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ובמותר בשליחותו

מסלובקיה אחרון מכתב

 הפעם זאת אין מחדש. "שלום" לכם לומר ברצוני ...הפעם
 כל לפי כי רציני. יותר הרבה הוא הדבר הפעם אך הראשונה,

 הדבר חיי. לסוף בודאי אזי למטרתי לא אם הגעתי הסימנים
 לצחוק. נאלץ אני כרחי שבעל באנאלי, כך כל באופן נשמע

 הרי בי, יירו כי בבירור יודע הנני ממושך די זמן כבר כי אם
 זהו כי הידיעה אגב כאן, הזאת הישיבה משונה זאת בכל

 מספיק חייתי אבל מהחיים. כלל עיף איני בחיי. האחרון הערב
 אבקשכם מנוחת־הנצח. לפני מכם להפרד בשקט שאוכל כדי
 מדובר שכאן למרות ביותר. טרגית בצורה לדבר להתייחס לא
 ממיליונים. אחד על שמעתם כאילו זאת להבין עליכם הרי בי,

 אני אחרי. עקבות בלי העולם מן אעלם שלא לדעת, לי נעים
 כל לעצמי דורש איני אלי. ולאהבתכם לעדנה בזה מתכוון
 שיעשו לכך אני מתנגד ואף זו הרגשה מלבד אחרת מצבה
 אני זה הרי הענין, על מישהו יודע אם לאומי. גבור ממני

 צער תמיד לי גרם זה כלל. גבורה זאת היתד, לא כי היודע
 בתי כי לדרוש, הזכות לי ויש המידה על יתר העריכוני כאשר

 שגיאותיו כל על האדם את בי שתכיר שהייתי, כפי תכירני
 בידים נשארת היא כי בידעי ושלו שקט אני ומגרעותיו.

נאמנות...
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 שחלפו חיי על דברים כמה לכם יודעו הזמן במשך כי יתכן,
 הכל את תדעו לא לדאבוני האחרונה. בפעם ראיתיכם מאז
 משמחת רב־גוונית, היתה יחסי באופן הקצרה התקופה פעם. אף
 t רק פעם ולא הזמן כל במשך המזל לי שיחק טרגית. וגם

 גרם ,31.10ב־ נפצעתי שבו הכדור, אפילו נצלתי. באורח־פלא
 אותו הוציאה אחת שחברה בשכמי, כדור זה )היה קל. פצע רק

להרפא. עומד הפצע משם(.
 « נוכח שאהיה הידיעה, עלי השפיעה ביותר מדכא באופן

 גם הוכרחתי אנשינו. של האחרונות המאות של חיסולן בשעת
 של עצום זרם זהו הרי ידי. על ביותר הטובים בנפול לראות כך

 כי נצטרף. :נכון יותר או מחר, אצטרף אליהם למות. הולכים
 בכרכור. מ״מענית" חביבה גם זו בדרך הולכת עמי יחד

 אה הוצאתי קשה לי היה וכאשר בדרכי, לווני תמונותיכם
ב״בית"... קצת והייתי התמונות

 אבי פקוחות. בעינים בדרכי הלכתי כי אותי, תבכו אל
שעשיתי... מאלה אחד צעד אף על מתחרט ואיני בעצמי בטוח

 רפי
19.11.1944.

המפעל•(

 בקבוצתי. בהכשרה פעם היה הוא אישי. באופן הכרתי רפי את
 רב זמן עשיתי לא כי המיוחדות, תכונותיו על אז עמדתי לא אמנם

 וחרות האדם הוא מוכר כי שבעה, פי הלב יענם זאת ובכל במחיצתו.
בזכרוני. יפה

ואיננו אדם "היה :המלים החברה מפי כשנשמעו בי גם חלף רעד

 .2.1946 )חוליות(. שדה־נחמיה בקב׳ באזכרה שנאמרו דברים *(
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 לחלוטין. מתאימים המשורר דברי אין הפעם כי דומה אולם עוד".
לאגדה. ונהפכים הולכים הם עתה כבר לעד. יחיו אלה אישים

 עוד במילואו. ולסכם להעריך שעה לפי קשה המפעל את גם
 ובעל בכתב העדויות את ילקט החומר, את ויאסוף ההיסטוריון יבוא

 לגובה ן י נ ע ה את תעלה אשר שלמה, אחת למסכת אותן ויצרף פה
והמתאים. הראוי

 עצמאות, במולדת. העם התחדשות בעצם נעוצים המפעל שרשי
וצמח. ינק זו מקרקע — הגנה קוממיות,
 נתעורר זה רעיון חדש. איננו במחתרת היהדות אל לחדור הרצון

 מאורעות עקב גדולה, אחת יהדות העם מגוף נקרעה עת פעם, כבר
חרם. העלינו דבר. מזה צמח לא אז אולם, ידועה. בארץ כלליים
 איוב בשורות להגיע משהתחילו ובעיקר המלחמה, פרוץ עם

 עזרה, להגיש להתגונן, להתארגן, שיש ההכרה בשלה מהתפוצות,
 עיקר כל סלולות היו לא הדרכים אולם לשם. הארץ דבר את להביא

 היהודי, הערך מלוא את אז תפסו טרם בדבר שטפלו האנשים ואף
 התנועה של חשובים מפעלים הרבה וכמו הענין. של והכללי הפוליטי
 ואינטואיציה גישוש תוך יותר בוצע זה מפעל גם כך הציונית,

מראש. ומפורטת מחושבת תכנית לפי מאשר
 את כשעשינו אולם הצנהנות". "מפעל בשם לכל ידוע הענין

 )מהמלה "ח" מפעל בשם לו קראנו זה בשדה הראשונים צעדינו
 האויבים, מפני רק לא נזהרנו אותו. אפפה גמורה סודיות "חדירה"(.

 כי לנו, נתחוור אח״כ רק עצמאית. פעולה על תחילה חשבנו כי
 הברית. צבאות עם פעולה שיתוף של היא ביותר היעילה הדרך

 העלו לא הגויים בנו. האמינו לא פשוט המיגעת. הפרשה והתחילה
 שבויים, "נפדה להם: הצענו לכך. מסוגלים יהודים כי דעתם, על

 הצבאית השליחות את נמלא אחת: במלה הטרדה. נקודות נקים
 את נשלב היהודית. המחתרת בשדה חפשית יד לנו תנו — ואתם

 שלנו המחתרת כי והוכחנו שבנו הד, מצאו לא וכשהדברים הפעולות".
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 תפקיד בעצם ממלאה כבר הישרה, עזרתנו בלי שם שהתארגנה
לברית. ומסייעת כללי

 בקטנות. לנסותנו התחילו כך מהם. הרפינו ולא היינו עורף קשי
והתקדמנו.

 לשותפינו. להפתעה היתה ובחורותינו בחורינו של עצם,הופעתם
 והמתנגדים מסויימים תפקידים מסירת לאחר רבים ימים יצאו לא

 בדו״חות שלנו הבחורים מעבודת התפעלותם את הביעו ביותר החריפים
השונים. הרשמיים

 את הבינו לא :נוסף קושי הופיע חששותיהם על כשהתגברנו
 מדי". יותר מתוכחים במקצת. משונה אנושי "חומר אמרו: אנשינו.

 אף הגויים הצנחנים ואמנם כזו. לתופעה רגילים היו לא המפקדים
 לא זה מסוג ליחידה להצטרף עליהם משקבלו אולם מתנדבים, הם

 לחשוב "העיזו" שלנו והחברים לפקודות. לציית אלא להם נשאר
 ״1 המפקד בעצם מיהו ״וכי :והשתוממו תהו המפקדים בעצמם.
 הם זו. לעבודה יצלחו לא "יהודים :בלבם החשש מחדש והתגנב
 הם מי הוכיחו והחברים רבים ימים יצאו לא ושוב מדי". יותר בודקים

 שיהיה הגבוהים מפקדיו לכן קודם שהזהירוהו אחד קצין כושרם. ומה
 הרציניות הפעולות אחר מסר אלה, חדשים לצנחנים ביחס זהיר

 התכנית. של לפועל בהוצאה כמוהם רבים ראיתי "לא הראשונות:
 מספיק לא זה מסוג בפעולות ואכן, בפעולה!" אתם ישתוו מעטים
 חריפות זריזות, לעצמו. גנרל להיות חייב אחד כל חייל. רק להיות

 אלה. במקרים דרושים מפותח, אדם של ומחשבה אורינטציה שכלית,
 מסוג היא זו פעולה אולם עליך, הממונים פקודות מספיקות בחזית
 בבתי־ ממושך אימון שקבלו מומחים וסוכנים מרגלים לגמרי. שונה
 בידי הדבר שעלה כפי מידה באותה הצליחו ולא יש מיוחדים ספר

 והעיקר: והאינטואיציה. היהודית האינטליגנציה להם עמדה בחורינו.
 כשהיו הרגילים הסוכנים הגדול. היעוד הכרת לעם, גבול ללא הנאמנות
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 נכנסים כן שמתרחקים, ככל :אחד דבר חשים היו מבסיסם מתרחקים
 שלנו השליחים ואילו איום. מוות סכנת גדולה, סכנה של לתחום הם

 הכוח. ועצם הלך הלהט, וגדל הלך האויב לארץ יותר שחדרו ככל
 סף על הנמצאים אחים להם מחכים המוות, באיזור שם, כי ידעו, הם

 בשבילם. מה לעשות יצליחו אולי ואולי, להצלה. ומשוועים האבדון
עצום. כוח מקור כנראה היה זה

 מסירות עברים. חדש. גזע "כנראה, :ואמרו השתוממו והגויים
 עלה העם וכבוד ". אלה כגון וכשרון מומחיות כזה, לב אומץ כזו,

בעיניהם.
שבעה, נפלו שמהם ושנים, השלושים בלבד. זאת לא אך

ביסטריצה בבנסקה בשדה־תעופה הפעולה. בשעת
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 עצמם. היהודים בעיני אלא הגויים, בעיני רק לא כבודנו את העלו
 איומה יאוש. לאחר כבר היו ובבונקרים בגיטאות במחנות, היהודים

 היתה ביותר ומיאשת ונוראה הכללית, הבדידות הרגשת היתה
< יותר ואולי — אחרנו אמנם והפקירום. שכחום אחיהם שגם המחשבה

 שארית את להציל לפחות הצליחו השליחים הצנחנים אולם — מדי
 כליל, הוכחד לא העם כי האמונה, את בשרידים הפיחו הם הכבוד.

 הם לגורלם. וחרד המפרכס אנוש לב עוד יש כי קיים, הישוב כי
f האלוהים, צלם את להם החזירו לחיות, הרצון את מחדש בהם עוררו
 מצבנו היה מה יודע מי תקותם. אבדה טרם כי להיאבקות, להם קראו
 ואיך !כיום במחנות לנו שנשארו אלה מעטים שרידים לולא עתה
ושנים!? השלושים לולא בפניהם מופיעים היינו

 בכל להגשים הרצון את גם בהם עוררו אשר הם הם הצנחנים
 ישראל. לארץ להגיע :נפשם במשאת הקדוש את דרך ובכל מחיר

 הדרך את סללו הם הבריגדה. לאנשי ומופת אות שמשו אלה שליחים
אחריהם. שבאו לשליחים
 עובדות של הגורלית חשיבותן על כרגע לעמוד עוד יש האם

? כיום בו נתון שעמנו ההיסטורי במאבק אלו
 את בקרבנו למצוא עלינו אבל הנפש, אבדן על הכאב גדול
 רק כי היסטוריות, בקטיגוריות הדברים את לראות הנפשית היכולת

שלהם. הנכון קנה־המידה הם אלה
 בהיסטוריה דמויות מושגים. הפכו רפי, ובתוכם אלה, חברים

אגדה. הישראלית.
»«

 עוד בהכשרה. עיינות בקב׳ היותו מימי מביר אני רפי את כאמור,
 מפעולתי בשבת שבת מדי הביתה חוזר כשהייתי :בזכרוני שמור
 היה מהם אחד — הסלובקי מהגרעין חברים שני אלי פונים היו בעיר,

t על בעיקר ההצלה. פעולות על בגולה, המצב על ושואלים — רפי
את מדי יותר החשבתי לא :עתה אודה שם. לפעולה האפשרויות
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 הבעת רפי של במבטו לעתים והבחנתי קצרות היו תשובותי דבריהם.
 כאשר בשלוה לשבת יש האמנם :כאחד ואי־שקט רצון אי־שביעות

 יש רעיון. איזה במוחי "נצנץ :ואמר אלי פנה פעם י שוקטים אנו
 טמיר. להט במין הבהיקו עיניו בעיון. שמעתיו הצעות". כמה לי

 באפשרות שעה לפי מאמין אינני אולם יפים, "הדברים :עניתי משסיים
ממני. והרפה עליו נעכרה רוחו לבצעם".
 נשגב. כדמיון תחילה שנראה נשגב בחזון ראשיתו — גדול מפעל

 ובכל יותר מעשית תכנית הפעם והביא בשניה אתי נפגש הבחור
 היה ולהציע. לבוא הוסיף כך למדי. דמיונית נראתה היא גם זאת

 לו, ספרתי ממנו. הרפתה לא הזאת המחשבה משלו. עצמאי שביל לו
 נרחיק לא הצבא עזרת בלי ושכנראה הצליחו ולא להגיע כבר ניסו כי

לכת.
 :לי והודיע הצעיר שוב לפני התייצב והנה אחדים שבועות חלפו

 הבטיח "ברל לנסות". מוכן שאני לו אמרתי ל. ר ב אצל "הייתי
בשמחה. הוסיף — מישהו״. עם לדבר

 לצאת העומדים האנשים ברשימת בשמו נתקלתי אחד בהיר וביום
האויב. קוי מאחורי אל

 יצלח לא רפי כי בענינים, שטפלו הועדות אנשי חשבו לראשונה
 למיניהם, והבחינות והנסיונות האימונים משהחלו אולם זה. לתפקיד
 רוחו. קור על לשמור ידע הוא הראשונה. בהערכתנו טעינו כי נוכחנו

 והאכזריות המוראות כל על התפקיד את לפניו. אשר את ראה הוא
 צו כעין בו ראה כי נפשית, ושלוה פנימי בבטחון לענין ניגש שבו.

 העסיק אחד דבר קומפלכסים. מחוסר גם היה לפיכך האומה. שר של
 מוכרח הוא ;אחיו לעזרת הולך חוא :לבו חדרי כל את ומלא אותו

 שם לפעול הוא יוכל ולכן ההיא, בסביבה נולד הוא למטרה. להגיע
זר. איש מאשר קלות ביתר

 שונים, מקשיים קשיים המועמדים בפני לתאר שבנו ההכנות בשעת
 האפשרות ניתנה פעם ובכל בפעולתם בהם להתקל עלולים שהם
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 כלל בדרך רפי לכך. שהות בקשו אשר כאלה היו מחדש. להרהר
 האם ן שתצליח בטוח אתה "האם :פעם שאלתיו דחה. לא פקפק. לא

 מוביל כאילו הכל והרי י התפקיד את לבצע שבכוחך מרגיש אתה
 אולם שנמות. להיות יכול נכון. "אמנם :לי ענה חרוץ״... לכשלון

 מתוך ללכת צריך המידה. על יתר מהרהר אינני — כך משום דוקא
קל". יותר הרבה זה זו. הכרה

הגיע. הוא לפעולה. הגיעו כולם לא שונות, מסיבות ואכן,

 את יותר להבהיר שעשויה אחת אפיזודה עוד לכם לספר ברצוני
 את גם למדו היתר ובין קורסים מיני כל עברו אלה חברים דמותו.
 אלי בא והנה הצורך. בשעת צורה להחליף ידעו למען האיפור, מלאכת

 רבים ובודאי גדלתי שבה בסביבה אפעל "אני נ ואמר רפי פעם
 לא לי מיוחד. באופן הבולט סנטרי את בפרט אותי. זוכרים עודם
 נדהמתי. פני". צורת את שישנה ניתוח לעבור מוכן אני האיפור. יעזור

 רפי אולם אחרת, לסביבה אולי אותו לשלוח האפשרויות את שקלנו
 עצמו על קבל והלה רופא עם התייעץ לבסוף אופן. בשום הסכים לא

 הניתוה כי התברר, אח״כ מיד אולם משמחה, רחב לבו לנתחו.
 דחה רפי לשיקולו. נתון היה הדבר זמן. הרבה יגזלו אחריו וההחלמה

יאחר... שמא פחד ההפצרות. כל הועילו לא התכנית. את מיד
 ומתברר התנהגותו על שונים פרטים נודעו לפעולה חבריו מפי
המצויים. ן מ שלא טיפוס רגילה, בלתי דמות זאת שהיתה

 המעפילים סירות כי הוא מקרה האם ומפותח. רגיש העם של חושו
? הצלתם למען בחייהם שעשו אלה שמות את נושאים

 שייכים הם אלה. חברים של מעשיהם לאור יתחנכו דורות
האגדה. סביבם נרקמת כיום כבר להיסטוריה.

ל פ ר ב יוסף
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יחזר... לא לעד הוא

 הקטן, לכפרו יחזר לא לעד הוא

וחזר... לא לעד

השישן וחלף בלהות כחלום

 אור יהי בתבל 'שחקים. יכחילו שוב

 הקטן. לכפרו יחזר לא הוא ורק

_יחזר... לא לעד

 הקטן, בכפרו ותלבלב האביב

 ר.1הת קיול בגנים והפעם

 בעתן ושקיעות ןריחות תפרחנה

 במןמור. והלקהו נעורים בלילות

 הקטן לכפרו וחזר לא הוא רק

וחזר... לא לעד

 הקטן, בכפרו צעיר וש ולב

קזזור. אין לפצעו

השטן. שרפו כי משוש, אבד

 השחור הההום בלעהו

--------התן עם הלב זה ויליל וב?ולה

וחזר... לא לעד הוא

דשא מיכאל

ההסתדרות" "יובל הקונץ מתוך
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בסלובקיה אחד קבר על

בזמננו. והולכים משתבשים הגבורה מושגי
 תעלומת סף על אז עומד אתה נוראים־הוד. חזיונות בחיינו יש
 יש זאת לעומת במולדתו. החדש היהודי גדולת האדם. וגדולת הנצח

משלו. והגיונו חזיון כל להצדיקם. יכול אינו בר־דעת ששום חזיונות,
 המוסרי הכאוס פרי הדור. טירוף פרי היא הדרכים השתבשות

 וצלילות והנפשית הרוחנית האבחנה חוסר פרי עלינו. שירדו והמדיני
הדעת.
י השפיע מה

 הגורל נגד החולשה, נגד הפנימית ההתקוממות רגש ישראל. שואת
 לקום ישראל חלוצי של הנפש וסערת החיוני הצו לעומת העיור,

 ולהציל. וההשמדה השנאה לים נחשונית קפיצה לקפוץ ולהתגייס.
 את ולפרוץ לקום נחושה נפשית החלטה הבדידות. בתחושת מלחמה

 את למצוא החרבים. ישראל למעונות ולבוא הנאצית החזית קוי
 עידוד בשורת להביא חיים. רוח בהם ולהפיח ששרדו הצללים
 לנגוע קונסטרוקטיביים ומאמצים הגבול קצה עד סיכון מהארץ.
ומולדתו. העם לטובת הזמן, בבוא יחיו, למען היבשות, בעצמות

 חלוצית העזה לא ובינה. מצרים ללא התפרצויות — זה ולעומת
כזב. פיתויי אלא קדושה,

 נפשי משען וחוסר מבוכה סוערת. בתקופה גרידא אנחה י ולרוב
מוצק. ורוחני

 בעליה, בהתישבות, חלוציות לא הגבולין. טשטוש גם לעתים
 מפעלנו את המייחדת החיובית העזתנו לא מסוכנת. בשליחות בהצלה,

כאחד. ולא־הגיוני לבלתי־טהור עיורות סימפטיות מעשי־העולם. מכל

 סלעיה על טפסו הארץ, עמקי כל את יישבו לחולה, שהעפילו אלה
 ידעו — ולדרום לנגב ירדו ישוב, נקודות עליהם נטוע למען והריה
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והקרבה. יצירה וחלוצי, אישי קרבן כל תמיד להביא
 המחשבה של האפלות בסימטאות וגדלו ריקים חיים שחיו ולאלה,

 ולא ספיחי־בלבול שכולו רוחני מעולם וינקו והחברתית הלאומית
 זה. ממין והעזה ליצירה הנשימה פעם אף הספיקה לא שבלי־חיים,

בלבלו. ותמיד נתבלבלו תמיד
 — ממש ונטיעות שדות — שדות, ממרחבי כי הוא, מקרה כלום

 קדושה לשליחות במלחמה האויב לקו מעבר שזנקו שליחים קמו
 של בדרכים־לא־דרכים שנית התפזרו הקרבות סערת וכתום ביותר
? ונוער יהודים לחפש המשובש העולם

 .1944 בשנת מהארץ. עבריים שליחים־צנחנים

 את כבר תפסנו כלום ישראל! והשמדת האנושי האויב בארצות
קדושתו? ומורא גדלותו ובכל פשטותו בכל זה חזיון של משמעותו

 שביניהם והידוע הזריז מתו. שונות במיתות חזרו. לא שבעה
 לא שירה, ההומה הלב ובעלת הנפש גדולת השניה, בדכאו. מת

 נפלו אחרים שלושה בבודפשט. מרצחים מידי בחנינה רצתה
להם. בדומה אחרים בסלובקיה.

 ביניהם. להם מיוחד ומקום הדור קרבנות במסכת משתלבים הם
 ובחורותינו בחורינו עמדו בוורשה ונובוליפיה נלבקי גנשיה, ברחובות

 מות־נקם. למות או לכבשנים כצאן ללכת האם ברירה־לא־ברירה. בפני
 בכוחם היה לא במציאות ונעלה. גדול היסטורי פרק לבסוף. נקמו הם

הפאטאלי. את במאומה לשנות
מהם. שונה מלחמה ישראל חיילי לחמו ובחזיתות

 כפי אבלים", ואנו גאים "אנו שעליו הפרק, שזור זו במסכת
 של לבם תמצית את שריכז בית באותו האזכרה בדברי שנאמר

 השליחים־ פרק זהו בישראל. ההסתדרות בית — השליחים־הצנחנים
 ישראל. ומלחמת החיים מלחמת למען לגובי־האריות שצנחו הצנחנים

כחלום־הזיה. נראה הענין כל כי אם
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 חדש כה ימינו, דברי בספר זה פרק לחתום השעה הגיעה לא עוד
בלב. וצובט הכאב קרוב וכה הזכרון

!בלכתם היה ועוז־רוח מוסרית טהרה נפשית, גדלות כמה אבל
 נמוך כה עצמך, אתה אף כאן. טיפה רק והזמן העולם בממדי

בהגיונך. זאת לתפוס מעשב
v ואעפי״ב...

*

 ארצה חזרו מהם זו. קדושה לשליחות יד נתנו מקבוצותינו חברים
 לביתם ששבו מהם המחודשת. החלוצית הפעולה בחזית ונמצאים
שדותיהם. תלמי על ועוברים
שבו. שלא--------ומהם

חזר. לא — רפי שב. לא ם יי ר רפאל
 עמד אתו שהיו אלה מבין בסלובקיה. טטרה בהרי קברוהו

 הוא כי ידעו — עמו ומרצחי מרצחיו — ש״הם״ כך, על בתוקף
 היה שסבור לחבריו, צנחן. הוא כי מארץ־ישראל. שבא עברי "חלוץ"

 היהודי בקלסתר־פניו זאת. יגלו שלא יעץ להנצל, תקוה להם יש כי
וסודות־המעשה. לפעולה חבריו גורל זולת דבר, להסתיר רצה לא

*

 קשרו נפש נימי שנפל. חבר על כדבר לדבר אוכל לא רפי על
הארץ. את צאתו בתקופת ובפרט שונים בזמנים אליו אותי

בפעילותו. ידוע עסקן לא סידני. אנצ׳ו היה לא רפי
 בה נופץ כי לנו נודע מותה לאחר שרק סנש, חנה היה לא רפי

 שופע לב של קדוש כנור דורנו. של האיומים בדיסוננסים יקר כינור
ושירה. ביטוי ומלא רגש

 וכהנה. כהנה ולומר להוסיף עוד אפשר הן היה... ולא היה לא רפי
 הגדולה בילדותו אישיות עצמה. בפני אישיות י". פ "ר היה הוא אבל

 א ל כי הכיר, אותו ידע אשר כל בעוז־החלטתו. ואישיות והתמימה
הנפלאים. הטיפוסים אחד נפל. באשר ונפל כאן הלך אלמוני חייל

16



יחד. גם ומבוגרים מעודנים נפש ערכי בעלי האנשים אחד
 רק שאדבר אסשי, ואי לי אפשר אי עליו, ובדברי ורע. ידיד

בשליחותו.

