
אותה זוכרת שאני כפי  רוזיישץ'
פייגנברגאמרי רחל

לשם פעם הגעתי קיץ יום של בבוקר במקרה. הווהלינית העיירה לרוז'ישץ/ נזדמנתי
נהניתי אד בלבד, יומיים במקום נשארתי בידי. שהיה במכתב שחלה טעות פי על ברכבת
בעיירה. לבנות ביתהספר של המנהלת  צ'רקםקה מרת של נלבבת אורחים מהכנסת
לביקור אותי הזמינה חופשתהקיץ בימי שנה, וכעבור ידידות, בינינו נקשרה בינתיים

העיירה. אנשי כל את הכרתי ואז בביתה' קיט

דרליטש יהושע

ד"ר שפרה. ורעייתו דרליטש יהושע ד"ר
טחנות בעל היה אביו ברוז'ישץ'. נולד דרליטש
יהושע עסק מנעוריו יערות, וסוחר קמח
הדיבור הפצת למען ופעל ציונית בפעולה
מבית שפרה את נשא ב1908 העברי.
המגיד מצאצאי היה זאב, (אביה, רוזנפלד
באו דוקטור התואר קבלת אחרי מדובנא).
וקיבל לעירו חזר שבשווייץ ברן ניברסיטת
ברלינר. סנדר של הבנק הנהלת את לידיו
ההיסטו ובחקר בכתיבה עסק שנים עשרות
במשלחת השתתף 1924 בשנת היהודית. ריה
ביי לז'אבוטינסקי עזר לארץישראל. כלכלית
אחרי בפולין. הרביזיוניסטית המפלגה סוד
,מפ ל, הצטרף הרביזיוניסטית בתנועה הפילוג
גרוסמאן. מ. בהנהגת העברית" המדינה לגת
עלה ב1935 לנשיאה. נבחר 1934 בשנת
של התלאביבי הסניף מנהל ונתמנה לארץ
בנותיו משתי אחת ,מגדל". , ביטוח חברת
הרא העורך שהיה דיסנצ'יק, לאריה נשואה
קרלבך. ד"ר מות אחרי ,מעריב" , של שי
.1952 בשנת בישראל מת דרליטש יהושע ד"ר

גילוייה כל על תלה על עמדה העיירה של1914. הפורענות שנת שלפני ברוז'ישץ' היה זה
בנוסח השכלה, שם לרכוש הכרך, אודיסה על חלמו והבנות בנים והחברתיים. האישיים
על שנים עצמם את להקריב דבר של ופירושו ההם, הימים של ברוסיה היהודי הניער
הגימנסיה של הנכספת בתעודתהבגרות פעם לזכות כדי והנפש, הגיף של לסבל שנים

הרוסית.
הרבמטעם בני בוסיס, לבית הבנים שני : ברחז'ישץ' סטודנטים גם אז כבר הין אך
בני בקרב אך סטודנט. של בכובע להתקשט השכיל הוא שגם העניים, מבני אחד ועוד
לשווייץ עד שהגיע דרליטש, (יהושע) זלזיה הצעיר ולמופת לדוגמה נחשב במקום הנוער
היפה הנערה עם להתחתן הצליח גם אגב, הוא, אקדמאית. השכלה שם לרכוש כדי

רוזנפלד. לבית בתהטובים שפרה בעיירה, ביותר
התיישבה אשר המעניינת, השיניים רופאת על לדבר גם הירבו העיירה צעירי בין
הציונים של בחסד נואם לרוזיישץ' הגיע בינתיים אך בעבודתה. מאוד והצליחה במקום

. את חיסלה לחמה, מטה את שברה העלמה דבריו. בלהט הרופאה לב את כבש והוא
הנלהב. הציוני הנואם אחרי והלכה שלה המסודרת המרפאה

מסיבותתה

למסיבת מתז'ישץ' בניטובים מספר מתאספים היו לשבועיים, אחת חמישי, יום בערבי
וידו טובלב משכיל, איש המרכזית, מפולין עשירים בן היה הוא הרוקח. בבית תה
הצעירה, לרעייתו ובעלהבית לבוא, התמידו הם אך היו, מעטים המסיבה אורחי נדיבה.
נאה בשיחה אותם מפנקים יפה, בעין אורחיהם את מקבלים היו לחברה, שהשתוקקו

משובח. במאכל וגם
בבית לביקור לזמן מזמן באה שהיתה הרוקח' של אמו רק התנגדה זו לסעודתרעים
בטעם העשוייה נכרית בפאה מסורקת בהידור, לבושה זקופה, זקנה היתה זאת בנה.
פוגשת היתה הבן בבית החול. בימות גם היקרים תכשיטיה במיטב היתה ועדוייה
נעלמת תיתה חמישי יום של הדושבועית מסיבתהתה בשעת רק ובנועם. בנחת אנשים

הבית. את עזבו שהאורחים עד שם והשתהתה בחדרה

: גלויות השיבה המסיבה בשעת אותה רואים אין למה פעם, כששאלתיה
אשר אורחים. יש הוא. ונאה טוב דבר  הערוך השולחן יד על אורחים "הכנסת
ולמארחיהם להם הגורמת נאה משיחה ונהנים משובחת לתקרובת נשואות עיניהם
בשבילם. היא קיום שאלת יהודי, בבית שהכנסתאירחים אורחים יש אבל רב. תענוג
זו בעיירה פה גם תורה. הלומדים העניים בני גם מסובים אני, בביתי האורחים בין

