
העגלונים שבט
אורן וצבי גלי משה

העליז. ובמצברוחם החסון בגיפם התבלטו הם בעיירה. מיוחד "שבט" מעין היוו העגלונים
השוק. כיכר מול זאגאטובשצייק, לייזר של חנותו ליד היה ריכוזם מקום

לבושים כמוהו, מוצקים עגלונים' מספר ולידו והחסון הגבוה גדליהברוך עומד הנה
המפרש בנצי, של ל"דרשותיו" מקשיבים הם ! בצמרגפן והמרופדות הקצרות באדרותיהם
הנאה מרוב צוהלים חבריו החולב. לטוביה בדומה הסידור, ומן התורה מן פסוקים ומסרס

השוק. אוויר את מרעיד וצחוקם
עטופות רגליהם החורף בימת : בעיטרן מרוחים מטולאים, מגפיים נועלים הם בקיץ
הארוכות בידיהם וחובטיט הגדול בכפור עומדים הם ; במגפילבד נתונות או חמות חותלות

הגוף. את לחמם כדי הכתפיים על
שקיעתה, ועד החמה מזריחת השבוע, כל קשה עובדים ; עשירים מלהיות רחוקים הם
אשד. מחכה שם דולף, גג עם רצפה ללא בית להחזיק חרבה, לפת בקושי ומרוויחים
על חולמים. גם הם ; ודגיט בשר חלות, הביתה לשבת להביא רצונם כל ילדים. ו54

לעולם. כמעט מתגשם אינו זה חלום אבל המתקרב, לחג לילדים חדש ובגד נעליים
הקשה. לעבודתם הוגן מחיר לדרוש שהתביישו עד צנועות' כה היו דרישותיהם
ביתו, בני באו הסום אחרי , מלא יהיה שאבוםו לסוס, היתה העגלון של הראשונה דאגתו

ובעצמו. בכבודו הוא  אחריהם ורק
צחק לא בעיירה ואיש בחלקו' שמח העגלון היה והטרודים הקשים חייו למרות אבל
לשמחת שנוגע מה אבל לנו, אין אמנם "כסף : אמרו כאילו העגלונים, כמו רם בקול
הם ; ו"העדינים" "היפים" האנשים העשירים, מן צחקו הם ."! לנו דומה אין  חיים

וכהנה... כהנה עליהן הוסיפו ואף אותן הפיצו בעיירה' הרכילויות כל את ידעו

וחג שבת
כיי את מעורו במרחץ שגירד אחרי חדשה. צורה העגלון קיבל וערבחג ערבשבת
שבלה בגדהשבת את לבש  וזקנו עשיריו את וסרק השבוע כל במשך שספג הלכלוך
התפללו הם מיוחדת. פינה לעגלונים נועדה שם הגדול. לביתהכנסת והלך מיושן
נח סוסו גם אלא הוא, רק שלא ביודעו כפול, היה שלו עונגהשבת לסירוגין. ושוחחו

הבא. לשבוע חדשים כוחות ואוגר

שלו והענף עגלון כל
עגלות שהובילו היו ובלבוש. במאכל צרכיה כל את לעיירה הובילו המשאות עגלוני
יותר. ואף טונה של משא עגלתם העמיסו אלה הרכבת. אל המחסנים מן תבואה עמוסות
היו ילדים. משחק היה כתפם על או בידם קילו 50 של שיבולתשיועל או חיטיפ שק
מאת או "המרתף" מן וסבון נפט דגיםמלוחים, חביות מלח, סוכר, שקי שהובילו עגלונים
של מטחנתהקמח קמח שקי לקמעונאים.  אחרים סיטונאים בתימסחר ושל שווארץ

לה. ושמחוצה בעיירה ולחנויות למאפיות,  מקובל אפילו או קאגאן של גליקמאן,
הגדולים שבמרכזים מבתיהחרושת שהגיעו הסחורות כל את הרכבת מן הביאו הם