 קדימה. בולט סנטר ומארבים, צרים פנים ושחום־פנים. שחור־שיער
 הכל מדובבות זוהר, שופעות ללב. וחודרות חייכניות טובות, עינים

 וחסון. גבוה הגוף. של גמיש מבנה ותכונות. אופי ומביעות מסביב
 פנימית. ואצילות אנינות־דעת אומר כולו ומדודות. אטיות הליכות

 לא העברי דיבורו כמהורהר. בנחת מדבר פעם. אף קולו מרים אינו
 שניו מערכות שתי דרך דבריו מסנן היה כאילו דומה, ביותר. רהוט

המיוחד. המבנה בעלות
 מעלה־החמישה סלעי על מטפס מסלובקיה לשעבר הסטודנט הנה
 שהחליט בזה, די לא הרי שברמת־דוד. בעינות לרפת לאמו ומהלך

 את לעבור צריך כאן ארצה. לעלות חברים־אקדמאיים קבוצת עם יחד
 הספיקה לא הכשרה. להם קודמת קבוצה. חיי ולחיות החלוצית התמורה

 המלחמה בשנות כבר לעברה יש כן אם בסלובקיה. לעשותה השעה
עצמה. בארץ בקבוצות

 יום־יום. אחת במחיצה ראיתיו "עיינות". בקב׳ ישב משנה למעלה
 בבירורים רעהו. עם איש של קולחת בשיחה בחדר־האוכל. בעבודה.
 בשיחות בהקשבה סתם. חברית בפגישה הסלובקי. ה״גרעין" במסגרת
 חבריו עם יחד לכתו לפני אחרון אישי בבירור "הותיקה". הקבוצה
 להם שקדמו אלה עם בצוותא "חוליות" קבוצת את לבנות לחולה,

במקום. שם
 את ויודע לארץ מסור תרבות, שופע האנושי, במגע נעים תמיד

 משול היה העברית. התרבות ידיעת את חסר הוא חסר. הוא אשר
 אמנם כי ברורה בתחושה החש וכללית, נכרית תרבות של לצמח

 העברית במשתלה יפה להקלט כוחותיו כל את ומאמץ היא, זרה
החדשה. העובדת
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 והנה עולה הוא עליו שבזכרונך הרהור בכל והאמיץ. הטוב רפי
 פגם מטשטש העבר זכרון גם לפעמים הרי ורך. נעים בחור הוא

וודאי. הוא הזכרון — י פ ר ל בנוגע לא. — הפעם ודופי.

 החביבים האנשים אחד היה כי שמעתי, בחולה. ב״חוליות" והנה
 בו היתה העצמי הריסון כל עם קבוצתו. על ביותר והמשפיעים

האחרים. כלפי מדריך של תכונה
 כבאקלים כאן נמצא רפי קשה. היצירה קדחת. אכול המקום

 ליוצר. ענין זהו מאין". "יש ליצור מ״בראשית". לברוא לו. המתאים
לעצמו. שקבע בשביל ללכת מתמיד יוצר. ורפי

 מסתודדים מתלחשים, בישראל. החדשה השליחות באה ולפתע
 היוצאים איכות קפדנית. הבחירה יודעי־דבר. ספורים, אנשים רק

 גבורה ודריכות. שקט ויכולת. מתח גבוהה. להיות מוכרחה גבוהה.
 קדחתנית. בפעילות שלובים סודי ואלם חמורה שתיקה והתאפקות.

 היא השליחות ? ישובו האם :נוקב פקפוק הגבול. קצה עד סיכון
 ופגישה יהודית והצלה קויו מאחורי בצורר מלחמה ועברית. צבאית

שלנו. נוער עם

 שדה־ — לביתי קרוב ״איישם״ הפסח. מחגי באחד הדבר והיה
 משבילי באחד לתומי אני צועד מאלפת. פגישה הימים באחד תעופה.

 בכחול־ מדים לבוש אחד־חייל, מולי בא לפתע הישוב. ליד הכרם
 לפני הכהים. הפנים על רענן חיוך עליהם. חיל־התעופה וסימן כהה
 הבחור עמד ולפני ורגש. חמימות שופע האהוב, התמים הילד עמד

חת. ללא היתה עשויה שרוחו החסון
!...ככה !רפי —
 שם אליך. לי בקשה רק פשוט. כך צנחן. אני ? יש מה —

 קופץ מתאמן, מנועים, טרטור שומע אחד. סמינר עובר אני "למטה"
 לקפוץ ואתחיל מעט ועוד המכונות את ובודק נכנם מגגות, שעה לפי



 לי יש אך צנחן. מכאן. לכביש שמעבר השדות על השמים מן
 עלי נוסף. ומרוכז קצר בסמינר רוצה אני שעות־ביניים. הפסקות.

 בנוער, בישוב, הפועלים, בציבור המתרחש כל את מקרוב לדעת
 את גם אלא שמה, לזרוק עלי גופי את רק לא הן בתנועה. ביהדות,
 ארשום אולי יום־יום. קצת נשוחח בבית. אתה כי שמעתי נשמתי.

אעיין. — לקריאה משהו לי תתן אם לזכרון. משהו
 כל־כך בנפשי. הרבה עורר פניו מראה :ואודה בפניו, הצצתי

 מובנת. היתה הצעתו לביטוי. כלל ניתנים שאינם דברים, יש הרבה.
שיחותינו. במסכת פתחנו וכך הדדית. הסכמה באה מיד

 ומבקרני תכופות חוזר היה עייפותו. וגברה עבודתו רבה ליום מיום
מאד. עייף כשהוא

 מלאה שלא ותינוקת בבית חברה השאיר זאת. לעבודה הלך הוא
הקטנטונת. ועדנה היקרה נעמי שנה. אפילו לה

 בעיר. שיחה לאחר אחרונה לפרידה כבר הפעם נפגשנו. ושוב
 ידים. לחצנו לבסוף אחר. או זה בפרט התעניין והקשיב. מהצד ישב

 נפשי. נימי בכל רטט והרגשתי זה במעמד לחוש לי היה אפשר אי
 קבוצת של ודל צנוע שי עליו. חקוק ושמו למזכרת נובע עט קבל

לכתו. על שידעה מאד קטנה חברים
 כאחד, והרועדת החזקה הידים בלחיצת בהתרגשותי הרגיש הוא

:ומרוסן חביבי בצחוק ושאל
 י מותי אחרי מתאבל כבר אתה האם י ידי את תלחץ כה למה —

שפתיו. על השתפך וחיוך שניו בין סינן — !אשוב הרי
בגרוני. צבט משהו
 לסלובקיה. וצנח קצרה לשעה משם חזר ליוגוסלביה. צנח והוא

 להורג. שהוצא לפני בבית־הסוהר גם שקט והיה נוער. וארגן ולחם.
מארץ־ישראל. יהודי הוא כי בגאוה, "להם" והודיע התעקש
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הטוב. רפי
 לנכונותנו — ל 1 ב ג ן י א — גבול אין אכן כי ״ראינו, —

 בישיבת הצנחנים לשבעת באזכרה מ. גולדה אמרה — וגבורתנו"
 לוחם בתור וצנועה, שקטה בגבורה הדבר. הוא וכן הפועל. הועד

נכר. אדמת על נפל ומעודד,
 נפשך גודל לעומת גמגומי־דברים של קטן זר המלים. דלות
 עוד באביב סלובקיה. הרי שבין רפי, קברך, על קטן זר ומעשיך.

 עצמו להר חברים לשם יבואו שם. זה קברך את למצוא לנסות יעלו
 קבוצתך בשם בשמנו, במרחבים קולם יהדהד בלחש ידברו אם וגם

 מהדהד ומותך חייך קול כי העברי. והעם תנועתך בשם ומשפחתך,
קרוב. ומגיע רחוק

גביש שמואל

הצנחנים מפרק דף

 אחת אורה קרן בקעה אירופה, יהדות על שהאפיל הארוך, בליל
 בשיטתיות פשען את ביצעו הנאציות הטרף חיות החשוך. עולמנו את

 הטרגדיה אימת מול לעמוד במעשיהם ניסו יחידי־סגולה רק מדעית.
 גורלנו מר את ולהמתיק ישועה לנו להביא מהם נבצר אמנם הגדולה.
 של המסורת ונס הלאומי הכבוד רגש את ברמה נשאו ואעפי״ב
 למדרגה התעלו החיים, את קידשו זו בפעולתם העברית. החירות
קידוש־השם. של חדש פרק וכתבו גבוהה אנושית

 היהודים הפרטיזנים פולין, ויערות ורשה גיטו לוחמי היו כאלה
 בנסקה יד שעל סלובקיה בהרי נס־המרד נושאי השונות, שבחזיתות
 והצרפתי. הבלגי ה״מאקי" אנשי של היהודים והלוחמים ביסטריצה

 להשלים ולא האכזר האויב על מלחמה לאסור בנפשם החליטו אלה כל
הארור. הטבח עם
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 את לצואר סביב הכורך האויב מול היהודי של האחרונה העמידה
 אולם חסרת־שחר. לעתים נראתה הכוחות, כלות עד עניבת־החנק

 :היה והאות מארץ־ישראל. האות בוא עם לדבר ניתן מיוחד טעם
הרמוסים. למשכנותינו השליחים־הצנחנים רדת

 שנותרו יהודיות נפשות הצלת בפעולות כרגיל עסקנו אחד יום
 להעלותם שקשה באמצעים נעשה הדבר האויב. קוי מאחורי לפליטה

 כי הבשורה, הגיעתנו שעה אותה מתמיד. סיכון ומתוך הדעת על
 ל א פ ר — ביניהם מארץ־ישראל. הצנחנים הגיעו ביסטריצה לבנסקה

סוציא פעולה אירגנו הופעתם מראשית ק. י י ר וחביבה ס י י ר
 הסתתרו הנזכרת הסלובקית לעיר שמסביב ביערות וברוכה. ענפה לית

 הפרטיזנים ע״י המשוחרר לשטח להמלט בידיהם שעלה יהודים אלפי
 זקניהן, על — שלמות משפחות בטוח. ממות ניצלו זה באופן ואשר
 נכונות את סמלה מהארץ השליחים הופעת הסתתרו. — וטפן נשיהן
 וארצות סלובקיה של הבוער הבית ללב ולהתפרץ עזרה להושיט הישוב
ובמעשה. ברוח עידוד ובשורת אישית התנדבות מתוך אחרות

 התקדמו ס. ס. פלוגות של משורינות מכוניות אסון. אירע והנה
 לא המקומיים הפרטיזנים של המקווה שהתגבורת בעוד לעיר עד

 ותוך ביסטריצה בנסקה את לפנות היה ההכרח מן להגיע. הספיקה
 לאותה גם החשובים. האישים כל באוירונים ממנה הוצאו הפינוי כדי ■י

 להמלט ההזדמנות ניתנה וחביבה, רפי נמצאו שבה הפרטיזנים, קבוצת
 במקום להשאר החליטו זאת. עשו לא הם מקלט. למקום באוירון

 ללא שיורים היה ידוע אז ההרים. אל חבריהם שאר עם יחד ולסגת
בהרים. הנתפס אדם בכל ועדה קהל בפני היסוס

 המשיכו שם לפסגות. עד והגיעו להרים זה במצב עלו וחבריו רפאל
 מכדורי חלל נפלו והם אותם הדביקה הגורל שיד עד במאבקם

 אמיצים לוחמים של הנפלאה הפרשה בעתיד תיכתב עוד המרצחים.
 ללא והעשויים הלוחמים היהודים אגדת זוהי לנצח. ינון וזכרם אלה
ישראל. בגבורת קודמים פרקים המזכירה אגדה חת,
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 נפשו את להציל וסרב החופש מארץ שהגיע רפי, גם נפל כך
 רבי־ יצירה חיי לו ונכונו משפחה לו ציפתה שבארץ למרות בלבד
תוכן.

 כשם מותו לאחר אמונים לו נשמור סלובקיה, יהודי יוצאי אנו,
וההעזה. המופת חיי הקצרים. בחייו אמונים לנו שמר שהוא

נוימן. אוסקר ר " ד

רפי עם

המפקד צדק

 בארץ אי־שם ההכנה בקורס החלה י פ ר ובין ביני הידידות
 ידיד הנאמן, החבר את בו הכרתי קצר זמן תוך .1944 שנת בראשית

כולנו. לב את וכבש שכנע השקט ובדיבורו בפשטותו אשר האמת,
 הציונית, התנועה של הפנימיות הבעיות על התגלגלו שיחותינו

 וכד׳. משפחותינו השליחות, הצעירים, המשקים על החקלאות, על
 מעניין הארכיאולוגיה. למדע טמירות נטיות שלשנינו גלינו מהרה עד

 כך בינינו. משותפים ענינים אלפי מצאנו הראשון שמהרגע הדבר
הראשונים. החדשים חלפו

 התרגשות בלא בבטחון, הצועד מעשי כאיש התבלט בקורסים
 העול את עצמו על הטיל בפשטות מטרתו. לקראת בקלות, יתירה,
הסוף. עד בדרכו הלך ובפשטות הכבד

 — ואני צבי חביבה, רפי, — שהארבעה ידע אותנו שהכיר מי
 המיועדים אלה :יותר הקשורים שניים ביניהם אך לזה. זה שייכים

להונגריה.

 טכנית־סידורית מבחינה רק ולא רפי. לי היה לפעולה בן־זוג
לפני לי אמר ממפקדינו אחד הזמן. כל האח את בו הרגשתי גרידא.
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 אמיץ, הוא אחד. לכל אין ס י י ר כמו "בן־זוג : לסלובקיה היציאה
לפניו". אשר את ויודע בדעתו שקול

המפקד. צדק

ביוגוסלביה

 אחת תכנית יעודנו. למקום להגיע כיצד דמיוניות תכניות העלינו
 בשטח במצנח ירדו הונגריה אנשי עם יחד סלובקיה שאנשי אמרה,

 ימשיכו מהונגריה להונגריה. יחד נעבור ומשם היוגוסלביים הפרטיזנים
 קשרי בינינו נקשרו זו תכנית עקב כאמור, צפונה. סלובקיה אנשי
 מהם ששנים הארבעה, שכל בעובדה הגורל משחק וראינו רעות

23



 היינו ארבעה אחד. ביום התגייסו להונגריה, ושנים לסלובקיה נועדו
 ארבעה התגייסנו. וארבע הארבעים שנת הרביעי, לחודש וברביעי

 אשר פוליטיים, זרמים ארבעה ובני קבוצתיות תנועות מארבע אנשים
"אורגנית". אחידה, חברה היוו

 נאלצתי לנו. שקבענו הקו לפי בדיוק נתגשמו לא התכניות אולם
 חודש ימים. לחדשיים מחברי ונפרדתי היתר לפני ולצאת להקדים

ביוגוסלביה. וחודש באיטליה עשיתי ימים

 המפקדה עם אלחוט ע״י קבוע בקשר עמדתי ביוגוסלביה
 בקורפוס להונגריה. זוגי בן רפי, את אחרי שישלחו תבעתי שלי.

 הארץ. מן חברים עוד כידוע, אמנם, היו והעשירי הששי הפרטיזני
 סלובקיה, בהרי אח״כ נפל אשר ז״ל •( ברדיצ׳ב אבא חברי ביניהם

 ימים חודש אחרי מאוד־מאוד. לי היה חסר רפי אולם ואחרים.
הששי. הקורפוס של הבריטית במשלחת אצלנו לראותו זכיתי

 של התעופה לשדה ישר מאיטליה שיצא האוירון את איחר רפי
 קדחת, התקפת קיבל צאתו לפני לצנוח. אח״כ ונאלץ הפרטיזנים

 חשש כי ממפקדיו, זאת העלים הוא אולם מזמן. ממנה שסבל מחלה
יציאתו. את ידחו פן

היוגו הפרטיזנים בשורות מהארבעה שנים סוף־סוף נפגשנו כך
סלביים.

 ב״קפיצה לסלובקיה לצאת עומדים וצבי שחביבה לי נודע רפי מפי
 חסמו טיטו של הפרטיזנים אולם לגבול, לחתור החילונו ישרה".
 לפני הגבול את עברה ז״ל סנש חנה כי ידעתי הדרכים. את בפנינו
 שובי אחרי )רק ברדיו. אתה להתקשר הצלחתי לא אך אחדים, חדשים
 הקדימו ויואל ז״ל גולדשטיין פרץ גם גורלה(. על לי נודע ארצה

שמועות אלינו הגיעו אנו. ממקומנו הרחק לא עברו הם אותנו.

הציוני", "הנוער — נצנים־חמטה קב׳ חבר »(
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 המחתרת מפי הידיעות על סמכנו ורפי אני גורלם. דבר על סותרות
 הגבול. על־יד ממש ההונגרית הבולשת ע״י נתפשו שהשניים היהודית,

 שהמאיור־הפרטיזן העובדה לנו היתה הידיעה לאמיתות נוספת הוכחה
 לנהוג. כיצד ידענו לא בבודפשט. הוא אף נתפש ההברחה את שאירגן

 בדרך ללכת :הברירה בפני המשלחת מפקד אותנו העמיד והנה
מה! ויהי ללכת החלטנו ארצה. לחזור או הזאת היחידה

 והתכוננו. ידיעות אספנו ידים. בחיבוק ישבנו לא ליציאה עד אולם
 "המשוחררים" את אותם, ומצאנו המקום מבני יהודים חפשנו :והעיקר

 — ואני רפי — הלכנו בהם ההם, הימים את אשכח לא האומללים.
 יפים. קיץ ימי אלה היו דיולבץ. הרוס כפר באותו יהודים לחפש
 שנינו שכמנו. על העומייסרים קרואטיים. ויערות שדות הרים, עברנו
 אירופה בלב ארצישראליים קבוצה חברי שני בריטיים. צבא במדי

הנאצית...

 בידינו. הדבר עלה לא הונגריה גבול את לעבור מאמצינו למרות
 שנינו נדרשנו 1944 לאוגוסט 31 ובליל ליום מיום נדחתה ההעברה

לאיטליה. לחזור

באיטליה שוב

 החדשה התכנית הארבעה. שוב נפגשנו הציוני, בקלוב בבארי,
 בצוותא לצאת עמדנו לה. שקדמה מזו שינוי תכלית שונה היתה

 הסלובקי, הכיבוש שטח עבר אל וחביבה צבי להיפרד. ושם לסלובקיה
 המחתרת אנשי מרד פרץ הימים ,באותם להונגריה. ואני רפאל

 בנסקה־ביסטרי־ לעיר מסביב רחב־ידים ושטח הצ׳כוסלובקית
 וידענו בידיהם היתד, העיר של השידור תחנת על־ידם שוחרר ה צ

 הבריטית המשלחת אנשי — לימיננו יעמדו אשר אנשים יימצאו שבה
בפעולתנו. —

 אותות־ או אורות סימני ללא "עיורת", קפיצה לקפוץ עליו הוטל
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 בפני להתייצב ושם הקפיצה למקום הסמוך לכפר לסור אחרים, קבלה
 לרגל העיוורת. שבקפיצה הסיכון כל את כבר ידענו מסוים. אדם

 בינינו. היחידה הבחורה חביבה, של צאתה גם נדחה זו חדשה תכנית

לסלובקיה הצניחה מהרפתקאות

 לאחו• סלובקיה. עבר אל באוירון יצאנו ספטמבר 15—14 בליל
 סוף סוף נדלק דרוכות, שעות־צפיה רצופות, שעות 4ן של טיסה
 כשאמרו תמהנו — !לקפיצה היכון :הסימן באוירון. האדום האור

 — מטר 2000 א. ז. — רגל 6000 של בגובה נמצאים שאנו הטייסים לנו
 המיועדת המטרה הרי כי טעות, שנפלה בביטחה ידענו למטרה. מעל

 דחינו אבל הים. פני מעל מטר 1700 — פסגת־הר על היתה עצמה
 לצנוח. מבלי לחזור :והיא זה במקרה היחידה ההגיונית הברירה את

 "אף־על־ של שירת־עידוד ולאחר הודאי, הסיכון את עלינו קיבלנו
 אחרי אחריהם. — ואני השני צבי הראשון, צנח רפאל קפצנו. פי־כן״,
 בינינו שהוסכם לפי במצנח. הקשורים החפצים את להטיל היו צריכים

 אחת, שריקה מצנחו, אריזת לאחר מיד לשרוק, צבי על שומה
 למען אלי, להתקרב שניהם צריכים היו שריקות( )שתי ולתשובתנו

החפצים. אחר להתחקות יחדיו נצא
 במצנח רק תחתי הבחנתי האויר, בחלל בעודי הצניחה, בשעת

 המצנחים אפל. היה הלילה כי ביותר, הדאיגני לא הדבר אך אחד.
 מעיני נעלם אשר על תמהתי ולא בחשכה נבלעו המוסווה בצבעם
 היינו ההוא למקום שלא מיד לנו התחוור הירידה עם השני. המצנח
 במקום המפה. לפי משלמדנו אחר היה השטח מבנה להגיע. צריכים
 תותחים יריות נהר. ובתוכו עמק תחתנו השתרע הר, פסגת על קרחת
 בוערים כפרים והאירו מלמטה ועלו ניתמרו ושלהבות מסביב רעמו
 קרב. כדי תוך חזית בקרבת כנראה שצנחנו למדנו אלה מכל באש.

 ולא הדביקתנו לא אבל רקאטה, מלמטה אלינו נורתה הצניחה בשעת
אותנו. גילתה
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 צבי שריקת את שמעתי ומיד מצנחי את ארזתי לאדמה משהגעתי
 שריקה אבל שניה, שריקה אזני קלטה והנה תיכף עניתי מקרוב.

