אףאבלמכותפעםמדיחטףקהשמר

ההברחותגללהורגצאלאמהםאחד

ברחשהמקלעקהשמרכניסאחתפעם

המקלעאתהניחואלה.יושלבהוך

נוספיםציוריםושנישאגאלשללציורמתחת

כשהגרמניםלסיורהגיעושהגרמניםפנירגע

ברסוהראשוניםיםיורהצשניאתמוהר

ואהסוףגיעוחבטהיהוךבר

קה.לשמרלספררץבר

היילאזורבאותוהייקי

יהבחושאבלההברחה,ותילפעשותפה

ליבתבתיחהברקהששמרניחשהיםהח

ניגשהואוןמזרקלאואשהמשהוגינההנ

דוני"איםהנאצאחדראהלתפתח

חשוב!"ידתבתימצהל

הםהגישהקיבוהסתויםהנאצ

.)0381("צתקשנתניהפמהמרדמך

לישהשיורמהצושכחומךיינוהם

וןברגענמנעדאימעטון

הבאיםלדורותהכל
סוףלואיןאבלרואיאבקהיהזה

בסוףנספותרתהמברייתמרבמח

קה,שמרברחומהםלקרקהמלחמה.

בריששתיןדושרקיברסו

יםהמשוררשניברוסוקהשמרדה.בר

והצטרפוחדביברחוצה,בוהקשל

זניםפרטי

שהסתלקוריאחמידהמלחמה,לאחר

הסכנההקומוניסטיםהגיעויםהנאצ

מנתעליויחפעלוליםוהניצופהחללא

שלאפםמתחתיםהספראתיחהבר

רק-יבניוואיישללסניףייטיםהסו

מסוכנתפחותבההרלאהיילהפעו

קטשפרושללאפומתחתמהברחה

ריאחנמסרוהמוברחיםתורהרי

שלדומינדזיקאיביהמלחמה

הדיןביתברשהיהמןגוסטראלביוןגא

סקי'יודזעוזרחייםבישלמיובינאוילשל

שנעשויםהספרשללםגוראתכרקהשמר

דומהברחששואוהלייםנעליותלסו

היהלאמרותייטיםהסוהםיעשו

מיוחצוותאבלכנותמסוותרבההר

שלצהבוירפוהםנואשלאדהבר

וןמיהםזורלעדושנאינטלקטואלים

רחובנערקיקצ'רגיקהשמריםהספר

קירחלגב'משוררשהפךנאי

ואברהםצחנרבעליההיסטורורה

לידומגכאחדנודעמיםליברסו

ישבאיםהמשורר

יםהנאצעםלהפעותפוהםוץפי

מדימעטבהברחה.עסקוהםבאמתאבל

דתםבווםממקיםזרחוהיושהםום

באמתחתםיחוהברלגטווץייהבספר

יםחשוביטיםפרכמה

נחלקוההברחהיטות

יטיםהפרשלפייאופי

ואתהקטניםיםהספראת

תןניהיהיםהבודפים

מעילמתחתיחהבר

הגמרותכיכראתאבל

יםיכצרהיושלליםהגדו

ירתיותיציטותיחהבר

ארגןאחתפעםותר

רהיטיםשלוחוק

וןראשטברחובייהלספר

בהםיחהברמנתעל

ואהרהיטיםאתיםספר

הניחיםהספרואתהגטולהנהלתירהעב

בוא

העזואקה.שמרהיהוחדמיתייצ

לגטורתובחוםכלמעטלםמכוותר

ואמיםהיבאחדיטיםפרכמהמולקח

השומרראגמשלולגדרךעםערבשפס

קה,שמראבלאקדחאתדרךברמניהגר

יקשקטששפרולוירהסבבלתבללי

וןתיקרךלצלגטוראגמאתלקחתממנו

שהשומרצףמחועזנוכךכלשקרהיהזה

יהברדוכןשאעתועלהעלהלא

כנסהילוהניחוטפש

מיםהמרשיטיםהפרין

היויחהברליחושהצ

שלמייםהפניהקירות

יתדשהקון

שאורכםולגדכנסת

אויםמטרסנטי381היה

ריהיסטוןהזיוח

שלמקומומעלוצב

)371 ויזבקלוןגא

ברחושהו,)מטרסנטי96

במשאית

הברחותללולאיותדמנוגםוהיו

כניסאישורברסובלקיפעםשלכך

דהפיבחרואהסקה.רךלצניירותכמה

שלידתבייםמכתשםהיוהניירותאת

מפורסמיםלההשכריקיגורויסטול

ילואפילואלשאגשליםיור

נאוילוןגאשלבמינוחידידתב

תרתהמליחההצאחרתדמנותבה

ויזהקלסירנ'פנקסאתגםיחהבר

דהכתעוםהיעדמשמשון',גאשל

עלאורהשופכתבמינה,דהיתהיסטור

בלכנותמסוותרבה

ירהםנואשלאדהבר

לעדושננטלקטואלים

קצ'רגינסקהשמריםפר

גב'משוררשהפךנאי

בעלהיההיסטוררה

נודעמיםליבר

ישבאיםוררמש

עותפוהםוץפי

בהברעסקוהםבאמת

יםזרחוהיושהם

לגטווץייהפר

ריכמה

יטות

אופייפי

פרהסאת

דפים

הבר

אבל

ליםהגדו

יחהבר

ותר

משוק

רייה

על

יםספר

לתלהנירעב

בואמח

יהוחדמיתי

מעטלםמכותר

טיכמהמו

גדרךעםערבשתפס

מני

ירהסבבלתבללי

ראהגמאתלקחתנו

נוכךכלשקרהיה

עתועלהעלה

וטפש

ין

שהצ

הקי

ארון

הכנס

היה

וח

הו

הג

96

משאי

דמנויגםהיו

יבפעםשל

רךלצניירות

היוניירות

קיגורויסט

שאגאשליםור

מיחידידתב

דמנותבה

אתגםיחבר

משון',גאשל

דהחייתסטור

הר

אי

הס

וי

מו

אב

יו

בס

יו

לק

הג

ממ

כך

כמ

את

צי

לה

הי

ותאוצרעלטההפ

נאוילשלוחהר

אחדיםמיםשההת

קפההמאחר

בריתעלהנאצית

מדשממהעצותהמו

ההדיפותהעעל

הנאציםשו

וחהרחמת

דיםשהיהואחר

הקיםטושו

ספרייהוקקר

כימאולתרת

סיוןבנאתטו

יהשבתוחמהספק

נאוילשלהמפוחדים

תשפ"אבאבי"ג 07

הערה