ועוד. סידקית דברי בדים, מלח, סוכר,  הרחוקות הערים ומן פולין של
מן סחורות שהובילו אחד, סוס בעלי העגלונים היוו במקצת, וירוד מיוחד, מעמד
דבריו שתיבל עגלון, בנצי אותו היה ביניהם ; הקטנים החנוונים אל שבעיירה, המחסנים
היה עגלון לכל לבניינים. ולבנים חמר חול, סיפקו אחרים עגלונים מתחילים. בפסוקים

חברו. גבול את להסיג העז לא ואיש שלו והתחום הענף



הכרכרה
נתקל ברכבת לעיירה שהגיע אורח . (ה"פייטוף) הכרכרה בעיירה תפסה מיוחד מקום

אמנותיות תחינות באלבום ופורסם :ה קאציז אלתר עלידי צולם בעלעגלה. שמעוךייסל

 קולצ'אק אברהם
העיר של הלץ

נצחי כשחיוך ורחבכתפים חסון גבוה,
 הראשי ברחוב אותו ראית פניו, על נסוך
זה, לרחוב שיצאת אימת כל  במאי ה3

, שטאט" ,אין , נקרא היהודי הציבור שבפי
העיר. עיקר כלומר

וחברים ידידים בחברת היה עלפירוב

בקומתו והתבלט ל) ידידו היה לא (ומי
שתלוי והפשוט, הגדול ובמקלו הזקופה

כתפו. על היה
הציבור בפי אולם פישפיידר, היה שמו

שם על "קולציאק", בכינויו יותר ידוע היה
נדבק מדוע יודע אינו איש ידוע. רוסי גנרל
חקר לא גם ואיש הזה השקט לבחור זה שם
 זה שקולציאק הכל ידעו בעיירה זאת.

מאליו. המובן כדבר  אברהם
שמימי אלא מקצועו, לפי כובען היה הוא
או מהלך אותו ראיתי עובד. אותו ראיתי לא
ומצחיק... צוחק ,חברה", , מוקף ברחוב עומד
עקיצה שנונה, אימרה לו היתה מצב כל על

חריפה. ולשון מבדחת
,פולקיסטים" ל, השמאל, למחנה שייך היה
אףעל הציונים, גם אותו אהבו אך בעיירה,
כדרכו, אותם, ומבטל להם לועג שהית פי

לעב לעג ,לוקשןקוידש" , ובסטירה. בהומור
פופיק" מיט'ן ,קדימה , קודש", ,לשון רית,
את עוקץ היה הקורקבן") עם ,קדימה ,)

הציוני. הנוער

כששניהם מייקע. היה ביותר הטוב ידידו
פחדו העיר, ומשוגע העיר לץ יחד, הלכו
היה קולצ'אק אברהם ברחוב. לעבור הבנות
,מותח" ו, זרוע שלוב מייקע עם ברחוב צועד
וה"שפיצלעך" ,תעלולים" ה, את לעשות אותו
בקרבתם, בנות כשעברו מיוחדת. בטכניקה
מאחור. בגבו מייקע את מדגדג קולציאק היה
העוב שהבנות וחשב מאד עצבני היה מייקע
רוק פיו ממלא היה הרגיזוהו, אשר הן רות
הבנות של הצווחות הבנות... על מרק
צוחק אברהם החוצה. החנוונים את הוציאו

העיירה. מחצית צוחקת ואתו מלא בפה
עם אחר ,טריק" , עושה היה לפעמים
מגרד אברהם היה יחד כשטיילו מייקע.
החנויות. של הגלי הפח בתריסי במקלו
הכלים. מן מייקע את מוציא היה :ה ה עעו ה
מי כל על וזורק אבנים מרים נופל, הה הוא
בו בטח כי .ע, פ לא באברהם רק טנטדמן...