 ומתרונן שמח בודאי צבי :לעצמי הרהרתי ההסכם. לפי לא מלודית,
 יריות בקירוב, מטר 15כ־ מאוד, קטן ממרחק עלי נורו מיד לו. ועניתי

 לא כי לקרקע, ונצמדתי כרעתי יריה. ומכונת פוספור כדורי של
 לאט זחלתי אחר־כך קשב רב הקשבתי היורים. הם ומי מי ידעתי
 רבצתי מצאתים. לא אבל וצבי, רפאל אחר חיפשתי להרים. בכיוון
הבוקר. יאיר אשר עד וצפיתי השיחים בין איפוא

 לא אבל עיר, לנחל מעבר וראיתי סביבותי תהיתי היום בהאור
 הם היכן וחברי הסביבה, מהי אני, היכן ידעתי לא שמה. מה ידעתי

 ולשוא. — ותר בולש השיחים, בין ההר, במדרון שוטטתי גורלם. ומה
 העירה. ולרדת מזלי את לנסות החלטתי לבסוף היום. מחצית עבר כך
 בידי האם :היא מי בידי והעיר הולד אני מה לקראת ידעתי לא

הפרטיזנים. בידי או הגרמנים
 בתים. כמה ועקפתי סטיתי אחר־כך הנחל. לאורך בשביל גלשתי

 אדם פתאום הבחנתי לשביל בשובי אתגלה. לבל השיחים בין הלכתי
 ולפתוח הזה האדם אל לגשת החלטתי אלי. וגבו עץ של בצלו יושב
 ראשו את הלה הפנה צעדים כמה עוד לעברו בפסעי בשיחה. עמו
 לעץ מתחת ישב הוא צבי. היה זה בצהלת־שמחה. פרץ ומיד אלי

צבאי. סימן כל לטשטש כדי במדיו, וטיפל
 אחד לכל לנו, זו היתה ומה בינינו חדות־הפגישה את אתאר איך
 מהלך והיה סלובקית ידע צבי האויב. בארץ הגדולה בבדידותו מאתנו,

 ואחד בסביבה אכרים פגש שכבר לי סיפר הוא כבן־בית. זו בארץ
 לפני עיהרו שהגרמנים לו נודע מפיו כאן. מתרחש מה לו סיפר מהם
 וורוטקי — הסמוכה העיר מהפרטיזנים. הסביבה כל את מספר ימים
 את והודפים מוסיפים והם הגרמנים בידי נפלה היא גם — שמה

 בנסקה־ בכיוון דרומה הפרטיזנים ואת הפנימי הצ׳כוסלובקי הצבא
 צנח שהוא לי סיפר צבי לצנוח. שעמדנו מקום לאותו ביסטריצה,
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 ידיה ממכונת יריות נורו עליו גם הנחל. ליד הבתים אחד בקרבת
 הלילה כל הסמוך. ליער מפלט לו חש מצנחו את לקפל הספיק ובטרם

 באכר פגש בבוקר מאתנו. מי יופיע אולי במארב, היער בשולי רבץ
המצב. את לו הבהיר אשר

 במקום החזית קוי את לעבור לעשות. מה ודנו יחד איפוא ישבנו
 הנשק התעודות, חוסר שעלינו, הצבאיים המדים הנמנע. מן היה זה

 לעלות איפוא, מוטב, ההצלחה. את להבטיח כדי בהם היה לא המועט
 הפרטיזנים. שרידי אחרי להתחקות צפונית־מזרחית, הנישאים להרים

פרטיזנים. היערות, ובמעבה ההרים במעלה שם, מצויים שלא ייתכן לא

 רפאל. את נמצא אולי בסביבה. שוטטנו עוד תחילה לעלות. קמנו
 קרחות־יער עברנו ותרנו, בלשנו המקום. את סיירנו מספר פעמים
 מצנח, מצאנו ושלי, צבי של צניחתו מקום בין אחד, ובמקום ושיחים

 בלילה שעמדה במקום בסמוך, לרפאל. שייכים שהיו ופנם־כים אקדח
 גרמנית. צבאית שמיכה מוטלת היתה האויב, של מכונת־היריה

 קיפלנו המצנח את ופנס־הכים, האקדח את נטלנו לגורלו מודאגים
 היינו בטוחים כי מחבוא־מארב, לנו ותרנו לעין בולט במקום ושמנו

 ליטול יחזור בחיים, נשאר ואם כמונו עדיין הוא חפשי אם שרפאל,
נסיגתו. בשעת בלילה שהשאיר האלה החיוניים הדברים את

 את חיממנו במצנח, התעטפנו שם. לנו בספטמבר, 16 לילה, אותו
 ונרדמנו. המרוכז באוכל הלב את סעדנו ויסקי, בלגימת אברינו

 בו. היתד, מי יד ידענו לא המצנח. את מצאנו לא בבוקר בהקיצנו
 שמירה עמדת בקרבת הגענו אבל החפצים, את ולחפש לנוע החלטנו

 כל פסק לא התותחים רעם עקבינו. על חזרנו כן ועל גרמנים של
השעות. אותן

 :תמהנו חנינו. שבה זו יער בחלקת פגזים צונחים החלו פתאום
 מסתתרים שביער בודאי שיערו הם — 1 הגרמנים יורים, הם מי על

 היריות המצנחים, שמצאו, החפצים זה. בלילה שירדו צנחנים־פרטיזנים
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 ידוע היה לא כמוכן, מספרם, הדבר. את ואישרו העידו אלה כל —
 ארטילריה באש פתחו לבערם פנימה יפרוץ שחיל־הרגלי ובטרם להם.

ההרים. אל פעמינו ושמנו ולחכות להוסיף איפוא יכולנו לא היער. על

 למעלה. חתרנו והבולשת, האויב מעין מוצנעים מתפתל, בערוץ
 יאזל שמא חרדנו המרוכז. האוכל היה היחיד מזוננו היינו. עייפים
 שהמזון כדי קפדנית, חלוקה הנהיג צבי אחר. מזון לנו שיימצא בטרם

 הולכים, בעודנו פתאום, לפחות. לשבוע יספיק ימים לשלושה המיועד
 להיפרד איפוא נאלצנו לתכנית. בהתאם שלא מערבה, הואדי נטה

 העליה בהר. ועלינו אחת בנקודה סטינו הגיונית סיבה כל ללא ממנו.
 מאה כל לפעם, ומפעם ורצוצים עייפים היינו ומייגעת. קשה היתה
 שבקצה הרכס אל סוף־סוף הגענו כך לפוש. וישבנו נתעכבנו מטר,
היער.

 ועלו ניתמרו עשן עמודי גדול. עמק השתרע ההרים, לרגלי למטה,
 כבר היה ההד אך ממרחקים, רעמו עוד ותותחים בוערים מכפרים

 מה שקלנו ושוב מהסכנה איפוא נחלצנו רוח. שאפנו כאן רפה.
 התיירים. בשביל לעלות נמשיך או הזה במקום הנלון לעשות:
 את השלכנו גג. קורת בצל נישן והלילה מה עלינו יעבוד החלטנו:

מקלט. למקום שיובילנו השביל על יהבנו

 פסענו כך בידי. אקדחי ואני בידיו. אקדחים ושני מהלך צבי
 או יער שומר של קטון צריף מצאנו בית־משוטטים במקום למעלה.

 את שולפים — ונכנסנו הדלת את פתחנו רגל בבעיטת צאן. רועה
 ארוכים ספסלים שני מיושביו. ריק היה החדר פנימה. — אקדחינו

 הזמינו כאילו והספסלים למנוחה שיועו הלאות העצמות בו. היו
 עיני נחה פתאום עמוקה. בשינה ושקעו עלינו השתרעו אותנו:

 ליד מונחים טריים, עודם חטובים, עצים ערמת על החדר באפלולית
 שהכין מישהו מתגורר שכאן סימן בצדם. מוטל וגרזן הקטן התנור

להסקה. ללילה עצים לו
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תש"ה השנה ראש ערב
 מעט עוד יחזור שבודאי הדייר פני את לקדם מהצריף יצאנו
 ירד לבואו. מצפים בידינו, האקדחים הצריף, בצל כרענו למלונתו.

 התנהלה, ושיחתנו בחשאי שוחחנו היער. בחלל פשטו דמדומים הערב.
 הרכס. על אדם דמות פתאום השחירה השקיעה לאור בעברית. כמובן,

 מצעקת־ הופתענו מיד אך לצבי. מהרה לחשתי — !״ בא הוא ״שתוק,
 וקלט קולנו את משהכיר עלינו שהסתער זה היה רפאל שמחה.

 באותם ידענו גדול אושר חוית ההר. בדממת העבריות ההברות את
ה... תש" ה נ ש ה ־ ש א ר בערב היה זה הרגעים.

 נפתח לא שלו המצנח קפיצתו. פרשת את בפנינו גולל רפאל
 כלפי נתמהון הסתכל יתרה. במהירות יורד שהנו חש והוא תחילה
הרא המחשבה כנחש. אחריו מתפתל מקופל, שמצנחו והבחין מעלה
 כי לו, שסיפר זה היה גמור הדיוט :היתה במוחו שהבריקה שונה
 בחגורות משך הוא נפתח. אינו מצנחו אם הכרתו, את מאבד צנחן

 בשעת התיר וכך ושמאלה, ימינה המצנח, לחוטי מהכתפים היוצאות
 "אקספרס" — בשלום והגיע המסובכים החוטים פקעת את הנפילה
 כמה של ממרחק קלט הראשונות השריקות לאחר לקרקע. — בלשונו
 מיד אושרה הגרמנים לתחום שנפל וחרדתו גרמנית קללה מטרים

 ההרים. בכיוון ועלה השיחים לבין התחמק עליו. שנורו היריות עם
 שהשתחרר ברגע לו אבדו ופנס־הכיס השני האקדח בידו. האחד אקדחו

 חש ההרה בעלותו אחריהם. לחפש בידו סיפק היה ולא מהמצנח
 משנידרדרה אך זה. הוא מאתנו שאחד שיער תחילה אחריו. שעוקבים

 על כרע־צנח הוא יריות. שתי שוב עליו נורו לרגליו מתחת אבן
 כנראה הסתפק הלה אבל לאויב. המתין בידו, שלוף האקדח הארץ,
לנפשו. ועזבו בלבד ביריות

 את הזה. הקטן הביתן אל הביאו והוא רועה־צאן פגש בהרים
 הפעם גם לשינה. ומחציתם אחרינו לחיפוש מחציתם חילק שעותיו

כזה. מסיור חזר
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יחדיו. מהארבעה שלושה היינו שוב
 עצמו. העדר בעל גם בא ואחריו רועה־העדר הופיע היום למחרת

 את עלינו והערו יפה אלינו התיחסו אשר סלובקים, אנשים אלה היו
 המרוכז. למזון יותר כפותים היינו ולא מזון לנו סיפקו הם דאגתם.

 מעטו שהסיגריות היה רע לעסנו. תלתן־בר ואפילו אכלנו פטל גם
 ולאחר חלקים, לארבעה סיגריה כל חילקנו בקפידה, נהגנו והלכו.

בלבד. סיגריה רבע ואני, צבי עישנו, ארוחה כל
 מהם שהאחד בריטיים, טייסים שאנו סיפרנו הסלובקיים למארחינו

 אשה נשא הבריטי שאביו סיפור בדה רפאל סלובקית. במקרה יודע
 שלו, סבתא שולחן על סמוך בברטיסלבה, התגורר שנתיים סלובקית.

 בסלובקיה, שנולד להם סיפר צבי באוניברסיטה. רפואה שלמד בשעה
 כאזרח והוא, ללונדון היגרו הוריו אבל בברטיסלבה, ילדותו את בילה

 על נתקבלו אלה סיפורים בנאצים. להילחם לצבא התגייס בריטי,
 דוברי לבריטים מחסה לתת שזכו שמחו הם מארחינו. של דעתם

 המשוערת הפרטיזנית הקבוצה קיום על לנו ספרו הם סלובקית.
 ללכת כיוון באיזה אותנו והדריכו הפולני הגבול ליד הגבוהים בהרים
לדרך. ויצאנו לב מכל להם הודינו לחנות. והיכן

לפרטיזנים בדרך

 ופנינו למשנהו, אחד מבית־משוטטים עברנו בהרים, יערות חצינו
 שנחלצנו ההכרה נופיה. ביפי שגיבה היתה הדרך הפרטיזנים. אל

 ניצולו אשר יהודים בקרוב נפגוש שבודאי והתקוה הנאצים מצפרני
 צעדנו ומתרוננים עליזים ועידוד. חיים בנו הפיחה לנו, ומצפים

 זו בסביבה לעינים לנו היה רפאל המתפתלים, ההרים במשעולי
 התותחים שאון אותנו ליוה מרחוק שעברו. מהשנים יפה אותה שהכיר

 הצעידה... קצב לפי יורים אין כי על חימה מלא היה צבי הרועמים.
 בהרים. לבית־משוטטים — הראשונה לתחנה הגענו אחרי־הצחרים

הנאצים. כשונא בסביבה ידוע היה צ׳כי, אזרח הצריף, בעל הגרמני
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 וכפריהם בתיהם את נטשו אשר רבים, סלובקיים פליטים מצאנו בביתו
זעם. יעבור עד כאן לשבת אומר וגמרו

 הזמן כל מאתנו הרפתה לא אבל כמובן, בבריטים, ביניהם הופענו
 בגלוי להופיע יכולים אנו אין ולמה מה על החריפה הכאב הרגשת

 לא לנו הפך באנגלים להופיע ההכרח ארץ־ישראל. בני כיהודים
 סלובקית, הדובר היה צבי בוריה. על אנגלית ידענו לא כי לרועץ, פעם

 אחרת שפה כל לכאורה הבינונו לא "הבריטיים", ורפאל, אני ואילו
 משפחת זה בבית ופגשנו שעה יצאה לא והנה אנגלית. מלבד

 דיברה האשד, בארצות־הברית. ממושך זמן התגוררה אשר משומדים
 מודאגים היינו שהופיעו. "הבריטים" עם לשיחה וששה רהוטה אנגלית
 גם שלנו, על עלה האנגלי מבטאו אשר צבי, בפח. שניפול וחרדים

 הועמדנו ואנוכי רפי אבל אנגלית. מאשר סלובקית לדבר ביכר הוא
 הקשבנו ביניהם, התהלכנן אשה. אותה ידי על קשה במבחן

 והונגרית. גרמנית בסלובקית, דיבורם־לחשם את הבינונו לשיחותיהם,
 גרמנים מרגלים לא אם יודע ומי הוא בדוי שסיפורנו חשד תקפם

 היינו החשד. את להגביר היה עשוי שלנו האנגלי המבטא ואכן, אנו.
 היא אם האשד, את שאל הוא :פתרון רפי מצא והנה רע. בכל

 שקבל לאחר זו. שפה דוברי פה נמצאים בכלל ואם צרפתית יודעת
 מדורי צרפתים־קנדיים שאנו רפי של מפיו לי נודע שלילית תשובה
 לדבר: וראייה אנגלית. קצת לדבר התרגלנו בצבא ורק דורות

 בפניו בהתבוננה והעירה מיד כמובן, זאת, אשרה האשד, המבטא...
 אינדיאני". דם בעורקיך שיש בטוחה ואני קנדי. באמת "אתה :רפי של
 מבטן הוא קנדי אכן כי הרושם את כך וחזק ב״רוגז" התגונן הוא

 לנו האירו לא זאת ובכל חששותיהם את פיזרנו לכאורה ומלידה.
 הוקצה המקום בקרבת עזוב צריף מאתנו. להיפטר ורצו ביותר פנים
לילה. באותו ללינה לנו

 משוטטים. של אחר לצריף משם ועברנו בדרכנו המשכנו למחרת
 מסר באדיבות. קיבלנו הפרטיזנים, בין היה שבנו צ׳כי הצריף, בעל
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 אם והיד. מקרה. לכל גכונית להיות לנו והודיע חדר לרשותנו
 ונחוש מבפנים הדלת את נגיף ובאים קרבים שחיילים לנו יודיע

 לנו הודיעו לילה באותו ואכן, לחלון. מבעד בקפיצה היערה למפלט
 התכוננו ביד, נשק עם דרוכים, ובאים. קרבים חיילים שניכון:
 לנו הודיעו קלה שעה לאחר תידרש. אשר פעולה לכל או לבריחה

 פתחנו לקראתם. יצאנו פרטיזנים. — ״משלנו״ הם שהמתקרבים
 המשוערת הפרטיזנית מהיחידה הסתלקו שהללו לנו והתברר בשיחה

 וכוונתם רוסי פיקוד תחת להילחם סירבו כי הפולני, הגבול ליד
 התיחסנו הפנימי. הצ׳כוסלובקי לצבא ולהצטרף החזית קו את לחצות
 אבל הרוסית, המפקדה התנהגות על ולקובלנותיהם לטענותיהם בחשש
 קטנה צבאית חוליה במשותף הקימונו לדרך. לבני־לויה שמחנו

 ומצוידים מזויינים פרטיזנים, שלושה בצירוף שלושתנו את שהכילה
החזית. את היום למחרת לעבור החלטנו כהלכה,

 הפרטיזנים אחד בלוית במשקפת מצויד צבי יצא הבוקר בהשכמת
 בסיסים שני בין אוהלים שהוקמו סיפר בשובו השטח. את לסייר

 היתה לא כך. ידי על נחסמה להעברה והדרך הנחל על־יד גרמניים
 בעמדנו בהרים. הפרטיזנית היחידה אל לחזור אלא ברירה לנו

 את הלילה עזבו שהגרמנים בפיו וידיעה סלובקי בחור הגיע לצאת
 לנוע הוסיפו צבא משמרות אמנם, נתפנתה. והדרך הכפרים אחד

 הלוך סיירו משורינות מכוניות הרכבת, פסי ועל הנחל עברי משני
 שם. ניצבו עוד יריה מכונות של ועמדות הכביש את ושוב

פגישות

 ולתושבי לפרטיזנים הכפר. אל פעמינו ושמנו ההר מן גלשנו
 אליהם. באים אנגלים ששלשה הפטרולים מאחד כנראה נודע הכפר

 בדרכנו נחפזנו ובשמחה. באהוד. פנינו את וקידמו אלינו נהרו האכרים
 עמוסות לקראתנו, הן אף יצאו הכפר נשי שם. להתעכב רצינו ולא
 כיפת תחת להסב עלינו וכסו חלב, תה, שומן, סירי טוב: מכל
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 להוביל התנדב האברים אחד הלב. את ולסעוד הדרך, ליד השמים,
 פרטיזנים. שכנו השני שמעברו הסמוך, ואג לנחל הבטוחה בדרך אותנו
 הגענו החשכה וברדת התנגדות, בכל להיתקל מבלי הנחל אל צעדנו

 לנחל מעבר להעברה. וחכינו נולצרבו קטן כפר מול הנחל, שפת אל
 המשלחת על ידעו האברים בהשבה. ומצפה צופה הכפר, כל צבא

 פנינו את קידם אנגלית, דובר אחד, לארצם. הגיעה אשר הבריטית
 מאין כששאלונו לבואנו. הכפר כל ושמחת שמחתו את והביע בברכה

 קצינים שהם לספר ואני( )רפאל הצרפתים־הקנאדים שני נאלצו אנו,
 שאת קוינו צרפתית. יודעי ביניהם מצויים שמא חששנו כי מהודו,
 בתפקידו שוב הופיע צבי כאן. יודע איש אין ההינדוסטנית השפה
 חגיגית. למסיבה הובלנו עמם. בשפת הכפר אנשי עם ושוחח הישן
 יהודי שבבית הכרנו בחדר האפלולית את שהגיה הפנס לאור
 טיפוסיים. יהודיים פניו — האנגלית דובר פני גם לנו נגלו כאן אנו.

 עדים כאלף העידו שנים( )רופא ומקצועו אימרבלום( )ד״ר שמו גם
 אותה הבין לא זולתו שאיש האנגלית, בשפה הוא. שלומנו שמאנשי

 בן־שיחנו בארץ־ישראל. הישוב שליחי אנו, שיהודים לו ספרנו בכפר,
 הראינו הוכחות. תבע הוא אזניו. למשמע האמין ולא נבוך נדהם,

 אך ישראל", "שמע באזניו להשמיע לו הצענו שלנו. התנ״ך את לו
 מכיסי הוצאתי לעשות". גרמני מרגל גם יכול זאת "כל תועלת. ללא
 הרבה "לאבא בעברית: הכתובת את והראיתי בתי תמונת את

 עמו שמורים שהיו הכתפיות סרטי את מכיסו הוציא צבי נשיקות".
 פרץ ומזועזע, נרגש הרופא, "פלשתינה". הרקומות המלים ועליהם

 ועל הארץ על לו ספרנו ורבות אחר־כך שוחחנו רבות בדמעות.
 ציוני שהוא התברר ומשמוע. מלשאול עייף לא והוא בה הנעשה

 כל אליו הגיע לא רבים ימים וורוטקי. מעיר שנמלט יהודי ותיק,
גבול. היה לא לשמחתו בארץ־ישראל. מהמתרחש הד

 מפקד הפרטיזנים קצין כי לנו, הודיעו השיחה. נפסקה בינתיים
ניצב הוא .25 כבן בחור והופיע הדלת נפתחה לראותנו. בא האיזור,
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 מהכסא קם מהופנט, כאילו הלה, צבי. על והסתכל החדר באמצע
 אותך"! מכיר אני "הרי בסלובקיה: זה אל זה קראו אחת ובבת

 בברטי־ "השומר־הצעיר" חבר הימים משכבר היה שהמפקד התברר
השני. את אחד הכירו בית־הספר בגיל ועוד סלבה

 על עולים הגרמנים כי המקום, את מיד לעזוב לנו הציע המפקד
 אצנו, הגרמנים. בידי נפל מספר, שעות כעבור ואכן, לכבשו. הכפר

 אשר הקטנה מבתו להפרד הרופא, לבית חזר עוד צבי לדרך. איפוא,
 משרידי שי לה להעניק ורצה הצעירה אחותו זכר את בלבו העלתה

 :ולחש דמעות עיניו זלגו הבית מן בצאתו מאיטליה. שלנו השוקולדה
כנרת". משירי הקטנה שרה יפה כמה מושג לכם "אין

 הכפרים, לאחד חצות עם הגענו שעות כמה של הליכה לאחר
 אחד בחדר הסתדרנו הפרטיזנים. במפקדת מספר שעות נחנו ושם
 עברנו מהרה עד מאוד. מוזרה שיחה בינינו והתגלגלה המפקד עם

 מימי עוד ידעה אשר זו, בשפה שלט המפקד גם כי עברית, לדבר
 עתיד את מהציונות. נואש כי עזבה, הוא הנוער. בתנועת היותו

 נפל כבר עצמו הוא הקומוניסטית. בתנועה ראה עתידו ואת העולם
 הצליח לפולין, למחנות־המות על־ידם גורש הגרמנים, בידי פעם

 אחד שכם לחם רוסים, פרטיזנים בין אל נקלע מהשבי, להימלט
 בנאצים. מלחמתו את להמשיך לסלובקיה חזר גם ובעזרתם עמהם

הפרטי על לעגו את ושפך לאומית הגדרה כל של בערכה זלזל הוא
 הצביע הלאומיים. צבעיהם את כובעיהם על העונדים הסלובקיים זנים

 זה בסמל אלא מכיר שאינו באמרו לכובעו אשר האדום הכוכב על
 זמן לו עמדה לא עקשנותו חם. ויכוח בינינו כמובן נתעורר בלבד.

 בקרב כיהודי נחל אשר האכזבה על וסיפר הוא גם הודה ולבסוף רב,
 בקושי הגרמנים. עם ובשיתוף בבגידה שהאשימוהו סלובקיים חיילים

הקודם. למקומו והוחזר מידיהם נחלץ הרוסים, חבריו של בעזרתם רב,
 את בנו העריך הוא חשובה. חויה כנראה לו היתה עמנו הפגישה

אשר הגולה, את זנח ולא שכח לא אשר הלוחם, הארץ־ישראלי חישוב
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 "הקוסמופוליטית" לתפיסתו אפייני בפאשיזם. חרמה עד להילחם בכוך
 כאן, אתכם בראותי לשמוח רוצה "אינני :מדבריו הבאה הפיסקה היא

 יהודי ודוקא — שיהודים טובה הרגשה לי יש אך שוביניסט. אינני כי
 שבור אדם לפנינו עמד הלוחמים". בשורות נמצאים — ארץ־ישראל

 לנפשו תיקון אבל לו, אבדה בציונות שאמונתו ויהודי נפשית מבחינה
מצא. טרם

 בתפקידי שמשו אשר רוסים צנחנים שני הגיעו השיחה באמצע
 זו. בסביבה הפרטיזנית התנועה את לארגן עליהם והוטל קומיסרים,

 מארץ־ישראל" "יהודים וכשענינו אנו, אומה איזו בני אותנו שאלו
 ודחה, פגע הדבר !״. י וצנחנות "דיו■ :הפליט ואחד השתוממו —

 הצבא בשרות הורדו אירופה ארצות ובשאר שברומניה ידענו כמובן.
 זה ביחס נתקלנו אח״כ גם מרוסיה. רבים יהודים צנחנים האדום

 צבי האדום. הצבא מחיילי רבים בלב גם כנראה המושרש ליהודים,
 שיתוף חיי ועובדים החיים קומונה, אנשי שאנו להם הסבירו ורפאל

 מפעלנו, על מעודם שמעו לא כי מאוד, השתוממו הם בארץ־ישראל.
 שיהודים העובדה אמנם, הציונות. מגמות ועל ההסתדרות על

 לאחר לבם. תשומת את עוררה גופנית עבודה שם עובדים בהמוניהם
 עם נתייעץ שלא עוד כל כיהודים להופיע לבלי החלטנו זו שיחה

 הצ׳כוסלובקיים השטחים של הבירה עיר בבנסקה־ביסטריצה, חברינו
המלזוחררים.