בלבד". השבעים את שולחנם על מאכילים וכלתי בני אך כאלה, ישנם



דרליטש ד"ר של הסבתא

ד"ר של סבתא זאת תה הי ההם הימים של רוז'ישץ' תושבי מבין אני זוכרת זקנה ועוד
המנוח. דרליטש

כ"מתנת שקיבלה שלה, מנחה" ה"קרבן את לי הראתה לביתה, פעם כשנזדמנתי

הפליא הוא במינו. מיוחד לנשים תפילית סידור היה זה אכן, חתונתה. ביום דרשה"
הש"ס, ספרי כאותם וקשה יקרה בכריכה מכורך גדולמידה, היה הוא החיצוני. בהידורו

מרהיביעין. מוזהבים בעיטורים ומקושטת
תפילות כל את הכיל הוא המקודש. שבתוכנו הרבות הסגילות את לי הסבירה היא

סידור תרגום היה למטה עמוד בכל ואילו תהילים, פרקי וגם ומועד חג של השנה
למדה שהיא יפים, משלים גם היו ושם "עבריטייטש", הנקראת ביידיש. התפילות

בעלפה. אותם
בשנות הסבתא ניצלה כיצד המנוח דרליטש יהושע ד"ר לי סיפר שנים, לאחר

לנוע ההורים רצו לא לעיירה, החזית כשנתקרבה ביתה. בקרבת מהתפיצצות המלחמה
מהפצצות נפשותיהם להצלת ביתם בחצר מקלט להם ובנו כפליטים בדרכים ולנוד

הפורענות. בשעת למקלט לרדת סרנה הסבתא רק הספר. ישובי על מהאוירונים המוטלות
היא האוכלוסיה, על המוות כדורי את יטילו המחבלים כאשר גם בבית תישאר היא

באלוהים. בוטחת

אנשים שבעה  למקלט ירדו וכולם האיומים המפציצים פעם כשהופיעו ואכן,
הגיפה לא אפילו בבית, ונשארה בעקשנותה הישישה עמדה  דרליטש הזוג וביניהם

התריסים. את

אחריהם. קראה  "1 אלוהים מפני "האתחבא

בו שהתחבאו האנשים שבעת וכל המקלט על ישר פצצות צרור הוטל ובינתיים

חורבותיי. תחת חיים נקברו
שקועה והיא הפתוח ה"קרבךמנחה" כשלפניה בבית הזקנה ישבה שעה אותה

אותה. שאפפו והחרדה זעזועהאימים תוך בתפילתה
(23. 9.66 ;מעריב,

הכבאים

מן עץ בנויים היו העיירה בתי כל כמעט
היתה דליקה פרצה וכאשר הגג, עד היסוד
כל את ותשרוף תתפשט שהאש סכנה

העיירה.
יהודים צעירים  הכבאים היו משוםכך
קומאנדה", ל"פוז'ארנה שהתנדבו  ברובם
למנוע כדי דליקה של במקרה להציל חשים

האש. התפשטות

שהיתה  הכבאים בית  ,פוזיארנה" ב,
עוד שנבנה גדול אולם היה העיר, במרכז
הראשונה. העולם מלחמת לפני הצאר, בימי
גדולות שחביות עגלות מוכנות עמדו שם

פעמוןאזעקה סולמות, צנורות, להן, צמודות
שונים. וכליכיבוי

לבוא חייבים הצעירים היו דליקה, בפרוץ
סוסים, באמצעות העגלות את להסיע מהר,

להפעיל ראשון, להם שנזדמן ממי שנלקחו
האש. על ולהתגבר במשאבתיד הצנור את
מוע כעין שימש ,פוז'ארנה" ה, של האולם

להתעמלות מיתקנים היו כאן ספורט. דון
כאן בהם. השתמשו רבים וצעירים 
שהיתה הכבאים, של התזמורת גם התאמנה
הפולני הלאומי החג בתהלוכת לנגן נוהגת
הצגות גם התקיימו באולם במאי. ה3
כלל. לכך התאים שלא אףעלפי התיאטרון,
מענ אפיזודה מספרת וארקוביצקי איטה

: יינת

בשנת קיבל גראבארסקי, שמואל אביה,
ה"צאריניה" מאת ומדליה תעודה 1913
השו לשלטון ה300 ליובל הצאר) (אשת
המסו פעילותו על ברוסיה, הרומנובית שלת

קומאנדה". ב"פוזיארנה רה
כשאי הראשונה, העולם מלחמת בזמן
בלי הסמוכות לעיירות לנסוע היה אפשר

הזאת התעודה את מציג שמואל היה רשיון,
העליו השורה את רק קרא והשומרהחייל
מייד הצאריניה"... מעלתה הוד ,בשם , : נה

שרצה, מקום לכל לנסוע לו ונתן הצדיע
התעודה... של התוכן את לקרוא בלי

שרון . א

הכבאים. תזמורת