ידידו... .ווא ט

,בריתהחייל" ל, בעיירה רבים כשהצטרפו

זה על הגיב מקושטים, מדיצבא ולבשו
של ראשו על שם הוא מיוחדת. בדרך קולצ'אק
החייל", ,ברית , של ,גנראלים" , כובע מייקע
אתו, צעד נוצצים... וקישוטים ם פס עטור
למייקע רמז פעם ומדי הראשי ברחוב כדרכו,

מצחוק. התפקע והקהל להצר'ע..
,די , הספרית של הספרן גם היה קולציאק
צעירים משדל והיה ביבליאטעק" יידישע

(סינקלר, שמאלית מגמה בעלי ספרים לקרוא
ועוד). טרוצקי



משרות שוחרר כיצד לו היה מיוחד סיפור
ה לחופשת כשבאתי זוכרני, הפולני. בצבא

שוחרר כי וסיפר, ברחוב אותי תפס קיץ,
ווזראסט)... (ניסקי הנמוכה קומתו בגלל...
גבוה בחור היה שכן לדבריו, כשהתפלאתי
י לי מאמין אינך ,מה, , : אמר כתפיים, ורחב
את שלו החזה בכיס כביכול חיפש הנה",

: ואומר מזדרז שאני אלא הצבאי, הפנקס
לא אפשר איך בודאי, לך, מאמין ,אני ,

ל" לקולצ'אק להאמין
לדעת רוצה בוודאי ,אתה , : המשיך הוא אז
ללשכת נכנסתי ? נמוכה" ,קומת , קיבלתי איך
מה, אז למחיצה. מעבר פקיד שם ישב הגיוס.
הלכתי ? חושב אתה אחד, כל כמו אלך אני
זיין?) איך וועל נאר א ניין, (ניין, הברכיים. על
.א. ז ווזראסט", ,ניסקי , ורשם הפקיד ראה
". משוחרר..  ו"זוואלניאני" נמוכה קומה
התקבל שלא סיפור איזה מספר כשהיה
,אפשר , : מסיים היה השומע, של דעתו על

א טאקי סיאיז י... ליגן א ס'איז מיינסטו
.. ל. הדבר שקר אתה סבור (שמא ". ליגן..

נברא). ולא היה לא שקר. אכן

שרון אבנר

השכנים כשהתאספו העגלון. מיכל של מביתו צעקית נשמעו אחד בלילסדר והנה .
". .ויו.. ,ויו.. , : וצועק ההפוך שולחך"הסדר" את תומך מיכל את ראו החלון דרך והציצו
בבוץ. שקעה שעגלתו וחלם ה"סדר" באמצע עייפות מרוב מעכל נרדם שהתברר כפי
"הסדר"... שולחן  זה היה אבל בכתפיו, העגלה את העגלון הרים זה במקרה כרגיל

פה. בכל שצחקה העיירה' בכל התפשט הזה הסיפור
וגר שכירים, כמה העמיק סוסים. צמדי שני לו היו : אמיד עגלון היה גראוור זליג .
הרכבת. תחנת של הרציף על בילה הימים כל מהרכבת!. מטענים הוביל הוא מרווח. בבית

: הבא הסיפור את בניויורק לי סיפר ריזן ברור
לרציף וניגשנו הכדורגל משחק את סיימנו השחקנים, שאנו, אחרי הם, קיץ ביום
ממני ושולף הימני המגף את חילץ העגלון זליג את רואה אני בגדינו, את להחליף

: מקלל והוא קילו חצי של משקולת
שמשקולת ודע, לך ברגלי. מדגדג שמשהו מרגיש, אני היום כל עליו, "חולירע
במשך כאלה לשטויות להתמסר זמן יש למי שם... מונחת קילו חצי של זו מצורעת

היום..."
אפילו ; "בעלעגלה" פשוט לרוב אבל בכינויים, או בשמם קראו העגלינים את .

"באלאגולה". זה בשם להם קראו הגויים
מול מגזוזטרה נאוםבחירת נשא כשדטינםקי הפולני, לסיים הבחירות בעת
אגשל קרא פולין'/ למען דמם את ששפכו הם הפולנים "שאחריהכל : ואמר "המרתף",

: ממקומו קוטניק
אנחנו). גם : (כלומר טאזש" "מי

קשה, יד בעלי גאים, אבל פשוטים אנשים וחסונים, בריאים : העגלונים היו הם כך
עשיר... ומענהלשון רחבה כתף

משה'לה צוקרמאן, ולידיה בקר, אברהם גוב, יוסלה , (ישראל) כץ בנימין : אופניים רוכבי קבוצת
(קנדה). פישמאן מנדל בוב,