 הצ׳כו־ קוי את פרצו הגרמנים ומסוכנת. קשה היתד, זו לעיר הדרך
 חיילים של בזרם נסחבנו שיעצרום. מבלי קדימה נהרו סלובקים,

וביע בהרים בדרכים־לא־דרכים, נעים החזית, מן בורחים ופרטיזנים
 וצנחן, רוסי מאיור היחידה, ומפקד ההרים את הליט כבד ערפל רות.
 הענינים הנהלת את לידו נטל וצבי המפה את ממנו דרשנו דרך. אבד

 לבנסקה־ביסטריצה. בכיוון והמפה המצפן בעזרת השיירה את והדריך
 הרוסי והמפקד נסתפחו השבילים וירד, ניתך וגשם נתעבה הערפל

 סירב בפיקוד, השני הסלובקי, המפקד בערפל. ואבד פתאום נעלם
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 והמצפן החוש בעזרת וצעדנו לנפשם עזבנום שלו. המאיור בלי לזוז
 הגענו — הדבר היה בשבת — למחרת למטרתנו. בכיוון הסוחף בגשם
בנסקה־ביסטריצה. לעיר חפצנו: למחוז

המשוחרר באיזור היהודים עם

 ולאחר הצ׳כוסלובקית המפקדה בפני התייצבנו במוצאי־שבת
 בינתיים ירדה שחביבה לנו נודע הזיהוי פרוצדורות את שסיימנו

 ביום מכאן. הרחק לא אחת בעיירה ונמצאת סמוך לשדה־תעופה
 ולשמחתנו חביבה עם להיפגש ארוכה, פרידה לאחר זכינו, ראשון

יחדיו. הארבעה היינו שוב קץ. היה לא
 10מ־ יותר ההערכה, לפי נותרו, לא סלובקיה יהודי אלף 80מ־

 מצבם המשוחרר. בשטח 5.000כ־ זמן באותו התרכזו מאלה אלפים.
 הריכוז. מחנות יוצאי ברובם היו אלה יהודים נשוא. ללא קשה היה
 שמעתי פעם לא המרופטים. ובבגדיהם בעצבנותם ברחובות בלטו הם

 כולם כי לבית־קפה להיכנס כבר שאי־אפשר סלובקיים גויים מפי
 יהודים של רב מספר מוצאים היינו גשום ביום ובאמת ז׳ידים. מלאים
 בבנסקה־ הרבה שבצפיפות כיון קפה, כוס ליד ערב עד מבוקר יושבים

 כל לבלות נאלצים והיו לראשם וגג מטה להשיג יכלו לא ביסטריצה
 חיפש בתנועה. תמיד היה היהודי הפסק. בלי שוטטו הם בחוץ. היום

 לכן וכיו״ב. מזון דירה, חיפש קרובים, או מכרים חיפש עבודה,
 האנטישמיות את כך ע״י והגבירו המועט מספרם אף על התבלטו
הכי. בלאו שעלתה

 התחלנו ציוניים עסקנים ומספר תנועות־הנוער אנשי בעזרת
 יהודים מספר להוציא נסינו הפליטים. מצב להטבת מעשית בפעולה
 הונגריה שגורל קוינו ההונגרי. הגבול בסביבת אותם ולישב מהעיר

 הפאשיסטים של פתאומית מפלה ואחרי רומניה של כגורלה יהיה
 קרוב וגם יותר בטוח למקום היהודים את להעביר נוכל ההונגרים

בשביל עבודה מקומות לחפש החלו כשהחברים לארץ־ישראל. יותר
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 רצו שלא העבודה נותני של בהתנגדות פעם לא נתקלו הפליטים
 "המהפכנית", בבנסקה־ביסטריצה — וזאת יהודים. פועלים לקבל

 עסקנים קבוצת באמצעות לפנות, נאלצנו הזמן בהמשך !״המשוחררת״
 ד״ר הפנים, מיניסטר מאת דרשו חברינו המקומית. לממשלה ציונים,
 במלחמה לצאת בסלובקיה(, הקומוניסטית המפלגה )מנהיג הוסאק

 הנאצי שלטון תקופת שמשך ענה המיניסטר האנטישמיות. גילויי נגד
 המקומית והממשלה הסלובקי העם בלב עמוק האנטישמיות השתרשה

 כל בריכוז מעונינת "היא עממיות. בהרגשות ללחום מוכנה איננה
 בשנאת המלחמה והפאשיזם. הגרמנים נגד הסלובקי העם של הכוחות
 השחרור תנועת שמאחורי הנאצית התעמולה את לחזק עלולה ישראל
 בין בלבד. לטובתם אלא אינו ה״שחרור" כל וכי היהודים עומדים

 קצת, יסבלו אמנם הם הוסאק. הא׳ סיים יהודים, מעט נשארו וכה כה
"הסופי"... הנצחון לאחר מעצמו ישתנה המצב אבל

 "המכבי :ביותר פעילות חלוציות תנועות שתי היו בסלובקיה
 בשטח התרכזו התנועות שתי חברי ו״השומר־הצעיר". הצעיר"

 גם כי אם בגרמנים, להלחם אפשרות שם שראו מכיון המשוחרר
 האריות התעודות בעזרת להתקיים להמשיך יכלו הגרמני בשטח

 הצ׳כוסלובקי לצבא להתגייס היה אפשר המשוחרר בשטח המזויפות.
 לפרטיזנים. בגיוס בחרו החלוצים רוב הפרטיזנים. לחיל וגם הסדיר
 שהצבא החשש בגלל וחלקם האדום לצבא הסימפטיה בגלל חלקם

 יחידות התקיימו ומתמיד. מאז האנטישמי אפיו את שינה לא הסלובקי
 השתמש היהודים הפרטיזנים רוב אולם יהודים. פרטיזנים של קטנות

 היהודים פלוגות את יהודים. הם כי היה ידוע כי אם אריות, בתעודות
 את היחידות. ליתר ביחס שנהגו כדרך החזית, בקו החליפו לא

מתמדת. חיים סכנת של במצב העמידו היהודיות הפלוגות

לשם. בבואנו הכללי המצב היה זח
 לאמור המקומית, הפעולה את זו בעיר עליהם קיבלו וצבי חביבה

 הפעולה את וכן היהודים־הפליטים בקרב הסוציאלית העבודה את
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 השרים לקשור לברטיסלבה, שליחים נשלחו הנוער. בקרב החינוכית
להגנה. להתכונן החילונו וכן התנועה עם

הנסיגה

 הגרמנים ליום, מיום הורע הצבאי המצב אך היה, שניתן מה עשינו
 בטרם ועוד והדוקה חזקה בטבעת המשוחרר לשטח מסביב לחצו

 שהצבא הראשית, מהמפקדה פתאום לנו הודיעו העיר, לקרבת שהגיעו
 הגרמנים לחץ בפני מעמד להחזיק מוכן ואינו יכול אינו הצ׳כי
 מוצא. לחפש ונאלצנו להגנה עדיין מוכנים היינו לא והולך. הגובר

 מקום לתור מקומיים חברים שני בלווית צבי יצא האחרונים ברגעים
 כגרעינים יהודים קבוצות שתי אירגנו התבצרות. לשם לבונקר מתאים
 20 — והשניה וחלוצים בני־נוער 20 מנתה הראשונה רבים. להצלת

 הכספית בעזרתנו אלינו. להצטרף מוכנים שהיו ויהודים ציונים עסקנים
 וצבי רפאל אהלים. נרכשו בגדים, נקנו גדול, בקנה־מידה מזון הוכן

 משתי אישור וכן נוסף נשק הצ׳כוסלובקית המפקדה מידי השיגו
 הבריטית למשלחת המקנה הרוסים, הפרטיזנים ושל הצ׳כית המפקדות,

 של מוגבל בלתי במספר לוחמת, עצמאית יחידה בהרים להקים רשיון
 הללו, במפקדות המכירים אלה שכל הוראה, צורפה כן חברים.
 צפונה נקבע המחנה מקום זו. ליחידה מלאה עזרה להושיט נדרשים
 ואת המזון את האהלים, את העלינו לשם בוקובאץ. הקטן מהכפר

 את האחרון עזב הוא רפי. עמו הביא הנשק את הבגדים.
משם. הקדחתנית הנסיגה בעת בעיר הראשית המפקדה בנין

.1944 לאוקטובר 26ב־ זה היה

 28ב־ ממש, הימים באותם ימים. 4כ־ ארכו והסידורים ההעברה

 בנסקה־ המרד, בירת נפלה צ׳כיה, של השחרור חג ביום לחודש,
 מחננו את לעזוב לחודש 31ב־ התכוננו ואנו האויב בידי ביסטריצה,

 ובטוח. גבוה יותר במקום להתבצר כדי להרים, ולהעפיל הארעי
 מוכשרים היו לא אלינו נספחו אשר המבוגרים 20 כי קשה, היה מצבנו

39 



 להם היה קל ולא גדולים פיזיים למאמצים גילם מבחינת ביותר
חמורה. צבאית משמעת של במסגרת להימצא

 משמר העמדנו לאוקטובר. 30־31 בליל הוקם הארעי המחנה
 משכבינו על צנחנו רצופים ולילות ימים של פרך מעבודת ועייפים
 ואי־ ההרים את לילה אותו כיסה כבד ערפל עמוקה. בשינה ושקענו
 פתאום התעוררנו הבוקר בהשכמת באפלה. דרך להבחין היה אפשר
 ביריות לתוכו ופרץ הסתער מחננו, את גילה האויב יריות. לקול
 וכל כולנו, את הממה אשר התקפת־הפתעה היתה זו הכיוונים. לכל
 וכשחזרנו, לאוהל חברי עם ברחתי יכול. כאשר מפלט לו חש אחד

 שש בו מצאנו — היינו אנשים 10 — ההרוס למחנה המערכה כשוך
 המרצחים אשר הפצוע אנוש. אחד פצוע וביניהן מוטלות גויות־חללים

 הוולאסובצים האוקראינים שיד לנו סיפר החללים בין הוא שגם דימו
 כי הייתי סבור במחנה. פרעו גרמני, פיקוד תחת והם, בנו היתה

 אבל דיומבר, ההר על הבריגדה של הריכוז למקום נמלטו האנשים
 !בפעם פעם מדי פקדתיו המחנה, בסביבת ימים כחודש עוד שהיתי

זה. את זה נמצא עוד אולי מחברינו, מי יחזור אולי
 וכל עליהם לשמוע הוספתי לא לשליחות. חברי אבדו לילה אותו

 קראתי ארצה בשובי רק בגולה. בהיותי אלי הגיעה לא מהם ידיעה
 עמנו שהיה בנסקה־ביסטריצה של הקהילה ממזכיר הגיע אשר מכתב

הפרשה. כל מתוארת ובמכתב במחנה

 זה. אחר בזה עולים ורשמים זכרונות שנפל. הידיד על הכאב גדול
 בלב מזוינים יהודים כששני קרואטי, קיץ יום אותו לפני עומד הנה

 יהודית לקהילה ופניהם זרים בשדות משוטטים ההיטלרית אירופה
 פתאום נעצר כשרפי רגע אותו של רושמו עמי שמור עוד נידחת.

 עצים ומתחדש. חי עם בן עצמך את להרגיש הדבר נפלא "מה :ואמר
 שלנו!". העברית השפה את הראשונה בפעם בודאי שומעים אלה
כאחת. ורצינית ילדותית משובה ומין מאושר קרנו פניו
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 לחפש הראשונה דאגתו היתד, הפרטיזנים לשטחי כשהגיע זכורני,
 שאפשר יהודים עם ומשנפגש עת. ובכל מקום בכל נהג כך יהודים.

 להם מספר היה לנפשם. שבילים מוצא מיד היה לפניהם, להתגלות
 בשורת את הביא הוא הילדים. על הקבוצה, על הארץ, על בשקט

 של נציג ולא היה עם שליח ביותר. הלבבי באופן היצירה
מסויימת. אידיאולוגיה

 דאגה חייו: לכל סמל כעין בעיני היא בחופש האחרונה דרכו
 על ההתקפה שלפני לילה באותו בעצמו. ואי־התחשבות לאחרים
 אתו וסחב הגרמנית החזית קוי בקרבת הסמוך לכפר ירד המחנה
 בפעם ראיתיו כך המחנה. לאנשי וסוכר שקי־קמח שכמו על למעלה

סלובקיה. בהרי אי־שם למדורה כשהגיע האחרונה,
 לקראת תפקידינו במילוי אכזרית לעקביות אותנו יחייב זכרו
הגדולה. המטרה
 של משירו הבאות השורות שם ייחרתו לרפי, יד תוקם ואם

בנכר: עליהם לחזור מאוד אהב שהוא שלום ש.

בעינים המות עם לחיות טוב

אחרון. רגע כל לדעת: טוב

ירושלים את בונים אנחנו

לגרדום. ?עולים

 חרמש חיים
גליקסון כפר קב׳

יומן דפי

 שהגיע ריים, רפאל עם נפגשתי אז .20.9.1944 ביום זה היה
 בנסקה־ לסביבת — מאיטליה האנגלית המשלחת כחבר — בטיסה

 מטרת על לי מסר רפי לרעהו. איש והתודענו נפגשנו ביסטריצה.
לארצות שצנחו חבריו, יתר עם במהרה להתקשר רצונו על וכן בואו
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מעטים. ימים לאחר הגיעו כולם :הדבר ונכון המשוחררות.
 קשרים לקשור וחביבה צבי על היה התכנית לפי בעבודה. התחלנו

 פלישמן, וגיזי נוימן אוסקר ד״ר עם בברטיסלבה, מרכזיים אנשים עם
 הצלחנו גורלם. בדבר מדאיגות ידיעות הגיעו הימים באותם שדוקא
 בשטח נמצאים י. ו. וכן א. ש. והמהנדס ר. א. כי בודאות, להיודע

 — וש. מ. פ״ ע. א., מ. החברים ובצירוף — אתם, המשוחרר.
 בקשר סוציאלית עזרה לארגן היה שמתפקידה מצומצמת ועדה יצרנו

 ממחנות־ ולחוזרים לכן, קודם עוד שניצלו ליחידים הבונקרים להכנת
לתמיכה. והזקוקים התשושים לכל ובכלל וסרד, שבנ^בקי העבודה

 ישיבותיהם את קיימו במחתרת לחיות היו נאלצים והשליחים הואיל
 ארגון את סעיפים־סעיפים. פרטנוה העבודה רבוי מפאת בביתי. בחשאי

 ד״ר בידיו ריכז בונקרים להקמת התנאים והכנת העבודה אפשרויות
 לענינים דאג פירשט, שני, נוספים. חברים של בעזרתם מנדל

 המקומית, בקהילה הסוציאליים הענינים בא־כוח בתור ואנכי, הכספיים
 הכספיות התמיכות וחלוקת השלטונות אצל התערבות בעניני עסקתי

 העומדים הכספיים האמצעים כי התברר, מהר חיש והחמריות.
 מבין הרבים בידי לסייע כדי לחלוטין מספיקים אינם לרשותנו
 וחביבה צבי את גם לצרף כן אם הוחלט דחופה. לעזרה הניצרכים

 עם טרנספרים לבצע התיעצויות, לאחר הוחלט, שבהם לדיונים
 מדיונים העדרי אף על ידיעותי, מיטב לפי מוסמכים. אינטרסנטים

 כאלה. מפעלים שלושה בוצעו להם, התפניתי שלא שונים כספיים
 עצומה, עזרה בדבר שנגעו האנשים לנו הושיטו המקרים בשלושת
 לצייד האפשרות את לנו נתן זה ניכרים. סכומים לרשותנו בהעמידם

 לפני עוד להרים, לצאת מנת על לאוקטובר 24ב־ שנתארגנה קבוצה
 הצ׳כוסלובקי שהצבא עד מעמד החזיקה זו קבוצה הכללי. ההרס בוא

 לה. נזקק אשר יהודי, כל נהנה מתמיכה בכלל. זה חבל־אדמה שיחרר
איש. אלפים לארבעת בקירוב הגיע המשוחרר בשטח מספרם

 24 ביום הצעתו, לפי הוחלט, ט. ש. עם ממושכת התיעצות לאחר
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 אונדרי סבטי שליד לבוקובץ תצא איש 40 בת שקבוצתנו לאוקטובר,
 יצאו ויתרם אחת קבוצה יצאה ביום בו עוד הנמוכים. טטרה שבהרי
 26ב־ היום, למחרת חשדות. לעורר לא כדי קבוצות בשלוש אחריה

 מטר 1.200—1.000 של בגובה מרוכזים במקום. כולנו נמצאנו לחודש,
 דיו זה גובה כי מיוגוסלביה, נסיונו לפי העריך, צבי הים. לפני מעל
 מורכבת היתה קבוצתנו כפרטיזנים. ללחום יעלו לא שהגרמנים כדי

 צבי השיגו כן מספיק. בנשק מצוידת היתה וכן ציוני מנוער בעיקרה
 כיחידה קבוצתנו אישור הצ׳כוסלובקי, מהצבא רשמיות תעודות ורפי

נחוצה. עזרה כל לנו להושיט יש כי והוראה רשמית
 ערך הכרת במלוא התנהג שלנו שהנוער להזכיר, לרצוי אני מוצא

 הגיעו אשר יותר מבוגרים אורחים עם במגע שבא אימת כל עצמו
 בינינו. מחלוקת הנוער של זו התנהגות גרמה אחת לא ט. עם אלינו

 הדרושה במהירות התקדמה לא שעבודתנו לכך, גרמה אף לעתים
 לאוקטובר 31ב־ כי היא, עובדה הן הזמן. לצרכי בהתאם בוצעה ולא

 נמצאנו גרמני, משמר־נע ידי על הותקפנו כאשר בבוקר, 7 בשעה
 אחד. באוהל ומרוכזים ענפי־סכך עשויים ארעיים, בבונקרים כולנו
 לקבוצות תת־קרקעיים בונקרים בהכנת להתחיל אמרנו דוקא יום אותו

קטנות. יותר אחדות
 ידי על יריות. לקול התעוררתי בבוקר 7 בשעה ארור יום באותו

 וכן קמה איבו מהנדס ד״ר נעורי חבר חיים רוח ללא היה מוטל כבר
 עצמם את הרעילו שניהם שלי. אשתי בחיק גוססת אשתו את ראיתי

 בכיוון ומתקדמים מתקיפים שהגרמנים מיד לי נתברר בצ׳יאנקלי.
 לבקעה. ההר במורד בורחים וראיתים נמלטו הבונקר אנשי כל שלנו.
 על נעל, היתה האחת לרגלי ההוא. בכיוון אשתי עם אני גם רצתי

 שבו למעלה, שם הראשון הלילה זה היה )בעצם בלבד. גרב השניה
 זה(. גם הופרע והנה נדודים. של לילות כמה לאחר כדבעי נחנו

 הגרמנים לפיקוד והקשבתי כרות עץ מאחורי הסתתרתי התפזרנו.
המתקיפים.
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 אדם דמות להבחין היה וקשה כבד בערפל הסביבה היתה למזלנו
 השעה כמחצית במקום חיפש הגרמני המשמר מטר. 20 של במרחק

 לא אך הבונקר, אל התקרבתי בערך, שעה, אחרי נסוג. כך ואחר
 דעכה. האש אף גויות. כמה סביב מפוזר היה הכל איש. בו מצאתי
 החברים. שאר ואת אשתי את לחפש והלכתי השניה נעלי את מצאתי
 את מצאתי שעה רבע כעבור באש. עולה אוהלנו את ראיתי בדרכי

 חזרנו יחד. והמשכנו אלי התחבר פצוע. היה הוא מחיילינו. אחד
 ששכחתי אחד, וחבר א. ד״ר פ., את אשתי, את צבי, את ומצאנו שוב
הימנית. ידו לו חסרה כי בזכרוני, חרותה דמותו אך שמו, את

 לכאן ישובו פן סכנה ארבה באשר בדרך, מיד להמשיך פקד צבי
 אל צפון־מזרח, בכיוון שבעה של בתורים איפוא, המשכנו, הגרמנים.

 היתה צריכה בו למקום הנמוכים, טטרה הרי של העיקרי הרכס
 להתחבר רצינו הצ׳כוסלובקית. הבריגדה השערתנו, לפי להימצא,

 וצידה. ציוד כל ללא צעדנו למזרח. הדרך את לפרוץ ויחד אליה
 גם שם שכב ט. ש. של בגויתו נתקלנו הקרב ממקום במרחק־מה

 במקום נמצאו כן מפצעיו. אחר־כך ומת קשה פצוע היה הוא ה. החבר
 רב זמן להתעכב יכולנו לא א. והחברה ר. א. של גופותיהם ההוא

 טפלה היא ההתקפה שבשעת היתר, בין לי ספרה אשתי ידם. על
מפצעיו. הוא אף ומת קשה שנפצע וו. ש. בחבר

 הבחנו לפתע הנמוכים. טטרה הרי של הדרומי הרכס אל הגענו
 אחר בדרכנו. המשכנו ואחר־כך הסתתרנו סוס. על רוכב באיש

 במרחק־מה. שנשמעו רוסיות מלים הקבוצה, מדריך צבי, קלט הצהרים
 אחת מאחורי ברוסית, שהתנהלה שיחה אנחנו גם שמענו מיד

 הגלוי לשטח יצאנו כשרק אולם למטה, לרוץ התחלנו החורשות.
האוקראיני. ס. הס. לידי ישר נפלנו :טעותנו חיתה שמרה נוכחנו
 אחר־כך הנשק. את שני ומחבר מצבי לקחו נשקנו, את פרקו מיד
 שעונים, כגון: הערך, חפצי כל את מאתנו ושדדו כיסינו את הריקו

הקולונל — העליון המפקד של אוהלו אל אותנו והובילו כסף, שמיכות,
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 8 ועוד ז? ב י ב ח את בידו, הפצוע דפי את מצאנו כאן וילדנר.

 אישית אותנו חקר וילדנר סלובקיים. וחיילים אזרחים גם היו חברים.
 )החיילים מעולה שמירה מוקפים ההרה לעלות כולנו על פקד ואחר־כך

 האחרונה. דרכנו שזוהי משוכנעים היינו כולנו כבדים(. בכלים צוידו
 בשורה עמדנו בעינויים. והחלו למעלה כשהגענו בפרט גבר זה רושם

 נפרדנו בשיחות־רמזים כליהם. את המרצחים מכינים כיצד והסתכלנו
 אותנו וגרש בדעתו המפקד נמלך האחרון ברגע אולם רעהו. מעל איש
 אפילו בחוץ. הלילה כל במשך לעמוד נאלצנו כאן אוהלו. בכיוון שוב
 כולנו על ההר. במורד גרשונו השכם בבוקר להעלות. הורשינו לא אש

 רפי וכיו״ב. שונות מכונות טלפונים, חלקי כבדים, משאות העמיסו
אנגליים. קצינים היותם בתוקף זאת לעשות סרבו וצבי

 את חקר כאן אונדרי. לסבטי הגענו בערך, 3ב־ הצהרים, אחר
 — שלושתם נלקחו מספר רגעים ולאחר צבאי רופא הפצוע י פ י

 הילקחם לפני לבנסקה־ביסטריצה. מיוחד באוטו — וצבי חביבה רפי,
 לא זה מרגע ועוד. שעונים מעילים, חפציהם, כל את מעליהם הסירו
מוסמכת. ידיעה כל אודותם השגנו

 בקבר ושם, ה ק צ׳ י נ מ ר ק ב נורו המשלחת חברי שכל מסופר
 אשר בעתונות, אנגליים. קצינים כמה של גויותיהם גם נמצאו המוני,
חברינו... של אחד שם אף הוזכר לא אלה, פרטים מסרה

טירולר טיבור ד"ר

האחרונים ימיו

 אביבה הפרטיזנית תנועתנו חברת דברי את לכם מעביר הנני
 היו אשר וחבריו, רייס רפי של האחרונים הימים על מרקוביץ

 התעודות נמצאו טרם בסלובקיה. בבית־הכלא הרצחם לפני כלואים
 קיימות כאלו שתעודות שמועה מתהלכת אבל מותם, את המאשרות
 לידי נמסרו אשר חביבה, של חפצים מספר נמצאו אותן. ומחפשים
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 סבורים מאומה. נמצא לא רפי מדברי המקומי. "השומר־הצעיר"
 כעת ביסטריצה. העיר בסביבת ההמוני בקבר קבורים שהחברים

 את למצוא ננסה נוח יותר אויר במזג שלג. כולו מכוסה השטח
 אוירון תמונת נמצאת בפראג הסלובקי המרד בתערוכת גויותיהם.

 ואנו ארצה להעבירה הבטיח אותה שקיבל ב. חברים. חמשה ולפניו
לתעודתה. הגיעה כבר שהיא מקוים

:אביבה של דבריה והנה
 מרכז לבנסקה־ביסטריצה, הגעתי 1944 ספטמבר חודש ״בראשית

 וורוטקי, יד על ירדו הם החברים. את מצאתי שם הסלובקי. המרד
 המיסיה מטעם מסויים תפקיד וקיבלו לבנסקה־ביסטריצה הגיעו

 של במדים הופיעו הם הסלובקית. ממשלת־המרד יד שעל הבריטית
 בקרב סוציאלית בעבודה בעיקר עסקו תחילה בריטיים. קצינים

 וכר. בגדים בכסף, בהם תמכו מהמחנות, המשוחררים היהודים
 חפשי באופן לחיות היהודים יכלו שבה היחידה היתה זו סביבה

 בסידור גם היתר בין החלו החברים כמובן. יחסית, במידה פחד, וללא
והמגורשים. שנרצחו היהודים רשימות

 רוסיים צנחנים עם יחד סלובקים קומוניסטים אירגנו המרד את
הממשלה. של המפקדה יד על עברו הצנחנים ספטמבר. בחודש

 הכוחות על בהרבה ועלה למדי חזק עדיין היה הגרמני הצבא
 בנסקה־ ,האחרון המקום שגם ברור והיה המורדים לרשות שעמדו

 בהלה. שררה עצמה בביסטריצה לידם. במהרה יפול ביסטריצה,
 רובם הוא. והבנתו נפשו כאוות אחד כל לעשות הותר לחיילים

 הרגשת אולם להרים, לסגת החלטנו כפרטיזנים. ליערות נמלטו
 שהגרמנים האמנו אופטימי. היה הרוח מצב פקעה. לא הביטחה

 ברזנו בסביבת בוקוביצה ע״י מקום מצאנו יקרה. לא ומאומה יעברו
 היינו הנוער. תנועות אנשי אנחנו, התרכזנו שם הרון. לנהר מעל

 זה חדשים. לשלושה אוכל בסוכה אגרנו ההר על שם, איש. 45כ־
 התקיפו אחד לילה יום. 14 בהרים חיינו .1944 ספטמבר בסוף היה
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 קרב. נתהולל אוטומטי. נשק בידינו היה באש. אנו גם פתחנו אותנו.
 צבי רפי, היו 11ה־ בין עצמם. את למלט הצליחו 45ה־ מבין 11 רק

 הכדור את הוצאנו בכתף. כדור רפי קיבל הקרב בזמן וחביבה.
 ובלי נשק בלי נסוגונו צבאית. במפה הפצע את וחבשנו כיס בסכין
 "דומביר". ההר על נמצאת הצ׳כי הצבא של שהמפקדה ידענו אוכל.
 עשינו דרכנו את בדרך. נמצאנו וחצי יום ההוא. המקום לעבר פנינו

 היה בידם סלובקיים. חיילים לקראתנו יצאו והנה מיוחדת. מפה לפי
 אליהם. ולהצטרף הכיוון את לשנות עצתם, לפי הסכמנו, נשק.

 איש 50כ־ מאלורוסית, בפטרולה לפתע נתקלנו בערך, שעה, כעבור
 החזית לקוי שהגענו לנו נתברר גרמניים. קצינים ואתם במספר,

בפח. נפלנו הממוכנות. היחידות לאחת הגרמנים, של
 ירד ובחוץ גג, קורת ללא’ ימים 3 בהרים אותנו החזיקו הגרמנים

 עמדנו להדליק. עלינו אסרו אש לנו. ניתן לא אוכל הפסק. בלי גשם
 הודיעו המקומיים המפקדים חזקה. שמירה וסביבנו השמים כיפת תחת
 במדים היו הבחורים )חמשת אנגלים. שתפסו למרכזם, טלפונית מיד

 בין הפרידו לבנסקה־ביסטריצה. ברגל לקחונו ימים 3 אחרי צבאיים(.
 בברזנו לברזנו. עד החמישה עם הלכתי אני יהודים. ללא יהודים

 אולם צבאיות, ידיעות מיני כל מהם לסחוט ניסו החקירה. התחילה
 התנהלה החקירה אלו. שאלות על לענות וסרבו איתן עמדו החברים

ביריות. עליהם איימו וברוטליות. בגסות
 הצבאית המפה את מיד מצא הלה לרופא. הובלנו ואני הפצוע רפי

 וכעס. חאזה מרוב מכליו ממש ויצא רפי, של כתפו את חבשנו שבה
 בענינים בשאלות אותו הקיף הרופא גם להכותו. רצו ואף רתחו הכל

 האנגלית המיסיה של טיבה מה לחקור וניסה וצבאיים פוליטיים
 )משחק י" לחקירה או לריפוי ״באתי :ענה רפי וכיו״ב. ותפקידיה

 "להריגה". :בסלובקית והפטיר הרופא רטן כך על בסלובקית(. מלים
 לבקשתי שעו לא אף בהמית. ואכזריות בגסות כאמור. התייחסו, בכלל

 אל אוכל כל בא לא ימים 5 הניתוח. בשעת מים קצת לרפי להגיש
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 את מה י נמצאת את "היכן לשבת. לי הורשה ולא התעלפתי פינו.
עלי. קולם את הם הרימו ?״ לעצמך מתארת

 ביחידות. נחקר אחד כל בסודיות. התנהלה העיקרית החקירה
 החקירה בשעת מצבו. על תקל אנגלי קצין היותו שעובדת האמין רפי

 היתה ומחשבתו לחלוטין שקט היה הכלא בבית יהודי. שמוצאו הודה
 דבר את יותר להעלים טעם כל שאין החליט הוא וצלולה. בהירה
 צבי על אולם ממילא, זאת יגלו וכר השם שהפרצוף, לאחר יהדותו

 המה. יהודים וכי מארץ־ישראל שבאו יודו שלא השפיע חביבה ועל
 שאמת להם שיוודע שברגע הבטיחו והם יהודיה שאינני טענתי אני

 לי ויענו רפי. של בסופו יהיה מה שאלתי אותי. ישחררו בפי,
 אח לו מסרתי לתא בשובי היהודים". כל של "כסופם בגרמנית:

 בסוף היה זה ארבעתנו. יחד ישבנו שקט. נשאר הוא דבריהם.
 השלושה את העבירו אחד ביום והנה נובמבר. התחלת או אוקטובר

נפרדנו. כך לבנסקה־ביסטריצה. באוטו
 לא וחביבה צבי האחרון. הרגע עד יחד הכל את עברו שלשתם

נורו". במספר( 20)כ־ בכך הודו אשר אלה כל יהודים. שהם הודו
ץ( י ב ו ק ר מ א. הפרטיזנית של )מסיפורה

מסלובקיה•( מכתב

 וההתנגדות המרד מרכז — ב.־ב. בעיר ימים מספר כבר ...שהינו
 גדולה והתלהבותנו בעתיד הסתכלנו תקוה מלאי המאורגנת. הסלובקית

 כאן היו הזרים. החיילים של בפניהם התבוננו בשמחה היתה. למדי
 דוקא ומדוע למה הדבר, במקצת היה ומתמיה שונים מדים לובשי
פעמים שראינום אלה — ״האנגליס״־הקצינים, ארבעת של המדים

כרטיסלבה, :המכתב תאריך ״חוליות״. בקבוצת ההברות לאחת *(
5.2.1946.
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I

 אלה והיו במיוחד. לב תשומת הסבו — הצ׳כית המפקדה ליד רבות
 על לנו ספרו והם אותם הכרנו כאשר בלתי־רגילים, חדוה רגעי

 דרך לאחר עצמה העיר בתוך ימים מספר שהו כבר אז כאן. תפקידיהם
צניחתם. ממקום מלאת־הרפתקאות

 היה מה בדיוק מבין אינני הזה היום שעד ומתוודה, מודה אני
 שאת משום ביותר, אותנו עניין לא גם זה אך כאנשי־צבא. תפקידם
 לשטחי להגיע שהצליחו ליהודים, שעזרו בכך ראינו העיקרי תפקידם

 בשטחי היהודים של מצבם תקינים. חיים למסלול להכנם השחרור,
 מהמחנות. הוציאום "חפשיים"... לפתע נעשו הם רע. בכי היה השחרור

 מחסה. וחוסר מרעב גועו והם בנמצא היו לא מקומות־דירה אבל
 היו נחוצים כך ולשם אלה לאומללים לעזור רצינו וראשונה בראש

 השפעתם לנו היתה דרושה ושנית, — הצנחנים כספי גם — כספים לנו
 הצלחנו וכך האנגלית". "המיסיה חברי בתור עצמה המפקדה על

 בדבר להמשיך לנו ניתן לא ביותר. הדחופים במקרים לעזור לפחות
המרד. דכוי לאחר בתוהו עלה שהשגנו מה וגם הזמן קוצר בגלל

 ממלאים היו אחד מצד קבוע. במסלול זרמו הצנחנים של חייהם
 יום מדי נפגשים היינו השני ומהצד המפקדה במשרדי שליחותם את

 בזכרונות קשור עצמי אני עצה. ולטכס לשוחח כדי אתם ביומו
 דרכי את שעשיתי לאחר שחליתי בזמן זה היה לרפי. מיוחדים
 איזה וידעת בעצמך אותו הכרת תדעי... הרי המשוחררים. ליהודים

 בתקופה, אירע זה אותי. ועודד ארוכות שעות לידי ישב היה. זה אדם
 אוכל שלא פחדתי ואני ידוכא שהמרד למחשבה כבר, התרגלנו שבה

 שלותו ובעיקר רופא במקצת היה השאר. עם יחד להרים לעלות
כולנו... על שהשפיעה היא הפנימית
 רצינו להרים. עלינו ויחדיו דעך המרד רק בריא. הייתי ושוב

 חדיש ציוד מצוידים ובהיותנו האפשר, ככל גדול אנשים מספר להציל
 הראשונים הימים האדום. הצבא בוא עד מעמד להחזיק קוינו ומעולה
 שכמנו על קשה. ועמלנו עבדנו כולנו במיוחד. קשים היו בהרים
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 הראשונים היו הבחורים, בפרט הם, היתר. וכל האוכל צרכי את סחבנו
 מתפקידם כי ראו הם נקלה. על זאת תביני הזדמנות. בכל והסתכנו לכל
 את כבר עברו אשר אלה, של חייהם על האפשרית במידה להקל הוא
 בפרט זה, מרעיון להרחיקם יכולנו לא הגיהינום. מדורי שבעת כל

 האחרונים באוירונים עוד להמריא לשכנעם בידינו עלה לא כאשר
 הנסיון מלומדי בידינו כי בכך בטוחים היינו סלובקיה. את אז שיצאו
שבשבי להם, כן ולא להסתתר או להתחמק יעלה בלתי־לגליים, בחיים

 בחשבון. גם לקחנו להם. ארבה כפולה וסכנה חדש היה זה כל לם
 האוכל צרכי יספיקו לא במהרה, יגיע לא האדום שהצבא במקרה כי

 כולנו כאשר כיום, כאריים. לחיות ושוב לכפרים לרדת נאלצים ונהיה
 להעריכם יודעים הננו בחשבוננו, טעינו שלא בודאות כבר יודעים

יותר. עוד ולהבינם

 בכל. היתד, וידם מעשה בכל היוזמים הצנחנים היו שהזכרתי, כפי
 באו. למענה אשר שליחותם את למלא יוכלו לפחות שכך האמינו,

 עבודה של במצב בהרים למעלה ימים משבוע יותר כבר היינו
 ומעל פוסק בלתי גשם עלינו ירד ותקוה. שמחה ומלאי מאומצת
 ואעפי״ב עצמותינו, לשד עד היינו רטובים גג. כל היה לא לראשנו

 אוכל צרכי של גדולה די כמות להעלות הצלחנו בידינו. הכל עלה
 אחד חבר עוד עם רפי כי נזכר, אני וכאן הבונקרים. בבנין והחילונו

 להשיג הבונקר, לבנין הנחוצים האחרונים הכלים את להשיג יצאו
 לדרך לצאת שהצטרכו לאלה פעם כל חרדנו ומקושים. גרזן משור,

 טרם ורפי בלילה מאוחר כבר היה חששנו. הפעם וגם מסוכנת כה
 כיון בדיוק, זאת אנו יודעים במחנה. הופיע בוקר לפנות רק חזר.
 על רק שהתלונן למרות חלה רפי המדורה. ליד ישבנו ורק ישנו שלא

 היום למחרת כי למדי, לנוח הספיק לא אך שובו. לאחר רבה עיפות
--------האסון. אירע

 היה אפשר אי בוקר לפנות דקיק. גשם וירד כבד ערפל היה
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 ידי על הופתענו לפתע צעד. מעשרים אשר גדול ממרחק דבר לראות
 מיהו להבחין יכלו לא השומרים ממכונת־יריה. ויריות צריחות

 מאד. מאוחר כבר היה ואז היריות. לקול רק התעוררנו ולכן המתקרב
 לא הרוגים. מספר נשארו שם ממקומותינו. לצאת כולנו הצלחנו לא

 את שראיתי האחרונה הפעם גם היתה זו מהצנחנים. אחד אף ראיתי
אותם. שבו שהגרמנים לי נודע יותר מאוחר בעיני. רפי

 על חומר אוסף אני כאשר כיום, רק האחרונות. הידיעות היו אלו
 בבית־הכלא כלואים היו שנשבו הצנחנים שכל לי נודע הצנחנים,

 יתר כבכל בהם ונהגו הם יהודים כי לגרמנים, שנודע מכיון בב.־ב.
 שהצליח — קומוניסט — אחד ארי גם היה אז הכלואים בין היהודים.

חייהם. על האחרונות הידיעות לנו ידועות וממנו הסוהר מבית להמלט
 וגם אנו שגם כך, התנהגו להם. מצפה מה ידע היתר, כמו רפי,

 מבית־ אחרון מכתב עוד נשתמר מרפי בו. להתגאות תוכלו אתם
הסוהר...

ויומן מכתבים קטעי

מצרים
 הצלחת לגבי חשש כל לי אין בטחון. מלא אני האחרון ...בזמן
 היסוד מה נכון אל אדע לא זו? היא יהירות האם שליחותי.

 ויתכן טוב יותר מוכן עצמי את מרגיש והנני יתכן שלי. לאפטימיות
 אסיים — יותר מוקדם אתחיל שבאם ההרגשה היא לכך שהסיבה גם
בהקדם. כן גם

 שאינם לאלה פנים כל על בינים, חופשת לנו שיעניקו מקוד, אני
 הראשונים. עשרת יצאו הבאה בהזדמנות הקרובים. בימים יוצאים

 להיות ממשיכה הלימודים תכנית ומתי. מי לנו ידוע טרם עוד
 הננו הגדולה העייפות למרות ליום. שעות 13—10 מאוד. אינטנסיבית
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 רב מחסור לכולנו עוד יש יכולתנו. מיטב לפי לקלוט משתדלים
החסר. את למלא כדי קשה, להתאמץ אצטרך שונות. בידיעות

איטליה
 דמותה את לי הזכירה אשר אחת, ילדה של ראשה את ...לטפתי

 הרי כי האם, מבטי ואת זה מעשי את הבינה רב בקושי עדנה. של
 רבה השונות בחנויות גם הגרמנים. בימי אירע לא הזה כדבר

 מבינים טרם משלם. גם אם כי קונה, רק לא שחייל כך על ההשתוממות
מאוד. לבבי עם הם האיטלקים כלל בדרך החדש. המצב את

18.7.1944

 קלה הליל. בחשכת לפעולה נצא שמחר ההודעה הגיעתני כרגע
 לא נעימה. וחברה בית לי מחכה שאחזור לאחר הרי יציאתי. עלי

 תוצאות ומאחורי שאחזור מקוד, אני אחת. דקה אף שחכתיכם
רצון. משביעות
 כי והדגשתי, וחזרתי הדגשתי כבר הקבוצה לחיי ובנוגע-------

 שהוא חיצוני לחץ באיזה כלל מותנים אינם בה חיי וסיבת אליה יחסי
 הדרך שזאת היא העמוקה הכרתי אורחא. אגב של ענין לא ואף

דק--------שיתוף. חיי להיות המסוגל יהודי כל בשביל ביותר הנכונה
 נטבחו אשר אלה אלפים בין ואיננו ארצה שהגענו הוא בלבד מקרה

 המות. או השחרור ליום הבונקרים בתוך היום עד מחכים או בפולין,
 תלוי בנו בארץ־ישראל. חדשים בחיים להתחיל הוא מבוקשם כל

 המלחמה כתום רק מתחילה מלחמתנו יתמלא. זה מבוקשם אם הדבר
הכללית.

26.7.1944 — איטליה

 רק אסע, שכבר בטוח הייתי מאחרון, מכתבי את כתבתי כאשר
האוירון שאותו משום הפרטי, ומזלי לטובתי השתנה זה האחרון ברגע

52



ילדתו. עדנה, עם

 יודע איני כשורה. יהיה שהכל הבטחתי רואה, הנך התרסק. עצמו
 על להודיע בבטחה יכול אני הפעם אך יגיע, הזה המכתב האם

ומחצה... שעה בעוד בדיוק יציאתי
 לא טיולים לערוך הספקתי שלא למרות נעים, די כאן היה ...זה
 בין שמעתי לראות. רציתי מאוד שניהם שאת לאפיפיור ולא לרומא
 בעברית מברכו הוא דוד מגן עם חייל האפיפיור רואה שכאשר היתר,

 סבון הרבה כך כל ביניהם חלקתי ילדים, המוני כאן יש ד׳". "יברכך
 לכלוך, שנה. לחצי קבוצתנו חברי כל בשביל להספיק יכול היה שזה

 אפשרי כאן הללו... האומללים של חלקם מנת אלו ועור, עינים מחלות
 בהם נשאר שלא וכפרים ערים יש המלחמה. עקבות את כבר לראות

 יהיה לא זה שבגרמניה מקוה אני ם״מ. 80מ־ יותר גבוה אחד קיר אף
 עדנה, של הולדתה וליום אופטימיים להיות נוכל פנים כל על אחרת.
טוב. כל לה לאחל בעצמי אופיע
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 — הצהרים אחר משחקים אתם כיצד לראותכם, רוצה הייתי כך כל
 מספר עמי יש אתכם. ושומע רואה שאני לי נדמה אף לפעמים
 מלא יותר זאת בכל הרי מאוד, חלש "במקום" זהו כי, אם תמונות,

הכתיבה... את לסיים כדי דקות חמש בדיוק עוד לי נשארו בלום.
הזמן... כל עליכם אחשוב בסלובקיה אהיה כאשר

.26.8.44 יוגוסלביה

 אחדות. מלים שוב לך להעביר באפשרותי שיש מאוד שמח אני
 על הלוחם עם כאן הכרתי חדשים. רשמים מלא ואני טוב שלומי

 — בקיצור וטף, סבים וגברים, נשים, ממש. לוחם עם וחייו. זכויותיו
 גדולה זכות הכלל. מן יוצא דבר זהו בריאה. אחת יד לו אשר כל

החזית. של הראשונים בקוים אתם יחד ולחיות זאת לראות היא
 כי זקנים, רובם איש. 110 בת יהודים קבוצת עם כאן נפגשתי

 זו. פגישתנו היתד, ללב נוגעת מה מושג לך אין בחזית. הצעירים
 ומארץ־ ,פרטיזן יהודי, קצין :תפישתם מיכולת למעלה זה היה

 הברכים על כרעו אותנו, חבקו הם אחת. בבת מדי יותר !ישראל
אושר. מרוב כילדים ובכו

1.9.1944.

 ואף אותם מבין אני מהר. התחברתי היוגוסלביים הפרטיזנים ...עם
 מאד, יפה תנועה היא כאן הפרטיזנים תנועת לרוחי. מבינים הם
 מקום יותר לשמש תוכל לא שיוגוסלביה לציין יש זאת עם יחד אך

 הספקתי הפרטיזנים בין שבליתי בתקופה אחד. ליהודי אפילו מקלט
 יהודי עם גם לשוחח הספקתי היהודים. על השקפותיהם את להכיר

 עד מענינים היו ושובי, חויותי קצרה(, )אמנם לשם דרכי יוגוסלביה.
 עלי אדם בני של חדש טיפוס להכיר ולמדתי רבות ראיתי למאוד.
 לתאר לי קשה וחיים. צבי חביבה, עם יחד שוב אני זה ברגע אדמות.

 אני )סלובקיה( את... נפגוש ספורים ימים בעוד הרבה. שמחתנו את לך
)הונגריה(. עם קשר גם אמצא ובעזרתם כשורה יהיה שהבל מקוד,
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סשפחתו. עם

.6.10.1944 — ביסטריצה בנסקה

 שליחות עצמי על שנטלתי שמח אני כמה ידעת אילו היקרה, נ.
 עלי. הוטל אשר את למלא אספיק אם מפקפק אני פעם לא כי אף זו,

 מסביבם, הנעשה לכל אדישות לעתים העיפות, הדמויות את ראית אילו
 אלה באנשים מפיחה ואמונה כוח חדש, מרץ כמה לדעת ונוכחת

 כעת. מרגיש אני אשר את להרגיש ומסוגלת מבינה היית — הופעתנו
 בכיסי, מחזיק אני תמונתה את הזמן. כל אתי "עובדת" )ילדתו( עדנה

לה... נשקה אחת אם לא

אוקטובר. חודש סוף 1944 — ביסטריצה בנסקוז
 שליחות של ערכה את לשקול נסיתי או אי־פעם פקפקתי בכלל אם

 נעלמו הללו ההרהורים כל כיום הרי בה, הכרוכה הסכנה לעומת זו
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 האומללים בשביל הדבר של פירושו מה להבין התוכלו להם. זכר ואין
 מארץ־ ,מהחופש מהבטחון, אליהם בא אשר מישהו את לראות הללו,

!עמם לשהות עזרה, להם הגיש למען ורק למענם רק — וזאת ישראל,
 היהדות של תוכה בתוך מעוררה הופעתנו שעצם והתקוה, האמונה

בהן. כרוכה זו ששליחות הסכנות על מחפים אשר הם הרצוצה

56



בצ׳כרסלובקיה התנועה

(’השואה בפתח

 שנת — לדבר רוצה אני שעליה התקופה, את משווה אני כאשר
 פעלנו כי לציין, מחובתי הרי יותר, מאוחרת לתקופה — 1939

 חוקים אמנם ולתנועה. הצ׳כוסלובקית ליהדות ונוחה שקטה בתקופה
 אבל היהדות, קיום על הגבלות היו בתקפם. כבר היו אנטי־יהודיים

 כאלה לממדים להגיע יכול שהאסון האמנו, לא חולף. היה נראה זה כל
 שלא יתכן, המתקרב, קץ אותו חשים היינו לו היה. שהדבר כפי

כזה. פטלי משגה שוגים היינו
 יש הכל שלמרות ידע, הוא בריא. היה היהודי הנוער של חושו

 סלובקית מדינה הקמת לאחר מיד שנוצר. מהמצב מוצא לחפש
 החברים מספר גדול. בהיקף וחינוכית ארגונית לעבודה נגשנו עצמאית

 היו בהכשרה סניפים. 43ב־ חבר 2150ל־ עד והגיע ליום מיום גדל
 מחנות התקיימו ,14—15 בגיל לנוער הכשרה הוקמה איש. 200ל־ קרוב
 למצוא יש לעליה. הבנות גם נעשו רב. חינוכי חומר והוצא וחורף קיץ

גורמים: בארבעה התנועה של המפליא לגידולה הסברה
;בפרט ובצ׳כיה בכלל באירופה היהדות במצב

אירופה! עתיד וראיית במלחמה
 ומוסדות מדריכים שכבת וארגון התנועה של הקליטה בכושר

התנועה.
ארצה. לעלות ברצון

תש״ו. פסח רופיז, בכפר שנאמרו אזכרה מדברי *(
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 שבה הרעיונית וההיאבקות תקופה בציון להתחיל יכול אינני
 ושיוו זמן פרק באותו התנועה את ניהלו אשר אלה, את להזכיר מבלי

 רב אשר אלה כל את למנות אוכל לא ומגמתה. פרצופה את לה
 בשמותיהם. אזכיר שלשה רק התנועה. דמות בעיצוב חלקם היה

 אין רייך. ל א י ר ת כ ו ס ל ד נ ה ה ש י שיו, אלי את אזכיר
 יתרה הפרזה תהא לא אד אישיות, בהערכות להפריז נוהגים אנו
 קל לא הרגיל. מגדר יוצאת אישיות היה שיו אלי כי אציין, אם בכך

 אשר המשותפים, מהערכים הרבה אלה. וידידים חברים על לדבר
 לריק חלפו לא בתנועה, שנים במשך בצוותא פעולה תוך נוצרו

 מחברים אחד כל אותם שסימלו האנשים בדמות גם יחזרו. לא ולצערנו
 לכל מעל להגשמה, מעל לכל. מעל האישי גורלו את העמיד אלה

 פה, אנחנו משמרתם. על נפלו כך חייהם. לבטחון ומעל אישי פתרון
 הדבר עלינו כבר קשה בארץ, שהותנו של קצר זמן לאחר אפילו
 האפשרויות למרות לעלות אלה חברים של סירובם סיבת את לתפוס

 יהודי זרם עם ללכת "התנדבותם" את להבין אין בידם. היו אשר
 במקום ולעודדו העם את להציל אחת: כוונה מתוך אלא המחנות
:אלי של ממכתבו קטעים הנה נוספת הסברה לשם השואה.

 לעלות. עוד יכול אני שאין הוחלט, עליה. על דברנו ..."בשיחה
 אין — דילמה בשבילי היא שזו עלי. לוותר יכולה אינה התנועה

 לעלות שעלינו העובדה, מצדיקה זאת החלטה לך. אסביר כי צורך
 איומה ידיעה לכך. אפשרות תהיה מתי עד ידוע לא האחרונים. ברגעים

 לחיים מתעורר היה כאלו שנים 4 אחרי מאוד״. עלינו מכבידה זאת
 שבועות 3 ובעוד במינו מיוחד במצב אני ״עכשיו :בתקוה חדשים

 שיתגשם בכדי מדי יפה כבלתי־מציאותי. נראה זה ארצה. אגיע
 כאשר רק בכך, אאמין ישנה. לכך המעשית האפשרות אבל במהרה,

 הגדול מזלי זה יהא — יתגשם זאת בכל זה אם הרכבת. בקרון אשב
יותר. אכתוב לא ביותר.
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*
 מותר האם זאת: בתקופה התנועה את העסיקו בעיות כמה
 תכנה את להעמיק מבלי לגדול מסגרתה, את להרחיב לתנועה
 ועקבית. ברורה עמדה היתד■ התנועה להנהלת עליו. ולשמור הרעיוני

 באותה תנועתנו. עברה לשלב משלב טהור. חינוךחלוצי על לותר אין
 הטביע זה מאורע לחבר־הקבוצות. בארץ הצעיר" "מכבי נכנס שנה
:יסודות ארבעה על התבסס הדבר התנועה. על חותמו את

 ; הקבוצה את החברתית תפיסתה !התנועה של הקולקטיבית הדרך
כבוש. למטרת הכלכלי־החלוצי והליכוד ;הפוליטי בשטח הגדרה חופש

 הפוליטית. דרכו את לעצמו מאז לברר הוטל הצעיר" "המכבי על
 אחרי נעשה זה העובדת. ארץ־ישראל לתנועת להצטרף החלטנו

 היה לא מבחוץ. והתערבויות השפעה וללא רבים פנימיים שיקולים
 נטיות שגילה ל״מכבי" בגולה קשורים שהיינו מאחר הדבר קל

 ואעפי״ב אובייקטיביות מסיבות פרי היה זה דבר הכלליים. לציונים
 הבנה לידי הגענו זאת בכל הרי כי האנשים. לרוח בניגוד לא גם

 מלאה. אזרחות לכלל הגענו לא העובדת" "ארץ־ישראל במסגרת אתם.
 בתוך במשותף ללכת והאפשרות האמון נוצרו הזמן במרוצת רק

הציונית. התנועה
 ובתוך בעלית־הנוער חזקה עמדה גם התנועה לה רכשה גידולה עם

 ראשונות פלוגות בתור והעלו במחנות הוכנו חברות־נוער "החלוץ".
 ב״החלוץ" העבודה היתה קלה לא העצמאית. מסלובקיה נוער עלית של

המספרים. של והשיקולים החישובים באוירת

 נדבך הוסיפה אשר סטודנטים, קבוצת לתנועה באה זאת בתקופה
 נפל אשר הצנחן ס, י י ר רפאל גם השתייך אליה לבניתה. חשוב
 היה יקר חבר־ידיד היהודית. בהיסטוריה במינה יחידה לפעולה קרבן

 בערב 19.11.1944מ־ האחרון במכתבו הדברים הם עמוקים מה לכולם.
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 אין כגיבור; תכתירוני "אל צוררינו: ידי על להורג שהוצא לפני
 המליונים לזרם ולהצטרף להמשיך יכולנו שלא רק חבל גבורה. בזאת

המות". אל

 ומבוגרים צעירים עשרות החלוצית. הפריחה בתקופת אלינו בא הוא
 היתה מרוחקת בא שאתה סטודנטים קבוצת לשורותינו. הצטרפו
 כי בספק, מוטלת היתה כניסתם ההגשמה. של ודרך ציוני מחינוך
במבחן. יעמדו לא שמא חששנו
 שלא בלבד זו לא רפי התבדו. וחששותינו רב זמן עבר לא
 גם פעולותיו, בכל בלטה דמותו אותנו. הפתיע גם אלא הכזיב

 חברתית, רוח בו היתד, החלוץ... של בפעולות וגש נוער כמדריך
הזולת. את להבין ותכונה אופי

 כולנו הושפענו זה משקט נפשי. שקט :מיוחד דבר־מה בו והיה
 מועד עליתנו. ערב של הימים לי זכורים ביותר. המרים בזמנים
 עמד רפי ורק עשתונותינו את אבדנו כולנו בפעם. מפעם נדחה היציאה

ומאמין. בוטח ושקט, איתן
 נתראה אימתי ידענו לא הרי הימים. באותם הפרידה עלינו קשתה

 פעם שוב — לשליחות... צאתו ערב הפרידה קשתה כמה ופי שוב.
זכינו. לא אך — קיוינו מחדש. נתראה מתי ידענו לא

 סמל י. פ א ר ל יקר חבר של נצח וזכרון עמוק כאב רק נשאר
לנצח. התנועה

 לא אשר אישים, גם נעדרים של זו לרשימה לצרף יכולנו
 ויצ״ו, נשיאת ן, מ ש י י ל ם גיזה הנה שלנו. לתנועה השתייכו

 לאחר הומתה האחרון. לרגע עד לכולנו עזרה אשר הנפלאה האשה
 עמד אשר "מכבי" חבר ר, ק ה ש י ל פ הנה קשריה. את שגילו

 כוחו שארית את שמסר לאחר ומת זו קשה במערכה חברינו עם
ההצלה. למפעל
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*

 של בים מאוד חיובי מפעל זה היה כי לציין, יש זאת תקופה בסיכום
 וחינוך העם תהית לקראת לצעוד עמדה גדלה, התנועה ודם. דמע

 מר אישי סיכום גם זה חיוני בסיכום היה והנה ערכו. והעלאת האדם
ועזובים. מיותמים פה עומדים אנו וכעת מאד.

 :אמרנו זאת לתקופה סיכום מעין שהיתה ,1940 בשנת במועצה
 והכובשים הבונים למחנה להצטרף עליו היה מאד. וגורלית חמורה

 דילימה בפני היהודי הנוער העמד שבו גדול רוחני מפנה זה היה
 רק שאלנו מקומו. את ידע הנוער בצד. לעמוד או החלוצי שבמחנה

 העננים למרות השמש לזריחת לצפות הכוח לנו יספיק האם :אז
 מוכנים לקרבנות, מוכנים היינו סביבנו? התקשרו אשר הרבים
 התגמול היה מה אבל מאד. קשים במבחנים עמדו וחברינו למאבק
 השמש. בזרוח להיות לזכות חברינו כלל הספיקו לא ? זו לעמידה

נעלמו. לא היום עד מהאופק. נעלמו לא העננים כי יען
 ר ל ז י י א דן

בגיא־ההריגה•( התנועה

 ושליליים, חיוביים דברים שאמרו, מה כל בקודמי. מקנא אני
 דברים היום, להוסיף שעלי מה אולם לחיים. מכוון ותפלים, חשובים
 זה רק לא למות. מכוון לדאבוני ותפלים, חשובים ושליליים, חיוביים

משונה. למיתה לצלמות, :נכון יותר בלבד,
 אם כי התנועה, והתפתחות תולדות את רק לא להסביר אשתדל

 קשר קשורה זו המלחמה. של נורמלית בלתי בתקופה מהותה את גם
ישראל. בגורל והדוק אמצעי בלתי

חברינו חוג נמצא יהודית, הגירה כל אסרה אשר הגסטפו, בפקודת

 תש״ו. בפסח שנאמרו דברים *(
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 הגדול הפסיכולוגי ההבדל שורש נעוץ כאן עכברים. מלכודת כבתוך
 אחרת. נאצית ארץ־כיבוש בכל המצב ובין בפרוטקטורט המצב בין

 היה אפשר אי מסביב. עלינו סגרו להמלט ואין־דרכים אזלת־יד
 בעל משוכלל משטרתי מנגנון עוד היה לא באשר "פנימה", להמלט
 אפשר אי בצ׳כיה. כמו הרייך בכל הלשנה באמצעי ומצויד יכולת

 שעין למקלט, המתאימים איזורים העדר מתוך פנימה, להמלט היה
 באשר פנימה להמלט היה אפשר אי גם עליהם. תהא לא הבקורת

 אפשר אי עוזרת. יד להושיט נטה לא האוכלוסיה של רובה רוב
נסגר. החוג קרובים. גבולות היו שלא משום "החוצה", להמלט היה

אחרים. הגנה דרכי אחר בחיפוש צורך היה
 החוג הגנת :אדרבא הגזירות. תהליך נסתיים לא עדיין בזה אך
 הענינים. התפתחות את להבין אמצעי הלאה גם לנו לשמש יכולה

 חוק וכל חדשה פקודה כל עם ונחנק הולך ומצטמצם, הולך הוא באם
 דרך ולבסוף, נירנברג חוקי היו בראשית שונה. מצב נוצר חדש,

והמות. ההשמדה שונות, גזירות
 כל לשלול או :יסודית החלטה דרושה כי היה, ברור מלכתחילה

 את ללכד או הגרמנים, ומפקחיה היהודית הקהילה עם פעולה שיתוף
 השניה, בדרך בחרנו לרשותנו. שעמדו הקונסטרוקטיביים הכוחות כל

 לעצמנו: אמרנו נכונה. היא כי העובדות לאור לדעת נוכחנו באשר
 אלא הפשוט מהרגש נובעת שתהא לה אסור לפעולותינו הדחיפה

 הצלה מפעל על מדובר עמלנו. של הסופית התוצאה ראיית מתוך
הפשוט. במובנה

 ובראשם הפעילים החברים כל בהשתתפות המורחב "החלוץ" מרכז
 לידי הגיע הוא החדש. במצב תפקידו על דן ז״ל, אדלשטיין יעקב

 כל את סביבו ולהקיף לרכז זו בשעה "החלוץ" שמתפקיד מסקנה
 הצלה מפעל לשם היהודי הנוער של הקונסטרוקטיביים הכוחות
 גם המלחמה לאחר החדשים החיים לקראת הכנה ולשם ממשי.

אלה. בתנאים
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 הכלל לטובת התפקידים כל את עצמנו על להעמיס הוחלט
עצמה. לתנועה תועלת להפיק זה עם ויחד באחריות ולמלאם

 ז״ל, שוסטר היינץ ההחלטה. היתה נכונה מה מהר חיש התברר
 בממדים חלוצית הכשרה ארגן העבודה, משרד בראש עמד אשר

 גדול חוג ולהדריך להשפיע יכלו הנוער במחלקת החברים רחבים.
נוער. של

 נצ״ח. תנועת עם מאוחד מכבי־הצעיר אז כבר היה למעשה
 חשוב, גורם כל הווה לא מספרית מבחינה אשר הצעיר", "השומר
 התנועה כל של רחב לאיחוד הבסיס ניתן ובזה הוא. אף הצטרף

ורשמית. ארגונית מבחינה גם החלוצית
 לאחר היה, קשה לא הציוניים המוסדות של המצוין לארגון הודות

 את להעתיק חוקית מבחינה ,1941 בקיץ הציונית התנועה ביטול
 האפשרות נתגלתה כך לתוכן. נזק לגרום מבלי אחרים לפסים הפעולה
 "החלוץ" ואת הנוער מחלקת למסגרת התנועה פעולת כל את להעביר

 קטנות בקבוצות שיחות בארגון פתחו זה עם יחד העבודה". ל״משרד
 באשר למדי ומיותר מסוכן היום נראה אשר דבר פרטיות, בדירות

 רק למזלנו הסכנה. לגודל בהשואה וכלל כלל עמדו לא תוצאותיו
 מאסר זה היה קרה שזה ובמידה מאסר לידי הדברים הגיעו פעמיים

"גורלי".
 הנימוקים ואת הסיבות את להסביר זו במסגרת פשוט ניתן לא

 .1941 לסתיו עד צ׳כיה יהודי גירוש את לדחות הגסטפו את שהניעו

 בסיכול העיקרי החלק את כי ברור, הגרמנים, חקירת לאחר היום,
 ליסוד המניעים גם ז״ל. אדלשטיין יעקב חשבון על לזקוף יש זו החלטה
 ומחוסר שטחי מסתכל לכל למדי היום ברורים בטרזין הגיטו

 בתוכו ותנועתנו "החלוץ" עמד זה במצב גם מקום מכל אינפורמציה.
 תוהו של זה במצב אפילו והשתדלנו נרתעת, בלתי איתנה, עמידה
 ולהקלת בני־אדם להצלת המכסימלית התועלת את להפיק ובוהו

סבלותיה.
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 ארגון ייסד בתנועה, הפעילים החברים עם יחד ז״ל, הירש פרדי
 של למחצה ואי־ליגלי ליגלי חצי שהיה זה, ארגון הנוער. של עזרה

מקום. בכל עזרה הושיט צעירים, קבוצות
 בצורה התנועות פעילי בין התפקידים את לחלק הוחלט זה מלבד

 וחלק בטרזין, אדלשטיין יעקב עם יחד יעבדו החברים שחלק כזאת
 חברים־ 200 בת קבוצה נסעה לזה נוסף לחיסול. עד בפראג ישאר

 עמד זאת קבוצה בראש קומנדו". "אויפבו בתור לגיטו מתנדבים
 תפקיד רק זה שאין נכונה, הבין הוא ז״ל. קרפלוס חיים היקר חברנו
 אלו גם הוא חשוב כי אלא בגיטו החיים לתנאי לדאוג מוסרי
 נפרדו הראשונים הטרנספורטים התחלת עם בגיטו. נתפוס עמדות

הגורלות. ונחתכו השבילים
 אנשים 1000 של בשעור הקהלה יהודי 40.000 נסעו מפראג

 לחודשיים. או לחודש אחת לשבוע, אחת בהפסקות אחד בטרנספורט
 זמן באותו התנועה של הראשי התפקיד השדה. עיר כלפי הדין הוא
 הנוער בקרב הינוכניות פעולות להגשים לעיל, שצוינה מלבד היה,
 לילד ליתן היה צריך לטרנספורט. טרנספורט בין ההפסקות לעת

 אנדרלמוסיה למנוע לצופה, משהו להסביר המתרחש, את לשכוח
 שהושיט הנוער עם יחד בשירה חזרנו פעם לא לבוגר. תכנית וליתן
לטרזין. הטרנספורטים של היציאה מקומות ליד עזרה

 לנו שעלתה מלחמה המתבוללים, עם המלחמה מתחילה כאן
 לעתים אשר באויב, מובנת בלתי יאוש ומלחמת ועמל כוחות בהרבה
יהודי. דבר כל שנא קרובות
 ״14 זדרנה "נה התנועה פעילי של המשותפת הדירה את להזכיר יש

 ויושביה הדירה מגילת שם. שהתנהלה לגלית הבלתי הפעולה ואת
 הציונות, למרכז למושג הפך זדרזה" "נה הימים. באחד תיכתב עוד

 לנשפים, ולמסגרת השפעה למקור התנועה, פעילי לכל פגישות למקום
ושיחות. מסיבות

 יחד האחרון, ובטרנספורט 1943 יולי עד בפראג הדברים היו כך
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 ועברו האחרונה העמדה את התנועה פעילי עזבו חבר, 120 עוד עם
 ביניהם תערובת. משפחות בני מתי־מספר, רק נשארו בפראג לטרזין.

 את וניהל מנגד נפשו את חרף אשר פרוסניץ, היינץ החבר גם
 ובירקנאו לודז לטרזין, חבילות משלוח של לגלי הבלתי הארגון

 באוקטובר, הגזים לתא הלך כשבעצמו האחרון לרגע עד )אושביץ(,
1944.

 אשר הגרמני, המשטר תחת העצמית" "ההנהלה המושג הסברת
 וחיוביות פסיביות בשיטות לאחוז העיקרית הדחיפה את לתנועה נתן
 יש הדברים. של הצרה מהמסגרת חורגת בודאי היתד, התנגדות, של
 עליך פקדו שהגרמנים היה פירושה העצמית" "ההנהלה :לומר רק

 בתנאים כרצונך להסתדר שהוא איך עוד יכולת — היהודי — ואתה
 "הסבלנות" את גם ברם, הפקודות. אחרי שתמלא לאחר החדשים.

 מספר ולהציל לנצל היה אפשר עין, למראית חשובה הבלתי הזאת
 קיום על מלחמה :הסיסמה ומכאן בכללם. וערכים אנשים של רב

 הכנה פסיבית, חבלה של אמצעים יותר, נאותים תנאים על האנשים,
 המחניקות. הפקודות של במשטר גם המלחמה שלאחר החיים לקראת

 אשר ממקום אחוזים. במאה הזה התפקיד את מלא קומנדו" ה״אויפבו
 לקיום הזמן במרוצת תנאים יצר תושבים 6000ל־ בראשונה התאים
 השלישית בשנה הזה המפעל גודל את לתאר קשה לא איש. 60.000

 סניטריים סידורים חשמל, ביוב, מחוסרת עיר היתה זו למלחמה.
 לא־ בתנאים נורמליזציה של כביר נסיון משום זה היה ורפואיים.

 על וראשונה בראש ממונים היו בחיים שנשארו ואלה אלה, תנאים
 מחצית שנה, בחצי מוקדם, יותר המלחמה הסתיימה אילו זו. דאגה
 כמעט גם ואתה הניצולים בין להיות יכלה צ׳כוסלובקיה יהודי

תנועתנו. כל
 במלחמה ביותר הקדמיות בעמדות המשמר על עמדו חברינו

במלחמה. והלכו שגברו המידות ושחיתות הקורופציה נגד
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בפנים. התנועה
 באד המאוחדת החלוצית התנועה של החינוכית והמטרה התכנית

 חלוציות א. ז. העיקרית, התכלית א( :אלו בנקודות בערך ביטוי לידי
 חבריו את מחנך בטרזין "החלוץ" ב( נשתנתה. לא בארץ־ישראל,

 שיכון ;המרכז של באישורו במקצוע לבחור — :האלה לערכים
 ;עברית ללמוד !המרכז מטעם הכלליים הסידורים לפי קולקטיבי

 כל הגשמת והנחשלים". החולים "מחסן לטובת חדשי מם לשלם
 והתנאים המזון חוסר מחמת מהחברים הרבה דרשה האלה הסעיפים

 להפיק גם היה אפשר ל״החלוץ" מההשתיכות אולם בטרזין. הקשים
טרנס בפני כלשהי במידה מוגן היה האדם כגון: מסוימת, תועלת
 ולהתערב הדדית עזרה להגיש היה אפשר למזרח. פראיים פורטים

הפנימיות. בשאלות
 התנועות "איחוד היה שמו הבלתי־לגלי. הארגון על מספר מלים

 ושני חבר 30 בת מועצה עמדה התנועה בראש בטרזין״. החלוציות
 "החלוץ", מרכז כלומר ראשי, ועד :המועצה בפני אחראיים ועדים

 ההכנות נעשו הקומוניסטית המפלגה עם בשותפות הצופים. והנהלת
 מחמת למעשה התגשמו לא פעם אף לדאבוננו ולהגנה. להפיכה
 למקומות ,1944 באוקטובר, הטרנספורטים של המצוין המוסווה התהליך

ההשמדה,
האידיאולוגית. ההתפתחות על מספר מלים עוד אוסיף
 למקום התנועות מכל הגורל ע״י הושלכו אלה צעירים אנשים

 זאת ובכל למקום. וקשור בזמן מותנה היה זה שאיחוד כמובן אחד.
 את הפעימה המוצא, הבדלי אף על זה, נוער כי מהרה, עד התברר

 זאת מחניקה באוירה כלשהי מוצא נקודת למצוא :אחת שאיפה לבו
 טוב יותר בעתיד אמונה לשם כלשהי אחיזה למצוא דכוי, של

 הישנים־נושנים האידיאלים הזה. העולם תיקון של באפשרות ואמונה
 פחות להיות בהרבה. נתערער ערכם עדיין, הכזיבו שלא אעפ״י
 קיצוני אדם אפילו או קיצוני להיות מאשר גרוע יותר היה קיצוני
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 הספק גם גבר החמרי, הסבל הגברת עם כך, על נוסף חסרונות. בעל
חזון. לכל ביחס

 של מסוים חלק ואף — ״החלוץ״ של ההתפתחות כיוון לכן
 לקומוניזם משאלה מעין שמאלה, חזק נטה — הצעיר״ ״המכבי
 אשר עולמם את לתקן האפשרות את בזה ראו בארץ־ישראל. קיצוני
 כאילו ראו השלישי באינטרנציונל שגם כשם המועצות, בברית נחרב.

 קירבה הקרובה מטרה :אומר הוה ביותר, מוחשית בצורה המטרה את
שכנה... היתה הארץ גיאוגרפית.

 יסבירו נורמליים הבלתי בתנאים אז שהתנהלו ויכוחים שני
 כמטרה תנאי על או תנאי ללא עליה על הויכוח המצב. את היטב
 לעיל צוין אם בטרזין. החינוך שיטת על והויכוח המלחמה לאחר

 הנטיה כי לציין יש הרי כללית, אורגנית היתה שמאלה שהנטיה
 אורגנית יותר עוד היתה בראשיתם עוד האלה הויכוחים לעצירת

 פוסקת ששם גבול שקיים הרגישו החברים כללית. יותר ועוד
 אחראיים, בלתי גורמים השפעת ומתחילה נתונים בתנאים ההתחשבות

 הגשמת על במאבק חלק ליטול יש המלחמה שלאחר כך על המדברים
 לחנך צורך יש וכי לארץ־ישראל לעלות ולא באירופה הסוציאליזם

 הנספים החברים שמבין הוא מענין לסוציאליזם. ורק אך הנוער את
 ז״ל, שוסטר היינץ :זאת בהיאבקות עמדו ביותר הטובים שלשת
 חלוץ ז״ל, הוטר נתן הישן, הצעיר" "המכבי של המסורת שומר

 הריאליסטית העין בעל המדינאי ז״ל, קרבל וגרט החדשים הרעיונות
 ו״שמאל" "ימין" ומאחד מאחה באמת שהיה כאחד החזון ומלאת
המקובלת. הפוליטית בשפה

 תחת הוכנסו אחת לא אשר אלה את הצדיקה כשהמציאות כיום,
לבת מבינים אנו "ריאקציה", של צודקת והבלתי השטחית ההגדרה

עד נא, המתינו, :אומרים היו כאילו וינדה. גרט היינץ, של צחוקם .
תהיה לא או תהיה האם בויכוחים תתפלספו אל המלחמה, סוף

67



 סוציאליסטיות מדינות ברית תהיה לא או תהיה האם אנטישמיות,
וכר. באירופה

 המלחמה בסימן בעיקר עמדה "הצופים" בקרב החינוכית העבודה
 אלה בענינים שרוי היה שלא אדם יהודית. ובאנטישמיות בהתבוללות

 בנשפים הנוער, בבתי הנוער לטובת שנעשה מה שיבין לו אפשר אי
 למדו אסורה. היתד. הוראה כל הרי העברית. השפה בלימוד פרטיים,

 1944 בקיץ ההתפתחות בשיא נפש. ובחירוף לגלי בלתי באופן כן אם

 בתנועה פעילה בעבודה 18 גיל עד צעירים חברים 1000 בטרזין היו
 החינוך זו. התפתחות לאל שמו למזרח הטרנספורטים לעליה. ומוכנים

 נשימתם עד עמידה וכוח מוסרי יסוד לחברינו נתן התנועה של
 כובד תחת נפלו בושה של ורגש נורמה חוק, שכל בשעה האחרונה.

 גם החברים עמדו כדבר, פשטו והגניבות הגרמנים של המכות
 שמרו וכך והשיתוף החברות יסודות על ובוכנוולד דכאו באושביץ,

מעטים. ניצולו וכך מתו כך חיו כך עצמם, על

 ושאותו לנו היה אשר שבטוב הטוב ידועים. והחשבונות הסיכומים
 שחזרו החברים ומבין מהכבשנים יותר חזר לא — הצופים — טיפחנו

 למחנות הובלו אשר אלה מבין 3%ו־ בטרזין שהיו מאלה 12% הם
בטרזין. תחילה היות בלי ישר ריכוז

 שארית ועלית התנועה שורות את האופורטוניסטים עזיבת עם
 עלינו רב־העלילות. זה פרק של האחרון הדף מסתיים הנאמנים
האכזרית. המציאות עם להשלים

 ידנו לאל גם יש אנשים. של זכרם את להעלות ידנו לאל יש
 בכוחנו אופן בכל אחורנית. מבטנו את ולהפנות בדרך רגע לעמוד
 חייהם. את חברינו הקדישו להם אשר הרעיונות את להגשים הדבר

 שאירע ומה ההשמדה, במכונת נשחק כשאתה הקץ את לתפוס כוח אין
 את לתפוס יכולים החושים אין האדם. של לתפיסתו מעבר הוא

 בארץ־ישראל. חירות לחיי והגעגועים הכאב והרעה, הסבל הרגשת
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 והפעילה האלמת הגבורה עמידת את במלואה תבטא לא הערכה שום
חברינו. של

שילם. ואין נקם אין לנו עוללו לאשר
שק זאב

בתנועה רפי

 בשנת זה היה בזכרוני. עמוק נחרתה רפי עם הראשונה פגישתי
 נצלו הפשיסטיים והסטודנטים יהודי סרט אז הוצג בעירנו .1935

 הסטודנטים אנחנו, העיר. ביהודי פרעות לעורר כדי זו הזדמנות
 את לסכל כיצד תכניות ותכנו היהודי ברובע התאספנו היהודים,

 לי מוכר שהיה בחור, אלי ניגש הכנותינו בשעת הפורעים. מזימת
 ענני היהודים, בין רצונו מה — שאלתי על גוי. הונגרי כסטודנט
 "הבחור הנהו. יהודי הוא גם כי בפעולותינו, להשתתף שברצונו
 ספרתי בינינו. הקשר נשאר ומאז בפעולת־הערב שותף ההונגרי"

 הסטודנטים לאגודת הכנסתיו ולבסוף וארץ־ישראל ציונות על לו
 בינתיים לימודינו. חוק את כשנסיים ארצה לעלות החלטנו הציונית.
אגודתנו. בתוך הציונית בעבודתה המשכנו

 מפעולותיה ואחת עצמאותה את סלובקיה השיגה 1938 בשנת
 מהאוניברסיטה. היהודים הסטודנטים רוב גירוש :היתד. הראשונות

 לעריהם. לחזור נאלצו — ומ. רפי וביניהם — אגודתנו חברי רוב
 לנוכח לחלוטין. תיפסק שמא וחששנו מאד נחלשה האגודה פעילות

 האגודה פעילי את להעביר ומ" רפי עם יחד החלטנו, זאת סכנה
 תלמידי של עצמאי גרעין בה ליצור "המכבי־הצעיר", לתנועת

 הסטודנטים. אגודת של נוספים חברים לגרעין ולצרף האוניברסיטה
 ארגון בפעולת החילונו ואנחנו משלו הכשרה מקום הובטח לגרעין
התנועה. חברי מספר את הכפלנו אחדים שבועות במשך נמרצת.
מתוך לארגן היתה מגמתנו איש. 35 בן הראשון הגרעין נוסד



 לפניו הופיעו וכך בארץ־ישראל עצמאית להתישבות קבוצה הגרעין
 דעות חילוקי התגלעו החברים. של לסלקציה בקשר קשות בעיות

 את תפס הישר בשכלו אשר רפי, שוב זה והיה זה בנידון רציניים
 הרשמיים המוסדות של לזו מנוגדת היתה עמדתו הנכונה. העמדה

 של האפשר ככל גדול למספר לתת יש כי טען, הוא התנועה. של
 ההכשרה "בחיי ארצה. ולעלות בגולה הכשרתם את לעבור חברים

 — ביותר", והיעילה הטובה שהיא הטבעית, הסלקציה תופעל והקבוצה
 רבים צעירים יהודים ארצה להביא להשתדל רק "עלינו — אמר
 התנועות לאחת והיתה גדלה והתנועה נצחה השקפתו יכלתנו". כפי

למרחב. יצאנו כך במדינה. ביותר והמבוססות היפות
 הגבול על שכנה העיירה לעיירתו. לחזור רפי נאלץ בינתיים

 סיפוח של שבמקרה החלטנו להונגריה. תיספה פן וחששנו ההונגרי
 העליה סיכויי כי אלינו, ולחזור הגבול את בחשאי לעבור רפי על
 להונגריה העיירה סופחה ואכן, טובים. יותר הרבה בסלובקיה היו

 הוא הופיע יומיים אחרי אלינו. מיד לבוא לרפי טלגרפנו ואנחנו
 מיוחדת. תקלה ללא החדש הגבול את להבריח בידם עלה ואחיו.
 מהונגריה נוספים חברים להעביר החלטנו בידם, הצליח שהדבר לאחר
 תכניתנו. לביצוע ניגשנו לפעולה. מיד כמובן נצטרף רפי זו. בדרך

 עם בדברים באנו הגבול, עברי משני אכרים עם קשרים קשרנו
 לנו עזרו או מזוייפות, דרכיות לנו שספקו ממשלה פקידי מספר

 הקימונו אבל גדול, מידה בקנה התנהלה לא הפעולה אמנם, בהשגתן.
דחוף. צורך של למקרה עליה ושמרנו להברחה מסועפת רשת

 המחשבה את שהגה בינינו הראשונים מן רפי היה בארץ בהיותנו
 שרעיון ומאז ארצה, ולעלות להמלט לחברים ולעזור לגולה לחזור

 למוסדות פנה 1942 בשנת עוד מרגוע. ידע לא בלבו שביתה קנה זה
 מצא לא רב זמן שירותו. את הציע ואף שונים ולאישים המוסמכים

 האמינו לא שוא. כלהזיות לתכניותיו התיחסו רבים קשבת. אוזן
ב.(. וח. ז״ל לברל )מחוץ לבצען. יהיה אפשר כי
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 להב אורבת — מלחמה גבורי אף להישכח, עשויים מפעלים
 שר שאין מסויימים מעשים ישנם אולם השכחה, סכנת לעתים

 רפי של מעשהו העם. מזכרון נמהים שאינם בהם, שולט השפחה
הזה. הסוג על נמנים וחבריו

רוט יוסף

<1



לדמותו

— חדלתם, אשר מכם,
 — על אל לשאף תרצו עוד לא איעזר

 העהירים חייכם זערון לנו נשאר
— בם רציתם שכה ;מים אל נשאנו ועמנו

ירמיהושדה־נחמיה

 רפי של ילדותו
אח( של )זכרונות

 אביו בודפסט. ההונגרית: הבירה בעיר 1914 בשנת נולד רפי
 ללא והחיים הטבע חיי סולד. משפחת אצל חקלאית חוה מנהל היה

 בשחר כבר חותמם את עליו הטביעו הכפר ילדי של והגבלות סייגים
ילדותו.

 התישבו לסלובקיה. ועברו ממקומם ההורים עקרו 1919 בשנת
 פרנסה מקור האב מצא שבה נובה־זמקי, המחוזית העיר של בפרברה

 רתום פוני סוס עם הקטן רפי לעורות. בית־חרושת של כסוכן
העירוני. לבית־הספר יום יום דרכו עושה היה קטנה לכרכרה
בגימנסיה לבקר שהחל בשעה רפי היה ושחור שמן וקטן, גוץ
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 מת. האב הראשונה. בכתה בהיותו אליו התאכזר הגורל המקומית.
 החלה בה לעיר, לדור עברו שלשתם והאם. אחיו עם נשאר רפי

בבתי־הספר. יד עבודות ללמד האם
 רפאל של חייו אורח על רבה השפעה הסביבה השפיעה כאן גם
 שמשו וסביבתו הנהר "ניטרה". הגדול הנהר עובר העיר דרך הקטן.
 על היו מים ומשחקי שיט שחיה, ושעשועים. לשמחה רב מקור
 האיטי אפיו ומעשיו חייו דרך השני כחוט עובר אעפי״ב תמיד. הפרק

והמחושב.
 וגבוה רזה להכירו. קשה היה וכשחזר למחנה־קיץ יצא 14 בגיל

 ונטה בכשרונות מחונן היה הוא גבר. קול — וקולו היה כבר
 בעל האם לקחה תקופה באותה יותר. ללמוד רצה לא אך ללימודים,

ב״שורני". לסוכר בית־החרושת של בית־מרזח לנהל עצמה על כרחה
 במקצוע בברטיסלבה באוניברסיטה ללמוד רפי התחיל 1932 בשנת

 בלבד, מקרה דרך מספר, שנים לאחר רפואה. :ביותר עליו האהוב
 נעשה מאז גוריה". "בן הציוניים הסטודנטים התאגדות עם במגע בא

 התווך מעמודי לאחד ציוני, אלף־בית אפילו מקודם ידע שלא רפי,
בכללה. בסלובקיה הציונית בתנועה והפעילים האגודה של

 את להפסיק 1938 בשנת רפי נאלץ אמו מגורי עיר כיבוש לרגל
 מדי. רב זמן לשהות הספיק לא כאן גם הביתה. ולשוב לימודיו

 אפשר ואי היות אליהם, לחזור בקשוהו בסלובקיה התנועה חברי
 האירגוני. וכשרונו הרחב אפקו בלעדי הרבה העבודה את לעשות היה

 את רפי עבר שבדבר הנפשות סכנת ולמרות הרבה להסס מבלי
 אז היתה שבתנועה. לחבריו מחדש והתחבר ההונגרי־סלובקי הגבול
 הבוגרים. החברים משורות לעליה גרעין לקום עמד רבה. תסיסה

 במחנה־ הטכני למנהל נעשה ורפי גופנית להכשרה יצאו רבים
 עצמו המקום באותו ספורים ימים ולאחר הנוער עלית של ההכנה
 התנועה בוגרי למחנה אחראי היה יותר מאוחר מחנה־ילדים. למנהל
ב״יראבה". להכשרה מזכיר שימש ולבסוף
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 זמן לאחר נקרא כי ביותר, ממושכת תקופה שהה לא כאן גם
.10.10.1939ב־ ארצה העפיל ומשם ב״הולץ׳" ההכשרה את לארגן

 תהפוכות מלאי היו חייו כל הרי תכונותיו. את בדיוק לשרטט קשה
אפיו. של היסודיים הקוים על בקפדנות שמר ואעפי״ב

 ומאוחר ביותר הקטן בפצע להסתכל יכול היה לא קטן בהיותו
 עבודה לשום הסכין לא צעיר בהיותו רפואה. ללמוד החל יותר

 את למד דוגמתן. שאין בעבודות־יד הצטיין ובבגרותו גופנית
 החליף וכך ולאפות לבשל למד ביותר. והמשונות השונות המלאכות

שחלתה. בשעה בעבודתה האם את
 על המוחלטת השליטה היתה ביותר החשובות מתכונותיו אחת

ורגשותיו. עצמו
 ביותו'בדרכו. נאמנים שומרים בתור ותכונותיו אפיו לו עמדו כן
■סוף... בלי כאב רק נשאר האחרונה. דרכו זו היתה הפעם

רייס דן

יד ד והי האדם

 מבין ,■ אחד — ונטבחו נרצחו אשר יהודים, מיליונים ששה מתוך
 קבוצת בין אולם !אחד — הקרב בשדה נפלו אשר אבות מיליוני

 הישוב בשורת את להביא הקדושה לשליחות יצאו אשר הצנחנים
י. פ ר — לגולה

 עבה קרום — הטרי ופצענו לנפשנו ביותר היקרים מן שכלנו
 שותת והפצע הקרום נפרץ בפעם פעם מדי אך הוא. החיים צו כיסהו.

נתינתו. כביום גדול והכאב חם, דם שוב
 מיאנו הבריטיים השלטונות מטעם הרשמית הידיעה כשהגיעתנו

 בטחוננו היה רב בפקפוק. התיחסנו מוסדותינו להודעת ואף להאמין
ישוב שליחותו־חזונו, מילוי ולאחר התלאות כל על יתגבר רפי כי
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«

 רב־ בתכונות חונן הוא זו. לאמונתנו יסוד והיה למולדתו־לביתו.
 הן הקצרים. חייו במשך למד רבת ואבן לכל. היה ומוכן צדדיות

 הן במסעדתם, טבח בתורת עליו האהובה לאמו נאמן כעוזר בילדותו
 למיניהן. בעבודות שלט הוא בארץ. כאן סלעים ופיצוץ כבישים בסלילת

■ל כמארגן הציוניים הסטודנטים בארגון בפעילותו בלט נערותו בימי עוד
 המעפילים לאנית ארצה בדרך וכשנקלע ומחנות־הנוער, ההכשרה
 מימיו ובארץ? בה. הסניטרית העבודה לארגון התנדב — ״הילדה״

 בקב׳ ההכשרה לתקופת ועד במעלה־החמשה ה״גרעין" של הראשונים
 התוססת, הצעירה, החברה של המרכזי האיש הוא הוא — עיינות

 הגרעין של הצטרפותו לאחר הקבוצה. חיי של בבעיותיה המתלבטת
ביותר. מרכזי מקום הראשונים הימים מן תופש הוא חוליות, לקב׳

 בשחר כבר הארכיאולוגיה. — היה לבו אל ביותר הקרוב המדע
 חוקרי במשלחת השתתף סטודנט ובהיותו בכך רב ענין מצא ילדותו

 אחד זה היה בארץ חשובים. דברים מספר גילה ואף העתיקות
זה. בשדה במחקר בפועל להשתתף הכמוסים מחלומותיו

 קרבו אשר הדברים, אך וברוך־כשרונות, רב־השכלה אדם היה הוא
 שקט אהבה, השופעת ונפשו האישי קסמו הם ללבנו ביותר אותו

 לא חי. שבה חברה כל של במרכזה העמידוהו אלה תכונות וידידות.
 זרוע שלוב מטייל ובלילות בערבים רפי את לפגוש היה אפשר אחת

האינטי בעניניהם שתפוהו ומעודד. משכנע מיעץ, החברים, אחד עם
 או זה חבר וכאשר !שיחה עמו לגלגל היה נעים מה ביותר. מיים
 משום דוקא ולאו לעזרתו. מיד אץ רפי היה למשכב, נפל אחר

טבעו. היה שכן מפני אלא הרפואה, לעניני היה שקרוב
• לכל. היתה נתונה שאהבתו מפני הכל על אהוב היה רפי
 ברגעיו גם שמר שרפי הראיה, עד דברי בעינינו טבעיים מה

 ברגעים אלא עוד ולא ברוחו. ושלט הנפשית שלותו על האחרונים
 הגשת הרי כי לגורל, חבריו על להשפיע ניסה ואף הרגיע האחרונים

היקרות. מתכונותיו אחת היתה עצמית, הקרבה מתוך לזולת עזרה
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 ללימוד הביאתהו אשר היא ממש. ליצר אצלו הפכה זו תכונה כי דומה
 שהיה המעמד את לו והקנתה הקבוצה בדרך הוליכתו היא ;הרפואה

 השליחות מילוי של ההכרה את גם בו עוררה אשר היא !בתוכה לו
חייו. את קיפח שבה ביותר והמסוכנת האחראית

 הקדושה הארץ לחופי מעפילים אנית התקרבה הימים, באחד------
 שנים אחר י. פ ר — ביניהם צעירים. חלוצים של יקר מטען ובתוכה
 דבר שמץ אזנו אל התגנב וחייה הזאת הארץ מן יניקה של אחדות

 הדכאון ועטופי התלאות יגעי בגולה, לאחינו לעזור האפשרות על
 האמונה מאותה להם ולמסור האומללים אל להגיע רצונו בו וגבר

 אנית ותתקרב הימים באחד ...והיה !וילך — בלבו שפעמו והגאוה
 חלוצים של יקר מטען ובתוכה הקדושה, הארץ לחופי קטנה, מעפילים
רפי. של... שמו את אולי תישא והאניה צעירים,

חוטר מיכאל

י פ ר

בינינו כאן חי הוא
ואור, פח מלאי חיים
 — ?גילנו, ושמח עמל

לעזר! ;דע איך אה, ובצר,

 אתנו ןחד בנה הוא
בגליל. הקטן ?פדנו את

 הרינו את שדותינו, את אהב
שביל. כל נחל, כל כך ואהב
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בטוח ממות להציל
;צא. הוא יהוךים ח;י עוד
 עז־רוח3 ברוצחים עם לחם
כחות־הזועה. תפסוהו עדי

איננו, כי להבין אוכל לא
אותו. נצח המות כי
 כתוכנו חי עוד הוא חזק כה הן

ראיתו. נשוב לא ולעד

אתנו הוא רצה כה ליצור
נתן. לו, מנה אחר גורל אך

 בנו, גם 1ח3מ רק יהא אנא
ב?ןן.3 נמשיך כבר ובשמו

א. יהודית

האיש

 ובטחון אלינו הגיעה לא עדיין הידיעה חדשים. מספר לפני זה היה
 כבר קיננה חרדה רק היה. טרם מאד, עמנו הגורל המר כי מוחלט,

ומציקה. טרדנית חרדה י קרהו מה אתו, מה :כולנו בלב
 כה שהנך הדבר, קרה כיצד :התפלאתי אלה הרהורים ברגעי

 חבריך עם — אתה רב. זמן הכרתיך לא הרי י רפי ללבי, קרוב
 להשתלמות. צאתי לפני קצר זמן אלינו באת — הסלובקי מהגרעין

 בשר היית כבר זאת ובכל בלבד משנה יותר לא יחד ועבדנו חיינו
 הדק ההומור חוש והאטי, הקצוב דיבורך מידידי. ואחד מבשרנו
במאד. לבי את ושובבו בעיני תופעות־יקר היו אז כבר שלך, והנפלא
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מהר... כה לבבות לכבוש יוכל היקרים מן יקר אדם רק
 בקורי בשעת הראשונה השיחה למן רפי. בשיחות, לשמעך אהבתי

 של התרבות ב״צריף המחצלות, בסוכת ברמת־דוד, ב״גרעין" הראשון
 האוכל בחדר האחרונה השיחה ועד — הרצפה, על בשבתך הגרעין״,

 שיחת־פרידה היתה והשיחה כבר הופעת אז צבא במדי חוליות. של
 לקבוצה העבודה, לחיי קשור "אשאר — יציאתך. ־לעת מהקבוצה

 רציניים האחרונים. דבריך היו כך — מה״. ויהי הזה, למקום הזאת,
 אהבתיה ואעפי״ב ושוטפת קלה היתה לא שפתך דבריך. היו מאד

מאד. עד
 מצויד ברפת, לראות אהבתיך רפי. בעבודה, לראותך אהבתי
 עם במשא־ומתן משק מרכז בתור אהבתיך ושונים. רבים במכשירים

 קלה בת־צחוק אך ופלגמטי אטי אולי היית אחרים. משקים באי־כוח
 ומבלי להתקוטט מבלי מלאכתך את ועשית פניך על היתד, נסוכה

להסתכסך.
 הסנטר בעל החצוב, זה ראשך את רפי. כאדם, דמותך את אהבתי

 הליכתך את הבריות. על והאהובות המבינות עיניך את והבולט, הארוך
ישותך. שבכל התרבות ואת האיטית

 מאד. יקרה אך קצרה ידידות ימי של ידיד רפי, בזכרוני, תשאר כך
פ. יצחק שדה־נהמיה

העדרו עם

 של הנדירים הטיפוסים באחד ותפגש לפעמים המזל לך וישחק יש
 בטוב האמונה את מחדש בך המעוררים אנשים הם אלה בני־אדם,

 ספוגת המרה, המציאות עקבות את מלבך ומשכיחים שאבדם הטמון
קיום. ומלחמת דאגות
 הכל סביב. במתרחש בהסתכלו ליאוש מתקרב הנך פעם לא
 בזולת ואי־התחשבות התחרות מלאי הם החיים שחור. אז לך נראה
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 נוצר וכך המציאות וזוהי החיים הם "כאלה מהר: פוסק ואתה ועוד.
 ואף בשני מאמין אינך מנעוריו". רע האדם לב יצר "כי האדם".

? מאחרים אתה טוב כלום כי בעצמך. בך מאמין אינך
 נשתמרו שבחובם הטיפוסים, באחד נפגש אתה פתאום לפתע ואז
 הכל. אף על לבך ירווח אז יותר. והנעלה האנושי הצד של נצוצות

בעולם. בהיר צד גם יש היה. שנדמה כפי כך, כל שחור הרי זה אין
 נבונה מלה ע״י מצוקה בשעת לעודד ידע רפי. היה כזה טיפוס
 להבליט אהב לא מכריע. ולפעמים שקט במעשה מזה ויותר במקומה.

 והאיתן הטוב ברצונו הכלים. אל נחבא לא זאת עם ויחד עצמו את
בחברתנו. המתרחש על להשפיע הרבה

 הם לא כי בהם, שחונן כשרונותיו על ולדבר להוסיף צורך אין
 כחייל הקבוצה, כאיש חזק באופיו. רפי היה חזק דמותו. את קבעו

 רתיעה ללא בכבוד, למות ידע הגורל יד אותו וכשהשיגה וכפרטיזן.
כלשהי. וג׳סטה

 זכאים נהיה למען כוח נאזור מאתנו. הלך ובשקט עמנו חי בצנעה
ואמונה. כוח זה מזכרון ונשאב בו נזכור קשות בשעות יורשיו. להיות

אבי

לזכרו שורות

 על לדבר ואיך בינינו חי כשהתהלך עוד רפי על לדבר היה קשה
י בחיים עוד שאיננו לאחר כמוהו ומסור נאמן חבר

 הם ועשירים רבים ובחיים. בעבודה אותו ראינו בוקר בוקר
 הקצר הזמן פרק את מזכירים הם מעצמם. ועולים צפים הם הזכרונות.

 העז רצונו נחרתו בזכרוני עמוק־עמוק המשותפת. עבודתנו של
 ואיש איש לכל לעזר להיות שאיפתו בדרכו, הקשיים כל על להתגבר

לעד. הדברים יימחו לא בעבודה. ומסירותו
 לדבר מבלי גם וכך רב. דיבור לא היו, שקטים התנהגותו דברי כל
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 עצמה מסירות באותה החשובה. שליחותו מילוי אחר הלך רבות
 את עשה הגורל שב. ולא מאתנו הלך וחריצות. שקדנות ועקשנות,

 מלבנו להשכיח בידם עלה לא אך לרצוח הצליחו הרוצחים שלו.
הקרבנות. את

 לעולם חי ישאר רפי ימינו. בדברי חרות לנצח ישאר הצנחנים דף
 המסירות ידידות. קשרי בו קשורים היו אשר אלה, כל של בלבם

הבאים. לדורות מופת תשמשנה העצמית, וההקרבה הגבורה והפשטות,
אלה. גבורים יישכחו לא בתולדותינו

י נ פ עינוה קב׳

עינות. בקב׳ בהכשרה הגרעין עם

ן י ט י ש ה בין

 חריף, ושכל תבונה אחד באדם מתמזגים מאד רחוקות לעתים
 אלו תכונות מצויות לרוב ללא־חת. עשויים אישי ויושר אומץ־לב

באחדות לקויים ואנו כמונו בני־תמותה בין שווה בלתי במידה רק
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 ונעשית יחד בהם מתמזגות אלה שתכונות האנשים, אותם מהן.
 גם מוכנים מנהיגים להיות ברייתם מטבע נולדו להם, אופייניות

 מתמיד שסיכון גם, יתכן סכנה. כל בפני רתיעה ללא עצמית להקרבה
 בבולמוס אחזם כי יתכן, להם. עמוק נפשי צורך הוא חייהם של

♦ ביניהם ממנו. להפטר הברירה בידם שלא כך כדי עד מציק פנימי
 מנצחים ופעולה מסה מכל יוצאים והם להם ישחק שהמזל כאלה ישנם

 אלה לכל אך כליה. עליהם אמנם גוזר שהגורל כאלה וישנם ושלמים.
 נכונו ומשיחיים עליונים תפקידים כי המשותפת ההרגשה ישנה יחד
המכרעת. הפעולה רגע בוא עד אותם תלווה זאת ותחושתם להם

 לפני לו בחר במקרה לא האנשים. של זה מסוג טיפוס היה רפאל
 פרנסה של מקור כלל בזאת ראה לא הוא הרפואה. מקצוע את שנים
 הוא לאוניברסיטאות. שנהרו ישראל בחורי אלפי דוגמת ונוחה, נקיה
 לו. בצר ולשרתו זולתו לימין לעמוד מיוחדת הזדמנות ברפואה מצא

 של וסבלם מאד רגשני היה רפאל חייו. תכלית את ראה בזאת כי
 טבעית, כה לציונות דרכו גם היתה ולכן לבו. עומק עד נגע אנשים

 ולחיי הקבוצה אל הליכתו יהדות. מערכי רחוק היה בחנוכו כי אם
 כולו שהתמכר ובשעה מלא־המסירות אפיו את הלמה בכלל שיתוף
 אלו. יקרות־מציאות תכונות בו התגלו חברתו ולקידום משקו לבנין

 חלוצי במאמץ להסתכן שעת־הכושר בבוא בסופן, הוליכוהו גם הן
 האחרונה דרכו לקראת — משיחי־פנימי צו איזה מתוך — לפנות גדול,

ומלאת־החתחתים.
 שאין ועזי־הנפש, המופת אנשי מאותם אחד היה הוא כי צר, ומה

גורליות. בשעות להם משחק המזל
r ק לי ג י.

ל א ר!פ לזכר

 שבהרי זה קבר הנס על מעלים אנו מה משום קברות. מיליוני
 4 היו שפניו צעיר, גבור עפר שם ששוכן משום י שבסלובקיה הטטרה
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 בשירות חובתו את במלאו היטלר של גרוריו מכדורי נפל הוא לעמל.
ישראל.

 בברטיסלבה הצעיר תלמיד־הרפואה לעמו. קודש חייו היו כן כמותו
 לחבר בה והיה "בן־גוריה" הציוניים הסטודנטים להתאחדות הצטרף
 ועלה לתנועה חבריו אהבת את מיד רכש והרציני השקט באופיו פעיל.

 את לנהל התפקיד מיד לו נועד ריאלי בחוש מחונן להנהגתה. במהרה
 מהכפר שבא רפאל העריצו. פיקוחו תחת שעמד הנוער הקיץ. מחנות

 בא״י פרודוקטיביים לחיים וידידיו לתנועה חבריו הכשרת על שקד
להכ חברתו הועברה ארצה בואם עם חלומותיו. לארץ אתם והעפיל

 נשא שם גם תקופה. באותה צעיר ישוב במעלה־החמשה, חקלאית שרה
למופת. אותם ומילא ביותר אחראיים בתפקידים
 ניפוץ בשעת בלתי־צפויה התפוצצות כשאירעה :אפייני מקרה

בקור־רוחו מחבריו רבים רפאל הציל הקבוצה אדמות על סלעים

.1937 ברטיסלבוז ״בדגוריה", סטודנטים, במסיבת
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 מחוץ ידיו במו דינמיט מטען מהר זרק הוא העצמית. ושליטתו
קשה. די אז נפצע הוא הסכנה. לתחום

 את יצר שם ב״חוליות". הגרעין התישב רב ועמל גלגולים לאחר
 לידי באו שם גס מהגולה. עוד שלו חברה לאשה לו ונשא ביתו
 תפקידים בידיו הפקדו ובזכותם ושלות־רוחו החלטיותו נסיוגו, בטוי

 — לאמר נהג בעצמו והוא — בו ניכר היה הקבוצה. של אחראיים
 כשנולדה גבול היה לא ולאשרו חפצו למחוז הגיע בקבוצה שם כי

 בקרבו. המתרחש את ידענו לא והצניעות השקט למרות והנה בתו.
 להציל כדי חייהם את לסכן מוכנים שיהיו לאנשים, נזקק כשהישוב

התפקיד. בחלקו גם נפל בגולה, עמם שרידי את
שבסלובקיה. הטטרה בהרי קברו נמצא וכעט

"בן־גוריה" בשם
ברנר שלמה

בקבוצה

 בחדר־ אז שרר קשה רוח מצב ממנו. נפרדנו בערך כשנתיים לפני
 כולנו. את שאחזה החרדה את לפזר להרגיענו, ניסה רפי זה. אוכל

 לאשתו, יחזור כי היה, בטוח כתמיד. ועדנה וזוך ביטחה שפעו ודבריו
ויצא. לחבריו. הפעוטה, לבתו

 בלי אהבה לה שהגה אמו את בחיים עוד מצא לא לשם בהגיעו
מספר... בימים אחר מצרים.
 הקודש לעבודת חילו כל את נתן — חבריו שאר גם כמו — רפי

 ולבסוף המעונים אחיו בהצלת לעשות הפליא אף עצמו. על שנטל
 אלינו שהגיעו המועטות הידיעות מסרו כך זה. מזבח על עצמו עקד

משם.
 נתונים והלוחמים הסלובקי המרד כשדוכא משנה, למעלה לפני

 מנת על מיוחד מטוס הצנחנים לקבוצת נשלח מוות, בסכנת היו
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 את לעזוב מיאנו ארץ־ישראל שליחי אולם בטוח. למקום להעבירם
המרצחים. לידי נפלו כך להשאר. והחליטו כזאת צרה בעת אחיהם
 התייחד למען נתאסף להתישבותנו שנים חמש שבמלאת פללנו לא

 דיים רפאל בקבוצתנו. ביותר היקרים החברים אחד של זכרו עם
 תום טוהר, מרעיפה היתה אישיותו כל טוב. וידיד נאמן חבר היה

 הראייה איש ובעל־לב. בעל־הכרה רחב־דעת, אדם היה הוא ואמון.
 האדם. ואת החיים את אהב ברוחו. שלו ומאושש, מוצק הריאלית,

 בכל לו לחש הבריא חושו גופנית. וזריזות רוחנית יכולת בו התמזגו
 כגדולים — והמכריעים החשובים התפקידים הם אילו ושעה עת

ידענוהו. כך מלמלאם. פעם אף נרתע ולא — וכקטנים
 ובתנועת בה וראה בקבוצה עמוקים שרשים להכות הספיק הוא
באינטנ והמשקיים החברתיים חייה את חי לכן ביתו. את הקבוצה
בתוכנו. ותפקיד עול לכל נתרם לכן כזו. סיביות

 בצר למלחמה להתגייס ראשי כתפקיד ראה המלחמה משפרצה
 לקבוצת להצטרף האפשרות לו וכשניתנה העם. לעזרת להיחלץ האיום,

 להגיע ביותר והנועז הנעלה התפקיד את עצמם על שנטלו החברים
ויצא. היסס לא — האויב קוי מאחורי אל הדוויים לאחים

 חיינו בשרשרת ומופלאה מוצקת חוליה לנו אבדה חברים,
 אחרינו. ולצאצאינו לנו לדוגמה יהיה רפי של מעשהו הקבוצתיים.

נפנה. אשר בכל אותנו ילווה האציל אפיו
ר צ׳ נ מ מנחם

שליח־צנחן

 זה הקבוע. במקום שרשיו הכה עתה זה בינינו. התהלך עתה זה
 הפיתוח בענין תכניותיו את לרקום החל הקונסטרוקטיבי מוחו עתה
 והנה... משפחתו. קן לו בנה עתה זה עתידו. לקראת צעיר משק של
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 בלי ניצל באורח־פלא וכאילו סכנות תמיד זרועים היו הקצרים חייו
י... זאת בכל והפעם הרף.

 נראו אשר בהודעות להאמין האמנם ופקפקנו הססנו שלמה שנה
 היה ורפי היות :טפלה אמונה בנו דבקה משום־מה בטוחות. להיות

 תוחלתנו בשלום. יצא הפעם שגם אלא זאת אין סכנות למוד איש
 באבל שרויים אותנו השאיר רפי, עלומיו, בשנות היקר וחברנו נכזבה
מכריו. וחוג משפחתו עם יחד עמוק

 מעמודי־ לאחד הפך מהר הכרנוהו. בסלובקיה ב״מכבי־הצעיר" עוד
 אשר במחנה, איש היה לא בסלובקיה. החלוצית התנועה של התוך
 במעמקי נחרתה לא רפי של האצילה ודמותו אישית הכרה הכירו

 המעשיות בפרט היתה לתהלה נודעת התגלו. המרובים כשרונותיו לבו.
 בפועל התנועה מנושאי אחד היה הוא שבמחשבתו. והקונסטרוקטיביות

 היה לא מלאה. באחריות לפועל ומוציאו מעשה לכל נכון ובהגשמה,
 באחריות לפועל שיוציאו מבלי כתפיו, על העמיס שלא קשה, דבר

 ביזמתו התקיימו ההכנה ומחנות ההכשרה מקומות רוב ובריקנות.
 באמיתות בטחונם את הדור צעירי שאבו וישותו מדמותו פקוחו. ותחת

 הפסיק הוא חלוצית. מחשבה של סמל היה הציוני. הרעיון ויציבות
ובנפש. בגוף התנועה לעבודת להתמסר יוכל למען למודיו את

 חבריו עם יחד נעצר והוא נתפסה עלה, שבה המעפילים, אנית
 הראשונים חלומותיו את לרקום התחיל כאן .1939 בשנת בעתלית

 שמרא־ הצ׳כוסלובקי לגרעין היסודות הונחו כאן בארץ־ישראל. לחייו
 בגרעין שמקומם מאלה אחד מנושאיו. אחד רפי היה סופו ועד שיתו

 למסלול והמופשטים הסוערים הדיונים את להטות בכדי הכרחי הוא
 במעלה־החמישה ההכשרות באו עתלית לאחר משבר. בכל מציאות של

 על במהרה התחבב יחד גם המקומות בשני שברמת־דוד. וב״עינות"
 התאמה עצמו את התאים בנפש. וידידים מכירים חוג לו ויצר כולם

 גלוי־נפש היה הוא הקבוצתית. התנועה של הותיקים לאופי מלאה
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 או גאוה של שמץ בלא איש כל ולהבין לשמוע פתוח היה ולבו
עליונות. הרגשת

 החולה, שבעמק הצעירה לקבוצה לעזור הקריאה נשמעה כאשר
 היו הגרעין שפני למרות הרעיון של מחייביו מראשוני רפי היה

שוב היה במקום נסיון של שנה לאחר לחלוטין. אחר לצד מכוונות "
 על בה החסר את ולמלא בנקודה להשאר צריך כי שחשבו אלה, בין

 האחריות :היסודיים אופיו קוי התבלטו כאן כראוי. לבנותה מנת
אחר שבי הלך לא לבו הרעיוני. והטוהר הזולת אהבת הקולקטיבית, י

 הכלל שאלת את ראה אלא לעצמאות הגרעין של האנוכיות דרישותיו
לכל. קודמת
 למוחו למדי נרחב פעולה שדה בחייו. חדש פרק מתחיל כאן

 הכבד בעול להרתם מתחיל הוא רק תכניות. ומתמיד מאז המלא
וחב משקיים כוחות בתוכם הממזגים האנשים מעטים עליו. שהוטל
 לא החסון וגופו עבודה מלאות רפי של ידיו כן על יחד. גם רתיים

 אמותיו בד׳ מסתפק אינו הוא תפקידיו. של הכבד העול תחת כרע פעם
 אפשרות מחפש הוא הנה לחשוב. ומרחיק בקדחתנות פועל מוחו בלבד.

 באנחה והסתפקו ידיהם ספקו מאתנו רבים הגולה. עם להתקשר
 וחי יד להושיט רצה, לעזור הוא. כן לא "שם". המתרחש על חרישית
 ידיעות. אסף התכונן, הגולה. יהדות חיי את כולו האחרונים בחדשים

להתרחש. עלול אשר את מראש חזה כאילו עצמו את שכנע
 שהוא מאליו, מובן הדבר כאילו מוכן. רפי כבר הקריאה ובהשמע

 הקרקע את הכין חשבונותיו, כל את סידר זה. לתפקיד המתאים האיש
 לתפקיד. בנוגע ספק של שמץ כל בו נגע לא לשליחותו. סביבתו ואת

נועד שהוא אתו היה וגמור מנוי בלבו. תסביך כל אותו ליוה לא י
 לקולות כלל לשמוע אבה לא והוא שבדבר לסיכון חרדנו האיש. להיות
 ממנו. יותר חרדים אנו פן חושש שהוא גם, אמר ולא חבריו

 ועיניה עדנה־ילדותו של הראשון פטפוטה בעוד לדרכו יצא כך
ץ

ומועקת — הנאמנה רעיתו — דאגה מרוב חברתו של הדומעות
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אותו. מלווים כולה, התנועה של וברכותיה חבריו של לבותיהם
 למכתב מכתב בין וההפסקות לבוא אחרו רפי של מכתביו כאשר

 הוא שבה הסכנה גדולה מה להבין התחלנו ויותר יותר ארוכות נעשו
 לשער. בכלל יכולנו או מששיערנו גדולה היא כי הבינונו, נתון.

 הבולט הצד היה זה הן ושקטים. מרגיעים היו מגיעים שהיו המכתבים
 שלותו ואת זחיחות־דעתו את אבד לא האחרונים ברגעיו אפילו באפיו.

 כל הופיעו לא מלבוא, פסקו מכתביו הכל. נפסק ולפתע הפנימית.
 לבסוף לבנו. בחדרי לחרוש העמיקו לגורלו והחשש והדאגה ידיעות

 כמו שאישיות ישוער לא הרי גורלו. לגבי ספק של שמץ נשאר לא
 לנו לשגר כלשהי אפשרות לו ימצא לא הוא, בחיים רק אם רפי,

 פעם לא הכל למרות ביותר. לו היקרים עם ולהתקשר קצר מכתב
 למחשבה להסכים היה קשה כה כי הקר, ההגיון את הרגש נצח אחת

זו. איומה
 נודע כעת עצורה. ונשימתנו מורכן ראשנו מותו, לאחר וכיום,

 ולא יהדותו את הכחיש לא האחרונים. ברגעיו שאירע מה על לנו
 את עזב לא אדרבה. להצילו. אולי יכול היה שזה למרות לה התכחש
וברצינות. בשקט קבל דינו פסק את הפקירם. ולא חבריו

 שאיש חלל בתוכנו השארת :לך לומר רצוננו היקר, רפי זה, ברגע
 זעתך שטיפות תחשוב נא אל אך ריק. ישאר מקומך למלאו. יוכל לא

 נוסיף לזיעתך צחיח. קרקע על זרעת זרעך ואת טרשים אדמת הרוו
 לחופש השואף חדש, דור למען ערכיו נטפח נבנה. ועוד זעתנו את

ודרור.
לנצח. זכרך נא ינון

 קלמר חיים
)חוליות( שרה־נחמיה טבת.
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צנחן לזכר

 הרחוקה בארץ־ישראל עברו. לימים זכרון מכתב. היום אלי הגיע
 תמונה חייו. את נתן אשר איש לפעולה. שותף חבר, מספידים

האמיצים, היהודים הצנחנים שבעת מזכרת שחור, רקע על קטנטונת ,
 על חייהם להקריב יצטרכו אולי כי וידעו מארץ־ישראל נשלחו אשר
גברים. וחמשה נשים שתי האנושות, של הנעלים האידיאלים במת

ס... י י ר ן פ א י ט ש וביניהם
נודף בורגנות של שריח משונה בשם לקראו שכחנו מזמן כבר *

 בפי בכינויו ידוע שהיה "קנוק", אותו יותר גם אינו כבר ממנו.
 — בשמו לו קוראים היו כאשר רק נשמע הוא חבריו. שהיו הסטודנטים

 רפאל. — אחרת ובעבודה המרופשים הכבישים על ובאורוה, בשדה
 שם, תמיד שהיה מקומו, לקריאתנו. אחד אף יענה לא כבר כיום

 לעולם. ריק יישאר סעד, ולהגיש לעודד לנחם, היה שנחוץ מקום
 והיד הגבריים צעדיו כובד תחת יותר יזדעזע לא אהבו, שכה הקרקע

ידו. לחיצת אחר תכאב לא
 — כמוני אהבוהו אשר אתי שרבים ובטוחני — ומזכירו זוכרו אני

 מהרגע, כבר אותו. לאהוב לבלי היה בלתי־אפשרי כיום. אותו מזכירים
 בברטיסלבה. האוניברסיטה של בפרוזדוריה לראשונה ראיתיו כאשר

 ויותר נסתרים. וכבוד יהערצה רגש בנו עורר הרציני קלסתר־פניו
 מסתתר שתיקתו מאחורי כי לדעת ונוכחנו הרגשנו כאשר מאוחר,
 גורשנו כאשר זאת, ולאחר זו. הרגשה גברה שיעור, ללא טוב־לב

 עמו ואני רפאל אחזנו, — לסיימם הספקנו טרם כי — מהלימודים
 של הראשון ביום נזכר הנני ולהבנות. לבנות ואמרנו במקושים י

 וחממה בערה השמש אזלו, כוחות שב״ירבה". במחצבה עבודתנו
 חייך ומרוצה. שקט היה לידי, עמד הוא לריאות. עד חדר והאבק

כולנו. שאבנו וכוחו, חיוכו שלו, מהשקט היה. וחזק
להיות אז החלטנו בארץ־ישראל. נפגשנו חדשים מספר אחר »

 הושטנו — כתיקונם בזמנים וכמו המעורפל, העבר את לשכוח אכרים,
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לחלוטין. אחר גורל שנינו על נגזר כי פללנו לא לרעהו. איש יד
 למדי. קלושות ידיעות רק שמעתי רפאל על המערב. מן חזרתי

 האחרונה, הידיעה באה זאת ולאחר הצנחנים. לחוג התנדב כי שמעתי
> צנח הסלובקי המרד בזמן לגבור. בעינינו אותו שהפכה ידיעה אותה

 מת הוא חלל. ונפל האחריות במלוא תפקידו את מלא שם בב.־ב.
 מאין שאהבה והאדמה הארץ את עזב שלמענם ידידיו, בין כאן

 :אדם בעיני לנצחית אותה עושה אשר כל השאיר לה ואשר כמותה
נפל. ובה עמו בשליחות בא הוא החדש. הדור את ילדתו, את

 היתה רפאל של מלחמתו בי יודעים בחיים, נשארו אשר אלה אנו,
כולנו... מלחמת

מאובר י. .21.1.1948 ברביסלבה,
"בויובניק". הסלובקי העתון מתוך קטע

ץ

<
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קבוצתו

נחמיה( )שדה חוליית קב׳

 פלוגתו עם שרפי שעה בנינה שלב בראשית היתה קבוצתנו
 צעיר במפעל מצאו ואף למצוא יוכלו ספק שום בלי אלינו. הצטרפו

 ולעצמאות, לחלוציות שאיפותיהם כל להגשמת האפשרויות כל את זה
 עתידו. את קובע שהוא עד צעיר גרעין כל המלוות שאיפות הן אלו
 לתוך עצמו את רפי זרק אישיותו גודל ובכל התלהבותו להט בכל

 אותה שימצא הבין, גם והבין "בראשית" יצירת של הזאת המערבולת
לחפשה. בעצמו ילך אם רק

 ומהרגע לקבוצתנו אז הצטרפו וחבריו שרפי תש״א, בחורף זה היה
 המפעל בהתחלת לו שקדמו אלה בשביל — בשבילנו היה הראשון

 ביותר. הבולטת הדמות — ובאים המצטרפים את בוחנת בעין ובחנו
 בזכרוך התחלנו בשושנים. סוגה היתד, לא אז קבוצה בתור דרכנו
 לפני הובררה לא עדיין בארץ שדרכם אנשים, של קטן בקומץ יעקב

 אידיאליסטית, ציונית מתפיסה משהו היה אלה בשאיפות עיניהם.
 לחדש, עז מרצון משהו היה בהולנד. הציונית בתנועה שלמדוה

 מעמדית. הכרה כל חוסר היה הבנין. מהו נודע וטרם ולבנות להקים
 הזולת. ניצול ובלי כפיו מיגיע חוקו לחם את לאכול רצה אחד כל

 הבלתי־מוגדר האנשים קומץ הפך שבה ל״נטעים", עברו מזכרון־יעקב
אז הכירו החברים בהתישבות. לתורה רבת־צפייה עצמאית לקבוצה >

 משגיחים. בהשגחת הטוריה עבודת עבודה, כבוש של הטעם את יפה
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 לתל־אביב מחיפה המוביל בכביש השאירו ובריאות מרץ רב, כוח
נס־ציונה. ובפרדסי

 "גורדוניה" חברי גרעין "ההולנדית" לקבוצה הצטרף ת״ש בחורף
 ניצוץ בקבוצה נדלק חדש. גוון לקבוצה ששיוה והוא וינה יוצאי

 עברה לא ממש. של צורה לבשו ההתישבות וחלומות משקית יזמה של
 עלינו חלומותינו. כל נתגשמו חפצנו. למחוז והגענו שנה אפילו

 נידחת לפינה לה נוכל האם בתוכנו גם הויכוחים היו רבים לחולה.
 שוררת הקדחת שבה פינה אותה הארץ, חלקי יתר עם קשר ללא זו

 המוסדות עם ויכוחינו נעשו ויותר יותר מייגעים אכזרי. שלטון
 תש״א החורף ובאמצע נפשנו. חשקה ה ר ו ו ד ב דוקא המיישבים.

 במקום הירדן, ערישת ליד אהלינו את ונטינו לנקודתנו יתד תקענו
 עדיין, קבוצה־להאחזות היינו ואמנם והחצבני. הבניאס מתחברים בו

"ימי־הליפט" זכר במקום. "בלתי־לגליים" אלה וגם בלבד חבר 7 בת

חוליות. קב׳ מחצר קטע
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והתפתחותנו. בחיינו תקופה סמלו כי בלבנו, חרות יהיה לעולם
 היה הקבוע. במקומה הנקודה בבנין התחלנו שנה אותה באביב

 אפפה לגמרי חדשה הרגשה עצמאי. משק ביצירת להתחיל עלינו
? מועטות והידים נעשה מה אד אותנו.

 הקורה. לעבי נכנסו 'ומיד באו לעזרתנו. באו וחבריו רפי והנה
 בינינו האיחוד השלמת ועם המשק לועדת מיד נכנסו חבר ועוד רפי

 משק. לבנות עלינו חדשים. אפקים לקראת הצרה מהמסגרת יצאנו
לאברים. להיהפך נצטוינו תיבות וסוחבי טוריה מעובדי

 למדי דל יהודי ישוב היינו החולה. בלב ישבנו הקשיים. היו רבים
 מנותקים היינו החורף חדשי חמשת במשך ה״עולם". עם קשר כל ללא

 שבהן הבוץ, תקופות את יזכור לא מי בכביש. חוסר מחמת לגמרי
 בקשיים לחלסה מישובנו הקילומטרים שבעת את לעבור צריכים היינו

 שעות ארבע כזה מסע ארך לפעמים י ברגל הן ברכב הן עצומים
 נגע הכביש. נסלל התישבות שנות שלוש לאחר רק הלילה. בחשכת
 ממחלה למשכב בשנה שנה מדי נפלו חברים עשרות בנו. הכה הקדחת
בעבודה. והמשכנו רוחנו בנו נפלה לא אעפי״ב זו. אכזרית
 והתרחב. גדל המשק עשינו. גם עשינו אך לפנינו. הדרך ארוכה עוד
 נוצר ועופות. בקר עדר בריכות־דגים, מטע, בחצר, נאים שפורים

בו. נמשיך כך היקף. בעל חקלאי משק
 העמוק הרושם את עלי עשה אשר הוא הוא רפי של לבו רוחב

 ואחד אחד כל של משאלותיו את לשמוע היה שנכון בלבד לא ביותר.
 איש כל לגבי סבלנותו היתד. רבה :מזאת יותר ועונה. עת בכל

 הדיבור. את לייחד יש זו סבלנותו על ברע. או בטוב אליו שפנה
 רוחב את בחברה. האיש חיי את והקובעת דוגמתה ראיתי שלא סבלנות

גופו. כמבנה ועוזו כתפיו כרוחב עיני לפני שויתי רפי של נפשו
 ובאופן בצורה ובקרתו מחשבותיו את לבטא היחיד ידע תמיד לא

 דברי בגלל מגדרם שיצאו חברים אחת לא ראיתי ביותר. הנאותים
 הבקורת רבה ואם נכונה. חובנו לא או כהלכה נאמרו שלא בקורת

93



 אנשים לגבי מרובה שהיא וחומר קל יחיד כל לגבי שתופית בחברה
 עבודתנו מתחילת אותה. ריכז שרפי בועדה חבר הייתי מרכזיים.

 שלו. הרוח אורך למידת לתמהוני קץ היה לא סיומה ועד המשותפת
 התרגשות מתוך שנאמרו במשפטים גם טובה כוונה וראה ידע כיצד

 בישיבות סוערים רוחות להשתיק ידע הוא עצמית. שליטה וחוסר
הזולת. על השרה הפנימית ומשלותו
 לזולת. וסליחה הבנה של ושקט, סבלנות של אוירה קרנה ממנו

 היה לא ובזאת החברתיים לחיינו שהרים היקרות התרומות היו אלה
אחר. אדם לו שוה

 השתוקק שכה המשק, את לבנות אתנו להמשיך לרפי לו ניתן לא
 להמשיך עלינו הנלהב. לבו מחום עלינו שיאציל לנו, ניתן לא לבנותו.
 אבן־היסוד ממניחי כאחד אותו נזכור וביצירתנו בעמלנו בלעדיו.

זה. לבנין
ז. דוד
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